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IL ÍANDI (JOZEF ANTONIUS FRAN
C I S C O HIERONYKOS), een geleerde 
Pieraoatees, te Saluszo, in 1735 
geboren, vormde zieh voor de 
beoefening der wetenschappen, 
onder paler BECCAUIA (zie dat 
Art. -Wbk.-), die hem weldra 
aan zijne werkzaamheden ver-
bond en hem tot zijnen plaats-
vervanger aanduidde. In 1781, 
tot hoogleeraar der meetkunde 
te Turijn benoemd, verkreeg 
hy aldaar in 1788 den leerstoel 
der proefondervindelijke natuur-
kunde, en werd kort daarna 
tot lid der akademie van 
wetenschappen verkozen. Hij 
overleed in 1709. Behalve Leer-
reden, die vokloende zouden 
zijn geweest om hem eenen 
roera te verzekeren, heeft men 
van hem verscheiden werken, 
onder welke men onderscheidt: 
l.o Phisicm experimentalis et 
geometría Unmtnenta ad Sub
alpinos, Turijn, 1793, 3 dl.«, 

II. DEEL. 

Е В Е . 

А 

in 8.f°j er beslaat een nadruk 
van, in 1800 in het licht ge-
geven; — 2.0 Geschiedkundig 
verslag der Studien van pater 
BECCARIA , 1783, in 8.v°, op-
gedragea аап den heer BALBE , 
erfgenaam der handschriften, 
van dien beroemden hersleller 
der natuurkunde in Piémont. 
Er is een Verslag over het le-
ven en de werken van EANDI in 
het licht gegeven door VASSALI, 
zijn' neef en kweekeling, opge-
nomen in het 6s dl. der Ge-
denkschriften der akademie van 
Turijn, 1801, in 4.to 

* ЕВЕПТ (FREDERIK ADOIIF) , 
beroemde bibliolhecarius en let
terkundige geschiedschrijver, 
den 9 Julij 1791, te Taucha 
bij Leipzig geboren. Daar zijn 
vader echter als tuchlhuispre-
dikant naar Leipzig beroepen 
werd, maakte de zoon aan de 
Nicola'i-school aldaar zpe stu-
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diën, en werd als amanuensis, 
bij de raads-bibliotheek aange-
steld. Hier, zoowel als in de 
rijke boekverzameling zijns va-
ders,. ontving de talentvolle 
jongeling de eerste opweklung 
en - genegenheid voor bibliogra
phie. Aan de universileit be* 
oefende hij , wel is waar, de 
godgeleerdheid, doch legde zieh 
Levens met ingespannen vlijt, 
op de letterkundige sludiën en 
op de geschiedenis der middel-
eeuwen loe. De vroegtijdige 
dood zijner ouders verplaatste 
hem in behoeftige omstandig 
heden, en daar hij niet zelden 
met gebrek te worslelen had, 
maakte hij zieh, ter voorzie' 
ning in zijn bestaan, vroeglij 
dig tot letlerkundigen arbeid 
bekwaam. Zijn eèrsle geschrift 
versçheen te Freiberg in 1811, 
én handelde over openbare bi-
bliotheken, voornamelijk Duit 
sehe universiteits * bibliolheken 
ïn ,1812 yerkreeg hij de docto 
rale waardigheid in de godgê  
leerdheid. Àan de universiteits-
bibliolheek te Leipzig, welke 
in nieuwe orde zou worden 
gebragt, bekwam hij in höt 
volgende jaar eene aanstelli w 

Hij begon letterkundige exeerpla 
aanieleggen, welke hij met rus-
telooze volhardirïg, onafgebro-
kenlot weinige weken voor 
"zijnen dood voortzette, en die 
tot J00 deelen beliepen, Zijne 
uitgebreide bibliographische ken-
nissen verschaflen hem . de 
wel verdiende beroeping als so-

, wejaris aan de koninklijke hof-
bibliotheek te Dresde», alwaar 
,hij met eene korte tusschen-
poozing ,• gedurende 20 jaren, 

aan dezo inrigting zijne talen-
ten en krachten toewijdde. Zijne 
navorschingen en ondervindin-. 
gen, in die belrekking opgedaan, 
heeft hij blootgelegd in zijn uit-
muntend werk: Die Bildung 
des Bibliothekars, Leipzig, 1S20, 
2 dl.» "Verder gaf hij nog in 
het licht: l.o das Leben Taub-
mann's, Eisenach, 1814, en — 
2.o TORQUATO TASSO , nach GÜIN-
GENÉ , Leipzig, 1819. De geesl-
drift, voor zijn beroep bragl 
bij hem het reusachtige denk-
beeld tot rjjpheid, om een werk 
ten uilvoer te brengen, waarin 
de beminnaar van boeken en 
de geleerde niet slechts de 
merkwaardigheden en zeldzaam-
heden, maar ook de voornaam-
ste boeken aller wetenschappen 
en volken, met beknopte letter
kundige aanteekeningen, viüdt 
aangewezen. Deze veelomvat-
tende onderneming kwam 
slechts tot eene gedeeltelijke 
uitvoering, in het Bibliographi
sche Lexikon, Leipzig, 1821, 
2 dl.», in 4>Men moet billij-
ker wijze verbaasd staan over 
de volledigheid der letterkundige 
aanteekeningen, over de naauw-
keurigheid der bibliographische 
verwijzingen en over de gezonde 
critiek in de beoordeeling der 
verschallende uitgaven, en de. 
keuze der meest gezochte wer
ken. Naauwelijks was dit groóte 
werk ten einde of er volgde: 
— 3.o die Geschichte der kö
niglichen Bibliothek zu Dresden, 
1822, waarin voor de oud-clas-
sische en oud-Fransche l'etter-
kunde, zoowel als over zeldzame 
Handschriften, goede teregtwij-
zingen gegeven zijn, zoodat dit 
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geschrifl, ook .naast de üieuw-
ste beschrijving der Dresdener 
bibliotheek door FALKENSTEIN , 
als eene loffelijke aanvulling, 
wel verdienden roem zal blijven 
behouden, naardien EBERT meer 
de geschiedkundige ontwikke-
ling der inrigting, en FALKEN
STEIN de diplomatische beschrij
ving met naauwkeurigheid voor-
draagt, de eerste de Fransche, 
Spaansche en Italiaansche, be-
nevens de Grieksche en Romein-
sche schrijvers; de laatste de 
Oostersche en oud-Duitsche 
schrijvers, over tie geschiedenis 
des regis en der letterkunde, 
met voorliefde behandelt. Zijne 
driejarige betrekking tot de 
Wolfenbultelsche bibliotheek ; 
maakte EBERT zieh ten nutte, 
tot de diplomatische beschrijving 
der zieh aldaar.bevindende rijke 
handschriften en incunabelen, 
en maakte een gedeelte dier 
S t u d i e n publiek, in het 2.e deel 
der Bildung des Bibliothekars 
zur Handschriftenkunde, Naar 
Dresden teruggekeerd, werd hij 
in 1827 tot opperbibliolhekaris 
en hofraad benoemd, en hem 
door koning FREDERIK AUGUSTUS 
de eerepost van opziener zijner 
privaatbibliotheek loeverlrouwd. 
Zijn vlugschrift CuÜurperiode 
des sächsischen Mittelalters, 
slechls ten getale van vijftig 

• exemplaren getrokken, diende 
lot gelukwensching aan den 
bibliothekaris SEMLER, bij het 
25jarige feest zijner ambtstedie-
ning. Behalve de werkzaamhe-
den, die aan zijn ambt verbon-
den waren , openbaarde EBERT 
vruchtbare letterkundige bewe-

ging. Het tijdschrift: Ueberliefe-
rungen deelde belahgrijke bij« 
zonderheden mede, betrekkelijk 
de bibliotheek van Wolfenbuttel; 
aan de Encyclopääie van ERSCH 
en GRUBER, aan het Conversa
tions-Lexicon van B'ROCKHAUS , 
aan het tijdschrift Hermes, aan 
het Litterarische Conversations-
blatt was hij een vlijüge.me-
dewerker. Tot de Dresdener 
Morgenzeitung leverde hij hetZ-j-
temturblatt, en voerde, ter be-
vordering der letterkunde, eene 
uitgebreide briefwisseling. Als 
lid der Frankforler-maatschappij 
voor Duitsche geschiedkuride', 
bewerkte Inj de uitgaven van 
WITEKINB, van CORVEY enDrr-
MAU VON MERSEBURG. Zulke 
vroegtijdige en onvermoeide in-' 
spanningen des geestes, ver-
zwakten weldra z'tjn buitendien 
niet zeer sterk ligchaamsgestel. 
Een hevige aanval der griep in 
het jaar 1833, waarvan hij, 
wel is waar, nog gered werd, 
plantte echter in zijn verzwakt 
gestel, de ziekle-kiem; inplaats 
van de vroegere opgeruimdheid, 
maakte zieh treurige zwaarmoe-
digheid van hem meester, en 
even zoo ligt als hem vroeger 
alle arbeid viel, verkeerde hij 
thans in eene volslagene luste-
loosheid. Toen hij op den 10 
November 1834, nieuw aange-
komen werken in de bepaalde 
vakken- wilde rangschikken, 
overviel hem op de ladder een 
hevige aanval van duizeligheid; 
hij slorlte naar beneden, en 
werd bewusteloos naar huis ge-
dragen, en eene door dezen 
val teweeggebragte hersenont-

2 
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steking, had na drie dagen (J3 
Novb. 1834) zijnen dood ten 
gevolge.. Eene Geschichte des 
Meiszener Doms was reeds tot 
den druk gereed, en verscheen 
ook als opusposthumum in 1835. 
EBERT moet naast SCHRETTINGER, 
als de wetenschappelijke grond-
legger der bibliolheek - weten-
schap in Duitschland beschouwd 
worden. De door hem nagela-
lenehandschriften, werden voor 
de hof bibliolheek voor 500 Tha
ler äangekocht, en in de zaal 
der manuscripten, in eene bij-
zondere kas, met het. opschrift: 
Eberti apparatus literarius eer-
vol bewaard. Zijne uifgewerkle 
Realkatalogen zijn niet alteen 
heti sieraad der hofbibliotheek, 
maar blijven toonbeelden voor 
alle tijden: zij bevätten Oosler-
sche taalkunde, Westersche 
leiterkunde met glossologie of 
linguistica, ars música, ars 
dramática, ars graphiea; de 
handschriften der öud-classische 
letterkunde enz. enz. 

: 'ECKARD (JOANNES), letterkun-
digé, in 1769 geboren, werd 
advoka.at.bij het parlement van 
Parijs, en verdeelde zijn leven 
tusschen de vervulling zijner 
pligten en. de bê oefening der 
fetteren. Bij overleed le Ver
sailles , den 1 4 December 1839. 
Men heeft van hem Levensschet-
sen van den generaal BERTHIER 
(VICT. LEOP.) , van CLEW, PEC-
CHET en GiRAULD-DuviviER, den 
taalkundigê  en een aantal ge-
legehbeids-stukjes; maar zijne 
voornaamste werken zijn: l.o 
Mémoires. etc. (Geschiedhundige 
gedenkschriften belrekkelyk Lo-

DEWIJK X V I I ) , 3.e uitg., Parijs, 
1 8 1 9 , in 8.f°; — 2.o Recherches 
etc. (Geschiedkundige nasporin-
gen betrekkelijh Versailles), > 
1836, in 8.™; — 3.o Etat etc. 
(Waarachiige Staat van alle 
sommen door LODEWIJK XIV tot 
gebomoen aangewend), ib. 1 8 3 6 , 
,'in 8.™ Deze drie werken be
vatten naauwkeurige bijzonder-
heden, en verdienen geraad-
pleegd te worden. Ook heeft 
EOKARD nog eenige werken in 
handschrift rlagelalen, en was >' 
hij de uitgever der Annales 
lilleraires vari DÜSSAULT. 

* ECKHOF (KAREL), bijgenaamd 
de Dititsche Rosaus, werd in 
1 7 2 0 , te Hamburg geboren , 
verliet in 1 7 4 0 , zijne belrek-
king van klerk bij eenen advo-
kaat le Schwerin, ten einde 
zijne neiging voor het tooneel 
te kunnen bevredigen. Hij ver-
bohd zieh het eerst bij het 
gezelschap van SCHÖNEMANN in 
Lüneburg, en betrad later ön-
der den grootslen bijval de too-
neelen van Lubek, Hanover 
en Gotha, alwaar hij als me-
dedirecleur in 1 7 7 8 overleed. 
ECKHOF was de eerste tooneel-
speler van zijnen tijd, en wordt 
in het algemeen voor den vader 
der Duitsche tooneelkunst ge-
houden: want hij was de eerste, 
die haar beteekenis, waarde, 
aanzien en naam verschaft heeft. 
Met een diep, door natuur en 
ondervinding versterkt inzigt, 
met de begaafdheid, van dade-
lijk bij den eersten Wik, het 
karakter van elke rol te begrij-
pen, met de nog grootere, van 
zijne van natuur niet zeer voor-
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deelige gestalte tot in het on-
kennelijke naar elke roi te 
herscheppen, vereenigde hij 
daarênboven de talenlen eens 
taalkundigen, eens redenaars en 
dichters. Ook was ECKHOFF — 
wat bij tooneelspelers tot de 
zeldzaamheden behoort — een 
even zoo achtenswaardig en 
deugdzaam mensch, als hij op 
het looneel een groote kunste-
naar was. Als schrijver heeft 
hij zieh door eenige uit het 
Fransch in het Hoogduilsch 
vertaalde blijspelen bekend ge-
maakt. 

EDELCRANTZ (de vrijheer ABRA

HAM NICOLAAS) , directeur der 
akademie. van landbouwkunde 
in Zweden, in 1754 te Abo ge
boren. Na zieh- in het begin 
uitsluitend met letterkunde te 
hebben bezig gehouden , werd 
hij in 1787, tot sec.retaris en 
particulier kassier des konings, 
en directeur der hof-tooneelen 
benoemd : laier werd Inj tot 
de kanselarij, en vervolgens tot 
de handvesten der koninklijke 
orden beroepen. Hij maakte in 
1796 door zijne Verliandeling 
over de télegrafen, twee duizend 
vier-en-twintig verschillende 
teekens bekend, die men op 
eenen afstand van 3'/2 Zweed-
sche mijlen, met behulp van tien, 
slukken kan overbrengenv Na 
door de akademie van. Stokholm • 
lot hären voorzilter te zijn ver-
kozen, droeg hij in dezëlve 
eene verhandeling voor, over 
de. onzekerheid orizer kennis 
met betrekking tot de electri-
citeit. In 1801, bezocht Inj, 

op last des konings, Duüsch-
hnd, de Bataafsche republiek, 
Frmkrijk en Engeland, ten 
einde er de nieuwe en indus-
trieele handelingen te beoefenen, 
en van deze'reis bragt hij eene 
menigte nuttige waarnemingen 
mede. In 1805, tot öpzigter 
der koninklijke museums be
noemd, werd hij drie ja'ren 
later met de waardigheid van 
hof-kanselier bekleed. EDEL-

CRANTZ verkreeg eindelijk den 
titel van vrijheer, en overleed 
den 15 Maart 1821. Zweden 
heeft hem verscheiden nutlige 
werktuigen le danken. 

EDELMANN (JOHANN CHRISTIAN), * 

een vrygeest, den 10 Julij 
1698, te Weissenfeis in' Sak-
sen geboren , beoefende de god-
geleerdheid te Jena. Ofschoon 
lutersch geboren , weifelde Inj 
langen tijd tusschen verschil
lende godsdienstige sekten, en, 
niettegenstaande hij het Chris
tendom vijandig was, werkte 
hij eenigen tijd aan de vertaling 
des bijbels, door J . F. HAUG 

te Berleburg in het licht gege-
ven, en leverde tot dezelve 
vier brieven van den H. PAULUS. 

Daarop gaf hij een werk in het 
licht Unschuldigen Nachrichten 
genaamd, waarin hij de ge
ringe waarde aller godsdiensten 
trachtte te bewijzen. Hij ver-
wierp de leer en de offeraride 
van JESUS CHRISTUS , en verhief 
de rede tot eene godheid, .Hij 
beweerde dat deze rede een 
wezenlijk deel van God was, 
van wien zij nergens in ver-
schildet dat alzoo, de ziel een 
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gedeelte der Godheid was en 
niet slechts die der menschen, 
maar ook die van alle dieren. 
Hij onthield zieh langen tijd van 
vleesch te elen, len einde, zeide 
hij, geen gedeelte der Godheid 
te eten. Zijne voornaamste ge
schritten zijn: 1.° MOSES mit 
aufgedecktem Angesichte, 1740, 
in 8.VÖ; — 2.o CHRISTUS und 
BELIAL, 1741; — 3.o die Gött
lichkeit der Vernunft, 1742, 
in 8.v ö; - 7 4.0 Die bereiteten 
Schläge aiif der Narren Rüc
ken , 1739, een vuilaardig schot-
schritt. Door het cönsistorie 
over zijne geloofsbelijdenis on-

, dervraagd, gaf hij, als een 
onbeschaamd antwoord, hetvol-
gende geschrift in het licht: 
8,0 Abgenöthigtes, jedoch Ande
ren nicht wieder aufgenöthigtes 
Glaubensbekenntnisz aus Ver
anlassung unrichtiger und ver
hunzter Abschriften desselben, 
vernünftigen. Gemüthern sum 
Druck übergeben vom Author, 
1746 enz. UitNeuwied,Bruns-
wijk, Hamburg enz. verdreven, 
verkreeg hij eindelijk, op voor-
wäarde van niet meer te zullen 
schrijven, de vergunning om 
in Berlijn te leven, alwaar de 
woelzieke man den 15 Febr. 
1767 overleed. ; ; 

EDRED , tiende koning van 
Engeland, uit de Säksische 
dynaslie, zoon van EDUARD 

den Oude, beklom den tröön 
iti'946, na den dood van zij-> 
nen broeder- EDMUND I (zie dat. 
Art. -Wbk.-) en won door zijne 
regtvaardigheid, goedheid :en 
beminnelijke zeden, de toege-
hegenheid zyner bnderdanen.-

Nadat de Denen in Northum
berland aan het muiten waren 
geslagen, onderwierp hij dezelve 
en noodzaakte MALCOLM , koning 
van Schotland, hem mot be-
trekking tot de landen, welke 
hij in Engeland bezat, leen-
pligtig te worden. Hij gaC ver-
volgens het beheer der zaken 
den H. DUSTAN , later aartsbis-
schop van Kantelberg, over, 
en overleed, in 955. 

EDUARD , prins van Wallis 
(ter aanvulling van dit Art. in 
het Wbk.) — » D e prins 
van Wallis, zegt HUME, heeft 
eene door groóte heldendaden, 
door groóte deugden, door een 
vlekkeloos leven, vereeuwigde 
gedachtenis nagelaten.- Zijne 
dapperheid en zijn krijgsbeleid, 
waren de minste zijner Verdien
sten ; zijne bescheidenheid, zijne 
gematigdheid, zijne .edelmoedig-
heid wonnen hem aller harten. 
Hij scheen bestemd om niet 
enkel der onbeschaafde ¡eeuw', 
waarin hij. leefde, en welker 
ondeugden hem niet bezoedel-
den , maar zelfs der schitterend-
sle eeuw der oudheid en latere 
tijden.tot sieraad te verslrek-. 
ken." Éen groóte misslag was 
echter de oorzaak van zijn' on-
dergang. Na getracht te hebben 
PETRUS den Wreede (onwaardig 
om aan zijn lot verbunden te 
zijn), op den troon wa'Kastilie 
te herstellen, weigerde deze even 
zoo trouwélooze als barbaarschó 
vorst, de overeengekomen som? 
men aan de Engeische troepen 
Uittebetalen, en dezelve van le-
vensmiddelen te voorzien. Bij ge-
brek der laatste, ontstond er eene 
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besmettelijke ziekle in het leger 
•van den prins van Wallis, die 
toenmaals in Aquitaine regeerde; 
en hij zelf werd door eene 
ziekle aangetast, waarvan hij 
niet kon genezen. Om de door 
hem aangegane schulden ter 
voorziening in de loebereidselen 
van den veldlogt te voldoen, 
zag hij zieh genoodzaakt zijne 
onderdanen met belaslingen te 
overladen, zoodat er een opstand 
onder dezelve ontstond. Deze 

* omstandigheid wekte de na-
luurlijke afkeerigheid der inwo-
ners legen de Engeischen weder 
op, die al de goede hoedanig-
heden van den prins slechts 
hadden doen sluimeren. 

-EDUARD , koning van Portu
gal, zoon van JOANNES I, dien 
hij in 1433 in de regering op-
volgde.- Hij herstelde de onder de 
vorige regering vervallen tucht, 
bragt orde indedoorlangdurige 
oorlogen uitgeputte geldmidde-

. len,' beriep de algemeene stalen, 
vaardigde wetlen uit tegen de 
weelde, moedigde den koophan-
del aan, beschernide en beoe-
fende de wetenschappen. Hij 
overleed in 1438, slechts 37 jaren 
oud zijnde; hij vervaardigde 
met den beroemden regtsge-
leerde don JÜAN ne REGRAS een 
Wetboek voor de regtsbcdeeüng. 
Ook schreef Inj eene Verhande-
ling over de trouw, die in den 
koophandel en in de vriendschap 
moelen beslaan. 

EDWARDS (WILLIAM FREDERIK) , 

een arts, in 1777'op helKiiljmd ^ 
Jamaika geboren , behoordè lot 

dezelfde familie als BRVAN ED

WARDS (zie dat Art. -Wbk.-), 
kwam, nog zeer jong zijnde, in 
Europa, en gaf gedurende eeni-
gen tijd bijzondere Iessen te 
Brügge. Het verlangen om zijne 
kundigheden, door den om-
gang met geleerden uittebreiden, 
Voerde hem weldra naàr Parijs. 
Tervyijl hij zijne Studien voort-
zette, gaf hij twee verhandelin-
gen in het licht : de eene over 
de huid en derzelver kleürver-
andering, door de geneeskun-
dige akademie van Besançon 
bekroond, en de andere over 
de ontleding des oogs, die de 
aandacht der akademie vàn we
tenschappen trok. Hij werd in 
1 8 1 5 tot doctor in de genees-
kuride bevorderd, en ofschoon 
zijne praktijk dadelijk zeer groot 
werd, hield hij ecliter niet op, 
om zijne wetenschappelijke na-
sporingen met het besle gevolg 
voorltezetten. Bij de reorganisa-
tie der akademie van zedekun-
dige wetenschappen, in 1832 , 
was hij een der eersten, die 
tot dezelve geroepen werden, 
en hij nam grootelijks deel aah 
hare werkzaamheden. In 1839 
was hij öen der stichters van 
de ethnologische maatschappij, 
die hem tot hären -voorzitter 
verkoos, en van welke hij in 
1 8 4 1 , het eerste deel harer 
Verhandelingen in het licht gaf, 
dat van hem verscheiden be-
langrijke stukken bevat. In 
het protestantismus geboren, 
zwoer EDWARDS op het einde 
zijns levens de dwalingen des-
zelvcn af, en gaf talrijke bë-
wijzen van de opreglheid zijner 

4 
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bekeering. Hij overleed te Ver
sailles, den 23 July 1842 , door 
de genade-middelen versterbt, 
welke de Catholijke godsdienst 
op dien beslissenden oogenblik, 
aan hare kinderen uitdeelt. 
Behalve de Verhandelingen, 
•waarmedö hij verscheiden ver-
zamelingen heeft verrijkt, heeft 
men hem te danken : l.o De 
Vinfluence etc. (Over den invloed 
der natuurkundig-werkende oor-
zaken des levens), Parijs » 1824 , 
in 4. T 0 Hij was een der me-
dewerkers aan de Dictionnaire 
etc. (Classielc Woordenboek der 
natuurlijke historie), door BORY 
B E ST. "VINCENT (zie dat Art.) 
in het licht gegeven. 

EGALITÉ. — Zie ORLÉANS 
(I. P. J . hertog van) -Wbk-

EGERTON. — Zie BRIDGEWATER 
(FRANCISCUS) -Wbk.-

EGINTON (FRANCISCÜS) , een 
Engelsche kunstenaar, in 1740 
geboren, droeg veel bij tot de 
verbetering van het schilderen 
op glas, welke kunst bijna 
vergeten scheen. Hij heeft in 
die genre, meer dan 50 stukken 
nagelaten,, waaronder vooral 
melding verdienen, twee Op-
standingen, volgens de teeke-
ningen van Jos. REYNOLDS, welke 
men te Lichtfield en in de 
hoofdkerk van Salisbury vindt. 
Het Gastmaal door SALOMON aan 
de koningin van Saba gegeven,-
volgens eene schilderij van HA
MILTON, in het kasteel van 
Arundel ; de heilige PAULUS..... 
békeerd en van zyne blindheid • 
genezen, in de St. Pauluskerk, 

te Birmingham; de kruisdra-
gende CHRISTOS , volgens MORA
L E S , in de kerk van Wansted, 
graafschap Essex; de Ziel eens 
kinds in de tegenwoordigheid 
van God, volgens PETERS, te 
Great-Barr , in het graafschap 
Stafford. EGINTON overleed den 
26 Maart 1805. 

* EGLOFF (LOUISE), eene blinde 
dichteres, den 1 4 Febr. 1 8 0 2 , 
te Baden in Aargau geboren, 
was de dochter van eenen bad-
stoofhouder, ontving hare op-
voeding in het vaderlijke huis 
en in het blinden-instituut te 
Zurich, en overleed den 3 Jan. 
1 8 4 3 , in hare geboorteplaats. 
Hare bevallige, zinrijke lierdich-
ten, meestal van eenen gods-
dienstigen Stempel, versehenen 
het eerst in almanakken, in 
1823 in eene verzameling, en 
werden eerst na hären dood 
door E. DORER met hare levens-
schets' en eenige harer compo
sition , volledig in het licht 
gegeven, onder den titel van 
LOUISE EGLOFF , die blinde Na
turdichterin , Baden, 1843. 

* EGMOND (JUSTUS VAN) — 
ter aanvulling van dit Art. in 
het Wbk. — was waarschijn-
lijk een leerling van ROBENS, 
werkte in zijne jeugd veel in 
Frankriß, en schijnt ook Spanje 
bezocht te hebben. Hij was 
hoofdzakelijk portretschilder, 
doch heeft zieh, na zijne eersle 
terugkomst in zijn vaderland, 
ook op geschiedkundige stukken 
toegelegd; ten minste men weet, 
dat hij een groot voor de hoofd
kerk van Mechelen bestemd 
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Avondmaal (dat men door de 
gräveerstift van B. BOLSWARD 
kent), voor ROBENS tiitvoerde. 
Na den dood van den grooten 
meester, begaf VAN EGMOND zieh 
•weder naar Frankrijk en werd 
een der twaalf eerste Jeden, der 
in 1648 gestichle Parijsche aka-
demie. De Weener-galerij bezit 
van hem twee afbeeldingen, 
van PHILIPPUS IV, koning van 
Spanje, verder het portret van 
deuj in volle wapenrusling, doch 
blootshoofds voorgestelden aarts-
hertog LEOPOLD WILHELM, die 
met zijne regterhand op den 
bevelhebberstaf leunt, zijne lin-
kerhand op den kop van eenen 
leeuw legt, en eenen arend 
met eenen lauriertak in den 
bek, naast zieh heeft staan. 
Een bijzonder schoon stuk van 
VAN EGMOND vindt men verder 
in de grafelijke galerij van 
Schönborn, te Pommersfelden, 
namelijk de af beelding van eenen 
man en eene vrouw in roode 
kleeding. 

* .EHRENFELS (JOZEF MICHAÖL 
VON), een schrijver over de 
landhuishoudkunde, heeft voor-
namelijk met betrekking tot de 
schapenteelt, waarbij hij de 
beschouwingen van THAER be-
streed, en ten opzigte van de 
bijenteelt, groóte Verdiensten 
verworven; Hij overleedin 1843 
te Vntermandling bij Schön
brunn. Van zijne Schriften 
noemen wij: l.o Heber das 
WiesenundFuüerland, Leipzig, 
1790; — 2.o Handbüchlein für 
Bauersleute, Weenen , 1791, 
4.e nitg. 1809; — 3.o Die höhere 
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Schafzucht, ib. 1807; — 4.o 
Anweisung zur Bienenzucht, 
Hamburg, 1805; -— Wie kann 
die gesunkene Landwirthsehaft 
wieder gehoben werden? Praag, 
1828; — 6.o Die Bienenzucht, 
ib. 1829; — 7.o Geschichtliche 
Darstellung meiner neuen Schaf-
cultur, ib. 1831; — 8.o Die 
Hauptpunkte der heutigen Deut
schen Landwirthsehaft, ib. 1832. 

*• EICHENDORFF (JOZEF , vrij-
heer VON) , een der geestrijkste 
dichters van de zoogenaamde 
romantische school, in Duitsch-
land, werd in 1788 op het 
iandgoed (zijns vaders) Lubowitz 
bij Ratibor in Opper-Silezie ge
boren, bezpeht het Catholijke 
gymnasium te Breslau, beoe-
fende de regtsgeleerdheid te 
Halle eh te Heidelberg, en bragt 
daarop verscheiden jaren in 
Parijs en in Weenen door. In 
1813 vocht hij°als vrijwilliger 
in. het Pruissische leger, en 
maakte tot in 1815 alle veld-
togten mede. in 1816 werd 
hij referendaris, in 1822 rege-
ringsraad in Dantzig, en in 
1824 te Eoningsbergen. Later 
naar Berlijn yerplaatst, ontving 
hij den titel van regeringsraad, 
en overleed in 1846. Zijne 
eerste dichtwerken (Lieder) 
versehenen onder den verdich
ten naam, FLORENS. De roman 
Ahnung und Gegenwart, Neu
renberg , 1815, volgde;. en nu 
beproefde hij zieh met het beste 
gevolg op het' veld des romans 
en des tooneelgedichts, en le-

| verde Meierbeths Glück und 
Ende; — der letzte Held von 

.5 
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Marienburg; — die Freier enz. 
Zijne latere Gedichte zijn ge-
deeltelijk van polemischen in-
houd, en werden gezamenlijk 
in 1837.te Berlijn in het licht 
gegegeven , 2.e uitg. 1843. VON 
EICHESDORFF is ook de bewer-
ker van het uitmuntonde 
Spaansche volksboek de Graaf 
LUCANOR van. don JUAN MANUSL. 
Eene volledige uitgave der wer
ken van EICHENDORFF , verscheen 
in 4dl.=, Berlijn, 1841—1843. 

EICHHORN (JOHANN GOTTFRIED), 
een geschiedschrijver, en schrif-
tuur-onderzoeker, den 16 Octo
ber. 1752, te Dörensimmern, 
in het vorstendom Hokenlohe-
Qehringcn, waar zijn vader 
predikant was, geboren; sedert 
1775 was hij gewoon hoogleer-
aar der Oostersche talen te Jena, 
en bekleedde gedurende eenige 
jaren den post van rector in 
het gymnasium te Ohrdruf, in 
het hertogdom Gotha. In 1788, 
aan de universiteit van Göttin
gen, als hoogleeraar der wijs-
begeerte beroepen, verkreeg hij 
er in 1811 den leerstoel der 
godgeleerdheid, en overleed den 
25 Junij 1827. Men heeft van 
hem: liQ De antiquis historic 
Arabum monumentis,: Gotha, 
1775, in 8.vo- — 2.o De rei 
nummarice apud Arabos initiis, 
ibid, 1776, in 4,to,; -T 3.o 
Geschichte des ostindischen Han
dels vor MAHOMED,"ib, 1775, 
in I2.maj 4>0 Einleitung in's 
alte und neue Testament, elk 
in 5 db, die beide in 1827, 
eene Vierde uitgave beleefden. 
In dit werk heeft de schry'ver 
meer dan iemand de gevolgirek-

kingen van dal stelsel van pri-
vaat gevoelen gedreven, dat de 
gevaarlijkste paradoxen verme-
nigvuldigt, en strekt om de 
grondslagen te doen schokken, 
waarop de oorsprong der chris-
telijke openbaring rust. Ter-
wijl hij de in zijne sekte alge-
meen aangenomen denkbeeiden 
overschrijdt, heeft hij door zijn 
voorbeeld bewezen, dat het door 
LUTHER vastgestelde, en door 
zijne leerlingen ontwikkelde be-
ginsel, van het protestantismus 
tot het de'ismus leidt, en dat 
builen het gezag der Kerk, 
er noch tekst noch feit over-
blijft, die niet voor critiek vat-
baar is. Men kan hem als een' 
der geleerden beschouwen, die 
het meest bebben bijgedragen, 
om het rationalism us in Duitsch-
land ingang te doen vinden; 
— 5.o Commenlarius in Apo-
calypsim JOANNIS , Göttingen, 
1791, 2 dl.", in 8.™ EICHHORN 

. ziet in dit goddelijke boek, een 
drama , een dichtstuk; —• 6.« 
Geschichte der französischen 
Revolution, 1797, 2 dl.», in 8.™; 
— 7.o Geschichte der Litteratur 
von ihrem Anfang bis auf die 
neuesten Zeilen, 3 dl.n, in 8.v»; 
—- 8.o Antiqua historia, eoa 
ipsis veter um scriptorum grceco-
rum et latinarum narrationibus 
contexta, Leipzig , 1811, 6 dl.", 
in 8.™ — 9.o Weltgeschichte, 
Böttingen, 1818—20, 5 dl.«, 
in 8.TU; — lO.o Die hebräi
schen Propheten, ib. 1816—20, 
3 dJX, in 8 ^ 0 , enz. 

* EISINGA (EISE) , den 21 
February* 1744, to Dronrijp, 
in Vriesland geboren, was een 
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der schrandersle wis- en ster-
rekundigen , die dat gewest, 
zoo rijk aan groole vernuften, 
ooit heeft voortgebragt. Terwijl 
hij als eenvergelen burger le 
Franeker leefde, had hij zijn 
huis tot een bewonderenswaar-
dig Planetarium ingGrigt, waar-
van de hoogleeraar VAN SWINDEN, 
in • 1780 eene beschrijving in 
het licht gaf, waardoor helzelve, 
zoo: wel als de vervaardiger, het 
eerst bekend werd. Algemeen 
werd dil kiinststuk geroemd; 
en zelfs door vreemdelingen, 
die hetzelve gezien en bewon-
derd hadden, builen 'slands met 
lof vermeld; intusschen bleef 
EISINGA verstoken van de on-
derscheiding ] welke hij zoo zeer 
verdiende, en zijn yoorstel tot 
het vervaardigen van een veel 
grooter en vollediger Planeta
rium werd ,' wegens de druk-
kende Ujdsomstandigheden van 
de hand gewezen. Opdat echler 
het voortreffelijke stuk van EI
SINGA voor de wetenschappen 
mogt behouden blijven, werd 
hetzelve met het huis, in ge-
volge van; een koninklijk besluit 
van 28 December 1 8 2 5 , den 
eigenaar voor het rijk afgekoeht, 
en hem het toezigt over helzelve 
gedurende het overige van zijn 
reeds meer dan SOjarig leven 
gelalen. Hij overfeed,den 27 
Augustus 1828 , en werd, vol-
gens zijn verlangen, op het 
kerkhof te Dronrijp begraven/ 

ELDON (JOHN SCOTT,' later 
lord), een beroetnde overheids-
persoon, in 1 7 5 1 geboren, 
was1 de' derde zoon van eenen 
handelaar uit , Newcastle, in 
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het graafschap Northumberland. 
"Voor de pleilzaal bestemd, 
maakte hij zijne. regtsgeleerde 
studien aan de universiteit: van 
Oxford , en in het collegie van 
Middle-Temple te Londen. Zijne 
eerste optreding als advpkaat 
was niet zeer schilterend;maar 
zoodra hij de gelegenheid had ge-
vonden om zich te'doen opmer-
ken, belaslte. zich. de Icanselier 
TBURxow'met zijne bevorderingi 
Door den invloed van izijneri 
beschermer, kwam hij 'weldra 
in het parlemehl,. alwaar hrj 
zich als een geleerde wetkehner 
en bekwame redcnaar :ondeV-
scheidde. In 1783 'lot 'den 
geheimraad geroepen, werd hij 
in 1 7 8 8 , met den tilel van 
ridder, lot attorney (algemeen-
procureur) benoemd. Gedurende 
zes jaren bekleedde hij'dezen 
gewigiigen post, - en verkreeg 
in 1 7 9 3 dien van algemeen-: 
fiskaah'i Bij de leedere pliglen 
van dien post, wist;hij zijnen 
roem ongeschonden le handha-
ven, en legde hij daarbij zulk 
eene verhevenheid van geesl aan 
den dag, dat hij aan het hof 
van , common-pleas ~ lotgroolreg-
ter benoemd ,; en onder- den 
tilel van lord Eldon (den naam 
van een landgood, dat hij in het 

_graafschap Durham Bezal) plot 
"pair verheven werd. In 1 8 0 1 , 
tot ftroot-kanselier bevorderd, 
deed hij afsland van dien post, 
toen Fox aan het ministerie 
kwam; maar dezelve werd hem 
in 1807 teruggegeven, en hij be-
hield denzelven', met eenigekorle 
lusschenpoozingen, tot in 1829, 
Hij legde alsloen het voorzilter-
schap van het hoogerhuis neder; 
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en, van de openbare zaken 
verwijderd, leefde hij in eene 
eervolle rust, lot aan zijnen 
dood, den .13 January 1838 
voorgevalien. Lord ELDON was 
steeds een der meest verklaarde 
tegenstanders van de eraancipa-
tie der Galholijken geweest. 

* ELGIN (THOMAS BRUCE), uit 
eene oude, van koning ROBERT 
BRUCE afstammende' familie, 
in 1766 geboren, begaf zieh 
in 1790 als Engelsche gezant 
naar Wimen, in 1 7 9 2 naar de 
Nederlanden en in 1 7 9 9 naar 
Konstantinopel, van waar hij 
reeds in het volgende jaar te-
ruggeroepen werd. Hij reisde 
daarop. door Griekenland, en 
toen hij alhier eene raenigte 
der kostbaarste oude kunslwer-
ken door de Türken verwoest 
zag, zoo trachtle hij, vermits 
liet Engelsche ministerie, aan 
zijne voordragt, om zoo veel 
mogelijk kunstwerken voor En-
geland te redden, geen gehoor 
gaf, eenige voorname kunste-
naars, in Rome en Napels, 
(TITA LUSIORI , BALESTRA, ILTAR , 
en den kalmuk FEDOR IWANO-
WITSCH) in zijn belangen te 
winnen, en zond hen naar 
Athene. Door deze werden de 
merkwaardigste bouwvallen ge-
raeten en afgeteekend, en voor-" 
namelijk van het Parthenon, 
den Thesetis-tempel, de Akropolis 
en andere dergelijke gebouwen, 
vele kostbare stand beeiden, öp-
schriften, bouwkundige sieraden 
en andere gedenkteekenen weg-
genonien, en het niet vervoer-
bare in gipsafgegoten of gelee-
kend. Daarenboven verkreeg 

ELGIN door opdelvingen en het 
sloopen' van gekochte nieuwe 
gebouwen verscheiden belang-
rijke oudheden: hijv. den graf-
steen van SOCRATES, vele mun-
ten, cameen, intaglio's enz. 
Te betreuren was het echter 
dat bij het afnemen dezer kunst-
werken , menig • Wandalismus 
gepleegd werd, zoodat de Grie-
ken er klagten over aanhieven 
en later anderen, bijv. BVRON, 
vorst PÜCKLER, den vloek des 
tempelroofs over ELGIN uitspra-
ken. De verkregen kunstschat-
ten liet ELGIN in 1 8 1 4 naar 
Engeland vervoeren; doch on-
gelukkiglijk verging er een schip 
met de kostbaarste gedenkstuk-
ken bij het eiland. Cerî o, en 
slechts weinig werd door be-
kwame duikers gered. In 1 8 1 6 
kocht het Engelsche parlement 
de verzameling van ELGIN , de 
voornaamste in die soort, voor 
31,500 pond en sterlings, en 
vereenigde dezelve, onder den 
naam van Elgin marbles, met 
het Britsch museum. Onder 
dezelve zijn vooral destandbeel-
den opmerkenswaardig, dieeer-
tijds de hoofdlijslen, en platte 
gevels van het Parthenon van 
Athene versierden, voorlbreng-
selen uit den tijd en de school 
van PHIDIAS. De heerlijkste 
beeiden behooren tot' twee groe-
pen, waarvan de eene de ge-
boorte van ATHENE , de andere 
den slrijd van ATHENE met 
POSEIDON voorstelt; de reliefs 
steilen den optogt der Panathe-
neen (Atheensche volksfeesten) 
voor. ELGIN wilde dezelve in 
het begin läten herstellen; doch 
CANOVA raadde zulksaf; zij zijn 
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dus gebleven, zoo als men de-
zelve heeft gevonden. In Dres
den vindt men afgietsels van 
de Elgin marbles , andere zijn 
in het bezit van den baron 
SPECK-STERNBÜRG, te Lützschena 
bif Leipzig. ELGIN overleed den 
1 4 November 1842 , te Parijs, 
waar hij was gaan wonen. Hij 
was een der Schotsche kies-plirs, 
Britsch Untenant • generaal en 
curator van het Britsch museum. 
— Vergelijk: l.o Outlines of 
the Elgin marbles, Londen, 
1816, in fol.; — 2.o The Elgin 
marbles, from the temple of 
Minerva at Athens, ib. 1 8 1 6 , 
in fol. en-LAWRENCE: Elgin 
marbles from the Parthenon at 
Athens, ib. 1 8 1 8 , in föl. 

* ELLIOTT (EBENEZER), ge
boren in 1 7 8 1 , in eene ijzer-
gieterij in het dorp Masborough 
in Yorkshire, waarbij zijn va-
der met een gering inkomen, 
kanloor - schrijver was en 8 
kinderen te verzorgen had. Zijne 
geboorte werd slechts in den 
Familie - bijbel < opgeschreven , 
wijl zijh vader een dissenter, 
en eon gezworen vijand der 
staatskerk was. Als knaap werd 
ELLIOTT tamelijk verwaarloosd, 
en wel voornamelijk wijl men 
hem voor onbekwaam hield om 
iets nuttigs en deugdelijks te 
leeren; meestal bleef hij in de 
jaren, welke het karakler van , 
den toekomstigen man vormen, 
geheei aan zieh zelveh overgela-
ten. Hij was van naluur traag 
en bloohartig, maar nadenkend 
en gevoelvol. Tot geluk bragt 
hij zijnen tijd niet geheei in 
ledigheid en vruchleloos door; 

I zijne wandelingen door wouden 
en velden legden den grond 

, tot zijnen lateren roem, eri de 
Jaargetijden van THOMSON wek-
ten het eerst zijnen eigen' poe
tischen geest op. Toen hij den 
ouderdom had bereikt, die over 
net levenslot beslist, vermaakte 
een platlelands geestelijke aan, 
zijn ouderlijk huis eene vrij 
aanzienlijke theologische bibli-
otheek. Uit deze nieuwe bron 
des genots en der onderrigling, 
alsmede uit de gesprekken en 
vurige predikatien zijns vaders, 
eens ouden Cameromers en ge
boren rebels, tot het aanhooren 
van wiens verschrikkelijk'e uit-
valle'n hij veroordeeld was, kan 
men het letter- en staalkundige 
karakter van den lateren, berij-
mer der korenwet afleiden. — 
De opmerkzaamheid des pu-
blieks werd op dezen builenge-
wonen en zeer begaafden man 
eerst in 1831 gevestigd. In 
1838 , verscheen de eersle groote 
verzameling .zijner Gedichten, 
in 3 dl.n Hij hield zieh juist 
bezig met eene verbeterde uit-
gave, die daarenboven eenige 
der schoonste, nog ongedrukte 
vruchten zijner muze bevatten 
zoude, toen de dood verstorend 
tusschenbeide1 trad. Ook deed 
ELLIOTT zieh als een populaire 
aesthelicus en criticus kennen 
in eene Voorlezing over het ware 
beginsel der dichtkunst, en over 
de wezenlißkc waarde van eenige 
Engelsche dichters. Men erkent 
daarin den hoogst welwillenden 
en warmgevoelenden en tevens 
den beraden man, welke laalste 
eigenschap in zijne politieke 
redevoeringen, door de Engel-
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sehe dagbladen van zijnen tijd 
medegedeeld, nu en dan wel 
•eens gemisi werd. — Wat zijn 
uitwendig leven ; betreft, zoo 
was ELLIOTT als arbéider in de 
ijzergielerij le Mashorough be
gonnen ,. kwam daarop in der-
gelijke betrekking le Sheffield,, 
de hoofdstapelplaals van het 
Engeische staalfabrikaat, en 
werd hier, na vele wederwaar-
•digheden en legenspoeden, ein-
delijk door het geluk beguns-
tigd, zoodat hij zieh zelfstandig' 
als ijzerhandelaar kon vestigen. 
Bij verwierf een niet onaanzien-
ly'k vermögen; nadat hij echter 
in de handelcrisis van 1 8 3 7 , 
verscheiden dujzenden verloren' 
had, liet hij den handel varen,, 
en bpuwde zieh eene schoone 
Villa in de voorstad Upper-
Thorpe, van .waar hij de schoor-
steenen der smeltovens van, het 
bedrijvige Sheffield, aan, zijne 
voeten ^ag • rookeft. Hier was 
het, waar de Burns der fa-
brijkstad, zoo als men hem 
noemde, zijne muze met de 
staatkunde verzusterde; hij be-
gon eenen vurigen dichterlijken 
strijd legen het korenmonopolie, 
de broodbelasting, welke den 
arbeider van tzijn loon beroofde, 
en den overvloed in horigersnood 
veranderde. Opdeze wijze was 
hij, de invloedrijke voorlooper en 
strijdgénoot van COBDEN. Enge
land verhief zieh bij zijnen 
noodkreel: » Up breadlaxed 
slaves!" m rustle niet voor 
dal' de korenwetien vernietigd 
waren; een staatsman .der To-
rypartij,. moest eindelp haar 
doodvonnis verkondigen ! Voor 
wenige jaren ibegon de gezond-

heid van ELLIOTT wankelbaar 
te worden, en bij herhaling 
had hij met zware ziekten te 
worstelen, maar de kracht en 
de opgeruimdheid- van zijnen 
geest verfielen hem zoo min , 
als zijn poetisch scheppingsver-
mogen. Zijn dood volgde den 
1 December 1 8 4 9 , te Argiii-
BMI, bij Bamsley, waar een 
zijner zonen als. Anglikaansche 
geestelijke leeft. Öok een tweede 
zoon behoort tot den geestelij-
ken Staat; twee andere zetten . 
de staal-fabrijk des vaders voort. 

EMERIAU (MADRICE JULIEN , 
graaf), onder-admiraal; in 1762 , 
te Carhaix (Fr. dep.* FinisÜre), 
uit eene aanzienlijke familie 
geboren; reeds in den ouderdöm 
van 1 3 jaren als vrijwilliger in 
de koninklijke marine opgeno-
men, deed hij zieh door zijne 
chefs in den Amerikaanschen 
ooriog opmerken, in welken 
hij bij 1 2 gevechten of belege-
ringen tegenwoordig was, en 
drie malen gekwelst werd. In 
1 7 9 1 , tot scheepsluilenant be-
vorderd,- werd hij naar St. Do
mingo gezohden, alwaar hij 
bij den opstand der negers 
nieuwe diensten bewees. Tot 
kapitein en later tot divi-
sie-t;hef benoemd, voerde bij 
in den slag van Aboukir (zie 
BRDEVS en NELSON -Wbk.-) het 
bevel over den Sparte, die 
zieh niet dan na eenen langdu-
rigen tegensland legen vier 
Engeische schepen overgaf. La
ier tot schout-bij-nachl bevor-
derd, voerde hij to Boulogne 
het bevel over den regler-vleu-

| gel der flotille, en daarna over 
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het' smaldeel van net eiland 
Aix. Vervolgens als zeê prefekt 
naar Toulon gezonden, toonde 
hij een. niet- minder schrander 
bewindhebber dan bekwaam zee-
man te zijn, hij liet verschei
den oorlogsschepen bouwen en 
hield de Engeischen in de 
Middellandsche-zee gestadig in 
bedwang. In 1 8 1 3 tot onder-
admiräal verheven, en tot al-
gemeen-inspecteur der kuslen 
van Ligurie benoemd, werd hij 
in 1 8 1 6 gepensionneerd. Door 
den koning tot pair benoemd, 
nam hij, zoo lang als zijne 
krachten hem zulks toelieten, 
krachtdadig deel aan de werk-
zaamheden der kamer, vooral 
in de afdeelingen, waarin bij 
alle onderwerpen, die de ma
rine betroffen, zijn gevoelen ' 
van het grootste gewigt was. 
Een regtschapen man en een 
onbaatzuchtig burger zijnde, 
was bij daarenboven een dier 
opregte christenen, die over 
nun geloof niet blozen, in zijne. 
laatste oogenblikken wilde hij 
eene openbare getuigenis zijner, 
godsdienstige gevoelens afleggen, 
en overleed vol geloof te Tou
lon, den 2 February 1845. 

EMERIC-DAVID (TOUSSAINT-BER-
NARD) , te An, in 1 7 5 5 gebo
ren , was door zijne moeder de 
neef van DAVID , aan wien men 
verscheiden nuttige uitgaven te 
danken heeft. Na tot advokaat 
te zijn bevorderd, deed hij 
eene reis door ltalie, welke 
zijnen smaak voor de kuhsteh 
ontwikkelde, en in zijne geboor-
teplaats leruggekeerd, volgde 
hij aldaar de pleitzaal, tot dat 

de dood van zijn' oom hem in 
1787 noodzaakte eene brevet 
als boekdrukker te nemen. In 
1 7 9 1 tot maire van Aix ver-
kozen, nam hij weldra zijn 
ontslag, en dacht, door zieh 
schuil te houden, aan den storm 
te ontsnappen. Maar in 1 7 9 3 
door twee bevelen tot gevangen-
neming getroffen, ging Inj te-
Parijs eene schuilplaals zoeken, _ 
welke hij het geluk had.er te 
vinden. Na den 9 thermidor 
verkocht hij zijne boekdrukkerij, 
en hield zieh met eenige han-
delspekulatien bezig, daar hij; 

weldra van afzag., om uilslui-
tend de lelleren te beoefenen. 
Eenige gelukkige proeven in 
dat gebied hadden hem reeds 
bekend gemaakt, toeri hij in 
1809, door zijn departemont tot 
het wetgevende ligehaam werd 
verkozen. Bij de restauratie 
was hij nog lid deszelveh, en, 
in de zilling van 1 8 1 4 , sprak 
hij er verscheiden redevoeringen 
uit over onderwerpen de geld-
middelen en den handel betref
fende. In 1 8 1 5 niet herkozen 
zijnde, verliet hij diet staatkun
dig tooneel. In 1 8 1 6 tot lid 
der akademie van opschrifterv 
benoemd, overleed hij als dekeu 
derzelve, te Parijs, den 2 April 
1839. Behalve onuitgegeven 
lofreden van den beeldhouwer 
POGET, door de akademie van 
Marseille, en van POÜSSIN, door 
de philotechnische maalschappij 
bekroond, en talrijke aanteelte-
ningen over de provencaalsche 
troubadours, die in het vervolg 
öp de Histoire Utteraire de la 
France voorkomen (zie RIVET 
DE LA GRANGE -Wbk.-), heeft 
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men hera: l.o Recherches etc. 
(Naspöringen betrekkelijk de 
ieeldhouwkunst, bij de oude en 
laier eqolken enz.), Parijs, 1 8 0 5 , 
"in в.™' Dit werk, dat bij het in-
stituuf den prijs behaalde, wordt 
zeer gezochtj— 2.o Suite etc. 
'{Reeks van gecalqueerde en mar 
vijf ichilderijen van ВлРНАёь 
geteekende Studien), Parijs, 1818 
tot 1 $ 2 1 , 6 afi. in fol.j — 3.o 
Jupiter, of naspöringen betrek
kelijk dien God, zijne eeredienst 

' enz., ib, 1 8 3 3 , 2 dl.», in 8.vo 
met platen enz. 

' * EMMANÜEUO DA GOMO (Fra), 
in 1 6 6 2 , te Rome in den ou-
derdom van 76 jaren overleden, 
is een, in de geschiedenis der 
kunsi tot dusverre zoo goed 
als geheel onbekende alfresco-
Schilder, van wien zieh uitste-
feendfc schilderstukken in de 
bibliölheek van het Iersche 
klooster St. Isidore op Monte 
Pincio bevinden. Er wordt, 
wel is waar, door ORLANDI en 
Ьтг\ van den kloosterbroeder 
EMMANDELLO gewag gemaakt, 
doch een berigt, in de Romein-
sehe staats.-courant van 1847 
medegedeeld, verspreidt eerst 
eenig licht Over dezen'meester 
en zijne al fresco's. EMMANU-
ELLO had de schilderkunst enkel 
uit zieh zelven geleerd, en 
daardoor verklaart zieh de be-
wonderenswaardige eenvoudig-
heid en zuiverheid van zijnen 
styl, in eenen tijd waarin de 

' kunstsmaak zeer 'gedaald was. 
"Voortreffelijk zijn zijne in de 
genoemde kloosler-bibliotheek 
uitgevoerde afbeeldingen der 
Iersche bisschoppen. Uitstekend' 

echter boven alle voortbrengse-
len zijner hand, is het groote 
fresco-schilderstuk, aan de reg-
ter eind-zijde der bibliotheek. 
Het stelt verscheiden in hunne 
boekerij studerende monniken 
voor, die elkander' boekentoe-
dragen. De itinerarien van Rome, 
zelfs de beschrijving van Rome, 
door BONSEN , PLATTNER , GER
HARD en ROSTELL maken niet 
het minsle gewag van deze 
meesterstukken des monniks. 
Derzelver volle waarde werd, 
gedurende de Fransche overheer-
sching in Rome, erkend döor 
den schilder en ridder PIETRO 
BENVENDTI , die zieh toenmaals 
in genoemd klooster bezig hield, 
en deze fresco's wilde doen 
afzagen, om dezelve in een 
groot museum te plaatsen, het-
welk echter gelukkiglijk niet 
gebeurd is. 

ENCKEVOORT. . — Zie ENKE-
VOORT -Wbk-

* ENDE (ADRIAAN VAN DEN) , 
een man, wiens naam in de 
jaarboeken van het onderwijs 
en het schoolwezen in Neder-
land met onuitwischbare letters 
zal geschreven blijven, werd 
den 1 1 October 1768 te Helft 
geboren. Zijne ouders, die tot 
den deftigen burgersland be-
hoorden, en regtzinnig protes-
tantsch waren, gaven hem 
eene, volgens hunnebegrippen, 
godsdienstige, burgerlijk-ouder-
wetsche opvoeding. In zijn 
tiende jaar bezocht ADRIAAN de 
Latijnsche school zijner geboor-
teplaats, alvvaar hij onder de 
leiding van den bekwamen rector 
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HENRICÜS HOOGEVEEN uitmun-
tende vorderingen in de Griek-
sche en Latijnsche taal en andere 
voorbereidende wetenschappen 
maakte. In den zomer van 1 7 8 5 
verliet hij die school en begaf 
zieh naar Haastreeht, onder 
de leiding van zijnen neef, 
ABRAHAM LEDEBOER , * A. L. M. 
Phil. D . R , en rüstend leeraar 
der hervormdegemeente, alwaar 
hij J . CLARISSE (zie dat Art.), 
met wien hij later in zulke 
naauwe vriendschapsbetrekking 
kwam, tot medestuderende had. 
In September 1 7 8 7 vertrok VAN 
DEN ENDE naar de Leydsche 
hoogeschool, alwaar hij, gedu-
rende twee jaren, zieh de les
sen der hoogleeraren SCHOL
IENS , VAN DE WWNPERSSE , 

PESTEL, BOERS, BROES en TE 
WATER yoorbeeldig ten nutte 
maakte; in 1789 begaf hij zieh 
met CLARISSE naar Utrecht, om 
äldaar ook een leerling van den 
hoogleeraar. G. BONNET te wor
den ; doch in het volgende jaar 
keerde hij reeds naar Leyden 
terug, alwaar hij in 1 7 9 2 tot 
het predikambt bevorderd, en 
nog in het zelfde jaar den 9 
September als predikant naar het 
dorp Rozendaal bij Arnhem 
beroepen werd, in welke betrek
king hij den zoetvloeijenden 
dichter REIMER PIETER VAN DE 
KASTEELE opvolgde. Spoedig 
werd hij in het naburige Arn
hem mede-oprigler en lid van 
het natuur- en letterkundig ge-
nootschap Prodesse conamur, 
dat den 20 November 1 7 9 2 tot 
stand kwam, en waarin hij ver
scheiden geleerde voorlezingen 

II. DEEL. 

hield. Toen in den winter 
van 1 7 9 4 — 1 7 9 5 , de storm der 
Fransche revolutie ook over 
Nederland dreigde lostebarsten, 
vergezelde hij den" heer TORCK 
van Rozendaal naar deszelfs 
heerlijkheid Petkum in Oostvries-
land. Deze reis gaf, volgens 
de verklaring van VAN DEN ENDE 
zelven, de eerste aanleiding tot 
zijne volgende betrekking tot het 
onderwijs. • Hij werd aldaar ha
kend met de eerst kortelings in 
Ruilschland begonnen beraoei-
jingen ter verbetering van het 
onderwijs en van de lagere Scho
len , en met de daarover reeds 
in het licht versehenen geschrif-
ten en werkjes, welke hij zieh 
alle aanschafte. In Julij 1 7 9 7 
werd VAN DEN ENDE als predi
kant naar Voorschoten beroepen, 
en den 6 Aug. daaropvolgende 
als zoodanig bevestigd; doch 
spoedig zag hij zieh, wegens 
herhaalde . en hevige Moedspu-
wingen, genoodzaakt depredik-
dienst geheel op te geven. In 
Maart 1798 betrok hij weder 
het ouderlijke huis, en later 
eenen tuin en leefde tot in 
October 1800 geheel buiten be
trekking ; in die maand begaf 
hij zieh met der woon naar 
Haarlem, en zijne gezondheid 
genoegzaam hersteld zijnde, 
werd hij tegelijkertijd door den 
agent van opvoedihg als amanu
ensis aan dat agentschap ver-
bonden, in welke betrekking 
hij werd gecontinueerd, toen het 
agentschap in 1802 in den raad 
van binnenlandsche zaken over
ging ; tevens werd hij aangezocht 
tot de zamenstelling van eei 
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Handboek voor de onderwijzers 
op de openbare lagere Scholen 
binnen hei Bataafsch Gemeene-
best, hetwelk reeds in 1 8 0 3 , 
onder dien titel te Amsterdam 
in het licht verscheen, en nog 
legenwoordig met nut gebruikt 
wordt. In Junij 1804, werdaan 
VAN DEN ENDE het professoraat 
in de logica, metaphysica en 
theologia moralis aan de hooge-
school te Groningen aangeboden, 
waarvoor hij echter bedankte; 
daarenlegen aanvaardde hij de 
benoeming als lector der proef-
ondemndelijke natuurkunde bij 
Teylers sfichiing te Haarlem,' 
en opende aldaar zijne lessen 
den 2 November 1804 met eene 
redevoering: Over de belangrijk-
heid en nuttigheid van de beoe-
fening der natuurkunde voor 
den mensch als mensch; in de 

"verhandelingen des genootschaps 
geplaatst, en afzonderlijk uit-
gegeven, Haarlem, J . J.BEETS, 
1804 , in 4 > Den 29 October 
1805, werd VAN DEN ENDE door 
den raadpensionaris SCHMMEL-
PENNINCK benoemd tot Commis-
saris tot de zakenvan het lagere 
schoolwezen en onderwijs binnen 
het Bataafsch gemeenebest; 
welke tilel na de invoering der 
schoohvet van 3 April 1806, door 
koning LODEWJJK , bij besluit 
van 23 February 1808, -verän
dere werd jn dien van inspecleur 

•van het lagere schoolwezen en 
onderwijs.. Na de inlijving van 
Nederland in het Fransche kei-
zerrijk, werd hij doorden groot-
meester der keizerlijke univer-
siteit, Louis DE FONTANES, bij 
besluit van 30 April 1 8 1 2 , tot 
inspecleur-generaai der keizer

lijke universiteit benoemd. Het 
was in deze hoedanigheid dat hij 
in den zomer van 1 8 1 1 de beeren 
CUVIER en Noet ontving, door 
het Fransch gouvernement afge-
zonden, om den staat van het 
onderwijs" in Nederland optene-
men, en die in zijne memorien, 
in 1807 en 1 8 0 9 , op last van 
koning LODEWIJK opgemaakt, 
al de door hen verlangde in-
lichtingen vonden. Deze aan-
zienlijke belrekking was echter 
van geen langer duur, dan de 
"magt van den wereldbeheerscher 
over het vernederd Nederland. 
Onmiddellijk na deomwenleling 
van November 1 8 1 3 werd VAN 
DEN ENDE tot Commissaris voor 
de zaken van het publiek onder
wijs benoemd, en na verscha
lende veranderingen van titula-
tuur, werd hem eindelijk, bij 
vereerend koninklijk besluit van 
29 Augustus 1 8 1 7 , met ver-
hoogd tractement, de titel ver-
leend van Hoofd-Inspecteur van 
het middelbaar en lager onder
wijs. Het was vooral sedert 
dien tyd dat VAN DEN ENDE zieh 
beyverde, om het in Noord-
Nederland aangenomen en be-
proefd stelsel van onderwijs ook 
in de Zuidelijke Provincien of 
Belgie intevoeren, ter bereiking 
van dat doel vond hij eene 
krachtdadige ondersteuning in 
de beide: 's Rijks-kweekscholen 
voor schoolonderwijzers, die 
van Haarlem, opgerigt in Au
gustus 1 8 1 6 , onder directie van 
P. J . PRINSEN , als hoofdonder-
wijzer, en die van hier (Prov. 
Antwerpen) in 1 8 1 8 tot stand 
gebragt, en onder de leiding 
van B. SCHREUDER gesteld, ter-
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wijl er een aantal Catholijke 
onderwijzers werden opgespoord 
en opgeroepen, die na eenigen 
lijd aan eene der beide kweek-
scholen te hebben doorg'ebragt, 
van rijkswege aan het hoofd 
eener lagere school in eene 
der Belgische Steden werden ge-
plaatst. Hoe wars de Beigen 
ook waren van alles wat nun 
uit Holland werd opgedrongen, 
bezaten zij echter te veel ge-
zond verstand, om de op deze 
wijze by hen ingevoerde ver
beterde methode van onderwijs 
to wraken: als ontegenspreke-, 
lijke getuige hiervan strekke dat 
na een tijdverloop van meer 
dan twee decennien (1851) se-
dert den afval der zuidelijke 
provincien van het koningrijk 
der Nederlanden, er in Belgie 
ten minste nog een twaalflal 
onderwijzers in functie zijn, die 
in Haarlem hunne opleiding ont-
vingen, en door t-usschenkomst 
van VAN DEN ENDE werden aan-
gesteld. Bij koninklijk besluit 
van ,8 Augustus 1 8 3 2 , werd 
de post van hoofdinspecteur 
van het middelbaar en lager 
onderwijs met 1 Januarij 1833 
opgeheven, en aan VAN DEN ENDE 

een hoogst eervol ontslag en 
een pensioen van drie duizend 
gulden toegekend. Ofschoon 
door dit besluit aan het privaat 
leven teruggegeven, bleef zijn 
hart nog even vurig voor de 
belangen van het onderwijs 
kloppen; hij gaf daarvan bewijs 
toen Hij, na in Maart 1 8 3 6 , 
het verlies zijner waardige huis-
vrouw ANNA GESINA TOEWÄTER 

te moeten betreuren, en hij zieh 

gereed maakte, om Haarlem te 
verlaten, het bezoek ontving 
van den bekenden Franschen 
wijsgeer VICTOR COUSIN, die, even , 
als voor een vierde eeuw CUVIER 

en Noè'L, Nederland enkel be-
zocht om zich met den staat 
van het onderwijs in hetzelve 
bekend te maken. Allerbelang-
rijkst is het onderhoud van den 
grijsaard met dezen wijsgeer, 
dat men vindt opgeteekend in 
het geschrift vàn îaatstgenoem-
de, getiteld : De l'Instruction 
publique en Hollande, éd. de 
Bruxelles, 1838 , tome. î, p. 
3 5 — 4 6 , aan het slot waarvan 
COUSIN de verklaring aflegt: 
» J'aurais bien désiré adresser 
d'autres questions à M.* VAN 
DEN ENDE, mais le bon vieillard 
commençait à se fatiguer...... 
Je regarde M.1

 VAN DEN ENDE 

comme un des hommes de l'Eu
rope qui ont le plus fait pour 
l'éducation du peuple, et je 
me suis séparé de lui avec la i 

crainte de ne plus lé revoir, et 
le vif regret de ne l'avoir pas 
connu plus tôt." Schooner lof 
kon door eenen bevoegden regter 
en vreemdeling wel niet aan de 
diepe inzigten en aan de onver-
moeide pogingen van VAN DEN 
ENDE ter verbetering en ter be-
vprdering van den bloei van het 
onderwijs gegeveh worden. Kort 
na het overlijden zijner echte-
genoote, verliet VAN DEN ENDE 

de stad Haarlem, om het voor-
ouderlijke landgoed Geessink, bij 
Warmveld in pelderland, te 
gaan betrekken. Hier hield hij 
zich voornamelijk bezig met de 
voortdurende beoefening der na-
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tuur, het rangschikken van 
zijn rijk kabinet van natura-
lien, en met het lezen van 
bondige en leerzame werken. 
Zeer werd hem dit verbïijf ver-
aangenaamd, sedert dat zijn 
oude vriend J . CLARISSE in 1 8 4 1 , 

deszelfs landgoed den Brink 
was komen betrekken: maan-
delijks braglen de beide vrien-
den elkander wederkeerig sedert 
dien tijd een bezoek, dat tot 
aan den dood van VAN DEN ENDE 

geregeld werd voortgezet. Daar 
laatstgenoemde .nog steeds een 
levendig belang in het sehool-
wezen van Belgiê Steide, en 
daarom de Bibliothèque des In
stituteursvlijtïg las, ondernam 
hij ook in den zomer van 1843 
nog een togtje naar dio gewes-
ten, waar hij zoo vele nultige 
inrigtingen, zoo vele welmee-
nende vrienden had achtergela-
ten. Hij deed deze reis met 
zijn eigen rijtuig, bezocht 
Maastricht, Luik, Namen, Brus-
sel, en werd alom met de meeste 
hartelijkheid ontvangen. In 
Brüssel echter werd hij onge-
steld, en dit deed hem besei
ten , längs den kortsten weg 
naar zijne haardstede terugle-
keeren. In de twee laatsle 
jaren zyns levons verzwakte VAN 
DEN ENDE zienderooge naar het 
ligchaam, doch bleef hij steeds 
zijne opgeruimdheid van geest, 
zijne belangstelling in nuttig 
onderhoud, en zyne gewone 
hartelijkheid van toon behouden. 
Den 25 Junij 1846 overviel 
hem eene zenuwberoerte, die 
eene verlamming van de onder-
ste ledematen le weeg bragt en 
ook eenigzins het .spraakvermo-

D. 

gen belemroerde; in dien loe-
stand verkeerde hij, kalm en 
rüstig van gemoed, tot den 28 
Junij daaropvolgende, op wel
ken dag hij ten zeven ure des 
avonds overleed. Zijn stoffelyk 
overschot werd op de openbare 
begraafplaats van Warnsveld ter 
aarde besteld. Behalve de reeds 
aangevoerde werken van VAN 
DEN ENDE, en menigvuldigö 
verhandeiingen in do Nieum 
bijdragen ter bevordering van 
het onderwijs m de opweding, 
in de Verhandeiingen van Tel
lers genootschap, en in andere 
periodieke werken geplaatst, 
heeft hij nog nagelaten: l.o Drie 
"Verhandelingen over den Water
ram, 1841—1843, in <i(5n» band 
in 4. t0, voor eigen rekening 
gedrukt, en builen den handel; 
voorts vertaalde hij uit het Ea-
gelsch: — 2.o WATSON'S Brieven 
tegen PAYNEj —- 3.o Reise in 
de binnenlanden van Afrika, 
gedarende dejaren 1794—1797, 
door MUNGO PARK, ' S Hage, 1801 
tot 1802, 3 dl.n, in gr. 8.™ 
met kaarten en platen; — 4.o 
POPE'S Proeve over den mensch, 
1839, in 12.wo, insgelijks voor 
eigen rekening gedrukt, enmeer 
andere. In 1816 was VAN DEN 
ENDE door Koning WILLEM I 
benoemd tot ridder der orde van 
den Nederlandschen leeuw, en 
behalve zijne vereerende belrek-
king tot TEYLERS stichling te 
Haarlem, werd hem in Junij 
1805 het lidmaalschap van het 
Utrechtsch genootschap, en in 
December daaropvolgende dat 
van> de maatschappij der Neder-
landsche letterkunde te Leyden 
opgedragen. In Mei 1808 schonk 
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de akademie van Earderwiß, 
hem honoris causa, de doctorale 
bul van A. L. M. en phil D. r , 
en werd hij benoemd, en door 
den koning bevesligd, als lid 
der l.o klasse van het konink-
Hjk Nederlandsch instituut. In 
1809 ontving hij het Diploma 
als lid van het Zeeuwsch ge
nootschap der wetenschappen, 
in 1 8 1 9 dat van lid consultant 
van het Bataafsch genootschap 
der proefondervindelijke wijsbe-
geerte te Rotterdam, en werd 
hij aldaar, door de maatschappij : 
Verscheidenheid en overeenstem-
ming tot lid van Verdiensten be
noemd; gelijke eer viel hem in 
1 8 1 3 , bij het wiskundig ge
nootschap te Amsterdam: Een 
onvemoeide arbeid komt alles 
te boven, ten deel. In 1818 
benoemde het taal- en dichtlie-
vend genootschap te Antwerpen 
VAN DEN ENDE tot zijn buitenlid ; 
in 1 8 1 9 nam de koninklijke 
maatschappij van taal- en let-
terkunde te Brugge, hem als 
honorair lid, en in 1 8 2 1 , de 
maatschappij van Nederl. Taal-
en letterkunde te Gend, als lid 
van Verdiensten in haar mid
den op. Eindelijk werd VAN 
DEN ENDE als corresponderend 
lid benoemd, in 1825 door het 
Bataviaansch genootschap, in 
1 8 2 9 , door dat genoemd Con
cordia, te' Brüssel; in 1826 
door de Société pour Vinstruc-
tion élémentaire te Parijs; in 
1 8 2 7 , door the British and 
foreign school-society Id Landen; 

y— terwijl in 1 8 4 4 , het pas 
opgerigte Nederlandsch onder-
wijzers-genootschap, .te Gronin-
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gen, het lidmaatschap van 
Verdiensten allereerst aan den 
oud-hoofd-inspecteur opdroeg, 
en in aijne algemeene vergade-
ring van 1846 , eene prijsvraag 
ter vereering zijner Verdiensten 
uitschreef. 

' * ENDLIGHER (STEPHANUS L A 
DISLAUS), te Presburg, in 1804 
geboren , had reeds als geeste-
lijke de kleinere wijdingen ont-
vangen, toen hij in 1826 besloot, 
tot den wereldlijken stand te-
rugtékeeren. In 1828 bekwarn hij 
eene aanstelling bij de hofbibli-
otheek le Weenen; legde zieh 
bijzonder toe, op de natuurlijke • 
historié en voornamelijk de kruid-
kunde, ten gevolge waarvanhij 
tot opzigter der planten, bij het 
hbfkabinet van naturaliön werd 
benoemd, en in 1 8 4 0 , tot 
hoogleeraar der kruidkunde te 
Weenen, en lot directeur van 
den botanischen tuin bevorderd 
werd, welke betrekking hij tot 
aan zijnen dood, den 28 Maart 
1 8 4 9 , te Weenen, ten gevolge 
eener plotselijke beroerte voor-
gevallen, bekleed heeft. Hij 
was een veelzijdige, vlijlige 
geleerde, die door een aantal 
der meest verscheiden geschrif-
ten, de vruchtbaarheid van 
zijnen geest heeft aan den dag 
gelegd, zonder dat eene diepe 
navorsching en genialiteit bij 
hem gemist worden. Tot de 
voornaamste zyner leltervruch-
ten behooren : 1.° Examen cri-
ticum codicis IV, evangeliorum 
Bysantino-Coniniani, Leipzig* 
1825; — 2.° Prisciani de 
laude imperatoris ANASXASU 
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et de ponderibus et mensuris 
carmina,Weenen, 1828;—- 3.° 
Flora posoniensis, Pesth, 1830 ; 
—• 4.o Ceratotheca, eene nieuwe 
plantensoort, Berlijn, 1 8 3 2 ; — 
5.° Meletemala bolanica, met 
HENDRIK SCHOTT in het licht 
gegeven, Weenen, 1 8 4 2 ; — 6 . o * 
Fragmenta theothisca, versionis 
antiquissimaeEvangelii S. MAT-
THEI et aliquot homüiarum, ib. 
1834 , gezatnenlijk met FALLERS
L E B E N ; ~ 7.o De ULWANI in-
stitutionum Fragmenlo, ib. 1835; 
— 8.o Calalogus codd. mss. 
Ublioth. palat. Vindob., P. I. 
Cod. phü. lat., ib. 1 8 3 6 ; — 
9.o Genera plantarum secundum 
ordines generales disposita, ib. 
1837. — Ook nam hij deel 
aan de uitgave van BROWN'S 
Vermischten Schriften, aan PÖP-
PIG'S Nova genera et species 
plantarum, aan de Annalendes 
Museums der Naturgeschichte, 
enz. 

ENGLAND (JOHN) , laatste bis-
schop van Charlestown, in de 
Vereenigde Staten van Noord' 
Amerika, in 1786 te Coric in 
lerland geboren, stadeerde met 
roem in zijne geboorteplaals, 
en had naauwelijks den ouder-
dom van vijftien jaren bereikt, 
toen hij aan zijnen vader zijn 
verlangen te kennen gaf, om den 
geestelijken Staat te omhelzen. 
Van dien oogenblik af , legde 
hg zieh met nog meer ijver op 
zijne Studien toe, en trok hij 
de bijzondere aandacht van zij
nen bisschop. Den 3 1 Augustus 
1803 , verliet hij Cork, en begaf 
zieh naar het seminarie van 
Carlow; en twree jaren later, 

begon hij in zijue parochie 
godsdienstige onderrigtingen, die 
voor de kinderen bestem d wa
ren, doch die weldra ook bejaar-* 
den uit de stad en nabuurschap 
uillokten. Hij hield zieh ook 
veel bezig met het godsdienslig 
onderwijs der Catholijke Solda
ten van het garnizoen van Car-
low , en later strekte hem de 
herinnering tot genoegen, dat 
zijn appstolaat, even als dat 
van den H. FRANCISCDS SALE-
SIUS , onder de militairen was 
begonnen, In 1808 kwam hij 
te Cork terug, om er tot pries-
ter te worden gewijd, waarop 
hij tot lector der hoofdkerk 
werd benoemd. Gedurende vier 
jaren nam hij met ijver en 
beleid de-pliglen van zijnen 
post waar; en vereenigde met 
dezelve de prediking on de be-
hartiging van verschalende lief-
dadige gestichten. Tegelijkertijd 
hield hij zieh bezig met de 
uitgave van een maandwerk het 
Godsdienstig register genaamd, 
bestemd om aan hetvolkgoede 
lectuur te verschaffen, en het-
zelve van onzedelijke en gevaar-
liike boeken teruglehouden. Na 
vernomen te hebben, dat het 
gouvernement geenerlei bezol-
diging toekende tot onderhoud 
van eenen aalmoezenier in de 
stadsgevangenis, nam hij er kos-
teloos de bedieningen.vanwaar, 
en ontwikkelde daarbij eene 
onuitputtelijke naastenliefde. In 
1 8 1 2 , vertoonde ENGLAND zieh 
in een nieuw daglicht; hij trad 
in het staatkundige strijdperk, 
en werd de onverzettelijke ad-
vokaat van de regten en vryhe-
den zijner landgenooten. Om-
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trent dezen tijd verspreidde zich 
de aanstootelijkste verdrukking 
over de Iersche Catholijkea, en 
de omstandigheden waren van 
dien aard, dat de geestelijkheid 
zelve "de godsdienst zou verraden 
hebben, indien zij in de verde-
diging van haar land verzwakt 
•ware. ENGLAND droeg er op eene 
krachtdadige wijze toe bij, om 
aan de verkiezingen derzelver 
leven en onafhankelijkheid te 
geven, door het aanleggen van 
het register der- vrije stemmers, 
en door de grondslagen te leggen 
tot het genootschap der vrije 
leenbezitters, dat sedert dien 
tijd de zegepraal der beginselen 
van vrijheid in de hustings van 
zijn land heeft verzekerd. Wij 
zullen den eerwaardigen JOHN 
ENGLAND , in al de omstandig
heden zijn levens, steeds vol 
van daden van deugd en moed, 
niet volgen; wegens zijne uitste-
kende hoedanigheden verdiende 
hij in 1 8 2 0 , door den Paus 
t6t het bisdom van Charlestown 
te worden bestemd.. Den 21 
September te Corh tot bisschop 
gewijd, kwam hij den 30 Decem
ber in zijn diocees aan, alwaar 
hij slechts vier priesters vond, 
om hem in de werkzaamheid van 
zijn apostolaat behulpzaam te 
zijn. Zonder daardoor ontmoe-
digd te worden; hield hij zich 
dadelijk bezig met de geloovi-
gen aan de inachtneming der 
vaste-verpligtingen te herinne-
ren, welke onder hen geheel 
verwaarloosd waren; en begon 
de uitgave der Catholijke Menge* 
lingen voor de Vereenigde Slaten, 
het eerste Catholijke tijdschriftj 

dat in die jeugdige stalen in 
het licht verscheen, en dat 
gewigtige diensten aan de gods
dienst bewees, door de lasterin-
gen te wederleggen, waarvan 
zij het voorwerp was. Bisschop 
ENGLAND bezocht al de deelen 
van zijn- uitgestrekt diocees, 
zonder zich door de bezwaren 
der moeijelijkste reizen, door 
woeste landen en ondoordring-
bare wouden te doen afsohrik-
ken. Meer dan eens werd hij 
te midden zijner reusachtige 
onderneroingen door ziekte over-
vallen, die hem verpligtte de-
zelve voor eenen lijd lang te-. 
staken; maar zijn moed scheen 
alsdan te herleven, en men zou 
gezegd hebben, dat het juist 
op den oogenblik was, waarop 
zijne physische krachten hem 
verlieten, dat zijn geest eene 
nieuwe kracht verwierf, en de 
stoütste ondernemingen ont-
wierp en -voorbereidde. Hij gaf 
de doorslaandsle blijken van 
bewonderenswaardigen moed, 
ijver en zelfopoffering, ten tijde 
dat de gele koorts, op zulk 
eene wreede wij ze te Charles
town woedde. Men zag hem , 
met het kruis in de hand van 
huis tot, huis gaan, om den 
troost der godsdienst aan de 
stervenden toetebrengen; steeds 
was hij-te midden dezer, door 
de verschrikking getroJBfen be-
volking, kalm en beraden. Het 
teeken des heils, hetwelk hij in 
de hand hielir, droeg hij als 
een warö soldaat des kruises, 
terwijl hij er met welgevalleft 
aan dacht, dat overal, waar 
de dood hem mögt treffen, dit 

4 
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doorluchtige teeken daar zoude 1 

zijn, ora zijne laatste schrede 
aantewijzen. God spaarde hem 
voor andere werkzaamheden; 
hij ontsnapte aan de ziekte. 
D.r

 ENGLAND verwierf als pre-
diker, vooral in onderwerpen 
van coütrovers, in de Vereenigde 
Staten eenen grooten roem, 
niet slechts bij de Catholijken 
raaär zelfs bij de dissidenten. 
In 1826 , bezocht hij Washing
ton , en op verzoek van den 
President der Vereenigde Staten 
en der leden van het congres, 
hield hij in de kamer van den 
senaat eene redevoering, die 
in het licht werd gegeven. Zijne 
welsprekendheid was levendig, 
natuurlijk, gevoed door de hei
lige Schrift, eerder krachtvol 
dan sierlijk en naauwkeurig, 
eerder gestreng dan opgetooid, 
ofschoon zij daarom niet altijd 
van dichterlijke schoonheden 
ontbloot was. Naardien zijne 
edelmoedigheid en onbaatzuch-
tigheid onbegrensd wären, zoo 
vergat hij de zorg voor zijne 
belangen zoo ver, dat hij dik-
werf gebrek aan het noodzake-
lijke had. Meer dan eens schoot 
hem niet zooveel over, dat hij 
in staat was, om zich hetvoed-
sel voor den dag te verschaffen, 
enhij zich genoodzaakt zag, zijne 
toevlugt tot de tafel van eenigen 
vriend te nemen. Dikwijlsdeed 
hij zijne togten blootsvoets door 
de brandende zandwoestijnen 
•van Carolina, wijl hij niet zoo 
veel bezat, om een paar schoe-
nen te kunnen koopen. D.r 
ENGLAND kwam in 1832 in ler-
land terug, twaalf jafen, na 
netzelve te hebben verlaten. Na 

een kort verblijf te Cork; begaf 
hij zich door 'Frankriß, ZwU> 
serland en de Oostenrißsche 
Staten, naar Rome. Alom werd 
hij met de grootste onderschei-
ding onthaald. De Paus be-
noemde hem tot zijnen legaat 
bij het gouvernement van Haiti, 
in de hoop, dat het hemgeluk-
ken mogte, de kerkelijke aan-
gelegenheden in dat land, welke 
sedert de omwenteling in de 
grootste wanorde waren geble-
ven, te regelen. In 1 8 3 3 , 
kwam hij te Rome terug, om 
verslag van zijne zending te 
geven'. Hij deed daarop D.r 

CLANE*, tot zijnen coadjutor 
benoemen, en den 27 Septem
ber 1 8 3 4 , ging hij weder onder 
zeil naar Charlcstown. In 1836 
kwam hij andermaal in lerland, 
en ook weder in 1 8 4 1 . Deze 
was echter zijne laatste reis 
naar Europa. ' Ofschoon zijne 
gezondheid steeds voorbeeldig 
was geweest, begon hij echter 
nu en dan over eenige pijnlijk-
heden te klagen. Hij keerde 
weldra naar Charlestown terug, 
en nam twee zijner zusters en 
verscheiden dames der ürsuli-
nen en van la Mercy mede. 
Zijne reis, die twee-en-vijftig 
dagen duurde, was een onaf-
gebroken storm. De ziekte 
woedde aan boord; ENGLAND , die 
de arts en oppasser van alle 
was, werd op zijne beurt aan-
gelast; maar gewoon om tegen 
alle rampen te wprstelen, ,ver--
zuimda hij zieh zelve»; Toen 
hij te Philadelphia aankwam, 
was hij nitgeput; hij verzwakte 
echter niet in zijnen ijver, en 
droeg achter elkander eene reeks 
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van zeventien leerreden voor, 
térwijl hij daarenboven al de 
aangelegenheden vàn zijn diocees 

, met naauwgezetheid behandelde. 
De gestrengheden vatf de Vaste 
voltooiden zijne ondermijning, 
en de 1 1 April 1841 raaakte 
een feinde aan de werkzaamhe-
den en beproevingen van dezen 
waardigen apostel. Zijri dood 
dorapelde al de Vereenigde Stu
ten in rouw. Zonder onder-
scheid van gelopf of gevoelen 
had hij gedurende zijn leven 
aan iedereen wélgedaan, en werd 
dus ook hartelijk belreurd door 
mannen van elke kleiir en ge-
zindheid. 

ENSENADA (ZENO SILVA , mark-
graaf van), een der bekwaamste 
sta*atsdienaars van Spanje onder 
de regering van FERDINAND VI, 
werd in 1690 van geringe ou-
ders gebogen, en was eerst boek-
houder bij eenen bankier te 
Cadix; doch werd wegens zijne 
uitstekende talenten weldra be-
kend. Hij verhief zieh traps-
gewijze, en van den post van 
leger-intendant ging hij tot het 
ministerie over, waarin hij zieh 
met al den glans verloonde van 
eenen man, die zieh zelven ge-
vormd heeft. Geheel aan het 
openbaar bestuur toegewijd, 
Schafte hij de overtolligé uit-
gaven af, moedigde de nuttige 
instellingen aan, beschermde de 
nijverheid, de wetenschappen , 
de kunsten, den .handel, en. 
deed, om zoo te spreken , de 

' Spaansche marine herleven. Hij 
liet zijn stelsel van bezuiniging 
tot zelfs in het huis van zijnen 

vorst doprdringen, en zonder 
iets van den luister intekrimpen, 
die aan eenen monarch betaamt, 
wist hij er echter eene wijze 
hervprming in te brengen. Zijne 
zedigheid evenaarde zijne ta
lenten. De kuiperijen van den 
hertog DE HDESCAR , bij het 
hof aangewend, deden ENSENADA 
zijn ontslag bekomen; maar hij 
verdroeg deze ongenade met de 
waardigheid eens grooten mans, 
en nooit toonde hij zieh meer 
verheven boven zijnen post dan 
toen hij denzelven verloren had. 
De koning, die hem opregtelijk 
betreurde, riep hem lerug; maar 
de heimelijke zamenspanningen 
zijner vijanden wisten hem van 
het ministerie verwijderd te 
houden. Hij overleed in 1 7 6 2 . 

ERASO (don BENITO), een 
Spaansch veldheer, in 1 7 9 8 , te 
Bareznim in Navarra geboren, 
maakte den onafhankelijkheids-
oorlog mede van 1809 tot 1 8 1 4 , 
en verscheen niet weder öp het 
staatkundig tooneel dan in 1 8 2 1 , 
toen hij door de cortes des ko-
ningrijks tot lid der Junta van 
Navarra werd verkozen. In 
1 8 3 0 , bestreed hij en dreef 
hij MINA terug, in zijnen aan-
slag op Navarra, keerde daarop 
tot het stille leven terug, dat 
hij niet weder verliet dan bij 
den dood van FERDINAND VII. 
Zoodra hij het berigt van den
zelven vernam, riep hij KAREL 
V als koning van Spanje uit, 
en begon de provincie ten gunsle 
van dien pretendent in opstand 
te brengen. Op het Fransche 
grondgebied aangehouden, werd 

5 
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hij voor den prefekt der Neder-
Pyreneen gevoerd, die hem naar 
AngouUme deed overbrengen; 
maar te Bordeaux aangekomen, 
bedroog hij de waakzaamheid 
zijner wachten, vermomde zieh, 
en slaagde er in, het grondge-
bied van Navarra weder te be-
reiken, alwaar" hij door don 
CARLOS met het algeraeen com-
mandement van dat'gewest be-
kleed werd. Met beleid yoerde 
hij verschillende togten aan; 

. xnaar na den slag van Mendi-
gorria, ten gevolge zijner ver-
moeijenissen en verwondingen, 
verpligt om zijn ontslag te ne-
men, werd hij lid van den al-
gemeenen krijgsraad, en was 
der zaak van den pretendent 
nog zeer nutlig. Hij overleed 
in 1835. 

* ERHARD (ANDREAS) , D.r en 
gewöon hoogleeraar der wijsbe-
geerte aan de Lodewijhs-Maximi-
Haans Universiteit te München,-
E. Beijersche hofraad, ridder 
van de koninklijk Grieksche 
orde des Verlossers, lid van 
verscheiden geleerde genoot-
schappen enz., te Bötzen, kreits-
hoofdsta'd van het zuidelijke Ty-
rol, in 1790 van arme landlieden 
geboren, die hij reeds v66r zijn 
derde levensjaar verloor, en ten 
gevolge daarvan in verpleging 
kwara bij eene boerin te Farchant 
in de Beijersche Alpen; studeerde 
later door tusschenkomst en on,-
dersteuning der broeders zijner 
moeder, die in verschillende 
kloosters van Beijeren en Tyrol 
ordebroeders waren, in de kloos-
ler-scholen, te Ettal en Witte
nau bij Innsbruck, en werd 

eindelijk naar de universiteit van 
Landshut gezonden, om aldaar 
zijne theologische Studien te 
maken. Als seminarist voor den 
geestelijkon Staat bestemd, ge-
raakle hij in geschil met zijne 
oversten wegens het verbod van 
classische Studien, en liet hij 
ten gevolge daarvan de godge-
leerdheid varen, om zieh uit-
sluitend aan de letterkunde toe-
tewijden. — Het oogenblikkelijke 
gevolg-.van dit besluit was de 
volslagene onttrekking aller on-
steuning van den kant zijner 
ooms. Met een inwendig ver-
trouwen gewapend, begaf hij 
zieh naar München, en> werd 
hier weldra gouverneur der 
kinderen van den toenmaligen 
staats-minister VON ZEHNTNER, 
door wiens bemiddeling hij, niet 
lang na met den grootslen lof 
het philologisch staats-examen 
te hebben ondergaan̂  eene be-
trekking van studiemeester en 
prefekt aan het jongens-semi-
narie te München bek'wam. 

• Gedurende dien tijd schreef hij 
het elassieke treurspel Heime; 
ran en behaalde daarmede den, 
door de administratie van het 
hoftooneel, te München, voor 
het besteV vaderlandsche treur
spel uitgeloofden prijs, en de 
gouden médaille; terwijl zijn 
stuk bij de wederopening van 
den hof- en nationalen schouw-
burg, in 1 8 2 4 , ook ten too-
neele werd gevoerd. — Kort 
daarop" schreef hij Mörol, een 
wijsgeerig-redekundig werk, en 
zijn • tweede treurspel Wallace. 
— Daarna als onderwyzer aan 
het hof beroepen, onderwees hij 
gedurende 1 6 jaren (1826 tot 
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1842), de gezamenlijke konink-
lijke hoogheden, prinsen en 
prinsessen ;' tegeiijkerlijd tot 
hoogleeraar aan het oude gym
nasium te München bevorderd, 
bleef hij verscheiden jaren in ' 
deze betrekking, tot dat einde-
lijk de openbare meening en het 
ministerie VON SCHENK hem als 
hoogleeraar der wijsbegeerte aan 
de Lodemijks-Maximüiaans Uni
versität te München plaatsten; 
hier was Inj aan verregaande chi
canes met de tegen hem over-
staande partij 'blootgesteld, met 
welke hij tot aan zijnen clood, 
die ha een langdurig lijden aan 
eene longonlsteking, den. 26 
November 1846 volgde, te wor-
stelen had — enkel door de 
persoonlijke welwillendheid van 
het regerende huis werd zijn 
val voorgekomen. —> Aan de 
universiteit onderwees hij rede-
neerkunda, bovennatuurkunde 
en zedekundige wijsbegeerte en 
schreef ook over.elke dezer we-
tenschappen een beknopt hand-
boek. Zijne overige letterkundige 
voörtbrengselen zijn in verschil-
lende tijdschriften verspreid. T -
Hij liet eene weduwe en acht 
kinderen na, van welke erbij zijn 
overlijden nog geen verzorgd was. 

ERKEL (JOANNES CHRISTJAAN 
VAN), priester in 1654 te Utrecht 
geboren, maakte zijne Studien 
aan de universiteit van Lernen, 
en werd aldaar tot meester in 
de regten bevorderd.' Hij volgde 
in het collegie van Paus Atmi-
AAN , van dezelfde universiteit, 
de leergangen der godgeleerdheid 
van GOMMARUS HÜYGHENS , pre
sident van dat collegie. Deze 
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HDYGHENS stond in naauwe be
trekking met ARNAULD en pater 
QUESNEL (zie deze beide Art. en 
HUVGHEN-S -Wbh.-), wier zaak 
hij verdedigde. Men zal zieh 
alzoo niet Verwonderen dat VAN 
ERKEL met dezelfde beginselen 
ingenomen was, en van dezelve 
den regel van zijn kerkelijkge-
drag gemaakt heeft; ook was 
hij een der ijverigste verdedi-
gers van de Ütrechtsche kerk, 
en had daärenboven gelegenheid 
om met VAN ESPEN (zie dat Art. 
-Wbh-) bekend te worden. Na 
zijne Studien volbragt te heb-
ben, keerde VAN ERKEL naar_ 
Holland terug, alwaar hij zij
nen oom, NICOLAASVAN ERKEL, 
pastöor te Delft, als seconda
res of kapellaan behulpzaam 
was. Nadat/deze oomoverleden 

'was, völgde hij- hem op als 
pastoor van delft. Hij' werd, 
later kanonik en eindeüjk na 
den dood van VAN HEÜSSEN (zie 
dat Art. -Wbh-) deken van 
het metropolitaan kapittel van 
Utrecht. Hij overleed den 4 
April 1 7 3 4 , en heeft vele wer
ken nagelaten', meestal ter v'er* 
dediging van de Janseniste-sekte 
in Holland. Hij stelt in dezelve 
alle pogingen in het werk om 
haar vrij te pleiten van de be-

• schuldiging van scheuring, en 
om de zoogenaamde regten der-
zelve, legen de uitspraken van 
den H. Stoel te verdedigen. De 
voornaariiste -dezer werken zijn, 
l.o Assertio juris Ecclesioj, Me
tropolitana! ultrajectinm romano-
catholics, adversus quosdam, 
qui earn ad instar ecclesiarum 
per infidelium persecutiones des-
truclarum jure pristino penilus 
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excidisse existimant, Delß, 1703, 
in 4.t0; — 2.o Jesuitarum 
aliorumqm romance ecclesim 
adulantium de summi pontißcis 
auctorilate commenta, regnisre-
gibusque infesta, etc., per juris-
cottsultum batavum ecclesim et 
palrice amantem, Amsterdam, 
1704, in 4.t°; — 3.o Protesta
tio cleri romanocatholici pm-
cipuarum in Hollandia australi 
civitatum asserta contra scrip
tum consolatorium pro romanis 
catholicis per fmderatas provin-
oias dispersis, 1710, in 4.'°, 
tegen pater DESIRANT. Уди ER
KEL gaf, in 1712 en 1713, 
•onder den titel van Protestatio 

' asserta, tv̂ ee andere geschriften 
ter verdediging yan dit prolest 
in het licht; — 4.o Admonitio 
ad probos omnes cordatosque 
wtholicos, super sententia ex-
communicatoria sub nomine re-
verendiss. atque illustriss. D. J. 
B. Bussn , pontificii apud Colo-
nienses nuntiij adversus JOAN. 
CHRIST. ERKELIUM edita> Delß, 
1711, in 4.'°; — 5.o Obser-
mtiones prodromal in Ubrum 
gui sub nomine amplis. D. 
CORNELII PAULI HOYNCK VAN 
PAPENDRECHT in lucem prodiit-, 
Ecclesiae Trajectinae historia 
inscribitur, in 4.toj —6.o De-
fensio Ecclesim Trajectinm ejus-: 
que status acjurium, ex episco-
porum diplomatibus ac Utteris, 
necnon antiquis chartis, monu-

. mentis etc., pötissimum desumpta, 
qua ostenditur Ecctesiam illam 
ad nudce' missionis conditionem 
поп esse redactam, neque redi-

'gendam contra fictiones a D. 
CORNELIO PAULO HOYNCK VAN 
PAPENDRECHT elc , Amsterdam, 

— E R T. 

1738, in 4-> Dit geschil tus-
schen VAU ERKEL en VAN PA
PENDRECHT , gaf van beide zijden 
aanleiding tot verschallende ge
schriften. Verder bestaan er ook 
nog eenige geschriften in het 
Nederduitsch van VAN ERKEL. 

* ERLER (JOZEF), een uit-
muntende landschapschilder, in 

,1804, te Brixen, in Tyrol ge
boren , ontving van den leeken-
meester zijner geboprteplaats, 
JOZEF TAUBER , onderwijs in het 
teekenen, daarop bezocht hij 
van 1825—1836, de akademie 
der beeidende kunsten te Wee-
nen, en keerde vervolgens naar 
zijne vaderstad terug. Hij over-
leed den 31 Maart 1844 te 
Innsbruck. Zijne voornaamste 
voortbrengselen .zijn in het bezit 
van het nationale rhuseum, van 
bisschop GALURA, en — welligt 
het best geslaagde (Neuslift en 
de omstreken deszelmn voorstel-
lende), — in het bezit van den 
bisschop D.r

 VEIZERZ , en van 
TIZZANI te Borne. Men pry'sl 
vooral in de schilderten van 
ERLER de getrouvve voorstelling 
naar de natuur, de gepaste ver-
deeling van licht en schaduw, 
en het levendige en krachtvolle 
koloriet. 

* ERTBORN (FLOKIS VAN) , in 
1784 te Antwerpen geboren, 
trok als een uitstekende kunst-
verzamelaar de openbare op-
merkzaamheid tot zieh. Na eene 
zeer zorgvuldige opvoeding ont-
vangen te hebben, gaven hem 
groote reizen, en voornaraelijk 
een langdurig verblijf in Italic 
menigvuldige gelegenheden, om 
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zijnen kunstzin teonlwikkelen, 
en om belangrijke kennissen aan-
teknoopen. Gedurende eenen 
vier-enrtwintigjarigen werkkring 
in het vak van administrado 
heeft hij zieh door werkzame 
zorg voor het openbare welzijn, 
door de verfraaijing zijner ge-
boorteplaats, veelvuldige Ver
diensten verworven, voorname-
lijk sinds koning WILLEM I hem 
aan het hoofd van het sledelijk 
bestuur van Antwerpen gesteld 
had. Hij bragt de geldmiddelen 
der stad in goede orde, liet de 
kanalen en grachten bevaarbaar 
maken, de twee bdssins door 
eene ijzeren brug vereenigen, 
een groot gedeeite der stad te-
gen de overstroomingen der ge-
zwollen Scheide beschermen, 
en talrijke andere verbeteringen 
invoeren. Later tot gouverneur 
van Utrecht ,benpemd, bragt hij 
in het stadhuis dier stad, uit 
voorhanden zijnde overblijfselen 
en voorwerpen van middel-eeuw-
sche kunst een museum tot 
stand. Na de afscheiding van 
Belgie van Holland in 1 8 3 0 , 
"leefde hij als ambteloos burger, 
enkel voor de kunst en de we-
tenschappen, deed nog eene reis 
door Duitschland en Italie, en 
oyerleed te''s Gravenhage, den 
28 Augustus 1840. Door eene 
laatste wilsbeschikking had hij 
de, hem nog eigen geblevene, 
liefde voor zijne geboortestad 
bekrachtigd, daar hij aan het 
Antwerpsche museum, de door 
hem met even zoo groóte kos
ten als diep inzigt bijeengebragte 
groóte verzameling van Oud-
Nederlandsche schilderijen, voor-. 
namelijk van de gebroeders VAN 

EIK en hunrie leerlingen, met 
authentieke onderschriften, gele-
gateerd heeft., 

* ERTHAL (FRANZ LUDWIG 
KARL PHILIPP ANTON, vrijheer 
VON) , de onvergetelijke vorst-bis-
schop van het voormalige Fran
kenland, den 1 6 September 
1 7 3 0 , te Lohr, een stadje aan 
den Mein geboren. Zijne geleerde 
opleiding ontving hij te Mains, 
te Wursburg eninHome, daarna 
werd hij regerings-president te 
Wurzburg, en begaf zieh als 
gezant naar het keizerlijke hof 
te Weenen, om voor den vorst-
bisschop ADAM FREDERIK VON 
SEINSHEIM de beleening in ont-
vang te nemen. De doordrin-
gende blik -van keizer JOZEF II 
voorzag in hem de toekomstige 
grootheid van karakter, en be-
noemde hem tot geheimraäd. 
Later werd hij visitator van 
het Rijks-kamergeregt te Wetz
lar en keizerlijk kommissaris 
op den rijksdag te Regensburg. 
In al deze vreemdsoortige tak-
ken van beheer openbaarden 
zieh zijne regtschapenheid en 
zijn doorzigt in het onderzoe-
ken der regtsgronden, zijne 
beradenheid in het doen van 
uitspraken, zijne naauwgezette 
orde-zucht en zijn onvermoeide 
ijver in den loop der werk-
zaamheden. Op den 1 8 Haart 
1 7 7 9 werd hij te Wurzburg, en 
op den 1 2 April te Bamberg 
tot vorst-bisschop verkozen, 
als het waardigste lid der adel-
lijke geestelijkheid in Franken
land. Als vorst en bisschop in 
eenen persoon, zorgde hij ook 
gelijkmatig voor de wereldiyke 
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en vaderlijke regering geenen 
vruchtbaren grond vinden, wijl 
men hier de groote staatkundige 
waarheid als een feit kon zien, 
dat niet de uitwendige vorra 
van den Staat, maar de levende 
persoonlijkheid des vorsten, ab 
drager der slaatsvormen, het 
geluk des volks bekräftigen, 
en dat ook de volmaaktste Staats-
regeling door eenen onwaardigen 
,regont misbruikt kan worden, en 
alzoo tot ongeluk van het volk 
dienen kan. Als eerst de zeden 
beter worden, dan worden het 
ook de üjden; maar nooit heelt 
zulks omgekeerd plaats. De 
zegen zijner regering schitterde 
des te meer in het oog, «aar 
mate de heerschappij in andere 
landen, bijv. in Frankrijk, 
zulke treurige resultalen ople-
verde. Ginds omkoopingen, on-
regtvaardigheid, verdrukking, 
zedeloosheid — hier regtvaar-
digheid, zedelijke verheffing en 
verslerking,. uit- en inwendige 
welvaart. Onder FRANZ LUDWIG 
werd feitelijk het geliefde spreek-
woord bewaarheid: » Onder den 
kromstaf is hef- goed wonen." 
Ten gevolge van zijnen, grond' 
regelt » De Vorst beslaat offl 
het volk, niet het volk om den 
vorst," trachtte hij naauwgezet 
het evenwigl der behoeften van 
den Staat met de belastingen 
te houden; en elke nutlelooze 
uitgave beschouwde hij als eene 
ontrouw aan de openbare schat-
kist gepleegd. Hij regeerde 
zelfstandig, en duldde, niet de 
minste afhankelijkheid van zijne 
hooggeplaatste staalsdienaars. 
Zijn veelomvattende geest door-
drong alle binnen- en buiten-

en geestelijke behoeften zijner I 
oaderhoorigen: schoolwezen, 
nijverheid, regtsbedeeüng, arm-
wezen, wetenschappen en kun-
sten, de welvaart aller klassen 
des volks werden door hem 
evenzeer bevorderd. Yan vaste, 
juiste en wel doordachte begin-
selen uitgaande, was Inj ver
standig in de keuze der midde-
len; wijs en menschlievend als 
wetgever, naauwgezet in de 
naleving en uitvoering der wet
ten , medelijdend en mild in 
het weldoen. Hij was gewoon 
niet dan langzaam en na rijp 
overleg besluiten te nemen, 
doch liet zieh dan ook nooit 
tot de intrekking derzelve be
wegen , ten einde daardoor zijn 
vorstelijk gezag niet te bena-
deelen. Aan het algemeene. 
Welzijn offerde hij al zijne per-
soonlijke inzigten öp, en zijne 
gewone spreuk was: » ik weet 
maar al te wel, dat ik de eer-
ste burger en. dienaar des Staats 
ben." Als vorst-bisschop door 
Gods genade verhief hij zieh 
nooit doelloos; maar, terwijl 
hij den juisten middelweg tus-
schen de uitersten der hartstog-
telijkheid hield, beschouwde hij 
zieh slechts als de waarnemer 
der hem opgedragene magt, en 
zag hij in het heil zijns volks 
de geleidster en het doel zijns 
strevens. Daar zieh reeds hier 
en daar de van verderf zwangere 

, kiemen openbaarden, welke Ia-
ter tot eene heitlooze.slaatsom-
wenteling rijptea;;en zucht naar 
verandering en hervorming der 
Staatsregelingen levend werd, 
koh echter deze gevaarlijke z ucht 
naar.nieuwigheid bij zijne wijze 
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landsche aangelegenheden zij
ner beide vorst-bisdömmen, en 
ter bevordering van orde en 
een gemakkelijker overzigt, was 
hij bij voorkeur op de behan-
deling in tabellen gesteld. Bij 
aanslellingen en benoemingen 
kwara bij hem geene bescher-
mmg of voorspraak in aanmer-
king; maar de waardige bezet-
ting.van posten geschiedde, na 
eigeu onderzoek en volgens ei
gene keuze, met de grootste 
naauwgezetheid en onpartijdig-
heid, en hij was gewoon te 
zeggen: » Het beste bewijs der 
zelfbeheersching van den Staat' 
geeft de regent door de waar
dige vervulling der posten in 
Kerk en "Staat, want daardoor 
sticht hij goed ook nog na zij-
nen dood." Het schöolwezen 
was een bijzonder voorwerp 
zijner zorg, van> de minste la
gere Scholen af tot aan de uni-
versiteiten. Hij rigtte het se-
minarie voor onderwijzers op, 
verbeterde door rijke geschen-
ken de leermiddelen, verhoogde 
uit zijne cassette de bezoldigin-
gen van goede onderwijzers, 
vergrootte het bibliolheekge-
bouw door het aanleggen eener 
boekzaal, maakle den toegang 
tot letterkundige hulpmiddelen 
gemakkelijk, ondersteunde onl-
luikejide talenten, daar hij de-
zelve in de gelegenheid Steide 
om buitenlandsche reizen te 
kunnen doen, Vierde met alle 
mogelijke pracht het jubileum 
der universiteit van Wurzburg, 
vermeerderde hare inkomslen 
met vorstelyke edelmoedigheid, 
en ter bevordering van den we-
lenschäppenlijken' naijver, liet. 

hij geleerde prijsvragen uit-
schrijven, en gaf aanleiding tot 
de uitgave der Gelehrten Anzei
gen en van het Schulmagazine, 
en tevens van verscheiden doef-
malige schoolboekem Om de 
welvaart des lands te vermeer-
deren, bevorderde hij de onW 
ginning van woeste landsjreken, 
trachtte door verligting van 
lasten den akker- en hopfaouw 
meer optebeuren, en door ,uit-
breiding van den handel, aän : 
de biniienlandsche nijverheid 
meer vertier te geven. In jaren 
van gebrßk, .of bij door woeker 
op eene'kunstmatige wijze te-
weeggebragte duurte, opende 
hij bereidwillig zijne korenschu-
fen, en« bood, soms gedurende 
verscheiden jaren, voor eenen 
geringen prijs de eerste levens-' 
middelen aan. Om de bezorgd-
heid voor gebrek aan hout, 
welke met eene. bedriegelijke 
bedoeling werd opgewekt, daad-
werkelijk te doen ophouden, 
legde hij uit zijne bosschen aan-
zienlijke houtmagazijnen aan, 
en gaf het brandhout voor 
eenen zeer geringen prijs. Bij 
de menigvuldige doortogten van 
troepen, rigtte hij eene bij-
zondere ondersteuningskas op, 
en verkocht eenmaal zelfs zijn 
kostbaar zilverwerk. . Den ar-
menstaat zijner vorstendommen 
onderzocht hij met naauw
gezetheid , en woonde zelfs de 
vergaderingen en bedeelingen 
der armbesturen persoonlijk bij. 
Hoe groot zijne weldadigheid 
voor zieh schamende huisarmen 
geweest is, en hoe yele tränen 

,. van kommer en eilende hij in 
stille opdroogde, blijkt uit eene-. 
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plaats van zijn testament, waarin 
hij zegt: » ik heb geene schat
ten verzameld j wat ik van 
mijne bisdommen trok, heb 
ik grootendeels reeds aan armen 
nitgedeeld, of tot nuttige in-
riglingen aangewend." Aan de 
beide armen-instellingen te Bam
berg en Wurzburg, viel ook 
het grootste gedeelte zijner na-
latenschap ten deel. Wijl hij 
de armoede in hare bronnen 
wilde stoppen, Schafte hij het 
verderfelijke lotlo in zijne sta-
ten af. Hij beperkte de mis-
bruiken der jagt, vereenvoudigde 
het krijgswezen en rigtte indus-
trie-scholen op. Hij hield het 
voor doelmatig de werkhuizen. 
van de tuchthuizen te schei
den, wendde tot de zedelijke 
verbetering der gevangenen alle 
mogelijke middelen aan, en 
onderwierp de crimineele wet-
geving aan een naauwkeurig 
onderzoeki Zijne ambtswerk-
zaamheden als vorst en als 
bisschop, ondersteunden elkan-
der wederkeerig, om in alle 
betrekkingen de behoeften zijns 
volks te onderzoeken. Het be-
zoeken der pastorijen, tot in 
de afgelegenste dorpen, dat hij, 
in weerwil der menigvuldige beT 

zwaren, steedspersoonlijkdeed, 
verschafte hem de naauwkeurigr 
stö könnis vanzaken. Hierpre-
dikle hij zelf, onderzocht naar 
de vorderingen der schooljeugd, 

. en naar den toestand der zeden, 
en vond rijke gelegenheid, mis-
bruiken uilteroeijen en mildda-
digheid uilteoefenen. Vaak trad 
hij zelf als een vertroostende 
engel aan het ziekbed van zieh 
schamende huis-armen. De her-

derlijke brieven ontwierp hij 
gewoonlijk'zelf, en droeg in de-
zelve, met betrekking tot de 
tijdsomstandigheden, zijne ge-
wiglige godsdienstige övertui-
ging in verschillende schakerin
gen voor. Hij Steide het wezea 
der wäre godsdienstigheid, in 
de innige doordrongenheid des 
geloofs met de werkdadige liefde, 
en waarschuwde in een rescript 
aan de geestelijken, voor de val-
sehe rigting des tijds enz. Voor 
de akademische jeugd voerde hjj 
geestelijke oefeningen in. De 
jonge geestelijken moesten in 
zijne hofkapel prediken, ten 
einde hen te kunnen beoordee-
len, hij schreef prijsvragen onder 
hen uit, ten einde de bekwaara-
ste te leeren kennen; dikwijls 
bezocht hij het seminario, hield 
toespraken, en onderzocht en-
kele Studenten. Welk een gezigt 
leverde het op, den grooten, 
in den vorstenraad te Regen-
bürg bewonderden, FRANZ LUD
WIG in den kring zijner gees
telijke kweekelingen te zien 
als een' bisschop der eerste 
Kerk, waarbij men niet wist 
of in hem de vorst den bisschop, 
of de bisschop den vorst geluk-
kiger ondersteunde. Voor de 
dienstboden bepaalde hij een 
geschikt morgenuur voor hunhe 
godsdienstoefeningen en zorgde 
voor betere catechismussen, 
voor de zamenstelling van doel-
matige gezang-en gebedenboe-
ken. Ja, zijne arbeidzaamheid 
was zoo groot, dat' hij dikwerf 
des nachts ten 1 2 ure zieh, 
in zijne kleeding,-tot eenen 
' hem overmannenden slaap ne-
derlegde, om legen 4 ure des 
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morgens zieh tot nieuwe werk-
zaamheden te doen wekken. De 
klaag- en verzoekschriften, de 
beslissingen in regeringsaange-
legenheden, de geestelijke werk-
kring, de godsdienstoefeningen 
en voorbereidingen tot zijne leer
reden en aanspraken aan het 
volk, stapelden zieh zoo zeer 
op elkander, dat hij dikwerf de 
bij nacht uitgewerkte rede, op 
het paard gezeten, en het blad 
in de hand houdende, in het 
geheugen prentle. Deze werk-
zarae en veel omvattende geest 
woonde in een zvvak en zieke-
lijk ligchaamshulsel. Reeds in 
den bloei van den mannelijken 
leeftijd had hij met hardnekkige 
onderlijfs-krampen te worslelen, 
die den grond tot slapeloosheid 
legden, welke vöör den üjd de 
uilgepulte natuur moest doen 
bezwijken. Dan juist het smar-
telijke gevoel van eigene zieke-
lijkheid, bewoog hem om voor 
de zielten l'iefderijke vefple-
ging en oppassing te bewerken: 
hei. voorlreffelijke ziekenhuis te 
Bamberg, hetwelk tevens eene 
praktische kweekschool van be-
roemde artsen werd, is het werk 
zijner schepping, de herstelling 
van het mineraalbad Backtet, 
het instituut voor zieke hand-
werksgezellen in het Juliushos-
pitaal, de verbetering yan den 
Staat van geneeskunde hebben 
derzelver beslaan aan zijne voor-
zorg te danken. Na langen üjd 
gesukkeld te hebben, onlwik-
kelde zieh bij den vorst-bisschop 
ERTHAL eene boosaardige gal-
koorts, die 7 5 dagen aanhield, 
en waarin het chrislelijk geduld, | 

II. DEEL. ' C 

en het onwrikbaar vertrouwen 
des' edelen lijders, op de schit-
terendste wijze uitblonken, tot 
dat de Ii Februarij 1 7 9 5 , aan 
zijn dierbaar leven een einde 
maakle. Hij.blijft hettoonbeeld 
eens regents voor alle tijden en 
landen. — Van de menigvuldige 
predikatien, welke hij hield, hie
ven de meeste ongedrukt. Slechts 
eenige derzelve werden na zijnen 
dood in het licht gegeven, on-
der-den tilel van: 1.о Predigten 
des Fürst-Bischofs FRANZ LUD
WIG , dem Landvolke vorgetragen, 
1797 , nieuwe uilg.,. Regensburg, 
1 8 4 1 ; — 2.o Ueber den her-
schenden Geist dieser Zeilen und 
über das Verhalten des recht
schaffenen Christen bei densel
ben , Wurzburg, 1793 . 

ESCHER VON DER LINTH (JO
HANN KOENRAAD), een uitste-
kende Zwilschersche staatsman 
en natuuronderzoeker, den 24 
Augustus 1 7 6 7 , te Zürich ge
boren, was de zoon van eenen 
staatsraad, maakte zijne eersle 
Studien te Geneve, en bragt twee 
jaren aan de universiteit van 
Göttingen door, alwaar hij zieh 
bijzonder toelegde, op de delf-
stof künde, de geologie, de staats-
huishoudkunde enz. Hij bezocht 
vervolgens Engeland en Itatie, 
ten einde de voornaamste fabrij-
ken dier landen te leeren kennen. 
Tot lid van den groolen Helve
tischen raad verkozen, hield hij 
op lid van denzelven te zijn, 
toen de yeranderingen in de 
constitutie 'des lands-werden ge
bragt. Einige jaren laier werd 
hij staatsraad; maar hij hield 
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zieh voornamelijk. bezlg met de 
drooqmaking van de moerassen 
der Linth, waarmede hij door 
dea landdag, gezamenlijk met 
eene commissi?, waarvanhij tot 
voorzitter werd benoemd, belast 
werd. Vaa 1807 tot 1815 waren 
al zijne zorgen op deze nuttige 
onderneming gerigt, en hij.zag 
zijne pogingen met den geluk-
kigsten uitslag bekroond. De 
Linth, die zieh eertijds in stin
kende moerassen verloor, en 
•welke het moeijelijk was ook 
slechts met de kleinste schuiten 
te bevaren, slroomt thans door 
twee kanalen, die haar eener-
zijds naar het meer van Weesen, 
en anderzijds naar het Züricher-
meer leiden, het welk zij weder 
verlaat on'der den naam van 
Limmat. Tot belooning eener 
zoo groóte dienst zijn de afstam-
melingen van ESCHER geroagtigd 
om den bijnaam van VON »ER 
LINTH aantenemen. Deze weldoe-
ner van zijn vaderland, tot wiens 
eer een gouden, zilveren en kope-
ren gedenkpenning is geslagen, 
overleedden9Maartl823. Men 
vindt de bijzonderheden zijner 
groóle onderneming in het 27.e 
dl. der Revue encyclopédique. 

ESCOUSSE en LEBRAS , jeugdige 
schrijvers, die, na gezamenlijk 
de letterkundige loopbaan te zijn 
ingetreden.zich den 18 Febru-
arij 1831 vereenigden, om zieh 
van hei leven te berooven. De 
eerste was twinlig jaren oud, 
en zijn vriend had zijn zeven 
tiende jaar nog niet bereikt. 
ESÇOUSSE had met LÉBRAS aan 
het tooneel geleverd : Farruch 
le Maure, Pierre III m Ray 

mond, tooneelspelen met zang. 
De val dezer beide laatste stuk-
ken, ontmoedigde beide, eil boe-
zemde hun eenen diep8n afkeer 
vöor het leven in. Na langen, 
tijd over hunnen zelfmoord te 
hebben nagedacht, kwamen zij 
met elkander overeen omtrent 
den dag, waarop zij zieh in 
de eeuwigheid zouden werpen. 
ESCOUSSE schreef aan z'y'nen 
vriend : » Ik wacht u ten halt 
twaalf ure, de go'rdijn zal op-
gehaald zijn; kom , opdat wij 
de ontknooping bespoedigen." 
LEBRAS beantwoordde aan de 
uitnoodiging van zijnen vriend, 
die ontstoken houlskolen in ge-
reedheid had gebragt, waarvan 
de damp hen moest verstikken. 
Toen men.in de kamer kwam, 
vond men slechts twee hjken 
met deze dichtregels: 
Adieu, trop inféconde terre, 
Fléaux humains, soleil çlacé, 
Gomme un fantôme, solitaire, ' 
Inaperçu, j'aurai passé, -
Adieu donc, palmes immortelles, 
Vain songe d'une ame de feu; 
L'air manquait j'ai fermé les ailes. 

Adieu! 

Het treprige uiteinde dezer beide 
jonge letterkundigen, is een dier 
talrijke feiten, die de zedelijke 
ziektè, waarméde onze eeuw be-
vangen is, aan den dag'leggen. 
Een overdreven hoogmoed en 
het gémis der godsdienstige be-
ginselen, vermenigvuldigen die 
noodloltige voorvallen, welke 
dagelijks de maatschappij ver* 
schrikken. De terugkeering tot 
het geloof en de christelijke ver-
slerving, is alleen in staat om 
een geneesmiddel aantevoeren, 
tegen die.verschrikkelijke be-
smetting van zelfmoord , welke 
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door de gezonde rede niet min
der dan dbor het geloof moet 
betreurd worden. 

* ESENBECK (THEODORÜS FRE-

BERIK LODEWIJK), den 26 Juli) 
1 7 8 7 geboren, bragt zijne jeugd 
door op het bergslot Reichen-
berg, waar zijn vader rentmees-
ter van den gräaf van Erbach 
was. Een door erfregt aan hem 

'gekomen ländgoed, in de näbij-
heid van Kitzingen in Franken
land , gaf zijn' vader aanleiding 
om de Staatsdienst le verlaten, 
ten einde zieh op de landhuis-
houdkunde en den wijnbouw toe 
te leggen. Vroeglijdjgekruidkun-
dige logten deden bij den zoon 
eene neiging tot de artsenijmeng-
kunde ontwaken,. en in 1805 
kwam hij als leerling bij den 
hof-apölhekar MARTIDS te Er
langen, mar de omtrek van 
Müggendorf, hem een' rijken 
buit' ter bewerking der Flora 
Erlangensis aanbood. Hierop 
bereisde ESENBECK de Zwitser-
sehe Alpen, en kwam als be-
diende in de gülden apot.heek 
van- BENOÜILLI te Basel; zieke-
lijkheid noodzaakte hem zieh 
van de werkzaamheid le ont-
trekken. Tot herstel zijner ge-
zondheid keerde hij in 1 8 1 6 
naar zijn vaderland terug, met 
het doel' om in Wursburg zijne 
Studien •voorttezetlen, en het 
pharmaceutische absolutorium te 
bekömen, hier verscheen van 
hem, in vereeniging met zijnen 

* broeder, voor het 9.e dl. van het 
Leopold-Karol. genootschap van 
natuuronderzoekers: de Planus 
nonnullis e mycetoidearüm regno 

tum nuper deleclis tum minus 
cognitis c. tab. 2 aen. — In 
Hanau maakte ESENBECK kennis 
met den beroemden zoöloog 
KDHL, en deze beval hem aan 
BRUGMAN in Leyden aan, die hem 
voordroeg voor de inrigting van 
den botanischen luin aldaar. In 
1 8 1 7 nam hij de beroeping der-
waarls aart, bewerkstelligde de 
omplanting aller, de vrije lucht 
verdurende planten en gewassen 
des tuins in systematische orde, 
bepaalde en kenmerkte den ge-
heelen voorraad van planten, 
hreidde de correspondentie ter 
vermeerdering uit, béreisde te 
dien einde ook Bclgie, Steide zieh 
in betrekking met de opzieners 
der belangrijksle tuinen, om we-
derkeerige ruiling le bewerken, 
,en bezocht vlijtig de voorlezingen 
van zijnen beschermer BRDGMAN. 

Eene waarneming", die hij in den 
winler 1 8 1 7 — 1 8 1 8 aan jonge 
planten Byrum annotinum, op de 
potten der broeikassen maakte, 
gaf aanleiding tot zijne v̂ rhan-
deling: De propagatione musco-
rum commentatio, die hem van 
de filozofische faculleit le Erlan
gen het eere-diploma van D.r der 
wijsbegeerlo verwierf. PrinsMAX 
van Neuwied gaf hem ler onder-
zoeking over zijn' merkwaardig 
herbariu'm van Braziliaansche 
planten. Toen SPIX en MAR-

TIÜS van hunne groóte reis waren 
leruggekeerd , werd ESENBECK , 

bij de uitgave der Flora Brasi-
liae, tot deelneming en beraad-
slaging uitgenoodigd, zijn oudere 
broeder, hoogleeraar in de kruid-
kunde le Bonn, verzocht hem 
tot medehelper bij de organisalie 

2 
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van den botanischen luin aldaar, 
•en de toegenegenheid voor den-
zelven bewoog onzen ESENBECK. 
zijne meer voordeelige betrek-
king in Nederland te vertaten, 
en zieh in den zomerl819, als 
inspecteur van den botanischen 
tuin, en repelent der kruid-
kunde naar Bonn le begeven. 
Gemeenschappelijk met den uit-
stekenden kunstenaar in dat vak 
SINNING', vere'enigden alsnu de 
broeders hunne zorg voor den 
beroemden tuin, die bijna 4000 
planten bevatte. In 1820, ver-
scheen in het licht: Elenchus 
plantarum horti botan. Bonn.; 
verder het programma: De cin-
namono disput, qua hortumme-
dicum Bonn., feliciter instruclum 
rile inauguraluri etc. Fratres 
Esenbecki, cum tab, iconogr. 7. 
Door de disserlatie Radix plan
tarum'my cetoidearum, trad hij 
den 27 Sept. 1819 als privaat-do-
cent op.. In 1822 buitengewoon 
en in 1827 gewoon hoogleeraar 
geworden zijnde, werd zijn we-
tenschappelijke ijver helaas, door 
gestadige ziekelijkheid gedrukt, 
welke zijn vriend MARQUART wel 
verzachten, maar nietv'olkomen 
wegnemen kon. De resultaten 
zijner nasporingen en tienjarige 
voorlezingen, vindt men in zijn 
Handbuch der medizinisch-phar-
maceutischen Botanik, gezamen-
lijk met EBERMAYR in het licht 
gegeven, 3 dl.n, 1830—32;.-— 
Genera plantarum phaneroga-
micarum Germanioe, waarinalle 
soorten der Flora van Ruitsch-
land, met getrouwe afbeeldin-
gen en eenvoudig beschrijvenden 
lekst voorkomen. Door zijnen 
vroegtijdigen dood werd dit werk 

niet door hem ten einde gebragt. 
Ter herstelling zijner zwakke 
gezondheld, bleef het gebruik 
der baden te Ems, in 1837, 
zonderuitwerksel; daarom zocht 
hij het zachte Idimaat van Hye-
res op, en wilde aldaar in het 
zuiden van Frankrijk, in ge-
zelschap van zijnen vriend en 
voormaligen toehoorder, doctor 

•ERNST, den winter doorbrengen. 
Doch de ziekte had te groote 
vorderingen gemaakt; de long-
tering ontwikkelde zieh met 
rasse schreden, en hij overfeed 
aldaar den 12 December 1837. 
ESENBECK was een vereerend lid 
van de meeste natuurkundige 
genootschappen te Weenen, Pa
rtys, Groningen, Lund,^rank-
fort, Presburg, Batavia, enz. 

ESPAGNE (de graaf D') , een 
Fransch veldheer, werd in 1804 
aangesteld bij de 21.° afdeeling 
te Poitiers, in 1805, diende 
hij onder MASSENA, in-Italia, 
waar hij het bevel voerde over 
de jagers te paard, en zieh in 
verscheiden gevechlen onder-
scheidde. Hij ging vervolgens 
over in Napelsche dienst, be-
haalde in 1806 voordeelen op 
de muitehde Kalabriers, en werd 
met het bevelhebberschap der 
provincie Labour en van twee 
prinsdommen bekleed. Meteene 
afdeeling kurrasiers tot het 
groote leger geroepen, kwam hij 
omtrent het midden van .Decem
ber te Berlijn, onderscheidde 
zieh bij "verschillende gelegen-
heden, voornamelijk in het ge-
vecht van Heilsberg, waarin hij 
den 10 Junij 1807 gekwetst werd. 
Eindelijk gaf hij nieuwe bewijzen 
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van dapperheid in den Ooslen-
rijkschenveldtogt, en sneuvelde 
in den slag van Wagram, den 
0 Julij 1809. Zijn standbeeîd 
nioest op de brug la Concorde 
worden opgerigt. 

* ESPANA (CARLOS , graaf), 
eigenlijk DOMINICUS GOÜSSERAND , 
een Eranschman van, geboorte, 
nam, met zijnen broeder uit-
geweken zijnde, dienst in een 
Spaansch infanterie-régiment, 
werd. zeer snel bevorderd, en 
was in 1 8 1 1 reeds generaal. In 
zijn corps heerschte de strengste 
krijgstucht. Van meer belang 
voor de Spaansche geschiedenis, 
trad hij op in 1 8 2 1 , toen hij, 
door de omwenleling afgezet, 
aan de Franschen, het plan toi 
den inval in Spanje voorlegde 
en op het congres te Verona 
de zwakke zijden der nieuwe 
Spaansche regering ontdekte. 
Onder FERDINAND VII vervolgde 
hij met eene barbaarsche.woede 
de vrienden der constituée, 
voornamelijk toen Katatonie in 
opstand geraakte. Met denzelf-
den ijver diendehij don CARLOS, 
tot dat hij in 1839 door zijne 
eigene Soldaten afgezet en gruw-
zaam — zij bonden hem han-
den en voelen, mishandelden 
hem, en wierpen hem in de 
Segro— vermoord werd. 

EsQUIROL (JOZEF STEPHANUS 
JDOMIWCOS), arts, in 1 7 7 2 te 
Toulouse geboren, kwam , tôt 
den geeslelijken staat bestemd 
zijnde, zijne sludiën le Partys 
in het seminarie van St. Sul-
pice maken. In 1 7 9 2 , door de 

G 

kracht der gebeürlenissen uit 
dit huis verdreven , "keerde hij 
naar zijne familie lerug.- Wel-
dra door de requisiüegetroffen, 
werd hij als officier van gezond-
heid aangesleld, en begaf zieh 
naar het leger, der Oosler-Pyre- ' 
neen. Maar zoodra hij de dienst 
kon verlaten kwam hij le Partys 
terug, alwaar hij de leergängen 

; van PINEL (zie dat Art. -Wbk.-) 
volgde, die hem.weldra onder 
zijne kweekelingen onderscheid-
de, en hem ' mel de redaclie 
zijner Klinielc belastte. In 1805, 
tot het doctoraat bevorderd, on-
dernam hij, drie jaren later het 
bezoeken der krankzinnigen-ge-
stichten, zoo wel in Frankriß 
als in de voornaamsle staten 
van Europa, en op deze lange 
en moeijelijke reis, verzamelde 
hij eene menigte waarnemingen, 
welke hij laier in het belang 
der wetenschap en der mensch-
heid aanwendde. In 1 8 1 7 opende 3 

hij eenen theoretischen en prak
tischen leergang Over de krank-
zinnigheden, den eersten in die 
genre, en zelte denzelven voort, 
met denzelfden toevloed van 
hoorders, tot in 1 8 2 6 , wanneer 
hij, tot eersten geneesheer van 
het krankzinnigen-göslicht van 
C/mren/onbenoemd, zijne nieuwe 
betrekking hem noodzaakle van 
het onderwijs aftezien. Lid der 
akademie van geneeskunde se-
dert de oprigtingderzelve, werd 
hij in 1823 tot algemeen inspec-
teur der faculteiten benoemd. 
De Julij-om wenteling vernietigde 
dezen post, dien hij verloor, 
zonder zieh te beklagen, oven 
gelijk hij denzelven aanvaard 

3 
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had, zonder'er om te verzoe-
ken. Deze achlenswaardige man 
overfeed te Pariys, den 13 De
cember 1840, na de troostmid-
delen der godsdienst, waarvan 
hij de pligten steeds naauwge-
zet had waargenomen, verzocht 
en ontvangen te hebben. Sedert 
1834 cor'responderend Hd der 
akademie van zedekundige we-
tenschappen, was hij tevens lid 
der maatschappij van aardrijks-
kunde, en van alle liefdadige 
congregation. Men heeft aan 
hem de oprigting van het genees-
kundig krankzinnigen - gesticht 
van Ivry te dankeri, dat alseen 
model van dergelijke gestichten 
kan dienen. Behalve een aan-
tal artikels in de Dagbladen en 
"Woordenboeken voor de genees-
kunde, heeft hij in het licht 
gegeven: l.o Des passions etc, 
(Over de hartslogten, beschouwd 
als oorzaak, kenmer'ken en ge< 
neesmiddelen der kranksinnig-
held), Pari/js, 1 8 0 5 , in 4.*», 
in het Hoogduitsch vertaald; — 
2.o des etablissemenis etc. (Over 
de krankzinnigen-gestichten in 
Frankrijk, en over de midde-
len om het lot di'er ongeluhhigen 
te verbeteren), ib. 1 8 1 9 , in 8.V° 

* E S T E V E ( E O G E N I B S MARTINUS 
FRANCISCUS), in 1807 , in het 
keizerlijke paleis der Tuilerient 

te Parijs geboren, waarin zijn 
vader, graaf ESTEVE , algemeen 
thesaurier van NAPOLEON, toen-< 
maals woonde, bragt de eerste 
jaren zijner jeugd, met twee 
oudere breeders, in den schoot 
zijner familie door, en bezocht 
met genoemde broeders een ge
sticht van onderwijs.te Paryjs, 

waar hij zieh door zijne vroom-
heid, opmerkzaamheid en zijne 
vorderingen onderscheidde; ler-
wijl zijne uitspanningen beston-
den in het uitoefenen van werken, 
van barmhartigheid, voor welke 
hij steeds eene bijzondere nei-
ging gevoelde.' Gedurende zijn 
verblijf in het seminariete Issy, 
werwaarts hij zieh in de maand 
October 1828 begaf, bewonderde 
men zijne voorbeeldige inacht-
neming van de orde deshuizes, 
zijne voorkomende beminnelijk-
heid, zijne onveranderlijke ge-, 
lijkmaedigheid, maar vooral eene 
beminnenswaardige eenvoudig-
heid en eenen diepen ootmoed, 
die door bevalligheid en zacht-
aardigheid nog verhoogd werden.-
Nadat hij door den aartsbisschop 
DE QOELEN, den 2 April 1 8 3 1 , 
tot priester was gewijd, werd 
de abbe" ESTEVE, als hnlppries-
ler bij de pastorie St. Madelaine 
aangesteld, en stond onder de 
leiding van MATTHIEU , toenmaals 
pastoor dier parochie. Eene 
stipte naauwkeurigheid in de 
uitoefening zijner pliglen, eene 
teedere vroomheid voor de hei
lige Maagd , de toewijding aan 
de nederigste verrigtingen, de 
verachling der wereld, een o n r 
overwinnelijk geduld, eene in-
nemende vriendelijkheid, eene 
onuitputlelijke liefde , die door 
niets kon vermoeid worden: 
ziedaar de deugden, welke hem 
in zijnen nieuwen werkkring 
onderscheidden. Het meeste ech
ter gingen hem de armen ter 
harte, en hetgene hij in hunne 
belangen verriglte, grenst aan 
het ongeloofelijke. Voornamelijk 
gedurende het woeden der cho-
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lera scheen Inj zieh le verme-
nigvuldigen, en was hij steeds 
boven vermoeidheid en verach-

' telijke afwijzing verheven. Zijn 
ijver ging zoo ver, dat MATTHIEU 
zieh dikwijls verpligt achlte, 
hem gedurende -den nacht bij 
zieh te houden,,ten einde zieh 
te verzekeren dat hij eenige rust 
genoot. Oni zieh door het af-
leggen der heilige geloften geheel 
en al aan God toetewijden, be-
gaf hij zieh in de maatschappij 
van JESUS. — Eerst werd hij 
naar Zwitserland en van daar 
naar Milaan gezonden,'en, orn 
de oefeningen des noviciaats 
vöörttezetten, die hij in Junij 

11833 begonnen had, zond men 
hem naar de provincie Fanoigny, 
in Savooije, en was hij aldaar. 
voor zijne orde-breeder's. een 
voorwerp van süchting, en van 
bewondering voor zijne overstep.' 
De vier jaren, 'welke op het 
noviciaat van ESTEVE volgden, 
werden in de oefening der be
scheiden en geringe pligten bij de 
kweekelingen van het pension-
naat van Freiburg doorgebragt. 
Maar hij wenschte meer te doen 
en te lijden voor de liefde van 
zijnen God en het heil zjyner 
broederen. In 1841 werd hij , 
overeenkomstig zijnen feeds se-
dert lang gekoegterden wensch, 
met twee zijner mede-broeders, 
Toor de missie van Sina, en, 
als de omstandigheden het toe-
lieten, voor die van Japan be-
stemd, De provincie Nanking, 
in welke zij het evangelie zour 
den prediken, vormi een zeer 
uitgeslrekt diocees, waarvan men 
de beyolking op 60 millioenen 

inwoners schal. Onder de rege
ring yan keizer KANG-HI. telde 
men aldaar 300,000 Christenen j 
24 kapeilen,, van welke er ver
scheiden bijna den naam van 
korken verdienden, verhieven 
zieh te midden der sieden en 
dorpen. Maar de vervolgingen, 
en het gebrek aan priesters» 
hadden het getal der Christenen 
tot 60,000 verminderd, en het 
groötste gedeelte der kapeilen 
werd verwoest of in pagoden 
veranderd. Dit was het loo-
neel, waarop de ijver van onzen 
missionaris zieh oel'enen wilde, 
Zijne verblijfplaats, zoo als die 
van alle missionarissen in Sina, 
was in het midden van een aan-
tal Steden en plaatsen, en om 
zijne ambtspligten te vervullen, 
was het rioodzakelijk\ dat hij 
bijna altijd op reis was, hetzij 
in eene schuit of in eene draag'-
koets of ook dikwerf te voet. 
Zijn leven was eene gestadige 
omdooling, eene onafgebrokene-
aaneenschakeling van reizen, en 
onophoudelijke vermoeijenissen, 
die hero twee zware ziekten be-
rokkenden en zelfs zijn leven 
in gevaar braglen. » Hij werkte 
na elkander in verschillende dis-
triklenschreef zijn oversle 
bij het beriglgeven van zijn 
overlijden, » en gewoonlijk als 
een onvermoeide arbeider, als 
een Heilige.... Hij wa"s met 
de zorg van 12-15, ja 20,000 
Christenen gelijktijdig belast, 
die in eenen omlrek van 15 
mijlen in de lengte en meer 
dan 8 of 10 in de breedle ver-
spreid woonden.... Als de dag 
voor den ijver zijner liefde niet 
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toereikend was, wijdde hij dik-
werf den nacht toe aan het 
biechlhooren, of het bijstaan 
van stervenden. Het was nood-
zakelijk dat de gehoorzaamheid 
hem dikwerf beperkle.... Hij 
was de eersle onder ons in het 
bekeeren der heidenen. Hij ver-
maande de Christenen hen te 
bezoeken en te onderwijzen; hij 
zelf ging om hen te bezoeken, 
en voor hen te prediken tot in 
hunne huizen; een aantal der-
zelve doopte hij. Hij is hetook 
die in zijn onmetelijk distrikt 
het liefdewerk heeft aangevan-
gen, om de heidensche kin-
deren te doopen; ook gelukte 
het hem een aantal derzelve te 
redden, welke door de gruw-
zaamheid hunner ouderen be-
stemd waren, om omgebragt. 
te worden. Er is tegehwoordig 
bijna geene Christen-gemeente, 
waarin men er niet eenige der 
zoodanigen verzorgt. Deze dier-
bare pater was, even als onze 
Heer, een licht, hetwelk ver
hehlte, en een vuur, hetwelk 
ontbrandde; hij is te snel ver-
dwenen, maar ten minsle, zoo 
als onze Yerlosser, overal goed 
doende." Te midden van deze 
moeilevoile loopbaan, en in de 
werkzame oefenirig des ijvers, 
eindigde ESTEVE zijn heilig leven. 
Hij werd, zelf reeds ziek zijnde, 
geroepen, om de hulp der gods-
dienst aan eenen stervenden 
typhus-lijder toetedienen, en 
erfde de ziekte; na drie smart-
voile weken slierf hij, als een 
marlelaar der Jiefde, den 1 Julij 
1 8 4 8 , juisttoen zijne mede-
broeders, die door eene geheel 
bijzondere omstandigheid, alle 

vereenigd waren, aan zijn dobd-
bed, de Hlanie dergene baden, 
die hij gewoon was zijne goede 
moeder te noemen. 

* Esz (K.&B.EL VON), Gatholijk 
priesler, den 25 Sept. 1.770, te 
Warburg, in het hisdom Pader
born , geboren, was de zoon van 
eenen koopman en raadsheer. 
Den 1 2 October 1 7 8 8 , begaf 
hij zieh in de Benediktijner abdij 
van Huysburg in het Halber-
stadsehe, ontving den 1 5 Junij 
1 7 9 4 , de priesterwijding, den 
28 April 1 7 9 6 , het leeraarambt 
der wijsbegeerte in het klooster, 
en werd, nadat hij eene beroe-
ping aan de universiteit te 
Frankfort aan de Oder, had 
afgewezen, den 6 Sept. 1 8 0 1 , 
tot prior der abdij verkozen. 
Den 2 October 1804 werd" het 
klooster vernietigd, en VON ESZ 
tot eersten pastoor der gemeente 
aldaar aangesteld. Hij nam- zijne 
woning in de voormalige abdij, 
en zorgde voor het onderhoud 
en de verbetering des gebouws, 
en voor de verfraaljing der kloos-
terkerk. Om elk ontheiligend 
misbruik van het geestelijk ge-
bouw verwijderd te houden, 
huurde hij voor zieh de vleu-
gels van het woongebouw, die 24 
kamers en 2 zalen bevatteden, 
en verleende aan verscheiden 
nonnen uit vernietigde kloosters 
alhier een toevlugtsoord, liet 
door dezelve de kinderen der 
omliggende dorpen onderwijzen, 
en bejastte zieh met de zielzorg 
en huisselijke inrigting der oude 
en gebrekkelijken. In vereeni-
ging met zijnen neef LEANDER 
VON Esz (zie het volg. Art.), 
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ondernam hij in 1807, eene 
Hoogduitsche bijbelvertaling. In 
1811 werd.hij lotbisschoppelijk 
commissaris voor de diocesen 
Maagdeburg, Halberstadt en 
Helmstadt benoemd. In 1812, 
bezorgde hij de uitgave van een 
nieuw Duitsch gezangboek, en 
beproefde ook een Hoogduitsche 
liturgie, doch met weinig gevolg. 
Bij het 300jarig jubelfeest der 
zoogenaamde kerkhervorming, 
schreef hij: Entwurf und kurze 
Geschichte der Religion von An
fang der Welt bis auf unsere 
Zeit als Einleitung zur Darstel
lung der Religionslehre der all
gemeinen Kirche JESU CHRISTI , 
Halberstadt, 1822. — Dit ge-
schrift bragt zulk eene verbit-
ring te weeg, dat men het 
openlijk verbrandde, en de Dom-
prediker D.r

 AUGUSTIN in Hal
berstadt, trad in 1818, als zijn 
hevjge bestrijder op. Na verloop 
van 3 jaren verscheen; Darstel
lung des katolischen christlichen 
Religionsunterrichtes in Fragen 
und Antworten, waaraan hij 20 
jaren gewerkt en verbeterd had, 
en dat desniettegenstaande in-
de boekbeschouwingen scherp 
beoordeeld werd. Zijn lieve-
lingsdenkbeeld, om aan äß we-
dervereeniging der Protestanten 
met de Catholijke Kerk naar 
vermögen mede te werken, ver-
leidde hem tot menigvuldige 
mislastingen: al te toegevend 
Steide hij eerwaardige inslellin-
gen der kerktuchtwetten bijv. 
celibaat, bewilliging van den 
kelk aan de leeken enz. proble
matisch voor. Bevallig is de 
lectuur ziiner beknopte Ge-

schichte der ehemaligen Bene
diktiner-Abtei Huysburg liebst 
Umgebung, met 3 pit.", Hal
berstadt 1810. De hooge. Jigging 
des kloosters, zijne moeijelijke 
ambtsbezigheden, ontwikkelden 
steeds meer en meer zijnen aan-
leg tot longtering, en na een lij-
den van bijna 2 jaren, ontsliep 
hij zacht, den 22October 1824. 

* Esz (LEANDER VON) , den 
15 Februarij 1772 te Warburg 
geboren, werd den 18 Junij 
1790 als novice, in de Bene-
diktijner-abdij Marienmünster, 
in het Paderbornsche opgeno-
men; den 21 October 1796, 
priester gewijd zijnde, bediende 
hij van Wege het klooster, sedert, 
1799 de pastorij Schmalenberg, 
tot dat hij , na de. vernietiging 
des kloosters in 1802, zieh bij 
voorkeur met de beoefening der 
Oostersche talen bezig hield, 
en met vlljt en inspanning, 

' eene Hoogduitsche vertaling des 
Bijbels ondernam. In 1812, 
ontving hij van den toenma-
ligen koning van Westfalen, 
eene beroeping als buitenge-
woon hoogleeraar der godge-
leerdheid naar Marburg, en werd 
tevens pastoor der Catholijke 
gemeente, en mede - directeur 
van het seminarie voor school-
onderwijzers. Laier privatiseerde 
hij in Darmstad. Hij behaalde 
den uitgelöofden prijs, voor 
eene kritische geschiedenis der 
Vulgata, door zijn geschrift: 
Pragmalica Doctorum 'catholic. 
Trident circa Vulg. Dccreti sen-
sum , nec non licitum teectus ori-
ginalis usum tesiantium historia. 
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Zijne bijbelyertaling, ofschoon 
aan vele gebreken mankgaande, 
ward wegens het tijdstip loch 
npg gezocht. In verscheiden 
vlügschriften openbaarde- zieh 
dikwerf zijne zwakke zijde, ja 
zelfs droeg hij soms beweringen 
voor, die tegen de oude kerke-
lijke praxjs aandruischten, zoo 
als bijv, in l.o Was war die 
Bibel der ersten Christen, und 
warum sollten wirsie jetzt mehr, 
als je, wie die ersten Christen 
lesen? 1 8 1 6 ; — 2.o Gedanken 
über Bibel und Bibellesen, 1 8 1 6 ; 
— 3.o Bio Bibel nicht wie Viele 
wollen, ein Buch für Priester 
nur, sondern auch für Fürst und 
Volk, 1 8 1 8 ; — 4.o Rechtferti
gung der gemischten Ehen zwi
schen Katholiken und Protestan» 
ten, in statistisch, kirchlicher 
und moralischer Hinsieht, 1821 * 
— LEANDER TON ESZ , overleed 
le. Affolderbach bij Darmstad, 
den 1 3 October 1847. 

* ESZLINGER (JOHANN GEORG), 
in 1790 le Zuricti geboren, 

. ontwikkelde reeds in zijne eerste 
jeugd eenen bijzonderen aanleg 
voor de wetenschappelijke Stu
dien , en levens eene opgeruirade 
en beminnelijke inborst; onder 
de leiding van BREMI , maakte 
hij in het collegie zijner geboor-
teplaats, aanmerkelijke vorde-
ringen in de oude talen; 1 6 ja-
reri oud zijnde, legde ESZLINGER 
eens een vacanüe-bezoek af, bij 
eenen oom, die econome eener 
in een naburig kanton gelegene 
abdij was. De vriendelijkheid, 
waarraede hij van de kloosler» 
beeren oqtvangen werd, demet 
hen gevoerde gesprekken, de in 

het kloostsr herhaalde bezoeken, 
deden in hem het reeds onl-
waakte verlangen, naar kennis 
der Cathol'vjke godsdienst al meer 
en meer toenemen. Deze om-
standigheden uit zijne jeugd hie
ven diep in zijne ziel gegrift, 
en met genoegen herinnerde hij 
zieh sleeds aan de eerste gele-
genheid zijner kennismaking 
met Gatholijke priesters. Na in 
1813 den filozofischen en the
ologischen cursus der akademie 
van Zurich volbragt le hebben, 
legde hij voor den kerkeraad 
met lof een examen af, en werd 
daarop te Richterschwyl, een 
groot en schoon dorp, in het 
kanton Zurich, als hulppredi-
kant aangesteld, Gedwendende 
vier jaren zijner geestelijke 
ambtsbediening, wjst hij zieh 
de liefde en achting zijner ge-
meente le verschaffen, bij welke 
hij de voor hem vleijendste her-
inneringen naliet. Te midden 
der bezigheden zijner belrek-
king gevoelde hij onophoudelijk 
d|e godsdienslige onrust, welke 
hem de Gatholijke waarheid te 
gemoet. dreef. In zijne vrije 
uren hield de jonge geestelijke 
zieh met het beoefenen en ver-
gelijken bezig, en wat hem 
bijzonder in het oog viel was 
de eenheid en onveranderlijkheid 
dier Kerk, welke gedurende eene 
reeksvaneeuwen. zondereenige 
verandering in hare leerslellin-
gen bestaan heeft, lerwijl de 
tegenstrijdigheden van het pro-
lestantisrhus, hem dagelijks al 
meer en meer in het oog vielen. 
In een geschrift, te uitgebreid 

! om alhier te kunnen worden 
i aangevoerd, drukte hij zieh over 
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de loenmalige bewegingen «n 
slingeringen van zijn binnensle 
uil. Het werd hem eene be-
hoefte, de Catholijke godsdienst 
nader le beschouwen, en van 
hare praktische en ceremonieele 
zijde te leeren kennen. Om dat 
doel te bereiken, was het on-
vermijdelijk dat hij zijn vader-
land verliet. In 1 8 1 7 , verzocht 
en bekwam hij den post van 
veldpredikant bij het 7. C regi
ment der koninklijke garde, 
eersle' Zwitser-regiment in Fran-
sche dienst. In zijne moeijelijke 
nieuwe betrekking wist hij zieh 
zoo te gedragen, dat hij de 
achting zijner oversten en der 
offleieren des, corps verwierf. 
Overal waar zieh het' regiment 
in garnizoen bevond, streefde 
ESZLWGER , met het doel om 
nieuwe kerinis te verzamelen 
omtrent het onderwerp zijner 
onafgebrokene overdenking, naar. 
den omgang met uitstekende 
geestelijken. Het licht der waar-
Heid was reeds zoo ver in zij-
nen geest doorgedrongen, dat 
het godsdienslig onderwijs, het-
welk hij aan zijn regiment gaf, 
aan alle polemiek vreemd bleef, 
en dat hij enkel en alleen de 
moraal, of de grondwaarhederi 
des Christendoms, methetvoor-
bijgaan der, door ZWINGLIUS, 
en .andere.zoogenaamde hervor-
mers ingevoerde, dwaalleeren 
behandelde. Deze wijze van pre-
diken berokkende hem zelfs eens 
de verwijtingen van een' der 
officieren. Het antwoord van 
ESZUNGER was: de protestänsche 
inziglen en gevoelens waren zoo 
verscheiden, dat men om ieder-
een te voldoen, voor elken per-

soon eene bijzondere predikalie 
zqu moeten houden; dit was 
onmogelijk, en alzoo moest men 
noodzakelijk zijne handelwijze 
volgen; waar geen - gezag is , , 
staat het aan iedereen vrij het 
evangelie naar zijne meening te 
verklaren. In 1 8 2 5 , volgde hij 
zijn regiment naar Versailles, 
waar hij menigvuldige Catholijke 
belrekkingen aanknoopte, aan 
het Memorial caiholique verschei
den belangrijke artikels leverde, 
en het werk van den'abbö GER
BERT : Over den grondslag der 
zekerheid, in het "Hoogduitsch 
verlaalde. In 1828 begaf hij 
zieh naar zijne geboortepliats, 
met het oogmerk, om verder 
naar Rome te reizen. Verschei
den voor hem beslemde aanbe-
velingsbrieven aan Romeinsche 
prelaten vielen echter zijnen va-
der in banden, hetwelk hevige 
en grievende huiskrakeelen ten 
gevolge had, en hem eindelijk 
•bevvoog zijne reis naar Rome 
een jaar uillestellen. Hij keerde 
naar zijn regiment terug. Met de 
omwenleling van 1830 , en het 
ontslaan der Zwitsersche troe-
pen, verloor hij iolusschen zij
nen post, en begaf hij. zieh 
naar Freiburg, waar hij den 
Veridique, een staatkundig-god-
dienstig blad redigeerde". In 
Febr. 1831 schreef hij aan den 
kerkeraad van Zurich, een' in de 
Fransche en Hoogduitsche taal 
ontworpen, en later in den druk 
versehenen brief, als kennisge-̂  
ving zijner op handen zijnde 
wedervereeniging met de Catho
lijke Kerk, welke brief een mees-
terstuk is van redeneerkunde 
en wijsbogeerte. In Junij 1 8 3 1 , 
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legde hij zijne geloofs-belijdenis 
af in handed van den heer JENNY, 
bisschop van Lausanne en Ge-
neve, en onmiddellijk daarna, 
werd hij in het seminarie van 
Freiburg opgenomen, hetwelk' 
hij reeds den 6 Mei 1 8 3 2 , als 
nieuwgewijde priester weder ver-
liet, verroits de graafvoNCouR-
TEN hem, bij het door hem 
voor den H. Stoel aangeworven 
regiment Zwjtsers, den post 
van aalmoezenier aanbood. Op 
zijne, reis naar Rome, in de lenle 
1 8 3 4 , vond hij in de eeuwige 
stad, zoowel bij den H. Vader, 
als bij de geleerdste prelaten 
een uilstekend onthaal. In het 
voorbygaan zij hieraangemerkt, 
dat hij voor de Annali del science 
religiose eenige' voorlreffelijke 
artikels, namelijk over HURTER'S 
Innocentius HI geleverd heeft. 
Hij bezochl daarop zijne geboor-
teplaals, waar zieh zijne familie 
met zijn nieuvv slandpunt ver-
zoende. Terwijl hij zieh met 
een groot polemisch werk, Un
terredungen getileld, bezig hield, 
overviel hem ten gevolge zijner 
inspanningen, kort nadat hij in 
de garnizoensplaats van zijn regi
ment, Forli, was teruggekeerd, 
in January 1837 eene zwäre 
ziekte. Op den 18 Junij dic-
teerde hij zijnen afscheidsbrief 
aan zijne vrienden. Hij open-
baarde in denzelven eene vol-
komene onderwerping aan den 
Goddelijken wil, bedankte daarin 
tevens al degene, die zoowel 
te Versailles als te Freiburg aan 
zijne bekeering hadden mede-
gewerkt, en beval zieh in.hunne 
gebeden. Zijne ziekte en zijn 
dood, die den 18 Augustus 

volgde, waren een wezenlijk 
voorwerp van stichting en rouw 
voor de geheele stad Forli. 

* ETB of Eraus, koning van 
Schotldnd, wegens zijne vlug-
heid, Alipes bijgenaamd, volgde 
in 874 zijnen broeder KONSTAN-
TIJN II in de regering op. Terwijl 
hij zieh aan alle builensporig-
h'eden overgaf, vielen de Denen 
in zijn land, en hij werd in 
8 7 5 , door den adel afgezet. 

* ETHELBALD, derde koning 
van, Engeland i ontroofde zijn' 
vader ETHELWOLF , terwijl deze 
zieh te Rome bevond, in 8 5 7 , 
de kroon, en liep gevaar dezelve 
weder te verliezen, wegens zijn 
bloedschendig huwelijk met de 
weduwe van.dien vorst; om 
troon en leven te behouden, 
scheidde Hij van haar, maar 
eindigde nietlemin in 860 zijn 
leyen in ongebondenheid. 

* ETBELWOLF of ETULPHE , 
vader van den voorgaande en in 
838, de opvolger van zijn' vader 
EGBERT , begaf zieh naär Rome, 
en maakte zijne staten voor den 
St. Pieterspenning cijnsbaar aan 
den H. Stoel, welke schalting 
tot aan de regering van HENDRIK 
VIII betaald werd. ETHEJLWOLF 
nam tot tweede gemalin JUDITH, 
eene dqchter van KAREL den 
Kaien , koning van Frankriß, 
en overleed in 858. 

ETIENNE (KAREL, WILLEM), een 
der beste nieuwere Fransche too-
neelschrijvers, den 6 Januarij 
1 7 7 0 , te Chamouilly (Fr. Opper-
Marne dep.1) geboren , kwam , 
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na uitmuntende Studien te heb-
ben gemaakt, te Parijs, met 
het doel , om er zijnen smaak 
voor de leiterkunde optevolgen. 
Zijn bevallig blijspel ßrueys et 
Palaprat maakte hem bij den 
hertog van BASSANO bekend, die 
hem als secretaris aan zieh ver-
bond, en zieh met zijne fortuin 
belastte. Op da aanbeveling van 
zijnen vermogendenbeschermer, 
werd hij tot censor en divisie-
chef bij bet ministerie van bin-* 
nenlandsche zaken benoemd. De 
bijval van les deux gendres (de 
beide schoonsoons), bragt de 
lagere letterkunde in beweging, 
die-hem beschuldigde, zijn on-
derwerp en zijne voornaamsie 
tooneelen ontleend te hebben, 
aan een oud blijspelvan eenen 
Jesuit van Rennes, Conaxa ge-
titeld. ETIENNE had werkelijk 
kennis gedragen van dit blij
spel, maar hij handelde dwaas-
selijk zulks niet openharlig te 
bekennen, wijl hij slechts van 
een regt gebruik had gemaakt, 
en de Verdienste had , van uit 
eene onbekookte schets, een 
der beste nieuwere blijspelen te 
vormen. In 1 8 1 1 verving hij 
.LAUJON (zie dat Art. -Wbk-) bij 
de Fransche akademie, en in 
zijne opnemings-rede, schetste 
hij de geschiedenis des blijspels 
bij de verschilfende .volken. Bij 
de terugkomst der BOURBONS 
verloor hij al zijne posten, en 
werd zelfs van de akademie 
uitgesloten. Hij keerde alstoen 
met meer ijver tot de beoefe-
nihg der lotteren terug, die in alle 
tegenspoeden en wederwaardig-
heden, troost en. gelatenheid 
schenken,- maar hij bepaalde er 

zieh niet toe om enkel voor 
het tooneel te arbeiden , maar 
werd een der grondleggers van 
den Constitutionnel, waarvan 
hij gedeeltelijk den opgang be-
vorderde, en van de Minerve, 
waarin men zijne Brieven over 
Parijs opmerkte. In 1820 door 
het Maas - dep.* afgevaardigd, 
was hij een der schitterendste 

• redenaars van de oppbsitie. In 
1823 werd hij'niet herkozen , 
maar in 1827 kwam hij weder 
in de kamer, en kalmer gewor
den, droeg hij er uit al zijn 
vermögen toe bij', om zijne vrien-
den te matigen,' en de ineen-
smelting der partijen voortebe-
reiden. In 1 8 2 9 , lot lid der 
Fransche akademie herkozen, 
werd zijne verkiezing door ko-
ning KAREL X goedgekeurdj 
thans verving hij bij dat ge-
nootschap AÜGER, die hem, bij 
zijne optreding in de loopbaan 
der letteren, met zijnen raad had 
toegelicht, en die hem thans 
op eene zoo plotselijke en treu-
rige wijze ontrukt.werd. (Zie 
AUGER -WM.-) Deze dubbele 
omstandigheid bragt hem tot 
even zoo gegronde als treffende 
overwegingen. . ETIENNE , die 
onlangs in eene redevoering in 
de kamer, die mannen, , als 
siechte burgers had aangeduid, 
aan welke het tooneel der be-
vestiging des troons mishaagde, 
was geheel vreemd aan deJulij-
omwenteling; maar hij voegde 
zieh naar de gedane zaak, en 
nam met ijver deel aan de werk-
zaämheden der nieuwe kamer. 
In 1840 tot pair benoemd, ging 
hij voort, ondanks de aanvallen 
der dagbladen, die niet ophiel-
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den hem te kwellen, het gou- | 
vernement te ondersteunen. Hij 
overleed te Parijs, den 12 Haart 
J 845. Zijn opvolger bij de Fran-
sche akademie, de heer ALFRED ' 
DE ViGKY, heeft in dezelve zijne 
lofrede uitgesproken. Behalve 
de Deux gendres, onderseheidt 
men nog onder zijne blijspelen, 
de Intrigante, waarvan de om-
standigheden hem noodzaakten 
de voorstelling te staken. Men 
heeft hem daarenboven verschei
den lduchtige-zangspelen te dan
ken, die op het looneel-register 
zijn gebleven, zooals. Jocmide, 
Jeannot et Colin, Cendrillon 
enz. De'verzameling zijner let
terkundige werken, is in 4 dl.n 

in 8JO, in het licht versehenen, 
1846-1847. 

* ETT (KASPAR) , te Erising 
aan het Ammer-meer, in Opper-
Beijeren geboren, kwam in zijn 
9.e jaär, als koor-knaap, in het 
nahegelegene benediklijnerslicht 
Andechs, alvväar hij weldra doör 
zijn muzikaal geheugen en zijne 
harmonische bevaltingsgaaf, een 
algemeen opzien verwekte. Reeds 
in dezen jeugdigeu leeftijd com-
poneerde bij, en vormde zieh, 
zonder eenig onderwijs, eene 
eigene harmonieleer. Na drie 
jaren in Andechs te hebben ver-
wijld, bragt hem het klooster 
in het keurvorstelijke jongens-
seminarie te München, alwaar 
hij zijn leven tusschen de loon-
kunst, .en de talen en letteren 
der oudheid verdeelde. Hoe meer 
hij met den geest der toonkunst. 
bekend werd, desteminder kon 
hem de toemalige toestand der 
kerkelijke compositie behagen. 

Terwijl hij naar oude werken 
zocht, ontdekte Inj onder de 
oudê koorboeken van het serai-
narie, die onopgemerkt in eenen i 
hoek lagen, een werk uit de 
15.e eeuw, de raadselachlige 
Missa cajusvis toni van OGKEK-
HEIM , en hij rustle niet, alvo-
rens de oude muzijkale teeken-
spraak gelukkig ontknoopt te 
hebben. Door dezen eerslen goe-
den uitslag bemoedigd, spoorde 
hij verder na, en ontdekte on
der anderen ook eenachtslemmig 
'Magnificat van ORLANDO LASSO, 
waarvan de kracht, zalving en 
yerhevenheid hem verrukte. De 
kennis van dit verheven werk 
en zijne vriendschap met den 
heer SCHMID , later hof kapellaan, 
die even gelijk hij met geestdrift 
voor'de kunst bezield was, brag-
ten in hem het besluit te weeg, 
zieh in het gebied der kerkmu- y 
zijk eene nieüwe loopbaan te 
openen. Hij bereikte dit doel, 
doch niet zonder voorafgaande 
zware beproevingen. De prakti-
tische zin voör het leven ontbrak 
den genialen kunstenaar geheel 
en al, en hy slond dus, töen 
hij het seminarie verliet, geheel 
vertaten, worslelende met de 
bitterste armoede, terwijl hij 
zijn leven niet dan op eene 
kommervolle wijze kon rekken, 
Eindelijk nam de heer HUBER , 
organist van de kerk des heili
gen Geestes, hem in zijn huis, 
en nu kon ETT weder vpor zijne 
hem heilige kunst leven. In 
dezen tijd vormde hij zieh tot 
eenen onnavolgbaren meester in 
het orgelspel, helwelk hij in 
het kloosler reeds met lust ge-
leerd had. Aanleiding daarloe 
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gaf hem de abt VOGLER, die 
toenmaals een simplificatie-stel-
sel ontworpen had, waarmede 
hij bijna yan iedereen werd uit-
gelagchen. ETT verstand Jieffl 
echter, en de aanwijzing des 
meesters maakte hem het orgel 
tot -het krachtvolle orkest, dat 
hij met zekerheid wist te be-
heerschen. Het was ook ETT , 
die het stelsel der-harmonie
leer van VOGLER naauwkeuriger, 
meer omvattend, en tevenseen-
voudiger uitwerkte. In 1 8 1 6 
werd hij organist in de hof kerk 
vah den H. MICHAÖL te München, 
en nu begint het schoonste lijd-
vak van zijnen werkk'ring. Zijne 
eerste taak was alsnu, de za-
menstelling van een bekwaam 
zangkoor, zoo als zulks bij 
een bondig' kerkgezang vereiscbt 
wordt, en van die taak kweet 
hij zieh- even zoo spoedig als 
gelukkig. Tot dusverre was het 
beroemde Miserere van ALLEGRI 
(zie ALLEGRI — GREGORIO — 
-Wbk.-),- om hetwelke te hoo-
ren, reeds menige muzijkvriend 
de reis naar Home had gemaakt, 
buiten de Sixtijnsche kapel nog 
nooit gehoord geworden. ETT 
bragt het op den Goeden Vrijdag 
1 8 1 6 , voor het eerst in uitvoe-
ring, en herhaalde het sedert 
dien dag meermalen met eene 
volmaaklheid, die, volgens het 
oordeel van deskundigen, zelfs 
de uitvoeringen ie-Borne nim
mer bereikt hebben. De roem 
van het zangkoor der St. Mi-
chuöls-kerk, waar men thans alle 
oude voortreffelijke muzijkstuk-
ken kon- hooren, verspreidde 
zieh weldra door geheel Dititsch-
hnd en naburige rijken., en 

verwierf hem vele vrienden en 
bewonderaars. ETT bragt ech
ter de oude meesters niet enkel 
in uitvoering, hij componeerde 
ook naar hunnen slijl. Men vindt 
in al zijne werken een diep con-
trapuntisch weefsel, eenert be-
schaafden smaak en' het diepste 
gevoel waarmede zieh sierlijk-
en bevalligheid vereeniijt. Van 
parlijdig- of een'zijdigheid, die 
bij de Duitsche geleenle toon-
künslenaars zoo vaak wordt 
aangetroffen, was hij me6r dan 
iemand anders verwijderd'. Hij 
zelf spoorde zijne kweekelingen 
aan tot het beoefenen van ROS
SINI, BELLINI en DONIZETTI, en 
maakte hen op het eigenaardige 
en de schoonheden, dezer zoo 
vaak miskende meesters opmerk-
zaam. Door deze kweekelingen, 
onder welke wij den tegenwoor-
digen kohing van Beijeren ( 1851) 
teilen, heeft hij den smaak voor 
zuivere muzijk, in demeestver-
scheidene en uitgebreidsle krin-
gen verspreid. Bijna al zijne 
composition- wijdde hij der Ca-
tholijke Kerk loe. ETT was ech
ter niet alleen een uitstekend 
toonkunstenaar, maar ook een 
geleerde kenner der letlerkunde. 
De beoefening der taalgöleerd-
heid behoorde tot zijne uitspan-
ningen; reeds vroeg met de 
Hebreeuwsche en Grieksche talen 
bekend, hield hij zieh in latere 
jaren met de beoefening der 
Slawische talen bezig, en ging 
van dezelve tot-het Sanscritisch 
over. De Romantische school 
was voor hem het uitlokkendst, 
voornamelijk CALDERON, LOPE' 

DE VEGA en LODEWUR TlECit. 

Zijn huisselijk leven was zeer 
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ruslig. Hij overleed den 1 6 
Mei 1847. 

EDCE ÎOS BULGARIS. — Zie 

BotGARIS -"WbL-

EVANS; (OLIVIER) , een werk-
tuigkundige, aan wien de Ame-
rikanen ihet eerste denkbeeld der 
stoom-machines toeschrijven, in 
1755 te Philadelphia geboren. 
Zijn onderwijs was zeer be-
perkt; maar hij was met den 
gelukkigsten aanleg voor de 
werktuigkunde begaafd. Zijne 
ontdekkingen in dat vak waren 
talrijk.: Maar hetgene, wathem 
eenen ânzienlijken rang heeft 
aangewezen, onder de mannen, 
wier gonie op eene krachtdadige 
wijze,.! lot de vorderingen der 
nijverheid heeft bijgedragen, is 
de parftj welke hij heelt weten 
te trekken van de uitzettende 
kracht jdes stooms, om aan de 
werktuigen eene beweging me-
detedeolen, welke de dynamica 
(leer der werkende krachten) nog 
niet" verkregen had. _ Even als 
VAUCANSON, PASCAL en verschei
den anderen, wist hij dalgene 
wel gadeleslaan wat' het toeval 
hem ander de oogen bragt. Hij 
verhaalt zelf, dat hij omtrent 
achttien jaren oud was, toen 
hij kinderen zag, die om klap. 
pers of springbusschen te ma-
ken, een weinig water in den 
loop i van een geweer deden, 
waaryan zij vooraf het laadgat 
hadden digt gemaakt, en waarop 
zij vervolgens eeneh stop deden, 
nadat de staartschroef in het 
vuur eener smidse was gelegd, 
had weldra de uitbarsling plaats. 
» Ziedaar, riep de jonge EVANS 

uit, de bewerkende kracht (forte 
motriee), die ik moest vinden." 
En gedurende zijn geheele leven 
hield hij zieh bezig met het best 
mogelijke gebruik van dit groote 
middel. In 1 7 8 6 , vraagde hij 
een brevet, om de gewone ver-
voermiddelen te doen vervangen, 
door wagens, die door sloom 
in beweging werden gebragt; 
maar zijn verzoek werd door 
het wetgovende ligehaam van 
Pensylvanie, als zijndehet werk 
van een hoofd dat op den hol 
was, van de hand gewezen. Elf 
jaren later echter verleenden 
hem de staten van Mariland 
eene privilegie, welke echter 
langen lijd vruchteloos in zijne 
handen bleef, daar niemand voor 
eene zoo vreemde onderneming 
fondsen wilde wagen." Verpligt 
om op zijne kosten, volgens 
zijne denkbeeiden, een klein 
werktuig te vervaardigen, deed 
EVANS zulks in 1804 ; hetzelve 
beantwoordde volkomen aan zijne 
verwachting, en- de oogen be
gonnen zieh te openen; einde-
iijd ontving hij in het congres 
van 1810 schitterende beluigin-
gen der nationale dankbaarheid. 
Het afbranden zijner fabrijk in 
1 8 1 9 , ging hem zoo .zeer ter 
harte, dat hij vier dagen laier 
van verdriel overleed. Men heeft 
van hem een Handboek voor-den 
werhtuiglmndigen Ingenieur, ver-
vaardiger van stoomwerhtuigen, 
in het Engelsch, doch waarvan 
ook eene Fransche vertaling be-„ 
Staat. . 

* EVERTS (JACOB NICOLAAS 
Jlthr.), den 1 1 Februärij 1 7 8 5 , 
te Twello, in Gelderland, gebo-
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ren, Irad in zijn 17.° jaar onder 
het Bataafsch bestuur, vrijwillig 
in dienst en werd op den 1 Fe
bruary 1802 ingelijfd in de 6A<> 
halve brigade. — Spoedig tot 
korporaal en daarna tot sergeant 
bevorderd, werd hij op den 28 
Junij 1805 lot 2.<*en Juitenant bij 
het tweede regiment jagers be-
noemd, met helwelk hij deel nam 
aan de Oostenrijksche en Pruissi-
sche oorlogen. Bij de oprigting 
van de garde voorkoning LODE-

WIJK , werd hij den 10 Junij 1807 
in denzelfderi graad daarin opge-
nomen en spoedig tot l.**"» lui-
tenant bevorderd. Den 2 Sept. 
1809 verkreeg hij den rang van 
kapitein-kommandant b'y eene 
compagnie dier garde. Met dit 
corps nam hij deel aan de mi
litaire operation,' welke destijds 
plaats hadden bij de landing van 
de Engelschen in Zeeland en. 
werd hij bij deze gelegenheid 
versierd met het kruis der Unie. 
Bij de inlijving van Holland in 
het Fransche keizerrijk werd hy" 
met den rang van kapitein als 
bataljons-commandant geplaatst 
bij de oude garde van het Fran
sche léger, en gedurende de ja-
ren 1810, 1811 en 1812deelde 
hij in de • krijgsverrigtingen der 
Fransche légers in Spanje, later 
in Saksen en in het'Noorden 
van Franhrijk, In den veldslag 
van Lulzrn. bekwam hij twëe 
zware wonden en werd aldaar 
versierd met de orde van het 
Legioen van Eer, en bij den 
slag van Montmirail, dèn 11 
February 1814, werd EVERTS 

op het slagveld benoemd loi 
officier van dezelfde orde. •— 

II. DEEL. 

Tot aan den slag van Waterloo 
hleef hij in Fransche dienst, 
en verkreeg den 24 'November 
1815 zijn eervol onlslag.— In 
zyn yaderland teruggekeerd, 
werd hij terstond in den rang 
van majoor bij het Nederland-
sche leger gepiaatst en op den 
21 January 1817 verkreeg hij 
het bevel over het 36.8t° baialjon 
infanterie, hetwelk spoedig werd 
verwisseld met dat'van een ba-
taljon der eersl§ divisie infan
terie. Bij de oprigting van de 
corps d'élite in 1829 werd hij 
tot den rang van luitenant-ko-
lonel bevorderd en verkreeg het 
bevel over het tweede bataljon 
jagers. •— Hij bevond zich hier-
mede, ty'dens de uitbarsting van 
den opstand van 1830, i&Brus-
sel, alwaar hij groóte diensten 
aan de zaak des konings bewees; 
later maakle hij met ditzelfde 
corps een deel uit van het mo
bile leger en woonde alle krijgs
verrigtingen van dien tijd bij. 
Bij het gevecht te Esschen, 

. door een schot in den hals ver-
wond zijnde, verkreeg hij de 

' Militaire Willemsorde der 4.a« 
klasse. —Voor de diensten door 
hem in den tiendaagschen veld-
togt bewezen, werd hij benoemd 
tot ridder vande Militaire Wil
lemsorde 3.de klasse, en op den 
10 September 1836 tot den rang 

. van kolonel verheven. Den 19 
February 1838 werd hem het 
bevel over de afdeeling grena
diers loevertrouwd, bij welke 
gelegenheid de officieren van het 
2Ae bataljon jagers hem, als 
een bewijs hunner achting, het 
ridderkruis der Militaire Wil-

D' . 
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lemsorde, 3fie klasse, met bril
lanten omzet, aanboden; terwijl 
de koning goedgunstig de bewil-
liging verleende, om dit onder-
scheidings-teeken te dragen. Bij 
de troonsbeklimming van WIL
LEM II behoorde EVERTS onder 
het getal officierenwelke op 
den 8 October 1840 het eerst 
benoemd werden lot adjudant 
des konings in buitengewone 
dienst, en te gelijkertijd werd 
hij begiftigd met het ridderkruis 
van den Nederlandschen Leeuw. 
Op den 1 January 1841 werd 
hij door den koning tot gene-
raal-majoor benoemd en alszoo-
danig belast met het bevel over 
de 1.8*e brigade der l. s t e divisie 
infanterie, hetwelk bij de laatste 
organisatle der infanterie werd 
verwisseld met het bevel over de 
reserve-brigade; gelijktijdig wer
den hem de function opgedragen 
van militairen gouverneur van de 
residentie en van commandant 
der provincie Zuid-Holland. — 
Later werd EVERTS door den ko
ning benoemd totcommandeur 
van de Eiken kroon; de koning 
van Frankrijk zond hem het 
commandeurs kruis van het Le-
gioen van Eer; de keizer van 
Ruslmd benöemde hem, tijdens 
zijn verblijf te 's Gravenhage, tot 
ridder der 1.*'« klasse van de St. 
Stanislaus-orde. EVERTS was op 
den 14 October 1818gehuwd mot 
mejufvrouw RECINE ERNESTINE 
HUBERTINE GISLOINE, burggravin 
VAN NIEULANT , uit welk huwelijk 
eön zoön geboren is, die thans 
mede de militaire loopbaan volgt. 
De generaal-majoor JIF. EVERTS 
I S , in den ouderdom van 61 ja-

.ren, den 2 October 1846 te 

E X M. 

's Gravenhage overleden en den 
6 dier maand begraven met al de 
eerbewijzingen, aan den verheven 
rang, welken deze voortreffelijke 
oflftcier bekleedde, verschuldigd. 

EXMOUTH (EDWARD PELLEW, 
Viscount), Engelsch admiraal, 
in 1757 te Dover geboren, en 
in 1833, op zijn landgoed Teing-
mouth, bij Plymouth overleden, 
begaf zieh vroegtijdig in de ko-
ninklijke zeedienst, en werd in 
1780 tot luitenant benoemd. 
Met onderscheiding maakte hij 
den oorlog van Amerika mede, 
en werd in 1782 kapitein. Na. 
een bloedig gevecht, maakte hij 
zieh, in 1793, meester van het 
Fransche fregat la Cleopatre,m 
vernielde vervölgens eene flotille 
bij de Iersche kusten. Tot het 
lager huis afgevaardigd, nam 
hij er in 1802 de verdediging 
op zieh van lord SAINT-VINCENT , 
chef der admiraliteit, werd tot 
schout-bij-nacht der witle vlag 
bevorderd, en in 1804, tot op-
per-bevelhebber der zeemagt in 
Indie benoemd. In 1814, werd 
hij onder den naam van lord 
EXMOUTH tot pair verheven, en 
tot ridder groot-kruis der Bath
orde benoemd. In het volgende 
jaar werd hem het opperbevel 
over de zeemagt in de Middel-
landschc zee toevertrouwd, en 
hij ontving in 1816 den last 
om met de Barbarijsche mo-
gendheden te onderhandelen. Na 
zieh aan' het hoofd van een sterk 
smaldeel voor Algiers te hobben 
vertqond, verkreeg hij de be-
krachtiging der verdragen, welke 
hot voorwerp zyner zending uit-
maakten. Hij was nog niet in 
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Engeland leruggekeerd t'oen de '' 
Älgerijnen hunne beloften reeds 
geschonden hadden. De consul 
zijner natie werd mishandeld 
en in de gevangenis geworpen, 
en verscheiden Engelsche, Fran-
sche en Spaansche koraal-vis-
schers le Bona, gedurende de 
H. Mis aan den voet des altaars 
vermoord. Lord EXMOÜTH, be-
last om deze eerloosheid op eene 
schitterende wijze te wreken, 
verscheen den 26 Augustus, met 
een smaldeel van 32 "zeilen an-
dermaal voor Algiers. Hij bom-
bardeerde de stad, die weinige 
jaren later door een Fransch 
leger moest worden ingenonien 
(zie BOURMONT) , en door deze 
demonstratio, gelukte het hem 
den Dey gunstiger voorwaarden 
te doen aannemen. Bij het in 
vrijheid stellen der Christen-
slaven, schreef hij aan den Paus 
eenen brief die met deze woor-
den eindigde: » Ik heb het ge-
luk honderd drie-en-zeventig sla-
ven, uwe onderdanen, naar 
hunne familien terug te zenden. 
Ik hoop dat dezelve een aange-
naarn geschenk voor uwe Hei
ligheid zullen zyn, en dat zij 
mij eenige aanspraak op herin-
nering in uwe veelvermögende 
gebeden zullen geven." Bij zijne 
terugkomst te Londen werd hij 
met de groolsta eerbewijzenxint-
vangen. De stad vereerde hem 
eenen gouden degen van groote 
waarde, en de beidehuizen van 
het parlement stemden hem 
openbare dankbetuigingen. (Zie 
CAPELLEN. 

* EVBLER (JOZEF, EDLER VON), 
D 

den 8 Februarij 1 7 6 5 , in het 
Nedor-Oostenrijksche marktvlek 
Sohwechat geboren. Zijnvader, 
ondervvijzer en koorregent der 
plaats, ontdekte het talent van 
den knaap en bragt hem naar 
Weenen, waaf hij in het semi-
narie werd opgenomen, en van 
1 7 7 7 — 1 7 7 9 van ALBRECHTSBER- . 
GER onderwijs in de generaal-has 
ontving. In 1 7 8 2 werd het se-
minarie op last van k'eizer JOZEP 
II gesloten, doch EYBLER had 
reeds zoo vele kennis opgedaan, 
dat hij. in Staat was zieh zelven , 
verder te ontwikkelen. In 1 7 9 3 
werd Inj directeur vah het koor 
in de kerk der Schotten, en had 
alsnu gelegenheid ,* zijne fcompo-
sitien in uitvoering te brengen. 
HAVDN en MOZART hadden hem 
het eerst op zijn talent opmerk-
.zaam gemaakt. Zijne senoonste 
scheppingen vallen in de jaren 
1801 tot 1824. Onder dezelve 
bevinden zieh: een Beguiem, 
verscheidene Missen, en twee 
Oratorien, alle werken die zieh 
door eenen diepen, heiligen ernst, 
en door eene verrukkende gods-
dienstige harmonie onderschei-
den. In de kerk der Schotten ' 
werd ook de keizerin op hem 
opmerkzaam, en EYBLER be-
kwafn nu den post van hof-mu-
zijkmeesteP, en werd in 1824 

'tot hofkapelmeester bevorderd. 
In 1 8 3 5 , verhief de ke.izer hem 
tot den adelsland. Hij överleod in 
1846. Öok buitenzijn vaderland, 

. werden de Verdiensten van EYB
LER erkend; hij was lid der Z weed-
sche muzgk-akademie, en van 
de ver'eeniging ter bevordering 

i der toonkunst in 'Nederland. 
2 
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JPAÜER.— Zie FABRI -Wbk-
FABRE DE L'HÉRAULT, advo-

kaat te Montpellier, omhelsde de 
beginselen der omwenteling, en 
werd tot afgeyaardigde bij de 
conventie benoemd. In het pro
cès van LoDEWHK XVI stemde 
bij voor den dood, zonder uit-
stel en zonder beroep. Naar 
het leger der Ooster-Pyreneen 
gezonden, droeg hij tot de ont-
binding van hetzelve bij, door 
het gebrek aan krijgstucht en 
de regeringloosheid te pnder-
houden, en was, alzoo de oör-
zaak, van de nederlaag die het 
onderging, in een gevecht, dat 
den 20 December 1 7 9 4 , bij 
Port-Vendres plaats had. Hij 
werd gedood ter̂ ijl hij dé vlug-
telingen weder bijeen zocht te 
brengen. Ofschoon hij door zijne 
onbekwaamheid dikwerf het lot 
des légers in de waagschaal had 
gesteld, wees de conventie hem 
echter de eer van het Panthéon 
toe, en, aan zijne weduwe werd 
eene jaârwedde verleend. 

FABRE (MARIA .JOANNES JAGO-, 
BDS JOZEF VICTORINÜS), —• ter 
vervanging en gedeelteliße am-
vulling van het Artikel FA
BRE - J. J. VICTORIN - in het 
Wbk. — Een .letterkündige, in 
1 7 8 5 , te Jaujae (Fr. Ardeche-
dept.) geboren, kwam in den 
ouderdora van 18 jaren le Pa-

rijs en werd weldra met roem 
bekend, door de talrijke prijzen, 
die hij in akademische mededin-
gingen behaalde. Pas 26 jaren 
oud zijnde, was hijreeds vijf 
malen door de Fransche akade-
mie bekroond, en was te Tou
louse en Nismes niet minder 
gelukkig geweest. In 1 8 1 0 , 
hield hij eenen leergang der 
welsprekendheid in het Athénée, 
en toonde zieh niet onwaardig, 
den door LAHARPE beroemd ge-
maakten leerstoel te bekleeden. 
De keizer, die er op gesteld 
was, zieh door allerlei beroemd-
heden omringd te zien, ten 
einde er eenige dichterlijke schat-
ting; van te ontvangen, liethem 
schitterende voorstellingendöen; 
maar FABRE wees dezelve alle 
van de hand. Zijne zucht naar 
onafhankelijkheid verzette zieh 
tegen gunstbewijzen, waarvan 
'Inj gevoelde dat vleijerij de stil-
zwijgende voorwaarde was. Bijna 
geheel àlleen met DELILLE , ont-
hield hij zieh NAPOLEON te be-
zingen. Na den noodlottigen 
Russischen weldtogt, gekozen, 
om in hetlnvaliden-gesticht, de 
lijkrede van den maarschalk BES
SERES (zie dat A.n.-Wbk.-) uit-
tespreken, beroofde de inval van 
1 8 1 4 , hem van deze gelegenheid 
om zijn zeldzaam redenaars-ta-
lent aan den dag- te leggen-
Huisselijke rampen voerden hem 
naàr zyne familte terug, en' 
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bielden hem verscheiden jarea 
op. In 1 8 2 1 , te Parijs terug-
gekeerd, las hij het volgende 
jaar in het Athénée, het eerste 
gedeelle van een groot werk 
voor over de Beginsejen der iur-
gerlijke Maaischappij, een werk, 
dat den Stempel draagt van de 
leerstellingen der wijsgeerige 
school, fa 1824 stichtte hij, 
onder den titel van.la Semaine, 
een weekblad, bestemd om de 
beginselen van smaak en roem 
der groóte schrijvers van Frank-
rijk, tegen de aanvallen der 
nieuwigheids-predikers te verde-
digen. Zijne jeugd scheenhem 
eene lange reeks van eervolle 
onderscheidingen te heloven; 
maar het verdriet en de ver-
moeijenissen verkortten zijne 
dagen. Hij overleed den 2 9 Mei 
1831 . Men verwacht nog de 
sedert lang aangekondigde uit-
gave zijner gezamènlijke'ÎPer/icra, 
onder welke men onderscheidt 
de Lofreden van CORNEILLE , van . 
LAHARPE en van MONTAIGNE , het 
Tableau etc. (Tafereel der Fran* 
sehe letterhunde in de 18 . E eeuw), 
en verscheiden stukken de groot-
ste dichters waardig. '— Zijn 
broeder JOANNES RATMUNBÜS AU

GUSTUS FAHRE , in 1 7 9 2 te Jaujac 
geboren, en te Parijs, den 23 
October 1839 overleden, heeft 
in het licht gegeven: 1.° La 
Calédonie etc. (Caledonië of de 
nationale ooflog), eendichtstuk 
in 1 2 zangen, Parijs, 1 8 2 4 , 
in 8 .TO, en 2.0 Histoire etc. 
(Geschiedenis van het beleg van 
Missolonghi, gevolgd door be-
viijsstuhlien), ib. 1 8 2 6 , in 8.V 0 

Deze beide werkori hebben in 
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den tijd eenigen opgang gemaakt. 

FABRE (XAVERIUS) , een be-
roemde Fransche schilder, stich-
ter van het rauseum van Mont
pellier , in 1 7 6 7 , in die stad 
geboren, behaalde in den otider-
dom van 20 jaren den grooten 
prijs der schilderkunst en werd 
naar Home gezonden. Hij verliet 
die stad weinige dagen voor den 
moord aan BASSEVILLE (zie dat 
Art. -Wbh.-) gepleegd, om zieh 
naar Napels te begeven, en 
kwam vervolgens te Florences 
alwaar hij van de gravin AL-
BANI (zie dat Art.), wier ver
mögende "bescherming hem zeer 
nuttig was, met onderseheiding 
•ontvangen werd. Na den dood 
dier dame, die hem tot hären . 
erfgenaam benogmde, schonk hy 

•aan de stad Florence, de bibli-
otheek en papieren van ALPIERI 

(zie dat Art. _ -Wbh.-), en bij 
zyne terugkonist te Montpellier 
gaf hij zijn voornemen te ken
nen, om aan zijne medeburgers 
al de voorwerpen van kunst 
aantebieden, welke hij zoo door 
zijne persoonlijke zorgen en aan-
koopen, als ten gevolge van het $ 
aanzienlijke legaat, waarmede 
mevrouw ALBANI hem vereerd 
had, had verzameld. De dank
bare stad Montpellier haastte 
zieh, om ter beschikking van 
FABRE te stellen een lokaal, waar
dig om de schatten optenemen, 
welke hij haar zoo edelmoedig-
lijk had aangeboden; terwijl hij 
zieh enkel den titel van opziener 
van het museum voorbehield, 
waaraan den naam van den 
Stichler werd gegeven. FABRE. 
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is te Montpellier den 1 5 Maart 
1837 overleden. De akademie 
van schoone kunsten telde hem 
sedert 1 8 1 6 onder hare corres-
ponderende leden. Men vindt 
te Parijs slechts weinige schil-
derstukken van zijne hand. Het 
meest bekende is de dood van 
SEDECIAS , voor welk stuk hij 
den grooten prijs behaalde. Ge-
dnrende den tijd, dat hij te 
Borne pensionnaris was, had hij 
als eene verpligtende akademi
sche Studie vervaardigd, eene 
voorstelling van den gedooden 
ABEL, die veel bijval vond. In 
het volgende jaar Voerde hij 
•een' heiligen SEBASTIANUS uit. 
By het zien van dit schoone 
werk', -bestelde lord BRISTOL aan 
den kunstenaar een stuk van 
grooler omvang, en hij vervaar-
digde zijne schilderij Mao van 
Croton. Om zieh volkomen van. 
de verpligtingen te kwijten door 
de reglementen bepaald, had 
FABRE eene kopij vervaardigd van 

, den marteldood van dm heiligen 
PETRUS, volgens GUIDO, die men 
in het museura van Lyon ziet. 

% FABRE-PALAPRAT (BERNARDUS 

RAVMUHDUS), hoofd der nieuwere 
sekte der Tempeliers, in 1770 
in de nab'y'heid van Cahon ge
boren. Na zijne Studien in het 
seminarie dier stad te hebben 
volbragt, werd hij, zegt men, 

• gedurende de omwentelin'g door 
#. een' ingedrongen bisschop ge-

wijd. Hetgene, wat zeker is, 
is dal hy in naauwe betrekking 
stond met verscheiden consti-
lutionneelen, onder anderen met 
MAUVIEL en GREGOIRE. Zonder 
veel opgang te maken, oefende 

B, 

hij te Parijs de genceskunde 
uit. Na zieh in de orde der 
Tempelieren te hebben dpenop; 
nemen, verzekert men dat hij 
tot bisschop werd gewyd, eerst 
volgens den Joanniter-ritus door 
denTempelier ARNAL, endaama 
door den bisschop MAUVIEL, vol
gens den Roomschen ritus. In 
1803 , tot grootmeester der Tem
peliers verkozen, bleef hij lan
gen tijd als zoodanigonbekend; 
maar na 1830 wijdde hij den 
abbé GHSTEL , tot primaat-bis-
schop der Fransche kerk; doch 
geraakte kort daarop met hem in 
geschil. In 1832 hield hy" luis-
tèrrijke vereenigingen, waarin 
hij, in heerlijke sieraden gehuld, 
verscheen; lerwijl hij door de 
hoogdravenheid der titels en re-
devoeringen, de ijdelheid der 
nieuwe .godsdienst trachtte te 
bedekken. Na eenige oogenblik- y 

kenvan ergerlijken bijval spoe-
dig in"devergetelheid vervallen, 
begaf hij zieh naar een aan de 
Pyreneen grenzend departement, 
alwaar hij in "Februarij 1838 
overleed. Hij heeft achtereen-
volgend in het licht gegeven : 
l.o Lévitihon; — 2.o Lettres 
etc. (Brieven aan Mgr. den aarts-
bisschop van Parijs); — 3.« 
Id. aan den redücteur, van het 
Univers religieux ete. Deze ver
schilfende Schriften ademen een' 
siecht verborgen geest van god-
deloosheid. -

FABRIANI (SEVERINUS), den ? 
Januarij 1 7 9 2 , te Spilamberto, 
in het hertogdomModena,gebo
ren, verloor vroegtydig zijnen 
vader, eenen bekwamen arts. 
daarna zijne "moeder, en werd 
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door eonen vaderiijken oom opge-
voed. De pastoor zijner parochie 
onderwees hem de schoone lot
teren, Daar hij zieh in 1806 
tot den geestelijken Staat geroe-
pen gevoelde, werd hij in het 
seminarie van Modena opgeno-
men, om er de leergangen der 
wijsbegeerte en godgeleerdheid 
te volgen. Hij onderscheidde zieh 
in dit gesticht evenzeer doorzy-
nen ijver voor de godsvrucht als 
door dien voor de wetenschapj 
en de jonge FABRIAW, doordron-
gea van de heiligheid en het 
gewigt zijner roeping, beant-
woordde met eenen krachtvollen 
wil aan den ijver zijner meesters. 
In de maand December 1 8 1 4 
tot het priesterschap bevorderd, 
bleef hij echter het seminarie 
bewonen-, als prefekt van eene 
der klassen der jonge kweeke-
lingen, en men vertrouwde hem 
het onderwijs der »atuurkunde 
toe. De lijd, dien hij er door-
bragt, ofschoon dikwerf door ziek-
ten gestoord, was ongetwijfeld 
de gelukkigste zijns levens. In 
1 8 2 1 , eensklaps door eene vol-
slagene uitdooving der, stem ge
troffen, bragt hij verscheiden 
jaren door zonder eene enkele 
lettergreep te kunnen uitdruk-
ken, en zijne gezondheid werd 
zoo zeer gestoord, dat hij van 
toen af sl'echts körte oogenblik-
ken, op zijn hoogst een uur 
achler elkander aan de Studie 
kon toewijden. Het was gedu-
rende de eerste jaren van dezen 
treurigen toestand, dat deabbe 
BARALDI (zie dat Art.) le Modena 
begonnen- was met de. uitgave 
der Verhandelingehoverde gods-

dienst, letter' en zedekunde, en 
dat FABRIANI door zijnen lijden-
den toestand in de uitoefening'. 
vän het heilige dienstwerk belem-
merd, ten minsle zijnen vriend 
door zijne medewerking aan «lie 
verzameling wilde behulpzaam 
zijn, en ter verheerlijking van 
God, de talenten wilde aanwen-
den, waarmede zijn geest ver-
sierd was. Hij leverde alzoo eene 
reeks van arlikels over de dien-
sten, door ver schillende geeste-
lijhe orden aan de wetenscliappen 
bewezen; artikels die dikwerf 
gezamenlijk herdrukt zijn, en 
die het wenschelijk ware in alle 
levende talen vertolkt le zien. 
Dit was het eerste gedeelle van 
een werk, waarover hij nadachl: 
het tweede was eene verhande-
ling over de onslerfelijhe diensten 
door de geestelijken aan de let-
terkunde bewezen, door dezelve 
in de middeleeuwen te onderhou-
den. ' Hij Steide zieh voor om 
er een derde gedeelte bijtevoe-
gen, over de voordeelen aan de 
letterktCnde en dè schoone kun-
sten verschaft; maar hij kon er 
slechts de bouwstoffen loe ver-
zamelen, wijl zijne geheel onder-
mijnde gezondheid hem belette 
dit werk ten einde te brengen. 
Hij bleef intusschen niet ledig. 
In 1824 , vereenigde hij zieh met 

. den abbé BARALDI , om eenige 
doof-stomme' meisjes - te onder-
wijzen, die door godvruchtige 
dochters werden opgevoed-, en 
wëldra wijdde hij zieh geheel 
aan dit werk toe. De hertog 

• van Modena ondersteunde zijnen 
ijver, door deze school tot een 
openbaar geslicht te verhelfen, 

4 
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dat hi) met de noodige fondsen 
begiftigde. FABRIANI kwam als-
toen op het denkbeeld, dat hij 
kort ̂ aarna ten uitvoer bragt, 
om eene congregatie van ijverige 
en :godsdienstige dochters opte-
rigten, wier hoofddoel de op-
voeding van doof-stomme meisjes 
zoude zijn, waartoe zij zieh door 
eene bijzondere gelofte zouden 
moeten verbinden. Dit instituut 
werd in 1 8 4 5 , ohder den naam 
van Dochters der Voorsienigheid, 
door Paus GREGORIOS XVI goed-
gekeurd. Om deze dochters te 
ondersteunen, legde hij zieh toe 
op taalkundige Studien, ten 
eiade aan de kweekelingen het 
•verstaan der gesprokene taal ge-
makkelijk te maken, en gafhet 
resultaat zijner werkzaamheden 
in het licht in eene reeks van 
Hedeneerkundige brieven over de 
Italiaansche spraahkunst, waar-
van de 16.<= gedagteekend Octo
ber 1847, in het 6.° dl. 3.e serie, 
blz. 205, van de Verhandelingen 
over de godsdienst, enz. in het 
licht versehenen zijn. In 1848, 
leverde hij in dezelfde verzäme-
ling, de Statistiek der doof-stom-
men in den simt van Módena; 
een werk, dat een onderwijzer 
van het doof-stommen gesticht 
te Partys, zoo belangrijk oor-
deelt, dat hij het waardig acht 
i) in het Franseh vertaald, en 
in zijn geheel medegedeeld te 
worden, aan al degene die be
langstellen in den vooruitgang 
der wetenschap." Terwijl hij 
zijne Studien voortzette, hield FABRIANI zieh tevens bezig, om 
voor de toekomst de dotatie der 
Dochten der Voorsienigheid te 
bevestigen, toen.de schrik over 

eenen brand in de nabijheid zij
ner woning uitgeborsten, aan 
zijn uiterst zwak gestel, zulk 
eenen schok gaf, dat hij den 
27 Augustus 1 8 4 9 , aan eenen 
aanval van zenuw-beroerte be-
zweek. Zie hier de-Hjst zijner 
voornaamste werken, waarin wij 
echter de reeds vermelde en 
eenige andere minder belangryke 
zullen overslaan : 1.° Over het 
werk van BALLERINI, belrekkelijk 
den voorrang des Pauses, 1822; 
— 2.° Verdediging van het ge-
voelen van TIRABOSCHI over den 
toestand der Italiaansche letter-
künde ten ttyde der Lombarden, 
1826 j — 3.o Over de weldaad, 
welke de christeltyhe godsdienst, 
door het .onderwtys der doof-
stommen aan het menschdom 
heeft verschaft, 1826 j — 4." 
De christeltyke godsdienst, door 
de natuur harer geheimen bewe-
zen, 1828—37, in 8.™ Terwijl 
hij de vraagpunten van nieuws-
gierige bespiegelingen van bijko-
mend belang onaangeroerd laat, 
bepaalt hij zieh tot de praktische 
onderwerpen, en die het wezen 
der godsdienst betreffen j er zijn , 
slechts- vier afleveringen van. in 
het licht versehenen : a. Over het 
bestaanvan God; —b. Over het 
in zieh zelven volmaakte Wesen, 
en over ztyne Voorzienigheid ten 
opzigte ztyner schepselen; — c. 
Over het toekomstige leven ; — 
d. Over de godsdienst; — 5,a 

Leven van Mgr. BARALDI, den fan
gen geestelijken aiseenvoorbeeld 
voorgesteld, 1834 , in 8.vo; _ 6.° 
Leven van JOZEFRINALDI, 1835 , 
in 16.»"> Dit leven van eenen 
seminarist, in den ouderdom 
van 23 jaren, heiliglijk over-

http://toen.de
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ledon -, biedt schoone voorbeel-
.den aan van orde, van ijver voor 
de Studie en voöral van onder-
werping, gelatenheid en geduld, 

- in net smartelijkst lijden. Het
zelve is in hetFransch vertaald, 
Parijs, 1 8 4 1 , in '18.M O; — 7.° 
Levm van tweejonge doof-stomme 
meisjes, ROSA. ZANASI, 1837, en 
CELESTINA BARALDI , 1 8 3 9 , in 
8.y°, beide hoogst belangrijk ; 
— 8.° Leven der gravin MARIA 
ISOLANI-BOSCHETTI, 1848', in 8.™ 

FABRICIDS (OTTO), een protes
tarsene predikant, in 1 7 4 4 , te 
Rudkiaping, op het Deensche 
eiland Langeland, in de Groote-
Reit, geboren, werd tot missio-
naris benoemd voor de Deensche 
volkplantingen van Frederiks-, 
Raab, in Groenland, en.vertrok 
in 1768 naar dat land. . Gedu-
rende zijn verblijf aldaar, dat 
tot in 1 7 7 3 werd voortgezet, 
hield .hij zieh veel met de taal 
der Groenlanders bezig, en zon-
der-voorafgaandeStudien, zonder 
ander boek dan het Sy stema 
naturai, legde hij zieh toe op de 
nasporing der planten van dat 
land. Hij maakle gebruik van 
de-raadgevingen van den beroem-
den OTTO FREDERJK MÜLLER, 
met wien hij in briefwisseling 
was. In Koppenhagen terugge-
keerd, werd hij achtervolgend 
met verscheiden standplaatsen 
voorzien, en laatstelijk'(1789) 
met die van Christiania, alwaar 
hij den 1 2 April 1822 , met den 
titel en ipg Van bisschop over-
leed; zijne Fauna Groenlandia, 
Koppenhagen, 1 7 8 0 , heeft hem 
bij de geleerde wereld op eene 

roem volle wijze bekend gemaakt. 

FACCIOLATI of FACCIOLATO (JA
COPO), een geleerde beoefenaar 
der fraaije wetenschappen, den 
4 Januarij 1 6 8 2 , te Torreglia, 
bij Padua geboren, bekleedde 
met roem den leerstoel.der logica 
aan deuniversiteit dier stad, en 
wijdde zijne Vrije oogenblikken 
toe aan de nasporing der beste 
leOrwijzen, ter beoefening der 
oude talen. Hij overleed den 2 6 
Augustus 1769 . Zijne voornaam-
ste werken zijn: 1.« Syntagmata 
XII de gymnasia Patavino ex 
ejusdem Gymnasii fastis excerpta, 
1 7 5 2 ; — 2.° Fasti gymnasii Pa
tavini studio alque opemcollecti, 
1 7 5 7 } — 3.0Horazius Turselli-
nus, particulae linguae Latinae 
collectae, nunc ex aliis scripto-
ribus purgatae et auetae, Padua, 
1 7 1 5 ; — 4.° Lexicon Latinum 
variarum linguarum interpreta-
tiene adjecta, Padua, 1 7 1 9 ; — 
5.° Clavorum Germunorum Bun-
garorum etc. ad facciolalum epis-
tolae ex autographis editae; — 
6.« Ortografia moderna Italiana, 
1 7 2 1 , in 4.t° enz. enz. 

FAES. — Zie LELV -Wbk.-

FAIN (AGATHON JEAN FRANCOIS, 
baron DE ) , te Parijs in 1778 
geboren, werd reeds in den ou-
derdom van 1 7 jaren, benoemd 
tot secretaris der commissie van 
algemeene veiligheid ; hij toonde 
zieh der belangen; der conventie 
toegedaan, en ondersteunde uit , 
al zijn vermögen, de raaatrege-
len, door deze vergadering den 
1 3 Vendémiaire genomen , om 

D 
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de ontwerpen der sectiën te ver- I 
ijdelen. In het volgende jaar 
werd hij in de bureaux van het 
directoriura, als chef der corres
pondent aangesteld, en na den 
18 Brumaire werd hij afdeelings-
«hef bij de archiven. Later ver-
ving; hij MAINNEVAL als eerste 
secretaris des keizers, die, na 
tbegenegenheid voor hem te heb-
ben opgevat, hem tot zijnen 
geheimschrijver benoemde, en 
wilde, dat hij hem op al zy'ne 
veldtogten zöu vergezellen. De 
y ver en het beleid, welke hy aan 
den dag legde, zijné beproefde 
onbaatzuchtigheid, en een vlek-
keloos gedrag in de uitoefening 
zijner bedieningen, verwierven 
hem den titel van baron, en 
rekwestmeester; hij volgde den 
keizer op al zijne togten, tot 
op zijne abdicatie te Fontaine
bleau, waarvan hij de acte ont-
wierp. By* de restauratiè van 
al zijne betrekkingen beroofd, 
hervatte hij dezelve gedurende 
de honderd dagen, en werd hij 
den 6 Julij 1815, door decom-
missie van het provisioneel' be-
stuur tot staats-secretaris be-
noemd. By de tweede restauratie 
begaf de baron DE FAIK zieh naar 
zy'n landgoed, bij Montargis, 
alwaar hij zieh met de zamen-
stelling van eenige werken bezig 
hield. De Julij-omwenteling van 
1830 riep hem in de Koofdstad 
terug. Omtrent dezen tijd tot 
particulier secretaris, daarnatot 
bewindhebber der domeinen van 
Loeis PHILIPPE benoemd, behield 
hij dienpost tot aan zijnen dood, 
die in 1837 voorviel. De baron 
DE FAIN heeft de volgende werken 
nagelateu: l.o Manuscrit etc. 

F A L. 

(Handschrift van het jaar III 
van 1794—1795), Parijs, 1828, 
in 8.T0 j — 2.ö ld. (Handschrift 
van 1812), Parijs, 1827, 2 dl.", 
in 8.™ 5 — 3.o ld. (Handschrift 
van 1813, bevattende het kort 
begrip van de gebeurtenissen van 
dat jaar), Parijs, 1825, 2 dl.", 
in 8.™; — 4.o Id. (Handschrift 
van 1814, in de keizerlijke, te 
Waterloo buit gemaakte rijtuigen 
gevonden), Parijs, 1823, in 8̂ °} 
2fi uitg., 1824; 3.<>uitg., 1825. 
Deze werken onderscheiden zieh 
door eene zekere gematigdheid, 
ofschoon de schrijver door eeno 
al te uitsluitende bewondering 
voor BONAPARTE - schijnt over-
meesterd te zijn. 

FAIPOULT. — Zie FAVPOULT. 

* FALCK (ANTON REINHARD) , 

een der beroemdste Nederland-
sche staatsmannen van den la-
teren tijd, in 1776 te Amsterdam 
geboren, deed zieh gedurende 
zijne Studien spoedig door zijnen 
uitmuntenden aanleg kennen, 
en was een der meest geliefde 
kweekelingen van den grooten 
CRAS. De eerste openbare be-
trekking, welke hy bekleedde, 
was die van secretaris bij het 
gezantschap van MEINDERS naar 
Madrid. Toen deze na eenigen 
tijd teruggeroepen werd, keerde 
ook FALCK naar zijn vaderland 
terug, en werd eenigen tijd hierna 
tot secretaris-generaal van het 
ministerio van kolonien, onder 
VAN DER HEIM benoemd. Als kapi-
tein der Amsterdamsche burgor« 
wacht in 1813, was hij de ziel 
zijner medeburgers, die zieh het 
edele doel, de herwinning van 
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's lands onafhanköHjkhßid, voor 
oogen steldenj aan hei hoofd 
zijner braven, was het zijno wel-
sprekende stem, die den gemeen-
teraad bewoog eene beslissing 
te nemen, in dett zin van allen, 
die het wel met het väderland 
meenden. In die immer ge-
denkwaardige dagen, zoowel als 
gedurende de crisis, die op de 
omwenteling volgde, legdeFALGK 
evenveel geestkracht als doorzigt 
aan den dag, en de diensten, 
welke hij in dat tijdsgewricht 
aan zijn Väderland bewees, prij-
ken onvergankelijk in 's lands 
historie-bladen, Ieder Nederlan-
der weet het, dat het vooral ook 
aan FALCK'S moed en begaafdhe-
den te danken is, dat Nederland 
zieh van de Fransche overweldi-
ging losrukte. De uitmuntendste 
geschiedschrijvers en redenaars 
drukten dat gevoel van erken-
telijkheid aller Nederlanders je-
gens hem uit. Wat immer tot 1 

zijnen lof is gezegd, wat schitle-' 
render eerezuil is hem opgerigt, 
dan in het grootsch Gedenkstuk 
van NeMands Her Stelling; wie 
waagt, ook hier, na VAN DER 
PALM te spreken.- » Er zijn 
weinige menschen — zoo schetste 
die gülden stift den grooten 
man —- er zijn weinige men
schen , die zoo veel groote ga-
ven van geest en gemoed in zieh 
vereenigen, als FALCK. Een 
hoofd zoo helder, een overzigt 
zoo ruim, een blik zoo snel 
en gewis, dat het wäre en goede 
zieh van zelf aan hem schijnen 
te ohtdekken, misleiding of be-
goocheling het masker voor hem 
strijken. Gevormd door de Schrif
ten der ouden, door strenge 

eh regelmatige Studien-, die hem 
zelfs als geleerde in het Neder-
landsch instituut eene plaats 
vorwiervenj door de natuur met 
smaak en gevoel voor het schoohe 
begiftigd j door oefening rijk 
in kennis, zoowel der wereld 
als der boeken 5 hij uitstek be-
schaafd, bevallig in den om-, 
vang, voor fijne scherts zoo wel 
als gepasten ernst géstemd, is 
hij in den kringdergeletterdeñ, 
in de gézelschappen van den 
goeden toon, en in- de vergade-
ring der staatslieden gelijkelijk 
op zijne plaats. Staatsman te 
zijn was zijne bestemming, en 
paart hij met zijne overige talen-
ten al de behoedzaamheid, tot 
dien stand vereischt; bezit hij 
de groote kunst van te zwijgen 
zonder achterdocht te wekken, 
en te spreken zonder zieh bloot 
te geven; de nog grooter kunst, 
om zijne hartstogten te bedwin-
gen, om niet slechts te volhar-
den, waar pligt gebiedt, maar 
ook om te kunnen buigen, waar 
eer en trouw het gedoogen." 
Van al die groóle hoedanighe-
den, die hem als staatsman 
kenmerkten, had hij voorzeker 
bewijzen gegeven, toen de Am-
sterdamsche koophandel hem, 
in 1812, de aangelegenste" en 
teederste belangen ter vereffe-
ning bij het hof van Petersburg 
aanbeval; doch toen nog niet 
buitenslands naar zijne hooge 
waarde geschat, moest hij zijne 
reize te Stokholm staken. Een 
jaar later prijkte hij zoo veel 
te luisterrijker onder de eersten, 
die Neérlands vrijheid weder ver-
kondigden. Hij was bij dien 
gelukkigen ommekeer van zaken 
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de secretaris van de voorloopigè 
regering, en na de komst des 
prinsen van Oranje in het va-
derland, werd hij secretaris van 
Staat, welke betrekking hij tot 
in 1818 vervulde. Toen droeg 
de koning der Nederlanden hem 
het drieledig ministerie van on-
derwijs, van nationale nijverheid 
en van koloniën op. Zijnwerk-
zame, allerfljnste geest, zijne om-
vattende kennis vonden hier een 
werkkring, waarinhijveel,zeer 
veel gewrocht heeft, ofschoon 
hij toen alreeds de kiemen maar 
al. te welig.zag opschieten van 
die verdeeldheden, welke later 
het koningrijk der Nederlanden 
.van 1815 hebben gesloopt. Hij 
bleef aan dit bewind tot Maart 
1824. Inmiddels had hij reeds 
in 1820 eene zending naar Wee~ 
nen vervuld, welke de aange-
legenheden met het Duitsche 
verbond betrof, en welke hoogst-
teedere zending hij met dat be-" 
leid vervulde, het welk men van 
hem verwachtte. In 1824 ver-
wisselde hij de opgenoemde drie-
ledige'portefeuille van minister 
met het gezantschap teLonden, 
waarin hij .den baron FAGEL ver-
ving. Ook daar was hij zoo 
geheel op. zijne plaats, en vond 
hij gelegenheid de uitnemende 
kennis, welke hij bezat van den 
handel en de nijverheid zijns 
vaderlands, te pas te brengen. 
Onbezweken in zijnen ijver voôr 
de belangen zijns lands en ko-
nings, was hij met den baron 
FAGEL de' onderhandelaar van 
het bekende traktaat omirent 
Oost-lndië, nadat s'edert 1814 
allerlei moeijelijkheden over het 
den 1 3 Augustus van laalstge-

meld jaar geslolen verdrag waren 
gerezen. Hij bragt de onder-
handelingen nu gelukkig ten 
eiride; en hoe ook later dat 
verdrag van 1824 door een deel 
der Engeischen is aangevallen, 
de Britsche ministers, die an
ders Nederland niet gunstig had-
den behandeld, eindigden met 
te erkennen, dat dezerzijds het 
goed regt in de toepassing was 
geweest, en algemeen werd 
hulde gebragt aan de bekwaam-
heden en de reglschapenheid van 
hem, die het vooral had helpen 
sluiten, en die in het bepleiten 
van de vrijheid des handels de 
Britsche raadslieden achter zieh 
Het staan. Maar eene smarte-
lijke taak wachtte den reeds 
grijzen staatsman in datzelfde 
Lenden, waar hij de vraagbaak 
en het sieraad der gezahten was; 
hij was een der onderhandelaren, 
tot de scheiding van het koning
rijk, dat door zoo vele redenen 
van elkander werd gescheurd, 
en nu was het hem inzonder-
heid aanbevolen te worstelen 
voor zijn oud vaderland tegen 
de sluwsle staatslieden, tegen 
list bij list, welke hij spoedig 
genoeg doorzag, doch tevens 
ook om te doorzien dät het 
kleine Nederland thans niet be
stand zou zijn ter volhouding 
tegen de oppermagtige vierschaar 
over de mogendheden van. on-
dergeschikten rang. Hij bepleitte 
al vroeg het doen staken van 
eene volharding, waarvan hij 
zieh geene heilzame uitkomsten 
kon voorstellenj jammer dat niet 
zijne band aan het staalsroer 
was geweest in de bange lijden, 
welker yruchten hem., zoo van 
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nabij met 'slands behoeften en 
belangen bekend, anders dan de 
toenmaals bij velen heerschende 
.meening voorkwamen. Hij scheen 
deswege in mindere gunst te ge-
raken, keerde naar het vaderland 
weder, en zocht verpoozing in 
de beoefening der welenschap-
pen. FALCK'S geest was nog 
krachtig genoeg, om zieh in de 
hoogere wiskunst te bekwamen. 
Verscheiden jaren leefde hij, den 
gang der gebeurtenissen voor 
zieh nagaande, ambteloos, in 
's Gravenhage. Sommigen heb
ben er eeh staatkundige trek 

•van de bewindslieden van den 
dag in gezien, dat zijhemalzoo 
verwijderd Melden van het be-
stuur, dat velen hem gaarne 
hadden zien toevertrouwd. Wat 
hiervan zij, toen eenmaal de 
uitkomst zijne, voprspellingen 
had bewaarheid, toen de schei-
ding met Belgie voor goed, in 
1839 werd bezegeld, toen deed 
de regering hem regt wederva-
ren, toen achtle men het drin

genden pligt hem weder op het 
staatstooneel te roepen. Te meer 
was hij de man, die de nog. 
zeer verwikkelde geschillen met 
Belgie tot een einde kon voeren, 
vermits hij met eene Belgische 
afstammelinge van. een aanzien-
lijk geslacht gehuwd en in der_ 
tijd, als minister, bij de Beigen 
wel gezien was. Hij, meer dan 
iemand; was de man, die in 
het belang des lands kon werk-
zaam zijn ter versterking van 
de banden van vriendschap en 
yerbroeder'ing met de gewezen 
broeders, en die het eerst als 
gezant van Nederland te Brüs
sel met vrucht kon optreden. 

Ofschoon hij welligt gegronde 
redenen had kunnen vinden, om 
zieh die taak niet te.laten wel-
gevallen, redenen, geput uit het 
minder volgen van zijne vorige 
raadgevingen, uit de meerdere 
verhevenheid zijner vroegere Stel
ling te Lenden, dan te Brüssel, 
en voöral uit zijne fei geschokte 
gezondheid (sedert lang leed hij 
zwaar aan het voeteuvel) zoo 
toonde FALCK zieh hier weder 
geheel FALCK : alles voorbijaiende 
en vergetende voor zijn Jand en 
koning. Op dien nieuwen post, 
als op het bed van eero, be-
zweek hij, den 1 6 Maart 1 8 4 3 , 
na denzelven drie jaren met 
veel bezwaars en met steeds 
verzwakkende gezondheid te 

• hebben bekleed; hij bezweek, 
doch gelukkiger dan VAN Ho-GENDOUP , na ten minste het 
werk der scheiding en regeling 
van zaken volkomen haar beslag 
te hebben zien erlangen, na den 
dageraad te hebben aanschouwd 
van een nieuw tijdsgewricht 
voor zijn vaderland, dat ieder 
Nederlander, en bij uitnemend-
heid FALCK, gelukkig, zedelijk 
en stoffelijk groot wenschte, en 
om het te bereiken hij gansch 
zijn leven had veil gehad. Wie 
zieh eenen gelaatsomlrek vol 
zachte achtbaarheid, vol be-
minnelijke vriendelijkheid ver-
beeldt, hij ziet de trekken yan 
den groolen staalsman, dien 
Nederland verloor, een Staats-
man van den alouden stehipel, 
in bescheiden vrijmoedigheid, 
in zwiveren, zedelijken zin, 
» in braafheid, door niemand 
besproken of berispt," en in 
wion zieh steeds, bij de meeste 
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grondigheid eene glanzige opper-
vlakte vertoonde, en vooral 
)) dat echt Nederlandsche hart, 
hetwelk bij Nederlands herstel-
ling zieh luisterrijk openbaarde." 
Even zoo luisterrijk, ja men 
mag zeggen vorstelijk als het 
lijk des grooten mans, op den 
morgen van den 24 Maart van 
Brüssel werd weggevoerd, even 
zoo eenvoudig, ja — tenopzigte 
van de Nederlandsche regering 
mag men zeggen, onverschillig, 
werd hetzelve op den avond van 
den 25 Maart 1843 , le Utrecht 
bijgezet. 

FOCKENBERG. — Zie FALKEM-
BERG -Wbk.-

FALCONER (WILLIAM) , een 
Schotsche dichter, in 1 7 3 0 , te 
Esimburg geboren, trad in den 
ouderdom van 1 8 jaren in de 
zeedienst, en begaf zieh als on-
derstuurman, aan boord der Bri
tannia j hij leed schipbreuk in 
den togt van Alexandria naar 
Venelic; dit ongeval verschafte 
hem het onderwerp tot een 
dichtstuk in drie gezangen, ge-
titeld: the Shipwreck (de Schip* 
breuk),. Landen^ 1 7 6 2 , met 
wärmte geschreven, en waarvan 
hij in 1 7 6 4 , zelf eene tweede 
verbelerde uitgave bezorgde. De 
door hem geleden ramp helette 
hem niet in 1769 andermaat 
scheep te gaan, met den titel 
van §chatmee3ter, aan boord van 
het fregat the Aurora, naar 
Oost-Indie' bestemd, welk, vaar-
tuig legen de rotsen van Macao 
met man en muis verging. Be 
halve een Zeemans-Woordenboek 
1 7 6 9 , in 4 > , in 1 8 1 5 , met 

bijvocgselen herdrukt, heeft 
men nog aan FALCONER te dan-
ken: een dichtstuk op dendood 
van FREDERIK, Prins van Wal
lis, 1 7 5 1 ; r eene ode aan den 
hertog Yorck; liederen, enz. 
D. r

 ANDERSON heeft eene uitgave 
der Gedichten van FALCONER met 
eene levensschets des schrijvers 
geleverd. Zijn dichtstuk tU 
Shipwreck, dat uitstekeride Ver
diensten bezit en een sieraad is 
der latere Britsche lelterkunde, 
is in 1804 , door de zorg van 
J . S. CLARKE , m gr. 8 .™ , met 
platen herdrukt,- en later ver
scheiden malen. 

FALEDRO (ORDELAFFO), doge 
van Venetie, volgde in 1 1 0 2 , 
VITALIS MICHAELI. I op. Toen 
de stad Zdra, in Dalmatie, het 
juk der Venelianen wilde af-
schuddeh, om zieh den Honga-
ren in de armen te werpen, 
ging FALEDRO die stad belege
nen, en maakte er zieh in 1110 
meester van. Zegevierehd trok 
hij naar zijn vaderland terug. 
doch overleefde zijnen roem niet 
lang, daar hij in 1 1 1 7 , in Dal
matie., in eenen slag sneuvelde 
legen de Hongaren, die aldaac 
nieuwe invatlen deden. 

FALKNER (THOMAS), missiona-
ris, de zoon van eenen. bekwa-
men heelmeestcrvanM««cto*№ 
begaf zieh te zijner opleiding 
naar Londen, en ging scheep 
eerst voor de kust van guinea, 
en stevende later naar Brasilia 
Te Buenos- Ayr es ziek geworden 
zijndo, werd hij door de Jesuiten 
aldaar zoo liefderijk verzorgd, 
dat hij, bij zijne herstelling, 
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hunnen apostolischen arbeid 
wilde deelen. Zijne heelkundige 
bekwaamheden, en zijne erya-
renheid in de werktuigkunde 
waren zeer nuttig voor de mis-
sie, waarin hij werkzaam was. 
Hij wijdde 40 jaren zijns levens 
toe aan de uitoefening zijner 
kunst en aari de prediking des 
evangelies in Cham, Paraguay, 
Tucuman en Pampas. Na de 
vernietiging zijner orde, keerde 
hij naar zijn vaderland terug 
en werd kapellaan van een5 zij
ner landgenooten, die Calholijk 
was. Hij gaf alstoenin het 
licht eene Beschrijving van Pa-
lagonie en naburige landen in 
Zuid-Ameriha, Herefort enZow-
den, 1774, in 4.»°, in het 
Hoogd. en Fransch vertaald. DU 
werk bevat zeer belangrijke bij-
zonderheden, over de gewesten 
door FALKNER beschreven, over 
de zeden der volken, welke 
dezelve bewonen, en over de na-
tuurlijke voortbrengselen, welke 
raen er aantreft; maarmenont-
waart spoedig dat hij in de 
natuurlijke historie niet zeer 
ervaren was. De Patagonen, 

' die hij gezien heeft, zijn groot 
en welgemaakt; zij hebbenhem 
toegeschenen zeven voeten en 
eenige duimen lang te zijn; 
maar hij heeft niet hooren spre-
ken van het reuzen-geslacht, 
door verscheiden reizigers ver
meld. Paler FALKNER overleed 
in 1780. 

FALÖWA. — Zie FALLIOPO 
mit.-
.. FANTUCCI (de graaf MARCUS), 
in 1745, te Ravennot, gebo

ren, kwam in de magistratuur; 
maar eenige onaangenaamheden, 
welke hij ondervond , bewogen 
hem dezelve weder te vertaten. 
Hij ging echter voort zijn va
derland te dienen, dat hem in 
1784, de uitvinding van een 
zeer nutlig waterwerktuig- té 
danken' had. Eene besmettelijke 
ziekte, die in 1780 dat gèwest 
teisterde, versehafte hem het 
onderwerp tot eene uilmuntende 
Verhandeling, waarin hij aan-
toondo, hoe dringend noodza-
kelijk het was, de moerassen 
droog le maken. Deze ijverige 
burger overleed in zijne geboor-
teplaats den 10 January 1806. 
Pius VI droeg hem eene by-
zondere voorliefde toe, en hij 
was dezelve waardig -door zijne 
deugden, die hij tot in het ge
strenge dreef, en doór zijnen 
ijver voor het algemeenenuten 
voor den roem van zijn vader
land. Men heeft van hem : 1.° 
De gente Boneslia, 1786, in fol.} 
— 2.o Monumenti Ravennati de 
secoli di messo, Venetie, 1801 
tot 1804, 6 di.», in 4.*°;,— 
3.o Memorie divario argomento, 
1804, in 4> Hij werkle mede 
aan de uitgave der Papiri di
plomatici van den abbé GAETANO 
MARINI, «waarvan er verscheiden 
tot de Gesehiedenis van Ravenna 
behooren. 

* FARDON (ALEXANDER BENJA
MIN)', den 22 Augustus 1749, 
te Amsterdam, geboren, was, of-
schoon tot den handel opgeleid, 

• een ijverige voorstander en be-
oefenaar der wetenschappen en 
fraay'e letteren; de wijsbegeerte, 
wis- en natuurkunde, dicht- en. 
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toonkunst raaakte hij dienstbaar 
ter veraangenaming des gezelli-
gen levens, en op eene gemak-
kelijke en bevallige wijze, Voer
de hij de pen, zoowel in het 
Latijn, Engelsch en. Fransch, 
als in. het Nederduitsch. Op 
de prijsvraag: welke is de beste . 
wijze om de nationale tooneeh 
speien te vervaardigen ? in 1 7 8 8 , 
door het Amsterdamsch dicht
en letteroefenend genootschap 
uitgeschreven, behaalde hij met 
zijn antwoord, dat echter nooit 
is uitgegeven, den buitengewo-
nen eerpenning. FARDON overleed 
den 9 November 1794 . Zijne 
Nagelalene Redevoeringen, Ter-
handelingen en Vertoogen zijn-
doör de zorg van P. G. WITSEN 
GEYSBEEK., te Amsterdam, in 
1824, in het licht versehenen. 

* Fäsi (JOHANN KASPAR) , een 
Russische veldheer, in 1 7 9 5 , 
te Zürich geboren, stond in 
1 8 1 5 , bij de belegering van 
Hüningen, als vrijwilliger in 
"dienst van het eedgenootschap, 
en begaf zieh kort daarop, met 
eenen brief vari -aanbeveling 
aan den groot-vorst KONSTANTHN , 
naar Nancy tot het Russische 
leger. Hij werd bij een garde-
regiment, tot kapitein *an den 
staf, met den rang van majoor 
benoemd, en kwam met hetzelve 
te Warschau. Bij het uitbar-
sten der Poolsche omwenteling, 
bevond hij zieh wel niet aldaar, 
nam echter later aan den bloo-' 
digen strijd een ievendig deel. 
Kort daarop benoemde hem kei-
zer NICOLAAS tot generaal-ma-
joor, droeg hem een coramando 
op in Bessarabie' en in 1 8 3 4 , 

dat over een aanzienlijk corps 
in den Kaukasus, waar hij ge: 
durende zeven jaren , tegen de 
krijgszuchtige bergbewoners met 
onderscheiding streed. Hij over
leed den 3 Augustus 1848, te 
Brzeso, in Litthaumn, alwaar 
hij over eene afdeeling ,van 
12,000 man het bevel Voerde . 

FAXH-AEI, laatste koning van 
Persie, was de zoon van Hus-
SEIN-KOÜXI-!HAN , en klein-zöon 
Van MOHAMMED-HUSSEIN , hoofd 
van den vermögenden stam der 
Kajars, die een langdurig en 
werkzaam aandeel aan de Per
zische omwentelingen nam.- In 
1768 geboren, had hij in zijne 
jeugd den naam ontvangen van 
BABA-KHAN , dien hij droeg, tot 

. aan zijne komst aan de kroon. 
De talenten, welke hij reeds 
vroeg aan den dag legde, deden 
de aandacht van zijnen oom 
AGA MOHAMMED op hem vesligen, 
en toen deze laatste het besluit 
nam de dynastie van ZEND te 
doen vallen, nam hij den jon-
gen BABA-KHAN in zijn vertrou-
wen op, en verirouwde hem 
daarenboven een krijgsbevelheb-
berschap toe. Later benoemdo 
hij hem tot zijnen opvolger, en' 
trachtte al de hinderpalen uit 
den weg te ruimen, die zijner 
beschikking in den weg zouden 
hebben kunnen staan. JAFFER-
KIOULI , zijn eigen broeder, werd, 
het slagtoffer zijner staatkunde; 
hij werd vermoord op bevel, 
van MOHAMMED, die bij deze 
gelegenheid BABA-KHAN in zijne 
tegenwoordigheid liet körnen, 
opdat deze zou kunnen zien, 
tot welken prijs zijne verheffing 
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tot den troon gewaarborgd was. 
Ten gevolge dier verschrikkelijke 
voorzorgen, bekloraBAijA-KHAN, 
na den moord aan zijnen oora 
gepleegd, in 1 7 9 6 , zonder vele 
tegenkanting te -ontmoeten, den 
troon. • Hij nam alstoen den 
naam aan van FATH-ALI. Na 
de rust van Perzie, door de 
onderwerping der wilde stam
men van Kkoracan, verzekerd 
te hebben, ves'tigde hij zijne 
aandacht op de letterkunde, en 
gaf eenen divan of verzameling 
van oden in het licht. Naar 
het schijnt, bestaan er drie af-

' Schriften van in Engeland; twee, 
die prächtige voorbeelden van 
schoon-schrijfkünst zijn, . zijn 
door den vervaardiger aan de 
Indische compagnie gezonden, 
een ander zeer achteloos geschre-
ven, vindt men in de bibliotheek 
van het Britsch museum. De 
Geschiedenis der Kajars, onlangs 
door JONES, STAFFORD in het 
Engelsch yertaald, is onder het 
opzigt van FATH-ALI geschreven. 
De aandacht van dien vorst werd 
van de letterkunde afgetrokken 
door de staatszörgen, voorname-
lijk door de'ongelijke worsteling, 
waarin hij met Ausland gewik-

• keld werd, wegens zijne noor-
delijke grenzen, en waarvan de 
uilslag was, de Russen meester 
te maken van de Kaspische Zee 
en aangrenzende provincien. 
Toen Engeland zieh verbeeldde 
dat NAPOLEON er op bedacht was, 
om de Britsche overheersching 
in Indie te fnuiken, oordeelde 
hetzelve het raadzaam om.met 
FATH-ALI een bondgenootschap 
aantegaan. Het was alstoen dat 

II. DEEL. 

verscheiden Engeische gezanten 
het hof van dien vorst bezoch-
ten, die in het algemeen eenen 
gunstigen indruk op de Euro-
peanen maakte. De betrekkelijke 
zachtheid en regtvaardigheid van 
zijn bestuur verzekerden aan 
Perzie, gedurende zijne rege
ring, eene rust, waaryan het 
langen tijd was beroofd geweest. 
FATH-ALI maakte gebruik van 
het Oostersche voorregt der veel-
wijverij, in deszelfs geheéle uit-
gestrektheid; hij had meer-dan 
zestig zonen, en een buitenge-
woon aantal klein-kinderen. Hij 
had zijnen geliefkoosden zoon 
ABBAS-MIRZA tot zijnen opvolger 
bestemd; de beminnelijke hoe-
danigheden van dien prins, de 
zucht tot verbeteringen, welke 
hij openbaarde, schenen aan 
Perne eene der gelukkigste re-
geringen te beloven; maar deze 
prins overleed in 1 8 3 3 , en zijn 
zoon MOHAMMED-MIRZA werd in 
deszelfs plaats voor den troon 
bestemd; FATH-ALI, is te Ispa
han, in 1834 , na eene 38 jarige 
regering overleden. Bij zijnen 
dood werd het geheele zuiden 
van Perzie het tooneel van pp-
stand en bloedvergieten. Een 
oom van den klein-zoon des over-
ledenen , ZILLCH-SULTAN , deed 
zieh als schach van Perzie' uit-
roepen;. een ander verklaarde 
zieh koning in de provincie Chi-
raz; een derde ves'tigde zieh 
als schach te Eermans, en een 
oud-minister stookte de onlusten 
voor zijne eigene rekening aan. 
De jonge schach MOHAMMED , na-
tuurlijke opvolger des overlede-
nen,'bragi een leger op de been 
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tegen de gezamenlijke vier pre-
tendenten, en met de diploma
tische agenten van Engeland en 
Umland vergezeld, noodzaakte 
hij hen in körten tijd tot eene 
onderwerping, die de rust in 
het rijk herstelde. 

FAIJCHE-BOREL(LODEWIJK), een 
der ijverigste agenten van de ko-
ningsgezinde partij in Frankrißh, 
in 1762, te Neuchätel geboren, 
bestuurde aldaar een'e uitgebreide 
boekdrukkerij, welke hij zieh be-
ijverde ter beschikking te stellen 
van de Fransche uitgewekenen, 
welke in dat gedeelte van Zwit-

' serland eene schuilplaatä kwa-
men zoeken. 1» 1793 verbannen, 
wijl hij in eenen almanak het 
testament van LODEWBK XVI 
had afgedrukt, wijdde hij zieh 
van dien oogenblik af, openlijk 
aan de zaak der BOÜRBQNS toe, 
en was tot in 1814, de ziel 
aller geheime onderhandelingen, 
die er gevoerd werden, om in 
Frankrißh, ,eene. restauratie te 
weeg te brengen. In 1795, door 
den prins van. CONDE belast, 
om yoorstellingen aan PICHEGRÜ 
te doen, slaagde hij er enkel 
in, om hatelijke verdenkingen 
tegen dezen ongelukkigen veld-
heer te doeh ontstaan, wiens 
nagedachtenis nog hiet gezui-
verd is (zie, PICHEGRÜ -Wbli,-). 
Den 18 Fructidor vogelvrij ver-
klaard, vond hij eene schuil
plaats bij eenen zekeren DAVID 
MOUMER , door wiens tusschen-
komst hij met den directeur 
BARRAS (zie dat Art. -Wbk,-) 
meuwe geheime onderhandelin
gen aanknoopte, die de 18 
Brumaire andermaal verijdelde. 

- F A U. 

Later trachtte hij MOREAD met 
PICHEGRU te verzoenen; maac 
door de policie erkerid, werd 
hij in den Temple opgeslolen, 
waaruit hij eerst na verloop van 
18 maanden op vertoog van den • 
Pruissischen gezant ontslagen 
werd., Bij de terugkomst der 
BOURBONS, in 1814, bood FAU

CHE zieh aan, om den prijs 
zijner diensten te ontvangen; 
maar, ofschoon door LODEWUK 

XVIII wel onthaald, werd Inj 
door den'hertog DE BLACAS (zie 
dat Art.) niet zoo gunstig be-
oordeeld, daar deze hem het 
bevel liet aankondigen Gend, 
binnen de 24 uren, te vertaten. 
Een tegen PERLET, die hem be-
schuldigde de koninklijke zaak 
verraden te hebben, gewonnen 
procès, gaf hem de gunst des 
hofs niet terug. In 1820 begaf 
hij zieh met eene jaarwedde van 
vijfduizend francs naar Neuchä
tel ; ontevreden met eene zoo 
geringe belooning, maakte hij 
in 1829 een einde aan zijn le« 
ven, door zieh uit een venster 
der bovenste vërdieping van zijn 
huis, op straat nederlestörten. 
1h eenen brief, daags voor zijnen 
dood geschreven, verklaarde hij 
aan zijne vijanden te vergeven, 
beval zijne ziel aan God , en 
vraagde Hem vergeving voor 
zijne zonden. Het jaar te voren 
had hij Mémoires, 4 dl.", in 
8.™, in het licht gegeven, vol-
gens zijne aanteekeningen door 
ALPHONSE DE BEAUCHAMP geïe-
digeerd; maar die, wegens ver
scheiden als valsch erkende om-
standigheden, niet zonder een 
billijk wantrouwen kunnen ge-
raadpleegd worden. 
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FAÜRIEL (KAREL CLAUDIUS) , 
een beroemde Fransche letterr 

kundige, in 1 7 7 0 , te St. Bar-
thelemy-le- Piain in Vivarais 
geboren, yolbragt zijne Studien 
in het collegie van het Orato
rium te Lyon, toenhij in de 
requisitie viel. Hij diende met 
.eer in het leger der Ooster-Py-
reneen, onder het bevel van DOGOMMIER , en na zijn ontslag 
te hebben bekomen, kwam hij 
te Parijs, met oogmerk er zieh 
verder te oefenen. FOUCHE , oud 
oratorist, toenmaals minister 
van algemeene policie, plaatste 
hem in een zijner bureaux; 
maar bij het ontstaan der kei-
zerlijke regering, legde hij zijne 
bedieningen neder, en wijdde 
zieh uitsluitend aan de beoefe-
ning der letteren toe. Hij hield 
zieh in de eersle plaats bezig 
met de studio der oude en nieu-
were , talen , en was een der 
eersten in Frankriß, die zieh . 
op het Sanscritisoh toelegden, 
waarin hij den oorsprong en de 
bron aller Fransche idioma's we-
.dervondj maar vöor hem was 
de taälgeleerdheid geen doel, zij 
was siechts een middel. Reeds 
in 1 8 1 0 , ' had hij het ontwerp 
gevormd eener geschiedenis der" 
leiterkunde van het zuiden van 
Frankrijk, een veelomvattend 
werk, dat bijna zijn-geheele le-
ven innam. In zijne nasporingen 
zocht hij eene uitspanning door 
vertalingen uit het Grieksch, 

Jffoögduitsch en Itahaansch. Zijne 
vertaling in - het Fransch der 
Volksliederen van Nieuw-Grie-
Unland, Parißs, 1824 , 2 dl.11, 
in 8 .™ , maakte hem algemeen 

boroemd, In 1830, aanyaardde 
hij den voor hem bij de faculteit 
van lettëren opgerigten leerstoel 
van vreemde leiterkunde, dien 
hij op eene schitterendewijze 
bekleedde. Zes jaren later werd 
hij behoemd tot lid derakademie 
van opschriften. Adjunct-be-
waarder der handschriften van 
de koninklijke bibliolheek ge
worden , maakte hij gebruik van 
de gelegenheid, welke hem deze 
betrekking aanbood, om zijne na
sporingen uittebreiden en meer 
volledig te makén ; en hij stond 
op het punt, om er de resul-
taten van in het liclit te geven, 
loen hij den 1 5 Julij 1844 , te 
Parijs overleed. FAURIEL telde 
de beroamdste tijdgenooten on
der zijne vrienden; MANZOKI, 
van- wien hij eenige werken 
had vertaald, droeg hem het 
treurspel op, de Graaf.de Car-
magnolo genaamd. Als lid der 
comraissiô van de letterkundige 
geschiedenis van Frankrtyk (zie RIVET DE LA GRANGE -WM.-) 
heeft hij zijn behoorlijk aandeel 
voor de vervolgdeelen geleverd. 
Men vindt van hem artikels in 
het Journal asiatique, waarvan 
hij een der grondleggers was, 
en in de Bévue encyclopédique. 
Hij is de ui Ige ver der Histoire 
etc. (Geschiedenis van denkruis-
togt tegen de Àlbigenser-ketters), 
door een gelijküjdig dichter, 
Parijs, 1 8 2 7 , in 4 > Einde-
lijk heéft men; van hem : l.o 
Histoire etc. (Geschiedenis van 
zuidelijk Gallië, onder de over-
heerscjting der gemaansche ver-
overaars), Parijs ,• 4 dl.«, in 
8.TO • 2.P Histoire etc, (Ge-

2 • . . . 
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schiedenis der Provencaalsche 
dichtkunst), ib. 1846, 3dl.*, 
in 8.T" — Reeds sedert 1824, 
had FAURIEL eene Geschiedenis 
der nieuwere Grieksche letter-
künde beloofd, die echter niet 
in het licht is versehenen. 

. FAUVEL , een bero'emde oud-
heidskenner, in 1753, in Bour-
gondle geboren, bezocht reeds 
vroegtijdig Ilaliö en Griekenland, 
waaruit hij teekeningen terug-
bragt, die het begin van zijnen 
roem -waren. In 1785-, begaf 
hij zieh met CHOISEUL-GOUFFIER 
(zie dat Art. -Wbk.-) naar het 
Oosten, en werkte als teekenaar 
mede aan de Voyage etc. (Schil-
derachtige reis door Grieken
land). Het verlangen, dat hij 
koesterde, om de overblijfselen 
der groötheid van Athene te be-
oefenen, deed hem zijn verblijf 
in • die stad kiezen, en terwijl 
hij er zieh met ijver op toelegde, 
om de oorspronkelijke bestem-
ming der gedenkteekenen opte-
sporen, gelukte het hem het 
eersVom het graf yan THEHIS-TOCLES en de lantaven van DIOGENES te bepalen. Hij leekende 
tegelijkertijd, het beroemde half-
verheven, beeidwerk af der Pa-
natheneen, het inwendige van 
het Parthenon (tempel van MINERVA), en een aantal niet minder 

kostbare beeld- en bouwkundige 
stnkken, welke in het Musée des 
antiques gegraveerd zijn. Daar 
zijne benoeming tot den post 
van vice-consul van Frankriß, 
hem in- Staat Steide zijne naspo; 
ringen uittebreiden, bezocht hij 
de beroemdsleplaatsen van Grie
kenland, en zijne togten waren 
niet minder nuttig voor de aard-
rijkskunde, dan voor de kuns; 
ten. Op eene reis, welke hij 
in 1802 naar Parijs deed, werd 
hij door de geleerden met geest-
drift onthaald, en kort daarna 
tot correspohderend lid van het 
Instituut benoemd. In Athene 
teruggekeerd, beijverde hij zieh 
om verscheiden voorwerpen van 
beeldhouwkunde naar net mu
seum te zenden, en liet de 
bas-reliefs van ' den Acropolis, 
waarvan men tot dusverre slechts 
een onvolmaakt denkbeeld had 
gehad, afgieten. Zijne woning 
in Attica's hoofdstad, was zelve 
een waar museum, waarin hij 
de geleerden en kunstenaars ont-
ving (*). DE CHATEAUBRIAND , 
en later lord BYRON, dieFAUVEi 
te Athene bezochten, hebben 
hem eene billijke schatting van 
lof betaald, de eerste in zijn 
Itinéraire, en de andere in Child-
Harold. Een veertigjarig ver
blijf in Griekenland had zijne 
bewondering der meesterstuk-

(*) Naif is de beschrijving, die DE CHATEAUBRIAND van dese woning 
van FAÜVEL geeft: » Niets,.zegt hij, rook bij mijnen gastheer naar 
®f.n,,C(Wml> ß " e s verkondigde er den kunstenaar en oudheidkundige. 
Wellt een genoegen voor mij te Athene gehuisvest te zijn in eene 
itamer vol gegoten pleisterwerken van het Parthenon.' AI de muren 
behangen met gezigten van den Tempel van THESECS, met plannen 
der Fropyleen (overdektc galerijen), met leaarten van Attica en van 
de vlalete van Marathon. Op de eene lafel lagen uitgehouwen mar-
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ken, te midden van welke hij 
geleefd had, en waarvan hij de 
verlichtste waardeerder was, niet 
verzwakt. Hij haakte er slechts 
naar om op eene vreedzame 
wijze zijn leven te eindigen, te 
midden der voorwerpen zijner 
bestendige Studien, toen de op-
stand der Grieken uitborst. Over1-
tuigd, dat in deze ongelijke 
worsteling de Türken eindelijk 
zouden zegevieren, had" hij alles 
gedaan wat in zijn vermögen 
was, om denzelven voortekomen. 
Toen de Türken een jaar later 
in den Acropolis opgesloten, 
gevaar liepen van onder deszelfs 
bouwvallen te worden begraven, 
deed FAUVEL hun eene capitu-
latie verleenen, welke de Grie
ken op eene onwaardige wijze 
schonden. Daar hij voor eene 
verschrikkelijke weerwraak be-
ducht was, begaf hij zieh naar 
het eiland Zea, vervolgens naar 
Syra, en kwam eindelijk te 
Smyrna aan , älwaar hem, in 
weerwil zijner hooge jaren, het 
algemeen consulaat werd töe-
yertrouwd. Het is in de waar-
neming «an dien post dat hij 
den'13 Maart 1838 overleed. 

FAYET (Mgr. JOANNES JACO
BUS), bisschop van Orleans, te 
Mende, den 26 Julij 1787 ge-

E 

boren, verliet die stad in den 
ouderdom van tien jàren, om 
te Lyon zijnen intrek te nemen 
bij eenen bekwamen onderwij-
zer,.' onder wiens leiding hij 
de schilterendste vorderingen 
maakte. Zijne familie besterade 
hem voor de pleitzaal, doch hij 
verkoos den geestelijken stand. 
Hij bezocht echter de school der 
regtsgeleerdheid te Parijs,en 
verkreeg zelfs zijn diploma als 
licentiaat. Daar echter zijne 
roeping tot den geestelijken 
Staat dagelijks klaarblijkelijker 
werd, kwam hij weldrain Saint-
Sulpice, waar hij spoedig onder 
de voornaamste kweekelingen 
werd geteld. In 1811, pries-
ter1 gewijd zijnde, werd hij 
achlereenvolgend, kapellaan te 
Quézac, hoogleeraar der godge- < 
lèerdheid te Mende, en princi-
paal van het collegie dier stad. 
•Eindelijk riep de wensch zij
ner medeburgers hem in 1815, 
in hoedanigheid van president 
der koninklijke commissie aan 
het h'oofd van het,département 
der Lozère. Door zijn gedrag 
verwierf hij de algemeene ach-
ting, de decoratie van het legi- • 
oen van eer, en eenen vleijen-
den brief van den hertog van 
ANGOÜLEME. De heer BE RADZAN 
(zie dat Art.), die juist het 

3 

mer-bladen, op eene andere gedenkpenningèn, kopjes en vazen van 
gebakken steen. Tot mijn groot leeawezen, iverd eene eerbiedwaar-
dige stof weggeveegd, en te midden van dl die wanderen,'een hang-
bed opgerigt ; en, even als een conscrit, die op den vooravond van 
eenen veldslag bij het leger aankomt, legde ilt mij op het slagveld 
neder" Zie (Euvrcs Complotes de M. le vicomte DE CHATEAUBRIAND , 
èà. Paris, FIRMJK DIDOT Frères, 1841, Tome IV, p. 85—86. 

Vertaler. 
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werk der mission van Frankrijk 
had gesucht» zocht om hetzelve 
staandetehouden» welsprekende 
redenaars. Hij liet de oogen 
op FAYET Valien, en na hem in 
zijne ontluikende congregatie te 
hebben aangenomèn, gebruikte 
hij hem in de; moeijelijkste sta« 
tien, zoo als te Bordeaux, te 
Clermont'm te Grenoble. Alom 
trok de heer FAYET in de hoogste 
mate de algemeene aandacht. 
De staat zijner gezondheid ver* 
pligtte hem naar Parijs terug-
tekéeren, alwaar hij, zonder 
optehouden van goede betrek-
kingen met de missionarissen 
van Frankrijk te onderhouden, 
in "de wéreld schitterde, en een 
werkzaam deel aan de redactie 
vän den Conservateur nâm. Na 
in 1820, voor de Franscheaka* 
demie', de lofrede van den heili
gen LODEWWE te hebben voor* 
•gedragen, ontving hij van den 
heer DÉ BERNÏS den post van 
höogleeraar der zedekunde in 
het seminarie van Ronanen,-en 
den titel van algemeen vikaris. 
Weldra beriep de heer BE FRAYS-
SINOÜS hem tot zieh, en be-, 
noemde hem tot- algemeen in
specteur der universiteit. In 
1827 , verkoos de oppositie van 
la Lozère hem tot candidaat bij 
de afgevaardigden, hij zag er 
van ,af ten gunste van den heer 
BRUN DE VILLERET. De ordon-
nantiën' van 1828 vonden in 
hem eenen bekwamen verdedi-
ger._ Intusschen weet de univer
siteit hem weinig dank, voor 
de diensten, welken hijaanden 
heer FEUTRIER had bewezen, 
want zij ontnam hem t in 1830 , 
zijnen post van algemeen inspec

teur. Twee jaren later werd de 
heer FAYET door Mgr. DE CROI, 

aartsbisschop van Ronanen, utt-
genoodigd, om onder zijne be-
velen een dioeees te komen 
besturen, waarin hij schoone 
herinneringen en talrijke vrien-
den had nagelaten. Hij aan-
vaardde deze betrekking, en 
vereenigde dezelve later met de 
titels van höogleeraar en deken ' 
der theologische faeulteit 'van 
Ronanen. Men schrijft hem al 
de mandementen toe, die toen-
maals'.onder den naam van DE 
CROI in het licht versehenen; 
zij strekken tot de grootste eer 
aan het talent van dengenen 
die dezelve heeft zämengesteld. 
De administratie van het dioeees 
van Ronanen strekt den heer 
PAVET niet minder tot eer. On
der het .öppertoezigt des aarts-
bisschops, hield hij zieh bezig 
met de organisatie der kerkfa* 
brijken, met de daarstelling van 
een toevlugtsoord voor zieke en 
gebrekkelijke pr jesters, en vooral 
met de voorbereidende en god-
"geleerde S t u d i e n in de semina-
rien. Nadat hij in 1840 , Mgr; 

DE CROI bewogen had, om bij' 
de doopplegtigheid van den graaf 
van Parijs tegenwoordig te zijn, 
vergezelde hij den prelaat bij 
die gelggenheid, en ontving van 
koning LOUIS-PHILIPPE het viel-
jendstonthaal. De invloed, wel
ken hij toenmaals had uitgeoe-
fend, mishaagde aan de familie 
van den aartsbisschop; van dien 
oogenblik af, was FAYET er op 
bedacht om zieh van Rouanin te 
verwijderen. Hij deed in 1842, 
afstand van zijne betrekking als 
algemeen vikaris, om den heer 
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OLIVIER, die tot het bisdomvan 
Evreux b.enoemd was, als pas-
toor van SainPRooh te vervan-

, gen. In het volgende jaar zelf 
tot den stoel van Orleans be-
roepen, legde hij zieh met cene 
geheel herderlijke zorg toe, het 
zij op het werk derseminarién, 
het zij op de ondersteuning der 
talrijke slagtoffers van dé over-
strooming der Loire. In de drie 
mandementen, welke hij uitvaar-
digde 'Over den tegenwoordigen 
toestand der Kerle, ontwaarde 
men de verhevenste wijsbegeerte, 
gepaard met de bevalligheden 
der welsprekendheid, en bezield 
met de geheeie levendigheid des 
geloofs. Toen er betrekkelijk 
de Jesuiten ende vrijheid van 
onderwijs, ernstige verwikkelin-
gen tusschen het hof van Rome 
en de Fransche regering öntston-
den, werd FAVET er voor ge-
houden, door Louis PHILIPPE 
belast le zijn, om bij den Paus 
eene voor de belangen der Kerfe 
weinig günstige zending te ver-
vullen. Deze thans nog in om-
loop zijnde geruchten hebben 
geenerlei r̂ond. De bisschop 
van Orleans had geen ander doel 
met zijne reis naar Italie, dan 
om Uit devotie en tot herstel 
zijner gezondheid, eene bede-' 
va'art naar 0. L: V. van Loretto 
te doen. De genade zijner her-
stolling viel hem ten deel, en 
zootlra hij -was teruggekeerd, 
bepaalde hij zieh uitsluitend tot 
de administralie van zijn dio-
cees. Men heeft hem het klein 
seminario van la Chapelle te 
danken, dat liij op zijne kosten 
aan de oevers der Loire oprigtte, 

en werwaarts, hij zieh dikwerf 
begaf, om er volgens den regel 
in gemeenschap televen. In 
1848 , zond het dep.* van la lo
sere hem naar de eonstituereride 
vergadering, alWaar hij dikwerf, 
het woord Voerde, het zij in 
de zittingen, het zij in de bu
reaux. Levendig, geestig, scherp 
zijnde, wekte hij belangstelling 
in de afgetrokkenste onderwer-
pen, -en gaf in de ernstigste 
aanleiding tot lagchen. Ongeluk-
kiglijk waren de wending van 
zijnen geest, en de.onbestendig-
heid van zijne inborst niet ge-
schikt, - om hem de achting te 
verschaffen, welke aan eenen bis
schop betaamt, noch hem den 
invloed te doen verkrljgen, welke 
het talent aan de dienst der 
waarheid geeft. In de zaak over 
de belasting van het zout, hield 
hij ten voordeele van de'vermin-
deringderzelve eene redevoering, 
die door de linkerzijde zeer werd 
toegejuicht en, door eene zpnder-
linge. tegehspraak, stemde hij 
vervolgens legen dezen maatregel. 
Hij had zieh bij den generaal GA-VAIÖNAC aangesloten, wienscan-
didatuur tot het presidentschap 
hij aanbeval door eenen brief, 
in den naam van alle geestelij-
ken goschreven, die leden der 
constituerende vergadering wa
ren.. Velen derzelve Spraken 
denzelven tegen, en keurden 
hem af. De gestadige opwach-
tingen van Mg.? FAVET bij den 
generaal GAVAIGNAC , zijne stem-
mingen, zijne kwinkslagen, de-
den hem in de vergadering en 
bij de drukpers opmerken. Hij' 
bezweek in de maand Januarij 

4 
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1 8 4 9 , aan eenen aanval van 
choiera. De geestelijkheid/van 
Frankrijk had in de laatste tij- • 
den, geen beroemder redenaar 
noch volmaakter schrijver dan 
de heer FAÏËT. Zijn geloof en 
zijne zeden zijn'Vrij van aile 
verwijt, maar het onbedwing-
bare vuur van zijn onderhoud 
Steide hem soms in de waag-
schaal, daar het den invloed 
zyner deugden verijdelde. Be-
halve zijne Mandemenlèn, en 
de door hem aan den Conser
vateur geleverde artikels, heeft 
men van hem : l.o Examen 
etc. (Ondereoek van het verslag 
van den Staatsraad over eenen 
herderlißen brief van Mgr. DE 
CLERMONT-TONNERRE) J — 2.o 

Examen etc. (Ondersoek der met 
op de heiligschennis) ; — é.o 
Lettres etc. (Brieven aan âom 
GTJÉRAKGER , ait van Soïesmes, 
over de liturgischeinstettingen), 
in 8 .TO Dit boek is heteenige 
breedvoerige werk, dat uit de 
pen van FAÏET is gevloeid. Het 
is eene eyen zoo geestige als 
geleerde verdediging der Galli-
kaansche liturgiën. 

FAÏETTE. — Zie LAPATETTE 
•Wbk,-

FAÏPOUIT (WILLEM KAREL , 

ridder DE MAISONCELLÈS) , in 
1 7 5 2 , «it een adellijk geslacht 
van Champagne geboren, was, 
tpens denAnierikaanschenoor-
log, waaraan hij deel wilde ne-
men, ofûcier der génie. Eene 
w<3igering, die hij van den mi
nister ondervond,.bewoog hem 
zijn ontslag te vragen; vandieh 
oogenbhk af legde hij zieh ge-

Y . ;„ 

heel op de beoefening der кип-
sten toe. Na de zaak der om-
wenteling te hebben omhelsd, 
werd hij eerst kiezer der stad 
Parijs, en in 1 7 9 2 , onder RO
LAND' en GARAT afdeelingschef bij 
het ministerie van binnenland-
sehe zaken; nit hunne bureaux 
ging.hij in die der commissie 
van algemeen welzijn over, en 
wist aan alle partijen, te beha
gen: een Essai etc. (Proeve over 
de geldmiddelen), door hem in 
1 7 9 5 in het licht gegeven,deed 
de oogen op hem vallen ter 
vervulling van dat ministerie;' 
het was onder zijn beheer dat 
de platen der assignaten gebro-
ken Werden. Na verloop van 
een jaar ontnara men hem zijne 
portefeuille weder; maar men 
gaf hem het gezantschap van 
Genua, en later liet de stad (Je* 
nua eenen gedenkpenningslaan, 
waarop aan de eene zijde zijn 
af beeidsei en op de andere dat 
van den generaal BONAPARTE, 
met dit, omschrift was geplaatst: 
Aan NAPOLEON BONAPARTE en aan 
WILLEM FAVPOOLT, het dankbare, 
Ligurie. Van, Genua begaf lüj 
zieh naar Milane, en in 1 7 9 7 , 
naar Borne, in hoedanigheid van 
commissaris, ter instelling der 
Romeinsche republiek. Eenzeer 

' hevig geschil dat hij met СИАМ-
PIONNET (zie dat Art. -Wbk.-) 
had, en dat de afzelting van 
laatstgenoemde te weeg bragt, 
werd, na den 18 Fructidor, 
eene beweegreden van proscrip-
tie tegen FAVPOULT. Hij werd 
in 1 7 9 9 , als verkwister aange-
klaagd, en door de crimineele 
reglbank der Seine vervolgd; 
maar deze vervolgingen staak-
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' ten zieh van zelve. Na den 18 
Bruraaire tot prefekt van het 
Scheide -dep.t benoemd , be-
kleedde hij dien post tot in 18Ö8. 
In datjaar riep JOZEF BONAPARTE, 
op den troon van Spanje ge-
plaatst, hem tot zieh, en be-
noemde hem tot zijnen minister 
van financien: hij vervulde die 
betrekking tot op het einde van 
1813, en ' in Frankrtylt tcrug-
gekeerd, werd hij met eene 
gewigtige zending belast, die 
de gebeurtenissen hem belet-
teden ten uitvöer le brengen. 
Gedurende de honderd dagen, tot 
prefekt van Saone en Loire be
noemd, noodzaakte hem de in-,, 
logt der Oostenrijkers te Mäcon, 

, die stad te verlaten, en eenige 
maanden daarna bagaf hij zieh 
naar de Nederlanden, alwaar 
hij zeer wel onthaald werd. In 
1816, к warn hij te Partys terug, 
en overleed aldaar, in October 
1817. 

* FEA (CARLO DOMENICO FRAN
CESCO IGNATIO), een geestelijke, 
reglsgeleerde, letterkundige en 
kunstkenner den 4 Junij 1753, 
te Pigna, bij Oneglia geboren, 
studeerde te Nizza en te Rome, 
en ontving aldaar de priesterwij-
ding en het doetoraat. In 1798, 
moest hij, als geestelijke van 
vreemde afkomst, den Eerke-
Ityken Staat verlaten, en de wijk 
naar Florenee nemen, en bij zijne 
terugkomst in 1799, werd hij, 
door de Napolitanen, die toen-
maals Rome bezet. Melden, als 
Jakobijn gevangen genomen; 
doch kort daarop weder in vrij-
neid gesteld en daarna tot com-

E 

missario delle antichità, alsmede 
tot opziener der kostbare bibli-
olheek van den prins van CHIGI 

benoemd. Als een uitstekend 
naspoorder van oudheden, leidde 
hij de opdelvingen ten beste der 
wetenschappen, en vervaardigde 
hooggeschatte aanteelfeningen 
over zijne ontdekkingen. Hij 
overleed te Rome den 17 Maart 
1836. Men heeft van hem, 
onder anderen .• l.o Miscellanea 
filologica, crìtica e antiquaria , 
Rome, 1790; — 2.o L'integrità 
del Panteon rivendicata a M. 
AGRIPPA, ib. 1801;—3.o Con
duzione per l'integrila del Pan-
teone di'M. AGRIPPA,..ib. 1807, 
2.e uitg. 1820; —- 4.o Discri
zione di Roma e dei contorni 
con vendute, ib. 1822; 3 dl.n, 
2.e uitg., Milane, 1823; — 5.o 
Notizie intorno RAFFAELLO SANZIO 

d'Urbino et altri autori, ib. 
1822. Yerder een aantal wer
ken over het kerkelijke regt, 
vertalingen enz. 

FECKENHAM (JOHN) , laatste aht 
van Weslminster, verzelte zieh 
mei veel nadruk tegen de hervor-
ming. In den Tower opgesloten, 
bleef hij aldaar gevangen, tot op 
de regering van MARIA , en werd 
alsloen tot abt van Weslminster 
benoemd. De koningin ELIZABETH 

bood hem het aartsbisdom Kan-
telberg aan, op voorwaarde dat 
hij de hervorming zoude om-
helzen ; hij weigerde z'ulks,' en 
werd andermaal in den Tower 
geplaatst. Hij overleed in 1585, 
als gevangene op het eiland. Ely, 
en liet eenige verhàndelingen en 
leerreden na : l.o Conference dia-

5 
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logue-mse heldbeliveen the lady JANE DUDLEY and M. JOHN FEC-KENHAM four days before her 
death, Londen, 1 7 5 4 ; — 2 .o 
T/ie? Declaration of such scru-
pules and stales of conscience 
touching the oath of supremacy 
delivered by writing toD. HORN, 
bishop of Winchester, 1 5 6 6 ; — 
3.o Caveat emptor, een pam
phlet, waarvan het doel schijnt 
te zijn geweest, om het gewe-
ten te ontwaken van de aan-
koopers der van de Engelsche 
Calholijken in faeslag genomen 
goederen." 

* FEDER (JOHANN GEORG HEINRICH), den 1 5 Mei 1 7 4 0 , in 
het dorp Schornweissach bij Bai
reuth geboren, was de zoon van 
den predikant aldaar, ontving 
het eerste onderwijs in de das* 
sieke talen van rector OERTEL 
in Neustadt aan de Aisch, en 
betrok in 1 7 5 7 , de universiteit 
van Erlangen, waar Inj de 

• wijsbegeerte en godgeleerdheid 
beoefende, Hij werd daarop 
huisonderwijzar bij den vrijheer VON "WOLLWARTH, en vergezelde 
zijne kweekelingen, naar de 
Scholen van Neustadt aan de 
Aisch en van Anspach, waar 
hij met den dichter UTZ bekeml 
werd. In 1764 droeg hij hun 
aan de universiteit van Er
langen eene beknopte inleiding 
tot de heoofening der wijsbe
geerte voor, en deze maakte 
den gcondslag uit, volgens wel
ken hij later, zijnen Grundrisz 
der philosophischen Wissenschaf
ten, Koburg, 1 7 6 7 , bewerkte. 
Een beroep aan het Casimiria-
num (e Koburg, als hoogleeraar 

F E D, 

der bovennatuurkunde en Oos-
tersche talen, nam hij in 1765 
aan, en schreef als inwijdings-
rede De simplici animae natura, 
In 1 7 6 8 , werd hij als hoogleeraar 
der wijsbegeerte naar Göttingm 
beroepen, alwaar hij zijn Lehr
buch über Logik und Meta
physik uitwerkte, 1 7 6 9 , en op 
het reeds in Koburg. uitgegeven 
.eerste deel van den Neuen Emil, 
in 1 7 7 4 , een tweede deel liet 
volgen. Door de uitlating van 
het al te denkbeeidige, in het 
hekende' gelijknamige geschrift 
•van ROUSSEAU, wilde hij de goede 
denkbeeiden deszelven voor de 
pedagogie nuttig maken. Het 
werk van LOCKE over het raen-
schelijke verstand, gaf hem 
aanleiding tot een dergelijk ge-
schrift: Unternehmungen übnr 

den menschlichen Willen, 1779 
tot 1 7 9 3 , 4 dl.* Als directeür 
vän het Hannoversche instituut 
voor pages, verliet hij in 1797, 
Göllingen en trok naar de hoofd-
stad, waar hij z'g'nön kweeke
lingen tot aan de opbefflng van 
het instituut in 1 8 1 1 , met eene 
bgzondere vooringenomenheid, 
de natuurlijke histörie voordroeg. 
Tot ridder der Guelphen • ord«' 
verheven, werd hij tevens liu 
van de historisch-filozofisclie 
klasse, der Göttinger maat-
schappij van wetenschappen, in 
1 8 1 9 geheim-raad van justicie. 
en in 1820 door de regtsgeleerde 
facuUeit van Göltmgen tot doc-
lor benoemd. Zacht onlsliep hij 

• aan een verval van krachten, den 
22 Mei 1821 . Behalve vele ver-
strooide verhandelingen, in de 
Erlanger gelehrte Zeitung, i n 

Scmitm's Monatschriß, in de 
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GÖttinger gelehrten Anseigen, in 
MEINER'S philosophischer Bibli
othek enz., verdient nog van hem 
vermeld te worden: l.o Zur 
Vereinigung verschiedener JXeli-
gionsgenossen in gemeinschaft
liche Schulen; — 2.o Ueber 
Raum und Gausalität, tegen 
KANT gerigt; — 3.o Grundsätze 
der Logik un'd Metaphysik, 1809, 
waarin hij het beeld van eenen 
in het geluk en in het ongeluk 
grooten man schildert; — 4.o 
Precis historique et critique de 
la philosophie de KANT et des 
effets qu'elle a produite enAl-
lemagne etc., 1 8 0 3 ; — 5.o De 
beantwoording der bekroonde 
prijsvraag; De juris jurandi vi 
recloque usu. Onder eene rijke 
verzameling van nagejatene ge
schritten , bevond zieh ook zijne 
eigene levensgeschiedenis, welke 
door zijnen zoon omgewerkt in 
het licht is gegeven onder den 
titel van: FEDER'SLeben, Natur 
und Maximen, Leipzig, 1825. 

* FEDER (JOHANN MICHACL), 

den 2 5 Mei 1 7 5 3 , te Oellingen, 
in het Wurzburgsche landgerigt 
Rötlingen geboren, was de zoon 
Van eenen schoolonderwijzer, die 
hem tot hoogere Studien tfe~ 
stemde. De jonge-FEDER werd in 
het jongensseminarie van het Jo-
HDS-höspitaal te Wurzburg opge-
nomen, en na loffelijk volbrägle 
akademische Studien, kwamhij 
in 1 7 7 2 , als alumnus, in het 
seminarie van den H. KILIAAN. 

Voor den geestelijken Staat be-
stemd, won hij de vriendschap 
van den beroemden geschiedkun
dige M. J . SCHMIDT, die FEDER 

voor den akademischen leorstoel 

hoopte te Winnen, en hem alzoo 
den vorst-bisschop ADAM FREDE

RIK VON SEINSHEIM aanbeval.Op 
kosten der universiteit dispu-
teerde FEDER, den 10 Januarij 
1 7 7 7 , uit het gebied der ge-
zamenlijke théologie, en ver-
kreeg de waardigheid van licen-
ciaal, werd daarop kapellaan te 
Gerlachshofen, en later in het 
Juxius-hospitaal te Wurzburg. 
Vorst-bisschop FRANZ . LUDWIG 

VON ERTHAL (zie dat Art.) bè-
noemde hem in 1 7 8 5 tot hoog-
leeraar der Oostersche talen aan 
de Wurzburger hoogeschool, en 
den 1 Mei 1 7 8 6 ontving hij de 
theologische doctorale waardig
heid. Tot 1 7 9 1 onderwees hij 
zedekunde en patristica; in dat 
jaar, na het overlijden van GRE-
GEL , aanyaardde hij ook nog den 
post van universiteits-bibliothe-
karis, in 1805 legde hij zijn 
hoogleeraarsambt neder, en werd 
opper-bibliothekaris. Na eéne 
reeks van jaren werd hij echter 
op eene" onkiesche en diepgrie-
vende wijze van dezen post ont-
zet; kort daarop, waarschijnlijk 
ten gevolge der geledene kren-
king, werd hij door eene.be-
roerte getroffen, van welke hij, 
wel is waar, voor eenen körten 
tijd, gedeeltelijk weder herstelde, 
doch den 6 Julij 1824 door den 
dood van zijn ligehamelijk lij-
den bevrijd werd. FEDER was 
een zeer vruchlbare schrijver. 
Hij vertaalde, gemeenschappelijk 
met den later zoo berucht ge
worden EULOGIUS SCHNEIDER, de 
Schriften van onderscheidene 
kerkvaders in het Hoogduilsch, 
en gaf, behalve kleinere akade
mische gelegenheids schriflen, in 

http://eene.be-


76 V E D. — F E X . 

net licht : l.o Ciceronis de off-
ciis libri IH in usum germanica*, 
juventnlis, ed. c.notis, Bam
berg en Wurzburg, 1796 ; — 2.o 
Ciceronis Calo Major, Laelius, 
Paradoxa notis illustrala, Neu-
renberg-, 1 7 9 8 ; — Sß Die heil. 
Schrift des alten und neuen 
Testaments von Dr."Bum über
setzt, von Dr. FEDER durchaus 
verbessert, Nürnberg, 1803, 2 
<Jl,nj — 4.o Predigten auf alle 
Sonn- und Festlage des Jahres, 
Wurzburg, 1 8 1 5 , 4 dl.1* Daar-
enboven vervaardigde hij, eene 
Levensgeschiedenis van zijnen 
beroemden landgenoot, den dom-v 

• heer ERASMUS NEUSTETTER , bij-
genaamd STÜRMER. Vergelijk 
A. RULAND , Series et vilae pro
fessor, ss. theolog. ,•Wurzburg ,. 
1835. 

* FEDERICI (CAMILLO) , eigen-
lijk Giov. BATTISTA YIASSOLO , 

volgens anderen OPERI, een der 
voornaamste onder de nieuwere 
Italiaansche blijspel-dichters, de 
grondlegger eener nieuwe dra
matische school, in 1 7 5 5 , te 
Poggiolo di Garessio, in de pro • , 
vincie Mondovi, geboren; slu-
deerde le Turtyn de reglen, en 
werd in 1784 , regier te Govon 
in de Provincie Asti. Hierleerde j 
hem koning VICTOR AMADEUS III 
kennen, en benoemde herri tot 
regier in Moncallieri bij Tu-
rijn; doch uit liefde-belrekking 
tot eene tooneelspeelster, CA
MILLA. RICCI, deed hij afstand 
van dien post, en sloot zieh 
bij een tooneelspelers-gezelschap 
aan, onder hetwelke hij zieh 
nu FEDERICI, uit Padelle alla 
Ricci zamengesleld, noemde. 

Hij overleed te Turijn, in-Fe-
bruarij 1803. Van zijne Bljj-
speien verdienen vermeld te 
worden: l.o L'avviso ai mariti; 
— 2.o Le scultore e il cieco; 
— 3.o Enrico IV al passo della 
Marna; —- 4.o La bugia vive' 
poco, door VOOEL in het Hoog-
duitsch en Fransen vertaald. 
Zijne Opere teatrali, versehenen 
in het licht te Florence, 1794 
tot 1 7 9 7 , 1 0 db»,' te Venelie, 
1 8 0 7 , 10 dl.«, en te Turijn, 
1 8 0 8 , 5 dU 

FELINSKI (ALOYSIUS), een der 
beroemdste dichters van Polen, 
in 1 7 7 3 , te Ossoiv in VolhyniS 
geboren, en in 1832 le Rine-
mieniec overleden , bevond zieh 
te Warschau, tijdens den con-
stiluiioneelen landdag, en gaf 
in het licht : De raadsbesluitétt 
onder de regering van JOANNES 

SOBIESKI, gevolgd door verschei-
dene regtsgeleerde vraagstukken; 
omtrent denzelfden tijddeedluj 
verscheiden staatkundige sòhrif-
ten in het licht verschijnen, 
strekkende om den regerings-
vorm van- Polen te verbeteren. 
FELINSEI . droeg aan verscheiden 
aanzienlìjke personen, onder 
anderen aan KOSCIUSZKO, eenige 
zijner dichtstukken op, welko 
hem voordeelig bekend maakten. 
In 1 7 9 1 , onderwy'zer van den 
neef van CzÄcin geworden, werd 
hij vervolgens secrelaris der 
Fransche briefwisselingen bij den 
opper-generaal KOSCIUSZKO. Na 
eene reis döor Duitschland, in 
de jaren 1808 (en 1 8 0 9 , tot 
hoogleeraar der welsprekendheid 
en dichtkunde bij het lyceurn 
van Kirzemienicc benoemd , en 
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kort daarna directeur van dat 
gesticht geworden zijnde, on-

- dernam hij de spelling en zelfs 
de Poolsche laal. te hervormen; 
zijn stelsel had voor- en tegen-
standers; de geleerde JOANNES 
SWADECKI, die zieh onder zijne 
bestrijders sehaarde, was een 
dergenen, die het meeste bij-
droegen, om zijn hervormings-
ontwerp te doen mislukken. 
FELINSKI is de schrijver van 
een treurspel, getiteld.- Barbara 
Badswitt, ook heeffc hij. eenige 
treurspelen en l'Homme des 
champs van DELUXE uit het 
Fransch in het Poolsch vertaald. 
Zijne Werken, in 1 8 2 5 , door 
GOSTAAP OLIZAR , zijnen voor-
maligen kweekeling, in het licht 
gegeven, waren te Warschau 
van 1 8 1 6 tot 1 8 2 1 , reeds in 
2 dl.", in 8.™ gedrukt. ' 

* FELLENBERG (PHILIPPDS EM
MANUEL VON), een beroemde volks-
opvoeder, den 2 7 Junij 1 7 7 1 , . 
te Bern geboren, en uit eene 
oude Patricische familie dier stad 
gesproten, wijdde zieh, door 
zijnen vader geleid, van zijne 
jeugd af aan de verbetering der 
volksopvoeding toe. Reeds-als 
jongeling werd hij met PESTA
LOZZI (zie dat Art. -Wbk.-) be-
kend, en door dezen nog meer 
in zijn besluit versterkt, oefende 
hij zieh in menigerlei ontberin-
gen,.hield zieh aan de univer-
siteit-van Tubingen met Staat- -

kundige en wijsgeerige Studien 
hezig, en bezocht gedurende 
Uen jaren de voornaamste op-
voedingsgestichten van Europa, 
en wel, om den toestand des 
volks uit eigene waarneming te 

leeren kennen, te voet. ,ln 1 7 9 5 ; 
begaf hij zieh naar Parfjs, waar 
hij de vergaderingen der com-
missie voor het openbaar on» 
derwijs dagelijks bijwoonde, en 
met menig hooggeplaatsten man 
kennis maakte. Na de terug-
komst in zijne geboorteplaats, 
waarschuwde hij vruchleloos 
voor 'het Zwitserland te wach
ten staande lot, en riep in 1 7 9 8 , 
den landslorm te vergeefs, te-
gen de indringende Franschen 
op; het oude eedgenootschap 
was vernieligd, FELLENBERG.zelf 
vogelvrij verklaard en genood-
zaakt, ohder Verschiliende ver-
kleedingen naar Duüschland te 
vlugten. Tpen hij. echter naar 
Amerika wilde oversteken, werd 
hij gearanestieerd en naar zijn 
vaderland teruggeroepön, ja zelfs 
tot een gezantschap naar Parijs, 
en andere staatsambten benoemd. 
Hij nam weldra zijn ontslag van 
dezelve, kocht in, 1799 eene, 
twee uren van Bern verwijderde, 
zeer' vervallene hofstede, en 
vestigde in dezelve, het alom 
beroemde ländhuishöudkundige 
model- en opvöedings-gesticht 
van Hoftvyl. Het verheven denk-
beeld, land en volk tegelijk te' 
verbeteren, leidde hem bij alle 
inrigtingen deszelven, en met 
eene onwrikbare volharding, 
bragt hij hetzelve tot eene schit-
terende uitvoering. Naast het 
ländhuishöudkundige opvoe-
dingsgesticht, dat met zijnen 
verbeterden akkerböuw, met 
zijne proefnemingen, van nieuw 
vervaardigde akkergereedschap-
pen, en zijne geregelde inrig
tingen over geheel Europa zijnen 
invloed deed govoelen , .werden " 
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na elkander de onder den direc-
teur WEHRLI ZOO bero'emde ar-
menschool, eené wetenschappe-
lijke inrigting voor jongens van 
hoogeren stand, en eindelijk nog 
eene reaal- en normaalschool 
opgerigt, en deze alle werden 
door den steeds jeugdig kracht-
vollen, onvermoeid werkzaraen 
geest van derzelver Stichler ge
leid. Gedurende eenigen tijd ¿ 
verbond hij zieh met PESTALOZZI, 
en ging met bet denkbeeld zwan
ger, hunne beide gesuchten te 
vereenigen; maar de gemoede-
lijke, niet-praktische PESTALOZZI, 
on de hem in verstand over
treffende, en in toepassing zeer 
berekende FELLENBERG waren 
twee al te ongelijke naturen; 
in plaats van vereeniging, ont-
stond er tusschen hen weldra 
eene bittere verdeeldheid, welke 
aan FELLENBERG, äanleiding gaf 
tot verschillende twistschriften, 
zoo als onder anderen: Einige 
Worte über PESTALOZZI und seine 
Gehulfen, Argau, 1818 enz. Na 
de verandering der staatsregeling 
van 1831, trad ook FELLENBERG 
weder op het staatkundige too-
neel, en was voor zeer körten 
iijd landammann van het kanton 
Bern; hy was van natuur echter 
niet tot staatsman geschikt; zijne 
denkbeeiden werden in den groo-
ten raad, waarvan hij tot aan 
zijnen dood (2J Nov. 1844) lid 
was, noch begrepen, noch eenige 
aandacht waardig gekeurd, en 
bij menige levensvraag van Zwit-
serland, bijv. de ophefling der 
kloosters in Argau,- geraakle hij 
met het radicalisms, waarbij 
hij zieh in vele deelen aansloot, 
,in bepaalde tegenspraak. Van 

zijne Schriften verdienen voorna- ! 
melijk vermeld le worden: l.o : 

Notisen über die Entstehung der 
Erziehungsanstalten zu Bofmjl, j> 
Bern, 1805; —- 2.o Ansichten \ 
über die Schweis. Landwirt
schaft und die zweckmäszigsten 
Mittel, sie su vervolkommnen, . 
id. 1807; — 3.o Landwirth- ; 
schaftliche Blätter von Hofwyl, •,, 
5 afl., Argau, 1808 tot 1817; 
— 4.o Darstellung des religiösen 
Bildungsganges der Erziehungs
anstalten in Hofwyl, ib. 1822; 
— 5.o Pädagogische Blätter für 
Hofwyl, 1843. 

* FENDI (PETER), een uitsle-
kende genre- en hislorie-schilder, 
in 1796, te Weenen geboren, 
moest reods in zijn 15.« jaar, 
zijn bestaan als schrijver bij 
eenen procureur zoeken; doch 
zijn vader, die het buitenge- a 
wone talent van den jongeling 
voor de kunst had opgemerkt, ; 
zond hem tevens naar de tee-
ken-akademie aldaar. Met be-
hulp van eenige begunstigers, 
die hij had weten le bekomen, 
werd FENDI in het gebied der 
kunst en der oudheid ingeleid. \ 
De toenmalige opziener van het j 
Weener-kabinet van munten en j 
oudheden, de abbe" FRANCISCDS I 
NEUMANN ; .plaatste hem in zijn | 
bureau, en in 1818 werd FENDI, 
na het overlyden van den oud-
heids-kabinets-teelcenaar enplaat-
snijder MANNSJFELD , tot diens 
opvolger benoemd. In de lente 
van 1821 vergezelde hij den di-
recteur VON STEINBÜCHEL naar 
Venetie, en bekwam voor zijne 
sclülderij der beroemde bergspe-
lonk van Corgnole bij friest, op 
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aanbeveling van keizer FRANZ , 

de gouden medaille. In.hetge-
volg van denzelfden archaeoloog, 
be'zocht FENDI in den zomer 
deszelfden jaärs Salzburg, om 
de schoone aldaar uilgegravene 
mosaiken afteteekenen en naar 
Weenen te brengen. Bijna alle 
gouden en zilveren gedenkstuk-
ken, welke het bijzonder rijke 
Weener-kabinet van munten en 
oudheden bevat, zijn door de 
meesterhand van FENDI afgetee-
kend en in het koper gebragt. Er 
zijn van hem ornlrent 50 gegra-
veerde pl.» voorhanden, alsmede 
honderden handteekeningen, en 
onderscheidene gesnedene stee-
nen in, kleuren; uit.slekend 
schoon bewerkt, en met bewon-
derenswaardige vlijt uitgevoerd, 
zijn de Egyplische gedenkteeke-
nen, de teekening der bronzen, 
gebrand beeidwerk enz. *— De 
portreiten van ECKHEL , van JA-

MERAY DÜVAL , FRANCISCUS NEÜ-

, MANN , en ERASMUS FRÖHLICH, 

door zijne hand in olieverw ge-
schilderd, prijken in het kabi
net der nie uwe munten* en toon-
stukken. FENDI *verstond het in 
eenen buitengewonen graad, om 
in den geest der ouden inte-
dringen. Zijne uren van uit-
spanning wijdde FENDI aan de 
schilderkunst toe, en in 'zijne 
genre-tafereelen wist hij steeds 
een dichterlijk denkbeeld te doen 
doorstralen. Hij legde zieh vooral 
op kleine stukken in olieverw en 
aquarella toe, vermits hij bij 
ligchamelijke gebrekkelijkheid, 
groolere stukken niet dan met 
de meeste inspanning kon.uil-
voeren. Ofscboon wanstallig 
en zwak van gezondheid, was 

hij echter in den omgang allijd 
opgeruimd,; liefderijk en vrien-
delijk jegens andereneven ge-
lijk hij ernstig in zijn beroep 
en opregt godsdienstig was. Na 
een langdurig lijden, overleed 
hij plotseling den 28 Augustus 
1842. Eene näauwkeurige lijst 
zijner stukken in olieverw en 
aquarella, welker getal buiten-
gemeen groot is, werd door 
BERGMANN in de Weaner-Zeümg 
van 6 October 1842 geleverd. 

FENELON (J. B. A. SALIGNAC DE), 

uit de familie van den beroem-
den aarlsbisschop van Kamerijh 
(zie FENELON -Wbk.-) in 1 7 1 4 , te 
St. Jean d'Estissae in Perigord 
geboren., was aalmoezenier der 
koningin MARIA LECKSINSKA, echt-
genoote van LODEWJJK X V . Na 
den dood dier vorstin,begafhij 
zieh naar het dioeees van Au-
tun, in het prioraat van Saint 
Semin-du-Bois, waarmede hij in 
1 7 4 5 voorzien was, en onder-
scheidde zieh weldra door zijne 
weldadige • deugden. Het land 
bevatte slechts leeripligtigen; hij 

. bevrijdde dezelve alle, moedigde 
den landbouw aan, rigüesmid-
sen op, ten einde daardoor het 
debiet der overvloedige houts-
kolen .van het gewest te bevor; 
deren. In een jaar van behoefle, 
liet hij op zijne kosten eenen 
weg vanr St. Sernin naar Con
ches openen, alwaar eene groote 
markt gehouden werd. Onvoor-
ziene omstandigheden riepenhem 
naar Partys; hij wilde er niet 
anders dan in het seminarie der 
mission logeren; weldra w£rd 
hij bekend, met de inrigting,' 
door den abbe DE PoNT-BriiAm'ä 
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in het belang der kleine Savoi-
jmrds gesticht. Na zieh met 
het opzigt derzelve le hebben 
belast, onderwees bij zelf aan 
die kinderen de nuttige waar-
heden der godsdienst, waakle 
voor hunne behoeften met eehe 
zorg die nimmer verflaauwde. 
Om hen tot het goede aante-
moedigen, gaf hij kleine kope-
ren médailles ' aan degenen, die 
zieh het îjverigste toonden in de 
waarneming hunner pligtenjen 
deze médailles, die weldra bij 
de policie bekend geraakten"̂  
werden, voor degene die er mede 
versierd waren, de meest ver
mögende der aanbevelingen. Men 
zag hem dikwijls op de hoeken 
der Straten naar hunne ontväng-
sten onderzoeken, hen troosten, 
wanneer zij weinig of niets be-
komen hadden, en henwegens 
hunne meest dringende behoef
ten ondervragen. Wanneer zijne 
middelen uilgeput waren, wist 
Inj den rijken belangstelling voor 
hen inleboezemen. ' Zulke zedige 
deugden hadden, naar het schijnt, 
hem voor de woede der boos-
aardigen moeten behoedenj hij 
werd niettemin, in 1793, als 
verdacht in hechtenis genomen, 
en in het Luxembourg opgeslo-
len. Vruchteloos verhieven de 
Savoijaards hunne stem voor 
hunnen vader en eenigen steun, 
hij werd voor de révolutionnaire 
regibank gevoerd, en den 7 Julij 
1794, als een 80jarige grijsaard, 
ten dood veroördeeld. Toen hij 
•zieh naar het schavot begaf, 
hield hij niet op zijne deelge-
nooten in het on'geluk tot aan 
de slrafpläats, waar hij de woor-
den der absolulie over hen uit-

sprak, te vermanen en le troosten 
en men merkte op, dal zelfs 
de beul, met eenen onwillekeu-
rigen eerbied doordrongen, zieh 
voor dezen heiligen priester ne-
derboog, even alsof hij wenschte 
ontbonden te zijn van de mis-
daad, waarvan hij het werktuig 
moest zijn. Men vindt de lofrede 
van dezen eerbiedwaardigen gees-
teiijke in de Annales philosophi- ' 
ques; morales et littéraires, 8.« 
dl., Parijs, 1800, in 8.™ 

FENWICK (EDUARD) , bisschop 
van Cincinnati, in 1766, in 
Maryland geboren, kwam in 
1784, in het Engelsch collegie 
der Dominicanen te Bornheim 
(Belg. prov. Antwerpen), alwaar 
hij zijne gelofle aflegde, en tot 
priester gewijd werd. Hij on
derwees er vervolgens eenigen 
tijd; maar bij den inval der 
Franschen in de Nederlanden, 
keerde hij naar Amerika terug 
Mgr. CARROL , bisschop van Bal
timore, zond hem naar Kentucky, 
alwaar pater FEKWICK een kloos-
ter zijner orde en eenë school 
opriglte, welke verscheiden mis-
sionarissen heeft opgeleverd. In 
1810, begaf hij zieh alleen naar 
den staat van Ohio, om er het 
woord Gods te verkondigen, en 
weldra werd hem pater YOUNG 
toegevoegd. Nadat Pius 'VII. 
in 1821 te Cincinnati een bis;, 
dorn had opgerigt, verkoos hij 
pater FENWICK om dien sloel 
te bekleeden; de nieuwe prelaat 
werd den 13 Januarij 1822, in 
zijn kloosterdes heiligen Kruises 
door den heerFi-AGEL, bisschop 
van Bardstown, gewijd. In 
1824, deed Mgr. FENWICK eene 
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reis naar Europa, om er onder-
steuning intezamelen. Daarna 
was hij steeds op reis, om de 
Cathojijken van Ohio te bezoe-
ken. Administrator van het 
grondgebied van Machigan en 
van het Noord-Westen, strekte 
zijne jurisdictie zieh over on-
metelijke gewesten uit. Hij on-
derscheidde zieh in zijne bis-
sckoppelijke ambtsverrigtingen 
door een aantal gevvigtige wer
ken, en bezweek eindelijk, den 
26 Sept. 1832 aan de cholera-
morbus, te Woosler in het graaf-
schap Wayne, op zijne terugreis, 
van eenen dier moeijelijke tog-
ten, in de afgelegene deelen van 
zijn /uilgestrekt dioeees. 

FERDINAND VII, den 1 3 Oc
tober, 1 7 8 4 , te SL Ildefonse ge
boren, was de zoon van KAREL 
IV, koning van Spanje, en van 
MARIA LOUISE, van Parma. In 
den ouderdom van zes jaren, 
werd hij. tot prins van Asturie, 
en vermoedelijk erfgenaam der 
kroon van Spanje uitgeroepen , 
ondanks de oppositie van ver
scheiden afgevaardigden, die, 
alvörens aan hem den eed af-
teleggen, de herstelling der 
door KAREL IV opgeheven Cor-, 
tes vraagden. Zijne opvoedirJg 
werd toevertrouwd aan den 
hertog DE SAN-CARLOS, en aan 
den kanonik don JUAN-ESCOI-
QUIZ. Deze laatste had tegen 
GoDoi eenen hevigen haat op-
gevat, waarin hij weldra zijnen 
Kweekeling deed deelen. Nadat 
de prins des vredes vruchte-
loos beproefd had, om de voor-
ingenomenheid van FERDINAND 

II DEEL. F 

tegen hem uit den weg te rui-
men, besloot hij hem haat met 
haat te beantwoorden, en legde 
er zieh dus op toe om de ver-
deeldheid tusschen den vader 
en den zoon te zäaijen. De 
jonge prins trad in 1802 , in den 
echt met MARIA ANTOINETTE , 
dochter van FERDINAND IV, ko
ning van Napels; vier jaren 
later overleed zij bijna plotse-
ling. Door EscoiQuiz (zie dat 
Art. -WM.-),geleid, kwam FER
DINAND op het denkbeeld, om 
zieh door een huwelijk met de 
familie van BONÄPARTE te ver
binden. Er werden te dien 
einde geheime onderhandelingen 

. geopend, tusschen den prins 
van Asturie, en den Franschen 
gezant, den heer BEAUHARNAIS. 
GODOI Steide deze onderhande
lingen aan KAREL IV voor als 
verraderlijk en strafbäar. De 
koning, door verontwaärdiging 
vervoerd, liet 'al de papieren 
van zijnen zoon in beslag ne-
men, en hem zelven gevange-
lijk naar het Eslturiaal voeren. 
Men verzekert dat men onder de 
papieren van FERDINAND , eenen 
door hem eigenhändig geschre-
ven • brief aan NAPOLEON yond , 
waarinjuj den keizer eene zijner 
-nielrren, de dochter van LUCIEN , 
ten huwelijk verzocht. Een door 
den gunsteling ontworpen besluit 
werd aan den raad van Kastilie 
gezonden, om den prins van 
Asturie, en de hovelingen die 
hem gediend hadden., als verra-
ders des vaderlarids te verklären. 
Maar NAPOLEON vorderde dat de 
proces-stukken zouden vernie-
tigd worden, en nadat FEKDI-
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WAND , op zijnen raad, vergeving 
van den koning had verzocht, 
wilde GoDoI zieh de Verdienste 
der verzoening toeeigeneni door 
zieh als middelaar tusschen den 
vader en den zoon te stellen. 
Daar echter de keizer, onder 
voorwendsel van het vastelands-
stelsel te willen handhaven, be-
sloten had den oorlog in Portugal 
te gaan voeren, trok een door 
MOKAT aangevoerd leger over de 
grenzen, en naderde Madrid, 
krachlens een tusschen NAPO
LEON en GODOI onderteekend ver-
drag. Bij het berigt hiervan, 
borsten er op verscheiden pun-
ten des koningrijks onlusten uit; 
en toen omtrent dezen tijd het 
gerucht verspreid werd, datKA-
REL I V , Spanje wilde verlaten, 
om zieh naar Amerika te bege-
ven, kende de algemeene veront-' 
waardiging geene grenzen meer, 
en luidkeels eischte het volk 
de wegzending van GODOL De 
vorst, door schrik bevangen, 
haastte zieh om afstand te doen 
van den troon, ten gunste van 
den prins van Asturie, die onder 
den naam van FERDINAND VI I 
werd uitgeroepen. De nieuwe 
koning liet GODOI in hechtenis 
nemen, Wiens goederen yerbeurd 
verklaard werden, en häastte 
zieh de belastingen te vormin
deren, terwijl hij hetverkoopen 
van de bosschen der kroon be-
val, om in de uitgaven van 
algemeen nut te voorzien. Te 
midden dezer gebeurtenissen, 
waren de Fransche troepen voort-
gegaan, met Spanje tebezetten, 
en MÜRAT was met de kern van 
zijn, leger reeds in Madrid, toen 
FERDINAND z p e intrede in die 

R. 
hoofdstad deed. Deeenigepartij, 
welke de vorst te kiezen had, 
was die der onderwerping, en 
hij liet aan BONAPARTE het ver
langen te kennen geven, van rast 
hem vredelievende en vriend-
schappelijko betrekkingen te on-
derhouden; maar NAPOLEON, die 
reeds aan de overweldiging van 
Spanje dacht, weigerde hem te 
erkennen. SAVARY, hertog van 
Rmigo, kwam weldra te Madrid 
aan, en terwijl hij aan FERDI: 

NAND te kennen gaf, dat de 
keizer in persoon de grenzen 
van Spanje naderde, spoorde hij 
hem tevens aan, hem te ge-
moet te gaan. De koning begaf 
zieh naar Burgos, van waar hij, 
op aandrang vanRoviGO, besloot 
zijne reis tot Vittoria voortte-
zetten. Daar ontving hij eenen 
brief van BONAPARTE, en on-
danks de beden des volks, dat 
zieh legen zijn vertrek wilde 
verzetten , stemde de ongeluk-
kige vorst, die destrikkeh reeds 
bespeurde waarin hij gewikkeld 
was, er in toe, om zieh naar 
Bayonne tot zijnen vijand te be-
geven. Terwijl BONAPARTE eens-
klaps het masker afwierp, deed 
hij van FERDINAND eenen for-
meelen afstand van den troon 
van Spanje vorderen. FERDINAND 
bood in het begin moedigujk 
tegenstand, en wees den troon 
van Hetrurie" van de hand, 
welken de keizer hem in ruiling 
voor zijne staten aanbood. Wel-
dra kwamen te Bayonne aan: 
KAREL I V , , de koningin, de 
infanten en GODOI, dien MÜRAT 
in vrijheid had "doen, stellen. 
Alstoen hadden er onder de ko-
ninkiyke familie treurige too-
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neelen plaats, die, terwijl zij 
dezelve vernederden, de heersch-
zuchtige ontwerpen van NAPO
LEON in de hand werkten. KAREL 
IV, die FERDINAND haatte, her-. 
riep zijnen troonsafstand, als 
zijnde.hem door het geweld af-
geperst, en beval zijnen zoon 
om onvoorwaardelijk afstand te 
doen van den troon van Spanje. 
FERDINAND gehoorzaamde, en 
nadat de oude koning, met zijne 
geheele farailie, eene dergelijke 
afstandsacle hadden ondertee-
kend, beriep de keizer zijnen 
broeder JOZEF tot den openstaan-
den Spaanschen troon. FERDI
NAND werd met don ANTONIO , 
zijnen oom, don CARLOS , zijnen 
broeder, denkanonikEscoiQuiz, 
en den hertog DE SAN CARLOS , . 
naar het kasteel"van Valenoay 
in Berry verbannen. Intusschen • 
begonnen de door de kwade 
trouw van NAPOLEON veront- • 
waardigde Spanjaards, van dien 
oogenblik af, dien bloedigen en 
hardnekkigen oorlog, die, ter
wijl hij den keizerlijken troon 
schokte, deszelfs aanstaanden 
val deed-voorspellen. Na eene 
vijfjarige gevangenschap (1808 
tot 1 8 1 3 ) , had FERDINAND het 
genoegen, BONAPARTE, door de 
verlegenheid waarin de Euro-
pesche coalitie hem bragt daar-
toe genoopt, hem openingen van 
vrede te zien doen. Den 1 1 
December 1 8 1 3 werd er te Va
lenoay een verdrag ondertee-
kend, en den 3 Maart daarop-
volgende, sloeg FERDINAND weder 
don weg in naar,zijne staten, 
alwaar hij onder het algemeen 
gejuich zijner onderdanen ont-

vangen werd. De generaal EGUIA 
was den koning in zijne hoofd-
stad twee dagen vooruitgegaan, 
en deed in zijnen naam de le-
den van het regentschap en een 
aantal afgevaardigden der cortes 
in hechtenis nemen. Nadat de 
vergadering tegen dezen gestren
gen maatregel had geprotesteerd, 
werd zij onmiddellijk ontbonden, 
en al hare handelingen nietig 
verklaard". De burgers, die onder 
JOZEF gediend hadden, werden 
tot ballingschap verbordeeld. AI 
degene, welke wegens nun libe-
ralismus bekend waren, werden 
önder het opzigt der inquisitie 
geplaatst. Deze gestrengheid, 
tegen mannen aan den dag ge-
legd, waarvan er verscheiden 
met nadruk de overweldiging 
van BONAPARTE bestreden had
den , vermeerderde het getal der 
misnoegden. In körten tijdwas 
de troon van FERDINAND van 
vijanden omringd,' die .dp de 
herstelling der cortes van 1 8 1 2 
bedacht waren. De kolonien van 
Zuid-AmeriJca hadden zieh reeds 
in 1810 onafhankelijk verklaard. 
Om dezelve weder to önderwer-
pen, had FERDINAND in 1 8 1 4 den 
generaal MORILLO met een leger 
derwaarts gezonden. Nieuwe 
tröepen waren in 1 8 1 6 naar 
Amerika vertrokken, maar de 
opstandelingen. hadden, onder 
aanvoering van BoLivAR'(zie dat 
Art.), talrijke voordeelenbehaald, 
en schenen eerlang volkomen 
te zullen zegevieren. In 1 8 1 9 , 
werd er te Cadix eene derde 
uitrusting voorbereid, toen er 
onder het leger, datophetpunt 
stond van zieh inteschepen, een 

2 
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opstand uitborst. De troepen; 
weigerden te vertrekken en pro- • 
clameerden weldra de constitu-
tie der cortes (zie RIEGO -WM.-). 
De opstand verspreidde zieh met 
de meeste snelheid, en terwijl 
FERDINAND voor de noodzakelijk-
heid week, nam hij de consti-
tutie aan, en zwoer hij dezelve 
te doen uitvoeren. In afwach-
tingvan de vereeniging der cor
tes , die den 9 Julij 1820, in 
tegenwoordigheid deskonings en 
der koninkiijke familie geopend 
werden, werd er eene provisio-
neele Junta benoemd. Hetnieuw 
bestuur schalte de inquisitie af, 
verdreef de Jesuiten, herstelde 
de vrijheid der drukpers, hief 
de klooslers op, en nam de 
geestelijke goederen in beslag. 
Deze handelingen maakten een 
aantal misnoegden;. er werden 
zamenzweringen gesmeed, enin 
Katatonie en Navarra, werden 
er onder den naam van leger 
des geloofs, troepen van opstan-
delingen georganiseerd. De ge-
neraal QUESADA, en de pastoor 
MERINO waren aan het hoöfd 
derzelve. Te Madrid hadden 
er schermutselingen plaats, tus-
schen de koninkiijke lijfwaclit 
en de revolutionnairen, en het 
bloed vloeide door de Straten. 
Intusschen toonde zieh het heilig 
verbond bekommerd over den 
voortgang van den revolution
nairen geest in. Spanje; en de 
Fransche regering besloot, in 
overeenstemming met de sou-
vereinen van Europa, een leger 
derwaarts te zenden, ten einde 
er het gezag van FERDINAND te 
herstellen. De hertog van AN-
GOOIEME had het bevel over de 

Fransche troepen, die den 7 
April 1823, de Bidassoa over-
trokken, en zieh den 20 Mei 
voor de poorten van Madrid be-
vonden, welke stad zij zonder 
tegenstand binnentrokken. De 
vergadering der cortes, had de 
wijk naar Sevilla genomen, en 
den koning als eenen kostbaren 
gijzelaar medegevoerd. De ge-
neraal BORDESQDXLE trok met 
geforeeerde marschen op die stad 
aan, maar de corfes zetteden 
den koning af, bevalen zijne 
vervoering naär Cadix, en in die 
plaats opgesloten, maakten zij 
zieh tot eenen hevigen tegen
stand gereed, dien de inneming 
van het Trocadero nutteloos 
maakte. De prins-opperveldheer 
vorderde van de cortes de ont-
binding der vergadering en het 
in vrijheid stellen van FERDI
NAND J deze vorst werd den 30 
September bij den hertog van 
ANGOUUSME gebragt, en eenige 
dagen daarna bezetteden de Fran
schen Cadisc. Na hem de vrije 
uitoefening zijner magt terug te 
hebben gegeven, beproefde de 
hertog van ANGOÜLEME hem 
denkbeeiden van wijsheid an 
gematigdheid inteboezemen, die 
alleen in Staat zijn het gezag 
der koningen te handhaven. 
FERDINAND was in 1816, in den 
echt getreden'met zijne nicht 
ISABEIXA MARIA FRANCISGA, prin-
ses van Portugal, die in 1818 
overleed. In 1824 hertrouwd 
met eene dochter van prins MA-
XIMILIAAN vmSaksen, die hij in 
1829 verloor, ging hij een Vierde 
huwelijk aan met MARIA CHRIS-
TINA , dochter van FRANCISCÜSI> 
koning van Napels, waarbjj hi} 
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twee dochters verwekte, MARIA 

ISABELLA LOUISE, den 1 0 Octo
ber 1830 geboren,, en MARIA 

LOUISE FERDINAND, geboren den 
30 January* .1832. Zonder ont-
zag voor de Salischewet, sedert 
1 7 1 3 in Spanje ingevoerd, ver-
nieuwde FERDINAND het besluit, 
in 1 7 8 9 door KAREL IV uitge-
vaardigd, volgens hetwelke de 
opvolgers tot de kroon, ten allen 
tijde moeten genomen worden, 
volgens de orde van eerstgeboorte 
in de regte Ii/nie, en bij.gebrek 
van mannelißen erfgenaam, de 
prinsessen den troon moeten be
klimmen. De gezanten vari 
Frankriß, Napels en Lucca 
protesteerden "vruchteloos legen 
dit besluit. "Sedert de geboorte 
zijner oudste dochter, bekrach-
tigde hij deze. acte. In ,1832, 

werd deze vorst door eene vrij 
ernstige ziekte aangetast, en van 
dien oogenblik af vernieerderde 
de invloed der koningin, die 
een groot gezag op zijnen geest 
.uitoefende, van dag tot dag. 
Deze vorstin scheen zieh bij de 
liberale party aantesluiten, en er 
eenen steun te zöeken, om zieh 
bij den dood. van hären echtge-
noot, wiens toenemende ver-
zwakking zyne spoedige onlbin-
ding deed voorzien, meesteres 
van het gezag te maken. FER

DINAND bezweek den 29 Septem-
'her 1 8 3 3 , aan eenen aanVal van 
beroerte. Zijne regering werd 
door staatkundige schokken ge-
kenmerkt, en zijn dood werd het 
sein van nieuwe verwikkelingen. 

FERMIN (PHILIPPUS) , een rei
zende arts, in het begin der 

IS,? eeUW te, Maastricht gebo
ren, begaf zieh in 1 7 5 4 naar 
Suriname, alWaar Inj bijna 1 0 
jarenvertoefde. In Europa te-
ruggekeerd, hield hij zieh eeni-
gen tijd te Amsterdam op, keerde 
vervolgens naar Maastricht te-
rug, alwaar hij tot lid van het 
stedelijk besluur werd benoemd. 
Op zijne reis had hij talrijke 
waarnemingen verzameld, welke 
hij in het licht gaf'onder den 
titel van JSatuurliße historié van 
het equinoxiale Holland of van 
Suriname, Amsterdam, 1 7 6 5 , 
in 8.vo Do critiek, welke dit 
werk onderging, en waarvan 
;hij zelf de gegrondheid erkendè, 
bewoog hem,. hetze! ve'jn 1 7 6 9 , 
met belangrijke Verbeteringen en 
bijvoegselen, onder dezen titel 
te doen herdrukken : Algemeene 
•geschied-, aardrißs- en natuur-
kundige beschriJjving der kolonie 
Suriname, 2 dl." in 8s° ; als 
3.e dl. kan men er bijvoegen 
Geschied- en staatktindig tafereel 
van den ouden entegenwoordigen 
Staat der kolonie Suriname, en 
over de oorsaken van derzelver 
verval, Maastricht, 1 7 7 8 , in' 
8 .T0 Nog heeft men aan FERMIN 

te danken: Verhandeling over 
de meest gewone ziehten te Su
riname, niet eene beschrijving 
van de berückte Surinaamsche 
padde, Pipa genaamd, Maas
tricht, Î 7 6 4 , in 8.r° met pl.", 
en Amsterdam, 1 7 6 5 , in 8.™ 

FERNIG (LODEWIJK JOZEF DE) , 

den 3 October 1 7 3 5 uit eene 
adellijke familie' van den Elzas 
geboren; na met roem de veld-
togten van , Hanover ( 1 7 5 5 tot 
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1762) te hebben medegemaakt, 
verliet hij de dienst, om zieh 
op de beoefening der letteren 
toeteleggen. Hij kwam in ken-
nis met VOLTAIRE, -die hem 
gedurende een jaar te Ferney 
ophield. Na den dood van dien 
filozoûf, begaf hij zieh naar 
Fransch-Henegouwen, alwaar 
hij een aanzienlijkhuwelijkaan-
ging, en vestigde zieh te Mor
tagne in Vlaanderen, alwaar hij 
den post bekleedde van admi
nistrateur en algemeen griûier 
der laiaderijen en kastelenijën 
dier plaats, zonder echter op-
tehouden zieh in de letteren ' 
en wetenschappen te oefenen. 
In 1 7 8 9 , tot bevelhebber der 
nationale garde benoemd, be
lette hij de ongeregeldheden, 
die op zoo vele punten plaats 
hadden. Het was te Mortagne, , 
dat de eerste geweerschoten ge
lost werden van dien oorlog, 
welke geheel Europa in vuur 
eh vlam moest brengen, en bij 
deze gelegenheid deed de bur-
gerwacht haren pligt. "Weldra 
werd de oorlog in Champagne 
verplaatst ; en terwijl de inwo-
ners er de linie-troepen onder-
steunden, werd het land van 
Mortagne geplunderd. FEKNIG 

vond met zijne famille eene 
schuilplaats, in de legerplaats 
van DUMÛURIEZ , die hem tot 
kapitein bij de gidsen (guides) 
benoemde. In deze hoedanig-
heid streed hij te Valmy, te 
Jemmapes, te Neerwinde, en 
verliet het leger te gelijk met 
DUMODRIEZ. In 1802 in Frank-
riß teruggekomen, leefde hij 
als vergeten burger, enoverleed 
in 1 8 1 6 , aan eenen aanval van 

beroerte. Hij was de vader. der 
mejufvrouwen FERIUG, waarvan 
in het volgende artikel. 

FERNIG (FÉLICITÉ en THÉO

PHILE DE), waarvan de eerste 16 
en de tweede 1 3 jaren oud was, 
toen zij in 1 7 9 2 , de wapetis 
opvatteden, in de gelederen der 
nationale garde van Mortagne, 
en bijdroegen tot het verdrijven 
van den vijand. BEURNONVILLB 

gaf er berigt van aan de con
venue, die haar twee rijk uit-
gemonsterde paarden zond. Bij 
den inval der Pruisen in Cham
pagne , gaf DDMODRIEZ aan de 
beide zusters commission van 
stafofficierehj zij vochten mede 
té Valmy, te Jemmapes, te 
Anderlecht, te Neerwinde, en 
in alle gevechten, die tot den 
3 April 1 7 9 3 plaats hadden. 
De geschiedenis van dien veld-
togt schrijft haar verscheiden 
roemrijke daden toe. In de vlugt 
van DUMOURIEZ medegesleept. 
namen zij de kleeding en de 
gewoontett hârer sekse weder 
aan. In Holland, Westfalen en 
Denemarken achtervolgd-, zock
ten zij alom eene schuilplaats, 
welke men haar weigerde, en 
na in Holland gevangen le zijn 
geweest, kwamen zij te Parip 
hare uitschrapping van de lijst 
der uitgewekenen verzoeken ; 
maar zij zagen zieh genoodzaakt 
den grond te vertaten , welken 
zij verdedigd hadden. Eindelijk 
opende het consulaat voor haar 
in 1802 , de poorten van Frank-
rißt weder. THÉOPHILE wijdde 
zieh aan de zorgen toe, welke 
zij aan haren ouden vader ver-
schuldigd was, en begaf zick 



F E R . 87 

vervolgens naar hare te Brüssel 
gehuwde zuster, alwaar zij in 
1818 overleden is. De jufvrou» 
wen FERNIG hadden twee andere 
zusters, LOUISE en AIMÉE, te 
jong om haar voorbeeld te vol-
gen, en eenen broeder, die bri-
gade-generaal was. ' "* 

FERRARI (PETRUS), bouwkun-
dige der Apostolische kamer, te 
Spoleto in 1753 geboren, en in 
1825 te' Napels overleden, on-
derscheidde zieh reeds vroagtij-
dig, door eene diepe kennis 
zijner kuns.t. Zijne lalenten wer
den door de Fransche adrnini-
stratie op prijs gesteld, die hem 
als hoofd-ingenieur aanstelde bij 
belangrijke werken in het dep.* 
van Trasimène. Hij hield zieh 
vooral, gezamenlijk met FON-
TANA , bezig, met het ontwerp 
van vereeniging der Adriaiische 
met de Middellandsche zee. Eerst 
in 1825, deelde hij aan het 
publiek zijne beschou wingenover 
dit gewigtige werk" mede, in 
een geschrift, getiteld: Over de 
opening van een bevaarbaar ka-
mal, dat van de Adriaiische 
zee, Italie doorsnijdende, met 
twee uitwateringen zieh in de 
Middellandsche zee zou ontlasten. 
FERRARI heeft ook plannen ge-
leverd, ter droogmaking der 
meeren van Trasimène en Fucino. 

FERRARIS (JOZEF, graaf V A N ) , 

den 20 April 1726, te Luneville 
.geboren, stamde nit eene adel-
lijke famiiie van Piémont, se-
dert meer dan eene eeuw in 
Lotharingen gevestigd, werd in 
1735 geplaatst onder de pages 

der keizerin AMELIA, weduwe 
van JOZEF I. Tijdens den oor-
log, die na den dood vankeizer 
KAREL VI uilborst, bekwam 
FERRARIS , die naauwelijks de 
kinderschoenen had afgelegd, een 
vaandel in het regiment van 
GRUNE (1741). Den 17 Mei, 
1742, na wonderen van dap-
perheid aan den dag te hebben 
gelegd, in den slag van Czaslau 
gekwetst, werd hij luitenant, 
en bekwam voor het einde van 
den veldtogt eene compagnie in-. 
fanterie. De vrede, welken Oos-
tenrijlc gedurende eenige jaren 
geaoot, verlraagde zijne bevorde-
ring; maar de zevenjarigeoorlog 
verschafte hem op nieuw gele-
genheid om zijnen moed aan den 
dag te leggen. Den 14 October 
1758, maakte hij zieh, in den 
slag van Hochhirchen, aan het 
hoofd van het regiment van 
Karel-Lotharingen, waarvan hij 
kolonel was, meester van eene 
batterij van 36stukkengeschuts, 
hetwelk hem de decora tie der 
orde van MARIA THERESIA ver
schafte. In 1761, tot generaal-
majoor bevorderd, werd hij in 
1767 tot algcmeen direcleur der 
arlillerie in de Nederlanden be-
noemd. Toen in 1778, de oorlog 
in Pruissen was uitgeborsten, 
plaatste MARIA THERESIA onder 
zijne leiding den jongen aarts-
hertog MAXIMILIAAN, later keur-
vorst van Keulen. Hij handhaafde 
zijnen invloed onder keizer JO
ZEF II. Ofschoon reeds 67 jaren 
oud, nam hij een werkzaam deel 
aan den veldtogt van 1793 tegen 
de Franschen, en hij onder-
scheidde zieh voornamehjk in de 

4 
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benoemd. In 1791 zond hom 
zijn vorst, met geheime lasten, 
betrekkelijk de Fransche оиь 
wenteling пш Weenen. Na den 
dood van GUSTAAF verminderde 
zijn aanzien; toen echter dien? 
zoon aan de regering kwam, 
werd FERSEN hofmaarschalk.. In 
Julij 1797 werd hij voor de vre-
des-aangelegenheden tot ministet 
bij den rijksdag in Regensburg 
benoemd, begaf zieh als lid van 
het Zweedsche gezantschap naar 
Rasladt, en had in November 
1797, een mondgesprek met 
den generaal BONAPARTE. In 
September 1805,*bevond hij 
zieh als Zweedsch gezant in 
Dresden, werd na zijne terug-
komst, opperhofmeester, en дат 
deel. aan révolutionnaire bevm-
gingen in zijn vaderland. Toen 
hij echter het lijk van den on-
gelukkigen kroonprins van 4м-
gustènberg naar Stokholm ver-
gezelde, werd hij den 20 Junij 
1810 door het woedende ge-
peupel, dat hem den dood van 
den geliefden prins te last legde, 
uit den wagen gerukl, en op 
eene gruwzame wijze vermoord. 
Zijn naakt lijk werd ten toon 
gesteld, en eerst hat gelukte 
het у de woede des volks, dat nog 
andere bloedige offers eischte, 
te beleugelen. Latere onderzoe-
kingen hebben zijne onschuld 
bewezen. 

FEUÜSSAC (JOANNES BAPTISTA 

D'AUDEBART, vrijheer DE ) , den 
30 Junij 1745, te Clérac (Fr. 
Neder-Charente-âeç.t), uit eene 
oude familie geboren. Zijn va-
der deed hem in 1754 de mi
litaire school bezoeken, welke 

gevechten van Saultain en Fa-' 
mars, en bij het beleg van Valen-

-. donnes. Hij verkreeg alstoen het • 
commandeurs-lint, en eenigen 
üjd daarna het groot-kruis van 
MARIA THERESIA , en den post 
van onder-president van het hof-
krijgsgeregt, en eindelijk in 1808 
den titel van veldmaarschalk. 
Algeraeen be'treurd, is hij te 
Weenen, den 1 April 1814, 
overleden. Met weinig gewone 
talenten, vereenigde hij sachte 
zeden, eene uitstekende Staat-
künde, en eene voorbeeldelooze 
regtschapenheid. Men heeft hem 
te danken eene Kaart der Bel
gische Provinoiën, in 25 bladen, 
die de vergelijking met de groote 
kaart vm Frankrijk, door CAS
SINI zeer wel kan doorstaan. 

. * FERSEN (AXEL, graaf V A N ) , 
koninklijk ZweedscheRijksmaar-
schalk, stamde uit eene oude, 
aanzienlijke Zwèedsche familie, 
en werd in 1750 te Siokholm 
geboren. Hij verhief zichonder 
GUSTAAF III, en werd kölon'el van 
het in Frans'che dienst staande 

_ régiment Royal Suédois. Toen 
koning LODEWIJK XVI, in 1790, 
Pari/js ontvlugtte, bevorderde 
FERSEN, die der koningin bij-
zonder was toegedaan, deze on-
derneming, door de bezorging 
vah een rijtuig. Hij zelf verge-
zelde den koning op reis, en 
werd met hem gevankelijk naar 
de hoofdstad teruggevoerd. De 
amnestie, welke op de aanne-
ming der constitutie volgde, 
Steide hem weder in vrijheid. 
Hij keerde hierop naar Zweden 
terug, en werd door GUSTAAF 
HI, tot kapitein bij delijfwacht 
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hij in 1 7 6 2 ) met den rang van 
onder-luitenant der grenadiers 
verliet. Twee jaren later werd 
hij als aspirant, bij het regi
ment artillerie van Besancon ge-
plaatst: in 1 7 8 6 , was hij ka-
pitein, en stond op het punt 
om tot majoor te worden be-
noemd, toen het uitbarsten der 
Fransche omwenteling hem' be-
woog de dienst te verlaten. In 
1 7 9 1 , begaf hij zieh naar het 
leger van CONDE , en maakte bij 
de voorhoede Van dat corps, 
waarvan hij onder de bevelen 
van den hertog van ENGHIÖN , 
de artillerie aanvoerde, al de 
veldtogten mede. In 1 8 0 1 , in 

• Franltriß teruggekeerd, wei-
gerde hij al de hem aangeboden 
posten, en legde zieh enkeltoe 
op de opvoeding zijner kinde-
ren. Bij de terugkomst des ko* 

. nings ontving hij den eeretitel 
van kolonel, en eene jaarWedde 
van 1800 francs. Hij overleed 
op het kasteel Lagarde, bij Lau-
serte in 1 8 1 5 . Sedert dat hij 
aanzijn vaderland was terugge-
geven, had FikussAC zieh weder 
aan zijne Studien en wetenschap-
pelijke waarnemingen toegewijd. 
Men heeft van hem verscheiden 
werken, van welke vermelding" 
verdienen: l.o Essai etc.(Proeve 
over den geschultsten vom, en 
de doelmatigste mmenstelling der 
luchtbollen, ten einde dezelve 
gemakkeliß te besturen), 1 7 8 4 ; 
—- 2.o Examen etc. (Onderzoek 
van het uilwerhsel der aanlreh-
Hngshracht), in het Journal de 
physique, 1 7 8 8 ; —• 3.o Essai 
etc. (Proeve eener nieuwe schelp-
hnde), in het 4.« dl. der Me-

F 5 

moires de la société médicale 
d'émulation. Hij had grootelijks 
deel aan de Histoire etc. (Natnur-
lißte historié der schelpdieren), 
een werk dat door zijnen zoon 
voltooid en-in het licht gegeven 
werd. -y- Zie het volgende Art,. 

FÉRUSSAC (ANDREAS STEPHANUS-
JÜSTUS PASCHALIS JOZEF FR. D'AU-
DEBART , vrijheer DE) , een na-
tuurkundige, in 1786 te Char
tron, bij Lauzertei, in Quercy 
geboren, zoon van den voor-
gaande, werd bij het ver trek 
zijns vaders naar het leger van 
CONDÉ, aan zijrie moederlijke 
grootmoeder overgegeven, die 
zieh met zijne eerste opvoeding 
belastte. Deze dame bewoonde 
het Am-gebergte, en dezeom-
standigheid begunstigde zijnen 
smaak voor de natuurkundige 
wetenschappën, waarin hij al-
leen en bijna zonder boeken, 
snelle vorderirigen maakte. Inden 
ouderdom van 1 5 jaren in zijn 
geboorteland teruggekomen, ging 
hij voort met zijne geologische 
nasporingen, en Steide zieh toen 
reeds in betrekking met ver
scheiden beroemde natuurkuh-
digen. Later in het velitén-corps 
opgenomen, dat te Parijs ge-
vormd werd, volgde hij de les
sen van GOVIER , LAMARCK en 
LATREILLE , en las in de aka-
demie van wetenschappën eene 
Verhandeling voor over nieuwe 
soorten van schelpdieren, die 
waardig werd geoordeeld, om in 
de Jaarboehen van het museum 
to worden opgenomen (1806). 
Naar het leger van Duitschland 
gezonden, begaf • hij zieh op 
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weg, zonder daarom zijne werk-
zaamheden le staken, streed te 
Jena, te Austerlilz enz. en tot 
onder-luitenant bevorderd, ,be-
gaf Inj zieh naar het 103.« regi-
ment in Silezie, alwaar hij een 
jaar doorbragt, hetwelk hij be-
steedde met dat gewesl, tot 
in de kleinste byzonderheden 
te onderzoeken. Weldra naar 
Spanje beroepen, onderscheidde 
hij zieh aldaar, zonder zijne 
Studien aftebreken, in verschei
den gevechten; maar te Moguer 
door een' kogel gekwetst, die hem 
door de borst ging, kwam hij 
in Frankrijk terug, en vraagde 
zijn ontslag, op den oogenblik 
dat hij tot kapitein werd be
noemd. Verscheiden verhande-
lingen, welke hij in het philo-
matisch genootschap, in het 
insliluut, in de Keltische aka-
demie vöorlas, yermeerderden 
zijnen ontluikenden roem. Zijn 
Coup d'oeil etc. (Blik op Anda-
lu&ie), 1 8 1 2 , in 8.T 0, werd door 
den keizer opgemerkt, die hem 
tot onder-prefekt van Oleron 
benoemde. Ten gevolge eener 
hatelijke kuiperij, verloor hij 
dien post bij de restauratie; 
maar de hertog van ÄNGouLeiiE 
Steide er hem schadeloos voor. 
Bij de reorganisatie van het 
staf-korps, werd hij nmParijs 
beroepen, en in 1 8 1 8 , tot hoog-
leeraar der aardrijkskunde en 
militaire statistiek, bij de nij-
verheids-school benoemd. In 
het eerste jaar moest hij ook 
eenen leergang der sterrekunde 
houden, doch daar hij, ondanks 
al zijne inspanningen, weinige 
vruchten zag, nam hij zijn ont
slag, om zijne werkzaamheden 

weder optevatten, die hij ge-
noodzaakl was geweest, zoo niel 
aftebreken, ten minste te vor-
dagen. In 1823 stichtte hij het 
Bulletin universel des science* 
et de l'industrie, eene soort 
van periodieke encyclopédie, 
naar een al te uitgebreid plan 
ontworpen, en die, in weerwil 
der ondersteuning van de rege
ring, voor 1830 reeds op hield 
in het licht te verschijnen. Na 
de Julij-omwenteling, door het 
dep.t van Tarn en Garonne, 
tot lid van de kamer der afge; 
vaardigden benoemd ,' hield hij 
in 1832 op er lid van te zijn, 
en overleed den 2 1 Junij 1836. 
Zijne voornaamste werken zijn: 
l.o Histoire etc. (Natuurlijke 
historié der land- en waterschelp-
dieren), Parijs, 1 8 1 9 en volg. 
jaren, S.dl.n, in 4.*°, met eenen 
allas infoï. Dit belangrijke door 
zijnen vader begonnen werk, is 
voortgezet door G. P. DESHAIS, 
en was in 1842 nog niet geheel 
vollooid ; — 2.o Tableau etc. 
(Systematische afbeelding der 
schelpdieren), ib. 1822, in 4.T0; 

3.o Histoire etc. (Natuurlijke 
historié der schelpdieren), möt 
ORBIGNY en verscheiden andere 
natuurkundigen bij- monogra-
phiën in het licht gegeven, ib. 
1834—1842 , gr. in 4 > , of in. 
fol. met gekleurde platen* 

FESCH (JOZEP) , kardinaal en 
aartsbisschop vânLyon, te Jjw' 
cio, op het eiland Corsika, den 
3 Januarij 1763 geboren, was 
de zoon van eenen Zwitserschen 
officier (uit Bazel) in Gonuee-
sche dienst, FBANCISCOS FESCH 
en van de Wed. RAMOLINI , " 8 
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moeder van LJETITIA, die de 
moeder van NAPOLEON BONAPARTE 
was. 1 3 jaren oud zijnde werd 
de jonge FESCH riaar het serai-
narie van Aix in Provence ge-
zonden, en, na aldaar zijne 
Studien te hebben volbragt, tot 
priester gewijd. Bij het begin 
der Fransche omwenteling, ora-
helsde hij met .vuur de begin-
selen derzelve, en, terwijl hij 
zijne pligten vergat, verliet hij 
het seminarie, om in Savootye, 
eenen ondergeschikten post bij 
de administratie van levensmid-
delen te gaan bekleeden. BONA
PARTE , opper-veldheer van het 
leger in ltalie geworden, trok 
zijnen oom uit dezen nederigen 
stand eniverhief hem tot krijgs-
commissaris. Daar Inj hem ech
ter tot hooge waardigheden be-
stemde, zoö wilde hij later, 
dat hij de bedieningen van den 
•geestelijken Staat weder zoude 
opvatten. Nadat FESCH in 1802, 
aartsbisschop van Lyon, en in 
1803 kardinaal geworden was, 
werd hij als gezant naar Rome 
gezonden, van waar hij terug-
kwam met den Paus,, dien hij 
bij .de plegtigheden der zalving 
van NAPOLEON assisteerde. Twee 
maanden later wer"d Inj met den 
post van groot-aalmoezenier be-
kleed, en tot senateur benoemd. 
In dezen stand behield hij vele 
eenvoudigheid en zijne geheele 
önafhankelijkheid. In 1 8 0 9 , 
voor het aartsbisdom Partys be 
slemd, weigerde hij dezen stoel, 
uit hoofde van de verdeeldheid 
die er tusschen het hoofd der 
Kerk en het hoofd des kei-
zerrijks bestond. In -1811 tot 
president van het concilie van 

Partys verkozen, verklaarde hij 
zieh nadrukkelijk voor de hand-
having van de regten der Kerk, 
en werd naar Lyon verbannen, 
alwaar hij tot in 1 8 1 4 , het kart: 
huizerkloostéri bewoonde. Bij 
de aannadering der Oostenrijk-
sche légers, vertrok hij met 
zijne zuster naar Rome, alwaar 
hij door den Paus met welwil-
lendheid ontva'ngen werd. Bij 
de terugkomst van NAPOLEON 
van het eiland Elba, kwam 
ook FESCH te Partys terug, en 
nam zelfs zitting in de keizer- ' 
lijke .kamer der pairs. JNTa den 
slag van Waterloo sloeg hij we
der den weg naar Rome in, 
waar hij sedert dien tijd gerust. 
leefde, terwijl hij zijne'inkom-
sten aanwendde, om de armen 
te ondersteuneri en de kunsten 
aantemoedigen. De kardinaal 
FESCH overleed den 13 Mei 1839. 
Hij had eene rijke en schoone 
verzameling van schilderpn bij-
eengebragt, waarvan.de toegang 
voor elken lief hebber openstond ; 
bij zijn testament bepaalde hij 
dat deze verzameling, niet uit 
elkander zoude gaan ; dezelve 
is desniettegenstaande, in het 
belang der erfgenamen, te Borne,, 
van tijd tot tijd, publiek ver
kocht. De abbé LYONNAIT heeft 
in het licht gegeven: Le cardi
nal FESCH, archevêque, primat 
des Gaules etc., Lyon, 1 8 4 1 , 
2 dl.» in 8.™ 

FETH-ALV. — Zie FATH-ALI. 

* FEUERBACH (PAUL ANTON JO
HANN ANSELM VON), een beroemde ' 
criminalist, den 1 4 November 
1 7 7 5 , te Jena geboren, waar 

t 
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zijn väder advocaat was. Prie 
jarea na zijne geboorte, ging 
echter zijn yader te Frankfort 
am den Mein wohen, waar de 
veel belovende zoon zijn voor-
bereidend onderwijs, voor de 
akademie-studien in Jena, ont-
ving. Behalve zijne Studien in 
de .regten» voor welk vak hij 
bestemd was, had vooval de 
beoefening der wijsbegeerte veel 
aanlokkends voor hem, zoodat 
hij, behalve de voorlezingen bij 
REINHOLD, de Schriften van HUME, 
LOCKE , LAMBERT en KANT ijverig 
heoefende, en zulks in weerwil 
van zijn zwak ligchaamsgestel, 
dat door inspanningen des gees-
tes geheel uitgeput werd. In 
1799, doctor in de beide reg
ten geworden, trad hij op als 
privaat-onderwijzer; in 1801 tot 
huitengewoon hoogleeraar bevor-
derd, werd hij tevens lid van het 
achepensgeregt. Van 4 Univer
sitäten ontving hij eene eervolle 
beroeping, doch gaf hij in 1802, 
de voorkeur aan die van Kiel. 
In 1804 ging hij als Beijersche 
hofraad naar Landshut; doch 
wegens menigvuldige verwarrin-
gen, waaraan FEOERBACH zelf 
geene geringe schuld had, ver-
zocht hij om zijn ontslag, het-
welk hem ook in 1805 verleend 
werd; doch reeds den 16 Decb. 
deszelfden jaars, kwam hij als 
geheim referendaris van het dep.t 
van justitie en policie te Mm*" 
ehen, van welke dep.t hij den 
15 November 1806 tot gewoon 
lid, en den 1 October 1808 
tot geheimraäd verheven werd. 
Terwijl hij zijne aandacht ves-
tigde op de verbetering der Bei
jersche r̂imineele regtsplegtng 

ü. 

vervaardigde hij een ontwerp ter 
afschaffing der pijnbanken, late? j 
tot een strafwetboek, dat door 
eene commissie onderzocht, als I 
wetboek van strafregt voor het | 
koningrijk Heißeren, wettig Ц I 
ingevoerd. In 1813 verschee» j 
hetzelve in het licht en werd 
gedeeltelijk ook in andere staten < j 
met nut aangewend. In veree< 1 
niging met Зои. VON ARETIH en 
den staatsraad GÖNNER , nam hij 
deel aan de redactie van den 
Codex Maximiiianus, die tot 
dusverre slechts voor Oud-Beir 
jeren kracht van wet had, doch 
thans voor het algemeen bur-
gorlijk regt van het geh.eele 
koningrijk toepasselijk rooest 
worden gemaakt. Na eene aood-
zakelijke uitspannings-reis door 
Zwitserland, in 1813, om zijne 
ondermijnde gezondheid eenig; 
zins te herstellen, werd hy 
in 1814, tweede president van 
het geregtshof van appel in 
Bamberg, welken post hy № 
1817 verwisselde, met dien van 
eersten president bij het hof 
van app&l in Ansbach. In 1821 
deed hij eene reis naar Frank-
rijk, om de geregtsbedeeling al-
daar naauwkeuriger, en door 
eigene waarneming te leeren 
kennen. Na zijne terugkomst 
werd hij tot werkelijken staats
raad verheven. Hij overleed den 
9 Mei 1833, te Frankfort чап 
den Mein, hooggeacht alsschrij-
ver, staatsman en wetgever» 
door- vorsten met onderschei' 
dingen en verscheiden orden 
vereerd, bijv. met de orde yan 
burgerlijke Verdienste der Beyer* 
sehe kroon, met het ridderkruis 
der Russische Amd-orde, met 
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de koninklijk Saksiscbe huis-
örde van den Witten Talk enz. 
Zijn eerste geschrift van belang 
was: l.o lieber die einzig mög
lichen Beweisgründe gegen das 
Daseyn und die Gültigkeit der 
natürlichen Rechte, Leipzig, 
1 7 9 5 ; — verder 2.o Kritik des 
natürlichen Rechts, 1 7 9 6 ; — 
3.o Antihobbes, Erfürt, 1 7 9 8 ; 
— 4.o Revision der Grundsätze 
des positiven peinlichen Rechts, 
Giessen, 1800 , 2 dl.», tegen 
KANT gerigt; — S.O Lehrbuch 
des gemeinen in Deutschland 
geltenden peinlichen Rechts, 
Glessen, 1 8 0 1 , 2. E uitg. met 
aanmerkingen en vermeerderin-
gen door MITTEBMAIER , 1 8 3 6 , 
het voornaamste der werken van 
FEUERBACH, dat als een gezöcht 
compendium aan de universitei-
ten groote verspreiding vond, 
waardoor hij zicb, als 't wäre, 
aan het hoofd der zoogenaamde 
rigoristen gesteld zag; — 6.o Be
trachtungen über das Geschwor-
mn-Gericht, Landshut, 1 8 1 3 ; 
— 7.o Erklärungüber meine an
geblich geänderte Ueberseugung 
in Ansehung der Geschwornen-
Gerichte, Erlangen, 1 8 1 9 ; — 
8.o Betrachtungen über die Oef-
fentlichkeit und Mündlichkeit 
gerichtlicher Verhandlungen, 
Giessen, 1 8 2 1 — 2 5 , 2 dl.™ Zijne 
uren van uitspanning wendde hij 
even zoo nuttig als aangenaara 
aan, voor de schoone letterkun"-

• de, en beproefde van het Indische 
gedieht, Gita- Gowinda, eene me
trische vertaling, met aantee-
keningen, waarvan er eenige 
stukken in het tijdschrift Eos 
voor 1821 versehenen. De on-
gelukkige vöndelingKASPAR HÄU

SER (zie dat Art.) trok evenzeer 
zijne bijzondere opmerkzaam-
heid; FEDERBACH leverde te dien 
einde eenige belangrijke vornan» 
delingen, alsmede een zelfstan-
dig, op de acten van onderzoek 
gegro.tid, werk; — 9.o Einige 
Actenslücke, den unglücklichen 
Findling KASPAR HAUSER betref
fend, voorkomende in de Anna-
len der Criminal-Rechtspflege 
van HITZIG; ^— lO.o KASPAR 

"HAÜSER, Beispiel eines Verbre
chens am Seelenleben des Men* 
sehen, Ansbach, 1 8 3 2 , behalve 
nog andere geschritten over de 
regtsgeleerheid, -welker geza-
menlijke vermelding, deze schets 
te uitvoerig zoude maken; gaf 
hij zelf nog te Neurenberg, 
1 8 2 8 , in äfdeelingen in het 
licht: Sammlung kleiner Schrif
ten vermischten Inhalts. 

FEÜTRIER (JOANNES FRANCISCO» 
HVACINTHUS, graaf), te Parijs, 
den 2 April 1785 geboren, vol-
bragt zijne Studien in het semi-
narie van Saint-Sulpice. Zoodra 
hij tot priester was gewijd, werd 
hij door den kardinaal FESCH 
tot algemeen secretaris van het 
groote aalmoezeniersehap be-
noemd. Hij vergezelde in 1 8 1 1 
den prelaat naar het concilie, 
beroepen om de geschillen te, 
regelen, die met het hof van 
Rome ontstaan waren, endeelde 
in den tegenstand, welken deze 
vergadering aan den wil des kei» 
zers toonde. Bij de restauratie, 
in zijnen post bij het groote aal? 
moezenierschap bevestigd, ver
lief hij denzelven, in weerwil 
van den aandrang van den 
kardinaal FESCH , gedurende de-
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honderd dagen. Bij de tweede 
terugkomst des konings in het 
bezit deszelven hersteld, werd 
hy weldra honorair-kanonik, van 
het kapittel van SL Denis, daar'na 
pastoor der Magdalena-kerk, en 
wist door zijnen ijver en. zijne 
onvermoeide werkzaarnheid, de 
godsvrucht en de liefdadigheid 
der geloovigen te doen herleven. 
Met een bewonderenswaardig 
talent voor den kansel begaafd, 
droeg hij den 8 Mei 1821, in 
de hoofdkerk van Orleans, de. 
lofrede van JEANNE D'ARC voor, 
en twee jaren later werd hij tot 
dezelfde taak. uitgenoodigd. In 
1822, hield hij voor deFransche 
akademie de lofrede van den 
H. LODEWIJK, een versleten on-
derwerp, doch waarvan hij het 
geheim bezat, verscheiden bij-
zonderheden als verjongd te doen 
uilkomen. In het volgende jaar 
tot algemeren-vikaris van Partys 
benoemd, werd hij den 26 Janu
ary 1826 tot den bisschoppelij-
ken stoel van Beauvais beroepen. 
In'1828, tot het ministerie van 
kerkelijke zaken bevorderd, on-
derteekende hij mede deberuchte 
ordonnantien van den 16 Junij, 
welke zulke levendige vertoogen 
van het episkopaat en de Fran-
sche geestelijkheid uitlokten. 
Men heeft hem verwelen zijne 
toevlugt tot dubbelzinnige mid-
delen te hebben genomen, om 
zijne ambtgenooten te overtui-
gen, dat de bedoeling des Pauses 
was, dat zijzich aan deze or
donnantien onderwierpen, die 
later voor hem eene bron van 
bitter naberouw waren.. Hij ver--
liet het ministerie in Augustus 
1829, en werd tot pair verhe-

ven. Het verdriet had zijne 
gezondheid ondermijnd, zoodat 
hij zieh naar Partys begaf, oin 
de artsen te raadplegen. Den 27 
Junij 1830, werd hij dood ge-
vonden in zy'n bed. Men heeft 
Van hem: l.o Eloge etc. (Ge-
schiedkundige en godsdienstige 
lofrede van JEANNE D'ARC), Or
leans, 1823, in 8 J O ; — 2.o 
Oraison etc. (Ltykrede van den 
herlog van BERRV), bestemd om 
uitgesprokeh te worden, bij eene 
lijkdienst in de St. Magdalena-
kerk, 1822, in 8.™; —3.0 
Oraison etc. (Ltykrede van Mevr. 
de hertogin Wed. van ORLEARS), 
2.e.uitg., Partys, 1821, in 8л* 

FIDENZA. — r Zie BONAVENTURA 
{Heilige) -Wbk-

FIESCHI (JOZEF MARIA), in 
1790, te Murato, op het eiland 
Corsika, geboren, nam, 18 ja
ren oud zijnde, dienst in een 
regiment dat naar Napels ver-
trok. In 1814 werd het corps, 
waartoe hij behoorde,. ontbon-
den, en hij , keerde naar zijn 
vaderland terug, alwaar hij bij 
een legioen, dat men toenmaals 
zamenstelde, werd ingelijfd. Hij 
vergezelde MURAT (zie dat Art. 
rWbk.-) op zijne gewaagde on-
derneming, die de noodlottigste, 
uitkomst opleverde. FIESCHI > 
eerst met zijne makkers in het 
fort Lamalgue te foulen op-
gesloten, werd te Dr.aguignan 
voor de regtbank betrokken en 

' vrijgesproken. Naar Corsika te-
ruggekeerd, onteerde hij zieh 
weldra door verscheiden diefstal-
len, hetwelk hem in Augustus 
1816, tot eene tienjarige gevan-
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genisstraf deed veroordeelen. Na-
dat zijn' straftijd, dien liij in 
de gevangenîs van Embrun had 
doorgebragt, ten einde was, 
leidde bij een rondzwervend en 
ellendig lcven, tot aan de Julij-
omwenteling. Op dat lijdstip 
ging hij naar Parijs, en gaf 
zieh aklaar voor eenen wegens 
zijne vaderlandsliefde vervolgden 
man uit, en het gelukte hem 
zieh door de commissie voor 
slaatkundige veroordeelden eene 
jaarwedde van 550 francs te 
doen toekennen. Hij verkreeg 
tegelijkerlijd den rang van on-
der-offleier bij de compagnie 
Veteranen, tot het bewaken van 
het gevangenhuis te Poissy be-
last, en kort daarna werd hij 
met denzelfden rang ingelijfd, 
bij.de compagnie sédentaire (rüs
tende) onder-officiers in garni-
zoen te Parijs. Intusschen kwam 
eene vrouw van meer dan ver
dachte levenswijze en z'eden, 
LAURENCE PETIT, weduwe LAS
SA VE, vrouw ABBOT, met welke 
hij in de gevangenis van Em
brun , misdadige belrekkingen 
had aangeknoopt, zieh met hä
ren ouden gevangen-makker ver-
eenigen, en tegen het einde van 
1830 waren zij als deurwachters 
{concierges) in een huis nabij 
den tuin des konings {jardin 
du roi) geplaatst. Nadat een 
burgerlijk ingénieur, opziener 
der werken tot de canalisatie 
der ffièvre, in dat huis.zijnen 
intrek had genomen, gelukte 
het aan FIESCHI, eene aanslel-
ling bij genoemde werkzaamhe-
den te bekomen, en kort daarop 
bekwam hij het opzigt over den 
molen van Crmlle-Barbe aan 

die rivier, en in de nabijheid 
van de kohinklijke fabrijk der 
Gobelins gelegen. Nadat de di-
recteur van dat gesticht, de 
heer LADVOCAT , FIESCHI had lee
ren kennen, liet hij zieh, even 
als. iedereen, door zijne ge-
waande staatkundige veroordee-
lingen misleiden, en gaf hem 
talrijke bewijzen van belangstel-
ling. FIESCHI veinsde omtrent 
dezen tijd eene onbegrensde ver-. 
knochtheid aan de regering; hij 
verzocht om eenige betrekking 
bij de policie, en ontving den 
last eenige volksgenootschappen 
te bewaken. Het schijnt dat 
hij bewijzen van schranderheid 
en ijver gaf," en toenmaals ge-
wigtige diensten bewees, zon-
der echter, op te houden zijne 
zoogenaamde militaire en staat-
kundige titels te doen gelden, 
en het ministerie van oorlog en 
en de commissie van understand 
met zijne verzoekschriften te 
bestürmen. Hij had zijne be-
trekkingen van agent van policie 
en van opziener van den molen 
Croulle-Barbc behouden, en 
oefende daarenboven in zijne 
vrije uren het beroep van wever 
uit. De siechte behandelingen 
welke hij aan LAURENCE PETIT 
deed ondergaan, bewogen haar, 
hem te verlaten; maar hare doch-
ter NINA LASSA VE bleef bij hem, 
en FIESCHI schaamde zieh niet, 
haar tot het voorwerp zijner 
dierlijke hartstogten te maken. 
Zijne zedeloosheid en zijne on-
deugden konden het oog van 
zijne besehermers niet ontgaan. 
Als onder-opziener der werk-. 
zaamheden van zuivering der 
walerleiding van •Arcueil., met* 
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de uitbetaling der werklieden 
belast, zag men dat hij de daartoe 
bestemde gelden verdonkerde, 
en hij verloor zijnen post. Na-
dat tegelijkerlijd zijne valschheid 
in geschritten ontdekt was, ont-
trok de heer LADVOCAT hera zijne 
beseherming; het gouvernement 
trok de jaarwedden en trakle-
menten in, welke hem waren 
toegestaan, en het was slechts 
door zieh verborgenste houden, 
en van naam te veranderen, 
dat hij aan een nieuw eeimineel 
proces kon ontsnappen. Boor 
deze algemeene ongenade verbit-
terd, morde FIESCHI woorden 
van wraak tegen de regering. 
Intusschen Was hij er eenige 
maanden voor Julij 1835 in ge-
slaagd, om het onzekere en 
eilendige leven, dat hij leidde te 
vertaten, en had hij in.eene fa-
brijk van behangselpapier werk 
gevonden. Dus was de loestand 
van FIESCHI, bij het aannaderen 
van de 5.° verjaring der Julij-
omwentelingvan 1830. Deeerste 
dag der feeslvierihg waszonder 
ongeluk afgeloopen, en de voor-
zorgen, door de gezagvoerders 
genomen, schenen de verzeke-
ring te geven, dat de tweede 
niet minder gelukkig zoude ein-
digen. Koning LoDEwuK PHILIPPUS , met eenen talrijken staf, 
en drie zijner zonen vergezeld, 
reed te paard voorbij het front 
van het 8.e legioen der nationale 
garde, in den omtrek van den 
Jardin Türe gestationneerd, toen 
eensklaps eene losbarsting weer-
galmde, gelijk aan die, welke 
een aantal klappers of een siecht 
uitgevoerd pelotonsvuur zou te 
weeg brengen. Elf personen, 

waaronder de hertog van THEVISO j 
(zie MORTIER -Wbk.-), waren j 
levenloos nedergevallen. Het ; 
huis, waaruit de schoten zjjn j. 
gevallen, wordt oogenblikkelijk " 
bezet. Een spoor van bloed dost ] 
weldra den moordenaar ontdek-
ken, die in hechtenis genomen, \ 
en te midden der krelen des | 
volkf> dat hem wil vermoorden, 
naar den wachtpost van Cha-
teau-d'Eau vervoerd wordt. Den 
30 Jamiarij 1836, werden voor 
het hof der.pairs, de debatten 
geopend, die de algemeene aan-
dacht in de hoogste mate bezig 
hielden. FIESCHI verloonde zieh 
aldaar met de grootste onbe-
schaamdheid en snoeverij. Zeker 
van het lot dat hem wachlte, 
koos hij de partij eener volko-
mene openhartigheid ten opzigle 
van zijne medebeschuldigden, en 
sprak op eene laatdunkendewijw , 
over de diensten, welke hij aan 
Frankrijk had bewezen, endie 
hij het nog zou bewijzen door 
zijne openbaringen. Op' eene 
rondborstigo wijze verhaalde Kj 
de weifelingen, waarin hij °P 
den dag voor de misdaad ver-
keerde, en den angst van zijn 
geweten, op den oogenblik toen 
hij gereed stond den aanslag uit-
tevoeren. Hij verklaarde dat 
weinige oogenblikken te voren, 
de heer LADVOCAT, zijn weldoe-
ner, dien hij sedert elf maan
den niet gezien had, zieh mj1 

zijn legioen, op de Boulevard, 
vlak voor zijn werktuig geplaatst 
had; dit gezigt had hem ge
troffen , en hem voor een' oogen
blik het denkbeeld ingeboezenio, 
orn naar beneden te gaan, nen 

heer LADVOCAT te verzoeken. 
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van boven in zijne kamer to 
komen, hem alles te openbaren, 
zieh voor zijne voeten nederte-
werpen, en hem te smeeken 
hem behulpzaam te willen zijn 
in hot ontvlugten van Frankrtyk. 
» Maar, voegde hij er bij, zijn 
legioen veranderde van stand-
plaats; mijn kwade geest bo
trioid de overhand,' ik was als 
'een wanhopige. Mijne misdaad, 
sterker dan mijne rede, stiet mij 
den degen in de lenden. FIESCHI 
zou het u aan moedontbreken? 
Neen, mijn woord was gegeven. 
Ik nam daarop,de lont.ontstak 
de machine in het midden, en 
de misdaad was gepleegd." Mo* 
REY, door de ontdekkingen van 
FIESCHI, en door eene menigle 
ontegensprekelijke bewijzen be-
zwaard, legde gedurende de de-
batten , eene buitengewone geest-
kracht aan den dag, en volhardde 
in een bepaald stelsel van ont-
kenning. BOIREAU toonde zieh 
schaamteloosenonbeschoft. Wat 
PEPIN betreft, zoo verraadden 
zijne verlegenheid en zijne uit-
vlugten de onrust van zijn ge-
weten. Drie der beschuldigden 
werden tot de doodstraf, en 
BOIREAU, de eenige medepligtige, 
dien FIESCHI gespaard had, tot 
twintigjarige gevangenschap ver-
oordeeld, welke straf later in 
tienjarige ballingschap veranderd 
is. De uitvoering van het vonnis 
had plaats, den 1 9 February 
1836 , in tegenwoordigheid eener 
ontelbare menigte, welke de 
nieuwsgierigheid tot het laatsle 
bedrijf van dit bloedige treur-
spei had uitgelokt. FIESCHI toonde 
in zijne laatsto oogenblikken, 

II. DEEI« 

eenen awed, die Zieh niet ver-
zaakte. Hij verzocht den gees-
telijke, die hem bijstond, met 
hem het schavot te beklimmen. 
» Ik verlang, zeide hij, datgif 
mij der eeuwigheid zoo nabij 
mogelijk vergezelt." Op het 
schavot gekomen, zeide hij met 
eene luide en heldere stem : » Ik 
heb de waarheid gezegd, ik heb 
de geheele waarheid gezegd j ik 
vraag vergeving aan God en aan 
de menschen, vooral aan God.. 
Mögt mijne straf tot voorbeeld 
dienen!" Dus viel het hoofd 
van eenen man, waardig om 
naast de RAVAIIXAC'S, de CLE
MENT'S en de LOUVEL'S geplaatst 
te worden, indien het gemis 
van alle overtuiging, van alle 
geloof er niet nog oen grooter 
gedrogt van maakte. Door ydel-
heid en hoogmoed verslonden, 
bereid om alle parlijen te dienen, 
om dezelve alle te exploiteren ; 
niets vuriger wenschende, dan 
eene geheele raaatscbappelijke 
omverwerping, onder begunsti-
ging van welke hij eenen post 
kôn vinden, die aan de aan-
matigingen eener buitensporige 
eerzucht beantwoordde. AI de 
geestkracht, welke hij van de 
natuur had ontvàngeri, werd 
door FIESCHI tot de misdaad aan-
gewend, en hij maakte er zijne 
Studie vän om eene groote eu-
veldaad optesporen, die' hem 
eenen naam kon geven. AI de 
bijzonderheden betrekkelijk zijne 
misdaad zijn opgeleekend in een 
geschrift, getiteld i Procès de 
Fieschi, Partys-, 1 8 3 6 , 3 dl», 
in S.t'o 
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FIÈSCO. —• Zie FiESQUE -Wbk.-

FJÉVÉE (JOZEF), een Fransche 
letterkundige, in 1770, te Pa
rtys geboren, was eerst boek-
drukker, welk beroep hij weldrà 
liet varen, om zieh op de be-
oefening der lelteren toeteleggen. 
In bet begin een voorstander 
der nieuwé orde van zaken zijnde, 
werkte hij mede aan de redactie 
der Chronique de Paris, en deed 
in 1790 ten tooneele voeren les 
rigueurs du cloître (de gestreng-
heden des kloosters), eeri klein 
zangspel, dat veel bijval vond. 
De gebeurtenissen, die elkander 
zeer snel opvolgden, matigden 
z'une gevoelens. Op den 13 Ven
démiaire, onderscheidde hij zieh 
in de worsteling der wijken van 
Partys tegen de conventie, ter- . 
wijl net hem gelukte, aan de 
tegen hem gerigte vervolgingen 
te ontsnappen. Na den 18 Fruc
tidor andermaal vogelvrij -ver-
klaard, hield hij zieh in den 
omtrek van Partys verborgen, 

1 en ging voort met de agenten 
der.BouB.BoNs, eene drukke brief-
wisseling.teonderhouden. Twee 
zijner brieven onderschept zijnde, 
werd hij in 1799 in hechtenis 
genomen en in den Tempel op-
gesloten. In 1802 door den 
eersten consul met eene netelige 
zending naar Engeland belast, 
werd hij bij zijne terugkomst 
tot censor benoemd, en werd 
een der eigenaars van het Jour
nal de J'empire, aan den opgang 
van welk blad, hij door zijne 
artikels veel bijdroeg. Hij was 
sedert eenigen tijd rekwestmees-
ter, toen hij in 1810 eenever-
trouwelijke zending naar Ham-
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bürg vervulde. In 1813, tot 
prefekt van het JVi'eure-dep.t be
noemd, verloor hij dien postin 
1815. Van tuen af liet hij alle 
openbare betrekkingen varen, en 
Steide zieh aan het hoofd der 
koningsgezinde oppositie. On-
der den last der j'aren gebukt, 
de onophoudelijke worsteling 
tegen» het gezag moede, bragt 
hij de laatste jaren zijns levens 
in de afzondering door, en over-
leed in Mei 1839, den roem 
nalatende van eenen man, die 
eeneri buigzamen en vruchtba-
'ren geest bezat, en een goede 
leiterkundige was. Zijne voor-
naamste werken zijn: l.o La 
dot etc. (De bruidschat van So-
ZETTE), Partys, 1798, in 1.2.m0 

een roman vol bevalligheid en 
gevoel, in het Spaansch en Por-
tugeesch vertaald, en verschei-
den malen herdrukt- 2.» 
Frederic, 1800,3 dl.», in I8.mi 
<-r- 3.o Lettres etc. (Brieven over 
Engeland), 1802, in 8.™ Het 
is voornamelijk door dit werk 
dat NAPOLEON het oog op hem 
liet Valien- — 4.o Correspon-
dance etc. (Staathundige en ad
ministrative briefwisseling) 1815 
tot, 1819, 15 dl.», in 8 . « № HENNEQUIN); — ö.o Histoire etc. 
(Geschiedenis der sitting va« 
1815—20), 4 dl.», in 8.vo 

F i t A S s i E K (MARINUS). — NB. 
Het artikel onder dezen 
bis. 75—76 van het 10.* Dl des 
Wbks. voorhomende, moet <$s 

vervallen envervangen beschouvid 
worden door. FIUASSIER (MARI
NÜS) , Us. 78 deszelfden Deels-

* FiNCAL (FIN MAC Coro)-

http://der.BouB.BoNs
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vader van OSSIAN (zie dat Aft. 
•TtfWs.-), vorst van Moneti in 
Caledonia, volgens sommigen, 
omtrent het midden der 2. E , vol
gens anderen omtrent het mid
den der 3.e eeuw na J. G. Vol
gens de Geschiedenis van En-
geland door CH. G. HEINRICH, 
zong OSSIAN in de 4.E eeuw; waar-
uit is afteleiden dat FINGAL wel 
in de 2.e helft der 3.° eeuw moet 
geleefd hebben. Is echter de door 
OSSIAN vermelde CARAC'HUIL de 
Romeinsche keizer CARACALLA , 
dan moet FINGAL , iets vroeger 
geplaatst worden. Dezé vorst, 
die dapper den oorlog Voerde 
tegen de Hörnernen, Zweden en 
leren, werd allengs de held van 
verscheiden hem prijzende ver
balen, en als krijgsman en zan
ger hoog verheven, vooral in 
de beide gedienten Fingal en 
Temora; — verscheiden groote 
gebouwen, gewelven enz. in de 
Schotsehe hooglanden dragen zij-
nen naam ; ook is het Fingalshol 
op het Hebridische eiland Staffa, 
eene der schoonste natuurwon-
deren van geheel Europa. 

* FINK (JAKOB), een uitste-
kende S c h i l d e r , den 23Novem
ber 1 8 2 1 , te Schtvarsenberg in 
Voralberg, van arme maar gods-
dienstige ouders geboren. Reeds 
in zijn vijfdejaarteekendeFiNK, 
dikwijls heimelijk en tegen den 
wil zijner ouders in de school 
en in huis. In 1 8 3 5 kwam hij 
in de kreits-hoofdschool telfre-
gens, en in 1839 , te Innsbruck 
bij zijnen verdienstelijken land-
genoot GEBHARD FLATZ , onder 
wiens leiding hij in het teekerien 
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en schilderen reuzenstappen 
maakte, Vier jaren later trokken 
meester en leerling naar Rome, 
om äldaar te verblijven. De 
belangrijkste schilderijen, door 
FINK, tot aan zijnen dood, in 
Rome zamengesteld en uitge-
voerd, zijn de volgende: l.o 
CHRISTUS en de Samaritaansche 
vroiiw aan de Jakobsput. Hij 
zond dit stuk aan zijne bescher-
mers METZLER en RHOMBERG , 
die hem edelmoedig ondersteun-
den ; — 2.o De kindersegening 
door CHRISTUS; — 3.ó De heilige 
GATHARINA en de heilige ELIZA
BETH van Thüringen t door den 
hertog van EEUGHTENBERG aan-
gekocht; — 4.o De H. H. THE
RESIA en CLARA , het eigendom 
van Miss BOWLES; — 5.o De 
kindersegening, voor zyne be-
schermers geschilderd ; — 0.o 
Voor de vorsten voNKmsKveen 
huisvleugel-altaar met de Ma
donna , de H. ANNA , den heiligen 
martelaar RUDOLF en ELIZABETH 
van Thüringen; — 7.o De Aarts-
engel MICHAÖL, voor .MICHAÖL 
GASZNER , bij Wien hij het Latijn 

. geleerd had. Een groot altaar-
stuk, de ernte Commutile van 
den H. ALOYSIUS voorstellende, 
voor de Engeische kerk te Bri-
seen, ' welk stuk echter door 
meester FLATZ moest voltooid 
worden, daar eene zenuwkoorts 
den veelbelovenden jongeling 
den 6 Sept. 1840 , te Rome in 
het graf sleepte. , 

FIORAVANTI (VALENTINIANUS) , 
éen beroemdö kapelmeester te 
Rome in 1764 geboren, werd 
door zyY vader naar Napels ge-

2 
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zünden, alwaar hij onder CIMA-
ROSA, GUGLIELMI en PAESIELLO 
studeerde. In zulk eene school 
maakte hij in korten tijd de 
verbazendste vorderingen, en 
trad op als tooneel-componist 
met de 'Contatrici villane, waar« 
van hot schitterend onthaal hem 
den post van opper-bewindheb-
ber van het koninklijk tooneel 
van Lissabon verschaffe. Hij 
leveide aldaar la Camilla, eene 
niet minder gezochte boertige 
opera. Naar Madrid beroepen, 
viel hem aldaar niet minder 
bijval ten deel, en in 1807 
kwam hij te Partys, alwaar hij 
ten tooneele deed voeren : / Vir
tuosi ambulanti, zijn meester-
stuk, waarvoor hem eene zekere 
malie ten deel viel. Men heeft 
van hem in denzelfden.smaak: 
l.o Raggiri ciarlataneschi; — 
2.o II Raoul de Crequi; —3.° 
Il Ciabattino; — 4.o Li tre 
Comingi. In Julij 1816, tot 
kapelmeester in de St. Pieters-
kerk van Rome benoemd, was 
het in die betrekking, dat hij 
zijn beroemd driestemmig Mise-, 
rere, en verscheiden andere, 
niet ; minder merkwaardige ge-
wijde muzijkslukken compo-
neerde. FIORAVANTI is te Canna, 
den 16 Junij 1837 overlèden, 

*'FIRMJAN (KAREL JOZEF, graaf 
VON), een verdienstelijke Staats-
man, in 1706, te Deutschmetz, 
in het gebied van Trento gebo
ren , ontving .zijne eerste op-
voeding en wetenschappelijke be-
schaving te Erlhai, Innsbruck en 
Salzburg. Na zijnen leergang ten 
«inde te hebben gebragt, word 
hij in Holland een aanhoordnr ' 
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van VITRIARIOS, en knoopte h'ij 
vriendschapsbetrekkingen aan 
met HAVERKAMP, BOERHAVE, Bra-
KERSHOEK (zie die Art.3 -WM.-) 
en andere beroemde mannen te 
Leyden. Van daar begaf hij zieh 
naar Partys, en kort daarop naar 
Halle, alwaar hij zijnen smaak 
voor de sehoone kunsten verder 
ontwikkelde. Toen FRANCISCDS I 
den keizerlijken troon besteeg, 
keerde FIBMIAN "naar Duüschlana 
terug, en wijdde zieh geheel aan 
de staatszaken toe. MARIA THE
RESIA zond hem als gevolmagligd 
minister naar Napels, alwaar hij 

' door zijn innemend en zacht ge-
drag, nist minder dan door zijne 
verkregene bekwaamheid in eene 
meesterlijke behandeling der 
moeijelijkste aangelegenheden, 
koning KAREL uit het huis van 
BOÜRBON bewoog, om tot het Ita-
liaansche bondgenootschap toe-
tetreden, waarvan de verkiezing 
van fienen Roomschen koning (la-
ter keizer JÖZEF II) afhing. Toen 
hij daarop tot gevolmagtigd mi
nister • in Oostenrtyksch-Lombar-
dtye \benoemd werd, opendezich 
voor hem een nieuw uitgestrekt 
veld, omalle, deugden van een* 
door godsdienst, wijsbegeerte en 
wetenschappen, geleiden staats-
män, in hären schitterenden 
glans aan den dag te leggen. 
Hij was het, die de zucht tot 
de belere wetenschappen in die 
gewesten weder opwekte, bibli-
otheken oprigtte, en de «ni-
versiteit yan Paria trachlte 
te herstellen. Het voormalige 
hertogdom en de stad Milane, 
hebben hem sedert 1759, voor-
namelijk de stichting van ver
schwende fabrijken, de uitbrm-
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ding des handels, Verbetering 
der landhuishouding en de be-
oefening der kunsten en weten« 
schappen te danken. Aan al deze 
Verdiensten zette hij nog meer 
luister bij door de buitengewone 
vriendelijke innemendheid, met 
welke hij elken kunstenaar en 
geleerde ontving en onder-
steunde, en door het diepe in-
zigt, dathij zelf in velevakken 
van letterkunde aan den dag 
legde. Hij bezat eene vöortref-
felijke bibliotheek uit meer dan 
40,000 boekdeelen beslaande en 
uitgelezene kunstverzamelingen. 
FIRMIAN is den 20 Julij 1782 
overleden. — Zijn broeder graaf 
LEOPOLD ANTON, was bisschop 
van Salzburg; onder hem had 
in 1 7 3 2 de uitwijking der Pro«, 
testantsche Salzburgers plaats. 
Hij overleed in 1744. 

* FISCHER (JOANNES NEPOMU-
CENÜS) , hoogleeraar der wis-
kunde te Wurzburg', den 5 Maart 
1 7 4 9 , te Miessbach in Opper-
Beijeren geboren, trad in de 
orde der Jesuiten, en werd, 
na de vernietiging derzelve, in 
1 7 8 1 , geestelijke raad en hoog
leeraar der wiskunde te Ingol
stadt, in 1786 hofsterrekundige 
aan het Observatorium le Mann
heim. Na verloop van twee ja-
ren verliet hij, wegens geschillen 
met den dirigerenden minister, 
dezen post weder, en privati-
seerde; verscheiden jaren te Mün
chen en te Frank fort a. M. Na 
eeu langdurig verblijf in Enge-
land, keerde hij in 1803 naar 
Bäjeren terug, werd hoogleeraar 
der wiskunde te Wursburg, en 

overleed aldaar den 21 Februarij 
1 8 0 5 , aan de, gevolgen zijner 
menigvuldige lotgevallen, met 
eene opgeruimdheid des ge-
moeds, die hem zelfs aan den 
rand des grafs niet verliet. In 
Borne had hij bij herhaling ver-
geefsche pogingen aangewend, 
om de vergunning te bekomen, 
den priesterstand te vertaten, 
en in den leeken- en echten 
staat te mögen treden. Hij was 
een zeer bekwame wis- en ster-
rekundige, voerde eene uitge-
breide briefwisseling met, vele 
geleerden van zijn vak, ontving 
van de koninklijke maatschappij 
van wetenschappen te Göttingen, 
eenen prijs van 50 dukaten, 
voor eéne Verhandeling over, de 
breking der Hchtstralen ; en 
schreef vorder.* 1.» Heber die 
Schädlichheit des Glockenläulens 
bij Gewittern, München, 1784 
— 2.o Theorie dès Schielens, 
Ingolstadt, 1 7 8 1 • — 3.o Ver
handelingen in HÜBNER'S physi
kalisches Tagebuch, in ZACH'S 
Geographische Ephemeriden, en 
verscheiden kleine naamlooze 
Schriften, gedeeltelijk van eenen 
luimigen en satirieken inhoud. 
Zijne astronomisches Universal
instrument heeft echter geen bij-
val gevonden. 

FISCHER (FRIEDRICH CHRISTOPH 
JONATHAN), een beroemde regts-
geleerde en publicist, t&Stutgard, 
den 1 2 Februarij 1 7 5 0 geboren, 
studeerde te Tubingen, werd in 
1 7 7 6 secretaris bij het Badische 
gezantschap te Weenen, en in 
1778 legatie-secretaris van den 
hertog van Tweebruggen le Mun-

3-
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ehm. In 1779, kwam Inj als 
hoogleeraar'• van liet Staats- en 
leenregt te Halle, en overleed 
aldaar den 30 September 1797. 
Hij is als schrijver in het Duit-
sehe Staats- en vorstenregt, en 
als een geleerde historicus met 
roem bekend. Tot z'rjne geschrit
ten behooren: l.o Versuch Uber 
die Geschichte der deutschen 
Erbfolge, 2 dl.«1, in 8 . ™ , Mann
heim, 1778 j — 2.o Heber die 
Geschichte des Despotismus in 
Deutschland, mit Urkunden, 
Halle, 1780, in 8.^; 3.o 
Kleine Schriften ans der Ge
schichte , dem Staats- und Le
henrechte, ib. 1780 , 2 dl.11, in 
8,то. — 4 < 0 De prima expedi-
tione Altilfß in Gallias ac de 
rebus gestis Waltheri Jquitano-
rum prineipis, carmen epicum 
$№c. VI nunc primum ex codice 
membranaceo produetum etc., 
Leipzig, 1780 en 1792, 2dl.», 
in 4.-°; — б.о Entwurf einer 
Geschichte des deutschen Rechts, 
ib. 1781, in 8.vo - — 6.o Novissi-' 
та scriptorum ac monumentorum 
rerum germ. collect., Halle, 1781 
tot 1782, 2 dl.a, in 4.to ; —7.0 
Literatur des german. Rechts, 
Leipzig, 1782, in 8. '°; ' —'8.0 
Lehrbegriff sämmtlicher Kame
rai- und Polizeirechte, Frank fort 
a. 0., 1784 , 3 dl.«, in 8 л о г 

— 9.o Geschichte des deutschen 
Handels, der Schiff fahrt, Erfin
dungen , Künste., Gewerbe n. s. 
«>., 4 dl.», in 8 . T 0 , Hanover, 
1785• %? sterk vermeerderde 
uitgave des l.e» en 2.™ deels-, 
1794} — lO.o Geschichte FRIE
DRICHS II, Königs von Preus-
sen, Halle, 1787, 2 dl.« in 
8.f>;—- U . o Pragmatische Ge-
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schichte Württembergs, Lenden; 
1787, in 8 . ™ , naamloos. 

FITZ-JAMES (EDUARD, hertog , 
DE), pair van Frankrtyk, ach-
ter-kleinzoon vah den hertog 
van Berwick (zie FITZ-JAMES-JA-
COBUS -Whlt.-), werd in 1776 
te Versailles geboren'. Reeds in 
de eerste dagen der Fransche 
omwenteling, begaf hij zieh 
naar Italie, alwaar hij eenigen j 
tijd zijnen smaak voor de kun-
sten opvolgde. In 1792 begaf i 
h'rj zieh naar het leger van CONDÉ | 
aan den Rijn, en adjudant van j 
den maarschalk DE CASTBIES ge
worden zijride, maakte hij met 
roem verscheiden veldtogten 
mede. Rij de ontbinding van 
dat leger, stak hij naar Enge
land over, alwaar hij de ver
schulende gewesten bezocht, om 
de zeden en gewoonten derzelve ^ 
te beoefenen. Onder het con-
sulaat in Frankrtyk terugge-
keerd, wees hij-de schiüerende 
aanbiedingen van BONAPARTE van 
de hand, in afwachting van gun
stige omstandigheden , om da j 
zaak te dienen, aan welke hij j 
zieh, had toegewijd. Toen hij 
in 1813 zag, dat.de oogen- ; 
falik daartoe naderde, ging hij 
als 'korporaal onder de nationale 
garde van Partys, en den 30 
Maart beproefde hij zijn legioen 
te beletten, de' barrière van 
Mousseaux te verdedigen. Dan 
volgenden dag was hij een der 
eersten die de witte kokarde 
opstaken, terwijl hij er uit al 
zijn vermögen toe bijdroeg, om 
eene beweging ten gunste der 
BOURBONS te bewerken. Als ad
judant en eerste edelraan van 
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MONSIEUR , graaf van Artois,. ver-
gezelde hij dien prins op zijne 
offlcieele reizen, en volgde hem 
gedurende de honderd dagen 
naar fiend. Na den slag van 
Waterloo, werd hij benoemd 
lot bevelhebber der nationale 
garde te paard van Partys', en 
nam hij zijne plaats in de ka
mer der pairs weder in. Door 
het vuur van zijnen ijver voor 
de zaak der BOURBONS medege-
sleept, legde hij eene buiten-
wone hevigheid aan den dag in 
het procès van den maarschalk 
NEX (zie dat Art. -Wbk.-); en 
ofschoon de zwager van den 
generaal BERTRAND (zie dat Art.), 
spoorde hij de tegen hem gerigte 
vervolgingen aan, in plaats van 
dezelve, zoo veel mogelijk te 
matigen. Hij bestreed de meeste 
door het ministerie voorgedragen 
ontwerpen van wet- maar hij 
ondersteunde de teruggave aan 
de geestelijkheid der niet ver
kochte goederen, de schadeloos-
stelling der uitgewekenen, de 
weiten op het eerstgeboorte-regt 
m der heiligschendingen , enz. 
Zijne redenering was indrin
gend j- zijne voordragt, soms 
schitterend en levendig, deed 
zieh altijd opmerken door de 
sierlijke eenvoudigheid van den 
man van goeden smaak, in den 
eersten rang der maatschappij 
opgevoed. De omwenteling van 
1830 kon noch zijnen moed 
doen bezwijken, noch zijne over-
tuiging wijzigen- maar overtuigd 
dat orde de eerste behoefte des 
lands was, legde hij den eed aan 
het nieuwe gezag af, en ging 
voort zitting te neraen in de 
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kamer der pairs. Na de afschaf-
fing der erfelijkheid van het 
pairschap, nam hij z'tjnontslag, 
en hood zieh aan als candidaat 
voor de afgevaardigden, hide 
collégien van Bergerac, en Tou
louse. Tijdens de onlusten, die 
bij gelegenheid der lijkplegtig-
heid van den generaal LAMARQUE 
(zie dat Art. -Wbk.-) plaats had-
den, in hechtenis. genomen, 
verhief hij nadrukkelijk zijne 
stem tegen deze" willekeurige 
handeling, en werd weldra we
der in vrijheid gesteld. In 1834 , 
door het Opper-Garonne dep'1 

«aar de kamer. der afgevaardig
den gezonden,. handhaafde hij 
aldaar zijnen roem alsredenaar, 
en toonde zieh in alle omstandig-
heden bereid der regering eenen 
feilen oorlog aan te doen. De 
verzwakking zijner gezondheid, 
noodzaakte hem echter weldra 
om de tribune-worstelingen te . 
staken ; hij overleed te Partys, 
den 1 9 Novb. 1838. In eenen 
brief, die in de dagbladen werd 
opgenomen, schreef de heer DE 
CHATEAUBRIAND zijne lofrede [en 
in het Livre des Orateurs door 
TIMON , vindt men behalve zijn 
heerlijk portret in slaal, biz. 
3 9 1 - 3 9 6 , eene beschrijving van 
den aard der welsprekendheid 
van den hertog DE FITZ-JAMES]. 

FitANGiNi (LODEWHK), kardi-
naal, te Venetië ia 1 7 3 3 gebo
ren, en aldaar den 24 February 
1804 overleden, bekleedde met 
xoem den post van regter in 
den raad der veertigen, van 
avogado, van censor, van sena
tor, van raad en buitengewoon 

4 • 
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corrector. Hij begaf zieh naar 
Rome onder het pausschap van 
CLEMENS XIV,' en werd benoemd 
tot auditor di ruota. Paus Pins 
"VT, verhief hem in 1 7 8 9 tot 
kardinaal, en na de vernietiging 
der Venetiaansche republiek, 
benoemde de keizer van Oosten-
rijk hem tot primaat van Dal-
matiS, patriarch van Venetie, 
en graaf van het heilige rijk, 
terwijl hij hem tevens met het 
groot kruis der orde van den 
H. STEPHANUS van Hongarije xev-
eerde. De kardinaal FLANGINI 
legde zieh ook met het beste 
gevolg op de dichtkunde toe. 
Hij heeft verscheiden werken 
zoo in dichtmaat als in onrijm 
geschreven, die in Italie eene 
zekere beroemdheid genieten. 
Als lid van het arkadisch ge-
nootschap, had hij den naam 
vam Agamiro Pelipodeo aange-
nomen, onder welken naam hij 
in het licht heeft gegeven: l.o 
Annotazioni alla corona poetica 
di Querino Telpasinio in bde 
della, republica di Venezia, Ve-
netiè, 1 7 5 0 } •— 2.o Rime di 
BERNARDO CAPELLO, con annota
zioni , Bergamo, 1750 , 2 di.» 
Zijne overige werken zijn : — 3.o 
Orazione per l'esaltamento del 
doga Mario Foscarini, Venetie, 
1 7 8 2 • — 4.0 Lettera patriar
cale; — S.o Argonautica de 
APOLLONIO RODIO, eene bery'mde 
vertaling met aanteekeningen, 
Rome, 1 7 8 1 , 2 di.» 

* FLECK (JOANNES FREDERIK 
FERDINAND), een der uitmuri-
tendste Duitsche tooneelspelers, 
den 1 2 January 1 7 5 7 , te Breslau 
geboren, was de zoon vaneeuen 

• F L E. 

raadsheer aldaar, en betrok in 
1 7 7 6 de universiteit nn Halle, 
om er de théologie te studeren. 
Toen door den kort daarop ge-
volgden dood zijns vaders, de 
oûdersteuning van huis ophield, 
bewoog hem dit, zoowel als 
zijne natuurlijke neiging voor 
de dramatische kunst, het too-
neel te betreden. Na eenige 
jaren in Leipzig en Dresden ga-
speeld te hebben, begaf hij zieh 
naar SCHRÖDER te Hamburg, en 
in 1 7 8 4 , tot DÖBBELIN te Ber-
Ujn, onder wiens leiding hij de 
eerste en gewigtigste rollen, met 
algemeenen by"val uitvoerde, en 
zieh door zijne uitgebreide be-
kwaamheden, in alles wat het 
tooneel betrof, vele achting ver-
wierf, Het was daarom dat hij,. 
toen Berlijn, in 1 7 8 6 , een 
nationaal tooneel bekwam, be-
heerder (régisseur) van hetzelve 
werd, en die betrekking tot aan 
zijnen dood, den 20 December 
1801 voorgevallen, bekleedde. 
Zijn naam is in de jaarboeken 
der tooneelkunst onvergetelijk. 
De natuur had hem met al de 
gaven, die tot de volmaaktheid 
geleiden, uitgerust. Eene man-
nelijke, schoone gestalte, eene 
edele houding, een deftige gang, 
een vurig oog, duidden op den 
eersten blik den grooten kun-
stenaar aàn. Onwederstaanbaar 
trok zijne uitdrukking des ge-
voels de harten tot zieh, en de 
vuurstroom van zijnen hartstogt 
rukte naar hooglen en in af-
gronden met zieh voort, trofen 
verheugde, bewoog eh schokte. 
Deze inwendige kracht, die zieh 
voornaraehjk in heldenrollen ont-
wikkelde, maakt« het Yoorhem 
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onnoodig, zijne begaafdheid , 
door de gewone hulpmiddelen 
in hat licht te stellen. Hij was 
de vertrouweling der natuur, 
en steeds aan hare hand, be-
wandelde hij, met gestadige in-

' spanning, zijne kunstenaarsbaan. 
Ook als mensch bezat hij voor-
name eigenschappen. De we-
tenschappen, ook de ernstige, 
waren dikwerf het voòrwerp 
zijner bezigheden ; hij was vooral 
de vriend van theologische lec-
*tuur, en meermalen heeft hij 
den bijbel doorgelezen. 

* F L E T C H E R (RICHARD) was 

deken van Sutton-Longa, toen 
hij den 1 8 Februarij 1 5 8 7 , MA
R I A S T U A R T naar het schavot 
vergezelde, en bij die gelegen-
heid, meer onbescheiden en 
hatelijken ijver, om haar het 
Catholijke geloof te doen verza-
ken, dan christelijk medelijden 
met haar treurig lot aaii den 
dag legde, en in plaats van 
haar te troosten, optebeurenen 
te bemoedigen, door het uitzigt 
op een beter leven, haar in eene 
bittere strafpredfkatie allerlei 
verwijtingen deed. Toen de beul 
het bloedige hoofd der ongelük-
kige vorstin aan het volk ver-
toonde, riep deze dweepzuchtige 
wreedaard uit: » Zoo moeten 
alle vijanden van koningin E L I 

Z A B E T H vergaan." In 1580, werd 
hij bisschop van Bristol, in 
1592 , van Worcester, en eenige 
maanden later van Louden; doch 
kort daarna verloor hij de gunst 
van E L I Z A B E T H , wijl hij her-
trouwd was, en overleed van 
verdriet in 1596. Hy was de 
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vader van den tooneelschrijver 
JOANNES F L E T C H E R (zie dat arti-
kel mit.-). .,• 

* F L O R I J N (JAKOB) , den 3 

Maart 1 7 5 1 , te Deventer gebo
ren, oefende zieh sedert 1766>, 
te Amsterdam in de wiskundige 
wetenschappen, in welke hij 
het onderwijs genoot van den 
beroemden P J B O S T E E N S T R A ; 

tegelijkertijd legde hij zieh toe 
op de kennis der Latijnsche, 
Fransche, Hoogduitsche, Engel-
sehe, Italiaansche, Spaanscheen 
Noordsche talen. In 1 7 7 1 werd 
hij aahgesteld als examinätor der 
zee-offleieren, bij het collegie der 
Admiraliteit op de Maas, en 
stadsmathematicus van Botler-
dam. Nadat de commissie van 
marine hem in 1 7 9 5 , tot alge-
meen examinätor, der zee-ofil-
cieren benoemd had, vesligde 
hij zijne woonplaats te 's Gra-
venhage, waar hij in 1798 lid 
der stedelijke regering werd, 
doch in 1809 nam hij zijne 
woonplaats te Amsterdam, waar 
hij den 1 2 Februarij 1818 over
leed. Hij was een zeer ijvorige 
geleerde, en een werkzaam lid, 
zoowel van de eerste klasse van 
het koninklijk instituut als vän 
de meeste wetenschappelijke ge-
nootschappen, obk heeft hij nut-
lige wiskundige werken in het 
licht gegeven, en andere in 
handschrift nagelaten. 

FLORISSON of F L O R I S S E N T . — 

Zie B I L L I N G T O N -Wbk.-

F O D E R f i " ( F R A N C I S C U S , E M M A 

N U E L ) , een geheeskundigein 
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1764, te Saint Jean de Mau-
tienne, in Savooye geboren ; na 
zijne studiën in het collegie dier 
stad volbragt te hebben, begaf 
hij zieh naar Turijn,- alwaar 
hij zijne graden in de genees-
kunde onlving, en zieh daarop 
naar Parijs begaf, om door het 
bijwonen der leergangen, en den 
omgang met de beroemdste ge-
leerden, zijne talenten verder te 
ontwikkelen. In Piémont terug-
gekeerd, werd hij tot gezwo-
ren arts van Aosta, en daarna 
van de vesting Bar benoemd. 
Bij de vereeniging van Savooije 
met, Frankrijk, werd hij als 
geneesheer aan het Fransche 
leger verbonden, maakte den 

'veldtogt van 1795, in Italie 
mede, en verliet kort daarna de 
dienst. Tot hoogleeraar der na-
tnurkunde bij de centrale school 
van het dep.1 der Zee-Alpen be
noemd, werd hij later geneesheer 
van het Hôtel-Dieu te Marseille, 
koning KAREL IV van Spanje, 
benoemde hem gedurende zijn 
verblijf in die stad, tot zijrien 
consullerenden lijfarts, en later 
bekleedde hij dezelfde bedienin-
gen, bij FERDINAND VU te Va-
lençay. In 1814, verkreeg hij 
bij mededinging den leerstoelder 
geregtelyke geneeskunde bij de 
faculteit van Straatsburg. ' Hij 
bekleedde denzelven gedurende 
20 jaren met den meesten roem, 
en. overleed in 1835 aan eene 
uit overdréven arbeid ontstane 
islepende ziekte. Tot zijne voor-
naamste werken behooren : l.o 
Mémoire etc. (Verhandeling over 
de kropgeswellen en de krop-
siekte), Turijn, 1789, in 8.Y0 

verscheiden malen herdrukt en 

in het Hoogduüsch vertaald; 
— 2.o Los lots etc. (De wetten, 
door de natuurkundige weten-
schappen verklaard, of ver
handeling over de geregtelijk 
geneeskunde, en de openbare ge-
zondheidsleer), Parijs, jaar VII 
(1799), 3 dl.», in 8.™,enl815, 
6 dl.n, in 8.T0, met het portrat 
des schrijvers-— 3.o Traitä elo. 
(Verhandeling over de zinneloos-
heid), ib. 1816, 2 dl.», in8.™; 
— 4,o Voyage etc. (Reis naar 
de Zee-Alpen, of natuurlijke Im-
torie van het graafschap Nice), 
ib. 1821) 2 dl.», in-8.">- -
5.o Lecons etc. (Lessen over de 
aanstekelijke ziekten, en de open
bare gezondheidsleer), Straats
burg, 1822—24 , 4dl.", ¡ ¿8 .» 

FOND. —• Zie FAUJAS DE SAINT-
FOND -Wbk.-

* FONK (PETER ANTON), in 
1781 te Goch bij Kleef geboren, 
werd koopman, en tradinl809 
te Keulen'in den echt, met de 
dochter van den tabaksfabrikant 
FOVEAUX, rigtte eene fabrijk 
van Ioodwit,1lie hij echter we
der liet varen, om te Krefeld 
met den apotheker SCHRÖDER , 
eene jeneverstokerij opterigten. 
Met dezen geraakte hij in gesebd: 
SCHRÖDER vermoedde namelijk. 
bij de winst benadeeld te zijn, 
en zond eenenkantoorbediende» 
W . CONEN, om de boeken van 
FONK in Keulen te onderzoeken. 
Deze vond de boeken in orde, 
en FONK deed nu voorslagen tot 
een vergelijk, dat op den 1° 
November 1816 zoude afgedaan 
worden; des avonds te voran 
Verdween echter CONEN. Dada-
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lijk verspreidde zieh net gerucht 
dat FONK CONEN vermoord had, 
en dit werd als nog geloofwaar-
diger aangenoraen, toen men 
den 1 9 December, het lijk van 
C O N E N met verscheiden wonden 
bedekt, in den, Rijn vond. HA
MACHER , de kuiper van FONK , 
werd als de medepligtige aan-
geduid, en , later, toen FONK 
zelf vroeger reeds huisarrest 
had bekomen , gevangen gezet. 
De boeken van F O N K werden 
op zijn verzoek door de regt-
bank van koophandel onderzocht 
en tin orde bevonden. De pro-
cureur-generaal SANDT lokte van 
HAMACHER de bekentenis uit, 
dat C O N E N door F O N K , metzijne 
hulp vermoord was, zelfs ont-
wikkelde hij daarbij alle omstan-
digheden van het feit. Weldra 
herriep' HAMACHER echter deze 
bekentenis, en zijn broeder, 
dien hij als met de zaak bekend 
genoemd had, wilde er volstrekt 
niets van weten. Hetonderzoek 
werd nu Wankelend, en wijl 
men den invloed der familie 
van FONK vreesde, in October 
1 8 1 7 naar Trier verplaatst. Hier 
werd FONK in. Junij 1 8 1 8 vrij-
gesproken, maar weldra, op 

. nieuwe gronden van verdenking, 
weder gevangen genomen, doeh 
bij een vonnis van den raad van 
beschuldiging te Keulen weder 
in vrijheid gesteld. HAMACHER 
daarentegen werd, wijl hij be
kend had, bij het vermoorden 
van C O N E N werkzaam te zijn 
geweest, in 1820 , tot 1 6 jaren 
dwangarbeid veroordeeld. In No
vember 1820 werd F O N K voör 
oe derdemaal gevangen gezet, 
en in April 1822 door de ge-

zworenen in Trier, met7stem
men tegen 5 aan den moord 
schuldig verklaard, en alzoo 
door het hof van assisen aldaar 
ten dood veroordeeld. Het ver
zoek om herziening werd door 
het hof van cassatie te Berlijn, 
van de hand gewezen, doch het 
Vonnis werd door den koning, 
wijl alle bewijsgronden tot het 
feit ontbraken, de bekrachtiging 
geweigerd, het proces vernietigd, 
F O N K in vrijheid gesteld, en te-
vens van de hem vroeger op> 
gelegde proceskosten onlheven. 
De mjn-provincien hielden "zieh 
van de schuld van FONK over-
tuigd, en zulks Wegens zijne 
onaangename persoonlijkheid, 
wegens zijnen vroegeren siech
ten naam , en. om de eer van 
de door dezelve op prijs gestelde 
instelling der gezworenen tered-
den; bijna geheel het overige 
Duitschland beschouwde hem 
daarentegen als onschuldig. F O N K 
trok nu naar Goch, alwaar hij 
door zijne familie zeer liefderijk 
werd behandeld, en in 1832 ge-
rust overleed. Eene Italiaansche 
ligtekooi, die te Keulen in een 
bordeel leefde, en met C O N E N in 
liefde-betrekkingen gestaan had, 
en daarom in verdenking was 
zijne moorderes te zijn, zou, 
naar men verzekert, op haar 
doodbed te Parijs, in 1 8 3 4 , 
deze wandaad bekend hebben. 

FONSECA FlGUEIREDO V SOÜSA 
( JOZEF MARIA)', een Porlugeesche 
franciskaner, te Evora in 1690 
geboren en in 1760 overleden, 
was achlereenvolgend theologant 
van BENEDICTAS XIII, in het 
concilie van Lateranen, eonsul-
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tor der heilige congregation, 
voorziüer der zoutgroeven te 
Borne, geheimraad van leeizer 
K A R E L V I , zaakgelastigde van, 
den koning van Sardinia, en 
deszelfs gevolrnagtigde onder de 
pausschappen van B E N E D I C T O S 

XIII , C L E M E N S XI I en B E N E D I C 

T O S X I V , eindelijk bisschop van 
¡Porto en lid van verscheiden 
geleerde genootschappen. Men 
heeft van hem verscheiden wer
ken, in het Spaansch en Latijn, 
de voornaamste zijn: l.o Jura 
romana provinciß super eccle-
siam Araccelitanam etc.,Rome, 
1 7 1 9 , in fol; — 2 .0 Excelen
cias y virtudes del apostólo de 
las Indias S. FRANCISCO S O L A N O , 

ib. 1 7 2 7 , in 8 . T 0 ; — 3.« Tabuice 
chronologica etc., sanctorum 
pontificum, cardinalium, ibid, 
1 7 3 7 , in fol. 

FONTANA (Pater GREGORIUS) , 

een beroemde wiskunstenaar, 
in 1 7 3 5 , te Villa de Nogarola, 
in Tyrol geboren, tradzeer jong 
in de orde der Christelijke Scho
len, te Rome, en onderscheidde 
er zieh weldra door zijne talen-
ten. Men zond hem als hoog-
leeraar naar Sinigaglia, naar 
Milane, en later naar Pavia, 
alwaar hij den beroemden Bos-
C O W I C H verving, en alwaar hij 
gedurende bijna 30 jaren de 
hoogere meetkunde onderwees. 
Hij was tegelijkertijd directeur 
van de bibliolheek der univer-
siteit, door den graaf D E F IR

M A N opgerigt, waarvan hij de 
rijkdommen vermeerderde.- BO
NAPARTE deed hem in 1 7 9 6 , 
benoemen tot lid van het wet-
gevend ligehaam der Gisalpische 

F O R . 

republiek, maar hij behield de-
zen post niet. Na den slag van 
Marengo, werd hij lid van bei 
collegie de Dolti. Eene hevige 
koorts sleepte hem den 24 Au
gustus 1805 in het graf. Behalve 
verscheiden Verhandelingen ,in 
de Gedenkschriflen der akade-
mien van Sienna, Turijn en». 
heeft men van hem Verlalk
gen van Fransche, Engeische of 
Hoogduitsche werken. 

* FONTYN (P.), een Nederland-
sche kunstschilder, den 5 Janu
ary 1 7 7 3 , te Dordrecht geboten, 
ontving de opleiding tot zijne 
kunst bij den schilder PIETER 

HOPMAN en den bloemschilder 
W I L L E M VAN D E R L E E N . Zijne j 
keuze viel voornamelijk op het j 
schilderen van porlretten in olie- j 
verw en miniatuur. Bij afwis- j 
seling schilderde hij ook binnen j 
vertrekken met beeiden gestof-
feerd, en vrolijke onderwerpe» ; 
uit het .dagelij'ksche leven onl-
leend. Hij overfeed in zijne ge-
boorteplaats den 1 0 September 
1839. Een aantal teekeningen 
en kabinetstukken, in verschü-
lende verzamelingen voorhan-
den, getuigen genoegzaam hoe 
ver hij het in zijne kunst had 
gebragt. 

* F O R B E S ( C H A R L E S ) , inl? 7 3 

geboren, een der edelste men-
schenvrienden, was gedurende 
meer dan 40 jaren principal" 
van het voornaamste bank- en 
handelhuis in' Bombay {For№ 
en de.), en na zijne terugkoms' 
in Engeland gedurende •verschal- i 
den jaren lid. van het lagerhuis; 
hij was van Schotsche afkomst, 
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en, wal bij de Schotten zelden 
voorkomt, een tory in den streng
sten zin des woords • maar nooit, 
zegt de Times, maakte de ge-
loofsleer zijner parti} inbreuk 

>op zijn gevoel voor regt en 
onregt, en zijn mannelijke geest 
•was steeds bereid om tehelpen, 
zoodra het om armen, verdruk-
ten of vervolgden te doen was. 
Van zijne vroegste jeugd af met 
Indië verbunden, koesterde hij 
bij voortduring de levendigste 
deelneming voor de welvaart van 
dat land, in hetwelke hij zijne ge-
lukkigste jaren had doorgebragt, 
en het grootste gëdeelte van 
zijn vermögen öp eene eervolie 
wijze verworven had. ZooweJ 
in het parlement als in het 
directie-hof der Oost-Indische 
compagnie, was hij onvermôeid 
werkzaam, om aan dit zijn 
aangenomen vaderland geregtig-
heid te doen wedervaren. En de 
inboorlingen van Indië erkenden 
ook met dankbâarheid zijne op-
offerende liefde. Van het eene 
einde van Hindostan tot aan het 
andere, van den Parsi, Hindu, 
Moslem werd zijn naam op het 
diepste vereerd. Toen hij Indie 
verliet, schonken hem de in
boorlingen een prachtig zilveren 
servies lot aandenken, en 2 7 
jaren na zijn vertrek, werd al-
daar voor 9000 ponden Sterlings 
ingeteekend, om voor hunnen 
vriend en weldoener een sland-
beeld opterigten. De beitel van 
CHANTREY heeft. de indr'ukwek-
kende gestalte, de mannelijke 
en welwillende gelaatstrekken 
van F O R C E S heerlijkvoorgesteld, 
°n aan de" voeten van dit mar
teren beeld, hetwelk in het 

etadhuis te Bombay naast die 
Van M O U N T S T U A R T , ÉLPH1NSTONE 
en JOHN MALCOLM Staat, leggen 
de Indianen dikwijls bloemkran-
sen als huldeblijken neder. FOR

B E S overleed te Londen, den .20 
November 1849. Eene zijner 
laatste weldadige handelingen 
was de aanwijzing eener zeer 
aanzienlijke som, met het doel, 
om aan de inwoners van Bom
bay , in aile jaargetijden zuiver 
drinkwater te verschaffen. 

FORBIN-JANSON ( K Â R E L A U G U S 

T U S MARIA J O Z E F , graaf D E ) , 

bisschop van Nancy, in 1 7 8 5 te 
Partys geboren, was pas 5jaren 
oud, toen hij zijne ouders naar 
Duitschland volgde, werwaarts 
de révolutionnaire vervolgingen 
hen noodzaakten eene schuil-
plaats te zoeken. In Frankrtyk 
teruggekeerd, ontwaarde men 
reeds bij zijne overige deugden, 
de eerste leekenen dier onuit- < 

,puttelijke liefdadigheid, welké 
eert der voornaamste trekken 
van zijn karakter uitmaakt. In 
1806, tot bijzitter indenstaats-
raad benoemd, zag hij van die 
betrekking af, om in het semi-
narie van St. Sulpice te gaan , ' 
alwaar hij, onder de leiding van 
bekwame meesters-, de snelste 
vorderingen in de wetenschap 
en in de godsvrucht maakte. 
In 1 8 1 1 te Chambérytot priës-
ter gewijd, verbleef hij eenigen 
tijd in dat diocees, in hoedanig-
heid van algemeen-vikaris en 
van.overste van het seminarie, 
en kwam in 1 8 1 4 in Frankrtyk 
tèrug, alwaar hij zieh gezamen-
lijk met den heer D E R A D Z A N 

met het werk der missiën hezig 
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hield. Na al de deelgenootea 
van zijneh ijver, met eene ge-
lukkige en heilige ingeving te 
hebben bezield, wenschte hij 
het Heilige Land te bezoeken, 
en vertrofc te dien einde naar 
het Oosten; eerst hield hij zieh 
te Smyrna op, en begaf zieh 
vervolgens naar Nasareth en Je
rusalem. De religienzen, die 
het Heilige graf bewaken, ont-
vingen hem als eenen bescher-
mer, en baden hem de decoratie 
hunner orde aan, welke hij 
zieh tot eer rekende gedurende 
zijn geheele leven te dragen. In 
1823 tot het bisdom Nancy be-
noemd, werd hij den 4 Maart 
1825 als zoodanig gewijd, en 
dadelijk bij zijne komst in zijn 
diocees, vervulde hij zijne plig-
ten met eenen ijver, die hem 
ongelukkiglijk talrijke vijanden 
berokkende. Na de omwenteling 
van 1830, genoodzaakt zijnen 
bisschoppelijken stoel te verla-
ten, begaf hij zieh naar Borne 
omvan den Paus eene zending 
naar Azie te verzoekenj daarhij 
hierin niet kon slagen; scheepte 
hij zieh in naar de Vereenigde 
Staten, waarvan hij de verschil-
lende gewesten bezocht. Hij 

' was hij het nationale concilie, 
van Baltimore tegenwoordig, en 
begaf zieh naar Canada, alwaar 
zijne predikatien de gelukkigste 
uitwerkselen te weeg bragten. 
Na zoo vele vermoeijenissen, 
zou hij het regt hebben gehad 
oenige rust te genieten, maar 
te Partys teruggekeerd, maakte 
hij zieh gereed, bm zieh naar 
Sina inteschepen, toen zijne 
plotseling.gekrenkte gezondheid, 
hem nöodzaakte dit niewwe ont- .! 

werp uittestellen. Hij had zieh I 
naar het zuiden van Frankriß 
begeven, om doór het zachte 
klimaat de krachten te herstel- p 
len, welke hem verlieten, en 
hij overleed te Aygalades b'ij ; 
Marseille, den 11 Julij 1844,. j 

! 
PORCELLINI (EGIDIO) , een ge- ! 

leerde letterkundige, in 1688, ' 
in een̂ dofp bij Feltro, diocees j 
van Padua, geboren, volbrag! j 
zijne Studien in het seminane | 
dier stad, en werd vervolgens 
geroepen tot het beheer van dat 
van Canada, alwaar hij tevens 
den leersloel der rethorica be-
kleedde. Hij overleed den 4 April 
1768. Men heeft hem het beste 
Latijnsche Woordenboek te dan
ken, dat er bestaat, waarvan 
FACCIOLATO debewerkingleidde, 
eh dat, als 'tware zyn geheele 
leven innam. 'Het is onderde- y 

zen titel in het licht gegeven: 
Totius latinitas Lexicon, constò» 
et cura Jac. Facciolatì, operai 
studio JEgidii Forcelim, 
dua, 1771, 4 dl.», in fol. •№ 
Latijnsch woord is in het Ha-
liaansch wedergegeven en gaat i 
gepaard met het daarmede over- ; 
eenstemmend Grieksche woorf : 
Deze uitgave is de beste. B'6 

van 1805 bevat niet de op den 
titel beloofde vermeerderingen-
Een Supplement, dat beide com-
pleteert, is in 1816 in het licht 
gegeven. Eene 3 A uitgave van 
dit uitmuntend woordenboek « 
versehenen met bijvoegselen door 
Jos. FDRLANETTO, Padua, 182' 
tot 1832, 4 dl.», gr. in 4.'«; 
en een 4.", Londen, 1828, 2 dl.". > 
zee? groot in 4> 
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* FORMEY (JOANNES L O D E W U K ) , 

zoon van J. H. S. FORMEY (zie 
dat Art. -Wbk.-), in 1 7 6 6 , te 
Berlijn geboren, ontving het 
onderwijs in de voorbereidende , 
welenschappen, deels in het va-
derlijke huis en' deels in het 
Fransche collegie zijner geboor-
teplaats ; hij studeerde vervol-
gens te Halle en te Göttingen 
in de geneeskunde, en begaf 
zieh in 1789 naar Parijs, waar 
hij kennis maakte met de be-
roemdste Fransche geleerden. 
De verschrikkelijke tooAeelen bij 
de uitbarsting der Fransche om-
wenteling, verschrikten hem 
zoodanig, dat hij metoverhaas-
ting vertrok, doch aan de ba-
rière aangehouden en naar het 
stadhuis gebragt werd, waar hij 
het enkel aan den maire B A I L L Y 

te danken had van geen slagt-
offer der volkswoede. te worden. 
Na eenige dagen gelqkte het hem 
Parijs te verteilen; hij begaf ziGh 
naar Zwitserland, en verder over 
München en Regensburg naar 
Weenen. Na zijne terugkomst 
te Berlijn, werd hij toteersten 
geneesheer bij den staf aange-
steld; in 1794 had hij, gemeen-
schappelijk met den staf-chirur-

• gijn MURSINNA , het bestuurover 
de hospitalen, en in 1 7 9 6 werd 
hij lijfarts van F R E D E R I K W I L 

L E M II, Na den doód des konings 
nam hij zijn bntslag,. en her-. 
vatte zijne werkzaamheden als 
lid der geneeskundige collegien 
te Berlijn. In 1 7 9 8 werd hij 
hoogleeraar der militaife genees
kunde, en bekwam later nog 
verscheiden andere posten. In 
1806 , werd hij door LODEWWK 

BONAPARTE (later koning van 

Holland), tot eene consultatie 
naar Parijs ontboden; hij bleef-
zes weken aldaar, en deedtoen 
eene reis door het Zuiden van 
Frankrijk; zoodra hij het be-
rigt van het uitbarsten desoor-
logs tusschen Pruissen en Frank
rijk vernam, keerde hij door 
Zwitserlànd naar Berlijn terug. 
Bij het naderen der Franschen, 
werd hij met den prins VON 
H A T Z F E L D en den minister van 
justitie K I R C H E I S E N door de re
gering van ' Berlijn naar Pots
dam NAPOLEON te gemoet ge-
zonden. Eenige hervormingen 
in de geneeskundige collégien 
stelden F O R M E T eenigen tijd bui-
ten betrekking, doch in 1 8 1 1 , 
werd hij tot hoogleeraar der 
practische heelkunde aangesteld. 
Hij overleed den 33 Junij 1823. 
Zijne veelvuldige genees- en 
heelkundige werken getuigen van 
zijne buitengewone künde én 
bevesligen zijn' roem als prak
tisch geneesheer. 

FORTIA D'ÜRBAN ( A G R I C O L E JO

S E P H FR. X A V . P I E R R E E S P R I T 

SIMON P A U L A N T O I N E , markies 
DE) , laatste spruit der oude Ka
tatonische familio van FORTIA , 

waar van een in Provence geves-
tigde tak in de 1 6 . E eeuw den 
naam van URBAN aannam, naar 
een in de nabijheid van Avignon 
gelegen leengoed, werd in 1 7 5 6 
in de laatstgenoem.de stad, waar-
van zijn vader eerste oyerheids-
persoon was, geboren. " Bij het 
verlaten der militaire school, 
in 1 7 7 4 , werd hij als onder-
luitenant bij het regiment in
fanterie des konings geplaatst; 
maar weldra verliet hij de dienst. 

http://laatstgenoem.de
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om zieh geheel pp de beoefening 
der wetenschappen toeteleggen. 
Een procès, waar zijne fortuin 
van afhing, noodzaakte hem naar 
Rome te gaan, ten einde er de 
bespoedîging der uitspraak van 
te bevorderen. Zijn verblijf in 
deze hoofdstad der kunsten was 
voor zijne beleering niet verlo
ren; hij bezocht er de geleerden, 
onder anderen pater JACQUIER 
(zie dat Art. -Wbk.-), en wendde 
zijne vrije uren aan, ter uilbrei-
ding zijner kundigheden. Einde-
lijk was de uitspraak der regt-
banken hem gunstig, en daar hij 
het vertrouwen der Rdmeinsche 
regering had weten te winnen, 
kwam hij terug met den titel 
van kolonel der pauselijke troe-
pen in het graafschap Venaissin. 
ta 1790 werd hij lia der eerste 
municipaliteit van Avignon ; 
maar door den gang der révo
lutionnaire partij verschrikt, 
zonderde hij zieh weldra af, en 
vond geen beter middel om aan 
de proscriptie te ontsnappen, 
dan door in 1795 eene schuil-
plaats le Parijs te komen zoeken. 
De herstelling der kalmte ver-
gunde hem zijnen letterkundigen 
arbeid weder optenemen, en van 
dien oogenblik af, wijdde hij 
zieh geheel der Studie toe. Niet 
minder weldadig dan geléerd, 
wendde hij zijne rijkdommen 
aan, om jonge, siecht met de 
fortuin bedeelde geleerden te be
günstigen en nuttige uitgaven 
te- ondersteunen (zie GUYSE en 
LACLEDE), die zonder zijne mede-
werking niet zouden hebben kun-
nen ondernomen worden. Deze 
waarlijk achtenswaardige man 
overleed !P Parijs, den 0 iiigns-

tus 184-3, betreurd door al dege-
nen die hem kenden. Hij was 
lid der akademie van opschrif-
ten, en van een aantal geleerde 
genootschappen; Zijne voornaara-
sie werken zijn : 1.° Principes 
etc. (Grondbeginselen en vraag-
stukken der natuurlijke sede-
leer), Yverdun, 1784, in 12.™, 

-3.<= vermeerderde uitgave, Avi-
gnon', 1803, in 12.moj — 2.o 
Mémoires etc. (Verhandelingm 
ont te dienen tot de oude ge-
schiedenis desaardbols), Parijs, 
1805—1809, 10dl.»,inl2.™j 
— 3.o Antiquités etc. (Oudheden 
en gedenkteekenen van het depf 
van Vaucluse), ib. 1808, '2 dL», 
in 12.W0) — 4.o Tableau etc. 
(Geschied- en aardrijkskundig 
tafereel der wereld), ib. 1810,4 
dl.n, in 12.m°; — 5.o Tableau 
et'e. (Historisch en Genealogisch 
tafereel van het huis van Boun-
BON), Avignon, 1810, in 8.Y0; 
— 6.o Vie etc. (Leven van lo-

DEWIJK DÉ BERTON DE CRILLOH 

DE BARBES enz., gevolgd doot 
aanteekeningen)', Parijs, 1825 
tot 1826, 3 dl.», in 8.W (»•• 
CRILLON -Wbk.-); — 7.° Recueil 
etc. (Ferzameling van oude reis-
beschrijvingen), ib. 1845, ' n 

4.to. enz. 
FOBTIS (ALOYSIUS), 20.egene-

raal der Jesuiten, te Verona, 
den 26 Februarij 1748geboren, 
werd reeds in den ouderdoi» 
van 14 jaren in de maatschappï. 
opgenomen. Hij onderwees de 
rhetorica in het collegie van 
Ferrara, toen CLEMENS Xlvo6 

societeit van JÉSUS vernietigao-
Naar Verona teruggekeerd, ow 
or zijno godgeleerde Studien , e 
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volbrengen, werd hij aldaar tot 
den leerstoel der wijsbegeerte 
in het lyceum benoemd, en 
maakte zieh zeer beroemd door 
zijn Prodromus ad Universum 
metaphysicam. Omtrent den-
zelfden tijd bragt hij, gezamen-
iijk met den kanonik S E R A F H I N Ü S 
V O L T A , ten einde de Illustra-
zione de Pesci impietrili del 
monte Bolen in Verona: Naar-
dien de maatschappij in Rusland 
hog steeds bestond, deed pater 
FORTIS zieh aldaar op nieuw 
aannemen, en vereenigde zieh 
te Parma metdiegene'derleden, 
welke, onder de bescherming 
van den herlog FERDINAND , er 
het pensionnaat der adellijken 
weder kwamen openen, en ön-
derwees er gedurende verschei
den jaren de leiterkunde. De 
lof, die aan zijne Ilaliaansche, 
Grieksche en Latijnsche gedich-
ten te beurt viel, doet betreu-
ren, dat hij uit nederigheid, 
op het einde zijner dagen, al 
zijne geschriflen aan de vlarn-
men heeft overgegeven. Zoodra 
het gezelscbap van JESUS in het 
koningrijk Napels was hersteld 
(1804), haastte hij zieh, om 
zieh derwaarts te begeven; maar 
naauwelijks had hij hetcollegie 
<lier stad georganiseerd , of de 
staatkündige' omstandigheden 
noodzaakten hem, naar Orvieto, 
en van daar naar Verona te gaan, 
van waar hij zieh naar Rome 
begaf, omtrent het lijdstip, 
waarop Pius VII de maatschappij 
in de goheele Catholijke wereld 
herstelde. De Paus benoemde 
hem tot examinator der bis-
schopp'en en de generaal BRZO-

II. D E E L . 
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Z O W S K I , die steeds zijn verblijf 
in Rusland hield, verkoos hem 
tot zijnen vicarius in Italie. 
In 1829, zelf tot generaal ver-
kozen, bood hij op zijne beurt 
het voorbeeld aller deugden 
aan, welke hij verlangde in 
anderen te zien schitteren, en 
overleed te'Rome, den 27 Jan
uary 1829. 

F O S C A R I N I (MARCO ) , in 1695 
le Venetie geboren, bekleedde 
vroeglijdig openbare ambteri, en 
werd" ridder en procurator van 
den H. MARCUS . In gezanlsehap 
naar verschillende hoven van 
Europa gezonden, kwam hij 
naar Venetie terug, alwaar men 
hem het opzigt over de openbare 
gedenkteekenen, en daarnaover 
de bibliotheek van den H. MAR
C U S toevertrouwde. In 1762, 
werd hij door de stem zijner 
landgenooten tot de waardig-
heid van doge verheven;' doch 
hij overleed nog in het zelfde 
jaar, 10 maanden na zijne ver-
heffing. Men heeft van hem in 
het Italiaansch: l.o Letterkun-
dige geschiedenis van Venetie, 1 . e 

dl. gr. in fol., Padua, 1752; — 
2.o, Verhandeling over de wel-
sprekendheid, en 3.o Geheime 
gedenksehriften, om te dienen 
tot de geschiedenis van keizer 
K A R E L VI. 

F O U G E R O U X ( F R A N C I S C U S X A V E -
RIÜS) , een van de treffendste 
voorbeelden der christelijke lief-
dadigheid, in 1773, te Vellefrey-
les-Gy (Fr. Opper-Saone-dept) 
geboren, verliet naauwelijks de 
kindschheid, toen hij doof zijn' 
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ouderen broeder aa&vParijs be-
roeperi ward. Zijne eerste Stu
dien waren onvojledig, maarhij 
vergoedde zulks later, minder 
met net doel om door kunde 
te schitteren, dan om zieh de 
betrekkingen waardig te maken, 
welke hijbekleedde, enom zieh 
in Staat te stellen nuttig te zijn. 
In 1 7 9 3 , door de requisite ge
troffen , was hij bij het leger 
hetgene wat hij later in de wereld 
was, eerbiedig jegens zijne chefs, 
liefderijk jegens zijne krijgsmak-
kers, en, steeds bereid om dienst 
te b'ewijzen. Hij gedroeg zieh 
als een dapper mililair bij de 
belegeringen van Landrecies en 
Maastricht, en in den gedenk-
waardigen slag van Fleurus. 
Eenigen tijd daarna in de bu
reaux van den algemeenen be-
taalmeester des legers geplaatst, 
kwam hij in 1 8 0 5 , als surnu-
merair, in het kabinet van den 
minister van financien. Zijne 
bevordering, welke hij enkel 
aan zijne Verdiensten en aan 
zijnen ijver te danken had, was 
echter zeer snel; in 1 8 1 4 werd 
hij chef de cabinet, en in 1 8 3 3 , 
chef van het l.e bureau van het 
algemeen-secretariaat. Vier jaren 
later vraagde hij om zijn ont-
slag, ten einde meer tijd te 
hebben om in goede werken te 
besleden en tevens om zieh tot 
den dood voor te bereiden, die 
hem echter niet kon verrassen, 
daar hij steeds in eenen staat 
verkeerde om te kunnen cpm-
mmiceren en sterven. Door 
eene smartelijke ziekte, welke 
hij zonder eenig ongeduld of 
gemor verdroeg, van zijn nabij 
zijnde einde verwittigd, over

bed hij den 1 3 November 1838, 
beweend door de armen, die 
steeds in hem den ijverigsteß 
weldoener hadden gehad, ter* 
wijl hij eene onuitwischbare 
herinnering in het hart van al 
degene naliet, die hem gekend 
hadden. De administratie dep 
financien bekostigde zijne lijk-
plegtigheden. In het ons afge-
bakend bestek is het onmogelijfc 
ook slechts een gedeelte van 
het goede te beschrijven, het-
welk door FOUOEROÜX gewrocht 
is; wij verwijzen te dien einde 
tot de Levenssckets (Notice) van 
dezen wezenlijken man van goede 
werken, door den heer GOSSIN, 
oud-raadsheer bij het hof van 
Partys, geleverd, 1839, in 12.mi 
herdrukt. 

* Focus (ROBERT en ANDREW), 
twee beroemde boekdrukkers, 
te Glasgow geboren. ROBERT 
begon in 1 7 4 0 te drükken) 
zijn eerste proefstuk was JDewe-
trius Phalereus, in 4.»°, 1743. 
In 1 7 4 4 leverde hij zijnen № 
roemden Horaths, waarvan «Ü 
de proofbladen in het univer-
siteits gebouw te Glasgow lie1 

ophangen, en voor het onjdek; 
ken van elke fout eenen prijs 
bepaalde. Met zijnen. broeder 
drukte hij vervolgens, naauvv-
keurig en sierlijk de mees'e 
Latijnsche en Grieksche classieke 
schrijvers. De oprigting van 
eene schilder- en beeldhouwers-
akademie was de oorzaak van 
hunnen ondergang. ANDREW 
overleed in 1 7 7 4 ; ROBERT ver
kocht in 1 7 7 8 zijne verzanie-
ling van schilderijen, en na alle 
schulden gedekt te hebben, zag 
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hij zieh in bet bezit van 15 
shilling. Hy overleed in het-
zelfde jaar. 

* FODRDINIER (AMANDUS JACO

B U S C E L E S T I N U S ) , overste der 
congregalie van den H. Geest, 
den 3 1 Augustus 1 7 8 8 , te Tu-
bersent (Fr. dep.4 Pas de Calais) 
geboren, begaf zieh", na zijne 
humaniora te hebben volbragt, 
te Atrecht in het seminarie, 
alwaar hij in 1807 de tonsuur 
ontving. Nadat hij zijnen theo
logischen leergang op eene lof-
felijke wijze volbragt had, werd 
hij den 1 2 Jun'y* 1 8 1 3 tot pries-
ter gewijd, en aanvaardde hij 
de zielzorg. Van de natuur met 
eehe buitengewone scherpzinnig-
heid, eenen waarnemenden geest 
en een gezond oordeel begaafd, 

. bezat de jonge pastoor van Tu-
bersent alles wat hij noodig had, 
om uit de zielzorg al die voor-
deelen te trekken, welke haar tot 
menschenkennis geleidt. Toen 
in 1 8 1 5 , in het priester-semi-
narie le Atrecht, een leerstoel 
der "theologie kwam open te 
staan, werd FOURDINIER tot den-
zelven beroepen. Hij had-die 
betrekking twee jaren bekleed , 
toen zijn neef en peet B E R T O U T 

hem naar Partys beriep, om hem 
behulpzaam te iyn bij de her-
stelling van het seminarie van 
den H. Geest. Den 1 7 Julij 1 8 1 7 

'betrokken B E R T O D T en F O U R B I -

N I E R een huis in de straat Notre 
Dame des Champs, dat zij go-
huurd hadden, en in November 
werd er een seminarie en een 
theologische leergang geopend, 
waarvan de directie uit BERTOUT 

als overste en F O U H W N I E R , als 
hoogleeraar der theologie, en be-
heerder van het huishoudelijke 
bestond. Twee jaren later werd 
het voormalige seminarie in do 
postslraat, namens de congre-
gatie weder aangekocht, en in 
1822 het voormalige landhuis 
te Gentilly. In 1 8 2 3 , werd 
door de congregalie van den 
H. Geest een Seminarium puefo-
rum geopend, en den Franschen 
koloniën jaarlijks, door'de aan-
komst van vrome missionaris-
sen, hulp gezonden. Sedert 
1830 had het seminarie van de 
regering geene ondersteuning 
meer bekomen, en in 1 8 3 2 , 
werd het in een hospitaal voor 
cholera-zieken herschapen ; het 
militaire bestuur had al de ka
mers der Seminaristen ingesla-
gen, en deszelfs doel, om het 
lokaal le behöuden, duidelijk 
aan den dag gelögd. Onder 
deze hagchelijke omstandigheden 
overleed B E R T O U T , den 10 Decb. 
1 8 3 2 , en FOURDINIER , werd den 
1 5 daaropvolgende tot overste 
verkozen. Hij trad dadelijk in 
onderhandeling, waarvan in 1834 
het resultaat de teruggave van 
het seminarie was; acht maari-
den later onlving hij 10,000 
francs schadeloosstelling tot her-
stel der kamers. Het schran-
dere beheer van den nieuwert 
overste verwierf hem de' wel-
willendheid der regeçing, welke 
hem de, sedert 1830, ingehoù-
den ondersteuningsgeldeh weder 
liet toevloeijen, en des heiligen 
Stoels, die hem als een teeken 
van bijzondere achting den tï-
tel van Proionolarius aposloUcus 

2 
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gaf. Zijn ijver voor den bloei 
van het seminarie« kende geene 
grenzen; alles wat tot de ber 

vordering der vroomheid zijner 
kweekelingen kon bijdragen, 
haastte hij zieh daartestellen of 
inleyoeren. Zijne, reeds sedert 
lang ondermijnde, gezondheid 
hield hem niet terug, by alle 
godvruchtige oefeningen de eer-
ste te zijn; zijne dagelijksche 
briefwisseling met de verschal
lende diocesen, om kweekelin
gen te bekomm en om over die, 
welke men hem zond, zieh in-
lichling te verschaffen; met de 
propaganda, met het ministerie, 
met de kolonien voerde hij ge-
heelalleen, zonder datiets bleef 
liggen. De hooge achting, in 
welke hij bij alle ministers van 
marine stond, en de eerbied, 
welken alle priesters in de ko
lonien voor hem aan den dag 
legden, bewijst genoegzaam het 
groota beleid, met hetwelke hij 
in couflicten, in welke verschal
lende autoriteiten zoo ligt met 
elkander geraken, vaslheid van 
karakter en toegevendheid met 
elkander wist te vereenigen. De 
middelen, om in het gebrek 
aan apostolische arbeiders in de 
kolonien teJvoorzien, waren se
dert langen tijd het,voorwerp 
des nadenkens en des gebeds 
van den ijverigen overste. De 
geestelijkheid "in eene congrega
te te vereenigen, welker leden, 
los van al het tijdelijke, zonder 
zorg voor het tegenwoordige en 
voor de toekomst, geen ander be
lang hadden dan zielen te redden, 
scheen hem het werkzaamste 
middel, om het personeel der co-
loniale geestelijkheid te vermeer-

Ü. 

deren, en den goeden uitslag 
van hunnen arbeid te verzeke« 
ren. De congregatie van den 
H. Geest vereenigde deze voor-
waarden en FOUBDINIER werkte, 
om dezelve in de kolonien te 
verspreiden, en deed ook zijne 
kweekelingen naar dat doel stre-
ven. De oppositie, waarop zijne 
pogingen in 1836 stieten, was 
niet in S taat hera daarvan afte-
trekken, en hij verdubbelde zij-
nen ijver. In 1844 scheen de 
gunstige oogenblik gekomen te 
zijn; algemeen gevoelde mende 
noodzakelijkheid eener nieuwe 
organisatie der coloniale gees
telijkheid; verscheiden groote 
volkplantingen waren zonder 
geeslelijk hoofd. FOBRDIMER 
ontwierp een plan van organisa
tie, dat aan het doel, waarnaar 
hij sedert acht jaren streefde, 
beantwoordde, en legde het aan 
den apostolischen nuntius, en 
verscheiden deskundige mannen 
voor, die hetzelvegoedkeurden; 
in den tusschentijider zittingen 
van de kamer in 1844, wilde 
de minister de zaak overwegen 
en er uitspraak in doen; doch 
de staatkundige gebeurtenissen 
beletteden het ministerie zieh 
met deze zaak bezig te houden, 
en FODRDINIER overleed den » 
Januarij 1845. 

FOURIER (JOANNES BAPWSTA 
JOZEF, baron BE), een geleerde 
meetkundige, in 1768, te 4«* 
ocerre geboren, had zijne klassen 
in den ouderdom van 13 jaren 
doorgeloopen, en was pas lp 
jaren oud, toen hij bij de mih-
taire schooi, in welke hij w a s 

opgevoed, tot hoogleeraar der 
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wiskunde werd benoemd. Bij 
de oprigting der Normaalschool, 
.werd hij door zijn departement 
derwaarts gezonden; zijne vroeg-
rijpe talenten deden er hem tot 
conferentie-meester benoemen, 
en later bekleedde hij eenen leer-
stoel in de polytechnieke school. 
Hij vergezelde BONAPARTE op 
zijnen togt naar het Oosten, 
en werd tot secretaris van het 
instituut V3iB..Egypte verkozen. 
Hij bekleedde te gelijkertijd den 
post van commissaris van het 
Fransche leger bij eeneh divan, 
zamengesteld uit de voornaamste 
ulema's* van Cairo en der pro-
vincien, en werd gedurehde den 
togt naar Syrie met de admini
strate der justicie belast. Aan 
het hoofd van eene der beide 
afdeelingen van het instituut 
geplaatst, regelde hij in Opper-
Egypte de nasporingen, • aan 
welke de wetenschap gewigtige 
ontdekkingen te danken heeft. 
Hij sprak de lijkrede van KLEBER , en later die van DESAIX 
uit (zie beide Art.8 -Wife.-), die 
roemrijk te Marengo sneefden. 
In Frankrijk teruggekeerd, deed 
hij tot de uitgave van een groot 
werk over Egypte besluiten, en 
werd met de zamehstelling der 
voorrede tot hetzelve belast. In 
1802, tot prefekt van het Isere^ 
dep.* benoemd, deed hij zieh 
als een bekwame administrator 
kennen, en liet nuttige werken 
uitvoeren, onder anderen de 
droogmaking der moerassen van 
Bourgoin, In 1807 behaaldehij 
den door het instituut uitgeloof-
denprijs door zijn antwoord op 
deze vraag: Hoe zijn de Ivetten 

H 

van de verspreiding der warnte 
in de vaste Ugchamen te bepalen ? 
en vier jaren later bood hij het 
instituut eene tweede verhande-
ling over hetzelfde onderwerp 

. aan. Bij de restauratie in de 
prefektuur van het Isère-dep.* 
gèhandhaafd, verliet hij Grenoble 
bij de terugkomst van NAPOLEON; 
yoor den keizer teruggebragt, 
die - hem tot prefekt van Lyon 
benoemde, weigerde hij de uit-
voering der maatregelen, welke 
m en hem voorschreef en werd 
vervangen. FOURIER kwam toen 
te Parijs, met het oograerk van 
zieh uilsluitend aan de Studie 
toetewijden. In 1 8 1 6 , nam de 
akademie van wetenschappen 
hem in haar midden op, doch 
daar zijne verkiezing geene be-
krachtiging kon erlangen, zoo 
werd hij het volgende jaar her-
kozön, en dit'maal kon hij eene 
plaats körnen bekleeden, welke 
hij zoo waardig was. Gezamen-
lijk met CuviER tot blijvend 
secretaris verkozen, openden 
hem de Lofreden, welke hij 
van zijne aan de wetenschap 
ontrukte medeleden uitsprak, 
de deuren der Fransche akade
mie. FOURIER overleed den 1 6 
Mei 1830. Behalve een aantal 
Ferhandelingen en Ferslagen, 
in de verzameling der akademie, 
alsmede de Lofreden van DE-

' LAMBRE , BERSCHEL BREGUET , 
CHARLES enz., heeft men van 
hem : l.o Rapport etc. (Vcrslag 
over de gestiebten, Tontines ge-
naamd), Parijs, 1 8 2 1 , in 4,t0; 
— 2.o Théorie etc. (Ontleedkun-
dige théorie der wärmte), Parijs, 
1822 , in 4. T 0 ; —- 3,o Analyse etc. 

3 
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(Qntleding der lepaalde equa
tion) , 1840, in .4.t0 

FOURIER (FJJANGISCÜS KAREL 
MARIA), den 7 April 1 7 6 8 te 
Besancon geboren. Reeds vroeg 
in net, eollegie dier stad geplaalst, 
openbaarde hij er weldra eenen 
bepaalden smaak Yoor de aard-
rijkskunde; maar zijn vader, 
die lakenkooper was, brak zijne 
Studien af, om hem in een 
handelhuis te plaatsen. Deze 
loopbaan, welke hij tot bijna aan 
het einde zijns levens volgde, 
had eenen vermögenden invloed 
op de leiding zijner denkbeeiden. 
Twee feiten, waarvan het eene 
in zijne kindschheid en het' an
dere in zijne jeugd plaats had, 
vestigden reeds vroeglijdig zijne 
aandacht op de bedriegerijen en 
de logens in den handel gebrui-
kelijk. In den ouderdomvan 
zeven jaren, werd hij eens ge-
ducht gekastijd, wijl hij aan 
eenen kalant zijns vaders den 
waren prijs eener koopwaar ge-
zegd had. Toen hij later te 
Marseille bediende in een han
delhuis was, moest hij eene 
aanzienlijke partij rijst, die zijn 
patroon opgekocht had, en die, 
in de hoop van eene grootere 
winst, opgelegd, eindelijk in 
de magazijnea bedorven was, in 
de zee werpen, terwijl het volk 
van honger stierf. Deze beide 
voorvallen verwekten in de ziel 
van den jongen FOURIER zulk 
eene verontwaardiging, dat hij 
zwoer, later alle handelbedrog 
te zullen ontmaskeren en een 
middel te zoeken tegen eene 
zoo gebrekkige organisatie. In 
deze afgetrokkene overwegingen 

verliep zijn leven tot in 1803. 
In dat jaar, gaf FOURIER, steeds 
als handel-bediende, in het Bul
letin de Lyon, van den 17 
December (ZSFrimaire jaar XII), 
een artikel in het licht, getileld: 
Triumvirat etc. (Vastelands Drie-
manschap en voortdurende vrede 
enz.), een artikel, waarin hij 
aankondigde dat Europa eene 
groóte gebeurtenis te gemoet 
ging, na welke de algemeene 
vrede zou plaats hebben. Dol
gens den schrijver, moest Pres
sen, de zwakste en slechtst ge-
slotene der vier mogendheden, 
het slagtoffer worden van een 
triumviraat, door de drie andere 
gevormd. Daar echter elk trium
viraat gewoonlijk is zamenge-
steld uit een' bedrogene, en 
twee mededingers, die elkander 
verscheuren, zoo zou Oostenrißk 
op zijne beurt door de beide 
andere onderworpen worden, die 
elkander op zijn lijk het rijks-
bestuur betwisten zouden. De 
laatsle, die overwinnaar bleef, 
zou feitelijk nieester der wereld 
zijn j want in tegenwoordigheid 
van eenen zoodanigen colossus, 
zou Engeland niets meer zijn. 
tndie zou aan hetzelve ontno-
men, zijn handelmonopolie ver-
nietigd, en de vrede met geweld 
tot stand gebragt worden, onder 
het gebied van eenen eenigen 
meester, Dit artikel, op eenen 
bevestigenden toon, door eenen 
man geschreven, die zéker van 
zijne zaak scheen te zijn, werd 
door den eerslen consul opge-
merkt, die aan den secretaos 
der policie te Lyon deed vragen. 
wie de schrjjver van dat artikel 
was. De drukker, de heer 
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BAIAANCHE, antwoordde dat de 
schrijver. een jonge koopmans-
bediende was, die zieh in gee-
nendeele met staatkunde inliet, 
en de zaak bleef daarbij berus-
ten. In een werk, dat hij in 
1808 onder den titel in het 
licht gaf van Theorie etc. (Be-
spiegeling der vier bewegingen), 
drukte FOURIER , terwijl hij op 
het denkbeeld van den toene-
menden invloed van Rusland le-
rugkwam, zieh aldus uit: » In 
onze dagen'is de beschaving op 
twee vingerbreed nabij hären 
ondergang geweest: de oorlog 
der omwenteiing zoude overwel-
diging en verdeeiing van Frank-
riß hebben kunnen aanvoeren, 
waarna Oostenriß en Rusland, 
Europa, onderling zouden ver-
deeld hebben; en in derzelver 
latere twisten zou Rusland, dat 
aan de geheele wereld, en zelfs 
aan zieh zelve onbekende mid-
delen bezit, Oostenriß en de 
beschaving hebben kunnen ver-
pletteren." Deze overwegingen 
openbaarden eenen nadenkenden 
geest, gewoon om het gewigt 
der feilen, en derzelver invloed 
op de toekomst te berekenen. 
Maar de staalkunde was niet 
het bijzondere voorwerp der 
werkzaamheden van FOURIER. 
Zeer verschillend van die man
nen, welke zieh verbeeiden, dat 
de oorzaak aller misbruiken in 
den regeringsvorm bestaat, en 
dat het genoeg zoude zijn denzel-
ven te veranderen, om alles * te 
herstellen, zag FOURIER in de 
maatschijppelijke organisatie het 
beginsel aller misbruiken en 
ongeregeldheden, welke wij be-

treuren. en hü kwam op het 
denkbeeld, om de maatsenappij 
te hervormen. Door zijn stelsel 
uittebreiden, geraakte hij er toe, 
om zieh van de wereld, van den 
mensch, van derzelver vroeger 
en toekomstig lot, denkbeei
den te yormen, verschillende 
van, die, .welke zieh alle wijs-
geeren gevormd hadden, en hij 
verkondigde als eene gewigtige 
onldekking, dat de aantrehkings* 
•kracht, welke de wet'der stof-
feliße wereld is, het ook van 
die der geestelijke wereld uit-
maakt. Het is volgens hem, 
door de aanlrekkende kracht, 
dat de wereld van den verwoes-
tenden chaos, zijnde de tegen-
woordige Staat der maalschappij," 
tot de maatschappeliße karmo-
nie moet overgaan. De hartsr 
togten zijn, volgens FOURIER , 
niet wezenlijk kwaad; zij zijn 
de springvederen der mensohe-
lijke handelingen, en-de midde-
len van gezelligheid, door welke 
de menschen elkander foena-
deren, en harmonische groepen 
vormen. Maar deze hartstog-
ten, gelijk aan het raderwerk 
van een groot werktuig, kun
nen zieh vereenigen eri te za-
menwerken, en daardoor eene 
zachte en regelmatige beweging 
voortbrengen, maar zij kunnen 
zieh ook evenzeer door hare 
ruwheid. kneuzen ja zelfs ver-
brijzelen, en zoodanig is haar 
Staat in de tegenwoordige maat-
schappij, die FOURIER zieh ge-
roepen achtle, te herscheppen. 
Terwijl inj de spotreden der 
critiek trotseerde, vergeleek hij 
zieh met GOLUMBUS, gedurende 
4 
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zeveu jaren voor gek uitgekre-
ten. » "Wanneer, zeide hij, de 
bewijzen mijner ontdekking in 
het licht zullen zijn gebragt, 
•wanneer de algemeene eenheid 
gereed zal zijn, om zieh op de 
bouwvallen der barbaarschheid 
en der beschaving te verhelfen, 
dan zullen de critici plotseüng 
van de minachting tot de ver-
rukking overgaan; zij zullen den 
uitvinder tot eenen halven god 
•willen verheffen, en zij zullen 
zieh evenzeer door overdrevene 
vleijerij vernederen, als zij zulks 
thans doen door onberedeneerde 
spolternij. . . Ik' alleen, zegt 
hij eiders, zal twintig eeuwen 
van staatkundige onnoozelheid 
beschaamd maken, en het is aan 
mij alleen, dat de tegenwoordige 
en toekomstige geslachten het 
begin van hun onmetel'vjk geluk 
zullen te danken hebben. Voör 
mij heeft de menschheid rneer 
dan duizend jaren verloren, met 
op eene dwaze wijze legen de 
natuur te worstelen; ikbende 
eerste, die mij voor haar gebo
gen heb, door de'aantrekkings-
kracht te beoefenen, die het 
werktuig harer besluiten is; zij 
heeft zieh verwaardigd den eeni-
gen sterveling die haar huldigde 
toetelagchen; zij heeft mij al 
hare schatten geopend. Bezitier 
van het boek des noodlots, heb 
ik de staat- en zedekundige duis-
ternissen verdroven, en op de 
bouwvallen der raadselachtige 
wetenschappen, verhef ik de 
theorie der algemeene harmonie, 
Exegi monumentum cere peren-
nius." Het is met deze bedwel-
ming van trotschheid, en deze 
laatdunkende opgewondenheid, 

dat FoußiBn al de deelen van 
zijn associatie-stelsel heeft ont-
wikkeld. Na al de gebreken 
onzer maatschappelijke orde, het 
antagonisme en pauperisms (vij-
andschap en armoede), deon-
eenigheden van allerlei aard, 
die dezelve verdeelen, te hebben 
aangeduid, stell hij als beginsel, 
dat het doel van elke maat-
schappij moet zijn, van aan 
hare leden de grootsle mate van 
geluk te verschaffen; nu, het 
geluk, tijdelijk beschouwd, is 
niets anders dan rijkdora, of 
ten, minste welvaart. De daar-
stelling dezer algemeene welvaart 
is alzoo het doel dat FOURIER 
zieh voorstelt. Om tot de toe-
passing van- zijn luilekkerland 
(Utopia) te geraken, ontleedt 
hij de menschelijke ziel, waar-
van hij op zijne wijze de harls-
togten rangschikt» Volgens het 
stelsel van FOURIER , zou de 
maatschappelyke huishouding, 
anders Phalange genaamd , uit 
omtrent drie honderd familién, 
.mannen, vrouwen en kinderen 
bestaan, die gemeenschappelijk 
een gebouw bewonen Phalans-
the genaamd, door een gemeen
schappelijk opzigt bestuurd, dat 
terwijl het de levensmiddelen 
in het grootinkoopt, en dezelve 
door eene kookkunst op groóte 
schaal toebereidt, op de uitgave 
aanmerkelijke winsten moet ma-
ken, Eeneaanmerking, die FOURIER gaarne doet gelden, is dat 
de driehonderd vrouwen, welke 
.in eenen.verdeelden Staat, zieh 
met de .bijzonderheden barer 
huishouding zouden moeten'be-
zighouden, van die zorg vrij zijn, 
en vervangen zullen worden, 
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door een twinligtal personen, 
met eene bijzondore geschikt-
heid en lust voor de huishou-
ding bezield, hetwelk haar in 
de gelegenheid zal stellen hare 
geliefkoosde bezigheden uitle-
oefenen ^ en tevens een groot 
voordeel "te weeg brengen. AI 
de leden der Phalange, zouden 
in drievoudige betrekking yer-
eenigd zijn, namelijk met be
trekking . tot het hapitaal, tot 
den arbeid en tot de begaafd-
heid. Alle zijn deelhebbers naar 
evenredigheid van hunnen inleg, 
en elk zal na aftrek der gemeen-
schappelijke. kosten der Pha
lange zijn evenredig deel aan 
de voordeelen der maatschappij 
hebben. Voor het overige zou er 
niet de minste dwang omlrent 
de leden uitgeoefend worden. 
Elk zou in volle vrijheid zijn 
beroep en zijnen smaak kunnen 
opvolgen, en ter voorkoming 
van verveling zieh bij afwisseling 
met verschillende werkzaamhe-
dsn bezig houden enz. Bij het 
zien der onnoeraelijke voordee
len, welke deze vereenigde orde 
zou aanbieden , zou de navol-
ging al meer en meer veld Win
nen , iedereen zou zieh beij veren 
om genot van de nieuwe ont-
dekking te hebben, die in wei
nige jaren, den aardbol zou zijn 
rondgegaan. Alzoo zou men het 
aan FOURIER te danken hebben, 
dat de weelde, de welstand, 
het geluk, het genot aller ver-
maken , de werkzaamheid des 
ligehaams endes geestes, alle 
vreugde.en verrukkingen, welke 
de verbeeldingskracht zieh kan 
voorstellen, onder het mensche-

lijk geslacht. verspreid werden. 
Er zouden wonderen geschie
den, en de mensch zou het 
aangezigt der aarde veranderen. 
» Bij voorbeeld, zegt FOURIER, 
de yereenigde orde zal de ver-
overing der groóte woeslijn van 
Sahaja ondernemen; men zal' 
dez'elve op verschillende pun
ten, door tien, en, mögt het 
noodig zijn, door twintig mil-
lioenen armen doen aanvallen, 
en door de grondente onlgin-
nen, met bosschen te bepíanten, 
zal men er in slagen den bodem 
te bevochtigen, het zand te bo-
dwingen en vast temaken, en d« 
woestijn door vruchtbare land-
streken te doen vervangen; men 
zal scheepskanalen aanleggen, 
daar waar wij thans nog geene 
greppel ter besproeijing kunnen 
tot stand brengen, en de groóte 
schepen zullen niet alleen zeilen 
door landéngten, zoo als die 
van Suez en Panama, maar 
ook in het binnenste der vaste 
landen, zoo als in de Kaspische 
Zee, in de zeeén van Azof, van 
Penie en van Ami; zij zullen 
van Quebec naar de v'rjf groóte 
meeren zeilen; eindelijk uit de 
zee naar alle meeren, v/aarvan 
de lengte gelijk is aan het vierde 
gedeelte van hunnen afstand van 
de zee." Zie daar eene zeer 
onvolledige schets van'het stel-
sel van FOURIER, of lié ver van 
zijnen trotschen droom. Het 
ontwerp van het phalansterium 
is de roman der nijverheid, doör 
eene vruchtbare, doch verwarde 
verbeeldingskracht opgevat. Het 
is eene reeks van onmogelijk-
heden, van valsche met de 
5 
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godsdienst, zoo wol als met 
de ondervinding aller eeuwen 
strijdige beginselen afgeleid (*). 
De leer van FOURIER is niets 
anders dan eene vernieuwing 
des heidendorns, behoudens het 
beginsel der algemeene broeder-
schap, dat hij aan de Clyiste-
lijke godsdienst heeft ontleend. 
Ter,wijl hij niet het minste acht 
siaat op het toekomstige leven, 
op de zedelijke behoeften des 
menschen, en op zijne verhevene 
voorgevoelens der onsterfelijk-
heid, en terwijl hij verkondigt 
dat de mensch hier beneden 
geen ander doel heeft dan zijne 
persoonlijke welvaart, terwijl 
hij den teugel viert aan hoog-
moed, eigenbaat, en aan alle 
verachtelijke hartstogten, die er 
uit voortvloeijen, terwijl hij de 
stof yergoodt,: en dezelve boven 
den'geesl verheft, heeft FOU
RIER de grondslagen eerier maat-
schappelijke orde gelegd, die, 

als dezelve kon verwezenlijkt 
worden, in plaats van de harmo-
nie, welke hij droomde, niets 
dan het beeld. der verschrikke-
lijkste verwarring zoude aanbie» 
den, en den mensch, van genot 
tot genot, eindelijk tot den Staat 
van het redelooze dier zou bren-
gen. Wij hebben niet gesproken 
van zijne denkbeeiden over de 
vrouwen, over de opvoedingj 
over de eerdienst. Na met land-
bouwkundige vraagstukken te 
zijn begonnen, wendde FOURIER , 
wiens verbeeldingskracht dage-
gelijks vermeteler werd, zieh 
tot de zedelijke en godsdienslige 
wereld, en tot het toekomstige 
leven, en hij wilde de hervor-
ming tot zelfs in den hemeltoe 
uitstrekken, terwijl hij, volgens 
de wetten zijner berekening, de 
sterren en planeten, benoemde, 
wegcijferde, wijzigde, evenalsof 
hij er vermaak in schepte, de-
zen dichtregel van HORATIUS te 

(*) Men kan over het gewigt dezer leer oordeelen, dooi de volgende 
Stellingen, die er de hoofdinhoud van zijn: 1.° De mensch is geen ver-
yallen wezeh; hij brengtbij zijne geboorte geene erfsmet mede. 2.» Het 
zeclclijk kwáad konit niet voort uit eenige kwade neiging zijner natuur, 
maar uit eene siechte máatschappelijke orgailisalie. 3.° Het doeleinoe 
van den mensch is 2ich meester van dénaardbol te maken, en denzelvcn 
zoodanig te bewerken, dat hij hem al het genot verschaft, waarvoor 
zijne natuur vatbaar is. 4.° De mensch is niet gehouden zijne zinnen 
te versterven, noch in hem h'et ligchaam aan den geest te ontwerpen-
Zijne eenige wet is zijne neigingen optevolgen, en aan zijne zinnelijke 
begeeriijkheden te voldoen. 5." De mensch raoet in de maatschapM 
eene onbepaalde vrijheid genieten. Vrij van allen dwang en alie 
onderwerping, moet hij enkel doen wat hem behaagt. 6.° Niels ver-
pligt den ménsch, zieh met God en zijnen evennaaste bezig te houuen. 
Terwijl iedereen uitsluitend aan zieh zelven denkt, zal het algemeene 
wemjn uit de pogingen voortvloeijen, die iedereen tot zijn eigen nett 
zal aanwenden. 7,° De phalanx opgerigt zijnde, zullen er noch wrijving 
van belangen, noch geschillert uit eigenliefde ontsproten, noch twist der 
hartstogten plaats hebben; alles zal volmaakt zijn in de best mogelip 
der werclden. 
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bewaarheden.- Cceium ipsum pe-
limits stultitia. Te midden zij
ner droomerijen, behield FOU
RIER zijne zedige betrekking, 
en in 1827 was- bij nog belast 
met de briefwisseling van een 
Amerikaansch handelshuis tePa-
rijs. Na de Julij-omwenteling, 
begon het stelsel van FOURIER, 
te midden der opgewondenheid, 
waarin de stoutste denkbeelden 
werden geuit, zieh te versprei-
den. Toen het Saint-Simonisme 
gevallen was, verbonden zieh 
eenige aanhangers dier sekteaan 
zijne school, welke hare leer-
stellingen ontwikkelde in een 
dagblad getiteld la Phalange. 
Eenigen tijd daarna, nam men 
onder zijn opzigt, te Conde-
sur-Vesgre, eene eerste proeve, 
welke het raadsel niet scheen 
optelossen dat FOURIER zieh voor-
gesteld had:, om het werk uit-
lokkend te maken, en de goede 
verstandhouding te handhaven, 
tusschen de' societarissen der 
verschillende klassen, in de ver-
deeling der opbrengslen. De 
fondsen, waarop men gerekend 
had, kwamen niet genoegzaam 
binnen, en de tot de daarstelling 
eener maatschappeiijke vereeni-
ging vereischte kosten, können 
niet bestreden worden. FOURIER , 
die in weerwil dezer mislukking, 
toch nog vol hoop was, werd 
den 1 0 October 1837 aan zijne 
aanhangelingen ontrukt. Hij heeft 
de volgende werken nagelaten: 
l.o Theorie etc. (Bespiegeling der 
ri$r bewegingen), 1808, in 8.™; 
dit is het oorspronkelijkste' en 
stoutste zijner geschritten; — 
2.o Tratte etc. (Ferhandeling 
over de landhuishöudkmdige as-

j socialie), Parijs, 1 8 2 2 , 2 dl." 
in 8. T 0 • — 3 . 0 Sommaire etc. 
(Kort begrip der verhandelïng 

• over de landhuishoudkundige 
associatie), Parijs, 1 8 2 3 , in 
8 . V 0 J _ ^ 4 > 0 jj6 nouveau etc. 
(De nieuwe induslrieele en maat
schappeiijke wereld efts.);, ib. 
1 8 2 9 , in 8.™ • — 6 . 0 Pièges 
etc. (Strücken en kwakzalverij 
der beide sekten Saint-Simon en 
Owen, die de associatie en den 
vooruitgang beloven), ib. 1 8 3 1 , 
enz. enz. De volledige uitgave 
zijner Werken (Œuvres), waar-
van er, door zijne leerlingen 
bezorgd, reeds verscheiden dl.» 
in 8.f° béstaan, is nog niet ge* 
heel in het licht versehenen. 

FouRNET (ANDREAS HUBERTUS), 
een priester, in 1 7 5 2 , te Pe
russe, dioeees van Poitiers, ge
boren , volgde eenen cursus der 
regtsgeleerdheid, doch verüiet 
weldra de Wereld, om den gees-
telijken Staat te bmhelzen. In 
den ouderdom van 26 jaren tot 
priester gewijdj werd hij in 
1782 tot de pastorij van Maillé 
benoemd, alwaar hij op den 
geest zijnër parochianen, door 
de gestrengheid zijns levons, 
door zijne liefderijke milddadig-
heid jegens de armen, en de 
kracht zijner vermaningen, die 
door een levendig en vurig ge-
loof bezield werden, eenen ge-, 
lukkigen en heilzamen invloed 
uitoefende. De omwenteling 
stond hem niet toe langen tijd, 
vreedzaam in zijne parochie te 
blijven, en noodzaakte hem zelfs 
later Frankrijk te verlalen. Hij 
begaf zieh met verscheiden zijner 
ambtgenooten naar Spanje, en 
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vertoefde cenigen lijd in Na-
varra. Op eene bedevaart, welke 
Inj te voet, naar Santiago de 
Compostella wilde doen, werd 
hij te Burgos ziek, en bragt 
eene maand in het ziekenhuis 
door. Na zijne herstelling, wilde 
hij zieh in de orde der karme-
lieten begeven, maar een pro-
vinciaal dier orde bewoog hem 
or.der de Wereldlijke geestelijken 
te blijven. In 1 7 9 7 in Frank-
rijk leruggekeerd, ging hij zieh 
in zijne oude parochie vestigen, 
alwaar hij met vreùgde werd 
öntvangen, en oefende er in het 
geheim'zijne bediening met veel 
vrucht uit. Na het concordaat, 
op eene officieele wijze in zijne 
pastori'e hersteld, begon hij om
irent dezen lijd zijn werk der 
Dochters van het kruis of Znsters 
van den H. ANDREAS, besiemd 
om de zieken te verzorgen, en 
jonge meisjes te onderwijzen. 
Deze congregatie, in 1806 ge
sticht, goedgekeurd eerst door 
de groot vikarissen van Poitiers 
in 1 8 1 7 , erkend door het gou
vernement in 1 8 1 9 en 1 8 2 6 , 
werd bepaaldelijk geautoriseerd 
bij eene brève van Pius 7 1 1 1 , 
onder dagteekening van 1 Sep
tember 1829. Dezelve is tegen-
woordig verspreid door een zeer 
groot gedeelte van Frankrtyk, 
voorhamelijk in de diocesen van 
Poitiers, Bayonne, Partys, Ver
sailles, Orleans, Bourges enz. 
In 11820, deed de abbé FOURNET 
ai'stand van zijnè pastorie van 
Maillé, om zieh geheel met het, 
bestuur der religieuzen bezig te 
houden, en ging gedurende ver- ! 
scheiden jaren voorl, door de 1 
oefening aller deugden, waarvan ] 

hij het voorbeeld gaf, de ze-
geningen des hemels op zijne 
congregale le doen nederdalen. 
Onder den last, der jaren en 
zwakheden gebukt, overleed hij 
den 1 3 Mei 1834. 

FKAKCESCONI (DANIEL) , in 
1 7 6 2 , te Padua geboren, legde 
zieh reeds in zijne eerste jeugd 
op de beoefening der schoone 
letteren en oudheden toe. De 
door hem uitgegeven werken 
verwierven hem den post van 
opziener der bibliotheek, en 
eenen hoogleeraarstoel der letler-
künde. Bij de oprigting van 
het Italiaansch instituut, werd 
hij tot lid van hetzelve benoemd. 
Hij overleed te Padua, den 19 

, Novb. 1835. Zijne voornaamste 
geschriften zijn: l.o Congettura \ 
che una lettera creduta di Bai- j 
dassare Castiglione sia di Baffa- , 
elio d' Urbino, Florence, 1799, 
in 8 .TO ; — 2.o Illustrazione d' 
ma urnitta lavorata d' oro, 
e di vari metalli all'agemina, 
Venezia, 1800, in8.™, meiplt.n 

* FRANCIA (DR. José GASPAR 
RODRIGUEZ DA), dictalor van Po-
raguay., in 1 7 6 3 te Assompiion 
(Paraguay) geboren, studeerde, ; 
tot den geestelijken stand be
stemd zijnde, bij de Francis-
canen, doch legde zieh spoedig 
op de regtsgeleerdheid toe, en 
werd, wegens zijne onbaatzuch-
tigheid en> kunde, alcade zijner 
geboorteplaats. Toen Paraguay 
zieh van de Spaansche heer-
schappij losscheurde (1811) • 
werd , FRANCIA secretaris der 
Junta en weldra een der drie 
consuls. Door eerzucht gedre-
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ven, wist hij òp de algemeene 
vergadering van 1 8 1 4 , zijne, 
verkiezing tot director der re-
publiek voor drie jaren doorte-
zetten. Later ( 1 8 1 7 ) , liet hij 
zieh tot levenslangen dictator 
benoenien. Zijne regering was 
ten uiterste gestreng, voorna-
melijk in den eerslen lijd ; doch 
ook later liet hij zieh, door 
argwaan én ziekte geplaagd, 
tot grùwzaamheden medeslepen. 
Het karakler van FRANCIA*was 
in alle "opziglen gewelddadig ; 
buiten zijnen wil, kende hij wet 
noch billijkheid ; want, even 
zoo gewelddadig als hij in 1824 , 
de kloosters vernietigde, zoo 
bediende hij zieh ook van ge-
welddadige middelen ter opbeu-
ring van den akkerbouw en de 
nijverheid, en daareriboven sloot 
hij, om zieh niet naar dßn aan-
dräng van vreemde inzigten te 
moeten voegen , Paraguay van 
het bùitenland geheel en al af. 
Hij overleed in 1840. 

FRANCISCUS II (JOZEP KAREL), 

keizer vmDuitschland, of FRAN

CISCUS I, als keizer van Oosten-
rijk, in de geschiedenis gewoon-
lijk onder den naam van keizer 
FRANS of FRANZ aangeduid, den 
1 2 February 1768 , te Florence 
geboren, was de zoon van kei
zer LEOPOLD II, en van MARIA 

LOUISE, dochter van KAREL III 
van Spanje; bij werd onder de 
oogen van zijnen vader opge-
voed, die hem aan personen 
loéyertrouwde, het beste ge-
schikt, om hem gezonde denk-
heelden in de kunst om le rege
ren inteboezemen. In 1 7 8 8 , 
vergezelde hij zijnen oom-JozEF 

II, op zijnen veldlogt tegen de 
«Türken; maar hij liet geenerlei 
lust voor de wapens blijken, 
en voorzag zeker niet dat het 
onder zijne regering zoude zijn, 
dat Ooslenriß de meeste oOrlo-
gen zoude voeren. Den 1 Maart 
1 7 9 2 , volgde hij zijnen vader 
LEOPOLD IIop, werd den 6 Junij 
tot koning van Hongariß uitge-
roepen, den 7 lot Roomsch keizer 
verkozen, en den 1 4 daaropvol-
gende te Frankfort gekroond. 
Deze vorst werd alstoen in de 
reeks der keizers van Duüsch-
land, FRANCISCUS II genaamd; 
maar toen Frankrißk bij eene 
proclamalie van den 6 Augustus 
1806, een keizerryk was gewor
den, nam hij, onder den naam 
van FBARCISCÜS I, den tilel aan 
van erfelijk keizer van Oostenrijk, 
ten einde alzoo de keizerlijke 
waardigheid aan zijnen persoon 
en aan zijn huis te waarborgen. 
Dö jonge monarch, getuige der 
onvoorzigtige proefnemingen zij-
ner beide voorgangers, toonde 
reeds in het begin zijner rege
ring eene afgekeerdheid van alle 
nieuwigheden, en eenen groolen 
eerbied voor de overleveringen 
en de beginselen der monarchale 
oudheid. De onlusten in Frank-
riß waren van dien aard dat 
dezelve zijne geheele vrees bil-
lijkten. FRANCISCUS besloot eene 
voorzigtige en wijze slaatkunde 
te volgen; intusschen getrouw 
zijnde aan de verbindtenissen , 
in 1 7 9 1 , door LEOPOLD met den 
koning van Pruissen, in de be-
ruchte conferentie van Pilnilz 
aangegaan, leverde hij een leger-
corps, dat onder het hevelvan 
den hertog van Brunswiß, deel 



126 A. 

nam aan den oorlog tegen Frank-
rijk. De veldtogt van 1 7 9 2 , had 
ten gevolge, het geheele gewigt 
dos oorlogs op Oostenrijk te doen 
drukken. Het verlies van den 
slag van Jemappes, dat Belgie 
aan de Franschen overleverde, 
deed dea keizer het gevaarlijke 
van zijnen toestand inzien, en, 
door den raad van den ouden KAUNITZ (zie dat Art. -Wbh-) 
bijgestaan, besloothij de grootste 
pogingen in het werk te stellen, 
otn eene worsteling vol te hou-
den, die zoo lang en zoo ver-
schrikkelijk moest zijn. Zestig 
duizend man werden aan den 
Neder-Bijn, onder de bevelen 
van den Vorst van Saksen-Co-
burg vereenigd, die, door ach-
tereenvolgend de afgescheiden 
corps van het Fransche leger 
aantevallen, dezelve reeds in 
Maart 1 7 9 3 , noodzaakte naar 
de grenzen terugtewijken. De 
afval van DGMODRIEZ scheen 
daarenboven de krijgsbewegin-
gen van den Ooslenrijkschen 
generaal te begünstigen • raaar 
de baatzuchtige bedoelingen der 
kabinetten van Weenen en Ber-
lijn, die, terwijl zij voorga-
ven, geen ander doel te hebben 
dan de herstelling der monar-
chie, echter werkelijk naar de 
verdeeling van Frankrijk haak-
ten, benadeelden den goeden 
uitslag van dezen oorlog. Men 
veroverde Steden en gewesten 
in den naam des keizers en de 
keizerlijke wapenschilden wer
den er opgezet. Maar Frank
rijk , door wanhoop aangevuurd, 
wapende zieh weldra, als een 
eenig man, en het kabinet van 
Weenen werd alstoen gewaar, 

dat het tuet meer te doen was, 
om een vijandelijk land te ver-
deelen, maar om zijn eigen be-
staan te verdedigen. Om den 
storm aftewenden, werd er met 
het révolutionnaire bestuur, 
eene geheime onderhandeling le 
Brüssel geopend, werwaarts FRANCISCÜS zelf zieh begaf, ten. 
einde dezelve met zijne tegen-
woordigheid en zijn gezag te 
ondersleunen. Doch weldra ga-
ven de overwinningen door JOOR-DAN en PICHEGRÜ behaäld, aan 
de zaken een nieuw aanzien. 
Oostenrijk zag zieh genoodzaakt 
zijne Nederlanden te verlaten, 
welke het reeds voorgesteld had 
aftestaan, en zijne légers zochten 
eene schuilplaats achter den Bijn, 
daarna in Frankenland en in 
Beijeren. Intusschen maakte 
Pruissen, dat van zijnen kant 
geheime betrekkingen met de 
Fransche republiek had onder-
houden, zieh openlijk los van 
zijne bondgenooten, door te Ba-
zel eenen separaat-vrede nie1 

Frankrijk te sluiten, en dit 
voorbeeld werd door Spanje, 
en eenige slalen van Duitsch-
land en Italie gevolgd. Oosten
rijk, dat düs alleen op het 
slagveld bleef, behaalde aanvan-
kelijk, ofschoon met geringere 
magt, eenige voordeelen, die 
het aan de bekwaamheid van den 
aartshertog KAREL te danken had. 
Maar het genie van BONAPARTE 
deed de schaal overhellen, an 
na verscheiden achtereenvol-
gende nederlagen, achtle Oos
tenrijk zieh gelukkig, den 1> 
October 1 7 9 7 , den vrede van 
Campo-Formio te sluiten. Door 
dit verdrag verkreeg FRANCISCOS 
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voordeeliger voorwaarden, dan 
hij had kunnen hopen. Hij deed 
afstand van Belgie, datdeFran-
schen. reeds sedert lang bezet 
hielden, en van alle bezittingen 
in Italie; maar bekwam in ver-
goeding daarvoor den staat van 
Venelie met Dalmatie, Istrie en 
de "Venetiaansche eilanden. In-
lusschen had deze schikking 
Qostenrijk op-verre na niet vol-
daan. Door de subsidien van 
Engeland ondersteund, vor'mde 
er zieh eene nieuwe coalitie en 
de keizer van Rusland, PAUL I , 
door eene edelmoedige Sympa
thie voor de zaak der BOURBONS 
bezield, nam er mede deelaan, 
en ondersteunde dezelve door 
zijne schatten en zijne legers. 
Door dezen vermögenden mede-
helper ondersteund, had Oosten-
tenrijk zijne Italiaansche staten 
weldra heroverd. De opperveld-
heer SUWAROW, die opreglelyk 
de herstelling der monarchie van 
LODEWHK. XVI verlangde, was 
van gevoelen eenen inval op het 
Fransche grondgebied te moe-
ten beproeven; maar Oostenrijk 
welks bedoelingen verschilden, 
en te Vreden zijne bezittingen 
in Italie terug te hebben beko-
men, weigerde het plan van 

, SUWAROW te ondersteunen , en 
toen de generaal KORSAKOFF met 
een tweede Russisch leger in 
Zwitserland kwam, met het 
oog'merk om met het corps van 
den prins van CONDE in Franlc-
rijk te vallen, verwijderde de 
aartshertog KAREL zieh van deze 
grenzen, en geleidde zijne troe-
pen naar Breisgau. KORSAKOFF 
alleen gebleven, werd by Zu-
rieh door MASSENA geslagen, en 

SUWAROW was tot niets anders 
in staat dan om zijnen terug-
togt te dekken. PAUL I , over 
het gedrag van Oostenrijk ver-
ontwaardigd, riep tegelijkertijd 
zijne veldheeren, en zijnen ge-
zant te Weenen terug. FRANCIS-
cus, op nieuw door BONAPARTE^ 
aangevallen, verloor den slag 
van Marengo, en zag zieh an--
dermaal verpligt,' Italie te ver-
laten. De pogingen, die hij 
wat later aanwendde, om zijne 
bezittingen op het schiereiland 
teruglebekomen, liepen slechls 
op eene nederlaag uit. De släg 
van Hohenlinden, en deaantogt. 
van MOREAU op Weenen, nood-
zaakten hem eene nieuwe capitu-
latie aantenemen, en den 3 Febr. 
1 8 0 1 , het verdrag van Luneville 
te onderteekenen, dat aan dfe 
oude staatsregeling van het Duit-
sche rijk eenen hevigen schok 
toebragt. Oostenrijk erkende de 
Bataafsche, Helvetische, Cisalpi-
sche- en Ligurische republieken. 
De aldus overwonnen en verne-
derde mogendheid, wachlte on-
geduldiglljk op den oogenblik, 
om de worsteling met meer kans1 

van welteslagen te hervatten. 
Door Engeland ondersteund, 
sloot zij een nieuw verbond met' 
keizer ALEXANDER, en tegen het 
einde van 1 8 0 5 , borst er. een 
nieuwe oorlog tegen Frankrijk 
uit. Maar de capitulatie van het 
door MACK aangevoerde Oosten* 
rijksche leger, te Ulm, en de 
volslagen nederlaag van het Rus
sische leger te Austerlitz, bewo
gen FRANCISCUS zieh eensklaps 
van ALEXANDER, die den oorlog 
wilde vöortzetten, los te maken, 
en op eene smeekende wijze de 
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genade van NAPOLEON, in zijne 
bivouac te gaan inroepen. Thans 
echter waren de vredes-voor-
waarden zeer hard. Door het 
verdrag van Presburg, den 2 2 
December 1805 onderteekend, 
behield Frankrijk : Piémont, 
Parma en Piacenza; Oostenrijk 
erkende het koningrijk Italie, 
en stond aan hetzelve al de be-
zittingen af der oude republiek 
van Venelle, die het bij vroegere 
verdragen bekomen had; aan 
Beijeren gaf Ifet geheel Tyrol 

• en Vorarlberg over. Keizer FRANS 
stond daarenboven aan den groot-
hertog van Baden, het groolste 
gedeelte van Breisgau en de stad 
Constans af. Beijeren en Wur
temberg werden tot koningrijkea 
verheven. Tot overmaat van ver-
nüdering zag keizer FRANCISCUS 
zieh genoodzaakt den graaf VON 
STADION, en diegene zijner mi
nisters , welke hem het beste 
gediend hadden, van zieh te 
verwijderen. Ten gevolge van 
dezen vrede, scheen het Weener-
kabinet, terwijl het zijne schände 
in stille verkropte, voor eenigen 
tijd van de hoöp aftezien, om 
zijne nederlagen te herstellen. 
In 1806 , deed FRANS, op de 
eenvoudige verklaring van NA
POLEON , dat hij geen Duitsch 
keizerrijk erkende, afstand van 
zijnen titel van Roomsch kei
zer , en bij den oorlog, die in 
hetzelfde jaar tusschen Pruissen 
en Frankrijk uitborst, bood hij 
zijne bemiddeüng aan, die van 
de hand werd gewezen. Inlus-
schen deden de bezetting van 
Spanje in 1809, en de on voor-
ziene moeijelijkhedcn, welke 
NAPOLEON er ontmoette, keizer ' 

FRANCISCUS, op het denkbeeld 
komen dat de oogenblik daar 
was, om het juk afteschudden; 
en hij besloot den oorlog weder 
to beginnen, na den 27 Maart 
een manifest te hebben uilge-
vaardigd, waarin hij zijn gedrag 
trachtte te regtvaardigen, en de 
geheele schuld op Frankrijk te 
werpen. Heeds was NAPOLEON, 
den 10 Mei voor de poorten van 
Weenen. Te Wagram geslagen, 
vraagde prins KAREL eenen wa-
penstilstand, die weldra door 
onderhandelingen gevolgd werd. 
Er werden gevolmagligden be-
noemd, en, na eene onzekerheid 
van drie maanden, bewilligde 
FRANCISCUS I , den 1 4 October, 
1 8 0 9 , in den vernederendsten 
en nadeeligsten vrede, welke 
nog ooit aan Oostenrijk.was ten 
deel gevallen. Bij een geheim 
artikel verbond hij zieh, zy'ne 
dochter MARIA LOUISE aan NA
POLEON ten huwelijk te geven. 
Geheel aan den invloed van 
Frankrijk onderworpen, beij-
verde zieh het kabinet van Wee
nen om den wil van hetzelve in 
alle opzigten ten uitvoer te leggen. 
Toen NAPOLEON het ontwerp had 
gevormd, om Rusland te be-
dwingen, wilde hij dat de door 
hem överwonnen volken, hem 
in dezereusachtigeonderneming 
zouden behulpzaam zijn. FBAN-
CISCUS I, naar Drespe»'beroepen, 
onderteekende er de verbindtenis, 
een hulp-corps van 30,000 man 
te leveren, om den regtervleu-
gel van het Fransche leger uil-
temaken. Dit corps werd werke-
lijk georganiseerd, en beslreed, 
ofschoon zeer zwak, de Russen. 
Maar na denbrand vaa Moskau, 
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deed eene geheime overeenkomst 
van den kant van Oostenrijk, 
tot zelfs den schijn der vijan-
delijkheden ophouden, en kort 
daarna, deed de vorst. VON 
SCHWARZENBERG , ten gevolge 
eener andere overeenkomst, al 
zijne troepen de Oostenrijksche 
staten weder binnenrukken. Om
irent dezen tijd gaf het kabinet 
van Weenen eene nieuweleven-
digheid aan zijne onderhande-
lingen met Busland, Pruissen 
en Engeland. Nadat- keizer 
FRANS, in Junij 1 8 1 3 , zijne 
bemiddeling tusschen de oor-
logvoerende mogendheden had 
aangeboden, werd er een wapen-
stilstandgesloten, en men opende 
te Praag een congres, dat geen 
gevolg had. De vijandelijkheden 
begonnen op nieuw, en terwijl 
Oostenrijk net masker afwierp, 
verklaarde het zieh openlijk voor 
de bondgenooten. De slag van 
Dresden deed nun een groot 
verlies ondergaan; maardievan 
Leipzig, welke kort daarna ge-
leverd werd, scheen hunne ze-
gepraal te verzekeren. Toen men 
Frankrijk was binnengetrokken, 
bezetteden de Oostenrijksche 
troepen , die den linkervleugel 
van het leger der bondgenooten 
uitmaakten, Franche-Comté en 
Bourgogne, en keizer FRANCIS
C O wach lie te Dijon den afloop 
der gebeurtenissen af, welke 
den troon van zijnen schoon-
zoon moesten verbrijzelen. Ge-
durende een verblp van twee 
maanden le Parijs, bezocht 
FRANCISCÜS I al de algemeen nut-
lige instellingen en verzame'lde 
zorgvuldig, ailes wat voor zijne 

II. DEEL. 

f volken van eenig nui kon zijn. 
Daar de moeijelijkheid om de 
belangen zoo veler mogendhe
den overeentebrengen, de nood-
zakelijkheid van eon congres 
hadden doen gevoelen, zoo wer
den er den 25 November 1 8 1 4 , 
te Weenen conferentien geopend. 
Men was er nog ver af van in 
de netelige vraagstukken, welke 
er zieh voordeden, uitspraak le 

i doeh, toen de even zoo. stoute 
als onverwachte inval van BO
NAPARTE op nieuw alles raad-
selachtig maakte. De pogingen 
van NAPOLEON, om zijnen schoon-
vader van de bondgenooten af-
tetrekken, of ten minste om 
te • verkrijgen, dat men hem 
MARIA LOUISE en zijnen zoon 
teruggaf, bleven zonder gevolg. 
Nadat de coalitie andermaal te 
Waterloo had gezegevierd, kwam 
FRANCISCÜS I weder te Parijs.: 
De staatkunde der bondgenooten 
hield ditmaal op edelmoedig te 
zijn: en ofschoon Oostenrijk 
noch het gestrengste, noch het 
begeerigste was, bekwam het 
aanzienlijke sommen. Toskane 
en Parma werden aan prinsen 
van zijn huis gegeven; het be-
hield de staten van Venetie, 
en werd op deze wijze meester 
van een groot gedeelte van IIa-
lie. Daarenboven bekwam het 
aanzienlijke vergrootingen in 
Duitschland en in Polen. In 
zijne hoofdstad teruggekeerd, 
hield FRANCISCÜS er zieh bezig 
met de herstelling der rampen, 
welke de oorlog veroorzaakt had; 
te dien einde koos hij het beste 
plan Lot herslel der financien, 
en voerde de beste reglementen 
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van administratie in. In 1820, 
begaf hij zieh, naar het congres 
van Verona, en in het volgende 
jaar naar dat van Laybach. Na 
te Napels de orde te hebben 
hersteld, wijdde hij zieh, thans 
vrij zijnde om zijnen vreedza-
men smaak optevolgen , geheel 
aan het geluk zijner volken toe. 
In 1819, wilde hij JtoJie bezoe-
ken, dat hij sedert zijne komst 
tot den troon niet gezien had. 
Hij werd er alom met opregte 
vreugde-bewijzen ontvangen. Te 
Borne ontving hij van Pros VII, 
de treffendste bewijzen van hoog-
achting en toegenegenheid. Plot-
seling door eene pleuris getrof
fen , overleed hij te Weenen, 
den 2 Maart 1835. FRANCISCUS I 
bezat al de hoedanigheden van 
eenen goeden huisvader. Hij 
was achtereenvolgend in den 
echt gelreden in 1788, met 
ELISE LOUISE, prinses van Wur-
temberg, die den 18 Februarij 
1790, kinderloos overleed; den 
15 Augustus 1790, met MARIA 
THERESIA, prinses der Beide-
Sicilien, die, na hem vader 
van 13 kinderen te hebben ge-
maakt, den 15 April 1807, 
overleed; in 1808 met MARIA 
LOUISE BEATRIX , prinses van 

. Modem, en na den dood van 
deze in 1816, met CAROLINE 
AUGUSTE, dochter van koning 
MAXIMILIAAN JOZEF van Beijereh, 
de thans nog levende keizerin-
weduwe. Ook de beide laatsle 
buwelijken bleven kinderloos. 
Te Weenen en te Praag heeft 
fflen gedenkteekenen ter eere 
van keizer FRANCISCÜS opgerigt. 

FRANCISCUS I (naauwkeuriger 

FRANCISCÜS JANUARIUS JOZEF) , 
koning der Beide-Sicilien, in 
1777, te Napels geboren, was de> 
zoon van FERDINAND IV,- koning 
van Napels, en van de aartsher-
togin MARIA CAROLINA van Oes-
tenrijk, zijne echtgenoote. Door 
den dood van zijnen oudslen 
broeder, vermoedelijk erfgenaam 
der kroon geworden zijnde, trad 
hij in 1797 in den echt, met 
de aartshertogin MARIA CLEMEN
TINE , dochter van keizer LEOPOLD 
II, die hem in het volgende 
jaar eene dochter gaf, CAROLINA 
genaamd, later hertogin van 
Berry. In 1801 weduwnaar ge
worden, ging hij een tweede 
huwelijk aan met de infante 
ISABELLA , dochter van KAREL 
IV. Bij het leven zijns vaders, 
voerde hij den titel van hertog 
van Kalabrie, en vertegenwoor-
digde door zijne neigingen de 
constitutioneele partij. Tot land-
voogd van Sicilie benoemd, 
maakte hij zieh in het begin, 
door liberale hervormingen, dier-
baar aan dät gewest; maar ver-
pligt om terug te deinzen, loen 
men hem te ver wilde medesle-
pen, sloot hij zieh bij zijnen 
vader en de Oostenrijkers aan, 
om de oproerige Sicilianen, we
der onder het juk der gehoor-
zaamheid te brengen. In 1825, 
tot den troon gekomen, verze-
kerde hij het hof van Weenen, 
van zijn voornemen, om dezelfde 
gedragslijn als zijn vader te vol-
gen, en bewees eenen ijver, 
ten minste gelijk aan dien van 
FERDINAND, in de handhaving 
der koninklijke regten en der 
bestaande orde. Hij verkreeg 
in 1827, dat de Oostenrijksche 
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troepen Sicilie oritruimden , en 
Steide twee staat-junta's aän, de 
eene te Napels, de andere te 
Palermo, om regt te doen tegen 
de vijanden des gezags. Deze 
maatregelen bragtea in 1828, 
in Sicilie eerien opstaad te weeg. 
Dezelve werd even zoo vaardig 
als gelukkig beteugeld. De ko-
ning beprüefde daarop om orde 
in zijne geldmiddelen testeilen, 
en deed Tripoli bombarderen, in 
antwoord op de aanvraag eener 
jaarlijksche leenschatting, welke 
de Bey van dien kleinen Staat, 
van de Napolitaansche regering 
vorderde. Men verwachtte van 
F R A N C I S C Ü S nog grooterhervor-
mingen; maar de gebeurtenissen 
-van 1830 waren voor hem eene 
waarschüwing, die hij zieh onge-
twijfeld ten nutte zou hebben 
gemaakt, indien de dood zijne 
ontwerpen niet was voorgeko-
men. Hij kwam pas terug van 
eene reis door Frankrtyk, alwaar 
hij met eenen' buitengewohen 
luister was ontvangen. Van al de 
feosten, welke men hem gegeven 
had, was zeker het schoonste 
dat van den hertog van Orleans, 
en van al de woorden, welke 
men er had uitgesproken, was 
het volgende het waarachtigste: 
» Het is een waar Napolitaansoh 
feest, wij dansen op eenen vul-
kaan." In zijn rijk teriigge-
keerd, overleed F R A N C I S C O S te 
Napels, den 8 November 1830. 

FRANCCEUR ( L O D E W U K B E N J A 
M I N ) , in 1773 te Partys gebo
ren, raaakte zijne Studien in het 
collegie van Harcourt, hetwelk 
hij verliet, om de wiskunde te 

beoefenen, die hij hartstogtelijk 
beminde. In de nieuwelings op-
gerigte centraal-school opgeno-
men, werd hij het hoofd zijner 
afdeelifig en repotitor. Deze on-
derscheiding, welke hij enkel 
aan zijn talent te danken had, 
deed de aandacht op hem ves-
ligen, en hij werd tot geogra-
phisch-ingenieur, geëmploijeerde 
bij de algemeene schatkist, offi
cier der artillerie, en eindelijk 
tot onderwijzer van HIERONYMUS 
B O N A P A R T E benoemd. In 1803 
onderwees hij de grondbeginse-
len der wiskunst in het collegie 
van K A R E L den Groote. In l805, 
werd hij examinator bij de po-
lytechnieke school, en in 1800, 
werd hij als hoogleeraar bij de 
faculteit van wetensphappen ge-, 
plaatst. Na in 1815 zijne ver-
schillende posten verloren te 
hebben, maakte hij gebruikvan_ 
de werkeloosheid, waartoe hij' 
zieh veroordeeld zag, om zieh 
aan de voortplanting der weten-
schappen onder de arme klassen 
toetewijden, en gaf verscheiden 
élémentaire verhandelingen in 
het licht. In 1824 werd hij 
met het kruis van het legioen 
van eer versierd. Bijna alle ge-
leerde genootschappen van Eu
ropa namen hem in hun midden 
op, en hetinstituut opende voor 
hem zijne deuren. Hij overleed 
te Partys, den 17 December 1849. 

'Mén heeft vän hem: l.o Traité 
etc. (Verhandeling over de werk-
tuigkunde), Partys, 1800, 5.e 

Uitg. 1825, in 8.T°, met 9pl."; 
— 2.° Partysche Flora, ib. 1801, 
in I8.m<>; — 3.o Cours etc. (Vol-
ledige cursus der zuivere uiiskwi* 
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de), ib. 1809 , 4.« uitg. 1 8 3 7 , 
2. dl.n, in 8. T 0 ; — 4.o Urano-
graphie etc. (Hemelbeschrijving 
of verhandeling over de sterre-
künde), ib. 1 8 1 2 , 5 . " uitg. 1837, 
in 8. T O, met pl.n De schrijver 
doet in dit werk de oudheid 
der wereld.lot drie of vier dui-
zend jaren vôôr onze tijdreke-
ning opklimmen, een stelsel in 
tegenspraak met het boek Ge
nesis en den algemeenen zond-
vloed ; — 5.o Le dessin, etc. 
(De lineair-teekening, volgens de 
leerwijze van het wederkeerig 
onderwijs), ib. 1 8 1 9 , in 8 .™, 
met 6 pl.n; — 6.0 Astronomie 
etc. (Praktische Sternkunde enz.), 
ib. 1840 ; — 7.0 Géodésie etc. 
(Landmeelkunde of verhandeling 
«ver de gedaante der aar de en 
hare deelen enz), ib. 1840 , in 
8.vo, met pl.» Deze geleerde wis-
kunstenaar heeft medegewerkt 
aan de Revue encyclopédique, 
aan de Dictionnaire technologique 
des arts et métiers, en aan de 
Encyclopédie moderne. 

FRANÇOIS D E NEüFCHaTEAU (N1-
COLAAS LoDEwuK, graaf), minis
ter van binnenlandsche zaken 
in Frankriß 1, lid der Fransche 
akademie, den 1 7 April 1 7 5 0 , 
te iSeufchâteau in Lotharingen 
geboren, maakte met roem zijne 
eerste Studien bij de Jesuiten. 
Pas 1 5 jaren oud zijnde, deed 
hij eene verzameling van ge-
dichten in het licht verschijnen, 
die hem de deuren der akade
mie van Dijon opende. In 1 7 6 6 , 
voegde hij bij zijnen naam dien 
van Neufcldteau, welken een 
besluit van het parlement van 
Nancy, hem later magtigde le 

behouden. Hij werd, in 1776, 
luitehant-generaal in het baljuw-
schap van Mirecourt, en vier 
jaren later stond men hem toe, 
om met dien post dien van on-
der-gevolmagtigde (subdelegue) 
van het regtsgebied van Lotha
ringen te vereenigen. In 1783, 
tot algemeen procureur des ko-
nings in den hoogenraadvande 
Kaap (St. Domingo) benoemd, 
verkreeg hij drie jaren later de 
vergunning om naar Frankriß 
lerugtekeeren; het schip, aan 
boord van hetwelke hij zieh 
bevond, strandde op 50 mijlen 
afstands van St. Domingo, en 
in die schipbreuk, verloor hij 
met al zijne papieren, hethand-
schrift eener berijmde vertaling 
in het Fransch van den rasen
den Roeland, hetwelk hij zeer 
betreurde. Na zieh voor de her-
vormingen te hebben verklaard, 
werd hij tot plaatsvervangend 
afgevaardigde bij de algemeene 
staten, en tot commissaris des 
konings bij de administralie van 
het dep.* der Vosges verkozen, 
en tot afgevaardigde bij de wet-
gevende vergadering benoemd; 
hij sprak in dezelve tegen de 
onbeeedigde priesters, en stemde 
voor het verkoopen der natio
nale goederen, ten einde de 
massa der landbouwers voor de 
zaak der omwenteling te Win
nen. Daar hij wel voorzag dat 
de toekomst niet kon nalaten, 
hevige stormen te doen uitbar-
sten, wees hij, onder voorwend-
sel zijner zwakke gezondheid, 
den 6 October 1 7 9 2 , het mi-
nisterie van juslicie van de hand. 
In 1 7 9 3 , liet bij PamMa, of 
de beloonde Deugd ten tooneele 
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voeren, door welk stuk hij zieh 
vervölgingen berokkende. Als 
koningsgezinde in de gevangenis 
geworpen, verkreeg hij eerst na 
den 9 Thermidor zijne vrijheid 
weder, en vernam bijna gelijk-
tijdig zijne benoeming tot reg
ier in de reglbank van cassatie. 
In 1 7 9 5 , commissaris van het 
directorium bij het Vosges-de-
partement, volgde hij in 1 7 9 7 
B E N E Z E C H in het ministerie van 
binnenlandsche zaken op. Twee 
maanden lâter, wèrd hij met 
M E R L I N van Douai, ter vervan-
ging van B A R T H É L É M Y en CARNOT, 

die den 1 8 Fructidor vogelvrij 
verklaard waren, tot het direc
torium gebragt. In het volgende 
jaar was hij, in hoedanigheid van 
gevolmagtigd minister, bij de 
conferentie'n van Seltz tegen-
woordig, en, bij het ministerie 
van binnenlandsche zaken ver-
vangen, nam hij verscheiden ' 
maatregelen in het belang der 
wetenschap en der letteren. Aan 
hem heeft mendeeersteopenbare 

, tentoonstelling der voorwerpen 
van nijverheid (1798) alsmede de 
herstelling der centrale maat-
schappij, van landbouwkunde te 
danken. Hij verrijkte de bibli-
otheken der departementen met 
belangrijke werken, eh zette aan 
de ontvangst van de gedenkstuk-
ken der kunst, in Italie vero-
verd, den grootslen luister bij. 
Na den 1 8 Brumaire werd hij tot 
sénateur verheven, en bij ver-
schillende gelegenheden belast, 
om tot den keizer het woord 
te voeren ; behendiglijk wist hij 
met raadgevingen, die ongepast 
zouden hebben kunnen schij-

nen , lofspraken te vereenigen , 
die dezelve deden vergeten. Bij 
de terugkomst van NAPOLEON van 
den schitlerenden veldtogt, die 
met den slag van Austerlitz ein-
digde, gaf hij hem den bijnaam 
van Groote, die sedert dat tijdstip 
steeds den naam van den vorst, 
in alle officieele adressen verge-
zelde. Na den vrede vanPm-
burg , verhief hij op nieuw de 
wonderen der regering van NA
POLEON , dien hij den vrienddes 
volks, den vadervan hetmensche-
liße geslaeht noemde. Sedert 
1 8 0 7 , van het staatkundige too-
neel verwijderd, hield hij zieh 
verder met niels anders bezig, 
dan meMandhuishoud- en let-
terkunde. Hij overleed den 1 0 
Januarij 1 8 2 8 , terwijl hij van 
zijne oude waardigheden niels 
anders behouden had, dan het 
levenslange voorzitterschap der 
maatschappij van akkerbouw, 
en zijnen fauteuil in'de Fran-
sche akademie, waarvan hij se
dert hare reorganisatie lid was, 
en wäarin hij tot opvolger heeft 
gehad den heer P. BRÜN , den 
schrijver van Maria Stuart. Men 
heeft hem een aantal werken te 
danken; maar wij willen echter 
enkel diegene aanvoerea, welke 
nog eenig belang behouden: l.o 
Poesies etc. (Verscheiden gedick
ten van twee vrienden) — met 
MAILLV van Dijon — 1 7 6 8 , in 
8 .vo ; — 2.0 Discours etc.(Ver-
handeling over de wißze omver-
zen te lezen), Parijs, 1 7 7 5 , in 
1 2 . M O ; — 3.o Anthologie etc. 
(Zedelijke Bloemlezing), 1 7 8 4 , 
in 1 6 . M 0 ; — 4.o Recueil etc. 
(Geloofteaardige verzameling der 

3 
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oude ordonnantien van Lotha
ringen), 1784, 2 dl.», in 8.™; 
— 5.o Pamela, blijspel in 5 
bedrijven en versmaat, 1793, 
in 8.v o; — 6.o Les Vosges, 
een dichtstuk, 1796, in 8.™, 
2.e uitg. 1797 • —7.0 VInstruc
tion etc. (Het onderviijs der hin
deren, of enz.), naar hetLatijn 
van MURET gevolgd, 1798, in 
8,To • >i_ 8.o Methode etc. (Prak
tische* leerwijs tot het lesen lee
ren) ; — 9.0" Le Conservateur of 
'Versameling van uitgelezen stuk-
ken uit de geschiedenis, de 
staat- en letterkunde endewijs-
begeerte, 1800, 2 dl.n, in8.v°; 
— lO.o Art etc. (Kunst om de 
granen te vermenigvuldigen); 
1810, in 8.™; _ li.o Fables 
etc. (Fabels en vertelsels) enz., 
1814, 2 dl.«, in 12.»» j — 12.o 
Supplement etc. (Bijvoegsel tot 
de verhandeling van PARMENTIER 
over de mais), 1817, in 8.™; 
— 13.o de Tropen otfiguurlijke 
uitdrukkingen, dichtstuk in 4 
gezangen met aanteekeningen en 
uittreksels van DIONYSIUS HALY-

CARNASSEUS, 1817, in 12.m° J 
— 14.o Trois etc. (Drie nachten 
van eenen Richtige), dichtstuk in 
3 .zangen , enz. enz. 

* FRANK (JOZEF), zoon van 
JOANNES PETRUS FRANK (zie dat 
Art. -Wbk.-), en even als'zijn 
vader, een beroemde arts, den 
23 December 1771 teRastadt ge
boren, studeerde te Göttingen, 
Milane en Pavia, ,waar hij den 
20 Junij 1791 Med. Dvwerd-
in 1795, verving hij zijnen va
der , als buitengewoon hoogleer-
aar der kliniek te Pavia, werd 
in 1796 eerste arts in het Wee-

ner-ziekenhuis; in 1804, ging 
hij met zijnen vader in Russi
sche dienst, en werd hoogleeraar 
der pathologie te Wilna, doch 
in het volgende jaar, bij het 
vertrek zijnsvadersuitdiestad, 
hoogleeraar der kliniek aldaar, 
in welke betrekking hij zeer veel 
bijdroeg, tot de opbeuring van 
hetgeneeskundig onderwijs, door 
de öprigting eener ambulatori
sche kliniek, een bevallings-ge-
sticht, eene maatschappij van 
koepok-inenting enz.; in 1824, 
verliet hij, wegens eene oog-
kwaal, met eene jaarwedde en 
den rang van staatsraad, de 
Russische dienst, en leefde nu 
als privaat-persoon in Weenen, 
tot dat hij zieh in 1826 bij het 
meer van Como nederzette, en 
aldaar den 18 Decb. 1842 over-
leed. FRANK was een ijverige 
aanhanger van het Brownianis-
mus, niet alleen aan het ziek-
bed, maar ook in zijne schritten, 
en nam zelfs voor eenen körten 
tijd zijnen. beroemden vader 
daarvoor in. Zijne belangrijkste 
werken zijn: l.o Ada instituli 
clinici Vilnensis, 6 dl.n, Leipzig, 
1808—1813, en 2.o Praxeos 
medicae universae praeeepta, 3 
dl.n, Leipzig, 1826—1841, waar-
van eene tweede uitgave en eene 
vertaling in het Hoogduitsch in 
.het licht verscheen. 

* FRANK (SIGMUND) , te Neu
renberg in 1770 geboren, de 
weder-oprigter der oude kunst 
om op glas te schilderen. Zijne 
eerste, ofschoon nog onvolmaakte 
pro.even_, werden met de grootste 
deelneming begroet; de kamer-
r̂esident VON STAUFFENBERG 
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bestelde bij hem eene reeks van 
wapenen op glas voor zijne slot-
kapel op Greifenstein, in Fran-
henland, en beloonde hem op 
eene edelmoedige wijze. In 1808 
bood FRANK aan koning MAXIMI-
LIAAN van Heißeren diens huis-
wapen aan, waarvoor hij niet 
alleen koninklijk beloond, maar 
hem ook, ter bevordering zij-
ner smeltwerken, een bijzon-
der gebouw aangewezen werd. 
Nu kon FRANK. ,reeds grootere 
stukken (bijv. de Besnißdenis 
volgens GOLTZIUS) uitvoeren, en 
weldra vermenigvuldigden zieh 

• de bestellingen naarverschillende 
hoven, tot dat hij in 1 8 1 4 eene 
uitnoodiging van vorst LODEWIJK 
VON WALLERSTEIN ontving, bij 
wien hij zieh met de herstelling 
van oude glasschilderstukken, 
en met de uitvoering van nieuwe 
belastte. Deze betrekking duurde 
tot 1 8 1 8 , in welk jaar hij 
met een grooter glasschilderstuk 
(het avondmaal volgens DÜRER), 
dat naar de wijze van kabinet-
schilderijen, op een blad inge-
smolten, en bij wijze van lijst, 
met kleinere' afbeeldingen de 
üjdens-geschiedenis van JESUS 
(evenzeer volgens DÜRER) voor-
slellende, omgeven was, zieh 
naar München begaf. Hier vond 
hij rhet zijn schilderstuk zulk 
eenen bijval, dat het door het 
hof werd aangekocht, en hij 
kort daarna, tegen schriftelijke 
overlegging zijner behandelings-
wijze bij het 'glasschilderen, bij 
de koninklijke porselein-fabrijk 
werd aangesteld. Nu kon hij 
uitgebreider en talrijker proef-
nemingen maken ter wederop-

sporing der diep gezonkene glas-
schilderkunst der ouden. Hare 
verdere volmaking bekwam de 
glasschilderkunst door HENDRIK 
HESZ , die de ziel was van het 
door koninklijke milddadigheid 
opgerigte gesucht voor het op 
glasschilderen. FRANK overleed 
te München in 1847. 

FRANS of FRANZ , keizer, — 
Zie FRANCISCUS II.. 

.* FRANZEN (FRANS MICHASL), 
in 1 7 7 2 , te Uleaborg in Finland, 
geboren, studeerde sedert 1 7 8 5 , 
te Abo, reisde in 1 7 9 5 en 1 7 9 6 
door Denemarhen, Duitschland, 
Holland, Franhrißh en Enge
land ; na zijne terugkomst werd 
hij bibliothekaris, in 1798 hoog-
leeraar in de geschiedenis der 
letteren, en in 1 8 0 1 , in.de 
geschiedenis en zedekundej in 
1804 werd hij godsdienstleeraar 
te Pemar, en bijzitter van het 
dom-kapitlel te Abo, in 1 8 1 0 , 
predikant te Eumla en Halsberg 
in het sticht Slrengnäs, in 1824 
vice-president van het consis-
torie en secretaris der Zweed-
sche akademie ieSlokholm en 
in 1831 bissehop te Henösand. 
Hij trad op als dichter in Stock
holms Posten; schreef: I t o Sang 
öfter Grefve Creuts, in 1 7 9 7 , 
door de akademie bekroond; 
— 2.o Skaldestykken, Oerebro, 
1824—1836, 6 dl."; — 3.o het 
historische gedieht, Columbus, 
Slokholm, 1813 , in 12.™>; _ 4,0 
Julie de St, Julien eller Frihets-
bilden, Oerebro, 1 8 2 5 ; — met 
WALLIN gaf hij in het licht: 5 .o 
Profpsalmer, Stokholm, 1 8 1 2 , 

4 
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2 stukken; in proza schreef hy: 
— 6.0 Tal от Svenka Acade-
mien; — 7.o Tal vid atskilliga 
tillfällen, Oerebro, 1 8 3 5 ; — 8.o 
Gustaf III med de fosste Aderton 
of Svenska Aead., Stokholm, 
1836. Als secretaris der Zweed-
sche akademie, werd hij de 
schrijver der biographien van 
beroernde mannen , in de ver-
handelingen der akademie opge-
nomen. FRANZEN overleed den 
1 5 Augustus 1847. 

FRA-PAOLO.— Zie SARPI-WbL-

FRAUNHOFER (JOSEPH VON), een 
beroemde opticus, in 1 7 8 7 te 
Straubing in Neder-Beijeren 
geboren, en te München den 7 
Junij 1826 overleden, zag zieh 
genoodzaakt de grootste hinder
palen te overwinnen, om eenig 
onderwijs te bekomen. In den 
ouderdom van 1 1 jaren ouder-
loos zijnde, werd hij bij eenen 
zeer inhaligen glasslijper te Mün
chen als leerjongen geplaatst, 
waar het hem zelfs aan midde-
len ontbrak ora te leeren lezen 
en schrijven. Als door een won
der onder de bouwvallen van 
het huis uitgehaald dat hij be-
woonde, en dat eensklaps in-
stortle, wekte hij eerst de 
nieuwsgierigheid en daarnä de 
belangstelling van MAXIMILIAAN 

JOZEF , toenmaals keurvorst, 
later koning van Beißeren; deze 
vorst liet zorg dragen voor zijoe 
genezing, schonk hem na zijn 
herstel 18 dukaten, en beloofde 
hem zijne vordere bescherming. 
Met overleg gelukte het hem, 
om door middel dezer ondersteu-
ning de wiskunde te leeren, en 

idezelve in toepassing tebrengen 
bij het slijpen van optische gla-
zen. In den ouderdom van 20 
jaren werd hij opgenomen in 

I het gesticht door de heeren EEI-

I GHENBACH en UTSCHNEIDER tot 

stand gebragt, ter vervaardiging 
van wiskundige en optische in
strumenten. In 1823 werd hij 
conservator van hetphysikalisch 
kabinet en in 1824 in den adel-
sland verheven. Hij was lid 
van het astronomische instituut 
van- Edimburg, en van de uni-
versiteit van Erlangen; hij ont-
ving van den koning van Beijeren 
de decoratie der orde van bur-
gerlijke Verdiensten, en van den 
koning van Denemarkeü die van 
de Danebrog-orde. De beroemde 
teleskoop der . universiteit van 
Dorpat is het werk van dezen 
zedigen geleerde. 

FRAYSSINOUS (DENIS , graaf DE), 

bisschop van Bermopolis, den 
9 Mei 1 7 6 5 , te (hirieres (Fr. 
Áveyron-dep.*) geboren, volbragt 
zijnen godgeleerden cursus, in 
het door de Suipicièrs bestuurde 
seminane van Lood, en bntving 
depriesterwijdingin 1789 . Wijl 
hij geenerlei bediening uitoe-
fende, werd hij van den door 
de geestelijken gevorderden eed 
ontslagen, en bragt hij den tijd 
der vervolging, zonder veront-
rust te worden, in de bergen 
zijner provincie door. Hij was 
eenvoudig dorpskapellaan, toen 
hij in 1 8 0 1 , te Parijs kwam, 
alwaar zijne begaafdheid voor 
den kansel hem weldra bekend 
maakte. De conferentien, welke 
hij in de karmelieten-kerk be-
gon, lokten zulk een aantal 
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toehoorders uit, dat hij zieh 
verpligt zag, zieh naar Saint 
Sulpice te begeven, alwaar hij 
dezelve met denzelfden bijval 
voortzette. Bij de oprigting der 
universiteit, haastte de heer D E 
FONTANES zieh, om hem tot in-
specteur der akademie van Partys 
te benoemen. Zijne conferen
tien werden in 1809 afgebroken, 
toen de geschillen met den hei
ligen Stoel den vrede kwamen 
stören, welken de Kerk genoot. 
Hij werd lid der commissie, be-
last met het.beramen van mid-
delen om denzelven te herstellen. 
Nadat al de voorgestelde mid-
delen mislukt waren, begaf hij 
zieh in 1 8 1 1 , naar den schoot 
zijner familie, en bragt aldaar 
eenige jaren in de Studie en in 
de afzondering door. In 1 8 1 4 , 
te Partys teruggekeerd, nerval te 
hij er zijne conferentien, en 
bragt dezelve in 1822 ten einde. 
In hetzelfde jaar werd hij tot 
bisschop van Hermopolisin par-
tibus gewijd , tot groot-meester 
der universiteit benoemd, en 
verving hij den abbö S I C A R D 
(zie dat Art. -WM.-) bij de Fran-
sche akademie. In 1 8 2 4 , tot 
pair van Frankrtyk en graaf ver-
heven, werd hij tevens bekleed 
met het ministerie van kerke-
lijke zaken, dat voor hem was 
opgerigt. Hij begunstigde de Je
suiten , en vreesde niet om open-
lijk van de tribune te bekennen, 
dat deze orde verscheiden ge
suchten in Frankrtyk bezat. In 
1828 door den heer F E U T R I E R 
(zie dat Art.) in het ministerie 
vervangen, heefr. men hem ver-
weten, geene loegevendheid voor 

zijnen opvolger te hebben ge-
loond. Bij de omwenteling van 
1 8 3 0 , hield hij op lid -van de 
kamer' der pairs te zijn; door 
K A R E L X tot zieh geroepen, om 
zieh met de opvoeding van den 
hertog van Bordeaux te belas
ten , begaf hij zieh , in 1833 , 
naar die doorluchtige bannelin-
gen te Praag, en verliet zijnen 
kweekeling niet, dan nadat zijne 
zorgen hem niet meer noodig 
waren. In 1838 te Partys te
ruggekeerd, leefde hij er eeni-
gen tijd in afzondering bij de 
vreemde mission j hij overleed 
te Saint- Geniez den 1 2 Decb. 
1841 in de gevoelens der leven-
digste godsvrucht. Behalve de 
Lijkreden (Oraisons funebres), 
van den prins van CONDE , 1 8 1 8 , 
in 8 .™, — van den kardinaal 
T A L L E Y R A N D D E P E R I G O R D , 1 8 2 1 , 
in 8.vo, — en van L O D E W I J K 
XVIII, 1 8 2 4 , in 8.vo, heeft 
men van dezen beroemden pre-
laat: l.o Vrais prineipes etc. 
(Ware beginselen der Gallikaan-
sche kerk, betrekkeltyk het ker-
keltyk bestuur, het pausschap, 
enz.), Partys, 1 8 1 8 , 3.E ver-
meerderde uitgave, 1 8 2 6 , in 
8.™ De schrijver onderzoekt 
al de omtrent dezen tijd, door 
het nieuwe concordaat in over-
weging gekomen vraagpunten. 
Hij vond verscheiden tegenstan-
ders, onder anderen den heer 
D ' A V I A Ü , die Aanmerkingen (Ob
servations) legen hem schreef; 
— 2.o Defense etc. (Ferdediging 
des Christendoms of conferentien 
over degoäsdienst), Partys, 1825, 
3 dl.», in 8.vo; 13.e uitgave 
1 8 4 3 , 3 dl.«, in 12.">» Dit 
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werk, waarvan de lijd de belang-
rijkheid niet verminderd heeft, 
onderscheidt zieh door eene 
oyertuigende logica, en door 
eenen ernstigen indrukwekken-
den toon. De heer PASQOIER, 

, opvolger van den bisschop van 
Hermopolis bij de Fransche aka-
demie, heeft er zynclofrede uit-

r gesproken. 

FREDERIK VI, koning van 
Denemarken, zoon van CHRIS-
TIAAN VII, en van CAROLINA 
MATHILDIS van Engeland, werd 
den 28 January 1768 geboren. 
Zijne opvoeding werd toever-
trouwd aan STRUENSEE (zie CA
ROLINA MATHILDIS -Wbk.-), die, 
niettegenstaande hij een vreem-
deling was, doör den invloed 
der koningin, tot voornaamsten 
minister was verkozen. Gedu-
rende de ziekte zijns vaders, in 
1784, lot mederegent benoemd, 
gelukte het hem, met behulp 
van den-minister BERNSTORFF, 

f de ontwerpen der koningin we-
duwe, zijne grootmoeder, die 
het gezag wildQ behouden, te ver-
ijdelen, terwijl hij zieh ernstig 
bezig hield met de. verbetering 
van het lot zijner volken. Do 
wijze maatregelen, door hem in 
het belang van den landbouw 
en den handel genomen ver
wiegen hem de erkentenis en 
toegenegenheid der Denen. Na-
dat Musland in 1788 aan Zwe-
den den oorlog had verklaard, 
zag hij zieh, krachtens een oud 
verdrag van bondgenootschap, 
verpligt aan Busland een con
tingent le leveren; maar de vrede 
herstelde weldra de rust in De
nemarken weder, en FREDERIK 
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maakle er gebruik van, om aan 
het land nieuwe bewijzen zijner 
zorg te geven.. Hij had gewenscht 
onzijdig le kunnen blijven, in de 
oorlogen, welke Europa ver-
woestten j maar in 1800 genood-
zaakt in het bondgenootschap 
te treden van Rusland en Frank-
rijk legen Engeland, liet hij 
Hamburg door zijne troepen be-
zellen. De admiraal NELSON (zie 
dat Art. -Wbk.-) kwam daarop, 
de Deensche vloot in de Qost-
Zee aanvallen, en na een ver-
schrikkelijk gevecht, waarvan 
de uitslag echter niet beslissend 
was, opende hij onderhandelin-
gen met FREDERIK, die er in 
bewilligde Hamburg te ontrui-
men, en, in het belang zijner 
onderdanen, van het' bondge
nootschap met Rusland aftezien. 
In 1807 kwam de admiraal POP* 
H A M , aan het hoofd van een 
Engelsch smaldeel, do Deensche 
regering opeischen, om al hare 
oorlogsschepen aan hem in be
waring overtegeven; nadat een 
zoodanige eisch met verontwaar-
diging was afgewezen, deed hij 
Koppenhagen gedurende drie da-
gen bombarderen, en maakte 
zieh meester van de vloot, die 
uit 18 linieschepen, 13 fregat-
ten, 5 brikken, en verscheiden 
kotters en andere vaartuigen 
bestond. Deze verschrikkelijke 
gebeurtenis had eenen noodlot-
tigen invloed op de gezondheid 
van den ouden koning CBRIST'* 
A A N , die stierf op den oogenblik, 
dat hij op het vasleländ was 
aangekomen. Daags voor zijne 
komst tot den troon was FRE
DERIK genoodzaakt geweest, den 
oorlog aan Zweden te verklaren, 
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dat zijne bezittingen bedreigde, 
maar het verdragvan Jcenkce-
ping, den 1 0 December 1809 
onderteekend, herstelde de goede 
verstandhouding tusschen de 
beide staten. Drie jaren later 
sloot hij vrede met Engeland, 
dat hem zijne vloot terug gaf; 
maar het waseerstin 1 8 1 4 , dat 
hij er in bewilligde, om lot het 
bondgenootschap tegen Frank
rijk toetetreden. Het verdrag 
van Parijs strafte hem voor zijne 
vredelievende bedoelingen, door 
hem Noorwegen te ohtnemen, 
dat zonder schadeloosstelling aan 
.Zweden werd toegevoegd. Hij 
verscheen op het congres van 
Weenen, en na zijn aandeel van 
schadeloosstelling, in de door 
Frankrijk betaalde sommen te 
hebben ontvangen, kwam hij 
in zijne staten terug, om zieh 
met het geluk zijner onderda-
nen bezig te houden. Geen vorst 
heeft meer zorg aan den dag 
gelegd ter bevordering van den 
akkerbouw, den handel en de 
nijverheidj naar gelang zijner 
magt, beschermde hij evenzeer 
de kunsten en de wetenschap-
pen. FREDERIK overleed den 3 
Decb. 1 8 3 9 , en Het den troon 
na aan zijnen tot krbonprins 
verklaarden neef CHRISTIAAN 
FREDERIK, die denzelven onder 
den naam van CHRISTIAAN VIII 
aanvaardde. Uit zijn huwelijk 
met MARIA SOPHIA FREDERICA, 
prinses van Hessen-Cassel, zijn 
geboren twee dochters: CARO
LINA , in 1829 gehuwd, met 
hären neef FREDERIK FERDI
NAND , en WILHELMINA, in 1828 , 
met hären neef FREDERIK KAREL 
CHRISTIAAN gehuwd. 

FREDERIK WILLEM III, ko-
ning van Pruissen, den 3 Aug. 
1770 geboren, was de zoon van 
FREDERIK WILLEM II (zie dat 
Art. -Wbk.-), vergezelde Zijnen 
vader in den veldtogt van 1 7 9 2 
tegen Frankrijk, en voerde in 
het volgende j,aar aan den Rijn 
het bevel over een corps der 
voorhoede. Den 24 December 
1 7 9 3 trad hij in den echt met 
de deugdzame prinses LOUISE 
van Mecklenburg-Strelils, met 
welke hij tot in 1 8 1 0 , ineenen 
gelukkig'en echt leefde, " en die 
hem in tijden van harde beproe-
ving als een beschermende en-
gel ter zijde stond. Terwijl hij 
zijnen vader opvolgde, zelte h'ij 
tevens zijne staatkunde voort, 
maar hij verbeterde de misbrui-
ken, die in de administratie 
geslopen waren*. Hij verklaarde 
zieh voor de handhaving des 
vredes met Frankrijk, en bood 
lang tegenstand aan allepogingen 
der coalitie. In 1 8 0 5 , echter 
door de beloften van keizer 
ALEXANDER verleid, stond hij 
aan de Russische troepen den 
doortogt door zijn gebied toe, 
en deze zwakheid sleepte hem 
in eenen oorlog, waarvan hij 
de verschrikkelijke gevolgen niet 
had kunnen voorzien. De slag 
van Jena (1806) , waarin de 
koning vele persoonlijke dap-
perheid aan den dag legde, 
scheen over het lot der Pruis-
sische monarchie beslist te heb
ben j en die van Tilsit voltooide 
hären ondergang. Het daarop 
gevolgde verdrag benam haar 
de helft harer staten, waaruit 
het koningrijk Westfalen en het 
groot-hertogdom Warschau wer-
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den zamengesteld. Tegen het 
einde van 1809 in Berlin te-
ruggekeerd, hield hij zieh bezig 
met de rampen zijner onderda-
nen te verligten, en aan zijn 
koningrijk eene naar den toe-
stand afgemetene organisalie te 
geven. De dood der koningin, 
die doof bare verhevene boeda-
nigheden en deugden de afgod 
van Pruissen was geworden, 
voerde zijne ongelukken ten top. 
Het is omlrent dezen tijd dat het 
Tugendbund ontstond, zijnde 
eene uitgebreide vereeniging 
der invloedrijkste mannen van 
Duitschland. FREDERIK durfde 
de vaderlandsliavende geesldrift 
zijner onderdanen niet openlijk 
ondersteunen; hij verbond zieh 
zelfs in 1 8 1 2 , om, in geval 
van oorlog, aan Frankriß zijn 
contingent te leveren. Een Pruis-
siscli leger, onder bevel van den 
generaal YORK; vereenigde zieh 
werkelijk met de tot den veld-
togt tegen Rusland bestemde 
troepen; maar zoodra de ramp-
spoeden der Franschen bekend 
werden, vereenigden zieh de 
Pruissen met de Russen, en 
hunne afvalligheid had die van 
de meeste hulptroepen ten ge-
volge. De köning van Pruissen 
kwam in-1814 met de bondge-
nooten te Parijs; hij vergezelde 
keizer ALEXANDER naar Enge-
land, en keerde naar zijne sta-
ten terug, die het verdrag van 
Parijs vergroot had met de 
Bijn-provincien, met een ge-
deelte van Saksen en Polen. Bij 
de öntscheping van NAPOLEON , 
leverde hij aan de nieuwe coa-
litie een leger door BLÜCHER 
(zie dat Art, -WM..-) aangevoerd. 

Hij nam vervolgens deel aan het 
H. Verbond,- doch mengde zieh 
niet in de omwentelingen, die 
in Spanje, Napels en Portugal 
uitborsten. Daar hij zelf voor-
uitging in de hervormingen van 
zijn koningrijk, gelukte het hem, 
ten minsle voor een' tijd lang, 
zijne onderdanen te voldoen, 
wier heil en welvaart hij opreg-
telijk behartigde. FREDERIK nano 
een werkzaam deel aan de ver
eeniging der beide gezindhe-
den, lutersche en calviniste, in 
eene eenige evangelische kerk, 
en legde den grootslen ijveraan 
den dag om dezelve te hand-
haven. De laatste jaren zijns 
levens werden gekenmerkt door 
gestrenge handelwijzén tegen de 
catholijken, welke door niets 
konden geregtvaardigd worden. 
(Zie VISCHERING — CLEM. Ann. 
DROSTE ZD -W6/C- en DONIN). 
Deze vorst overleed den 7 Junij 
1840 , na in 1824 Yoor de tweede 
maal een (morganatisch) huwe« 
lijk te hebben aangegaan met de 
gravin AUGUSTE VON HARRACH, 
vorstin VON LiEGWTZ. Zijn oud-
ste zoon FREDERIK WILLEM IV, 
is zijn opvolger op den troon. 

FREDERIK WILLEM KAREL , 
eerste koning van Wurtemberg, 
den 6 September 1 7 5 4 , te Trep
tow in Pommeren geboren, was 
de zoon van KAREL EUGENICS , 
hertog van Wurtemberg. Reeds 
vroeg in Pruissische dienst ge-
treden, onderscheidde hij zieh 
in den successie-oorlog en ver-
kreeg den rang van generaal-
majoor van Beijeren. Hij ging 
vervolgens in Russische dienst 
over, en werd door de keizerin 
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CATHARINA II, tot luitenant»ge-
neraal en landvoogd van Finland 
verheven. Wed uwnaar geworden 
zijnde van AUGUSTE CAROLINE 
FRIEDERIKE LOUISE, van Bruns-
wijk-Wolfenbuttel, trad hij in 
1 7 9 7 , in den echt met CHAR- • 
LOTTE AUGUSTE MATHILDE van 
Engeland, zoster van GEORGE 
IV, on volgde in hetzelfde jaar 
zijnen vader als hertog op. De 
staten van Wurtemberg bezaten 
net regt, om net opzigt te hou-
den over den omslag der belas-
tingen, en het gebruik van de 
opbrengst derzelve; de hertog 
betwistle huri dit regt; en daar 
hij tegenstand ondervond, had 
zulks hevige geschillen ten ge-
volge. Hij wilde in'dezen te
genstand niets anders dan het 
resultaat van demagogische denk-
beelden zien , die bij. zijne on-
derdanen meer en meer begonnen 
doorledringea, en liet de voor-
naamsle leden der vergadering 
in hechtenis nemen, als beschul-
digd van staatkundige betrek-
kingen met de republikeinen van 
Frankrijk te onclerhouden. De 
zegepralen van 'MOREAU nood-
zaakten hem zijne hoofdstad te 
verlalen, waarin hij eerst na 
den vrede van Luneville (1801) 
terugkwam. Hij onderteekende 
tegelijkertijd met Frankriß een 
bijzonder verdrag, dat hem scha-
deloosstellingen waarborgde. Het 
herlogdom Wurtemberg werd tot 
een keurvorstendom verheven, 
en FREDERIK ten koste van de 
zwakke staten der confederatie, 
schadeloos gesteld. Tijdens den 
oorlog met Ooslenriß in 1805, 
s'oothij met NAPOLEON een nieuw 
verdrag, waarbij hij zieh ver- | 

bond hem een corps, van acht 
tot tien duizend manschappen 
te leveren.- FRANCISCUS II liad 

(het jaar te voren den titel van 
keizer van Oostenrijk aangeno-
men. De keurvorslen van Wur
temberg en Beißren, door NA
POLEON beschermd, namen dien 
van koning aan, en deden zieh 
den 1 January 1806 als zooda-
nig uilroepen. FREDERIK ontving 
eene nieuwe vermeerdering van 
grondgebied; maar hij handelde 
onvoorzigtig, zijnen stand te 
misbruiken, om de oude Staats-
regeling des lands opteheffen en 
te vernietigen: van daar hetdof 
gemor, door volksbewegingen ge-
volgd, die door hevige middelen 
moesten onderdrukt worden. Hij 
was een der eersten die de akte 
der Bijn-confederatie- ondertee-
kenden, waarvan NAPOLEON de 
beschermer was (12< July 1806). 
In. 1808 , was hij bij de con-
ferenlie van Erfurt, tusschen 
NAPOLEON en ALEXANDER, tegen-
woordig, in het volgende jaar 
nam hij, even gelyk de overige 
vorslen van het Rign-verbond, het 
werkzaamste deel aan den oorlog 
tegen Oostenrijk. De vrede van 
Sclmnbrunn veroorloofde hem 
zieh eenigzins met zijn koning-
rijk bezig te houden. fly kwam 
te Parijs, in 1809 , bij de ver-
jarings-feesten der krooning. Na 
den mislukten Russischen veld-

. togt, bleef hij nog eenigen.tijd 
aan NAPOLEON getrouw; maar 
zag zieh weldra genoodzaakt, om 
aan de wet der omstandigheden 
te gehoorzamen; den 2 2 Octo
ber 1 8 1 3 , trad hij in ondor-
bandeling met de bondgenoolen, 
en den 8 der volgende maand, 
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verbond Iii} zieh hun een con-
lingent van 12,000 man te leve-
ren. Ten gevolge der gebeurte-
nissen, die den val van NAPOLEON 
te weeg bragten, begaf hij zieh 
naar- hei congres van Weenen, 
van waar hij echter spoedig wê  
der naar Stutgard lerugkeerde: 
zijn titel van koning was door 
de hooge' mogendheden behou-
den en zijne onafhankelijk-
heid gewaarborgd. Hij beriep 
de statentegen den 1 5 Maart 
1 8 1 5 , en bood hun de consti-
tutioneele akte aan, welke hij 
aan zijn volk gaf. Men zegt 
dat deze concessie, toenmaals 
door alle vorsten gelaakt, zijn 
leven verkortte. Hij overleed 
den 30 Oclober 1 8 1 6 . Zijn 
zoon WILLEM I , geboren den 
2 7 September 1 7 8 7 , is hem op-
gevolgd. FREDERIK bezat smaak 
voor de kunsten, dochmoedigde 
dezelve met geene genoegzame 
onderscheiding aan; het was 
van hem dat NAPOLEON zeide : 
» onder al mijne bondgenooten 
is de koning van Wurtemberg 
de schrandersle, maar ook de 
grofste." Eene zijner dochlers 
trad in den echt met HIERONY
MUS BONAPARTE , toenmaals ko
ning van Westfalen, en zijne 
klein-dochter SOPHIA FREDERIKA 
MATHILDA; den 1 7 Junij 1818 
geboren, is de tegenwoordige 
( 1 8 5 1 ) koningin der Nederlan-
den, gemalin van WILLEM III. 

FREDERIKA SOPHIA WILHELMI
N A , prinses van Pruissen, ge-
malinne van WILLEM V, laatsten 
erf-stadhouder der Yereenigde 
Provincien. — Zie WILLEM V 
-Wbk- : 

* FREINDALLER (FRANZ JOSEPH), 
beroemde theologische schrijver 
en lid van het gebrdend koor-
heeren-sticht te St. Florian in 
Opper-Oostenrijk, den 2 Febru-
arij 1 7 5 3 te Yps, in Neder-
Ooslenrijk geboren, bezocht de 
gymnasien te Krems en Lins, 
volgde in het lyceum van laal-
ste stad, levens eenen filozo-
fischen cursus, en betrok de 
Weener-universileit, om degod-
geleerdheid te beoefenen. Reeds 
in 1 7 7 0 ging hij in het St. Flo-
rian-sticht, en in 1 7 7 6 werd hij 
te Weenen tot priester gewijd, 
in het volgende jaar kwam hy 
als assistent te Feldkirchen bij 
Lins, en onderwees nog gedu-
rende eenigen tijd homiletiek. 

• In 1784 bekwam hij de pastorij 
van Regau, in 1 7 8 9 die van 
St. Gotthard bij Lins, in 1794 
die van St. Martin in den Mühl-
kreits. Na dat hij zieh ook in 
het concours vöor de theologi
sche leerkansels aan de nieuw 
opgerigte theologische faeuhei' 
in het lyceum te Lins met 
roem onderscheiden had, werd 
hij hoogleeraar der 'dogmaliek, 
en verbond daarmede het aka
demische predikambt. In 1803, 
deed hij afstand van zijne aka
demische betrekkingen, om de 
openstaande pastorij van •Nu-
derneukirchen te bezetten. Ter 
belooning zijner, als hoogleeraar 
bewezen, diensten werd hem 
door keizer FRANS I , de groote 
gouden eer-medaille met de ket-
ting geschonken, en door bis-
schop JOSEPH ANTON GALL, in 
Linz, werd hem de waardigheid 
verleend vah werkeüjk consisto; 
riaalraad. In .1806, werd hij 
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pastoor van Vöcklabruck, in 
1 8 1 1 distrikts-inspector, en in 
1 8 1 2 dekén. Hij overleed ten 
gevolge eener langdurige maag-
ziekte, den 2 5 December 1825. 
Als schrijver heeft FREINDALLER 
zieh eene blijvende Verd iens te 
bij de Catholijke theologische 
letterkunde verworven, doorde, 
in 1 8 0 2 , in vereeniging met 
eenige andere geleerde vrienden, 
door hem begonnen: Linzer 
theologisch-praktische Monats
schrift, hetwelk, na in Linz tot 
acht deelen te zijn aangegroeid, 
1 8 1 2 — 1 8 2 1 , in Salzburg als 
Quartalschrift für katolische 
Geistliche, in elf jaargangen 
voortgezet is. Zijne overige 
Schriften zijn: l.o Gedanken über 
die zweckmässige Auswahl des-
sen , was man auf öffentlichen 
Schulen lehren sollte, Stendal, 
1 7 7 8 ; — 2.o Von den Lehren 
des PYTHAGORAS und ihren Quel
len , 1 7 7 9 ; — 3.o Von der 
Ausbildung der Jugend in öf
fentlichen Schulen, 1 7 8 0 ; — 
4.o Zusätze zu STEINERDORFS 
hebräischer Grammatik, 1781; 
— 5.o Gaß Romani presbyteri, 
1803; — 6.o Caji fragmentum 
acephalum de canoneN. T. Ani
madversiones in libellum: Ree 
critica de rosario, 1 8 0 5 ; — 
7.o Versuch eines Leitfadens zum 
stufenweisen Religionsunterricht 
der Kinder, 1806 ; — 8.o üeber 
das Benehmen des Seelsorgers 
in Ertheilung des sechswöchent
lichen Religionsunterrichtes bei 
Convertirlen etc., 1 8 1 2 ; — 9.o 
Bandbuch zur gleichförmigen 
Erlheilung des sechsivöchentji-
chen Unterrichtes für Convertir-
ten, 1 8 1 3 ; — lO.o Skizze der 

christkatolischen Dogmatik, 2. E 

uitg., 1 8 1 3 ; — ll.o Ueber das 
Bibellesen des gemeinen Mannes, 
ein Gespräch , 1 8 1 5 ; •— 12.o 
Vertraute Reden an junge Diener 
der Kirche, 1 8 1 7 ; — 13.oPre
digten, 1 8 1 7 ; — 14.o verschei
den Casualreden bei Wiederöff
nung der Schulen, 1800; — 15.o 
Bei dem priesterlichen Jubelfeste 
des Sliftsdechans Schiffermaier, 
1 7 9 1 ' ; — 16.o Ablaszpreäigt, 
1 8 1 6 ; — 17 .o Uehersetzung von 
Abbe LEVIS Trauerrede awf LUD
WIG XVI, enz. 

* FREIRE (AGOSTINHO Jozrä), 
Portugeesche minister, in 1 7 8 0 
geboren, diende sedert 1809 zijn 
vaderland op het slagveld, en 
kwam in 1 8 2 1 , in de buiten-
gewoon constituerende cortes, 
die hij in 1822 presideerde. De 
val der , constitutie dreef hem 
naar vreemden bodem; in 1826 
benoemde don PEDRO hem tot 
chef van den algemeenen staf; 
don MIGUEL verdreef hem an-
dermaal. Daardoor nog des te 
sterker aan don PEDRO gehecht, 
bevorderde FREIRE uit al zijn 
vermögen den val van don 
MIGUEL , en beheerde op eene 
patriotische wijze onderschei-
dene mihisterien. Toen hij, door 
zijne magt verblind, zieh zelfs 
veroorloofde de koningin te be
ledigen , legde hij in 1 8 3 5 zijn 
minislerie neder, doch aan-
vaardde hetzelve reeds weder in 
1836. De afschaffing der Carla 
van don PEDRO, bragt hem in-
het privaalleventerug. Op eene 
reis naar Beiern, ter bijwoning 
der herstelling der Carla aldaar, 
werd hij door de muitende.-
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nationale gardes gedood (1836). 
"Vergelijk Resumo-hist. da vida 
etc. de FREIRE, Lissabon, 1837. 

* FREYBERG (ELEHTRINE VON) , 
te Straatsburg , in 1 7 9 7 , ge
boren, en aldaar den 1 Januarij 
1847 overleden, was dedochler 
van den landschapschilder JO
HANN STUNTZ, die in 1808, van 
Straatsburg naar München ging 
wonen; zij vormde zieh vroegtij-
dig onder de leiding baars vaders 
tot eene kunstenares, bezocht 
van 1 8 2 1 — 2 2 Italie, alwaar ten 
gevolge harer beschouwing der 
werken van RAPHAÖL en andere 
beiden der schilderkunst, haar 
zin vöor godsdienstige kunst tot 
rijpheid geraakte, en ontwik-
keide daarop weldra zulk eene 
kunstkracht, dat zij als historie-
schilderster, onder de voornaam-
sle kunst-merkwaardigheden des 
vrouwelijken geslachts kan ge-
rangschikt worden. Met hare 
geestdrift voor de kunst paarde 
zij echter het leederste vrou-
welijke gevoel voor bei schoöne 
en het aanminnelijke, hetwelk 
over haar leven en sterven eenen 
dichterlijken gloed verspreidde. 
Na eene door vele hinderpalen 
zwaar beproefde, doch beider-
zijds, met oud-Duitsche trouw 
bekrachligde liefde, trad ELEK-
TRINE STUNK, met den vrijheer 
WILHELM VON FREVBERG in den 
echt, met wien zij tot aan 
hären dood, in de genoegelijk-
ste en vreedzaamste vereeni-
ging leefde. — In hare beeiden 
wisl zij met jeugdige bevallig-
heid en waarheid, de teederste 
gevoelens te 'Schelsen. In de 
Leuchtenbergsche galerij te Mün

chen treft men hare bewonde-
fenswaardige voorstelling aan van 
het Rezoeh der vrouwen aan het 
graf des Heilands; deze schil-
dering is door eene litographie 
van STRIXNER zeer verspreid. 
Men vindt van haar in dezelfde 
galerij, ook een zeer bevallig 
Moedergodsbeeld, in "halve le-
vensgroott'e. Er zijn ook volks-
stukken van ELEKTRINE'S zacht 
penseel bekend, zoo als: het 
liefelijk-naive beeld van den/ki-
tenden herdershnaap. De roem 
harer voortbrengselen verwierf 
der kunstenares, gedurende haar 
verblijf te Rome, het eere-lid-
maatschap der akademie van San 
Luca; veel is er naar hare stuk-
ken in koper en op steen ge
bragt. 

FREYCINET (CLAUDIUS LODEWIJK 
DESAULSES DE) , een beroemde 
zeevaarder, in 1 7 7 9 te Monte-
limart (Fr. Dröwe-dep.t) geboren, 
begaf zieh in 1 7 9 4 in de zee-
dienst, werd drie jaren laier tot 
den rang van vaandrig verheven, 
en maakte in die hoedanigheid, 
in 1 7 9 9 , den togt mede in de 
Middelländsche zee, onder de 
bevelen van den admiraal BRUIX-
Hij werd het volgende jaar be-
slemd om* den kapitein BAUDIN 
(zie beide Art.* -Wb/c.-) op zijnen 
wetenschappeüjken logt naar de 
Zuidpool-landen te vergezellen, 
en behoorde tot den staf van 
het korvet le Naturaliste, Deze 
reis, waarvan de resullaten zoo 
nuttig voor de wetensebap z'yn 
geweest, was eerst in 1804 arge-
loopen. BACDI« was het jaar te 
voren op Ile de France overle
den, en FREYCINET werd met de 
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zamenstelling van het nautisch 
en geographische gedeelte der 
reisbeschrijving belast, aan wel
ken arbeid hij 10 jaren toewijdde. 
Het was alstoen, dat hij op het 
denkbeeld kwam eener veel ver
beterde wijze, om landkaarten 
in koper te graveren, dan die 
van welke men zieh tot dusverre 
bediende, aan welke nieuwe 
wijze de naam van encyprotypi-
sche gegeven- is. In 1811 werd 
hij tot fregat-kapitein benoenid. 
In 1817 ontving hij den last 
om eene nieuwe reis te onderne-
men, waarvän het voornaamste 
doel was de nasporing van de 
gedaante des aardbols en de 
oorzaak der kracht van den zeil-
steen. Na eene scheepsreis van 
drie jaren, die niet zonder ge-
vaar was geweest, liep hij den 
13 November 1820 Havre weder 
binnen, voorzien van eene me-
nigte hoogstbelangrpe waarne-
mingen, kaarten, teekeningen, 
en eindelijk van kostbare verza-
melingen uit de drie rijken der 
natuur. Tfoot zijne diensten be-
loond met den rang van scheeps-
kapitein, werd hij in 1826 in 
de akademie van wetenschappen 
opgenomen, waarvan hij sedert 
1813, corresponderend lid was, 
en hield zieh bezig met de re-
dactie zijner nieuwe reisbeschrij
ving; dezelve was naauwelijks 
teneinde gebragt, of hij over-
leed, van vermoeijenissen uit-
geput, op zijn ländgoed Loriol 
den 18 lugustus 1842. Men 
heeft van hem: l.o Voyageetc. 
[Ontdehkingsreis in de zuid-pool-
landen), Partys, 1815, gr. in. 
4>, en atlas in fol. Deze reis 

II. D E E L . 

is een vervolg van die van F B . 
PERON (zie dat Art. -WM.-) waar
van FREVCUSET een gedeelte be
werkt heeft; — 3.o Voyage etc. 
(Reize rondom de wereld, gedaan 
op last des konings, op de kor-
vetten Türanie en la Physicienne,, 
van 1817 io* 1820), Partys, 1824 
tot 1844, 8 dl.» in 8.™ met vier 
atlassen. Bij dit groote en schoone 
werk, heeft F R E Y C I N E T tot me-
dewerkers gehad, de' heeren 
Qooy en G A U I A B D , die het zoo
logisch gedeelte in 2 dl.", en 
den heer G A Ü D I C H A U D , die zieh 
met het botanisch gedeelte, 1 
dl. belast heeft. 

* F B E V B E (D. M A N U E L ) , in 
1765 te Osuna, in Andaluzie", 
geboren, begaf zieh reeds vroeg 
onder de Spaansche ruiterij, en 
maakte in 1793—95, den oorlog 
tegen Franhrtyk mede; hij werd 
spoedig tot luitenant-kolonel ver-
heven, en verwierf, in 1808, 
als bevelhebber van een regiment 
hoezaren, grooten lof; na den 
slag bij Talavera dekte hij den 
terugtogt van CUESTAS , werd 
generaal, en bekwam, nadat hij 
bij Aleana nieuwe lauwers had 
geplukt, in 1811 het derd'e ar-
mee-corps, aan het hoofd van 
hetwelke hij Granada en Murcia 
verdedigde, en de Franschen uit 
deze beide koningrijkenverdreef. 
Na • den slag bij Salamanca, 
verloor hij bij de nieuwe orga-
nisatie des legers het commando, 
en bekwam eene afdeeling, met 
welke hij tegen het einde van 
1813, de hoogten van Irun en 
St. Martial inmm. Verderdroeg 

I hij veel bij tot de inneming van 
K 
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St. Sebastiaan, had werkelijk 
deel aan den overtogt" over de 
Bidassoa, aan den slag bij Orthez, 
en aan dien van Toulouse, en 
werd luitenant-generaal. Na den 
oorlog wees hij echter het mi-
nisterie van oorlog en het op-
perbevel over de troepen tegen 
Zuid-Ameriha van de hand, doch 
belastte zieh in 1820 met het 
dempen van den opstand der 
troepen op Isla de Leon, en 
Het den generaal RIEGO in de 
geborgten van Ronda vervolgen; 
desniettegenstaande sloot "zieh 
bijna zijn geheele corps bij de 
muitelingen aan. Toen'de kü
nftig de.constitutie had aange-
nomen,,onderwierp ookhij zieh 
aan dezelve, werd hierop ge-
vangen gezet, en leefde, eerst 
door de restauratie in vrijheid 
gesteld, in afzondering, tot da t 
hij zieh in 1833 voor ISABELLA. 
verklaarde, en als aanhanger 
derzelve lid der Proceres, op-
per-bevelhebber der garde, en 
kapitein-generaal te Madrid werd, 
en als zoodanig in 1834 overleed. 

* FRlEDLäNDER (DAVID) , Ben 
schrandere en zeer beschaafde 
Israeliet, die met den besten 
van zijnen tijd, namelijk met 
MOZES MENDELSSOHN (zie dat Art. 
•Wbh.-, aldaar abusivelijk JOZEF 
genaamd) innig bevriend was; 
hij werd in 1750 te Konings-
bergen geboren, en maaktezich 
zeer verdienstelijk met betrek-
king tot de godsdienstige en 
zedelijke beschaving zijner ge-
loofsgenooten. Hij bekleedde de 
posten van stads-raad, en bij-
zitter van het fabrijk- en han-
del-collegie te Berlijn, waar hij 

- F R I . 

in 1834 overleed. Tot zijae 
schritten behooren: l.o Reden, 
2 dl.«, Berlijn 1817; — 2.o 
Moses Mendelssohn, ib. 1819; ! 
— 3.o An die Verehrer Jerusa- " 
lems, Leipzig, 1813, enz. 

* FRIMONT (JOANNES , vorst 
van Antrodocco, graaf van), in 
1756, uit eene oud-adellijke 
Lothavingsche familie geboren, 
verliet Franltrijk in 1791, nam 
dienst bij het corps van CONDE , 
en trad, na de ontbinding van 

•hetzelve, als kolonel van een 
jager-battaillon, in Oostenrijk-
sche dienst, waarin hij van 
trap tot trap, tot den rang van 
luitenänt-veldmaarschalk Steeg. 
Hij onderscheidde zieh in de 
veldtogten van 1812, en nam, 
nadat de vorst VON SCHWARZEN
BERG het Oostenrijksche hulp' 
corps verlaten had, deszelfs 
commando achter de Piliea over. 
In 1813 en 1814 Voerde hij 
op de roemrijkste wijze, het , 
bevel over de ruiterij en den 
regter-vleugel van het leger van 
Italic, aangevoerd door den veld-
tuigmeester HILLER. In 1815, I 
commandeerde hij het leger le
gen MÜRAT, bleef echter met 
60,000 man aan den Po staan, 
en zond slechts den veldtuig-
meester BIANCHI met een leger 
tegen denzelven, die aan des
zelfs rijk in Napels weldra een 
einde mäakte. Met de hoofa-
magt trok FRIMONT tegen de 
Fransche Alpen, en kwam SU
CHET met de bezetting der pas
sen derzelve voor, bestormde 
het fort Escluse, bezette Gre
noble en Lyon, en zond een 
gedeelte des legers tegen Be-
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sâ co« opj in 1821 Voerde hij 
het bevel over het Oostenrijk-
sche leger, dat uit 52,000man 
bestaande, zieh naar Napelslie-
gaf, om aldaar de rust te her
stellen,, trök Napels binnen en. 
stilde op deze vrijze deomwen-
teling. De koning van Napels 
benoemde hem tot vorst van 
Antrodocco, en de keizer van 
Oostenrijk tot generaal der rui-
terij en totgraaf. In 1825 
bekwam hij het algemeen be-
velhebberschap in Oostenrijksch-
Lombardije en werd veldmaar-

. schalk, Hij overleed in December 
1 8 3 1 , als President van den 
hof-krijgsraad in Weenen, aan 
de cholera. . 

F R O R I E P (JDSTDS F R E D E R I K ) , 
een beroemde kenner der Oos-
tersche talen, te Lubek in 1 7 4 5 
geboren, maakte aldaar uitmun-
tende Studien, die hij later te 
Leipzig voortzette. In de uni-
versiteit dier stad, in 1 7 6 7 , 
tot meester in de wijsbegeerte, 
en in het volgende jaar tot doctor 
in de godgeleerdheid bevorderd, 
werd hij tot predikant derzelve 
•benoemd, en verwierf in die 
betrekkihg eenen schitterenden 
roem. Kort daarna verkreeg bij 
in dezelfde universiteit, den 
post van buitengewoon hoog-
leeraar der godgeleerdheid, dien 
hij in 1 7 7 1 verwisselde met 
dien van gewoon hoogleeraar, 
waarna hij den leerstoel der Oos-
tersche talen aan de universiteit 
van' Erfurt bekleedde. In 1 7 9 2 
afgezet, begaf hij zieh naar 
Wetzlar, alwaar hij in 1 7 9 6 tot 
predikant werd benoemd, en in 

K 

1800 overleed, Zijne belangrijk-
ste voorlbrengselen zijn: l.o De 
atilitate lingua} arabicce in defen-
dendis nonmllis loeis S.. scrip
tum specimen primum, JLeipzig, 
1767, in 4 . T 0 ; —-2.9 Coranicaput 
primum et secundi priores versus 
arabice et lat. cum animadversi-
onibus Mstoricis et philologicis, 
1 7 6 8 , in 8.™ i — 3.o Arabische 
Bibliothek, in 8 . V ( M — 4.° 
Dissertatio inauguralis de nova t 

ratione conjungendi theologiam 
dogmaticam cum theologia mo-
rati, Helmstadt, 1 7 7 2 , in 4.*> eriz. 

* F U L D A ( F R E D E R I K K A R E L ) , 
een geleerde navorscher der taai 
en geschiedenis, den 1 3 - Sept. 
1 7 2 4 , te Wimpfen bij Heilbronn 
geboren, studeerde te Slutgard 
en Tubingen, werd in 1748 veld-
prediker in Hollandsche dienst, 
studeerde in 1 7 5 0 nog eenen 
tijd lang te Göttingen, werd in 
1 7 5 1 garnizoensprediker in de 
Wurtembergsche vesting Asperg, 
in 1 7 5 8 predikant te Miihlhau-
sen aan de Enz in Wurtemberg, 
en in 1 7 8 7 te Ensingen, waar 
hij den 1 1 December 1788 
overleed. Zijne Schriften zijn 
gekenmerkt door eenen diepzin-
nigen onderzoekingsgeest. Dit 
de grondloonen der natuur zocht 
hij de afstamming der Duitsche 
woorden op te sporen. Van daar: 
l.o zijne Sammlung und Ab-, 
stammung germanischer Wur
zelwörter, Halle, 1 7 7 6 , in 4.*° 
Dit werk is de grondslag tot 
zijn prijsschrift: 2.o Heber die 
beiden Hauptdialekte der Deut
schen Sprache, Leipzig, 1 7 7 3 , 
in 4.to, dat in Göttingen be-

2 
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kroond en aan het hoofd van het 
- groote Hoogduitsche woorden-

boek vaa ADELUNG gedrukt werd. 
Zijn 3.o Versuch einer allgemei
nen deutschen Idiotikensamm
lung , Berlijn, 1 7 8 8 , in 8.™ ; 
is het resultaat van langdurige 
navorschihgen, zoo als 00k ver
scheiden zijner verhandelingen 
in den Deutschen Sprachfor
scher. FULDA, maakte 00k ge-
bruik van de laal ler opheldering 
der geschiedenis, waarvan hij 
een belangrijk overzigt, in 1 2 
Waden in fol. leverde, Basel, 
1 7 8 2 , tot welks toelichting 
zijn 4.0 .Ueberblick der Weltge
schichte, Augsburg, 1 7 8 3 , in 
8.T0, dienen moest. Maar de 
kortheid, waarvan hij zieh, bij 
alles wat hij schreef, bediende, 
gaf aanleidipg dat hij dikwerf 
duisler was. Lang na zijnen 
dood verscheen door de onver-
moeide medewerking van den 
predikant ZAHN, uit de nalaten-
.schap van FULDA : 5.o Ulfila's 
gothische Bibelübersetzung mit 
einer grammatisch-wörtlichen la
teinischen Uebersetsung zwischen 
den Zeilen, sammt einer Sprach
lehre und einem Glossar, Weis
senf eis, 1803, in4.t0, eenvoor 
elken taalonderzöeker hoogstbe-
langrijk werk, enz. 

FÜLVS (PHILIPPUS LODEWHK 
ORRY, markies DE)', in 1 7 3 6 , 
te Versailles geboren ; was de 
zoon van ORRY, bewindhebber 
der geldmiddelen, die de schoone 
porselein-fabrijk oprigtle, welke 
laier naar Sevres werd verplaatsl, 
al waar, dezel ve nog legen woor-
dig voor rekening van het gou-
wnement in werking is. Daar 1 

hij met geenen anderen hartstogt 
dan met smaak voor de letteren 
bezield was, beoefende hij de
zel ve gedurende zijn geheele 
leven; maar als een rijke be-
minnaar, die den glans en het 
geruckt ontvlugtte en verachtle. 
Bij . de Fransche omwenteling, 
ging hij zieh in Engeland ne-
derzetten, leefde er in afzonde-
ring en rust, en overleed er 
hoog bejaard, den 1 8 Januarij 
1823. Behatve verscheiden losse 
stukjes in den Mercure, den 
Almanach des Muses en zijne 
Etrennes d'Apollon, heeft men 
van hem eene Versameling van 
1 3 3 fabels, Madrid, 1798, 
waarvan men in de koninklijke 
bibliotheek een exemplaar aan-
treft, welligt het eenige dat in 
geheel Frankrijk aanwezig is. 
Zijne gedichten onderscheiden 
zieh door de betamelijkheid der 
uitdrukkingen, de ongedwongen-
heid des stijlä, en de kieschheid 
des gevoels. 

* 'FUNCK (KAREL WILHELM 
VON) , te Wolfenbuttel in 1761 
geboren; kwamin 1780 , alslui-
tenant bij de Saksische lijfwacht; 
doch nam wegens oneenigheden, 
in 1 7 8 5 zijn ontslag, trad ech
ter in 1 7 9 1 als ritmeester, 
weder in het nieuw opgerigte 
hoezaren-regiment, kwätn in 
1805 als majoor in den gene-
raal staf, maakte als adjudant 
van den generaal SZESCHWITZ 
den veldt'ogt van 1806 mede, 
bragt aan den keurvorst het 
berigt van het geleden verlies 
over, en dat NAPOLEON, als Inj 
rüstig in het land wilde blijven > 
hem wapenstilstand verleenen 
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Saksisch luitenant-generaal der 
cavalerie te Würzen overleed. 
NAPOLEON hield hem voor een' 
der uitstekendste ofllcieren van 
het Saksische leger. Hij schreef ; • 
l.o Geschichte Kaisers FRIEDRICH 

" H, Zûllichau, 1792; — 2.o 
Gemälde aus den Zeiten der 
Kreuzzüge, Leipzig, 1821 tot 
1824, 4 dl.» ; — 3.o Erinne
rungen aus dem Feldzuge des 
sächsischen Corps unter dem 
General REVNIER, im Jahre 
1812, Dresden, 1830, en meer 
andere. 

* FUNKE (KARL PHILIPP), een 
yerdieristelijk en geacht pedago-
gisch schrijver, in 1752,.,te 
Görtzfalke bij Brandenburg ge
boten, volgde, daar hij besloten -
had, om zieh aan het onderwijs 
en de opvoeding der jeugd toe-
tewijden, eene beroeping als on-
derwijzer aan het Philantropin 
te Dessau, en werd in het 
vervolg aldaar inspecteur der 
kweekschool voor schoolonder-
wijzers. De Vorst van Schwarz-
burg-Budolstadt schonk hem in 
1804, den titel van regerings-
raad, maar de hoop en het 
vooruitzigt op eene verbëtering 
van zijn tijdelijk bestaan, welke 
hem als vader eener talrijke fa-
milie dubbel aangenaam moest 
zijn, werd verijdeld door de 
rampen des oorlogs, en zonder 
zijne wenschen vervuld te zien, 
stierf hij op eene reisie Altona, 
den 13 Jimij 1807. Zijne werk-
zaamheid als schrijver in alle 
takken der pédagogie was zeer 
groot, en hij heeft, bij menige 
vlugtige corapilatie, ook door 

: 3 

en bondgenootschap met hem 
sluiten wilde; hij vergezelde 
als nu zijnen meester naar Ber--
Ityn, eri den minister van bui-
tenlandsche zaken, graaf BOSE , 

naar Posen, om aldaar vrede 
met Frankrijk te sluiten. In 
1807, werd hij luilenant-kolo-
nel, vleugel-adjudant, kolònel 
en generaal-adjudant, begafzich 
naar NAPOLEON tè Finhenstein 
in Pruissen, woonde in het ge-
volg van zijnen koning in 1808 
het congres van Erfurt bij, 
werd in 1809 generaal-majoor, 
en algemeen jnspecteur der rui-
terij, vergezelde den koning naar 
Plauen en Frankfort a/M, en 
begaf zieh andermaal tot NAPO

LEON te Weenen, In 1810, be-
kwam hij eene brigade-cavalerie, 
welke hij in 1812 naar het 
Saksische corps van REVNIER 

geleidde, hier werd hij divisie-
generaal der Saksische ruiterij, 
in welke betrekking hij zieh in 
den Russischen veldtogt rpem-" 
rijk onderscheidde. In 1813 
volgde hij den koning naar Bo
heme, bekwam echter na diens 
terugkomst geene aanstelling, 
maar privatiseerde in Würzen; 
in 1814 óntving hij van de Rus
sische regering zijn ontslag; doch 
werd, in 1815, na de terug
komst des konings, uit de ge-
vangenschap weder aangesteld. 
In 1818, werd hij , wegens te 
betalen subsidién tot WELLING

TON , naar Londen en Partys 
gezonden, en ging andermaal 
in vergetelheid te Würzen le-
ven, tot dat hem in 1825 eene 
beroerte trof, aan welker gevol-
gen hij in 1828, als koninklijk 
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verscheiden bändige en zeer 
doelmatige schritten, voornarne-
lijk over denatuurlijkehislorie, 
blijvende Ve rd iens te en billijke 
aanspraak op eene, dankbare 
herinnering verworven. Den 
meesten bijval en de grootsle 
Y e r s p r e i d i n g vond zijne: l.oNa
turgeschichte und Technologie 
für Lehrer in Schulen und für 
Liebhaber dieser Wissenschaf
ten , Brunswijk, 1790 , 3 d l . n , 
6.° uitg. 1816, 8д° , door W I E -
D E M A N N bezorgd, benevens ver
scheiden andere leer- en leesboe-
ken over de natuurlijke historie. 
Op deze zeer nuttige Schriften 
volgde: 2.o Lesebuch für Bür
gerschulen, Berltyn, 1788 , 2 
dl.n, in 8до; — 3.o Lehrbuch 

*sum Unterrichte der Töchter, 
ib. 1800 , 2 dl.» t i n 8 .™ j — 
4.o Handbuch der Physik für 
Schullehrer, Brunswijk, 1797; 
2 , e ömgewerkte uitgave, door 
J . H. G. F B I C K E , 1804, 2 dl.», 
in 8 . v o ; — 5.0 Handtvörterbuch 
der Naturlehre, Leipzig, 1805, 
2 dl.», in 8.то; — 6.o Neues 
reales Schul-Lexicon, Brunswijk, 
1800, 5 d l . » } — 7.° Naturge
schichte für Kinder, lO.e uitg., 
bezorgd door L I P P O L D , Leipzig, 
1841; — 8.o Mythologie, nieuwe 
ömgewerkte uitg. door denzelf-
den, Hanover, 1824, enz. Van 
de meeste dezer geschritten zijn 
ook Nederduitsche verlalingen 
in het licht versehenen. 

FÜKGAUJCT (NicouAs), maakte 
zieh, even als de voorgaande, 
zeer verdienstelijk door zijne 
geschrilten voor het onderwijs 
der jeugd. In 1706, te Saint-
Urbain bij Joimilk, geboren , 

maakte hij met jcoem zijne Stu
dien in het collegio van Troyes, 
en kwam dezelve te Parijs voi-
tooijen. Tot het onderwijs toe-
gelaten, stond hij in het collegie 
Masarin eerst aan het hoofd der 
zesde, daarna aan dat dérderde 
klasse. Zijne liefde voor de jeugd 
bewoog hem ora haar door ge
schritten nuttig te zijn. Tot 
emeritus-hoogleeraar benoemd, 
genoot hij in vrede dien zedigen 
titel, toen de omwenteling hem 
noodzaakte Parijs ' te verlaten. 
Hij begaf zieh naar zijne geboor-
teplaats, alwaar hij den 21 Decb. 
1795 is overlèden. Hij had de 
gewoonte aangenomen, om zieh 
na zijnen maaltijd, door eene 
zijner nichten, eenige stukken 
van S E N E C A te doen voorlezen, 
en het was onder eene. dezer 
voorlezingen, over de,kortheid 
des levens, dat de nicht hem in.-' 
geslapen waande, doch eindelijk 
ontdekte dat hij had opgehou-
den te leven. Men heeft van 
hem: l.o Nouvelle etc. (Nieuw 
beknopte Grieksche spraakkunst), 
Parijs, 1746, ia8.yo; een werk 
door de oude universiteit aan-
.gehomen; — 2.o Abrégé etc. 
(Beknopt overzigt van de hoe-
veetlieid of maat der Latijnsche 
lettergrepen), Parijs, 1746, in 
8.voj 9.° uitg. 1813; — 3.o Die-
lionnaire etc. (Woordenboek der 
Grieksche en Romeinsche oudhe-
den), Partys, 1768, in 8.™ ; 
3.o uitg. 1809, in 8,*°!— 4 , 0 

Dictionnaire etc. (Aardrijks-, 
geschiedkundig en mythologisch 
zakwoordenboek), Parijs,1776, 
in 8.vo j — 5,o les principe 
etc. (De voornaamste Grieksche 
taalägenheden melde uitlatingen 
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welke zij bevatten), Partys, 1780, 
1784 en 1 7 8 9 , in 8.™; — 6 > 
Les ellipses etc. (De uitlatingen 
der Lattynsche taaî), 1780 enz. 

* F Ü R T A B O (ABRAHAM ) , een 
geleerde. Israëliet, in 1 7 5 5 te 
Londen geboren, en den 29 
Januarij 1 8 1 1 te Bordeaux ovèr-
leden, in welke laatste stad 
hij in vroegere jaren, een' aan-
zienlijken handel dreef ; dien hij 
na de omwenteling liet varen, 
en zieh op het land met letter-
oefeningen bezig hield. In 1807 
werd hij benoemd tot voorzittep, 
der eersfe, algemeene Yergade-
ring van Fransche Israeliten, be-
kleedde den post van rapporteur 
der voorBereidende commissie 
tot de werkzaamheden van het 
groote sanhédrin van Frankrtyk 
en Italie, en verkreeg op zijne 
voordragt van NAPOLEON de daar-
Stelling der joodsche consisto-
riën. Deze geleerde Joodheeft, 
behalve enkele in het licht ge-
gevene, verscheiden belangrijke 
werken in handschrift nagelaten. 

* F Î T (JOANNES) , — ter aan-

mlling van dat artikel in het 
Wbk. — F Î T overleed in 1700. 
Mén vindt van hem in de ga-
lerij van Augsburg : wild gevö
gelte , patrijzen - en sneppen, 
alsmede een hond, zijnde een 
meesterlijk voörgesteld beeld van 
een vol en zuiver koloriet ; — 
in het muséum van Berltyn: 
eene voortreffelijke groep van 
dood' wild, daarbij eene min
der bèvallige jagtnimf ;: verder 
eene het dierlijke leven, in 
deszelfs wildste hartstogtelijk-

heid voorstellende afbeelding 
van grooten omvang, zijnde de 
vervolging van een ree, door 
eenen troep onstuimige jagthon-
den; — in de galerij van Dres
den: een' dooden.haas en eenig 
gevleugeld wild, benevens eenen 
meloen en andere tuinvruchten 
op eene tafelj in de Pinakothek 
van München: allerlei vruchten 
en dood gevogelte, met twee 
levende ganzen op den voor-
grond, verder velerlei dood ge
vogelte met hazen en vruchten; 
— in de galerij te Pommersfel-
den: een gevecht van eenen 
hoenderhaan met eenen kalkoen-

' sehen Haan, bijzonder dramatisch 
geschilderd en meesterlijk voör
gesteld; honden naast gedood 
wild in welke voorstelltng zieh 
de groote meester in zijne ge-
heele voortreffelijkheid open-
baart; verder een' doodenhaas, 
patrijzen, ooft en eene levende 
kat, in het volle zonlicht ge-
nömen, een, wezenlijk wonder 
van kracht en helderheid; — 
in de staatsgalerij te Weenen: 
vijf stukken, waaronder een zeer 
groot, en hoogst verscheiden 
dier- en vruchtstuk, en een 
noggrooter door THOMAS W I L L E « 

BORT gestoffeerd Diana-jagtstuk, 
waarop de drie gezellinnen der 
juist uitrustende godin, deels 
met het gedoode wild en-gevo
gelte, deels met de honden zieh 
bezig houden, enz. Men ziet 

-hier uit dat de kunstverzame-
lingen van Duitschland, niet 
minder dan die van Belgie, in 
het bezit zijn der kunstjuweelen 
van dezen voortreffelpen Ne-
derlandschen meester. 

4 • -. 
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* ^BABELSBERGER (FRANCISCUS 
XAVERIÜS), den 9 Februarij 1789, 
te München geboren, is de ver-
beteraar, zoo niet de uitvinder 
der Duitsche Stenographie of 
snelschrijfkunst. — Reeds in 
zijn derde levensjaar verloor 
hij zijnen vader, die een ver-
vaardiger van muzijkinstrumen-
ten was, en wijl zijne moeder 
niet in Staat was, om de vier 
onmondige kinderen optevoeden,. 
zoo trok zieh de koor-regent 
PLINKHART, een vriend des hui-
zes, den knaap aan, en deed 
hem in het klooster Ottobeuern 
opnemen, waar hij in de jaren 
1 8 0 1 — 1 8 0 2 zijne Studien be-
gon, die hij, door de seculari-
satie des kloosters, in 1 8 0 3 , 
weder naar zijne geboorteplaats 
verwezen, onder de behoeftigste 
omstandigheden voortzelte. Door 
zijn schoon handschrift wist hij 
echter zijnen toestand'te verbe-
teren, waarbij zijne ervarenheid 
in de toenmaals nog nieuwe kunst 
der Iithographie, hem in 1809 
de betrekking van diurnist bij 
de koninklijke algemeene ädmi-
nisträtie der stichtingen ver
schaffe. In 1 8 1 3 werd hij kan-
selarijschrijver bij het algemeen 
commissariaat van den lsar-
kreits, en in 1823 geheime 
kanselarijschrijver, bij het ko-
ninklijk staats-ministerie van 
binnenlandsche zaken, welken 
post hij (met uitzondering eener 

tijdelijke tusschenpoozing van 
1825—26)'tot aan zijnen dood 
bekleedde. Zoodra hij zijn be> 
staan verzekerd zag, legde hij 
zieh weder met ijver op zijne 
Studien en wetenschappelijke 
liefhebberijen toe, Waartoe voor-
namelijk mnemonica, kalligra-
phie, geheimschrift en de ver-
klaring deszelven behoorden. Bij 
deze gelegenheid ontstond in 
hem het denkbeeld» een stelsel 
van snelschrijven uittevinden, 
door .middel van hetwelke hij 
bij zijnen eigen arbeid het ver
velende werktuigelijke schrijf-
werk hoopte te verligten, en 
door het snelle uitschrijven, 
der uitgesproken rede van den 
een' of anderen hoogen staals-
ambtenaar nuttig dacht te kun-
hen zijn. GABELSBERGER ging 
bij de grondlegging van zp 
stelsel, in het algemeen zijnen 
eigen gang, en noch de vroegere 
proefnemingen van HORSTIG en 
MOSENGEIL, om het Engelsch-
Fransche stelsel op de Hoog-
duitsche taal toetepassen, noch 
de latere van LEICHTLEN en No-
WACK oefenden eenigen invloed 
op hem uit. Zijn gronddenk-
beeld was, om een "aiphabet 
uittevinden, waarvan deteekens 
niet slechts uit zeer eenvoudige, 
ligtelijk met de hand voort]le-
brengen trekken bestonden (wat 
bij het Engelsehe stelsel in gee-
nen deele het geval was), tnaar 
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ook, om zoo'veel mogelijk, 
eene overeenkomst van het zigt-
bare teeken met het hoorbare 
geluid te bereiken, welk laatste 
vraagstuk htj ook op eene meeŝ  
terlijke wijze wist oplelossen, 
en uit welke oplossing geheel 
natuurlijk het verdere voordeel 
onlsproot en moest ontspruiten, 
dat juist deze klankteekens, 
die zieh in de mondelijke taal, 
het gemakkelijkste en menig-
vuldigsle met elkander verbin
den, ook in de stenographische 
beteekenis, zieh zoo van zelve 
aan elkander sluiten, dal de 
hand in den regel steeds eene 
geheele lettergreep, of zelfs meer-
dere met eenen enkelen trek 
kan daarstellen. En zoo kwam 
het ook, dat het stelsel van 
G A B E L S B E R G E R , ofschoon het in 
het begin enkel voor de Hoog-
duitsche taal bewerkt was, toch 
eene algemeenheid bezat, die 
het mogelijk maakte, hetzelve 
ook op andere talen toetepassen, 
wat dan ook reeds voor de nieuw-
Grieksche, Boheemsche, Hon-
gaarsche en Deensche talen'ge
schied is. In het jaar 1 8 3 4 , 
verscheen zijn groot Lehrbuch 
der deutschen Stenographie oder 
Redenzeichenhmst in het licht, 
in hetwelke Inj met de hem 
eigene duidelijkheid en uitvoe-
righeid eene aanleiding geeft, 
yolgens welke iedereen in staat 
is, om, ook zonder mondelings 
onderwijs, deze kunst in hären1 

geheelen toenmaligen omvang te 
leeren, hetwelk dan ook van 
zeer vele zijden geschiedde, 
waardoor zijne kunst tamelijk 
verspreid is. Om nu aan zijne 

K. 

menigvuldige bekende en on-
bekende leerlingen de noodige 
stenographische lectuur te ver
schaffen, gaf hij in 1838 het 
eerste deeltje zijner Stenographi
schen Lesebibliothek (het eerste 
Hoogd. boek, dat geheel in ste
nographisch ' schrift gedrukt is) 
in het licht, waarop echtergeen 
tweede volgde. In 1843 maakte 
hij in een ander geschrift Neue 
Vervollkommnungen in der deut
schen Redezeichenkunst, nieuwe 
door hem uitgevondene verbe-
teringen bekend, en de voor-
deelen, die daaruit ontsproten, 
waren zoo uitgebreid, dat de 
•balfkundige een naar deze 
nieuwe wijze geschreven schrift 
op het eerste gezigt, voor woord-
beeldeh van een ander stelsel 
zoude aanzien. Na deze gewig-
tige verbeteringen was G Ä B E L S 
B E R G E R er echter nog steeds 
rusleloos op bedacht, verdere 
voordeelen te ontdekken, tot 
dat hem den 4 Januarij 1849 , 
de dood midden uit zijnen werk-
kring wegrukte. 

0 
* G A B L E R (JOHANN P H I L I P P ) , 

in 1 7 5 3 , te Frankfort a. JH.. 
geboren, studeerde in het gym
nasium zijner geboorteplaats, en 
betrok in 1 7 7 2 de hoogeschool 
te Jena, met oogmerk om zieh 
aan de godgeleerdheid toetewij-
den. GRIESBACH en EICHHORN 
wekten, met hunne kritische 
nasporingen, zijne exegetische 
Studien op, en bij het verlaten 
der universiteit (1778) , verkreeg 
hij door eene geleerde verhan-
deling over Hebr. III, 3 — 6 , 
het doctoraat in de wijsbegeerte. 

5 
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In zijne vaderstad leruggekeerd, 
bereiddo hij zieh voor tot het 
akademische leeraarsambt, hield 
in 1780, als répètent der théolo
gie, in Güttingen voorlezingen 
over Grieksche en Ronieinsche 
klassieke schrijvers en over de 
exegese van het Nieuwe Testa
ment. In 1783 als prorector 
aan het archi-gymnasium naar 
Dortmund beroepen, volgdehij, 
fla verloop van twee jaren een 
beroep naar Altdorf, als gewoon 
hoogleeraar der godgeleerdheid, 
waar hij in 1787 de laatsje 
was, die âldaar tot doctor in 
de théologie bevorderd is gewor
den. Bij de waarneming zijner 
ambts-bezigheden ontwikkelde 
hij hier reeds eene vruchtbare 
werkzaamheid als schrijver. Er 
Verscheen van hem in het licht: 
l.o Entwurf der Hermeneutik 
des neuen Testaments, 1788 ; 

— 2.° Entwurf einer historisch-
kritischen Einleitung, 1789 y 
— 3.o het eerste deel van EICH
HORNES Urgeschichte, met inlei-
ding en aanmerkingen, en als 
naschrift: — 4.° Neuer Versuch 
Über die Mosaische Schöpfungs
geschichte aus der höhern Kritik. 
Tegelijkertijd werd de uilgave 
begonnen van het Neueste the
ologische Journal, dat tot 1 2 
deelen werd voortgezet, en vele 
bijdragen van hem bevat. In 
de plaats van Dr. PAULUS, werd 
GABLER, in 1 8 0 4 , als tweede 
gewoon hoogleeraar der godge
leerdheid te Jena aangesteld, 
welke betrekking hij aanvaardde 
met eene rede Ueber die ersten 
Bischöfe der christlichen Kirche 
und ihren Ursprung. In 1 8 1 2 , 
werd hij door het overlijden 

van zijnen voormaligen leeraar 
G R I E S B A C H , tot eerstenhoogleer
aar bevorderd, en in 1 8 1 7 , 
werd hij. geheime eonsistoriaal-
raad, en director van het the
ologische seminarie. Hij öw-
leed zonder voorafgaande zlekte 
den 1 7 Februarij 1826, —Zijne 
theologische zienswijze was ge-
heel en al rationalistisch. 

G A B R I E L L I (JULIUS) , kardinaal, 
den 20 Julij 1 7 4 8 te Rome ge
boren, werd door Pius VII, den 
23 Februarij 1805 , tothetpur-
per, en den 1 1 January 1808, 
tot bisschop van • Sinigaglia 
verheven. Reeds den 6 Maart 
daaropvolgende, verving hij als 
pro-secretaris ,van Staat den 
kardinaal D O R I A , dien de Fran-
sehe regering verbannen had, 
en legdein de worsteling, welke 
hij had te verduren vele geest-
kracht aan den dag. Alzoo gaf 
hij den 30 Maart, 2 4 dagen na 
zijne benoeming, aan alle amb-
lenaren het bevel van zieh te 
verwijderen, indien men hen 
wilde noodzaken aan een ander 
gezag, dan aan dat van den 
heiligen Stoel te gehoorzamen. 
Den 1 7 Junij daaropvolgende, 
naar Sinigaglia, en later naar 
Milane verbannen, werd hij 
eindelijk naar jFrnw/cnj-Vcgevoerd, 
alwaar hij het lot der överige 
Italiaansche prelaten deelde. Al-
vorens JRome te verlalenhad 
hij aan de vreemde ministers 
en kardinalen een protest ge* 
zonden tegen dit misbruik der 
magt. In 1 8 1 4 kwam hij nie] 
Pius VII in Rome terug, werd 
secrelaris der breven, daarna 
prefekt van de cOngregatie des 
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concilies, en eindelijk proda-
tarius. In 1816 deed hij af-
stand van zijn bisdom, en begaf 
zieh naar Albane-,, alwaar hij 
den 22 September 1822 over-
leed. Verscheiden brieven van 
dezen prelaat zijn te vinden in 
de Correspondance etc. (Geloof-
waardige briefwisseling van het 
hof van Rome met Frankrvjh), 
1809, in 8.™ 

GAERTNER. - ~ Zie GäRTNER . 
en Wbk. 

GAOTANI (CESARIOS , graaf 
» E L U TORRE), in 1718, te 
Syracusa uit eene aanzienlijke 
familie geboren, legde zieh vroeg 
toe op de beoefening der geleerde 
talen, en voornamelijk op de 
nasporingen der oudheden zijner 
geboorteplaats. De menigvuldige 
opdelvingen, welke hij op zijne 
kosten liet bewerkstelligen, 
bragten in het daglicht over-
blijfselen yan den ouden schouw-
burg, van het tuighuis, van 
de baden, van kelders, van 
waterleidingen in hardsteen uit-
gehouwen, van vazen, van 
beeldjes van gebakfcen steen, 
van gedenkpenningen, van op-
schriften, van naamregisters , 
enz. GAÖTANI hield zieh öok 
bezig met natuurkunde, ze-
delijke wijsbegeerte en leiter
kunde. Hij verklaarde door de 
theorie der weerkaatsing en 
straalbreking des lichts, dezon-, 
derlinge verschijnselen, welke 
van tijd tot tijd bij het rneer 
Naftia' plaats hebben. Zonder 
den titel van hoogleeraar te 
bezitten, verklaarde de graaf 
GAÖTANI openlijk de Ofßcien 
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van CICERO. Hij overleed. te 
Syracusa, in de maand Augus
tus 1808, en liet verscheiden 
werken na, waarvan de voor-
naamste zijn: 1.° Dissertazione 
istorico-apologetico-critica in
torno 'all' origine e fondazione 
della chiesa di Syracusa, Rome, 
1748, in 4.*° j — 2.o Optica-
rum qumstionum dissertationes, 
Panorm, 1754, in 4.t0; - 7 3.o 
Vestigi di Syracusa antica illus
trati, 2-dl.n, in fol. ih hand-
schrift 3 — 4.0 Vertalingen in 
Italiaansche verzen, der Ods» 
van ANACREON , der Herderszan
gen en Puntdichten van THEO

CRITUS, MOSCHUS en BION enz., 
welke zieh alle door sierlijke 
voordragt en bevallige eenvou-
digheid onderscheiden, en ver
scheiden Aanmerkingen over 
onderwerpen van oudheid, die 
gevonden worden in de Opus* 
coli di autori siciliani, te Pa
lermo gedrukt. 

* GAFFAREÌLI (GAETANO MA-

JORANO, genaamd), den 16 Aprii 
1703 te Bari geboren, was de 
zoon van eenen armen boer, 
doch toonde,reeds vroeg eenen 
gelukkigen aanleg voor de mu-
zijk.- -Nadat een toonkunste-
naar, GAFFARO genaamd, zijne 
schoone stem in de kerk had 
opgemerkt, bewoóg hij den va-
der des jongelings, hem de 
toen nog in gebruik .zijndö 
kunst-operatie, waaraan Italie 
zijne beste zangers te danken 
had, te doen ondergaan. Do 
jonge castràat genoot eerst het 
onderw'vjs van zijnen bescher-
iner, wiens naam hij bij verklei-

, "hing aannam, volgde .daarna de 
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lessen van PORPORA , ea werd eea 
der beroemdste zangers van Ita-
lie. In 1 7 2 5 , zong hij voor 
het eerst in het openbaar te 
Rome, verscheen vervolgens op 
de voornaamste Ilaliaansche loo-
neelen, begaf zieh in 1730 naar 
Londen, en kwam met .eene 
aanzienlijke som gelds in zijn 
vaderland terug. In 1 7 5 0 deed 
hij eene reis naar Parijs. Let-
terlijk had hij zieh schatrijk 
gezongen, zoodat hij het hertog-
dom Santo-Dorato kocht, waar-
van hij den titel aannam, en 
waarin hij geheel op vorstelijken 
voet leefde; Hij overleed in 
hetzelve in 1783 , en liet eenen 
ontzeltenden rijkdom na. 

* GÄGERN (FRIEDRICH BALDUIN 
VON), den 24 October 1 7 9 4 , op 
het slot te Weilburg geboren, 
was de zoon van den vryheer 
HANS VON GAGERN , en diens 
edele echtgenoote, welke uit 
het Calholijke vrijheerlijke ge-
slacht van GAUGREBEN afstamde, 
en niet ten onrcgte de Duitsche 
CORNELIA werd genoemd. GAGERN 
bereidde zieh in het ouderlijke 
huis voor tot het bezoek der 
universileit, en studeerde twee 
jaren in Göitingen, tot dat hem 
zijn jeugdige moed, diedikwerf 
aanleiding tot tweegevechtengaf, 
de verwijdering van de hooge-
school berokkende. Hij trad 
alsnu in Oostenrijksche- dienst, 
nam deel aan den Russischen 
veldtogt, en streed in 1813, in 
de veldslagen van Kulm, Dres
den en Leipzig. Toen zijn vader 
in Wederlandsche dienst overging, 
volgde hem GAGERN , ofschoon 
ongaarne, toch gehoorzaam ; 

naar Holland. Bij Quatrebras, 
werd hij als officier van den 
generaal-staf onder de tirailleurs, 
zwaar gewond. Bij den inlogt 
te Parijs was hij weder hersteld, 
en omringde aldaar met zijne 
beide broeders HENDRIK en KA-
REL , welke laatste onder de 
Beijersche ruiters diende, zijnen 
vader. Nadat de vrede hersteld 
was, bezocht hij de universileit 
van Heidelberg , en keerde na 
verloop van twee jaren tot zijne 
militaire dienstbetrekking in Ne-
derland terug. Aan zijne nei-
ging voor wetenschappelijke Stu
dien, en aan zijne zucht voor 
classische oudheid bleef hijVvoor 
zoo ver zijne militaire pligten 
hem zulks toelieten, getrpuw. 
Zijn beroep voerde hem tot het 
doen van mathemalische opne-
mingen naar Luxemburg, enin 
1824—25, in de militaire bonds-
commissie naar Frankfort. In 
1 8 3 0 , werd hij chef van den 
staf,. in het corps van den hertog 
BERNHARD van Saksen-Weimar, 
en nam, in den oorlog der Hol
landers legen de Beigen, deel 
aan, de gewigtigste gevechten, 
tot op het bombardement der 
stad Antwerpen. In Maart 1831 
werd hij, terwijl hertog BERN
HARD gouverneur-generaal van 
Luxemburg was, met commis
sion , wegens beschermende be-
zetling van dat gedeelte des 
Duitschen bondsgebieds, tot den 
bondsdag naar Frankfort gezon-
den. De vruchteloosheid zijner 
pogingen in deze zaak veroor-
zaakte henî veel verdriet. Kort 
daarop werd hij met zijnen di-
visie-chef van Luxemburg naar 
het leger in Noordbrabant ge-
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.roepen, van waar hij en zijn 
broeder MAXIMLIAAN aan den 
tiendaagschen veldtogt van 1831 
deel namen. De voornaaroste 
Verdienste van datgene, wat de 
tweede afdeeling in de gevechten 
bij Rasselt en Leuven (8 en 1 2 
Augustus) bewees, is aan den 
toenmaligen majoor FRIEDRICH 
VON GAGERN toegeschreven. Tot 
in 1838 stond het Hollandsche 
leger bij voortduring in decan-
tonnementen en legerplaatsen 
van Noordbrabant. Hier, in 
het veldleger, waarvan de we'rke-
looze levenswijze onzen kracht-
vollen en werkzamen VON GAGERN 
tot last was, vond hij gelegen-
heid, om zijnen dichtgeest te 
oefenen en onder » dem staub
bedeckten Zelte, auf der Haide, 
wo sich des Lagers lange Linie 
dehnt" ontstonden de schoone-, 
van diep gevoel en innige 
broederliefde getuigende liede-
ren, door hem zijnen broeder 
HENDRIK toegezongen. In 1838 
werd VON GAGERN, op zijnver-
zoek van den generaal-staf bij 
de ruiterij verplaatst, en bekwam 
het commando over een dragon-
der-regiment te Deventer. In 
1839 vergezelde hij den jeug-
digen prins ALEXANDER der Ne-
äerlanden op diens reize naar 
Busland. In 4843 werd hij 
brigadier der caValerie; in 1844 
generaal en vleugel-adjudant des 
konings, en als zoodanig weldra 
met eene gewigtige zending naar 
Ooslindie belast. Gedurende zijn 
driejarig verblijf in deze tropi
sche gewesten, was hem niet 
enkel ten taak gesteld, het leger 
en de vesti'ngen op het eiland 
Java in oogenschouwtenemen, 

en over de mililaire aangelegen« 
heid der kolonie te berigten, 
maar ook om de nieuwe bezit-
tingen : op Sumatra met het 
zelfde doel tebezoeken. In deze 
betrekking had hij tevens de 
gelegenheid, het Engeische Indie, 
van Ceylon tot Calcutta, de 
Ganges opwaarts tot aan de 
bergketens van Himalaya te 
leeren kennen en de militaire 
etablissementen der Engeischen 
te bewonderen, waarop hij over 
Bombay en Egypte in Junij 1847 
terugkeerde. Kort na zijne te-
rugkomst Werd hij tot militairen 
gouverneur en provincialen com
mandant van Holland benoemd, 
en verheugde zieh in die be
trekking, zoowel over het bij-
zondere vertrouwen van zijnen 
koning, als over de li-efde der 
geheele bevolking. In de lente 
1848, toen de indruk der Parij-
sche Februarij-revolutie zulke 
geweidige' hervormingen der 
bestaande betrekkingen ;va'n 
Duitschland te voorschijn riep, 
bekwam VON GAGERN een kort 
verlof tot eene reis naar zijn 
vaderland. Juist in de eerste 
dagen van genoemd verlof, nam 
de beweging in Baden zulkeen 
dreigend karakter aan, dat ter 
beleugeling dezer oproerige be
weging , de geheele kracht van 
een beproefd middel scheen ge-
vorderd te worden. De Badische 
regering liet hären buk op den 
veelzijdig aanbevolen generaal 
VON GAGERN vallen. Op de, in 
overeenstemming met den raad 
der zeventienen, aan hem uit-
gevaardigde uitnoodiging der 
bondsvergadering, besloot VON 
GAGERN, zonder vooraf degoed-
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keuring der Nederlandsche ro
gering aantevragen, wijl hiertoe 
de tijd te kort was, het opper-
bevel over de, tegen de vrij-
scharen (Freischärler) onder 
HECKER, in het Badische boven-
land aanrukkende, Badische en 
Hessische troepen op zieh le 
nemen. In het gevecht met de 
miritelingen, ten oosten van 
het Badische stadje Kandern, 
viel de edele generaal VON GA
G E R N , door de kogels der op-
standelingen getroffen, en wel 
juist op den oogenblik toen hij 
van een mondgesprek met den 
aanvoerder der muitelingen D.r 

FRIEDRICH HECKER , dien GAGERN 
vruchteloos tot overgave aan-
maande, naar de bondstroepen 
terugreed, om deze tot den aan-
yal te geleiden. De dood des 
wakkeren mans gaf aanleiding 
tot veelzifdige verklaringen, zoo 
wei van den kant der officieren 
\an de bondstroepen, als van 
de republikeinsche aanvoerders, 
waaruit het met tamelijke ze-
kerheid is afteleiden, dat VON 
GAGERN op eene verraderlijke 
wijze is nedergeschoten. Zun 
dood werd algemeen betreurd 
en zijn lijk, op het zijner fa-
milie toebehoorende landgoed 
Hornau, in het Nassausche, 
bijgezet. 

GALANTI (GIUSEPPE MARIA), in 
1743 te Campobasso, in het 
oude Samnium, geboren, beoe-
fende de regtsgeleerdheid aan de 
universileit van Napels; doch 
liet weldra' het beroep van ad-
vokaat varen, om zieh op de 
beoefening der letteren en voor-
namelijk op die der geschiedenis 

toeteleggen. Na de vergunning 
tot de oprigting eener boekdruk-
kerij te hebben bekomen. on-
dernam Inj eene nieuwe uitgave 
der Werken van MACHIAVEL , die 
in beslag werd genomen, alvo-
rens verkrijgbaar te zijn gesteld. 
Door de regering belast met de 
zamenstelling eener Algemeene 
statistiek des koningrijks, plaat-
ste hij er beschouwingen in die 
aan het onderwerp vreemd wa
ren, en vreesde niet ware of val-
sche misbruiken aanteduiden, en 
op derzelve'r hervorming aante-
dringen ; het ministerie verzocht 
hem het werk niet voorltezetten, 
en, om hem schadeloos te stel
len , gaf men hem een burger-
lijk ambt. Bij de organisatie 
der Napolitaansche republiek. 
tot volksvertegenwoordiger be-
noemd, werd GALANTI , bij het 
vertrek der Franschen, vogelvrij 
verklaard, en hield zieh tot aan 
hunne terugkomst verborgen-
•Hij was even te voren, met 
den rang vali raadsheer, tot bi-
bliothekaris van den staatsräad 
benoemd, toen hy den 6 Octo
ber 1806, le Napels overleed, 
Zijne werken zijn : 1.° Elogio 
di GENOVESI, Napels, 1771, in 
8.™ (zie GENOVESI -Wbk.-)', —; 
2.° Descrizione del contado di 
Malesi, 1780, 2'dl.«, in 8-voi 
-— 3.o Elogio storico di MAC-
CHIAVELLI , Napels, 1779, m 
8 , 'oj — 4.o Saggio sulla stona 
di primi abitatori d'Italia, ih. 
1783, in 8.vo ; — 5.0 Osserva
zioni intorno qliromanzi, etc-
ib. 1781, i n ' l 2 > o ; - 6fi 
Bello spirito generale della reli
gione cristiana, ib. 1788, i n 

12.mo. _ 7.0 Della descrizione 
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storica geografica dell' Italia, 
ib. 1782 tot 1 7 9 7 , 2 o> , in 
8.™ ; — 8.° Descrizione geo-
grafica e politica delle Sicilie, 
ib. 1 7 8 6 , 4 ' d l . n , in 8 . T 0 j in 
het Fransch, Hoogduitsch en 
Engelsch vertaald; — 9.° Na
poli e suo contorno, ib. 1 7 9 1 , 
in 8.VO5 — 10.° Testamento-
forense, Venetie, 1806 , 2 di.», 
in. 8.™ 

G A L D I (MATTEO) , in 1 7 6 6 , te 
Coperchia bij Salerno, in het 
kohingrijk Napels, geboren , 
volgde na zijne Studien vol-
bragt te hebben de balie, en 
zou juist als pleiter' optreden, 
loen de revolutionnaire begin-
selen, welke hij orhhelsd had, 
hem noodzaakten zijn. vader-
land te verlaten. Hij nam de 
wijk naar Frankrijk, en nam 
dienst bij het leger dat georga-
niseerd werd, om de Alpen over 
te trekken. Aan den staf ver
bünden , kwam hij met de Fran-
sche troepen,' weldra te Milane 
aan, alwaar hij zijnen kapiteins-
rang met eenen hoogleeraars-
post verwisselde. Met het talent 
begaafd, om voor de vuist te 
kunnen spreken, nàm hij een 
zeer werkzaam aandeel aan de 
zaken van Italie, hetzij door 
het volle aantespreken, hetzij 
door staatkundige geschriften 
uittedeelen. Het republikeinsche 
bestuur van 'Napels zond hem" 
als agent der handelbetrekkingen' 
naar de Bataafsche republìek. 
MÜRAT benoemde hem later tot 
bewindhebber eener Provincie 
daarna tot directeur van het 
openbaar onderwijs in het ko-
ningrijk Napels. Bij don vai 

van dien vorst verwijderde zieh 
G A L D I . In 1820 tot de verga-
dering gezonden, die toenmaals 
door de conslitutioneelen werd 
gehouden, werd hij tot presi
dent van het Napolitaansch par-
lement verkozen; en nam in 
die hoedanigheid den eedafvan 
koning FERDINAND. G A L D I is in 
November 1821 overleden. Zijne 
voornaamsle, in het Italiaansch 
geschreven werken zijn: l.o 
Beschouwingen over de leenroe-
righeid; — 2.° Noodzakelißheid 
om in Italia eene republiek te 
vestigen, 1 7 9 6 ; — 3 . ° Beschou
wingen over de Helvetische re
publiek , 1 7 9 7 ; — 4.o Wissel, 
valligheden van het Ilaliaansche 
tooneel; — 5.° Verhandeling 
over de staat- en huishoudkun-
dige betrekltingen van Italie met 
Frankrijk en Europa, 1 7 9 7 $ 
— 6.° Statistiek van Holland; 
— 7.° Gedachten over het open
baar onderwijs, Napels, 1 8 1 9 . 
Hij heeft in de koninklijke aka-
demie van Napels, waarvan hij 
lid was, verscheiden Verhan
delingen over onderwerpen van 
wetgeving en slaatshuishoud-
kunde voorgelezen. De dicht* 
kunst was hem niet vreemd, 
en men heeft van hem eenige 
dichtstükken. 

G A L I T Z I N ( D E M E T R I U S , vorst), 
zoon van den prins van dien 
naam (zie dat Art. -Wbk.-), in 
1770 te 'sGravenliage geboren, 
openbaarde reeds in zijne vroegste. 
jeugd eene buitengewone zucht 
naar kennis, en voltooide-zijne 
eerste opvoeding door het be-
zoeken der vöornaamste staten 
van Europa. Na het besluit tö 
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hebben genomen, de scheuring, 
waarin hij was opgevoed', afte-
zweren, begaf hij zieh naar Ame
rika, en na zieh met de Kerk 
te hebben verzoend, ging hij in 
het seminarie van Baltimore, 
en werd den 1 9 Maart 1 7 9 5 tot 
priester gewijd. Terwijl hij van 
al de voordeelen afzag, welke 
zijne onnoemelijke fortuin hem 
in de wereld zou hebben kunnen 
verschaffen; om zieh aan de 
voortplanting van het evangelie 
toetewijden, begaf hij zieh, na 
eenigen tijd de heilige bediening 
in Pensylvanie te hebben waar-
genomen, onder den naam van 
S M I T H , naar de afgelegenste ge-
westen,der Allheganische bergen, 
alwaar zijn ijyer met de geluk-
kigsle gevolgen bekroond werd. 
Deze onvermoeide zendelihg 
overleed te Lorette, diocees van 
Philadelphia, den 6 Mei 1840. 
Men heeft van hem: Verdediging 
van het Catholijke beginsel, en 
Brieven over de H. Schrift. De 
stijl dezer beide in het Engelseh 
geschreven werken is vol kracht 
en gematigdheid. 

GALITZIN (PETRUS , vorst), uit 
dezelfde familie, in 1 7 9 2 te 
St. Petersburg geboren, kapitein 
in de keizerlijke lijfwacht van 
Rusland, zwoer evenzeer de 
scheuring af, en overleed te 
Parijs, den 28 October 1 8 4 2 , 
terwijl hij aan zijne kinderen 
overlevcringen van godsvrucht 
en deugd naliet, die den luister 
eens zoo billijk vereerden naams 
zullen vereeuwigen. 

* GALLATIN (ALBERT ) , in 1 7 6 1 , 
te Geneve geboren, werwaarts 

zieh zijne, tot het Protestantis
mus overgegane voorouders, kort 
na de zoogenaamde reformatie, 
uit Savooije begeven, aldaarhet 
nieuwe geloof aangenomen, en 
steeds als burgers in achting 
gestaan hadden. Reeds vroeg 
verloor hij zijne ouders,- doch 
ontving niettemin eene zoo zorg-
vuldige opvoeding, dat hij reeds 
in zijn 19.e jaar gepromoveefd 
werd. Men bood den vurigen jon
geling belrekkingen in Duilsch-
land aan, die Inj echter van de 
hand wees, om in de gelederen 
der Noord-Amerikanen voor de 

.onafhankelijkheid der dertien 
kolonien mede te strijden.. Naau-
welijks was hij in Julij. 1780, 
te Boston aan land geslapt, of 
hij snelde reeds als soldaat naar 
Maine, waar hij zieh in körten 
tijd zoo zeer onderscheidde, dat 
men het bevel over het fort Pas-
samaquoddy aan hem opdroeg. 
Na den Vrede keerde hij tot 
stille bezigheden terug. Reeds 
in 1783 werd G A L L A T I N tot hoog-
leeraar der Fransche letterkunde, 
aan de beroemde universiteit van 
Harvard benoemd, kocht kort 
daarna landerijen in Virginia, 
om aldaar eene groote volkplan-
ting te vestigen, trok echter, 
wijl de Indianen door hunne 
overrompelingen het welgeluk-
ken der vestiging onmogeljjk 
maakten, naar Pensylvanie, 
Waar hij aan de MonongaseU, 
zieh ijverig op de landhuishoud-
kunde toelegde. Zijne staatkun
dige loopbaan begon in 1789 , 
toen zijne medeburgers, hem 
als afgevaardigde naar de con-
ventie zonden,; welke met het 
ontwerpen der slaatsregeling van 
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Pensylvanie belast was. Hij 
sloot zieh bij de streng repu-
blikeinsche partij aan, werd in 
1 7 9 3 , tot den senaat der Ver-
eenigde Staten .gekozen ; doch 
niet toegelaten, wijl hij- nog 
niet den gevorderden tijd burger 
was geweest. De verhandelingen 
over de verkiezing van G A L L A 
TIN zijn daardoor merkwaardig, 
dat gedurende dezelve voor de 
eerste maal de deuren dezer 
corporatie voor het publiek ge-
opend werden. In Pensylvanie 
heerschte toenmaais algeraeene 
gistingj vele boeren weigerden 
de brandlasten te betalen, en 
de onlevredenheid sloeg over 
tot den zoogenaamden Whiskey-
of westelijken opstand. G A L L A 
TIN beriep, onder zeer nelelige 
omstandigheden eene vergade-
ring van gevolmagtigden uit al 
de westelijke distrikten van Pen
sylvanie, drong met zijne voor-
dragten door, en droeg alzoo 
op eene wezenlijke wijze bij 
tot bevrediging des lands. Er 
b'estaat geen betere getuigenis 
van de hooge ach ting, welke 
hij toenmaais reeds genoot, dan 
dat in 1 7 9 4 , de leden aller 
partijen, zonder uitzondering, 
hem tot de wetgevende verga-
dering verkozen, en dat hij op 
denzelfden dag door een ander 
distrikt tot lid van het congres 
benoemd werd. Sedert dien tijd 
nam hij zitting in het congres, 
cn werd -in 1801 door zijnen 
vriend J E F F E R S O N tot secretaris 
der schatkamer benoemd. Zoo 
was dan de vroeger jeugdige en 
ondernemende gelukzoeker uit 
Geneve Arnerikaansche minister 

II. D E E L . 

van financign, en als zoodanig 
heeft hij aan zijn aangenomen 
vaderland de uitstekendste dien-
sten bewezen. Toen in 1 8 0 9 , 
de president MADISON hem het 
ministerie van buitenlandsche 
zaken aanbood, verkoos hij ech
ter de financien te blijven admi-
nistreren. Als congres-redenaar 
behoorde Inj tot de naauwkeu-
rigste in Washington, en de 
meeste zijner redevoeringen, 
worden thans nog als parle-
mentaire meesterstukken, beoe-
fend. In 1 8 1 3 bood Rusland 
zieh aan als bemiddelaar tus-
sehen Engeland en Noord-Ame-
rika; G A L L A T I N begaf zieh als 
buitengewoon gezant naar Pe
tersburg; in Londen werd intus- : 
sehen de Bussische bemiddeling 
van de hand gewezen, men wilde 
onmiddellijk met de Vereenigde 
Slaten onderhandelen. In het 
begin zouden de onderhandelin-
gen in Gothenburg plaats heb-
benj men verkoos echter Gend, 
waar, zoo als bekend is, ook 
de vrede gesloten werd, dieu 
G A L L A T I N mede onderteekend 
heeft. Reeds in 1 8 1 5 begaf hij 
zieh naar Londen en onderhan-
delde aldaar, gezamenlijk met 
ADAM en C L A Y , over een han-
delsverdrag met Engeland, en 
van 1 8 1 6 — 1 8 2 3 was hij Ame-
rikaansch gezant te Parijs. Toen 
hem, na zijne terugkomst een 
ministerie werd aangeboden, 
wees hij hetzelve van de hand, 
en korL daarop ook den post 
van vice-president der unie; wel 
echter ging hij weder in 1826 
als .buitengewoon gezant naar 
Engeland. Sedert dat tijdstip 
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bekleedde hij geene staatsambten [ 
meer, en leefde in New-York-
voörnamelijk voor de weten-
schappen. Maar aan openbare 
onderscheidingen en uitgebreide 
werkzaamheid ontbrak het den 
onvermoeiden man niet. Men 
verkoos hem in 1830 tot pre
sident van den raad der uni-
versiteit van New-York; als een 
ijverige vrijhandelaar, uit de 
school van ADAM SMITH, werkte 
hij bij de vrijhandelsconventie 
in Philadelphia, werdpresident 
van de nationale bank, en bleef 
zulks tot in 1839. Ten opzigte 
van de Araerikaansche geschie-
denis heeft GALLATIN zieh onte-
gensprekelijke Verdiensten ver-
worven; hij was president van 
het historisch en ethnologisch ge-
nootschap; het laatste, dat zijne 
vergaderingen dikwerf in zijn 
huis hield, heeft hij gesticht. 
Als schrijver was hij buiten-
gemeen werkzaam, en zijne 
Yerhandelingen over de Noord-
Oostelijke grenzen, en over de 
geschilpunten wegens Oregon, 
worden als meesterstukken van 
scherpzinnigheid en duidelijk-
heid geroemd; zijne schriften 
over den oorlog met Mexico heb-
ben op de openbare meening 
eenen grooten invloed uitgeoe-
fend. Welligt is niemand anders 
zoo diep en zoo grondig in de 
talen der Indianen doorgedrongen 
dan hij, en ook alsAmerikaan-
sche oudheidskenner muntte hij 
nit. "Wij vinden in zijne werken 
over de talen van Mexico, Cen-
traal-Amerika, Yucatan, over 
het Vigintesimaal-stelsel, den 
kalender en de astronomic van 
Mexico, over de halfbeschaving 

der oude Mexikanen, eindelijk 
in zijne Inleiding tot HALE'S 
Studien over Noordwest-Amerika 
'— slukken die in het eerste en 
tweede deel der verhandelingen 
van het ethnologisch genoot-
schap gedrukt zijn —• eenen 
vloeijenden geest en eene duide-
lijkheid, zoo als dezelve eenen 
ALEXANDER VON HUMBOLDT on-
derscheiden. Het laats'te werk 
van GALLATIN was eemVerhan-
deling ovet de taal en bescha-
ving der Indiaansche stammen 
in het Zuiden en Westen. Tot 
in den ouderdom van 88 jaren 
bleef hij vlug eri opgeruimd, 
en zag in rust en tevredenheid 
op eene lange, eervol afgelegde 
loopbaan terug. De Amerikanen 
prezen reeds bij het leven van 
GALLATIN zijn regtschapen en 
loyaal karakter, zijne openhar-
tigheid in den omgang, zijne 
familie-trouw en zijne standvas-
tigheid in do toegenegenheid 
jegens zijne vrienden. Weinige 
mannen, die in eenen zoo 
stormachtigen tijd geleefd heb; 
ben, zijn door hunne tegenpartij 
zoo hoog geacht geworden, als 
GALLATIN. Hij sprak vlug, en 
duidelijk, muntte vooral uit als 
verhaler, en tot op zijnenlaat-
sten oogenblik heeft zijn gß' 
heugen hem nooit in den steek 
gelaten. Eigenbaat was bij GAL
LATIN hetminslebekend: »Een 
man — was hij gewoon te zeg-_ 
gen — die zoo lang, als ik,' 
de geldmiddelen van eenen staat 

.beheerd heeft, mag niet rijk 
sterven." — Hij overleed den 
1 2 Augustus 1 8 4 9 , te Ostena 
b\j New-York, op het landgoed 
van zijnen schoonzoon. 
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* GALLE (PHILIPPUS) , een Hol-
landsche kunstgraveur, de leer-
ling van DIRK YOLKERTSZ. COORN-
HERT , in 1537 le Haarlem 
geboren, en in 1612 te Ant
werpen overleden, graveerde naar 
BLOKLAND, BREUGEL den Oude, 
FLORIS, GUILIO, VAN HEEMSKERK, 
LUCA PENNI , STRADANUS enz. 
Zijne beide zonen THEODORUS en 
CÖRNELIS had hij insgelijks in 
de graveerkunst onderwezen; 
laatslgenoemde liet zijnen vader 
en broeder verre achter zieh. 
Beide hadden Halle' bezocht. 

GALLE (ANDREAS) , te Saint-
Etienne in 1761 geboren, was 
eerst eenvoudige werkgast, in 
eene knoopen-fabrijk, werkte 
vervolgens bij eenen goudsmid 
te Lyon: daar gevoelde hij in-, 
zieh den lust tot de kennis der 
gedenkpenningen ontwakem Hij 
vormde zieh zonder mees.ter, en 
zijne beginselen waren zeer op-
rnerkenswaardig. In de eerste 
jaren der Fransche omwenteling 
begaf hij zieh naar Park's, al-
waar zijn gedenkpenning der 
Verovering van Qpper-Egypte, 
die een z'rjner schoonste voort-
brengselen isgebleven, hem deed 
opmerken. Hij voerde vervol
gens uit dien der Terugkomst 
uit Egypte, der Aankonlst van 
BONAPARTE te Frejus, van den 
Slag van Friedland, van de 
Krooning van NAPOLEON , enz. 
In 1810 behaalde hij den eer-
sten prijs, door de akademie 
van schoone kunslen voor de 
beste graveerwerken uitgeloofd. 
In 1819 tot lid van het insli-
tuut benoemd, rustte zijne werk

zaaroheid geenea enkelen dag, 
en elke roemrijke gebeurtenis 
.der Fransche geschiedenis, vond 
in hem een' bekwamen en ge-
inspireerden tolls. Voor de ten-
toonstelling van 1824, leverde 
hij een belangrijk encadreinent 
van gedenkpenningen, waarin 
men vooral öpmerkte: den Inlogt 
des konings te Partys, de Her-
togin van Angouleme Frankrtyk 
verlatende, en de Beeldtenissen 
van DESCARTES en MALESHERBES. 
In 1839 voerde hij den gedenk
penning der Verovering van Al
giers uit; en later de Vervoering 
der asch van NAPOLEON. Zijne 
werken zijn voorbeelden van 
naauwkeurigheid, zuiverheid en 
wetenschap. GALLE overleed te 
Partys, den 21 December 1844. 
Zyn leven, behalve eenige körte 
beproevingen, die hij in zijne 
jeugd had ondervonden* was 
even zoo zacht en vreedzaam, 
als hßtzelve onvermoeid werk-
zaam was. De heer RAOUL-RO-
CHETTE , heeft in de vergadering 
van het instituut van den 14 Octb. 
1848, een belangryk. Geschied-• 
kundig verslag van het leven 
en de werken van dien verdien-
stelijken kunstenaar geleverd. 

GALLETTI (PETRUS LODEWMK), 
een geleerde benediktijner, in 
1724 te Rome geboren, kwam, 
nog jong z'unde, in de abdij zijner 
wde te Florence, waarvan hij 
tot bibliotheearis en handvest-
bewaarder werd benoemd. Bij 
het opmaken van den katalogus 
dezer bibliotheek,' ontdekte hij 
in dezelve eene krontyk, in welke 
hij den waren oorsprong van de 

2 • • * , . . 
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orde der Hieronymielen meende 
te vindenj hij had over dit on-
derwerp eenen vrij hevigen pen-
penslrijd, met NEMBI, generaal 
dier orde, waarin het voordeel 
aan zijne zijde bleef. In 1756, 
gaf hij eene verhandeling in het 
licht over de ligging van het 
oude .Róme, dat hij plaatste in 
het gedeelte Civitacula genaamd. 
Zijn roem nam toe dòor ver-
schillende uitgaven, onder an
deren van eene Versameling vati 
opschriften uit de middeleeuwen, 
die hij te Rome, te Bologna, 
in Piémont, in de mark van 
Ancona en te Venetiè verzameld 
had, Rome, 1757—1766 , 7 di;» 
gr. in 4.t0 ; van Onuüge'geven 
brieven van den heiligen BASI
LIUS den Groóte, van den Eer-
waardigen BEDA en van drie 
Verhandelingen van TH. PH. 
INGHIRAMI van Volterra. Door 
zijne Verdiensten verwierf hij de 
vriendschap der beroemdste pre-
laten; Paus Pius V I droeg hem 
verscheiden beneficien en den 
titel van bisschop van Cyrene 
op. Zijne voornaamste werken 
zijn: l.o Ragionamento dell'ori
gine e de primi tempi dell' abadía 
Fiorentina, Rome, 1773, in 4> ; 

— 2.o Capena municipio de 
Romani, Rome, 1756j — 3.o 
Gabbio antica citta di Sabina' 
scoperta ove era torri, owero 
le grotte di toro, Rome, 1757, in 
4.t0, met pl>j deze onvermoeide 
geleerde overleed aan eene be-
roerte, den 15 December 1790. 

GALLISI (StEpHANus), een ge-
neeskundige, den 22Maart 1756, 
te Venetiè uit eene familie ge
boren , die in' de 17.« eeuw van 

het eiland Scio was uitgeweken, 
toen de Türken er zieh meester 
van maakten. Na zijne Studien 
te Padua te hebben volbragt, 
ontving Inj aldaar in 1776, den 
doctoralen hoed; in het vol-
gende jaar ging hij de school van 
Montpellier bezoeken, en begaf 
zieh van daar naar Parijs, al-
waar hij twee jaren verbleef. In 
dien lijd kwam hij in vriend' 
schapsbetrekking met FRANKLIN 
en den abbé DE L'EPÉE, en volgde 
de lessen van PORTAL , DESAULT 
en VICQ-D'AZIR, met wien hjj 
later eene briefwisseling onder-
hield. Naar Engeland overgesto-
ken zijnde, kwam hij in kennis 
met de beide gebroeders HDN-
TER , met BANKS , • SOLANDER , 
EDWARD, GREY en PRIESTLEY. In 
Italie teruggekeerd, ondernam 
hij met AGLIETTO het tijdschrift 
der Beredeneerde geschiedenis 
der geneeshunde. In 1786, te 
Padua, tot hoogleeraar benoemd, 
gaf hij er in 1792 in het licht 
Elementi della fisica del corpo 
umano, 2 dl.a, een zeergeacht 
werk, waarvan hij in 1825 eene 
nieuwe uitgave levèrde, en dat 
in het Hoogdiìitsch is vertaald-
Tijdens den invai der Franschen 
in 1798, begaf GALLINI zieh 
naar Lugano, én in 1806 ging 
hij zijnen leerstoel te Padua 
weder innemen ; in 1828 werd 
hij rector der universiteit aldaar, 
en overleed den 26 Mei 1837. 
In 1802, had hij in het licht 
gegeven : Introduzione alla fisica-
dei corpo umano sano e malatto, 
Padua, in 8.yo 

GALVEZ (don BERNARWS) » 

onder-koning van Mexico, te 
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'Malaga in 1756 geboren, had 
zijne fortuin te danken aan 
zijnen oom, don JOSEPH GALVEZ , 
minister van slaat, die, daar 
hij geene mannelijke kinderen 
had, hem in 1 7 7 5 naar Madrid 
heriep, en hem onder de Waal-
sehe gardes deed dienst nemen. 
Weldra verliet hij de dienst van 
Spanje, om zieh m Frankrijk 
onder een Cantabrisch regiment 
te begeven. Drie jaren later 
keerde hij met,den rang van 
luitenant naar zijn corps terug, 
en vertrok in 1 7 7 9 , met den 
togt naar Algiers, alwaar hij 
zieh bij verschillende gelegen-
heden onderscheidde, Hij werd 
achtereenvolgend benoemd tot 
kolonel, en, ofschoon naauwe-
Jijks 24 jaren oud, tot veld-
maarschalk; daar echter zijn 
oom hem in zijne loopbaan nog 
sneller wilde doen voortgaan, 
benoemde hij hem tot onder-
gouverneur van Louisiana. GAL
VEZ vertrok naar die kolonie* 
alwaar hij met de dochter van 
eenen rijken Franschen hande-
laar in den echt trad, en wel
dra den gouverneur, die tot 
andere bedieningen geroepen 
werd, verving. Hij onderscheidde 
zieh in dien post evenzeer.door 
zijne gematigdheid als door de 
wijsheid zijner inzigten. Hij 
verbeterde de kolonie' door al
lerlei middelen, gafeenenieuwe 
vlugt aan den landbouw en den 
haridel, bouwde nieuwe wonin-
gen, verspreidde de beschaving 
en verdiende de lofspraken van 
zijn hof en de erkentenis der 
kölonisten. Nadat in 1780 d'e 
Amerikaansche oorlog was uit-

geborsten, werd hij met eenen 
krijgslogt tegen Florida belast, 
en, terwijl hij zelf de hulp-
middelen schiep, die daartoe 
vereischt werden, bragt'hijeen 
leger van 14,000 man op de 
been; hij tastte de Engelschen 
aan, en ondanks den hevi-
gen tegenstand der belegerden, 
maakte hij zieh meester van 
Pensacola. Na den vrede van 
1 7 8 3 , verkreeg hij den titel Van 
graaf, en werd hij tot onder-
koning van Mexico benoemd. 
Hij legde er zieh op toe om de 
misbruiken te verbeteren, die 
in de verschillende takken van 
administratie geslopen waren, 
en yerklaarde zieh den bescher
ter der kölonisten en van de 
eigenaars der mijnen; ook was 
Mexico nooit rijker en gelukki-
ger dan onder zijne regering: 
hij werd de afgod der Mexika-
nen; maar deze uitsluitende 
voorliefde mishaagde aan het 
hof,' Eene andere omstandigheid 
zou hem onfeilbaar volkomen 
ten gronde hebben goholpen: op 
eenen kleinen afsland van Me
xico, had hij een buiten-verblijf 
doen bouwen, dat met grachten 
omgeven en buitengemeen ver-
sterkt was; men vooronderstelde, 
dat hij er naar streefde om dat 
rijk van het moederland los te 
maken,' en er zieh zelven tot 
koning van te doen uitroepen. 
Het Spaansch kabinet stond op 
het punt van hem terug te roe-
pen, toen hij ten gevolge eoner 
geweidige oefening op de jagt, 
in Augustus 1 7 9 4 , door de Me-
xikanen diep betreurd, overleed. 
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GALYZIN. — Zie GALITZIN. 

. GAMBA (BARTHOLÓMEUS) , een 
geleerde boekenkenner, in 1780 
te Bassano, uit eene achtbare 
fatniiie geboren, wijdde .zijn gè-
heele leven aan de studio, en 
maakte zieh eenen uitgebreiden 
roem door verschillende werken, 
onder anderen de Serie de' testi 
di lingua Italiana enz., het beste 
bibliographische werk, datover 
dat onderwerp bestaat, enwaar-
van de meest geachte uitgave 
is, die van Venetiè, 1828, in 
4.1° Lid van de voornaam-
ste geleerde genootschappen des 
schier-eilands zijnde, verrijkte 
hij hunne verzameliiigen met 
zéer geachte verhandelingen. Na 
eenigen tijd Florence en Milane 
bewoond te hebben, werd hij 
naar Venetiè beroepen, om den 
beroemden abbé MORELLI (zie. 
dat Art.) in den post van opzie-
ner der beroemde bibliolheek 
van den H. MARCUS optevolgen. 
Hij overleed aldaar plotseling te 
midden eener voorlezing, welke, 
hij in het Atheneum hield, in 
de laalste dagen van Mei 1841. 
Behalve een aantal uitmüntende 
uitgaven van Italiaansche klas-
sieke schrijvers, heeft men hem 
tè-danken ;-l.o de Bassanesi 
illustri narrazione, Bussano, 
,1807, in 8.™ j — 2.0 Galeria 
de i letterati ed artisti delle 
provinole veneziane nel Secolo 
XVIII, Venetiè, 1824, 2 dl.«, 
gr. in 8.TO, met 122 portrettenj 
— 3.o Iiittrali de i donne illustre 
veneziane, ih. 1826, kh in4.to, 
met 12 portretten. 

GAMBART (JOANNES FELIX 

ABOLP), een slerrekundige, in 
1800 te Gelte geboren, begaf 
zieh reeds in den ouderdom van 
10 jaren in de zeedienst, en bij 
het afdanken des scheepsvolks 
in 1814, begaf hij zieh naar 
zijnen vader, die onderwijzer in 
de stuurmanskunst te Havre 
was. Kort daarna had de ge
leerde en zedige BOUVART , ge-
legenheid dit kind 'te zien, en 
daar hij voorzag wat de weten-
schappen van deszelfs ongewoon 
vernuft te verwachten hadden, 
liet hij het naar Parijs komen, 
alwaar hij hem als zijn' eigen 
zoon behandelde. Onder zulk 
eenen meester maakte GAMBART, 

in 2 jaren de grootste vorderin« 
gen. In 1819 tot adjunet-sterre-
kundige te Marseille benoemd, 
werd hij weldra directeur van 
het Observatorium dier stad. Het 
is daaf, dat hij zijne belang-
rijke waarnemingen omtrent de 
Wächters van Jupiter maakte, 
waardoor hij den titel verwierf 
van correspondent van het in-
stituut. Van 1822 tot 1834 
ontdekte en maakte hij dertien 
kometen bekend, tot welk getal 
het nog geen sterrekundige vöor 
hem gebragt had. Naar Parijs 
teruggeroepen om aan het lengte-
bureau werkzaam te zijn, over
leed hij aldaar den 23 Julij 1836. 

* GANBERHEVDEN (J. F . MAU-

RITSZ) , den 6 December 1787 
te Zalt-Bommel geboren, waar 
zijn vader , JASPER GANDERHEY

DEN , procureur was, openbaarde 
reeds vroeglijdig eene bijzondere 
zucht voor de beoefening der 
regtsgeleerdheid, waartoe hij in 
de voorbereidende wetenschap-
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pen door den kundigen Bom-
melschen rector NÄGEL werd 

» opgeleid. Na. een vijftal jaren 
van diens onderwijs het vlij-
tigst gebruik te hebben ge-
maakt, begaf Inj zieh, met de 
noodige kennis der Latijnsche 
en Grieksche talen en der ge-
•schiedenis loegerust, naar de 
voormalige hoogeschool te Har-
derwijh, om zieh uitsluitend in 
het vak zijner keuze te oefenen, 
In de hoogleeraars ENSCHDT en 
CLARISSE vond hij twee even 
kundige.leermeesters als welwil
lende raadslieden en vrienden, 
Aan deze wetenschappelijke in-
stelling bragt hij twee jaren 
door, en begaf zieh van daar 
naar de Eeydsche hoogeschool» 
alwaar hij het scherpzinnig on
derwijs van den beroemden VAN 
DER 'KEESSEL genoot. Na zynen 
akademietijd op de uitmuntend-
ste wijze besleed te hebben, 
werd hij, na de verdediging 
vänTheses, den 30 April 1810, 
tot doctor in de beide regten 
bevorderd, envestigde zichaan-
yankelijk als advokaat in zijne 
geboorteplaals, waar hijspoedig 
zijne bekwaamheid als pleitbe-
zorger aan den dag legde. Kort 
daarop bragt hij zijne woonplaats 
naar 's Hertogenbosch over, en 
zieh aldaar, in 1812, in de 
rol der advokaten hebbende la-
ten inschrijven, gaf hij bij de 
toenmalige regtbank van eersten 
aanleg en het hof van assisen 
zulke doorslaande bewijzen van 
zijne regtskennis en warme be-
langstelling in de hem toever-
trouwde zaken, dat hy weldra 
•de roem der baue werd. Spoedig 

verbond de administratie der be-
lastingen hem dan ook als hären 
advokaat aan zieh; terwijl het 
bestuur der Domeinen zieh ge-
lukkig achtte, het verlies van 
zijnen advokaat M.T

 JAN HENDRIK 
SASSEN (zie dat Art. -Wbk.-), door 
de benoeming van den kundi
gen GANDERHEIDEN alszoodanig, 
te kunnen herstellen. Achter-
eenvolgens werd hij benoemd 
tot regter-plaatsvervanger bij de 
voormalige regtbank van eersten 
aanleg, daarna bij de arrondis-
sements-regtbank te 'sHertogen-
losch; vervolgens tot deken van 
deorde der advokaten.en einde-
lijk door koning WILLEM III tot 
ridder der orde van den Neder-
landschen leeuw. In weerwil 
zijner uitgebreide praktijk en 
menigvuldige ambtsbezigheden 
vond GANDERHEYDEN den tijdom 
meer dan 6en regtsgeleerd ge« 
schrift in het licht te geven. Ruim 
66n jaar na zijne bevordering 
tot het doctoraat verscheen zijne 
uitmuntende disputatio: 1.° De 
juribus patriae potestatis yulgo 
ita dictis, atque tutelae; — 
voorls heeft men van hem: 2.° 
Verhandeling over het wettig 
voortdurend bestaan van het 
domaniaal tiendregt, bißsonder 
ten aanzien der zoogenaamde 
novalien in de provincie Noord-
brabant; met eenen brief van 
den hoogleeraar J. R. THOR-
BECKE aan den schrijver, 1843 j 
een werk, dat een' schat van 
nasporingen bevatj — 3.°.. Ver-
toog betrehkelißh de uitgiften 
van gemeente- en heidegronden 
in Noordbrabant, eene bijdrage 
tot verhlaring der Charters en 

4 
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octrooijen, houdende zoodanige 
uitgiften, door of van wege dè 
voormalige hertogen van Bra-

. bant. — Meermalen trad GAN

DERHEYDEN als redenaar op. Eene 
dier door hem uitgesprokene 
redevoeringen : Ter nagedachte-
nis van M.r CARL GERARD HULT-

MAN , staatsraad, gouverneur van 
Noordbrabant, zag op vereerende 
uitnoodiging van de vrienden 
des ontslapen gouverneurs het 
licht, en is eene bijdrage tot de 
kennis ,van zijn aesthetisch ge-
voel, zijne welsprekendheid ien 
z'yne hoogachtingvoof dien even | 
zoo geleerden als schranderen | 
staatsman (zie HULTMAN -Wbk.-). 1 

• Dàâr, waar het de bevordering 
van nultige inrigtingen gold, 
vond men GANDERHEYDEPÎ steeds 
onder de eersten : tot eene her-
halingsschool voor meer gevor-
derden van jaren, en eene spaar- < 
bank voor minder gegoeden legde 
hij te 's Hertogenbosch deeerste 
grondslagen; het protestantsche 
weeze'n-gesticht aldaar vond in 
hem een warm voorstander en 
regent. Hij overleed aan de ge-
volgen eener beroerte den 2 Mei 
1851 te Breda, alwaar hij eene 
zaak voor de regtbank wilde 
verdedigen. 

• GAKTEAUME (de graaf HONORÉ") , 

onder-admiraal, te Ja Ciotat, in 
1 7 5 5 geboren, was de zoon van 
een' scheeps-kapitein, envolgde 
dezelfde loopbaan zijns vaders. 
In den ouderdom van 22'jaren 
had hij reeds den roem van 
een' uilmuntend zeeman te zijn. 
In den Amerikaanschen oorlog, 
waarin hij als vrijwilliger diende, 
onderscheidde hij zieh bij het 

gevecht en de inneming van 
Grenada, d°or den graaf,D'ES-
TAING. Hij was bij het beleg 
van Savanah, en'b'y de inne
ming van Trinquemale, door 
den baljuw VAN SUFFREN , tegen-
woordig.- In 1786 , in het ma
rine-corps opgenoraen, was de 
uitwijking der officieren zijner 
bevordering gunstig. In 1795 
divisie-chef zy'nde, en met eene 
onderneming naar den Archipel 
belast, beyrijdde hij het Fran-
sche smaldeel, dat in de haven 
van Smyrna geblokkeerd lag, en 
liep te Toulon weder binnen 
gezamenlijk met de Engeische 
Erik the Nemesis. In weerwil 
der vijandelijke kruisers, met 
Welke hij in verscheiden gevech-
ten gewikkeld werd, gelukle 
het hem het binnenloopen in 
de Fransche havens van ver
scheiden koopvaardijvloten, met 
krijgsvoorraad en levensmiddo-
len beladen, te begünstigen. 
Als chef van den staf van den 
admiraal BRUEYS , nam hij deel 
aan den togt naarify^e, werd 
in den slag van Aboukir ge
lt wetst, bewees verscheiden dien-
sten in den Syrischen veldtogt, 
en bragt BONAPARTE naar Frank-
rijk terug. Tot staatsraad en 
voorzitter van de afdeeling der 
marine benoemd, ontving hij 
in 1802 het bevel over de 
onderneming, die, zonder eenig 
gevolg, beproefde om het leger 
van Egypte op nieuw van le-
vensmiddelen te voorzien. Na 
den vrede van Amiens, werd 
hij tot zee-prefekt te Toulon 
benoemd. Toen de oorlog in 
1803 weder uilhorst,, ontving 
GANTEAUME den rang yan onder-
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admiraal , en voerde het bevel 
over de schoonsle der Fransche 
vloten; de werkeloosheid, waarin 
hij bijna twee jaren doorbragt, 
niettegenslaande hij, zoo als 
men zegt, bevelen had ontvan-
gen om te handelen, maakte 
hem, zelfs bij de matrozen, het 
voorwerp der bespotting. InJa-
nuarij 1808 belast om Corfu, dat 
door een Engelsch smaldeel ge-
blokkeerd werd van leyensmidde-
len le voorzien, deed hij erzijn 
konvooi, den 23 Februarij bin-
nenloopen, en kwam te Toulon 
terug. Dit. was zijne laatste 
onderneming. Hij werd tot al-
gemeen-inspecteur der kusten 
van den Oceaan benoemd,. en 
op het einde van 1 8 1 3 , wegens 
maatregelen van algemeen wel-
zijn, als buitengewoon commis-
saris, naar de 8.« afdeeling 
gezonden. Gedurende de hon-
derd dagen, nam hij geenerlei 
post aan, en na dezelve werd 
hij tot pair des koningrijks ver-
heven. Kort daarna herstelde 
men voor hem, den post van 
algemeen-inspecteur der zee-
magt. GANTEAUME overleed op 
zijn landgoed van Aubagne bij 
Toulon, in September 1818. 

GARAT (PETRUS JOANNES), een 
beroemde zanger, in 1763 te 
Bordeaux geboren, begon zijne 
studien in zijne geboorteplaats, 
en zette dezelve voort te Bar-
bezieux. Niets was echter in 
staat om hem van zijne mu-
zijkale roeping terug teh6uden, 
en de oefeningen der aandacht 
en des geheugens, die hij in 
het werk stelde, om de door 
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zijne makkers gezongen stukjes 
te onthouden, waren zoo slerk, 
dat zij bij hem eene uittering 
te weeg bragten. Om hem te 
genezen, zagen zijne ouders 
zieh verpligt, hem van dekost-
school aftenemen. In 1 7 8 2 te 
Parijs gekomen, vond hij aldaar 
den meeslen bijval. Na zieh 
op het geestelijk concert teheb-
ben doen hooren, onlving hij de 
uitnoodiging om voor de konin-
gin te komen zingen , die zoo 
zeer over hem voldaan was, 
dat zij lessen van hem wilde 
nemen. De graaf van ARTOIS 
nam hem als secretaris aan, 
en in 1784 ontving hij eene 
jaarwedde van 6,000 franken 
op de loterij, Langen tijd be-
oefende hij zijne kunst meer 
als liefhebber dan als kunsle-
naar, en toonde zieh steeds 
getrouw voor hot ongeluk. De 
bijval zijner romance: Vous qui 
portez m cœur sensible, na de 
dagen van den S en 6 October 
zamengesleld, was de oorzaak 
zijner in tiechtenisneming te 
Bouanen in 1793 . Maar na 
eenige maanden gevangenschap, 
waarvan hij het knellende be-
schrijft in zija klaaglicd: Vous 
qui savez ce qu'on endure, etc. 
werd hij weder in vrijheid ge-
steld. Verpligt om in zijn ta
lent middelen van beslaan te 
zoeken, gaf hij, op het einde 
van 1 7 9 5 , in den schouwburg 
Feydeau, zijne eer'ste openbare 
concerten, die gedurende eenige 
winters de menigte uitlokten. 
In het volgende jaar werd hij 
aan het conservatorium verbun
den, als hoogleeraar ter ver-
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betering van het gezang enz. 
Zinspeüngen, welke men in zijne 
romance : Henri IV à Gabri-
elle, meende te ontdekken, 
namen NAPOLEON tegen hem in, 
die zijn tractement introk. In 
1814 bekwam hij hetzelve te-
rug, en werd hij in 1817, door 
het ministerie van het huis des 
konings belast, om het zuiden 
van Frankrißk tebezoeken, ten 
einde er geschikte voorwerpen 
te kiezen tot de verschillende 
bedieningen des gezangs. Hij is 
te Parijs, den 1 Maart 1823, 
overleden, en werd naast GRÉTRY 
begraven. BIGNAN heeft in het 
licht gegeven : Hommage etc, 
{Halde aan de schimmen van 
den beroemden GABAT), een koor 
van vier stemmen, met bege-
leiding der piano. 

* GARÂT (DOMINICUS JOZEF), 
een staatsman en filozoof, in 
1760 le Ustaritz (Fr. Neder-
Pyreneën-aepJ) geboren, was 
bij het uitbarsten der Fransche 
omwenteling rédacteur van het 
Journal de 'Paris. Door Bor
deaux tot de conventie afgevaar-
digd, beteekende hij als minister 
van justicie aan LOBEWIJK XVI 
zijn doodvonnis; en bragt hij 
hem eenen biechtvader ; later 
werd hij minister van binnen-
landsche zaken, daarna hoog-
leeraar der wijsbegeerte aan de 
nieuwe Normaal-school, in 1798 
gezant te Napels, in 1799, Jid 
van den raad der ouden; onder 
NAPOLEON, graaf, sénateur en 
ridder van het legioen van eer; 
daarop leefde hij in afzondering, 
tot dat hij gedurende de hon-
•derd dagen, als lid van de 

kamer der v'olksvertegenwoordi-
gers weder te voorschijn kwara. 
Door LODEWUK XVIII van de 
lijst van hetinstituutgeschrapt, 
kwam hij eerst na de Julij-
omwenteling weder in hetzelve, 
en overleed te Ustaritz den 9 
Decemb. 1833. Behalve de lof-
rede van SOGER , MONTAUSIER en 
FONTENELLE , door de Fransche 
akademie bekroond, en in de 
Choix (Bloemlezing) van BODDOD 
herdrukt, heeft men nog van 
henn l.o Précis etc. (Geschied-
kundige hoofdinhoud van het 
levçn van den heer DE BONNARD), 
1787, in I2.*»>j — 2.o Mémoi
res etc. (Gedenkschriften om 
de omwenteling enz.), 1794, in 
8.V0.. _ 3,o Eloge etc. (Lijkrede 
van JOUBERT) , 1799, in 8.™ ; — 
4.o Id. van de generaals KLEBER 
en DESAIX;—• 6.0 Mémoires etc. 
( Geschiedkundige gedenkschrif
ten van het leven van SOAR»)J 
GARÂT is daarenboven deschrijver 
der Voorrede van hét Woorden-
boek der akademie, 5.e uitg. enz. 

* GäBTNER (FRIEDRICH VON) , 
in 1792, te Koblenz geboren, 
kwam met zijnen vader, eenen 
bouwmeester, in 1804 te Mün
chen , ging, om zijne Studien 
in de bouwkunde voortlezet-
ten, in 1812 naar Parijs, in 
1814 naar Borne en Sicilië, in 
1819 naar Engeland, en werd 
hoogleeraar in de bouwkunde en 
opper-bouwraad to München, 
benevens algemeen inspecteur 
der bouwkunstige en plastische 
gedenkteekenen van kunst in 
Beißeren; tot in 1828 wijdde 
hij zieh bijna geheel aan zijne 
leerlingen toe in de akademie, 
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sinds hem echter in 1 8 2 9 , de 
last werd opgedragen, om de 
LoDEwwKS-kerk te bouwen, 
hield Inj zieh bijna uitsluitend 
met bouwwerken bezig, voor-
namelijk te München, alwaar 
m e n , behalve genoemde prach
tige kerk , nog van hem.heeft: 
het bibliotheek-gebouw, het in-
stituut van blinden, het univer-
siteits-gebouw, het opvoedings-
geslicht voor adellijke darnes, en 
bijna de halve Ludwigsslrasse; 
te Brückenau vervaardigde hij 
het keurhuis , *en ontwierp het 
plan tot den vrijheids-tempel, 
bij Kelhem enz. In zijne ge-
bouwen openbaart zieh het stre« 
ven naar het bereiken eener, 
naar o'nze eeuw afgemefene zelf-
standige bouworde. In 1836 
vergezelde hij koning LÖDEWIJK 
van Betyeren naar Griekenland, 
en werd opper-bouwraad, in 
1842 directeur der akademie, 
en overleed te München, den 
22 April 1847. Men heeft van 
hem de navolgende Schriften: 
l . o Ansichten der am meisten 
erhaltenen, griechischen Monu
mente Siciliensmit erläuterndem 
Texte, München, 1 8 1 9 ; — 2.o 
Römische Bauverzierungen nach 
der Antike, 1 8 2 4 ; — 3.° Aus
wahl von Vasen und Gefäszen, 
1 7 2 5 , öp steen gegraveerd. 

GASPARI (ADAM CHRISTIAN), 
een verdienstelijke geographisch 
schrijver, den ' 18 November 
1752 , te Schleusingen geboren, 
studeerde te Jena en te Göttin
gen, werd in 1 7 9 5 , hoogleeraar 
der wijsbegeerte te Jena, kwam 
m 1803 als hoogleeraar der 
geschiedenis, aardrijkskunde en 

j statistiek te Dorpat, en in 1810 
als zoodanig le Koningsbergen, 
alwaar hij den 27 Mei 1830 
overleed. Tot zijne belangryksle 
geschritten behooren: 1.° Lehr
buch der Erdbeschreibung, 1.« 
Cursus, Weimar, 1 7 9 2 , 15.» 
uitg. 1826; 2.ß Cursus, ib. 1 7 9 3 , 
11.» uitg. 1826; — 2.o Handbuch 
der neuesten Erdbeschreibung, 
ib. 1 7 9 7 — 1 8 0 5 , 4 dl.*; — 
en (met HASSEL, CANNABICH en 
GUTSMUTHS) : ' 3.° Vollständiges 
Handbuch der neuesten Erdbe
schreibung, ib. 1 8 1 9 — 2 6 ; van 
1800,—1803, was hij mede-uit-
gever der Allgemeinen Geogra
phischen Ephemeriden." 

• GASSICOURT. — Zie CADET DE 
GASSICOÜRT -Wbk.-

GASSIES , een historier en genre-
schilder, in Öctober 1 8 3 2 , te 
Bordeaux, zijne geboorteplaats, 
in den ,bloei zijner jaren over-
leden, Was een kweekeling van 
DAVID.- De eenvoudigheid van 
uitvoering of liever de waarheid, 
het resultaat eener grondige be-
oefening van de uitwerkselen des 
lichts, was het onderscheidend 
kenmerk van zijn talent. Bij de 
Brusselsche akademie behaalde 
hij • den prijs der Vlaamsche 
school. Onder zijne historische 
schilderijen, op de verschillende 
tentoonstellingen van het Louvre 
opgemerkt, verdient vooral ver
meld te worden de laatste com
mune van den H. LÖDEWIJK > 
die het hoög-altaar der hoofd-
kerk van Versailles versiert. 
Verscheiden andere zijner werken 
vindt men in de verschillende 
korken van Partys, het paleis 
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der Tuilerien, de hoofdkerk van 
Straatsburg, en die van Mar
seille. Daar zijn eerste leeflijd 
aan de zeedienst was toegewijd 
geweest, zoo had GASSIES', de 
kusten van den Oceaan dik-
werf gadegeslagen, en, na Schil
der te zijn geworden, schepte 
hij. er behagen in, om de ver
schallende plaatse'n, welke hij in 
zijne jeugdige jaren hadwaarge-
nomen op het doek te brengen. 
Maar het is vooral in de voor-
stellingen. van het binnenste van 
Golhische of Moorsche kerken, 
dat hij tiitmuntle. Weinige dagen 
voor zynen vroegtijdigen dood, 
had hij verschillende stukken 
geschetst, die nog eene uitbrei-
ding van zijnen roem beloofden. 

GATES (HORATIÜS) , een Ame-
rikaansche veldheer, in 1728 
in Engeland geboren, maakle 
zijne eerste wapenfeiten onder 
prins FERDINAND , laier hertog 
van Brunswiß, en werdver-
volgens naar Amerika gezonden,, 

' alwaar hij in hoedanigheid van 
kapitein der infanterie diende, 
en zieh bij verschillende gele-

t genheden onderscheidde. In 
, 1 7 6 3 , kwam hij in Engeland 
. terug; raaar de smaak, dien hij 
voor het verblijf in de nieuwe 
wereld had opgevat, bewoog 
hem,, om zijne betrekking te 
verkoopen en derwaarts lerug-
tekeeren. Hij kocht een domein 
in de volkplanling van Virginie, 
en leefde er vreedzaam, tot op 
den oogenblik van den onafhan-
kelijkheids-oorlog, als wanneer 
hij de wapens voor zijn aange-
nomen vaderland opnam. Zijne 
militaire talenten, zijne onder-
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vinding, en vooral zijn roem 
van voorzigligheid, verhieven 
hem weldra tot hoogere ran
gen. In 1 7 7 6 werd hij bekleed 
met het opperbevel van het T 
Amerikaansche Noorder-leger, 
en kort daarna sloeg hij bij 
verschillende gelegenheden het 
Engeische leger, door den ge-
neraal BURGOYNE aangevoerd, 
dien hij noodzaakle, den 13 
October 1 7 7 7 te Saratoga te 
capituleren. Eater naar Noord- • 
Carolina gezonden, werd hij j 
door CORNWALMS' gestagen, die 
aan het hoofd van 1500 man • 
geregelde troepen , zes duizend 
man Amerikaansche krijgslieden 
op de vlugt sloeg, die hunne 
officieren vruchteloos, trachtten 
weder te vereenigen. Deze te-
genspoed was des te gevoeliger 
voor hem, daar op.den oogen
blik, waarop hij zieh bezig hield, f | 

denzelven te herstellen, het con-
gres hem het bevelhebberschap 
op zulk eene aanstootelijke wijze 
ontnam, dat dczelve algemeen 
gelaaktwerd. Hij begaf zieh naar 
eene zijner landhoeven in het 

' graafschap van Berkley,' en over-
leed aldaar den 10 Maart 1800, 
algemeen geacht wegens zijne 
militaire talenten, en vooral 
wegens zijne menschlievend-_ en 
gematigdheid bij de overwinning. 

*. GABDIN (MARTINÜS MICHAOÎ  j 
KAREL), hertog van Qaeta, ta | 
St. Denis, in 1 7 5 6 geboren, j 
kwam in zijn 17.e jaar in een , 
bureau van belastingen, werd ; 
weldra chef eener onder-afdee-
ling, nam echter in 1794 zijn ^ 
ontslag en begaf zieh naar Sots-
sons; later werd hij algemeen 
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commissaris der posterijon, Na 
de omwenteling van den 18 
Brumaire, werd Inj minister 
van flnanciên, verbeterde de 
aangelegenheden der schalkist 
aanmerkelijk, deed de renten 
stijgen, en regelde het geheele 
Fransche'financie-stelsel, in 1809 
werd hij tot hertog van Gaëta 
verheven. Door hem werd voor-
namelijk het kadaster ter yereve-
ning der belastingen ontworpen. 
In 1805 was hij lid der com-
missie, welke Genua, en in 
1811 van die, welke de mon-
den van de Elbe en Weser bij 
•Frankrijk inlijfde. In 1814 
onttrok hij zieh aan de staats-
zaken. Later werd hij pair en 
gouverneur der Fransche bank, 
en overleed te Parijs in 1841. 
Hij schreef Mémoires (Gedenk-
schriften), Parijs, 1828. 

* GACDY ' (FRANZ BERNHARD 

HEINRICH WILHELM , vrijheer 
VON), een Duitsche dichter, de 
zoon van eenen Pruissischen 
luitenant-generaal, en gedurende 
eenigen lijd de speelmakker van 
koning FREDERIK WILLEM IV, 
werd in 1800, te Frankfort a. d. 
0. geboren; in het collège Fran
çais te Parijs en in de landschool 
le Pforta gevormd, Irad hij in 
militaire dienst,.en werd weldra 
officier. Maar reeds in 1833 
nam hij zijh onlslag, om zieh 
te 2?cn!#»'uitsluitend met letter
kundige werkzaamheden bezig 
te houden, deed eene reis naar 
Italie, en overleed te Berlîjn 
in 1840. jTerwijl hij de liberale 
denkbeeiden van den nieuweren 
tijd huldigde, volgde hij in zijne 
vroegere gedienten de strekking 

van HEINE, tot dat hij zieh tot 
eigene* zelfstandigheid verhief. 
Zeer wel geslaagd zijn zijne 
kleinere gedichten, naar de wijze 
van BERANGER , wiens Chansons 
hij met CHAMISSO vertaalde [het-
welk zeker niet onder zijnen ver-
dienstelijksten arbeid te teilen 
is]. Verder heeft men vän hem: 
l.oKaiserlieder, Leipzig, 1835, 
waarin hij NAPOLEON eene eer-
zuil oprigt; — 2.o Lieder und 
Romanzen, ibid, 1837; na zijne 
reis naar Italie versehenen: 3.o 
Mein Römerzug, 3 dl.n, Ber-
lijn, 1836; — 4.o Venetiani-
sche Novellen, 2dl.n, Bunzlau, 
1838; —- 5.o Werke, verzameld 
door ARTHUR MUELLER, 2 dl.«, 
Berlijn, 1845. 

GADTTIERD'ARC (EDW.), in 1799 
..'te Saint-Malo geboren, werd 
in den ouderdom van 20 jaren 
adjunet-secretaris der bjjzondere 
school voor de Oostersche ta-
len , bij de bibliotheek des ko-
nings, en een der stichters van 
het geographisch genootschap. 
In 1824 als kweekeling-consul 
naar Griekenland gezonden, 
duurde het niet lang of hij ging 
tot het consulaat van V.alencia, 
en daarna tot dat van Barcelona 
over. Hij was algemeen-consul 
in Egypte, toen zijne gezond-
heid hem noodzaakte dat land 
te vertaten ,. werwaarts hij ge-
roepen was, om gewigtige dien-
sten te bewijzen. Tot zijne 
terugreis naai-Frankrijk, ging 
hij als passagier aan boord van 
het Engelsch fregat de Medea, 
en slierf in het gezigt van Bar-> 
celona, den 25 April 1843. Be-
halve verscheiden vertalingen 



. 174 ' 6 A Ü . -

uit het Engelschin het Fransch, 
en eene uitgave der Duizend en 
een nachten, met verscheiden 
Vertelsels vermeerderd, heeft 
men hem te danken : 1,° Essai 
etc. (Proeve over de Perzische 
leiterkunde), Partys, 1823 , in 
1 8 . » ° ; — 2.° Ceylan etc. (Cey
lon, of nasporingen over dege-
schiedenis, de letterkunde, de 
seden en gebruiken van desselfs, 
lewoners), ib. 1 8 2 5 , in 1 8 . M O , 
met pl.nj —• S.0'Voyage etc. 
(Reis van Napels naar Amalfi), 
ib. 1 8 2 9 , in 18.TO0- — 4.o His
toire etc. (Geschiedenis der ver-
Overingen der Noormannen in 
Italie, Sicilie en Griekenland, 
eerste: ttydvak, 1,016—1085), 
ib. 1830, in 8 .VO, en alias in 
4. T 0 Hij was lid der maatschappij 
van oudheidkundigen van Frank-
rtyk, enz. 

GAVEAUX (PETRUS), tooneel-
speler en componisi, in 1 7 6 1 , 
te Béziers geboren, kwam reeds 
in den ouderdom van zeven jd-
ren, als koorknaap, in de hoofd-
kerk dier stad. Tien jaren oud 
zijnde, had hij zijne eerste m u-
zijkale S tud ien volbragt, en had 
achtereenvolgend voor composi-
tie-meester den organisi COMBES,' 

den abbé TINDEL, hoogleeraar 
der wijsbegeerte, en eenvurige 
liefhebber, eindelijk FRANCISCUS 

BECK, organisi van de St. Se-
wen'wVkerk te Bordeaux. Na 
verscheiden jaren in deze stad, 
alwaar hij zieh aan het tooneel 
had verbunden, tehebbendoor-
gebragt, begaf hij zieh in 1 7 8 8 , 
naar Montpellier, alwaar.hij zieh 
insgelijks aan het tooneel ver-
bond. In het volgende jaar trad 
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hij als eerste tenor op, op het 
tooneel van MONSIEUR , en be< 
hoorde, in 1804, tot het tooneel 
Feydeau,. GAVEAUX is leParijs, a 
den 5 February 1825 overleden, 
en liet een aantal opera's na, 
onder welke melding verdienen : 
l.o l'Amour filial, 1 7 9 2 ; — 2.» 
les Deux Ermiles, 1793$ —3.° 
la Familie indigente, 1794;—. 
4.° le Petit Maielot, 1 7 9 5 ; — 
5.0 Monsieur des Chalumaux, 
1806; — 6.° l'Enfant prodigm, 
1 8 1 1 ; — 7.° Une nuitaubois, 
1 8 1 8 , enz. Verscheiden zang-
stukjes van GAVEAUX zijn ware 
volksliederen geworden, zoo als, 
onder anderen la Pipe de Ta-
hac ; hij was het, die de be-
ruchle strofen van le.Reveil du 
•peuple, door SouRiGUiÈRES, op 
muzijk bragt. 

GAVIN. — Zie HAMILTON. I 

* GAVE (JOHANN), een Hol-
steinsche geleerde, die zieh door 
zijne nasporingen in het gebied 
der Italiaansche kunst-geschie-
nis beroemd heeft gemaakt, en 
aan wien men eene uitmuntende 
verzam'eling van kunst-hislori-
sche actenstukken en brieven te 
danken heeft, welke onder den 
titel van Carteggio inedito A'^' 
Usti dei secoli XIV, XV, XVI, 
puhlicalo ed: illustrato con do
cumenti pure inediti dal Dottore 
GIOVANNI GAVE, in 1839—40, 
te Florence in het licht is ver
sehenen. Het 1.« dl. bevat de 
tijdruimle van 1326—1500; 
het 2.e dl. die van 1500—1557; 
het ly'dvak van den bloei der » 
middeleeuwsche kunst. I n£it 
werk vindt men eenen schat 
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van ophelderende en karakte-
ristieke documenten van het 
leven en de werkzaamheid aller 
kunsthelden, welke der 16.e 

eeuw tot luister verstrekten ; 
menige bijzonderheid wordt toe-
gelicht, zoo als bijv. de vlugt 
van MICHAÖL ANGELÖ uit Flo
rence, door daarop betrekkèlijke 
brieven. Het 3.e dl. door AL
FRED NEUMONT ten druk bevor-
derd, bevat het tijdvak van 1557 
tot 1672, en was juist in het 
licht versehenen, toen GAYE , in 
den ouderdom. .van slechts 37 
jaren, den 26 Augustus 1840, 
overleed. 

GAZZEBA (JOANNES ANTONIOS 

HENDRIK EUGENICS), een letter̂ " 
kundige, in 1763 te Mondovi, 
in Piémont, uit eene fanailie 
geboren, die verscheiden man
nen van Verdienste heeft voortge-
bragt, omhelsde den geestelijken 
staat, en werd met verscheiden 
beneficiën bekleed, die hij- ten 
gevolge der gebeurtenissen ver-
loor. Na de vereeniging van 
Piémont met Frankrijk, kwam 
hij in het Fenaissinsche. In 
het atheneum van Vaucluse toe-
gelaten, las hij er eene verhan-
deling voor over het Nut der 
letteren, die in de verzamelin-
gen der maatschappij gedrukt 
werd. Op eene reize welke hij 
naar Parijs deed, bragten zijne 
talenten hem spoedig in betrek-
king met de letterkundigen en, 
geleerden. Aan hem had men 
net eerste Cosmorama le dan-
ken, welke soort van voorstel-
ling later onder verschalende 
henamingen is nagevolgd. Hij 
overleed als abt-commendatarius 

der orde van den H. JOANNES 

van Jerusalem (Malta), den 1 
April 1838. Men heeft van hem: 
1.° De I'imporlance etc. (Over 
het gewigt eener staatkundige-
en private zedeleer, en over d& 
noodzaltelijkheid eener gods-
dienst in alle-soorten van rege
ringen en luchtstreken), Avi
gnon, 1802, 5 dl.n, in 12.moj 
— 2.°* Feillees etc. (Avondston-
den van den H. AUGUSTINUS) , 

1803, in 12.»° Dit is een 
geestelijke roman, die eene vol-
ledige verhandeling over de in 
werking gestelde Christelijke ze
deleer bevat; de slijl deszelvea 
is dichterlijk en herinnert op 
eene vrij gelukkige wijze aan 
dien van den held des werks; 
het werk is in 1826, teParijs, 
onder eenen eenigzins verander-
den titel, herdrukt; —S.°Les 
nuits etc. (De nachten van de 
heilige en boetvaardige MARIA 

MAGDALENA), Avignon, 1807, 
in 12.m0, in denzelfden geest 
als het voorgaande. 

GEER (EAREL , vrijheer VON), 

maarschalk. aan het hof van 
Zweden, en commandeur der 
Wasa-orde, te Stokholm in 1720 
geboren, begon zijne Studien te 
Utrecht, en voleindigde dezelve 
aan de universiteit van Upsal. 
Met ijver volgde hij de leergan
gen van CELSIUS , KLINGENSTIERN 

en van den beroemden LINNEUS. 

Hij maakle het edelste gebruik 
van zijne fortuin door net uit-
oefenen van velerlei weldadig-
heden, en door deel te nemen 
aän al de voor zijn land nuttige 
ondernemingen. Hij heeft in het 
Fransch in het licht gegeven j 
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Mémoires etc. (Verhandelingen 
om te dienen tot de gesehiedenis 
der Insekten), Stokholm,. 1 7 5 2 
tot 1 7 7 8 , 7 dl.", in 4.*°, met 
pl.» Deze verhandelingen met 
meer orde dan die van REAU
MUR geschreven, worden zeer 
gezocht; het is een der duide-
lijkste en diepzinnigste werken, 
en tevens het rijksle in bijzon-
derheden en waarnemingen, 
welke over dit onderwerp be-
staan. ,VON GEER overleed den 
28 Maart 1778 . 

GEHLER (JOHANN SAMOÖL TRAU-
GOTT), broeder van JOANNES KA* 
REL G. (zie dat Art. -Wbk.-), 
een beroemde natuurkundige, 
"in 1 7 5 1 te Görlitz geboren, 
beoefende gelijktijdig de wis-, 
schei- en natuurkunde, de let-
teren en de regtsgeleerdheid. Hij 
onderwees de wiskunde, werd 
tot doctor in de regten bevor-
derd, kwam in de magistratuur, 
en werd tot sénateur der stad 
Leipzig, en bijzitter van het 
hooger geregtshof benôemd. Hij 
zelle niettemin zijne wetenschap-
pelijke werkzaamheden voört, 
en eindigde zijne loopbaan in 
October 1795. Men heeft hem 
te danken: 1.« Dissertalio his-
toriœ logarithmorum naturalmm 
primordia, 1 7 7 6 , in 4.*°; — 
2.o Dissertalio inauguralis de 
Imsione emploris ultra dimidium 
reclècomputandâ, 1 7 7 7 , in 4 > ; 
— 4.o Physikalisches Wörter
buch, Leipzig, 1 7 8 7 — 9 5 , 4 
dl.n en 1 supplementsdeel, waar-
aan in 1 8 0 1 , door M. A. BIRK
HOLZ , een register als 6.e,dl.iS 
toegevoegd, Eene nieuwe uil-
gave van dit Woordenboek be

werkt door BRANDES, GMELIN,, 

HORNER , LITTROW , MÜNCKE , 

PFAFF en anderen, werd in 1825 

te Leipzig begonnen ,en is thans 
tot 1 2 deelen gevorderd. GEHLER 

verlaalde daarenboven verschei
den werken over de natuurkunde 
en natuurlijke hislorie in het 
Hoogduitsch. 

' * GEIGER (FRANZ) , een Ca-
•tholijkegodgeleerde en schrijver, 
den 1 6 Mei 1 7 5 5 , te Harding 
bij Regensburg geboren, trad 
in 1772 te Lucern in de Fran-
ciskaner orde, en legde den 15 
September 1 7 7 3 de pleglige ge-
lofle af. Na zijne Studien te 
Regensburg en Würzburg vol-
bragt le hebben, ontving Inj 
in 1 7 7 9 de priesterwijding, en 
werd hoogleeraar aan het gym
nasium te Offenburg, in 1783 
lector der wìjsbegeerte, te Frei
burg in Zwitserland; in 1788 
werd hij lector der theologieen 
stiftsprediker te Solothurn, en' 
in 1 7 9 2 hoogleeraar der ker-
kelijke geschiedenis en prakti
sche theologie te Lucern. Toen 
in 1 7 9 8 , tijdens de Zwitsersche 
omwenteling, de kloosters ver-
nietigd werden , legde GEIGER , 
wegens de tijdsomstandigheden, 
het kloostergewaad af, en be
li warn in 1805 van Paus V.ms 
VII do vergunning de orde ge-
heel te verlaten, en van de 
regering van Lucern een kano-
nikaat in het sticht St. Leodegar 
aldaar. In 1 8 1 9 , werd hij even 
zoo onbillijk als oftverwacht,. 
onder het voorwendsel van zyn 
zwak gehoorj van zijn roemrijk 
bekleed leeraarsambt beroofd, 
en tot zijn kanonikaat bepaald, 
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wijl hij, volgens de-tiitdruk-
king van eenen hooggeplaatsten 
Staatsmann de jonge geestelijk-
heid al te Catholijk opvoedde. 
Thans legde zieh de onvermoeide 
man er op toe, om in zljnen 
onvrijwillig ledigen tijd voor 
zijne Kerk werkzaam te zijn, en 
door zijne pen- nut te stichten. 
Zijne geschriflen bestaan niet 
in streng-wetenschappelijke wer
ken, maar in groote en' klei
nere verhandelingen, zoo als de 
tijdsomstandigheden of aanvallen 
op de Calholijke Kerk dezelve 
schenen te vorderen, en zijn 
voornamelijk naär het volk be-
rekend, onder hetwelk zij zeer 
veel nut stichllen. GEIGER 
schreef ter verdediging van 
F. L. VON STOLBERG en L. VON 

• HALLER tegen D R . PAULUS in 
Heidelberg, tegen J . H. Vosz 
en professor STÜDER in Bern, 
daarenboven tegen de beruch'te 
Badensche arükels, over' het 
primaatschap, het bijbellezen en 
de bijbelverklaring, den onge-
huwden Staat, het eerste Chris
tendom enz. .Zijne Sämmtlichen 
Schriften, versehenen in 8dl.u, 
in het licht, Altdorf, 1824—39. 
Hij overleed, hoog bejaard,,te 
Lucern, den 8 Mei 1843. 

* GEIGER (PHILIPP LORENZ) , 
een beroemde artsenijkundige, 
den 30 Augustus 1785, te 
Freinsheim, in Bi/jn-Beijeren ge
boren , genoot in • zijne" jeugd 
privaat-onderwijs, bezocht als 
leer- en kweekeling apotheken 
te Heidelberg, te Bastadt en 
te Lindau, werd in 1808 te 
Karlsruhe apothekars-provisor, 

II. DEEL. 

kocht in 1814 de universiteits-
apotheek in Heidelberg, en hield 
sedert 1816, private voorlezin-
gen; in 1818 werd hij als 
Philos. Dr. gepromoveerd, en 
bekwaamde zieh aan de univer-
siteit ; in . 1821 verkocht hij 
zijne apotheek, en in 1824 
werd hij hoogleeraar in de art-
senijbereidkunde. Hij overleed 
den 19 January 1836, te Hei
delberg. GEIGER was een prak
tisch gevormde artsenijbereid-
kundige, zoo als zulks • zijne 
talrijke, in verschillende tijd-
schriften geplaatste verhandelin
gen bewyzen. Tot zijne grootere 
werken behooren: l .o Handbuch 
der Pharmazie, l.e dl., Heidel
berg, 1824, waarvän 5 uitgaven, 
de 4.e werd in het Nederduitsch 
vertaald; 2.» dl., 1829, 2.« uitg. 
1837; het 3.e dl., verscheen na 
den dood des schrijvers in het 
licht; — 2,° Zijne Pharmacopcea 
universalis, die tevens tot Phar-
mac. badensis dienen zoude, 
was bij zijnen dood niet voleind. 
Daarenboven belastte hij zieh 
in 1824, van af het 7.« dl. met 
HEINLE'S Magazin für Pharmazie, 
dat hij tot aan zijnen dood, 
laatstelijk als Annalen der Phar
mazie , voortzette. , 

* GEWER (ERIK GUSTAF), hoog
leeraar in de geschiedenis aan 
de universiteit van Upsala, den 
12 January 1783 op het land-
goed Bansäier, in de Zweed-
sche provincie Wärmeland, ge
boren, en den 27 April 1847 
overleden, was de zoon van den 
bezilter eener ijzermijn. In 
1799 werd hij student te Upsala, 

M 
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en bekwarn reeds in 1803 den 
grooten prijs der welsprekend-
heid van de Zweedsche akade-
mie, wegens een Gedenkschrift 
over den rijksregent STEN STUBE, 
en werd in 1803 tot magister 
gepromoveerd. Nadat hij in 
1809 met een heer VON SCHIN
KEL, later kamerheer, eene reis 
naar Engeland had ondernomen, 
werd hij na zijne terugkomst 
in 1 8 1 0 , tot docent in de ge-
schiedenis aan de universiteit 
van Vpsala benoemd, en ont-
ving in hetzelfde jaar op nieuw 
in de welsprekendheid den groo
ten prijs der Zweedsche akade-
rniie. In 1812 werd hij tot 
buitengewoon adjunkt der filo-
zofische faculleit, en in 1 8 1 7 
tot hoogleeraar der geschiedenis 
benoemd, welke betrekking hij 
gedurende derlig jaren, tot in 
den herfst van 1846 waarnam, 
als wanneer hij verlof bekwam, 
om zijn geschiedkundig werk te 
vollooijen, en van Vpsala naar 
Stokholm trok. Hij was van j 
1822—28 hislorieschrijver bij 
de orde van Z. M. den koning, 
en werd in 1824 tot lid der 
Zweedsche akademie verkozen, 
en later tot hären president. In 
1826 werd hij lid der com-
missie van opzigt over den Staat 
van onderwijs in hei rijk; twee-
malen werd hij, ofschoon noch 
geestelijke, noch theoloog, door 
de geeslelijkheid van twee ver-
schillende diocesen aan den 
koning..tot bisschop-voorgedra-
gen, welke verkiezingen hij 
echler baleefdelijk van de hand 
wees.- Als gevolmagtigde der 
universiteit, woondehij derijks-
dagen van 1828—30 en 1840 

tot 1841 bij, eu was telkeas 
lid der commissie van Staats-
regeling. Zijnen roem als dich
ter bevestigde hij voornamelijk 
door zijne, in het tijdschrift 
Iduna öpgenomen, meest zeer 
oorspronkelijkegedichten. Zijne 
belangrijksle geschriften zijn: 
l.o Over valsche en ware ver-
lichting, Vpsala, 1 8 1 0 ; — 2.« 
Proeven van herkgezangen, ib. 
1 8 1 2 ; — 3.o Over de ware ver-
houding tusschen godsdienst en 
sedeleer, 1 8 1 2 ; — 4.o Zweed' 
sehe volksliederen, Stokholm, 
1 8 1 4 — 1 6 ; — BfiThorild, ib. 
1 8 2 0 ; — 6.o De Jaarboeken 
des Zweedschen rijks, ib. 1825; 
— 7.o Geschiedenis van het 
Zweedsche volk, 3 dl.n, Oerebro, 
1 8 3 2 — 3 6 ; — 8.o Gedichten, 
Vpsala, 1 8 3 4 ; — 9.o Berin-
neringen, uiltreksels uit brieven 
en dagboeken, ib. 1 8 3 4 ; 1 0 . « 
Het blaauwe boek, Oerebro, 
1 8 3 7 ; — l l . o Schilderingen 
van den toestand van Zweien 
en der voornaumste handelende 
personen, gedurende het tijdvak 
van den dood van KAREL Xli 
tot het begin der regering van 
GUSTAAF III, Stokholm, 1839; 
T 12.0 Eenige beschouwingen 
over de eeuw van GÜSTAAF ADOLF; 
— 13.o Drie voorlesingen over 
de inwendige, maatschappelijke 
belrekkingen van onsen tijd, 
Stokholm, 1 8 4 6 , enz. enz. 

GENODDE (ANTONIUS EUOENIUS 
DE), den 1 3 Februarij 1792, te 
MonUlimart, in Dauphine, ge
boren, deed zieh reeds in zijne 
prilste jeugd door eenen vuri-
gen yver voor de Studie opnier-
ken. Hij begon zynen regtsge-
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leerden cursus y maar na eene 
eerste inschryving te hebben 
genomen, verliet hij de loop-
baan des regts, om die der let-
teren intetreden, en begaf zieh, 
naauwelijks zeventien jaren oud 
zijnde, naar Parijs. FONTANES 

ontving hem met welwillendheid 
en gaf hetn eenen leerstoel der 
zesde klasse. Hij verliet deze 
zedige belrekking, om in het 
seminarie van St. Stilpice te 
komenj de slech,te Staat zijner 
gezondheid noodzaakte hem het-
zelve weder te verlaten. Na in 
1 8 1 5 de wapens te hebben op-
gevat, begaf hij 'zieh naar de 
zuidelijke provincien van Frank-
rijk, tot den hertog van AN-
GOÙLÊME, en werd adjudant van 
den prins DE POLIGNAC. In 1 8 1 8 
deed hij eene tweede poging 
om den geestelijken Staat te 
orahelzen; doch andermaal ver-
pligt om er wegens zijne gezond
heid van aftezien, trad hij in 
den echt, en wijddè zijnentijd, 
het zij aan de staatkunde, het 
zij aan de beoefening der lotteren 
toe. Na in den Conservateur le 
hebben geschreven, bragt hij, 
onder medewerking van den heer 
DE LAMENNAIS, in 1820 , den 
Défenseur tot stand. Hij ging 
er iater weder van af, om zieh 
aan den heer DE VILLÈLE te ver
binden, en ontving- den titel 
van rekwestmèester. Zijne ver-
taling (in het Fransch) van den 
Bijbel, waartoe hij in 1 8 1 4 reeds 
het voorteeken had gegeven, 
door de vertaling van ISAÏAS, 

verscheen in 1822 op kosten van 
den staat in het licht ; en ver-
wierf hem eenen grooten roero. 

M 

Hij verkreeg eene jaarwedde en 
brieven van adeldom. In het 
zelfde jaar nam hij de redac-
tie van de Gazette de France 
op zieh, waarbij hij tot voor-
naamste medewerkers had COL-
N E T , DE CODRCHAMP , DE LOÜB-

DOÜEIX eh ALFRED NETTEMENT. 

Dit dagblad, het ôofdwerk van 
den abbe DE GENOODE, verde-
digde, met belrekking tot het 
slaatkundige gezag, ten allen 
tijde de legitimileit, maar het 
was, in de bijkomende punten 
des vraagstuks, niet altijd in 
overeenstemming . met de ove
rige dagbladen derzelfde kleur. 
De Gazelte .de France is dik-
wijls vervolgd; viermalen is 
de directeur derzelve, onder de 
Julij-regering, gevangen gezet. 
In 1834 weduwnaar geworden 
zijnde, ontving hij reeds in het 
volgende jaar de heilige wijdin-
gen. Na eene reis paar Borne 
te hebben gedaan, om de mag-
tiging te bekomen de Oratoris-
ten in Frankrijk te herstellen, 
liet hij dit onderwerp varen, 
en zetle zijne staatkundige wor-
stelingen 'voort. Te gelijkertijd 
legde hij zieh op het predikambt 
toe, en verscheen niet zonder 
roem op de kansels der voor-
naamste kerken van Parijs. Ten 
gevolge van.staatkundige veroor-
deelingen, welke hij zieh op den 
hals haalde, Steide het didee-
saan gezag hem de keuze voor, 
tusschen de verkondiging van 
het Woord Godg en de verant-
woordelijkheid van een dagblad. 
Hij koos de tweede partij j maar 
zijne leeringen schenen gevaar-
lijk, en deden de Gazette de 

2 • 
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France in verschiliende gewes-
ten, en vooral in de Bomeinsche 
Staten, verbieden. De vrienden 
van den heer GMZOT , in de 
hoop van hem aan de staatkunde 
van Louis PHILIPPE te verbinden, 
boden hem in 1838. de bis-
schoppehjke waardigheid aan. 
Met eene edele onafhankelijk-
heid wees hij'deze aanbieding 
van de hand. In 1846 lot af-
gevaardigde van het Opper-Ga
ronne dep.1 verkozen, Voerde hij 
dikwerf het woord zonder ge-
hoor te vinden. Terwijl hij het 
door hem omhelsde. slelsel van 
oppositie, tot in deszelfs uiter-
ste gevolgtrekkingen beoefende, 
raadde hij de weigering der be-
lasling aan, en gaf er gedurende 
verscheiden jaren het voorbeeld 
van; wijl, zeide hij, dezeiveniet 
door het volk was goedgestemd, 
en de kamer, die haar decre-
teerde, slechts de uitdrukking 
van een klein aantal burgers 
was. In de zitting van den 24 
Februarij 1848 , sprak hij met 
even zoo weinig bijval als naar 
gewoonle. Degene die de re-
publiek hadden uitgeroepen 
konden geene groote aandacht 
verleenen aan den redenaar, die 
het vraagstuk der legitimiteit 
voor het ' volk wilde brengen, 
Hij was een voorstander der 
algemeene stemming, en vraagde 
dezelve sedert. lang. De abbé 
BE GENOUDE overleed te Mar
seille àen 2 1 April 1849. Hij 
was lid van het legioen van eer, 
commandeur der orde van KA
BEL III, en van Isabella la 
Catholica, Terwijl zij de goede 
bedoelingen van den abbé DE 
GENOUDE regt lietén wedervareh, 

keurden de meeste der legitimis-
ten, niet zonder beperking zijne 
staatkundige gevoelens goed, en 
terwijl Mg.r de hertog van Bor
deaux aan zijne zonen eenen 
brief van rouwbeklag schreef, 
scheidde hij zorgvuldiglijk de 
onwrikbare trouw , welke hun 
vader voor zijne zaak had aan 
den dag gelegd, van de middelen 
af, met welke hij dezelve wilde 
verded1|en. Zijn bijzonder leven' 
was zeer stichtenci. Geregeld 
droeg hij de H. Mis-offerande 
op, en legde nooit het geesle-
lijke gewaad af. Zijne Uefda-
digheid kende geene gr'enzen. 
Hij voorzag in'de opvoedings-
kosten van een aantal jpDge 
lieden, verkocht meer dan eens 
zijne équipage, om den prijs 
derzelve in aalraoezen uittedee-
len, en maakte zieh algemeen 
bemind door zijne weldadigheid 
op zijn heerlijk landgoed vaa 
Plessis aux Tpurnelles, dat hij 
voor de vrucht van zijn nacht' 
waken eri den bruidschat zij-
ner vrouw gekocht had. Onder 
andere werken, heeft men hem 
te danken : I.P Réflexions etc. 
{Overwegingen Over eenige staat-
kundige vraagpunten), Parijs, 
1 8 1 4 , in 8 .voj _ 2.0 Voyage 
etc. (Beis in de Vendée en in 
het Zuiden van FrankHjk, 9B' 
volgd door'eene schilderachtige 
reis in Zwitserland), ib. 1820, 
in 8 .TO ; — 3.o Considération 
etc. (Aanmerkingen overdeGrie-
ken en Türken, gevolgd door 
staatkundige, godsdienstige.en 
letterkundige mengelingen), 
1 8 2 1 , in 8.vo; — 4.o Des Grecs 
etc. (Over de Grieken en Tür
ken), ib. 1824, in 8.vû; — 
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La sainte Bible etc. (De heilige 
Bijbel, volgens degewijde teksien, 
met de Vulgata vertaald), ib. 
1821—24, 23 dl.»in'8.w, met 
liet register; 4." uitg. ib. 1839 
tot 1840, 5 dl.n, in 4.t0; LODE-

WUK XVIII vond deze vertaling 
bewonderenswaardig ; de heer DE 
LAMARTINE , die aan dezelve -den 
grootsten lof toezwaait, heeft 
er het onderwerp van eene zij-
ner schoonste overwegingen (Mé
ditations) van gemaakt. Maar 
meer bevoegde regters hebbeh 
er plaatsen in gevonden, die 
aanleiding tot critiek zouden ge-
ven. De sierlijke bewoording 
dezer vertaling heeft aan de 
mannen van smaak*èn aan de 
geleerden de edele eenvoudigheid 
van die van SAGÏ niet doen ver-
geten; — 6.o La vie etc. (Het 
leven van JÉSUS CHRISTUS en van 
de apostelen), ib. i836, 2 dl.n, 
in 8.™ ; — 7.o La Raison etc. 
(De rede • des Christendoms of 
bewijzen van de waarheid der 

, godsdiensi), 2fi, uitg., Parijs, 
1836, 3 dl.», in 4.»°; 3.« uitg. 
1841, 2 dl.n, in 8.7°; — 8.o 
Les Pères etc. (De kerkvaders, 
in het Fransch vertaald), ib. 
.1837—43,7 dl.vin 8.™; — 9.» 
Leçons etc. (Lessen en voorbeel-
den van gewijde letterkunde), 
ib. 1837, in 8.™; — lO.o Bi
ographie etc. (Catholijke levens-
beschrijving, of geschiedenis van 
het onde en nieuwe Testament), 
ib. 1839, 2 dl.n, in 8.v°, met 
100 platen ; — ll'.o Exposition 
etc. (Verklaring der Catholijke 
geloofsleer), ib. 1840 ; — 12.o 
Nouvelle etc. (Nieuwe verkla
ring), ib. 1842, in 12,'no j _. 

13.0 Imitation etc. (Navolging 
van JESUS CHRISTUS), ib. 1840; 
in 8.vo; nieuwe uitg. 1845, 
in 12.mo; — 14.0 Sermons etc. 
(Leerreden en conferentiën), ib. 
1841, in 8.™ ; — 15.0 La 
divinité etc. (De godheid van 
JESUS CHRISTUS, door de profe
tai aarigekondigd), ib. 1842, '2 
dl «, in 12.m° ; — 16.0 Lettre 
etc. (Brief over Engeland), ib. 
1842, in 8.V0; — 17.о Histoire 
etc. (Geschiedenis van Frankrijk) 

•i.o serie, ib. 1844—1847, 16 
dl.» in 8 2.« serie Révolution 
etc. (Fransche omwenteling), ib. 
1846—48, 7.dl.«, in 8л° DE 
GENOUDE heeft daarenboven eene 
uilgave gelevërd der Werken van 
MALEBRANCHE, van de Défense etc. 
(Verdediging der Gallikaanschc 
kerk), door BOSSUET, in 1845, 
in 12.mo, van de Discours etc. 
(Verhandelingen over de betrek-
kingen tusschen de wetenschap 
en de geopenbaarde godsdienst), 
door Nie. WISEMAN, thans kar-
dinaalaarlsbisschop van West
minster enz., 4.e uitg., ib. 1845, 
in 12.mo, en hijvertaalde in het 
Fransch: De christelijke onder-
wijzer, of uilgelezen werken van 
den heiligen CLEMENS van Alex
andrie, in Ì846, in 12.и° De 
abbé DE GENOUDE' was geleerd 
en werkzaam- Hij verdedigde 
bestendiglijk en met nadruk de 
godsdienst, en ailes wat hem in 
het zede- en staatkundige waar 
toescheen. Zijn stijl is edel, 
eenvoudig en bijna altijd sierlijk. 

GENTZ (FREDERIK) , een pu
blicist en staatsman, in 1764 
te Breslau geboren, trad ta 

3 
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Befinde administratieve loop-
baan in. la het begin had hij 
zieh voor de liberale denkbeei
den verklaard; maar de mis-
daden in den naam der om-
wenteling bedreven, bragten in 
1792 eene volslagene yerande-
ring in zijne gevoelens teweeg, 
hij ondernam in 1 7 9 9 , een His
torisches Journal, waarin hij 
zieh hevige uitvaringen tegen 
Frankrijk veroorloofde. |n 1803 
genoodzaakt zijne bedieningen 
neder te leggen, ging hij over 
in de dienst van Oostenrijk, en 
werd met eene geheime zending 
naar Landen belasi. In Weenen 
teruggekeerd, was hij in 1805 
genoodzaakt om voor de Fran-
sche légers te vlugten ; bij voort-
during echter bleef hij in dienst 
bij het minislerie van buiten-
landsche zaken. In 1809 en. 
1 8 1 3 ontwierp hij de manifes
ten, bij welke keizer FRANCIS-
CÜS II verklaarde, dat zijne 
yerdragen met Frankrijk ver-
broken Waren. Eerstfe secreta-
ris bij het congres van Weenen 
zijnde, was hij tegenwoordig bij 
die van Parijs, Laybach en 
anderen. Hij is den 9 Junij 
1832 overleden. Men heeft van 
hem : behalve zijn Historisches 
Journal, waaruit eene verhande-
iing, onder den titel van Essai 
actuel de l'administration des 
finances de la Grande Bretagne, 
in het Fransch werd vertaald, 
en in Engeland groot opzien 
baarde, de volgendo Schriften: 
1.° Schreiben an FRIEDRICH WIL
HELM III, bei seiner Thronbe
steigung, Berlijn, YÌQ7; Brüs
sel , 1820 ; — 2.0 "Geber den 
politischen Zustand Europa's 

vor und nach der französischen 
Bevolution, Berlijn 1801 en 
1 8 0 2 , 2 aflever.n; — 3." Be
trachtung über den Ursprung 
und Charakter des Kriegs gegen 
die französische Revolution, 
1 8 0 1 ; — .4.0 Fragmente aus 
der Geschichte des politischen 
Gleichgewichts von Europa, 
Leipzig, 1804 , 2.° uitg. 1800. 
Hij vertaalde uit het Engelsch 
in het Hoogd. BORKE'S Ooerwe-
gingen over de Fransche omwen-
teling, Berlijn, 1 7 9 3 , 2 dl."; 
2.E uitg. 1 7 9 4 , en verscheiden 
stukken uit het Fransch. 

GEOFFROY SAINT-HILAIRE (STE
PHANIE) , een beroemde natuur-
kundige, in 1 7 7 2 te Etampes 
geboren, was voor den geestelij-
ken Staat bestemd; maar na uit 
de lessen van BRISSON en HAÜY 
smaak voor de wetenschappen 
te hebben geput, liet Inj de 
godgeleerdheid varen om de leer
gangen van DAUBENTON te vol-
gen, en deed zieh door denzelven 
wegens de snelheid zijner Vorde
ringen weldra opmerken. Tij-
dens de September-moorden, had 
hij de eer en het geluk den abbä 
HAÜY, die wegens weigering van 
den eed in het voormalig kar-
melieten-klooster was opgeslo-
ten, van eenen gewissen dood te 
redden. Deze trouwedaadmaakte 
hem nog dierbaarder aan DAII-
BENTON, die hem in' 1793 tot 
betooger (demonstrates) in den 
plantehtuin deed bonoemen, al-
waar hij drie maanden later met 
den zoologischen leergang werd 
belast, den eorsten die in Frank
rijk gehouden is. Nadat in het 
volgende jaar het loeval hem in 
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betrekkiog met CUVIEB (zie dat 
Art.) had gebragt, vermoedde hij 
in dien onbekenden jongeling den 
wetgever der natuurlijke bisto-
rie, en na hem te Parijs te 
bebbsn doen komen, deelde hij 
eenigen t'y'd met hem zijne tafel 
en huisvesting. Een der geleer-
den zijnde, die BONAPARTE op 

. den schilterenden veldtogt van 
Egypte vergezelden, was hij. 
een der stichters en werkzaam-
steleden van het instituut van 
Cairo. Het is aan zijne energie 
dat Frankriß het behoud te dan
ken heeft der wetenschappelijke 
verzämelingen door zijne geleer-
den b'y'eengebragt, en waarvan 
de Engeischen zieh na de capi-
tulatie wilden meester maken. 
Door zijne bedreiging van ze 
te willen vernietigen, redde hij 
dezelve voor Frankryk. Bij zijne 
terugkomst hield hij zieh bezig 
met de rangschikking derzelve, 
en hervatte te gelijkertijd zijnen 
leergang in het museum. In 
1807 in het instituut • opgeno-
men, werd hij in het volgende 
jaar, in het belang der weten-
schap, met eene zending naar 
Portugal belast, en vermits hij de 
Engeischen aldaar wedervond,' 
was hij andermaal verpligt nun 
de natuurlijke rijkdommen te 
betwisten, die hij door middel 
van ruilingen bekomen had. In 
1809 tot hoogleeraar bij de 
faculteit der wetenschappen be-
noemd, werd hij in 1 8 1 5 stechts 
eenen oogenblik vah zijne ge-
wone werkzaamheden afgetrok-
ken, toen zijne .landgenooten 
hem naar de kamer der volks-
vertegenwoordigers zonden; en 

m 

hij haastta zieh, d e z e l v e w e d e r 
optevatten, om ze niet weder 
te vertaten. Zijn bestendig doel 
was de beoefening der' dier-' 
künde (zbölogie), en hij hield 
zieh voornamelijk bezig met de 
dieren die van wervelbeenderen 
V Q O r z i e n zijn. Bij het onder-
zoek van derzelver zamenstel-
ling, leidde hij er de wet der 
eenheid van de organische za-
menstelling in de verschillende 
soorten* uit af, en maakte uit 
deze wet gevolgtrekkingen, in 
stryd met die welke CUVIER had 
ontleend uit het onderzoek der 
overblijfselen van anlidiluviaan-
sche dieren. De al te hevige 
geschilvoeringen, welke hierom-
trent tusschen deze beide uit" 
stekeade mannen ontstonden, 
verdeelden eveozeer de akade-
mie en de geleerden, en dien-
den minder om nieuw licht over 
punten te verspreiden, welke de 
Voorzienigheid aan de onverza-
delijke weelgierigheid des men
schen schijnt te hebben willen 
onttrekken, dan om de waarheid 
van dit woord der goddelijke 
wijsheid te bevestigen; Alles is 
ißelheid. Terwijl wij de talen-
ten van GEOFFROY. SAINT-HILAIRE 
bewonderen, zynen ijver voor 
de wetenschap" en, Indien men 
wil, zelfs zijne' ontdekkingen 
toejuichen; terwijl wij aan z i j n e 
persoonlijke hoedanigheden en 
aan zijne deugden regt doen 
wedervaren, zal het ons onge-
twijfeld geoorloofd zijn hem te 
beklagen van in de werken.der 
schepping, waarvan de beoefe
ning die zijns levens was, niet 
den vinger Gods en de kenmerken 
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z'yner Voorzienigheid gezien te 
hebben. Deze geleerde overleed. 
.te Parijs, den 22 Junij 1844. 
Behalve verscheiden Verliande-
lingen en eene menigte artikels 
in.de Annales du Museum, en 
in de .Dictionnaire des sciences 

• naturelles enz. heeft me'n van 
hem : l.o Philosophie etc. (Ont-

'leedkundige wtysbegeerte), Pa
rijs, 1818—23, 2 dl.* in 8-7°; 
en atlas in 4.t° Dit is eene 
duidelijke en naauwkeurige Ver
klarung zyner nieuwe leer; — 
2.o Cours etc. (Ferhandeling 
over de Natuurltyke historié der 
soogdieren, enz.), ib. 1829, in 
8.™; — 3.o Principes etc.(Be-
ginseien der zoologische wtysbe
geerte), ib. 1830, in 8.™' Dit 
is de hoofdinhoud van zijn ge-
schil met COVIER; — 4.o Etu
des etc. (Voortgaande Studien 
van eenen natuurkundige), ib.-
1835-, in4.t°; — La vie etc. 
(Het leven, de werken en de 
wetenschappeltyke leer van Geof
froy Saint-Hilaire), zijn in eene 
uitmuntende schets door z'y'nen 
zoon in het licht gegeven, Pa
rijs, 1847, in 12.">o ]QE stad 
Etampes heeft te zijner eer een 
standbeeld opgerigt. 

* GÉRAMB (MARIA JOZEF DE), 
algemèen pröcurator der trappis-
ten-orde, vroeger FERDINAND, 
baron DE GERAHB, sproot uit 
eene oude adellijke familie van 
Hongartyë, en werd den 17 
April 1772 te Lyon geboren. 
Toen hij 17 jaren oud was, 
nam zijn vader hem met zijne 
geheele familie mede naar Borne. 
Het gezigt dier stad, eerlijdsde 
koninginne der wereld, en thans 

nog grooter en nog goddelijker, 
maakte op hem indrukselen, 
die hem steeds bijbleven. Daar 
hij eene vurige inborst bezat, 
zoo scheen de loopbaan der wa-
pens met hare lotgevallen en 
gevaren, yoor hem de meeste be-
koorlijkheid te hebben, hij trad 
dezelve in, en droeg weldra den 
naam van een beroemd officier. . 
Binnen weinige jaren Steeg hij 
tot de hoogste rangen. In 1804 
voerde hij als kolonel het bevel 
over een vrij-corps, dat den naam 
van MARIA THERESIA Voerde, en 
hetwelk hij uit de jeugd zijns 
vaderlands (Hongarije) had za-
mengesteld, om tegen de Fran
schen optetrekken, hij vaardigde 
verscheiden vurige proclamation 
aan'de Weeners uit, en streed 
ook in Spanje mede, van waar 
hij zich'riaar Lenden begaf, om 
aldaar, door de regering onder-
steund, nieuwe strijdkrachten te 
verzamelen. Wegens schulden 
aangeklaagd, moest hij , wijl 
hem uit dien hoofde gevangenis 
bedreigde, Engeland weder ver
taten , doch werd in 1812, bij 
zijne landing in de Deensche 
haven Husum, op bevel, van 
NAPOLEON, door Fransche gens-
d'armes in hechtenis genoraen, 
naar Parijs gevoerd, in het 
kasteel van Vincennes opgeslo-
ten en streng bewaakt. Hier 
was. het dat zijn medegevan-
gene, de abbe DE BOULOGNE , 
bisschop van Troges, eenen zoo 
beslissenden invloed op de ge
heele rigting der gezindheid 
van den eenmaal zoolevendigen 
en vurigen man uitoefende, dat 
DE GISRAMB, na ten gevolge der 
inneming van Partys door de 

http://in.de
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bondgenooten in ' vrijheid to 
zijn gesleld, den 1 1 February 
1 8 1 6 , te Lyon", in de orde der 
trappisten ging (z'yne! vrouw 
was in 1808 te Palermo over-
leden), en legde hier zulk eenen 
gloeijenden ijver en geloofsmoed 
aan den dag, dat hij tot ge-
neraal-procurator der orde be-
noemd werd. In de jaren 1831 
tot 1 8 3 3 , deed hij eene bede-
vaart naar het heilige Graf te 
Jerusalem, by" welke gelegenheid 
hij op de terugreis ook een 
mondgesprek met MEHEMED-AU 
had. In 1837 wierp hij zieh 
te Rome voor de voeten van 
den H. Vader. Hij overleed te 
Rome den 1 5 Maart 1848 , door 
de geheele Catholijke wereld be-
treurd. GREGORIUS XVI en Pius 
IX droegen hem' eene onbe-
grensde ach ting toe. Het is ge-
bruikelijk dat op het feest van 
Maria's Zuxvering (Lichtmis), 
elk der in Rome aanwezige orde-
oversten den H. Vader eene was-
kaars aänbieden. Op den 2 
February 1840 bood pater DE 
GERAMB ook de zijne aan, die 
waarlijk kolossaal, en met twee 
dichtregels versierd was, waar-
van de zin hierop neerkomt: 
Mögt Gij zoo vele jaren leven 
als er wasdruppels aan deie 
kaars zijn! —» Op voorwaarde 
pater GERAMB , zeide GREGORIUS 
XVI, dat gij mij dezelve elk 
jaar lot aan het einde komt 
aänbieden!" Pater DE GERAMB 
was een zeer schoon man, met 
een innemend, mannelijk ge-
laat, vol beschaafde manieren, 
en sprak bijna alle talen van 
Europa; zijn karakter was zoo 

vurig dat de beer DE CHEVERUS 
na hem bezocht lehebben, van 
hem zeide, dat. hij een. vaatje 
buskruid onder eene monnikskap 
had gezien. Tot zijne voornaam-
ste werken behooren : l.o Pè
lerinage etc. (Pelgrimsreis naar 
Jérusalem en den berg Sinai), 
3 dl.»; 2.o uitg.,Parijs, 1836 ; 
laatste uitg. in 1 dl., Doornik, 
1847 ; — 2.o Voyage etc. (Reis 
van la Trappe naar Rome), 
Doornik, 1839; — З.о A JESUS 
etc. (Aan den gekruisten3üsvs) ; 
:— 4.o Au tombeau etc. (Biß hei 
graf van mijnen Verlosser) ; — 
5.0 Aspirations etc. (Verzückun
gen tot de heilige ivonden); — 
6.o Nouvelle etc. (Nieuw dagboek 
voor den Christen); — 7.° l'Uni
que etc. (Het eetnige noodzake-
lijke); — 8 . 0 l'Éternité elc. (De 
eeuwigheid nadert en wij denken 
er niet aan), enz. Van bijna ai 
de geschriftén van DE GÉRAMB 
beslaan vertalingen in het Neder-
duilsch. 

GÉRANDO (JOZEF MARIA, Vrjj-
heer DE) , geschiedschrijver der 
wijsbegeerte en menschenvriend, 
in 1 7 7 2 te Lyon geboren, al-
waar hij zijne Studien, in het 
collegie der oratorislen maakte. 
H'y nam deel aan de verdediging 
zijner geboorteplaats, door de 
troepen der convenlie belegerd 
(zie A. GUIIXON) , .en by een' 
uitval gevangen genomen, werd 
hij ten dood veroordeeld. Het 
gelukte hem te onlsnappen, en 
hij trok döor tot Napels, alwaar 
hij twee jaren doorbragt met de 
voortzetting zijner Studien. In 
Frankrijlt teruggekeerd, ge-

5 • 
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raakte liij in naauwe vriend-
schapsbetrekking met CAMILLE | 
JORDAN, zijnen bloedverwant, 
.dien het hem op den 1 8 Fruc
tidor gelakte van de verbanning 
te redden. Daar zijne betrek-
kingen met eenen banneling hem 
verdacht hadden gemaakt, be-
gaf hij zieh, om de nasporin-
gen der policie te ontsnappen, 
onder een regiment jagers te 
paard. Twee prijzen, welke hij 
omtrent dozen tijd behaalde, 
den eenen bij het instituut door 
een antwoord op deze vraag : 
Weihe is de invloed der teekens 
op de vorming derdenkbeelden? 
den anderen bij de akademie 
van Berlijn door eene Verhan-
deling over de voorlplanting der 
menschelijke Icemisse», trokken 
de aandacht op hem. LUCIEN 
BONAPARTE, toenmaals minister 
van binnenlandsche zaken ,• gaf 
hem eenen post in zijne bu
reaux, en later werd hij algemeen 
secrelaris, met den litel van 
rekwestmeester. De Lofrede van 
DUMA RS Ais, door de Fransche' 
akademie in 1803 uitgeschre-
ven, .was voor hem het onder-
werp eener nieuwe zegepraal. 
In 1805 vergezelde hij NAPOLEON naar Milane, die zieh al-
daar tot koning van Italie Het 
kroonen. Drie jaren later was 
hij een der leden van de com-
missie, belast om de admini-
stratie van Toskanen teregelen, 
en hij nam achtereenvolgend de-
zelfde bedieningen waàr in de 
Bomeinsche Staten en in Kata
lonien De resiauratie, die hem 
als staatsraad had gevonden, 
benoemde hem als een der ver-
«ffenaars van de openbare schuld. 

In weerwil zijner administrative 
bezigheden, en ofschoon hij zijne 
wijsgeerige werkzaamheden niet 
uit het. oog verloor, nam Inj 
echter een werkzaam deel aan 
alle proefnemingen die toenmaals 
gedaan werden,omdentoestand 
der arme, klassen te verbeteren. 
Een der' stichters zijnde der 
maatschappij voor het lager on-
derwijs, droeg hij er krachtda-
dig toe bij, om in Fr'anhrijk 
alle verbeteringen in te voeren 
en te naturaliseren ," welke hij 
op zijne reizen door Zwitser-
land, Italiii en Duitschland had 
opgemerkt; waartoe ook behoor-
den de spaarkassen, de vier-
pleegzalen, de werkplaatsen, 
aan welke laalste de openbare 
erkentenis zijnen naam beeft 
gegeven, enz. Hij beweesgeene 
mindere dienst door den Fisiteur 
etc. {Bezoeker van den arme), 
in 1820 door de akademie van 
Lyon bekroond, en waaraan, 
in het volgenda jaar, de Fran
sche akademie den -prijs Mon-
thyon toekende, als zijnde het 
nultigste werk ter bevordering 
der goede zeden. In 1828, 
werd hij bij de faculteit van 
Parijs tot hoogleeraar in het 
openbare en administrative regt 
benoemd. In 1837 tot pair 
verheven, werd hij twee jaren 
later, bij de reorganisatie van 
den staatsraad, tot vice-presi
dent der afdeeling van het con-
tentieuse benoemd. Hij overleed 
te Partys den 10 Novb. 1842. 
Zijne voornaamste werken zijn: 
1.° Des signes etc. (Over de tee
kens en over de kunst om te 
denken in derzelver wederkee-
rige betrehkingen beschowvd), 
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Parijs, 1800, 4 dl.», in 8.™ ;• 
— 2.o Histoire etc. (Fergelif 
kende geschiedenis der tvijsgee-
rige stelsels), ib. 1804, 3 dl.«, 
in 8.voj 2.o verm. uitg., 1822, 
4 dl.» in 8.™ Dit werk gaat 
slechts tot de wederopkomst der 
letteren; hetvervolg, waarmede 
de schrijver zieh meer dan 20 
jaren heeft bezig gehouden , is 
eerst na zijnen dood., in 1847, 
4 dJ.n, in 8.то, . j n het licht ver
sehenen; — 3.° Du perfection
nement etc. (Over de zedelijke. 
volmaking of over de opvoeding 
van zieh zelven), ib. 1824, in 
в.-™; 3.o uitg. 1833, 2 dL», 
in 8.T0 Dit werk is in 1825 
door de Fransche akademie be-
kroond ; — 4.o De l'éducation 
etc. (Over de opvoeding der dcof-
stomgeborenen), ib. 1827, 2 
dl.n, in 8.T° ; — б.о Institutes 
etc. (Kort begrip van het admi
nistrative regt), ib. 1830, 4 
dl», in 8ло; _ ß.o De ia bien
faisance, etc. (Over de openbare 
liefdadigheid), ibid, 1839, 4 
dl.*, in 8. T 0 — Eene Lofrede 
van DE GERANDO, door BAXLE-
MOUILLARD , en eene Proeve over 
zijn leven en zijnewerken, door 
raejufvrouw Ост. MOREL , zijn 
door de akademie van Lyon be-
kroond. De beer COUSIN heeft 
eene Waardering zijner wijs-
geerige werken geleverd. Zijne 
Lofrede in de kamer der pairs, 
door den heer BEUONOT uitge-
sproken, is opgenomen in den 
Moniteur van 1844., bladz. 271 
tot 272. 

GÉRARD (FRANCISCUS) , een be-
* roemde schilder, in 1770, te 

Rome, van eenen Franschen 

vader en eene Italiaansche moe-
der geboren, openbaarde reeds 
in zijne kindschheid eenen vér-
klaarden smaak voor de kunsten. 
In den ouderdom van twaalf 
jaren met zijne moeder in Frank-
rißk gekomen, werd hij eerst 
bij den beeldhouwer PAJOU ge-
plaatst; maar men ontdekte • 
weldra dat zijne wäre roeping 
de schilderkunst was. Hij kwam 
alzoo in de werkplaals van DA
VID. Daar deze bekwame meester 
het genie van zijnen kweekeling 
miskende, beweerde hij dat de 
natuur hem veeleer tot wetgever 
dah tot schilder gevormd had, 
en liet van ambtswege zijnen 
naam op de lijst der gezworenen 
van de révolutionnaire regtbank 
plaatsen. Deze naam kwam uit 
de stembus tijdens het procès der 
koningin. GÉRARD wist dat door 
niet aantenemen hij zieh zijnen 
meester tot vijand zoude maken, 
die uit systhema een republi
kein, en uit kärakter een des-
poot was. Zonder zieh echter 
door deze overwegíng te laten 
afschrikken, had hij den moed 
zieh niet naar den post te be-
geven, hem door de dwingelandij 
aangewezen. Op den dag der 
zitting liet men hem door gens-

.d'armes halen; maar hij ant-
woordde op he't geregtelijk bevël 
hem door den aanvoerder mede-
gedeeld, om zieh naar de regt
bank te begeven: » Ik ben zeer 
ziek, indien gij mij nietgelooft, 
sleep mij dan naar de regtbank; 
maar spreek ons dan niet van 
vrijheid, wijl wij de vrijheid 
niet eens hebben om in vrede te 
sterven." Gedurende het schrik-
bewind hield GÉRARD zieh uit-
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sluitend met zijne kunst bezig; 
hij werkte langen tijd alvorens 
zieh te vertoonen, en volbragt 
niet, zoo als vele jonge kunste-
naars, zijne opvoeding voor de 
oogen van het publiek, Zijn 
Belisarius, die op detentoon-
stelling van 1 7 9 5 verseheen, 
kondigde aan Frankrtyk een' 
groot schilder te raeer aan. Hij 
had in dezelfde zaal het portret 
van Mej. BRONGNIART uilgesleld, 
dat door de kenners grootelijks 
bewonderd werd. De Psyche, 
die hij kort daarna vervaardigde, 
en die zieh door eenen hoogst 
bevalligen en liefelijken toon 
onderscheidde, verwekte de al-
gemeene bewondering. Twee 
vrienden van den kunstenaar, 
die hem uit den bekrompen toe-
stand, waarin hij verkeerde, 
wenschten te redden, verbonden 
zieh tot den aankoop van dit 
meesterstuk, waarvoor zij zes 
duizend franken betaalden. De 
schilderij der drie ttydvakken van 
den menschelijhen leefttyd, die 
door het zedelijke denkbeeld dat 
dezelve bevat, den wijsgeer niet 
minder dan den schilder tot eer 
verstrekt, en die van Ossian, 
gekenmerkt door eene dichter-
lijke zwaarmoedigheid, vermeer-
derden zijnen roem. Sedert dien 
tijd voerde hij eeH' aäntal por-
tretten uit, die zijne fortuin 
zeer deden toenemen, zonder 
in het minst zijnen roem te be-
nadeelen. Zijne schilderij van 
den slag van Austerlitz was eene 
nieuwe openbaring van die al-
vermogende verbeeldingskracht, 
van die gave om te ontwerpen 
en te scheppen, welke hem eigen 
was. Toen de gebeurlenissen 

van 1 8 1 4 , de legers der bond-
genooten te Partys bragten, be-
kwam GERARD het bewijs dat 
zijn roem door geheel Eurova 
verspreid was; de keizer van 
Rusland, de keizer van Oosten-
rtyh en de koning van Pruissm 
bezochten dp denzelfden dag zijne 
werkplaats, en gingen alle drie 
zitten voor hunne portretten. 
GERARD munlte in die genre uit, 
welke zoo naauw met de historie 
verbonden is, wanneer dezelve 
.wordt toegepast op mannen van 
karakler en verheven vernuft. 
Die van NAPOLEON, van BERNA-DOTTE, van den hertog van 
Orleans, van JOSEPHINE, van 
TALLEYRAND, van den maarschalk 
SOULT, van CARNOT, van HUM-BOLD , van den minister CANMNC, 
van mevrouw DE'STASL, van 
den generaal FOY, enz. maken 
eene geschiedkundige gajerij uit, 
waarin de hoedanigheden schit-
teren, die het zuivere en liefe-
lijke talent van dezen kunste
naar onderscheiden. Onder zijne 
beste werken moet men ook 
rangschikken,' den Zingenden 
Homerus, Daphnis en Chloe, 
Corinne, Philippus V, als honing 
van Spanje begroet, eene com-
positie, die een geheel monar-
chaal denkbeeld heeftingegeven, 
en die aan de schoonste blad-
zijden der Fransche geschiedenis 
herinnert. LODEWIJK XVI be-
stelde hem den Mögt van Hen
drik IF te Partys, enhijmaalcte 
er een zijner heerlijkste voorl-
brengselen van. XAREL X be-
lastte hem ook met het tafereel 
zijner zalving. Maar tijdens de 
Julij-omwenteling werd ditstuK 
door de opstandelingen, die io 
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de TuileriMn doordrongen , inet 
kogels als tot eene zeef gemaakt, 
en later na hersteld te zljn is 
,het naar het museum van Ver
sailles overgebragt. Zijne scbil-
derij van de heilige Theresia, 
voor het Oratorium van mevrouw DE CHATEAUBRIAND, verscheen in 
1828. Dit stuk is vooral merk-
waardig door de uitdrukking 
der godsdienstige gevoelens en 
het vuur der goddelijke liefde. 
De heilige is voorgesteld in eenen 
oogenblik van opgetogenheid-, 
om zoo te Spraken tusschen de 
aarde en den hemel geplaatst. 
De onuitwischbare verrukking, 
de gelukzalige vreugde van haar 
hemelsch gezigt, is op haar 
schoon gelaat, te midden der 
bleekheid van de kloosterlijke 
gestrengheden, te lezen. GÉRABD 
was onder het keizerlijk bestuur 
tot hoogleeraar bij de bijzondere 
schöol van schoone kunsteD be-
noemd. De reslauratie overlaadde 
hem met onderscheidingen en 
belooningen. Met eene verhevene 
ziel en een schoon karakter 
begaafd, deed GÉRARD aan het 
talent zijner kunstbroeders regt 
wedervaren. Onder de voort-

, brengselen der tijdgenooten, was 
dat, hetwelke hij het meest 
bewonderde, het koepeldak der 
//. Genoveva-kevk door GROS. 
Toen hij hetzelve in tegenwoor-
digheid van den kunstenaar 
prees, antwoordde deze zedig-
jijk: » Gij prijst mij al te zeer; 
ik heb eenvoudiglijk degeschie-
denis van Franhriß in vier lijd-
vakken geschilderd." »Zegtoch 
in vier gezangen ,"• hernam de 
groóte meesler. met even zoo 
veel bevalligheid als sehrander-

heid. De laatste door hem uitge-
voerde werken zijn vooroverste-
kende geweifbogen (pendentifs), 
tot dit schoone koepeldak be-
stemd, waarin men de zuiyerheid 
van styl en de kracht des pen-
seels, die hem zoo zeer onder-
scheiden, wedervindt. GERAR» 
was niet slechts een bekwaam-
schilder. Het talent van kun
stenaar werd in hem verhoogd, 
door eenen scherpzinnigen geest, 
eene bevallige uitspraak, en eene 
zekere schilderachtige oorspron-
kelijkheid, die aan zijn orider-
houd eenen levendigen en inne-
menden zwier bijzelte. Zijne 
Salon was de vergaderplaats der 
beroemdste mannen in alle vak-
ken. Sedert dertig jaren ont-
ving hij wekelijks, des zomers 
zoo wel als des winters, in 
dezelve al de beroemde vreem-
delingen, die Pari/js bevatte. 
Hij werkte op het einde van 
zijn leven aan eene schilderij, 
voorstellende JESUS CHRISTUS op 
den berg Thabor, bestemd voor 
eene der zalen van het kasteel 
Plessis, toebehoorende aan den 
beer DE GENOUDE. Men verzekert 
dat dit werk, het laatste van 
den beroemden kunstenaar, en 
dat hij bijna heeft ten einde 
gebragt, bij geen zijner schoonste 
voortbrengselen behoeft onder te 
doen. En na dus zijn penseel aan 
den heldenmoed en de grootheden 
der aarde te hebben toegewijd, 
wilde hij zijne loopbaan eindigen 
in den schoot der godsdienst, 
van welke hij de verhevenste 
i ngevingen ontving en voorstelde. 
Door eene zenuw-koorts aange-
tast, die in weinige dagen snelle 
vorderingen maakte, haastte hij 
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zieh ora de troostmiddelen der 
Kerk interoepen. Een zijner 
ìtaliaaosche vriend'en, die hem 
in zijne laatste oogenblikken 
kwara bezoeken, zeide hem: 
Signor raccomandate vi a Dio 
di' e pietoso e pieno di miseri
cordie, basta un sol pensiera per 
salvarsi, GERARD antWoordde« 
Ci penso, ci penso, en in zieh 
zelven gekeerd, riep hij de hei
lige Maagd aan. Hij overleed 
den 9 Januarij 1837. Indien de 
vruchtbaarheid en.de verschei-
denheid, de kracht en de naauw-
keurigheid der zamenstellingen 
kenmerken zijn die het genie 
onderscheiden, is er geen kun-
stenaar van onzen tijd die, naar 
onze meening,- zekerder aan-
spraak schijnt'te hebben dan 
hij op deze gave des hemels. 

GÉRICAULT (JOANNES LODEWHK 
THEODORUS ANDREAS) , een Schil
der en kweekeling van GDÉRIN, 
te Parijs in 1793 geboren, was 
de zoon van eenen advokaat. 
Erfgenaam eener aanzienlijke 
fortuiti zijnde, werkte hij wei
nig', gaf zieh aan allerlei bui-
tensporigheden over, zoodat hij, 
naauwelijks een en dertig jaren 
oud zijnde, den 26 Januarij 
1824 overleed, op den oogen-
blik, waarop hij eindelijk de 
noodzakelijkheid inzag, om van 
zijne noodlottige gewoonten af-
tezien, en met de talenten die 
hem geschonken waren te woe-
keren. Hij had voor. de ten 
toonstelling van 1 8 1 9 de Schip-
breiik der Medusa geleverd, die 
thans in het museum is. Deze 
schilderij, die bij hare eerste ver-
schping aan de hevigste crìtiek 

ten doel was, heeft niettemin 
gediend om hären vervaardiger 
in den rang der eerste schilders 
van Frankrijh te plaatsen. Vroe-

I ger reeds had hij verscheiden 
schilderijen vervaardigd, die den 
grooten meester verraadden, 0^ 
der anderen: een' Jager tepaard, 
een' gehwetsten kurassier, eene 
dorps-smidse. Eort voor zijnen 
dood begon hij aan eene Afne-
ming van het hruis, uitgcvperd 

| met al de verhevenheid van 
! stijl en gestrengheid van toon, 

die de beste voortbrengselen der 
Lombardische school onder-
scheidt. Men heeft van GERI-
CADLT verscheiden leekeningen 
en lilographien, onder anderen 
eene episode uit den terugtogt 
van Moskau, den Slag vanMaipit 
en dien van Chacabuco, enz. 

GERMAIN (Mejufvr. SOPHIA), 
de HYPATIA der 19.« eeuiv, te 
Parijs, den 1 April 1776 ge
boren , en den 1 7 Junij 1831 

|. oyerleden, leerde de eerste be-
ginseien der wiskunst zonder 
anderen gids.dan eenen BEZOUT, 
dien zij in de bibliotheek van 
hären vader gevonden had. De 
Differentiaal-rekening van Con-
siN was het" boek, waaruit zjj 
nieuwe onderriglingen pulte. Bij 
de oprigling van de polytech-
nieke school, verschafte zij zieh 
de cahiers van LAGRANGE, en dee° 
hem, onder den naam van eenen 

. kweekeling der school, aanmer-
kingen toekomen, waarvan de 

. belangrijkheid en de V e r d i e n s t e n 
aan den grooten meetkundige niet 
konden ontsnappen. De Theorie 
der gelallen van LEGENDRE, en de 
Arithmetische nasporingen van 

http://en.de
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GAOS vestigdeii hären geest op 
die soort van ontleding. Een Deut
sche natuurkundige,. CHLADNI 
genaamd, te Partys zijnde, droeg 
aldaar zijne zeldzame proefne-
mingen over de Millingen der 
elastieke piaten voor, Het in-
stituut loofde in 1809 eenen 
buitengewonen- prijs uit op de 
ontdekking der wiskundige wet
ten dier trillingen. In 1811 
bood SOPHIA aan het instituut 
eene Verhandeling Over dit on-
derwerp aan, die bijzonder de 
aandacht van LAGBANGE trok, 
doch door de klasse niet geheel 
voldoende werd geacht. Nog 
heeft men van deze beroemde 
vrouw: l.o Recherches etc. (Na-
sporingen over de théorie der 
elastieke oppervlakten), 1821, 
in 4.*o ; — 2.° Remarques etc. 
(Aanmerkingen over den aard, 
de grenzen en de uitgeslrektheid 
van het vraagstuk der elastieke 
oppervlakten, en geltykmaking 
dier oppervlakten). Dit is de 
vereeniging barer eerste werken 
over dit onderwerp, 1826, in 
8.T0 ; — S.o Examen etc. (On-
derzoek • der grondbeginselen, 
welke kunnen- geleiden tot de 
kennis der wetten van het even-

• wigt enz.), in de Annales de 
physique et de chimie, van 1828. 
LEGENDRE heeft in het Supple
ment op zijne Theorie der ge-
tallen, 1824, eenige hareront-
dekkingen bekend gemaakt. 
Onder hare papieren heeft men 
uilgebreide werken over de 
geschiedenis, de. aardrijkskunde 
der ouden, de natuurkundige 
wetenschappen enz. gevonden. 
De heer LHERBETTE, haar neef, 
heeft er uit ontleend: Considé

rations etc. (Algemeene beschou-
wingen over den Staat der we-
tenschappen en teueren in de 
verschillende tijdvakken van der-

_ zelver beoefening), 1833, in 8.™ 

* GERSTENBERG (HEINRICH 
WILHELM VON) •— pseudonym 
MADSER en SKALDO — - , den 3 
Januarij 1737 te Tonderen in 
Sleeswtyk geboren, studeerde 
te Jena en Leipzig, waar hij 
met GELLERT en WEISZE bekend 
werd, was langen tijd in Deen-
sche krijgsdienst, bekwam in 
1766 zijn ontslag, en werd 
Deensche president en consol 
te Lubek, leefde daarop eini
gen tijd te Eutin, en sedert 
1785 als justitie-director van 
het koninklijke lolto te Altona; 
in 1812 legde bij ook dezen 
post neder, en leefde in wijs-
geerige rust, tot aan zijnen 
dood, den 1 November 1823 
voorgevallen. GERSTENBERG, die 
in het begin op de wijze van 
WIELAND en GLEIM, met de 
gratien ligtvaardig gedarteld • 
had, werd weldra een aanhan-
geling van het Klopslocksche 
bardengezang, eeri priester van 
hef Noordsche skaldendom , en 
stapte van dit standpunt ligte-
lijk en ongeraerkt over in den 
kring der naturalistische genia-
liteiten, in welken de dichter 
met zijn droomspel Ugolino zieh 
vertoonde, en waarin hij de 
grondregels, die hij. in zijne 
Briefen über die Merkwürdig
keilen der Literatur, 1767, 
theoretisch geleerd had, prak
tisch in loepassing trachtle te 
brengen. Het stuk bragtj door 
zyne wilde streving naar origi-
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naliteit en tragische hartstog-
lelijkheid , eene groote sensatie 
teweeg, doch kunst-Verdienste 
ontbrak aan hetzelve geheel en 
al. Verder heaft men nog van 
hem: Vermischte Schriften, Al
tona, 1 8 1 5 , 3 dl.» '! 

* GERSTNER (FRANZ ANTON, 
ridder VON), in 1 7 9 5 te Praag 
geboren, was sedert 1 8 1 8 , 
hoogleeraar der praktische meet-
kunde, aan het polytechnieke 
instituut te Weene», waarna* 
hij aldaar privatiseerde, zieh 
bijzonder met de spoorwegen 
bezig hield, en dien van Peters
burg naar Zarshoe-Selo, zijnde 
de eerste spoorweg in Rusland, 
aanlegde. Op zijne reizen door 
Amerika, sedert 1838 , waar 
hij de spoorwegen onderzocht 
en reeds een uitgebreid werk 
Over dezelve begonnen had, over-
leed h\j in 1840 te NeiVrYork. 
Tot zijne werken behooren: 1 .o 
Lehrgegenstände der praktischen 
Geometrie, 1 8 1 9 ; '—2.o Samm
lung der Aktenstücke in Betreff 
der ersten österreichischen Ei
senbahn zwischen, Moldau und 
Donau, Weenen 1827 ; —- 3.o 
Bericht über den Stand der Un
ternehmung der Eisenbahn von 
St. Petersburg nach Zarshoe-
Selo en Pawlowsky, Leipzig , 
1 8 3 8 , enz. 

* GESENJDS ("HEINRICH FRIE
DRICH WILHELM), een uitste-
kende orientalist, den 3 Febr. 
1786 te Nordhausen, waar zijn 
vader praktiserend arts was, 
geboren. In het gymnasium 
zijner geboorteplaats waardäg 
voorbereid, betrok hij in 1803 

de universiteit van Helmstadt, 
om er de théologie te beoefenen, 
en gaf to»vens in het Pedagogium 
aldaar onderwijs. In 1806 be-
gaf hij zieh naar Göttingen, om, 
in de plaats van WEGSCHEIDEL 
den post van répètent in de 
theologische faculteit te beklee-
den. HEGEL (zie dat Art.) toonde 
zieh echter tegen zijne filozofi-
sehe voorlezingen ingenomen; 
dezelve hielden in 1808 op, en 
GESENIUS bepaalde alsnu zijne 
akademische werkzaamheid tot 
de Hebree uvvsche en Arabische 
taal en de exegesis van het oude 
testament. In 1808 aanvaardde 
hij, door JOH. VON MÜLLER aan-
•bevolen, eenen onderwijzerspost 
aan het gymnasium te Heiligen-
sladt. Twee jaren' vroeger had 
hij de bewerking van zijn He-
breeuwsch Woordenboek begon
nen, en kon in 1810 het eerste 
deel van hetzelve in het licht 
doen verschijnen. Ook verscheen 
nog van hera in hetzelfde jaar 
Versuch über die Maltesische 
Sprache; op den 9 Feb. 1811. 
viel hem de eervolle beroeping 
ten deel, van builengewoon 
hoogleeraar der. godgeleerdheid 
te Halle. In 1 8 1 3 stichtte hij 
een exegetisch genootschap on-
der de studerenden, hotwelk 
uitmuntende geleerden vormde. 
Zijne, aanvankelijk in klein 
formaat, in 1 8 1 3 voor de eer
ste maal uitgegevene Gramma
tik der hebräischen Sprache, 
beleefde 1 4 uitgaven, denieuff-
ste in 1845 door RÖDIGER , en 
werd in bijna alle talen vertolkt-
Duidelijkheid en doelmatigbew 
zijn de blijvende voorregten 
van dit werk. Het Hebräische 
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Lehrbuch, dat er toe behoorde, 
beleefde evenzeer verscheiden 
uitgaven, de laatste is in 1844 
door DE WETTE bezorgd. Als 
inleiding tot de spraakkunst 
nioest dienen t Geschichte der 
hebräischen Sprache und Schrift, 
1 8 1 5 . Het Handwörterbuch, als 
een uittreksel voor Scholen uit 
het grootere werk, werd in 
1833 obk in het Latijn bewerkt 
en onder den titel van Lexicon 
manuale hebr* et chald.inV. T. 
libros, in het licht gegeven. 
In 1820 ondernam hij, door 
zijnen vriend THILO vergezeld , 
met koninklijke ondersteuning, 
oene wetenschappelijke reis naar 
Franhrijh en Engeland, en hield 
zieh vooral te Oxford bezigmet 
de niet gedrukte bijbelvertalin-
gen en met uittreksels uit de 
oude Hebreeuwsch-Arabische, en 
Syrisch-Arabische schrijvers van 
woordenboeken en spraakkun-
sten. Vruchten dezer reizen 
waren monographien, over de 
Lexica in handschrift van BAR-
ALI en BAR-BAHDL, 1834 en 1839, 
onder den titel van de L'exico-
graphis Syris inedites, 2 afl.» 
van1 de Anecdota orientalia uit-
makende. Na zijne ierugkomst 
verscheen in het licht Der Pro
phet Jesaia, in het Hoogduilsch 
vertaald, en met een filozofisch-
kritisch en historisch common-
tarium vergezeld, 1 8 2 1 , 3 dl.» 
Zijne vooringenomenheid «voor 
de semitische paleographie bragt 
hem ook tot het beoefenen der 
Phenicische laal. In 1825 gaf 
hij in het licht i De inscriptione 
Phomicio-Graca; in 1 8 3 6 1 De 
inscriptione Pmico-Lybica enz. 

II. DEEL. 

Als resultaat eener herhaalde 
reis naar Engeland en Holland 
verscheen het groote werk: 
Scriptural lingumque Pficenicim 
monumenta quotquot supersunt 
edita et inedila ad autographo-
rum optimorumque exemplörum 
fidem edidit additisqae de scrip
tum et lingua Phxnicium co-
mentariis illustravit, 1837. Wijl 
hij, uit verkleefdheid aan Halle, 
eene beroeping in de plaats van 
den overledenen EICHHORN, on
der de schitterendste yoorwaar-
den, van de hand wees, werd 
hij tot consistoriaalraad verhe-
ven. Grootelijks krenkte hem 
de onwaardige verdenking zij-
ner godsdienstige en theologische 
overtuiging, in het beruchte 
artikel der Evangelische Kir
chenzeitung van 1 8 3 0 , waarbij 
het om niets minder dan om 
zijne verwijdering en die van 
zijnen ambtgenoot WEOSCHEI-
DER van het openbare leeraars-
ambt te doen was. Als resultaat , 
van een langdurig onderzoek, 
verklaarde het ministerie, onder 
ALTENSTEIN, » dat ergeengrond 
voorhanden was,1 om de aange-
klaagde hoogleeraren te vervol-
gen." Intusschen zoo beroemd 
als GESENIÜS als taalnavorscher 
was, zoo min nuttig en grondig 
was zijne eigenlijke theologische 
geleerdheid: hij huldigde het 
rationalismus vulgaris. GESENIUS 
overleed den 23 October 1 8 4 2 , , 
aan de gevolgen eener maag-
ziekte. Als orientalist was zijne 
geleerdheid even zoo veelom-
vattend als bondig, en strekte 
zieh uit over de gezamenlijke 
talen van densemiltischenslam. 

N 
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Vergelijk: GESENHIS, eine Erin-
wrung für seine Freunde, Bet-
J#»,.1842. 

GESNER, — Zie GESZNER -Wbh.-

GHERARDESCA(PHILIPPUS), een 
componist, iu 1 7 3 0 te Pistoja 
geboren, was eendervoornaam-
ste kweekelingen van den be-
roemden MARTINI , die met de 
regeling der concerten van het 
hof belast was. Hij had reeds ver
scheiden opera's gecomponeerd, 
die veel bijval vonden. In 1770 
tot muzijkmeester van den groot» 
hertog LEOPOLD benoemd, hield 
hij op voor het tooneel te wer
ken , en gaf tevens lessen aan 
de talrijke kinderen van den 
groot-hertog: later verbond hij 
zieh aan de dienst van LODEWIJK. 

VAN BOURBON, koning van Be-
trurie. Be requiem-mis ,• die hy" 
in 1803 voor de uitvaart van 
dien vorst vervaardigde, wordt 
voor een meesterstuk gehouden. 
flij had in 1782 zes Sonaten 
voor piano, en viool in het licht 
gegeven. Terwijl hij in afzon-
dering te Pisa leefde, overleed 
hij aldaar in January 1808. 

GIAMPA'OLÖ (PAULUS NICOLA AS) , 

een landbouwer, in 1 7 5 1 te 
Ripalimosani, in het koningrijk 
Napels, geboren, ontving het 
doctoraat in de godgeleerdheid, 
en werd in 1 7 7 9 tot kanonik 
en later tot algemeen vikaris 
te Sessa benoemd. In 1807 in 
Napels teruggekeerd, werd hij 
door koning JOZEF BONAPARTE 

in den staatsraad beroepen. Hij 
overleed in 1 8 3 2 , na met de 
orde der Beide-Sicilien versierd 

- G I À . 

te zijn. Hij was lid der aka-
demie van wetenschappen, van 
de maatschappij der beminnaars 
van den landbouw (georgophilen) 
te Florence, en van de akade-
mie van Livorno. Men heeft 
van hem onder andere werken: 
l.o Memoria sulla riproduzione 
degli alberi, 1 8 0 6 ; — 2.o Le
sioni e catechismo d'agricoltura 
per le scuole secondarie delregno, 
Napels, 1808, 3 di.», in 8.™j 
— 3.o Sugli difetti di agricol
tura della più parte delle Pro
vincie del regno, ibid, 1829 ; 
— 4.0 Elogio di SAVERIO POLI, 
ibid, 1 8 2 5 , in 8.™ Het be-
langrijkste zijner voortbrengse--
len is welligt Dialoghi sulla 
religione, 1 8 1 5 — 1 8 2 2 , 4 di.", 
in 8 . V 0 , waarin hij aantoont 
dat de godsdienst tot de natuur 
van den mensch behoort, en 
dat zij eene der eerste behoeften 
zijner ziel is. 

GIANNI (FRANCESCO), in 1759 

te Rome geboren, was een 
kleermaker, en gevoelde zijn 
talent voor de dichtkunst ont-
waken door het lezen van TASSO 

en ARIOSTO; het was op zijne 
snijderstafel dat hy zijne eerste 
verzen vervaardigde: de bijval, 
dien dezelve in het door hem 
bewoonde wijk vonden, bragt 
hem op het denkbeeld om afe 
improvisator optelreden, een be-

•roep dat enkel onder de Itah-
anen bestaat. Hij doorkruiste 
Italie en bezong voòr de vuist, 
de heldendaden en zegepralen 
van BONAPARTE, die hem tot 
lid van den raad der Dotti van 
de Cisalptymche republieh deed 
benoemen. Tijdens den kort-
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stondigen voorspoed der Russen, 
" Werd hij in het fort van Cattaro 
opgesloten. In Frankrijk geko-
nien zijnde ontving hij van zij-
nen held den titel van Keherlyk. 
Improvisator, met eene jaarwedde 
van 6,000 francs. Verscheiden 
zijner voor de vuist uitgespro-
ken gezangen werden gedrukt, 
met de Fransche vertaling er 
tegenover. Bij de, restauratie 
behield GIANNI, door den invloed 
van CORVETTO, zijne jaarwedde, 
maar zijne muze wijdde zieh 
voortaan enkel aan godsdienstige 
onderwerpen toe. Hij overfeed 
te Parijs in 1823. Zijne voor-
naamste werken zijn te Milane 

. gezamenlijk uitgegeven, 1 8 0 7 , 
5 dl.», in 1 2 . M ° Men treft in 
dezelve gedichten aan, degroot-
ste dichters van Italic waardig., 
MONTI zeide van hem: Natura 
ha fatlo di tulto per formarne 
un gran poeta. 

* GICHTEL (JOHANN GEORG) , 
ecn mystieker der 17.° eeuw, 
te Regensburg den 1 4 Maart 
1638.geboren, zwier-f reeds in 
zijn 12 . E jaar dikwerf geheele 
dagen in het veld rond » om 
— zoo al? hij zieh uitdrukte —-
met God te spreken." Nadat 
hij de Studie der godgeleerdheid, 
waarop hij zieh te Straatsburg 
toelegde, met die der regten 
verwisseld had, werd .hij advo-
kaat in" zijrie geboorteplaats, 
van waar hij later naar Spiers 
ging. Hier verviel hij deels in 
godsdienstige, deels in staalkun-
dige dweeperij, en wilde naar 
Indie reizen, om aldaar de hei-
denen te bekeeren. Hij -hield 

zieh echter to München en Re
gensburg omtrent 1 0 jaren lang 
op, en wilde b'ij de rijksverga-
dering aan eene algemeene ker-
kelijke verbetering werken. Wijl 
men echter op z'rjne droomerijen 
geen acht sloeg, zop schimpte 
hij zoo zeer op de overheid en 
geestelijkheid, dat men hem 
voor drie maanden gevangen 
zette, en uit Regensburg ver
bände. Op gelijke wijze werd 
hij in Holland tweemalen ge
vangen gezet, aan de kaak ge-
steld, en in 1688 uit Zwolle 
en de provincie Overißssel ver
bannen, Nu zwierf hij in de 
Nederlanden rond, en predikte 
vooral de onthouding in en 
buiten het huwelijk en den le
diggang. Hij leefde eindelijk te 
Amsterdam, arm, onbekend en 
veracht tot dat hij aldaar in 
1 7 1 0 overleed. Zijn getrouwste 
aanhanger was JOHANN WILHELM VON ÜERERFELDT, een voormalige 
koopman te Frankfort »/M., die 
zijne sekte, de zoogenaamde 
Engel-broeders, voortzette, zoo-
dat zij op Verscheiden plaatsen 
nog niet geheel uitgestorven is. 
Van zijne Theosophische send-
hieven, gaf ARNOLD in 1701 
2 dl.» in het licht, die in 1708 
nog met 3 vermeerderd werden; 
in 1 7 2 2 verscheen verder dege-
heele verzameling, onder den 
titel van Theosophia practica, 
te Lenden in het licht. 

GIFFORD (WILLIAM), in 1 7 5 7 
te Ashbyrton in Devonshire ge
boren , was eerst scheepsjongen, 
en leerde naderhand het schoen-
makershandwerk, trok echter 

2 
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door* zijne begaafdheid voor de 
dichlkunst de opmerkzaamheid 
van den heelmeester COOKESLEY 
tot zieh, en vond door dezen 
vrienden, die hem eene plaats 
in het collegie van Exeter aan 
de universiteit van Oxford ver
schalten. Aldaar leerde hem 
lord GROSVENOR kennen, die hem 
tot gids van zijnen zoon op 
reizen door verschillende landen 
van Europa verkoos. De ijverige 
verkleefdheid van GIFFORD aan 
het ministerie verschaffe hem 
later eenige voordeelige openbare 
posten. Hij is de schrijver van 
verschillende hekeldichlen. Zoo 
geeselde hij in 1 7 9 1 de sma-
kelooze rijmelaars in The Ba-
viad, in 1794 de fabrikanten 
van tooneelspelen in The Mae-
vlad. In 1797 ondernam hij 
de redaklie van het tijdschrift 
The Anti-Jacobin. De uitmun-
tende Vertaling van JÜVENAUS 
verscheen in 1802 , waama hij 
zieh met de uitgave van MAS-SINGER'S tooneelspelen (1805) 
bezig hield, waarop later de 
werken van BEN JONSON ( 1 8 1 6 ) , 
FORD en SHIRLEY volgden. Van 
1809—1824 redigeerde hij het 
door hem gesuchte Quarterly 
Review. Nog heeft men van 
hem eene vertaling YanPERsios. 
Hij overfeed in 1826, tePimlice 
bij London, den roem nalatende, 
van sedert POPE de naauwkeu-
rigste schrijver te zijn, dien 
Engeland heeft voortgebragt. 

: ,* GILS (ANTONIUS VAN), den 
29 Julij 1 7 5 8 , te Tilburg van 
brave en welhebbende ouders 
geboren, maakte zijne voorbe-
reidende S tud ien te Turnhout, 

alwaar hij reeds in elke klasse 
boven zijne medeleerlingen uil> 
blonkj naar de hooge school te 
Leuven verplaatst, waren zyne 
vorderingen aldaar weldra zoo 
uitstekend, dat hij den 7 Aug. 
1 7 7 9 , als Eerste {Primus) in 
de wijsbegeerte en al derzelver 
deelen werd uitgeroepen. Van 
1780—1785 lector in het Paus-
collegie te 'Leiwen zijnde, word 
hij den 1 4 Junij 1783 te Ant
werpen tot priester gewijd, en 
in hetzelfde jaar tot lector in 
het Oratorium, daarna in de 
abdij van St. Gertrudis benoemd. 
Den 5 Julij 1785 werd bij te 
Leuven tot Hcentiaat in de hei
lige Godgeleerdheid bevorderd. 
Sedert 1 7 Junij 1786 fungeerde 
hij als assistent te Eindhoven, 
als wanneer hem, van wege de 
regering van keizer JOZEP II» 
dringend den leeraars-stoel der 
godgeleerdheid, in het zooge-
naamde algemeene seminarie van 
Leuven werd aangeboden,.welke 
aanbieding hij van de hand wees. 
Den 8 December deszelfden jaars 
werd hij" benoemd tot pastoor 
te 's Hertogenbosch, in de kerk 
toenmaals onder den naam van 
die der Vuchterstraat of van de 
Zeven Weeen bekend. In April 
1790 vertrok hij naar Leuven, 
en werd aldaar president in het 
collegie van Malderus; k?rt 
daarna hoogleeraar in de heilige 
godgeleerdheid en kanonik der 
eerste fondatie in de St. Pieters-
kerk. Den 27 November des
zelfden jaars werd hij door de 
Oostenrijksche troepen als gij-
zelaar voor de stad Leuven, 
gevaiikelijk, onder militairen-
gcleide naar Mechelen vervoerd, 
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doch kort daarna weder invrij-
heid gesteld. Den 18 December 
daaropvolgendezond deuniversi-
teit hem naar 's Gravenhage, om 
op het congres der Oostenrijk-
sche, Engeische en Nederlandsche 
gezanten, over de aangelegen-
heden der universiteit te han-
delen. In 1 7 9 1 werd hij gewoon 
hoogleeraar in het collegie der 
drie 'taten (Latijn, Grieksch en 
Hebreeuwsch), waarin ook het 
Fransch en de geschiedenis on-
derwezen werd; dit collegie werd 
ook naar deszelfs stichter, HIERONYMUS VAN BOSLEVDE , Busli-
dianum genoemd. In Maart 1 7 9 2 
werd hij uit het collegie van 
Malderus verjaagd, dat door de 
Oostenrijksche troepen voor de 
gekwetsten en zieken werd in-
genomen. In het begin van 1 7 9 4 
was hij proost in het klooster 
der Witte' Frouwente Lernen. 
Den 1 1 April van dät jaar werd 
hij door de universiteit tot het 
doctoraat bevorderd,. na op> de 
uitmuntendste en welsprekend-
ste wijze zijne Thesis met den 
meesten lof verdedigd te heb-
ben. Den 1 4 Augustus daarop-
volgende werd hij met eenige 
andere leden der universiteit als 
gijzelaar gevankelijk weggevoerd, 
naar het kasteel van Peronne 
in Frankriß, ter oorzake van 
militaire schatting, welke aan 
de universiteit was opgelegd, 
en bleef aldaar onder militaire 
bewaring, tot den 1 5 October 
daarna; gedurende zijne gevan-
genschap aldaar overleed zijne 
moeder te Tilburg, den 31 Au
gustus 1794. In 1 7 2 5 werd hij 
rector-magnificus aan de Leu-

N 

vensche universiteit. Daar ten 
gevolge der omwenteling, vele 
parochien in Frankrijk, vooral 
in het diocees van Alrectit bijna 
algemeen zonder wettige herders 
waren, naardien dezelve, om 
hunne getrouwheid aan het heilig 
geloof, uitgeweken, of gebannen 
of gedood waren, en de conven-
tie den 2 1 February en 30 Mei 
1 7 9 5 , eenige verzachtende wet
ten omtrent de uitoefening der 
godsdienst had aangenomen, zoo 
trok VAN GILS, in Augustus des-
zelfden jaars, met eenige weinige 
medegezellen, als missionaris 
xascvFrankrtyk, en nawerkelyk 
voor het bisdom Atreeht zending 
te hebben bekomen, kwam hy 
den 7 Augustus te Doornik, 
den 1 2 te Göttliches, den 24 te 
Brebiere, nabij Douay, alwaar 
hij met blakenden ijver en on-
gemeen veel vrucht zijne apos
tolische bediening uitoefende, 
een aantal kinderen doople, 
huwelijken inzegende, en voor 
zoo veel het hem mogelijk was, 
het kwaad en verderf uitroeide, 
dat de omwenteling reeds had 
te weeg gebragt. Dan weldra 
werd hij in zijnen zegenrijken 
werkkring gestoord; de eed, op 
de zwaarste straffen, van elken 
priester op de souvereiniteit des 
volles gevorderd,. noodzaakte VAN 
Gms naar Beigiß terugtekeeren, 
alwaar hij den 27 Sept. weder 
aankwam. Den 30 daaropvol-
gende -verkläarde de conventie 
de Belgische Provincien met de 
Fransche republiek vereenigd te 
zijn, en van toen af, zegt de 
geleerde VAN DE "VELDE , Ziep 
alles ten verderve; vroegerreeds 

3 
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de Catholijke Apostolische en 
Roomsehe Kerk erkent, zoo dat 
ons geweten, bij de intevoeren 
eeredienst (culte), ons niet de 
minste deelneming of invloed-
uitoefening, hetzij regtstreeks 
of zijdelings veroorlooft." 

In 1 7 9 8 gaf VAN GILS het zeer 
gezochte géschrift in het licht: 
De twee Cosijns. Eenvoudige 
samenspraalten over de Religie-
zaken van dezen tijd, waarin 
boven vermelde verklaring voor-
komtj en toen in 1 7 9 7 in Belgiè 
het edict der verklaring vàn den 
7 Vendémiaire, jaar IV, wèrd 
ingevoerd, gaf hij in het licht: 
Motifs de conscience etc., in het 
Nederduitsch verkort onder de
zen titel versehenen : Onlverp 
van een antwoord van eenen 
priester vm Loven, aan den 
cömmissaris van de uitvoerende 
Magt, die de rodens vroeg, 
waarom die der faculteit der 
Theologie wàgerden de déclara-
tiete doen. Toen' op den 1 Deeb. 
1 7 9 7 , de pastoors van Leuven 
waren gevangen genomen, hield 
VAN GILS zieh tot den 4 daar-
opvolgende ' in een burgerhuis 
schuil, op welken dag hij Leu
ven ontvlugtte, en na eene moei-
jelijke en gevaarlijke omdooling, 
den 7 te Tilburg aankwam. Na 
kortstondig teBoxteleate'sHer
togenbosch als assistent te heb
ben gefungeerd, was VAN GILS, 
in overeenstemming met den 
Hoogw. vicarius VAN ALPHEN 
(zie dat Art.), vooral bedacht op 
de oprigling van een seminarie 
voor het dioeees van 's Hertogen
bosch, met dat gelukkig gevolg 
dat reeds den 1 Januarij 1708, 

had VAN GILS openlijke belij-
denis van zijn geloof gedaan, 
door met twee zijner arabtge-
nooten BJERFS en- HAVELANGE, 
den 1 7 January 1 7 9 5 , in ge-
schritt openlijk te weigeren, de 
plegtige opening van den Tempel 
der Rede te Leuven bijtewonen. 
Wij laten de verlaling van dit 
belangrijke en raoedige stuk al-
hier volgen: — » De ledender 
Theologische faculteit bij de 
universiteit van Leuven aan de 
leden uitmakende de raagistraat 
dërzelfde stad.;? 

» Burgers ln 

» Wij hebben kennis geno-
men van uwen brief, den 27 
Nivoso, jaar 3 der republiek, 
aan die der universiteit (à ceux 
de l'université) gerigt, bij welken 
gij hun de opening van den 
Tempel, der Rede genaamd,op 
den aanstaanden deeadi aankon-
digt. Daar wij ons in genoemden 
trief vinden aangeduid, als moe-
tende door onze tegenwoordig-
heid in akademisch plegtgewaad 
medewerken, om, volgens uwe 
uitdrukking, het volk uit de 
dwaling te brengen, en het ge-
noemde feest luisterbijtezettenj 
wij vermeenen aan het heilige 
geloof, dat wij door Gods genade 
het geluk hebben te belijden, 
verschuldigd te zijn aan u, 
Burgers! te verklaren, dat wij 
geene andere wettige, geoor-
loofde en heilsame eeredienst 
erkennen, dari die welke onze 
Verlosser JESUS CHRISTUS, waar-
açhtig God en waarachtig mensch, 
zieh heeft verwaardigd ons te 
veropenbaren, en die zijne Kerk, 
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daartoe te 's Hertogonbosch een 
huis gehuurd, en het seminarie 
den 29 daaropvolgende (feestdag 
van den H. FRANCISCUS VAN SA
LES) geopend; doch een jaar later 
op denzelfden dag naar Herlaar 
verplaatst werd, enwaarvanvAN 
GILS tot president en hoogleeraar 
werd benoemd. Toen op den 
1 4 April 1 8 1 0 , de vicarius VAN 
ALPHEN gevankelijk naar-iiVa«/c-
nj&̂ werd gevoerd, besloot VAN 
GILS', zonder door de daaraan 
voor hem verbundene gevaren 
te worden afgeschrikt, zijnen 
grijzen kerkvoogd te volgen, en 
wendde te Parijs alles aan om 
hem tot troost en sterkte te 
verstrekken en hem zoo moge-
lijk aan de klaauwen zijnervij-
anden te ontrukken, welk laatste 
doel hij echter niet kon berei
ten. VAN GILS keerde intusschen 
veilig in zijn geliefkoosd semi
narie terug, vôrdubbelde zijnen 
ijver in de opleiding der jeug-
dige Levieten. Dan ook deze 
zijn ijver was den toenmaligen 
overweldigers een doom in het 
oog: bij eene aanschrijving van 
den prefekt des départements 
der Monden van den Bijn, FREMIN ' DE BEAUMONT , van 1 5 Junij 
1 8 1 2 , werd hem de voortzet-
ting van zijn onderwijs verboden, 
en hij gelast, het seminarie 
binnen twee dagen te vertaten, 
en zieh naar Mechelente bege-
ven, alwaar hij, tot nader order 
onder opzigt zou blijven. Den 
23 Junij kwam VAN GILS met 
zijnen medeballing den Eerw. 
MOZER te Mechelen aan, alwaar 
zij steeds onder opzigt stonden, 
en den 27 December het bevel 

N 

ontvingen, om op hunne kosten, 
onder geleide van twee Soldaten 
en den politie-commissaris naar 
Dijon vervoerd te worden. Om 
de groote kosten, verkozen zij 
echter de reis derwaarts te voet 
te doen-, en even als alle andere 
gevangenen des avonds in de 
kerkers opgesloten te worden. 
Doch door tusschenkomst der 
Eerw. heeren FORGEUR en HULEU 
vicarissen van het aartsbisdom, 
welke zieh als borgen voor hen 
stelden, werd hethun vergund, 
om zonder geleide naar Dijon 
te vertrekken, waar zij na 20 
dagreizen, den 28 Januarij 1813 , 
aankwamen. Den volgenden dag 
was het feest van den H. FRAN-CISCUS DE SALES , en juist een 
jaar daarna op denzelfden feest
dag vertrokken zij uit Dijon 
naar htm vaderland längs Basel 
en Duitschland terug. De brie-
ven, welke VAN GILS uit deze 
zijne ballingschap schreef, vooral 
die aan zijne zuster, dragen 
alle den onmiskenbaren Stem
pel van zijnen blakenden gods-
dienstijver, van zijn geduld in 
de kwellingen, welke hij als 
het behoud des geloofs be-
schouwde, van zijne eenige zorg 
voor het bestaaa en den bloei 
van het door hem medegestichte 
seminarie. Naauwelijks was hij 
in het laatste teruggekeerd, of 
hij werkte onvermoeid aan de 
uitbreiding deszelven, teneinde 
de jeugd in de teedere jaren 
voor den verpestenden invloed 
der wereld te beveiligen, en 
de jeugdige kweekelingen des 
heiligdoms die bekwaamheden 
en deugden te doen verkrijgeh, 

4 
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,-waardoos zy aan hunne bestem-
ming, namelijk het licht der 
wereld en het %out der aarde 
te zijn, zouden kunnen beant-
woorden. Ja zijn ijver voor den 
bloei van het seminaiie ging 
zoo ver, dat zijne gezondheid 
er merkelijk en zigtbaar door 
leed, en toen een zijner vrien-
den hem had aangemaand op 
de laatste meer acht te slaan, 
antwoordde hij: » geenestudie, 
maar de zorg voor het seminarie 
overvalt mijn'gemoed . . . .en 
wilt gij voortaan weten, hoe 
het met myn gestel gelegen is, 
dirjitum applied, Seminario et 
habebis pulsum cordis met (leg 
uwe hand op het seminarie en 
daar zult gij den polsslag van 
mijn hart vinden)." Reeds sedert 
eenige jaren narneu zijne geest-
vermogens allengskens af, tot 
dat hy" eindelijk het geheele ge-
bruik derzelve verloor. Tot 
zijhen laatsten ademtogt ging hy 
echter voort met bidden, en 

' met vermanen tot het vasthou7 

den aan het alleen zaligmakend 
geloof en aan het onfeilbaar gezag 
der Kerk. Hij overleed den 10 
Junij 1834 in het seminarie, 
en werd den 1 3 daaropvolgende 
te Schijndel, naast het graf van 
den Hoogw. vicariu» ANTONIUS VAN- ALPHEN begraven. Op zijne 
uitvaart sprak de Eerw. heer 
G. P. WILMEB, hoogleeraar der 
godgeleerdheid in helzelfde se
minarie, naar aanleiding van II 
TIM. IV, 7 — 8 , zijne Kjkrede 
nit, welke hartelijke en sierlijke' 
rede in 1 8 3 4 , te 'sHertogen-
bosch is in het licht versehenen. 
Behalve de reeds aangevoerde 
gelcgenheidsschriften, heeft men 

nog aan VAN GILS te danken: 
l.o De gronden van het Christen 
Catholiek geloof tegen over de 
gronden der philosophic, 'sBosch, 
1800 j — in 1 8 2 7 , onder een' 
eenigzins veranderden titel, bij 
de uitgevers dezes herdrukt; 
— 2.o Analysis Epistolarum B. 
Pauli Apostoli ad usum semy 
narii Sylvm-Ducensis, item Epis
tolarum canonicarum, Lernen, 
1 8 1 6 , later herdrukt; — 3.° 
.Katholißh MeyerVjsch Memorie-
boeh, enz., 1 8 1 9 , bij de uit
gevers dezes, enz. 

GIOENI (de ridder JOZEF), een 
natuurkundige in 1 7 4 7 , te Ca* 
tana uit eene der adellijkste 
familien van het koningryklVft-
pels geboren, openbaarde reeds 
vroegtijdig eenen grooten aanleg 
voor de natuurkundige weten-
schappen: de Etna werd het 
voornaamste voorwerp zijner 
Studien; en zijne aanwijzingen 
waren zeer nuttig aan DOLOMIED , 
die er hem openlijk zijne erken-
tenis voor betuigd heeft., Hij 
vergezelde den Franschen geo-
loog op zijne reis door Steilie, 
en begaf zieh verVolgens naar' 
Napels, alwaar hij HAMILTON 
leerde kennen, die hij door zijne 
ondervinding hielp. Op zijne 
verschallende togten, had GIOBW 
vulkanische voortbrengselen ver-
zameld: hij voegde er schelpen, 
amber, zouten, metalen, zwa-
vels, marmers, kristallen enz. 
bij, en vormde zieh op deze 
wijze een kostbaar museum, 
waarvan hij zelf den Calalogus 
heeft in het licht gegeven, en 
dat de reizigers te Catana nog 
kunnen bezigtigen. Deze ge-



0. 201 

leerdq natuurkundige was hoog-
leeraar aan de universiteit dier 
stad, alwaar hij den 6 October 
1822 overleed: men heeft van , 
hem in het Italiaaugch: l.o Fer
slag van eenen bloedkleur-regen, 
die in 1781 aan de Zuidzijde 
van den Etna viel, geplaatst in 
het dagboek der koninklijke 
maatschappij van Lenden; — 
2.o Beschrijving eener nieuwe 
soort van schelpdieren, op het 
Strand van Catana gevonden, 
Napels, 1783; — 3.o Ferslag 
van de uübarsting van den Etna 
in 1787, in 4.*°!j — 4.o Fesu-
viaanscke steenkunde, 1791, in 
8.T° Hij was lid van verscheiden 
geleerde genootschappen. 

GIOJA (MELCHIORS), te Pia-
eensa in 1760 geboren, werd, 
na aldaar zijne Studien te heb-
beh volbragt, tot priester gewijd. 
Bij den jntogt der Franschen 
in Italie, in 1796, verklaarde 
hij zieh voor het republikeinsche 
stelsel, en behaalde den prijs 
door het instituut van Milane 
uitgeloöfd op de vraag: Welke is 
onder al de vrije regeringen, 
diegene welke voor het geluk 
van Italie het beste past? Naar 
zijne geboorteplaatsteruggekeerd 
zijnde, liet de hertog van Parma 
hem gevangen'zetlen; maar BONAPARTE deed hem weder in 
vrijheid stellen, en, te Milane 
teruggekeerd, werkte hij mede 
aan de redactie van eenige dag-
bladen. De uildrijving der Fran
schen uit Italie, in 1799, bragt 
hem andermaal in de gevange-
nis, en eerst bij hunne terug-
komst in hetzelve, kreeg hij 

zijne vrijheid weder. Eenige 
losse stukjes, in den geest der 
staatkunde van BONAPARTE, 
vooral de Engeischen door zieh 
selve geschilderd, dat op het 
tijdstip verscheen, waarop het 
vastelandsstelsel in werking werd 
gebragt, verwierven hem den 
titel van geschiedschrijver van 
het koningrijk Italie; maar zijne 
Theorie- der echtscheiding deed 
hem in hetzelfde jaar dien post 
weder verliezen. Door den mi
nister van binnenlandsche zaken 
beschermd, werd hij tot afdee-
lingschef in de bureaux der 
statistiek benoemd; maar met 
den opvolger des ministers ge-
raaktehij in geschil, en na zijn 
ontslag le hebben bekomen, 
wreekte hij er zieh over door 
een pamphlet, getiteld: Il povere 
diavolo, dat hem uit het ko
ningrijk deed verbannen. Na. 
verloop van 28 maanden kwam 
hij weder in hetzelvé, en ves-
tigde zieh te Milane, alwaar hij 
voortging zieh, tot aan zijnen 
dood, die in 1829 voorviel, met 
staatshuishoudkunde, staatsbe-
schrijving en wiskunde bezig 
te houden. Zijne voornaamste 
werken zijn: l.o Wijsbegeerte 
der statistiek, 2.e uitg. Milane, 
1829, 4 dl.», in 8.TO; — 2.o 
Oversigt der huishoudelijke we-
tenschappen, 1817, 6 dl.n, in 
4.to -} — 3.o Ferhandeling over 
de Verdienste en de belooningen, 
2.e uitg. 1830, 2 dl.», in 4.t°, 
een vervolg op het beruchte 
boek van BECCARIA (zie dat Art. 
-Wbh.-), Ferhandeling over de 
misdaden en de straffen. Het 
werk van GIOJA dat net meeste 

5 
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Borne, te. Florence, te Madrid, 
in het Eskuriaal, te Dresden, 
en te Parijs. Uit zijne talrijke 
Scholen traden niet slechts vele 
inlandsche maar ook vreemde 
kunstenaars te voorschijn. 

G l O V E N E ( J O Z E F MARIA), in 
1 7 5 3 te Molfetta in Apuglia 
geboren, Steide zieh voor om 
zieh onder de Jesuiten te be-
geven toen die geleerde maat-
schappij yernietigd werd. Na 
den geestelijken Staat omhelsd 
te hebben werd hij eerst tot 
kanonik, en daarna tot groot-
vikaris van Malfetta benoemd. 
In 1806 werd hij in hoedanig-
heid van apostolisch vicarius, 
door Pros VII, met de admini-
stratie der kerk van Otranto 
belast, met de orde van Ver
dienste der Beide- Sicilien ver
siera en tot opperbewindhebber 
der Studien in de provinciè'n 
Lecco en Basilicata benoemd. 
De staatkundige schokken van 
1820 noodzaakten hérh, om zieh 
als afgevaardigde van het par
lement .naar Napels te begeven; 
maar bij de ontbinding der ver-
gadering, keerde hij naar zyne 
geboorteplaatsterug, omdezelve 
niet weder te verlaten, en over
leed aldaar in 1837 . Onder 
andere werken, heeft men van 
hem : l.o Lettera al signor abhata 
Fortis, intorno alla ritrosità na
turale della Puglia; — 2.o Me
moria sulla rogna degl' olivi, 
Napels, 1 7 8 9 , in 8 J O J —• 3.« 
Lettera al chiaro consigliere Mot-
tei, ib. 1 7 9 0 , in 8.*»} — 4 - ° 
distruzione sulla cultura del 
cotone a colore di Camoscio, 
Milane, 1 7 9 2 , in 8 .™; —5.» 

gerucht heeft gemaakt is de 
Nieuwe Galathea, 1823 , 2 dl.», 
in 1 2 . M 0 , dikwerf herdrukt, voor 
de jeugd bestemd, waarin men 
echter de grootste toegevendheid 
voor de misdad.en en ongeregeld-
heden aantreft, an dat dus ook 
aan eene scherpe eritiek niet 
kon ontgaan. 

* GIORDANO (LUGA), een be-
roemde schilder uit Napels, 
waar hij in 1632 geboren werd; 
leerde bij zijnen vader en in 
Jßome bij PIETRO DI CORTONA, 
ontving later. ook eenige lessen 
van PAOLO YERONESE, voerde in 
Italie en in Spanje, werwaarts 
KAREL II, hem in 1690 beroe-
pen had, eene menigte kunst-
stukken uit en overleed in 1705 
in zijne geboor.teplaats. Wegens 
den ongemeenen spoed, waar-
mede hij schilderde bekwam hij 
den bijnaam van LUCA FAPRBSTO, 
dewijl zijn vader, die zeer in-
halig was, hem, als hij werkte 
dikwerf deze woorden toeriepj 
het is ook aan dezen spoed 
foeteschrijven, dat zijne voort-
.brengselen zoo verschillend van 
waarde zijn, voor een der beste 
dsrzelve wordt het plafond in 
de kerk van het Eshuriaal ge-
houden. Dikwerf is hij in de 
teekening pnnaauwkeurig, maar 
steeds moet men in hem eene 
fijne hand bewonderen. Zijn 
koloriet is vol harmonie en tee-
derheid; met het perspectief was 
Inj volkomen bekend, en zijne 
verbeeldirigskracht is onuitput-
telijk, Eenige zijner schilderijen 
zijn zeer vlijtig uitgewerkt en 
liefelijk. Zijne voornaamste 
voortbrengselen vindt men te 
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La Mia Villegiatura, Parma, 
1804, in 12.m°j — 0.0 Notizie 
geologiche sulle due Puglie, 
Modena, 1824 ; -— 7.o Kalen-
darin mera, manuscribía, ali-
aque monumenta ecclesiarum 
Apuli® et Japigice, Napels, 1824, 
in 4.t0; — 8.0 Dissertazione 
sul sagramento della Penitenza, 
ib. 1782, enz. 

' GIRAC (FRANCISCDS BAREAU DE) , 
te Angouléme ili, 1732 geboren, 
ondèrscheidde zieh in zijne the
ologische Studien , en Werd, na 
de heilige wijdingen ontvangen te 
hebben, tot algemeen vikaris 
en deken van het kapiltel van 
Angouléme benoerad. In 1765 
tot de vergadering der geestelijk-
heid afgevaardigd, openbaarde 
hij aldaar een karakter van ver-
zoening en liefde, dat aller 
blikkehop hern deed vallen. In 
het volgende jaar werd hij tot 
bisschop van Saint-Brieuc. he-
noemd , en drie jaren later op 
den stoel van Rennes verplaatst. 
Hij weigerde den eed op de 
burgerlijke constitutie der gees-
Jtelijkheid afteleggen, en moti-
veerde zijne weigering in eene 
zeer- uitgebreide verklaring. Ge-
trouwaan zijne beginselen, wilde 
hij de canonieke bevestiging aan 
den abbó EXPILLY niet verleenen 
Hij schreef eenen brief aan de 
kiezers van Ille en Vilaine, om 
hen te bewegen geenen bisschop 
in zijne plaats te yerkiezen, en 
antwoordde aan CLAUDIUS LECOZ 
(zie dat Art -Wbk.-), dien men 
hem tot opvolger had gegeven, 
en die hem zijne verlegenheid 
mededeelde, om hem te bewe
gen, zieh niet van eenen stoel 

meester te maken. die niet 
vacant was. Genoodzaakt om 
zijn vaderland te vertaten, be-
gaf hij zieh eerst naar Brüssel, 
'en toen de gebeurtenissen des 
oorlogs hem verpligtten om zieh 
nog meer te verwijderen, ver-
gezelde [Inj den graaf METTER
NICH naar Boheme en Weenen; 
daarna begaf hij zieh naar den 
laatsten koning van Polen, STA
NISLAUS PONIATOWSKI , die zieh 
toenmaals te St. Petersburg be-
vond, wiens gewetensbestuurder 
hij werd, eh dien hij voor zij-
nen dood- niet verliet. Tijdens 
het concordaat, zond hij aan 
den Paus den afstand van zijnen 
stoel in, doch gaf daarbij het 
verlangen te kennen, dat de 
oude bisschoppen mogten ge-
raadpleegd worden over den af
stand, dien men hun vraagdej 
maar hij nam geenerlei deel aan 
de reclamatien van eenige zijner 
ambtgenooten. In Franhrijk te-
ruggekeerdT aanvaardde hij een 
kanonikaat in het kapittel van 
St. Denis, en overleed den 29, 
November 1820, als deken van 
het Fransche episkopaat. Het 
dioeees van Rennes had hem de 
oprigting van een klein semina-
rie, den herbouw van het groote 
en verscheiden gestiebten van 
onderwijs en liefdadigheid te dan
ken. Zijne aalmoezen beant-
woordden aan zijne inkomsten, 
die aanzienlijk waren : behalve 
zijn bisdom, bezat hij de ab-
dijen van St. M6laine, van St. 
Evroul en van Froidmonl. In 
1821 is er van dezen prelaat 
te Remes eehe Levensschets in 
8.vo in het licht versehenen. 
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GIRARD (PETRUS SIMON), in 
1765 te Caen geboren, werd 
reeds vroegtijdig, door eenebij-
zondere neiging, tot de beoefe-
ning der wiskunde geroepen. In 
1789 ingénieur zijnde, bchaalde 
hij in 1792 eenen prijs voor 
eene verhandeling over het aan-
leggen van sluizen. Door den 
generaal BONAPARTE aangewezen, 
om tot de wetenschappelijke 
commissie van Egypte te be-
hooren, werd hij lid van het 
instituut van Cairo, en werkte , 
raede aan de beschrijving van j 
dal land, waarvan men yôôr j 
de onderneming niet dan on-
naàuwkeurige berigten had. In 
Frankrijk teruggekeerd, werd 
hij belast met de canalisatie der 
Ourcq, met de uitvoering van 
het kanaal van St. Martinen 
met de verdeeling der water-
leidingen in Partys.. In 1813 
bragt hij het ontwerp van het 
kanaal van Soissons ten einde. 
In hetzelfde jaar tot lid der 
akademie van wetenschappen 
verkozen, verrijkte hij de ver-
zameling van dat genootschap 
met verscheiden memoriën, die 
even zoo vele bijzondere ver-
handelingen uitmaken, en die 
altijd met nut zullen geraad-
pleegd worden; in 1819 werd 
hij belast met de daarstelling 
van eenen gazomeler ter ver-
lichting der Tuilerien. Tot in 
1831 behield hij het opzigt over 
de waterwerken van Partys. In 
dat jaar gepensionneerd, over-
leed hij den 1 December 1836. 
Behalve verscheiden verhandelin-
gen in verschillende tijdschrif-
len, heeft men van hem : l.o 
Traité etc. [Ontledende verhan-

deling over de tegenstandbieding 
der vaste ligchamen), 1798, ia 
4,to. —2.° Essai etc. (Proeve 
over de beweging der loopende 
wateren), 1804, in 8.T0; •— 3.q 
Description etc. (Beschrijving der 
verschillende uit te voeren werken 
tot de verdeeling in Partys der 
wateren van de Ourcq), 1810, 
in 4.t0; — 4.o Becherches etc. 
(Proefondervindelijke nasporin-
gen over het water en den 
wind, als bewegende krachten 
beschouwd), naar het Engelsch 
van SMEATON; 2.<= uitg. 1827, 
in 4>; — 5.o Memoire etc. 
(Verhandeling over het. kanaal 
van Soissons), 1824, in 4.t°enz. 

. * GIRARD (GREGORIUS), eon 
beroemde volksopvoeder den 17 
December 1765 te Freiburg, 
in Zwitserland, geboren, begaf 
zieh in 1782 aldaar in de Fran-

l ciskaner-orde, en hield zieh, 
toen hij, na priester te zijn 
gewijd, door zijne oversten 
als onderwijzer aan de stads-
scholen van Freiburg werd aan-
gesteld, nadrukkelijk bezig met 
de verbetering der volksscho-
len, en VQornamelijk van het 
Bell-Lancastersche wederkeerig 

j onderwijs. Sedert 1804 als di-
recteur der Scholen zijner gê  
boorteplaats werkzaam, trad hij 
in nadere betrekking met PESTALOZZI, wiens leerwijze hij door 
de Lancastersche vorder ontwik-
kelde, en maakte zieh vooral 
verdienstelijk omtrent het aan-
schouwend- en taal-onderwijs. 
Toen echter zijne pogingen. 
deels wijl men dezelve niet 
wilde waarderen, deels wijl hij 
de school tegenover de Kerk 
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te onafhankeüjk ste'îde, en meer 
aan den Staat ondergeschikt 
maakte, hem velerlei aanvallen 
berokkenden, en hij van zijnen 
post verwijderd werd, verplaat-
sten hem zijne overslen in het 
klooster te Solothum en laier te 
Lucern. In beide sieden Voerde 
hij zijne leerwijze in. In Lucern 
werd hij in 1827, na deverwij-
dering van D.r TROXLER , als 
hoogleeraar der wijsbegeerte aan 
het lyceum beroepen. Zijneclec-
tisch, op het practische gerig'te 
stelsel, beantwoordt wel niet aan 
hoogerë bespiegeling en weten-
schappehjkheid, maar werkt zeer 
voordeelig op de zedelijke ont-
wikkeling der leerlingen, en 
beantwoordt de vier levensvra-
gen: » Wat is de mensch, wat 
is het heelal, van waar zijn 
wereld en menschen ontstaan, 
en wat zal éénmaal ons lot 
zijn?" Zijne voorlezingen wer
den ten dienste van zijne toe-
hoorders in het licht gegeven, 
onder den titel van Grundrisz 
der Philosophie, 4 dl.», Lucern, 
1827—1831. — Ouderdom en 
ziekelijkheid bewogen GIRARD, 
in 1834, zijnen hoogleeraarspost 
nederteleggen, en zieh weder 
naar het klooster zijner orde te 
Freiburg te begeven. In 1839 
werd hij door den generaal der 
Franciskaner-orde, die de kloos-
ters in Zwitserland en Duitsch-
Und bezocht, tot pro vinciaal der 
Zwitaersche provincie benoemd ; 
in 1840 bekwam hij het kruis 
van het legioen van eer; in 
1844 werd hij weder directeur 
der Normaal- en inspecteur der 
lagere Scholen le Freiburg en 
in 1845 corresponderend lid der 

Fransche akademie. Bij de alge-
meene klooster-bestorming, in 
1848, waagde de regering het 
niet, wegens den waardigen man, 
om het Franciskaner-klooster 
l'e vernietigen, ofschoon zieh 
GIRARD openlijk uitliet: Nous 
sothmes entre les rnains des bri-
gands (wij sißn in roovershan-
den gevallen). Ofschoon zijne 
denkbeeiden en schoolinrigtjn-
gen,. niet ten onregte, bij de 
kerkelijke overheden dikwerf 
aanstoot en legenstand, vonden, 
heeft • GIRARD toch onbetwist-
baar zieh ten opzigte van de 
volksscholen, en voornamelijk 
van het taalonderwijs, zeer ver-
dienstelijk gemaakt. Nog in 
1844 bekwam de jeugdig wak-
kere grijsaard van de Fransche 
akademie voor zijn werk: De 
l'enseignement etc. (Over het 
onderwißs der moedertaal in de 
Scholen en huisgezinnen), Pa
rtys, 1844; 3.euitg., ib. 1846, 
in het Hoogduitsch vertaald door 
K. R. PAPST, Biel, 1846", den 
prijs Monthyon van 6000 fran
ken. Van zijne overige Schrif
ten verdienen nog vermeld te 
worden: l.o Grammairedecam-
pagne , Freiburg , 1821; — 2.o 
Ansichten über Volksbildung, 
naar het Fransch van FELLEN-BERG, St. Gallen, 1832; — 3.o 
Mündliche und schriftliche Ve-
bungen in der Deutschen Spra
che, 3 afl>, 2.e uitg. Lucern, 
1832. Pater GIBARD overleed, 
na een langdurig en smartelijk 
lijden, te Freiburg, den 7 Haart 
1850. Men houdt zieh bezig 
hem een gedenkteeken opte-
rigten. 
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GIRAUD (Mgr. PETRUS), kar-
dinaal-aartsbisschop van Same-
rijh» te Clermont-Ferrand den 
1 1 Augustus 1 7 9 1 geboren. Na 
in zijne geboorteplaats zeer goede 
Studien le hebb'on gemaakt, 
ornhelsde hij den geestelijken 
Staat, en onderscheidde zieh 
gedurende zijne jaren van voor-
bereiding evenzeer door de ver-
hevenheid zijner talenten als 
door den glans zijner deugden. 
Terwijl hij te gelijkertijd de 
gewy'de en ongewijde oudheid 
beoefende, werd hij reeds vroeg-
t'ijdig door zijnen bisschop on-
derscheiden, die hem een groot 
vertrouwen schonk. Na al de 
graden der kerkelijke hierarchie 
te hebben doorgeloopen, werd 
hij pastoor der hoofdkerk van 
Clermont: en opende in die 
hoedanigheid, met eene 'zeer 
belangrijke rede, het jubilö van 
1826. Te gelijkertijd bekwam 
hij den titel van algemeen-vi-
karis en nam hij een werkzaam 
deal aan de aangelegenheden 
van het diocees. MONTLOSIER,, 
die zieh toenraaals zoo treurig 
berucht maakte door schotschrif-
ten tegen de Jesuiten, vond in 
hem eenen even zoo geestigen 
als geleerden wederlegger. In 
1829 werd hij beroepen om ge
durende de Vaste aan het hof te 
prediken, en hij vond eenen al-
gera eenen bijval. De heer FRAYS-SINOUS, die hem eene bijzondere 
achting toedroeg, stelde hem 
aan het ministerie voor als een' 
der mannen die het geschjktste 
waren om den last der bis-
schoppelijke waardigheid to for
schen. By eene ordonnantie van 
den 9 January 1830 tot het 

bisdom van Rhodes benoemd, 
werd hij, wegens de staatkun
dige gebeurtenissen, die zijne 
in bezitneming vertraagden,eerst 
den, 30 November van dat jaar 
gewijd. De moeijelijke om-
standigheden, te midden van 
welke hij zieh bevond, deden 
zijne voorzigtigheid opmerken. 
Hij was vol begaafdheid voor 
de administratie van zijn diocees, 
en regelde met den meesten 
ijver de geringste bijzonderheden 
deszelven. Men heeft hem ver
scheiden nuttige gestichten en 
wijze voorschriften yoor het be-
sluur der parochien te danken. 
Men onderscheidtonderde voor-
naamste voorwerpen zijner her-
derlijke zorg, de begraafplaalsen, 
de parochiale bibliotheken, de 
pastorijen, de catechismussen, 
waarop hij door zijne schoone 
Mandementen de aandacht der 
geestelijkheid vestigde, enwaar-
van hij door reglementen, waarin 
de diepste wijsheid doorstraalde, 
de vestiging of het onderhoud 
verzekerde. Toen het aartsbis-
dom Parijs, door het overly-
den van Mgr. DE QUEEEN, vacant 
was geworden, dachten verschei
den hooggepläatsle personen er 
aan, om hem den bisschop van 
Rhodes tot opvolger le geven; 
er werden te dien einde onder-
handelingen aattgeknoopt, welke 
echter stuitten, op den weerzin, 
dien de prelaat aan den dag 
legde, om die waardigheid te 
aanvaarden. Na den dood van 
den heer BELMAS, bisschop van 
Kamerijk, werd die stoel tot 
eenen oartsbisschoppelijken ver-
heven, en de heer GIRAU» 'N 

1842 geroepen om denzelven le 
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bekleeden, Dit diocees, waarvan 
de bevolking grootendeels uit fa-
brijkanten en werklieden bestaat, 
was er verre af, even als dat 
van Rhqdez, vele voorbeelden 
van geloof en godsdienstige ge-
bruiken opteleveren. Denieuwe 
aartsbisschop legde er zieh op 
toe, om er, door zijne herder-
lijke onderrigtingen, de wet des 
arbeids, het viefen van den 
Zondag en de heiligheid. der 
aangegäne verbindtenissen te 
doen begrijpen, Zijne welspre-
kendbeid en zachtmoedigheid, 
deden h'em dikwerf met FENE-
LON vergelijken, wiens stoel hij 
bekleedde en wiens deugden hij 
vernieuwde. Zijne weldadigheid 
bragt hem soms op het-denk* 
beeld van stappen, die van eene 
heilige stoutmoedigheid en eene 
geheel evangelische liefdadigheid 
getuigen. Nadat hij, in 1846 , 
al zijne hulpmiddelen had uit-
geput, begaf hij zieh naar.eene 
feestpartij , alwaar zijne onver-
wachte aankomst de dansers 
eenen oogenblik jn verlegenheid 
bragt. Maar na het gezelschap 
weder gerust te hebben gesteld, 
noodigde hij eene dame uit, om 
met hem eene inzameling te 
doen; want, zeide hij: » waar 
het vermaak oogst, mag de 
liefdadigheid nalezen." Hij sloot 
zieh bij zijne ambtgenooten aan, 
om, de vrijheid van onderwijs 
te reclameren. Dit protest hield-
echter de Fransche regering, niet, 
terug, om voor hem het Room-
sche purper te vragen, Pius 
IX benoemde hem den 1 1 Juntj 
1847 , tot kardinaal-priester ,• 
onder den titel van Onze lieve 
Vrouw des Vredes, Toen men 

er aan werkte, om het kapittel 
van den H. DIONYSIUS te her
stellen, bood men Mgr. GIRAUD 
den titel van primiciarius aan, 
dien hij echter beleefdelijk van 
de hand wees, en daarbij zijn 
verlangen te kennen gaf, om 
zijnö overige levensdagen aan 
het heil van zijn diocees toete-
wijden. Sedert lang onder eene 
smartelijke ziekte gebukt, be-
zweek hij aan dezelve, den 1 7 
April 1 8 5 0 , na met de tee-
derste godsvrucht de Sacramen
ten der Eerk ontvahgen te 
hebben. Hij liet zelfs niet zoo 
veel na, dat men ér zijne be-
graveniskosten van kon bestrij-
den. Men heeft van hem: 1.» 
Instruction etc. (Onderrigting 
over het Jubilé), den 26 Junij 
1 8 2 6 , in de hoofdkerk van 
Clermont uitgesproken, Cler
mont-Ferrand , 1 8 2 6 , in 8 .TO ; 
— 2.o Traite etc. (Verhandeling 
over het noodlot), naar het La-
tijn met aanteekeningen, 1 8 1 6 , 
in 1 2 . M O , waarin de schrijver 
de Verdienste had , enkel zieh 
zelven integeven, wijl het voor 
de eerste maal was, dat deze 
verhandeling van CICERO in het 
Fransch werd vertaald; — 3.o 
Mandements etc. {Mandementen 
en herderlijhe onderrigtingen), 
Rijssel, 1842 en 1 8 4 6 , 3 dl.» 
in 8 . T ° Dit is de verzameling 
zijner beste geschritten en der 
voornaamsle handelingen zijns 
levens. Dezelve wordt zeer ge-
zocht en bewonderd,' er zijn 
weinig boeken, die met meer 
aantrekkelijkheid gelezen wor
den. Men vindt er eene diepe 
kennis der H. Schrift, en zeer 
gelukkige toepassingeh van den. 
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mede, onderscheidde zieh bij
zonder bij de bestorming der 
Weiszenburger-Iiniën, werd in 
1 7 9 4 bevelhebber van een klein 
vrij-corps, en behield zulks, of-
schoon hij in 1 7 9 5 kolonel van 
een infanterie-regiment werd, 
waarmede hij zieh bij Kaisers' 
lautern weder onderscheidde j 
in 1796 dekte hij den terugtogt 
der Zwabische troepen in het 
Kinsigdal, onderhièld daarop de 
gemeenschap tusschen het hoofd-
leger en den generaal FRÖH
LICH, en deed zieh ook in den 
lateren veldtogt, voornamelijk 
voor Kehl, dikwerf opmerken. 
In 1 7 9 7 generaal-majoor gewor
den zijnde, onderscheidde hij 
zieh in 1 7 9 9 bij Ostrach6a Stoc
kach , organiseerde in 1800 den 
landstorm in Breisgau, dekle 
den terugtogt van den regter-
vleugel, en bragt den Fran
schen, daar hij dikwerf offen-
sief handelde, veel nadeel toe. 
Hij werd luitenant-veldmaar-
schalk, onderscheidde zieh met 
zijne divisie bij .Hohenlinden, 
stond in 1805 bij de legerafdee-
ling van den aartshertog FER
DINAND , werd in 1806 ban van 
Kroatiii, Dalniatië en Slavonië; 
in 1809 voerde hij het 9.« 
armee-corps met onderscheiding 
in Italie aan, dekle den terug
togt van den aartshertog JOHANN 
naar Illyrië, verdedigde daarop 
Krain, keerde als ban naar 
Kroatie terug, voerde in 1812 
het bevel over het leger, dal 
het banaat Galicië en Zeven
bergen dekte, en werd in• 1813• 
grool-meester der artillerie, 
voerde daarop het bevel over 
het -3.« Oostenrijksche leger-

gewijdea tekst in. De toon, 
die in dit werk heerscht, is 
altijd verheven, zonder daarom 
op.tehouden voor de eenvoudig-
sten bevattelijk te zijn. De 
zalving die er in vloeit, raaakt 
hetzelve zeer gescbikt om de 
godsdienst le doen beminnen 
en zegenen. Men heeft vooral 
opgemerkt •> met welke kunst 
de schrijver uitmuntte, om de 
onderwerpen te behandelen, die 
voor de welsprekendheid het 
minste vatbaar scbijnen. Zijne 
mandementen over de Klokken, 
de Kroegen en de Begraafplaat-
sen hebben eenen populairen 
bijval gevonden. De gepastheid 
des toons, de sierlijkheid .der 
bijzonderheden, geestige inzig-
ten, onverwachte toenaderingen, 
de kunst om de dorste onder
werpen vruchtbaar te maken, 
en om de meest stoffelijke be
langen , door bespiegelingen van 
de verh'evenste orde, te verhef-
fen, zie daar de hoedanigheden, 
welke ' deze mandementen zoo 
bijzonder gunstig onderscheiden. 

* GIULAY (IGNATIUS), graaf 
van Moros-Nemeth en Badaska, 
te Rermmsladt in 1763 gebo
ren, begaf zieh in 1781 als 
kadet in Het regiment van zij-
nen vader, die Oostenrijksche 
generaal was, doorliep snel de 
lagere rangen, was . reeds in 
1789 majoor in het eerste ba-
naat-regiment, en woonde als 

, zoodanig" den . veldlogt tegen de 
Türken bij. In 1790 werd hij 
luilenant-kolonel en chef van 
een vrijcorps, maakte in 1 7 9 3 , 
onder "WuRMSEit, vrijwillig den 
veldtogt tegen de Franschen 
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corps, had bij Dresden den 
linkervleugel en een gevaarlijk 
standpunt, ging bij Leipzig, aan 
den linkeroever der Pleisze bij 
Lindenau voor, om de vereeni-
ging met BLÜCHER te beproeven, 
en den Franschen den terugtogt 
aftesnijden; hij kon zieh echter 
van Lindenau niet meester ma-
ken, en moest zieh te Vreden 
stellen, den terugtogt van NAPOLEON van uit eene zijdeling-
sche Stelling te bemoeijelijken j 
even zoo min- slaagde, hij er in 
den Franschen den dodrtogt door 
den hollen weg van Kosen te 
belemmeren, leverde aan dezelve 
echter nog gerechten bij Hoch
heim, en blokkeerde Kassel. In 
1814 drong hij over Bazel naar 
Langres door, vocht bij Bar
sur-Aube en Brienne, sloeg de 
Franschen bij la Forte surAube 
en volgde de bondgenooten naar 
Parißs. In 1 8 1 5 Voerde hij ad 
Interim het generaal-commando 
in Oostenrijk, keerde na den 
vrede naar het Banaat terug, 
bekwam in 1823 het algemeen 
bevelhebberschap in Boheme, in 
1829 in Weenen, werd in 1830 
President van den hof krijgsraad, 
en overleed in het laatst van 
1 8 3 1 , aan de eholera, 

GIULIO ROMANO. — Zie ROMANUS (JULIUS) -Wbk.-

GlUSTINIANI.— Zie JüSTINIANI 
-Wbk.-

* GIZZI (PASQUALE), kardinaal 
en staats-secrelaris van Paus 
Pius IX, den 22 September 
1787 te Ceccano, een stadie 

H. DEEL. 

in den Kerkelijken Staat, aan 
de grenzen van Napels, gebo
ren, genoot de zorgvuldigste 
opvoeding, en bezocht reeds 
vroeg het collegie zijner geboor-
teplaats, alwaar hij onder de 
leiding der vrome en bekwame 
hoogleeraren, de ernstige en 
zoogenaamde schoone weten-
schappen, wijsbegeerte en god-
geleerdheid studeerde, en wel 
met zulk een gelukkig gevolg, 
dat zijne- onderwijzers de groot-
ste verwachting van hem koes-
terden. Zijne medeleerlingen 
bewonderden • zij ne edele hoeda-
nigheden, en juist daarom ook, 
zonder eenige bijkomende af-
gunst, zijne schoone talenten, 
en zijn .invloed op hen was zoo 
groot,. dat zy in alle tusschen 
hen ontslane geschillen hem tot 
scheidsregter verkozen. Hij zelf 
vermeed alle geschil, en was 
steeds zoo zacht en toegevend, 
zoo openhartig en daarbij zoo 
vroom, dat zijne makkers hem 
slechts Tutto di tutti (alles in ' ( 
alles) noemden. Na zijne theo
logische studie'n volbragt te heb- ^ 
ben werd hij priester, en begaf 
zieh alsnu naar Borne, om al-
daar de regten te studeren. Ook 
hier onderscheidde hij zieh door 
bescheidenheid, en was er verre 
van verwijderd,' om vooruitgang ' 
in de wereld te zoeken. Doch • 
God zelf, die zijne werktuigen 
overal weet te vinden, trok den 
abbate uit zijne nederige stu-
deerkamer ten voorschijn , om 
hem midden in de moeijelijk-
sle betrekkingen, midden in 
de worstelingen met het zooge-

I naamde liberalismus Van onzen 
0 ' 
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tijd te plaatsen. Toen name-
lijk in het jaar 1 8 1 9 Mgr. NA-SALLI tot nuntius in Lucern 
benoemd werd, droeg hij GIZZI 
voor, om hem als raad of bijzit-
'ter der nunciatuur te vergezel-
len. GIZZI nam deze gewiglige 
betrekking aan, en behartigde 
dezelve zoo uitstekend, dat hij 
tien jaren later (1829) tot I n 
ternuntius aan het hof van Tu-
rijn benoemd werd. In deze 
betrekking verbleef hij tot in 
het jaar 1834 , wanneer hij naar 
Brüssel werd gezonden; den 
28 February 1 8 3 9 , tot aarts-
bischop van Theben gewijd, 
keerde hij naar Zwitserland te-
rug, waar hij als puntius bij 
het eedgenoolschap in Sehwys 
zijn verblijf hield. Thaas was 
echter ook het tijdstip genaderd, 
waarop de beproefde staatsman, 
in den hoogsten raad der Kerk 
plaals nemen, en voor zijnen 
ijver en zijne vroomheid met 
het purper beloond zoude wor
den. In het consistorie van 
den 22 January 1 8 4 4 , werd 
hij tot kardinaal geproclameerd. 
Kort daarop zond GREGOIUUS 
XVI hem als legaat naar Forli, 
waar zijn wijs en Tegtvaardig 
bestuur de hem zeer toegene-
gen. inwoners, te midden eener 
door de beklagenswaardigste ori-
lusten verscheurde provincie, 
rustig en vreedzaam hield. In 
deze gewigtige betrekking bleef 
kardinaal Gizzi tot aan de bij-
eenkomst van het conclave. Na 
de verheffing van Pius IX be-
riep deze Paus, totvreugde zij-
ner onderdanen, hem aan zijne 
zijde, ten einde hem bytestaan 
in de moeyelyke maar roemrijke | 

taak, zijne Staten en de Kerk 
te regeren. Grootmoedig, vol 
ondervinding, diep geleerd, snel 
Van besluit, doordringend van 
geest, beminde de kardinaal 
GIZZI enkel het ware goede, 
om het welke te be vorderen', hij 
geen door de schranderheid en 
regtvaardigheid aangeboden mid-
del onbeproefd liet. Daar hij 
vroeger de moeijelijkste posten 
bekleedde, zoo kende hij naauw-̂  
keurig den tegenwoordigen tijd* 
en de betrekkingen en behoeften 
der volken, en alle slinksche 
gangen der staatkunde. Daarbij 
bezat hij, bij alle zachtmoedig-
heid en openhartigheid, de eenen 
zoo hooggeplaatsten staatsman 
onvermijdelijk noodzakelijke be-
daardheid, koelbloedigheid en 
onverzettelijkheid. Den 16 Julij 
1847 verwijderde hij zieh van 
het slaals-secretariaat, dat aan 
den kardinaal FGRRETTI overging, 
en volgde later, bij het uitbar-
sten der Bomeinsche omwenle-
ling, den Paus in ballingschap. 

i Hij woonde gedurende dezen 
tijd te Lenola, een bergachlig 
plaatsje ten Noorden van Fondi, 
waar zijne zuster gehuwd was. 
Reeds sedert verscheiden jaren 
sukkelende, bezweek hij hier, 
na veel door de jicht geleden 
te hebben,,aan eenen aanval 
van beroerte den 3 Junij 1849. 

* GLATZ (JAKOB) , een gemoe-
delijke schrijver voor de jeugd, 
den 1 7 Novb. 1 7 7 6 , te Poprad 
in Opper-Hongariß, geboren, 
ontving in het gymnasium, te 
Kesmark zijne weletischappeljjke 
opleiding, en volbragt daarop 
in Presburg, onder STRETSKO , 
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SÄBEL e n F A B R i , zijne filozofi-
sche en ' theologische Studien. 
Heeds toenmaals openbaarde hij 
eene groóte ingenomenheid met 
de opvoedingskunst, en de op-
rigting van eep gesticht, zoo als 
dat van SALZMANN, in Schnep
fenthal , behoorde tot zijne lie-
velingswenschen. Zijn eerste 
•werk -als schrijver was eene 
gedachtenisrede op zijnen on-
derwijzer STRETSKO, in 1 7 9 5 
overleden. Daarop betrok hij de 
universiteit van Jena, vanwaar 
hij verscheiden bijdragen tot 
WIELAND'S Deutschen Merkur, 
BECKER'S Dachsanzeiger, HEN-
NING'S Musageten leverde. Ten 
gevolge zijner briefwisseling'met 
SALZMANN bood deze hem in 
1 7 9 7 , eene onderwijzersplaats 
in Schnepfenthal aan, waar 
GLATZ tot in 1804 verbleef. Hier 
knoopte hij eene innige vriend-
schap aan met GOTSMOTHS, 
ALBERTI en voornamelijk met 
den beroemden aardrijkskundige 
KARL RITTER. Aan eene eervolle 
beroeping naar Weenen, als 
eerste onderwijzer aan het pro-
testantsche gesticht van onder-
Wijs, waaraan tevens het pre-
dikambt verbonden was., kon hij 
niet wederstaan. Zijn werkkring 
werd hier weldra uitgebreid, 
daar de keizer van Ooslenrijk 
hem tot geestclijken raad bij 
het landvorstelijk consistorie.be-
noemde, waarbij hem tevens het 
oppertoezigt pver de gezamen-
hjke lutersche gemeenten in de 
K.. E. erfstaten werd opgedra-
gen. De opeengestapelde werk-
zaamheden, het ingespannen 
ambt als predikant, gedurende 

de herhaalde invallen der Fran
schen (1808 en 1809), werkten 
zeer nadeelig op zijne gezondheid, 
zoodat hij zieh genoodzaakt zag 
zijn predikambt nederteleggen; 
doch zijn afstand van zijne be-
trekking bij het consistorie werd 
dpor den keizer nietaangenomen, 
die in een bijzonder gehoor hem 
de vleijende verzekering g a f : 
» d a t zijne Schriften door ' svor-
sten kinderen gaarne en vlijtig 
gelezen werden, en hij hem 
ongaarne uit zijne dienst verloor, 
en daarom met de beste bedoe-

•ling zijn verzoek om ontslag van 
de hand had gewezen." Door 
de pogingen van GLATZ werd 
ook in 1 8 1 9 het protestantsch-
theologisch gesticht van onder-
wijs teWeenen tot stand gebragt, 
het traktement der Professoren 
aanzienlijk vernieerderd, aan de 
consistorien vergund, om zelfs 
buitenlanders tot de leerstoelen 
voortedragen, en aan de arme 
Studenten understand te verlee-
nen. Zijne veeljarige waarne-
mingen en zijn vertrouwelijke 
omgang met de j eugd , vormden 
hem bijzonder tot een' gemoe-
delijk schrijver voor dezelve. 
Bijna voor elk tijdvak des ouder-
doms bestemde hij bevattelijke 
en leerrijke verhalen, welke 
doör gekuischte zuiverheid des 
inhouds en door levendige, uit-
lokkende voordragt, zieh door 

• geheel Duitschland een' verdien-
den roem hebben verworven : 
Die erzählende Mutter; — die 
Familie von Karlsberg; — WOL-
DEMABS Vermächtnisz an seinen 
Sohn; — ROSALIENS Vermächt
nisz an ihre Tochter AMANBE , 
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mit ihren Erinnerungen aus 
ihrem Leben; — LINA'S erstes' 
und zweites Lesebuch; — Mi-
nona; — Huna, — Theene, 
— Ida, — AURELIANS Stunden 
der Andacht werden meermalen 
gedrukt en steeds gretig gelezen. 
Niet minder werden zijne eigen-
lijke godsdienstige Schriften op 
prijs gesleld. Aan het hoofd 
derzelve Staat zijn Andachtsbuch 
für gebildete Familien ohne Un
terschied des Glaubensbekennt
nisses; verder Trostbuch für 
Leidende; — Beispiele von Lei
denden und Unglücklichen; —• 
den weise Christ in bösen Tagen; 
— Sammlung einiger bei de 3 
Augsburger Jubelfeier gehaltenen 
Jubel-predigten; mogten alle 
leer- of feestreden, bij dat treu-
rige eeuwfeest uitgesproken, in 
dien geest zijn. De reeks zijner 
S c h r i f t e n , in eentijdverloopvan 
25 jaren (1795—1821) bestaat 
uit meer dan 100 deeltjes; vele 
derzelve zijn ook in het Neder-
duitsch vertaald. GLATZ overleed 
den 24 September 1831 . 

GLEY (GEPARD), aalmoezenier 
van het Invaliden-gesticht, in 
1 7 6 1 , te Gerardmer bij Saint' 
Die geboren, hield zieh , na de 
H. Wijdingen ontvangen te heb-
benennet het openbare onderwijs 
bezig. Hij verliet Frankrijk in 
1 7 9 1 , reisde door Holland en 
Duitschland, en verkreeg in 
1795 eenen leerstoel aan de 
universiteit van Bamberg. De 
Pruissische oorlog kwam hem 
in 1806 aan zijne bezigheden 
onttrekken. Daar hij met de 
Hoogduitsche taal volmaakt wel 
bekend was, verbond een hooger 

bevel hem aan het 4." leger-
corps, door den maarschalkDA-VOOST aangevoerd, wiens toege-
negenheid hij spoedig won. GLEY 
bereisele achtereenvolgend Pruis-
sen en Bolen, met last om er. 
de lagere Scholen te bezoeken. 
Na den vrede van Tilsit, be-
heerde hij voor den maarschalk 
het vorstendom Lowicz; zijne 
nieuwe bedieningen bragten hem 
in betrekking met een aantal 
aanzienlijke mannen, onder an
deren met den abbö DE PRADT , 
tegen wien hij dikwijls bijlende 
spolternijen gerigt heeft. In 
1 8 1 5 in Frankrijk teruggekeerd, 
werd hij prineipaal van het col
legia van Saint-Die., hoogleeraar 
der wijsbegeerte te Moulins, en 
daarna aan het hoofd van het 
collegie van Tours geplaatst. Tot 
een der aalmoezeuiers van het 
hotel der Invaliden benoemd, • 
overleed hij in hetzelve den 11 
February 1830. Men heeft van 
hem: l.o Grammaire etc. {Fran-
sehe Spraakkunst), volgens die 
van WAILLY, Bamberg, l? 9 5» 
in 8.™ j _ 2.0 Dictionnaire 
etc. (Fransch-Hoogduüsch Iah 
Woordenboek);— S.o Notice etc. 
(Berigt over het oudst behende 
lelterkmdige gedenkschrift «» 
de taal der Franken), 18001 
in 4.*o; — 4.o Langue etc. 
{Taal- en letterkunde der oude 
Franken), 1 8 1 5 , in 8.V 0, een 
werk dat hem eene 20 jange 
nasporing koslte; — 5.o Voyage 
etc. {Beis door Duitschland en 
Polen, met aanteekeningen be-
trekkelijk het gezantschap van 
den heer DE PRADT te Warschau), 
1 8 1 5 — 1 8 1 0 , 2 dl.», in 8."-} 
•— 6.° Essai etc. (Proeve over 
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de beginselen des wìjsbegeerte), 
Latijn en Fransen, 1817, in 
8.TOj — 7.0 Histoire etc. (Ge-
schiedenis van onsen Verlosser, 
volgens de teksten der H. Evan
gelien, en de iijdrekenkmdige 
orde, ¿»60 onderrigtingen ; 
voorafgegaan door eene over een-
stemming der vier Evangelisten), 
Tours, 1819, in 12.m°3 —8.0 
Bistorta Francim ab anno 420 ad 
1820, 2fi uitg., Tours, 3dl.n, 
in 12.m° ; — 9.0 Philosophies 
Turonensis institutioneS, 1823, 
3 di.»., in 12.mo 

GLOVATCHEWSKY (CYRILLUS) , 

een Russisch schilder, geboren 
in 1735 leKorope, eene stad van 
het gouverneinent (landschap) 
Tchernigow, door zijne voorou-
ders op het einde der 15.e eeuw 
aangelegd, maakte zijne Studien 
aan de akademie van Kiew, en 
kwam in 1748 te St. Petersburg,' 
alwaar zijne schoone stem en 
zijne muzijkale bekwaamheden 
hem den toegang baanden tot de 
kapel der keizerin ELIZABETH. 

Weldra echter liet hij de loon-
kunst varen, om zieh aan de 
schilderkunst toetewijden, on bij 
de stichting der akademie van 
schoone kunslen, verkoos ELIZA

BETH hem, gezamenlijk met Los-
SENKO en SABLOWKOW, tot een' 
der hoogleeraren derzelve. Toen 
deze akademie later eene nieuwe 
organisatie had bekomen, werd 
hij tot bibliothekaris, schatmees-
ter en eindelijk tot inspecteur 
derzelve benoemd. Deze kun-
slenaar munite vooral uit in het 
porlret. Een bondig ontwerp en 
«en kiesche, smaak onderschei-

.0 

den voornamelijk de voorlbreng-
selen van zijn penseel. Hij 
overleed te St. Petersburg, den 
9 Augustus 1823. 

• GNEDITSCH (NICOLAAS),*tePul-
tawa in 1784 geboren, stu-
deerde aan de universiteit van 
Moskau, werd in 1817benoemd 
tot opziener der keizerlijke bi-
bliotheek van St. Petersburg, 
en hield zieh bezig met letter-
en dichtkunde. Hij overleed in 
die stad in 1833 als staatsraad 
en lid der keizerlijke akademie. 
Behalve eene vertaling in onrijm 
van Koning LEAB door SHAKES

P E A R E , en eene berijmde ver
taling van den Tancrede van 
VOLTAIRE, heeft men hem te dan
ken : De geboorte van HOMERUS, 

een dichtstuk in twee gezangen, 
dat hem grooten roem verwierf. 
Het meest echter heeft hij zieh 
beroemd gemaakt door zijne 
vertaling in Russische verzen 
van den Elias, waarin hij den 
Homerischen tekst bijna vers 
voor vers en zelfs woord voor 
woord wedergegeven, en daarbij 
echter bijna overal de kracht, 
de bevalligheid en de harmonie 
van het oorspronkelijke behou-
den heeft. Eindelijk heeft hij 
ook eenige Herderssangen za-
mengesleld, die een schilder-
achtig en getrouw af beeidsei van 
het landleven in de Noordelijke 
gewesten aanbieden. 

* GÖCKINGK (LEOPOLD FREDE

RIK GÜNTHER VON), den 13 Julij 
1748 te Groningen bij Hal
berstadt geboren, studeerde in 
Halle, waar hij met den dichter 

3 



214 G 0 C . - G 0 H. I 
BÜRGER bekendwerd, deregts- | 
geleerdheid , was eerst referen-
daris in Halbersladt, vervolgens 
kanselarij-director in Ellrich; in 
1786 werd hij krijgsraad te 
Maagdeburg ,* in 1788 landraad 
te Wernigerode, in 1789 vera-
deld, in 1793 geheime finaütie-
raad te Berlijn, daarop geheim-
raad te Fulda, keerde later naar 
Berlijn terug, werd lid der 
commissie van wetgeving, nam 
daarop zijn ontslag en beheerdo 
de goederen der jongste prinses 
van Koerland, te Wartenberg.' 
in Silezie, waar hij den 18 
February 1828 overleed. G ö c -KINGK behoort tot de Francise-
rende Duitsche dichters, welke , 
de poezij van. het vrolijke le-
vensgenot didaktisch, in den I 
vorm der brieven vanHoRA/rius | 
deden verschijnen. Behalve de 
Epistelen werden voornamelijk 
zijne Lieder zweier Liebenden 
bekend. Het door G ö c K W G K . i n 
1784, ondernomen Journal von 
und für Deutschland, was niet 
zonder invloed op de beschou-
wingen des tijds. Verder 1.° 
Sinngedichte, Halberstadt, 1772, ! 
Leipzig, 1778; — 2.° Lieder 
zweier Liebenden, Leipzig, 1777; 
3.e uitg., 1819; —3.o Gedichte, 
ib. 1779-82, 3 dl.»; 3.<>uitg., 
Frankfort a /M., 1821, 4 dl.«; 
— 4.o Charaden und Logogry-
phen, Berlijn, 1817. 

GOPFIN (HDBERT), mij nmeester 
in de steenkoolmijn van Ans ia 
het land van Luik, heeft zieh 
beroemd gemaakt door eene 
trouwe daad, waarvan men 
moeijelijk schooner voorbeeld 
zou kunnen aanhalen. Toenop 

den 28 February 1812 eene | 
overstrooraing de loopgraaf der I 
mijn onder water had gezet, ; 
vergat hij zijn eigen behoud en L 
dat van zijnen twaalfjarigen f 
zoon, om zijne ondergeschikten j 
aan den dood te onttrekken. 
Na vijf dagen en Yijf nachten ! 
in worstelingen tegen de wan-
hoop en in pogingen te hebben 
doorgebragt, onveenen uitloop 
te bewerken aan het water, dat 
reeds tot 170 metres gestegen 
was, zien zeventig werklieden 
het daglicht weder, en hebben 
zulks te danken aan de ziels -
kracht van GOFFIK en van zijnen 
zoon M&TTHIEU , die niet dan de 1 

laatste der geredden wilden zijn. ; 
NAPOLEON schonk hem eene jaar-
wedde en het kruis van het 
legioen van eer. In 1814 ver-
sierde hem de koning der Ne-
derlanden met de orde van den t 
Nederlandschen leeuw. Beze 
onverschrokken man werd ge-
dood den 8 Julij 1821 door 
eene steenscherf, diehembij 
eene kunstmatige uitborsting 
aan het hoofd trof. Er bestaan 
verscheiden Lofreden van GOPFIN, 
en Verscheiden dichtstukken, 
waarin zijne trouw wordt be-
zongen. Een der belangrijkste 
is dat van MIIXEVOIE , in 1812 
door het institutit bekroond. 

* GOHIER (LODEWWK HIERONYMUS), in 1746 te Semblanwj 
(dep.* Indre en Loire) geboren, 
was eerst advokaat te Rennes; 
in 1791, door het dep.* IBs» 
Villaine ter wetgevende verga-
dering gezonden, nam hij zijne 
plaats onder de hevigste repu
blikeinen , werd in de commissie 
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gekozen ter onderzoeking van 
's konings papieren, doch wijl 
zijne, beoordeeling te zacht was, 
werd hij geen Iid der convenue, 
daarentegen verkoos hem de 
minister van juslitie GARÂT, tot 
algemeen secretaris van zijn 
ministerie, en toen GARÂT tot 
het ministerie van binnenland-
sche zaken о verging, werd Go-
нвд president eener burgerlijke 
regtbank, en daarna van het 
bof van cassatie; in 1799 kwam 
hij in de plaats van TREILLARD 
in het directorium, werd echter 
later door de omwenteling van 
18 Brumaire (7 November) in 
het paleis Luxembourg gevangen 
genomen, en naar zijne woon-
plaats verbannen. Twee jaren 
bragt hij alsnu op zijn landgoed 
Faubonne, bij Montmorency, 
door. Later werd hij algemeen-
consul te Amsterdam, vanwaar 
hij na de vereeniging van Hol
land met Frankriß teruggeroe-, 
pen werd; Tot aan zijnen dood 
leefde hij alsnu in de nabijheid 
van Parijs, in welke stad hij 
den 29 Mei 1830, overleed. 
Hij schreef: 1.° Le couronne
ment etc. (De krooning eens ko
nings), tooneelkundige allégorie, 
Rennes, 1773; 2.« uitg. 1823; 

2,° La mw:t etc., (De dood, 
van CJESAR) , treurspel volgens 
VOLTAIRE , 1794 ; — 3-° Mé
moires etc. (Gedenkschriften van 
X. е.), Parijs, 1823, 2 
dl.« ; — 4.° Un mot etc. (Щеп 
woord over het procès, aange-
vangen door de famille LACHA-
LOTAIS) , ib, 1826. 

GOICŒCHEA (JoZEF ANTONIUS 
0 

DËLIEODUV). een, fraaciskaner, 
in 1735 te Garlhagena щ Co
lombia, geboren, volbragt, zijne 
Studien in Spanje, en werd, 
na in zijn vaderland terug te zijn 
gekeerd, aan de universileit 
van Guatimala tot hoogleeraar 
der wijsbegeerte en godgeleerd-
heid benoewd. Hij bekleedde 
dezen dubbelen leerstoel met 
den groptsten roem, en droeg 
er krachtdadig toe bij, om in 
datgewest, welks inwonersnog 
niet anders dan onyolledjge be-
grippen van natuur-,.sterre- en 
zelfe van landbouwkunde had-
dennuttige kundigheden te 
verspreiden. Een der stichters 
van de huishoudhmdige maat-
schappty vau Guatimala zijnde, 
werd hij het sieraad derzelve, 
en ovierleêd in, 1814, door al 
zijne landgenooten diep betreurd. 
Behalve een aantal Verhande
lingen over de kruidkunde, de 
landbouwkunde, over de bede-
larij en de middelen om dezelve 
uitteroeijen enz„ indehuishou-
delijke maatschappij voorgelezen, 
heeft mea van hem : l.o Leer
reden en 2.0 een Vertoog ten 
gunstë der Indianen, aan koning 
KAREL IV gerigt.. De Lofrede 
van dezen deugdzamen geeste-
lijke is te vinden in het dag-
blad van Guatimala: El Amigo 
de la Patria, 1814, blz, 363. 

Gois (STEPHANOS PETRUS ADRI-
4Nus), beeldhouwer, te Parijs 
in 1731 geboren, was de zoon 
van eenen commies-griffier bij 
het parlement, die hem voor 
de pleitzaal bestemde; maar hij 
verliet die loo'pbaan, om zieh 

4 
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tein op de St. Martinus-marltl; 
de halfverheven beeidwerkender 
zuü van de jplaats Vendome, 
en verscheiden andere zeer ge-
wigtige werken. 

* GOLDFÜSZ (GEORG AUGUST), 
in 1782 te Thurnau bij Bay
reuth geboren, studeerde te Ber
lin en te Erlangen, aan welke 
laatste universiteit • hij zieh tot 
privaaldocent bekwaamde. In 
1818 werd hij hoogleeraar der 
Zoologie en mineralogie le Bonn, 
waar hij tevens het oppertoe-
zigt over het zoologisch museum 
en de verzameling van verstee-
ningen, en de leiding van het 
seminarie der natuurlijke fris-
torie bekwam,. en in October 
1848, met den roem van een 
bekwaam mineralogist, overleed. 
Hij gaf in .het licht: 1.» Die 
Umgebungen um Müggendorf, 
Erlangen, 1810; — 2.o Die 
Naturbeschreibung der Säuge-, 
thiere, in 1812, in 2 afdl.j — 
3.o Physikalisch-statistische Be
schreibung des Fichtelgebirges, 
Neurenberg, 1817, '2 dl.ni 
— 4.o Handbuch der Zoologie, 
1818—20, 2 dl.»; — 5." A* 
turhistorischer Atlas mit Be-_ 
Schreibung, Dusseldorp, 1824 
tot 1836, 18 afleveringen; ;-
6.° Grundrisz der Zoologie, 
Neurenberg, 1826—36; --7;° 
Petrefacta musei Universität^ 
Bonnensis, nec non Hminghu-
siana Crefeldensis, iconibus et 
descriptionibus illuslrata, 
seldorp, 1826—44, 3 dl.n, « 
fol., Latijnsche en Hoogduitsche 
tekst. 

* GOLTSTEIN (JOANNES HERMA-

aan de «choone kunsten toete-
-wijden. Na onder de leiding 
van JEAURAT en.N. A. SLOODTZ 
gestudeerd tejiebben, behaaldß 
hij in den ouderdom van 27 
jaren den grooten prijs der beeld-
houwkunde, en ging zijne op-
voeding als kunstenaar te Rome 
voltooijen. Te Parijs terugge-
keerd, verkreeg hij eene werk-
plaats in het Louvre, en "werd 
op de voorstelling van zijnen 
Aristeus, in 1776 tot hoog-
leeraar bevorderd. Onder zijne 
overige werken onderscheidt 
men: den Kanselier de VRöpi-
tal, marmeren beeld, op den 
grooten trap van het paleis der 
Tuilerien geplaatst; den Presi
dent Mole, in eene der zalen 
van het Instituut; den H. Vin-
centius, in het koor der kerk 
van St. Germain-l Auxerrois; 
den eed der adellijken voor de 
rekenkamer, boven een der boog-
gewelven van het paleis van justi-
lie, een halfverheven beeld werk, 
dat voor een meesterstuk wordt 
gehouden; den heiligen- Jaco-
bus en den heiligen Philippus, 
uitgevoerd voor het porlaal der 
kerk van St. Philippe-du-Roule. 
Gois is te. Parijs, den 3 Febr. 
1823, in den ouderdom van 
92 jaren, overleden. 

Gois, zoon van den" voor-
gaande, een niet minder be-
roemde beeldhouwer, in 1765 
geboren, overleed te St. Taverny, 
in het dal van Montmorency, 
in Julij 1837. Men heeft hem 
te danken het standbceld van 
Jeanne d'Arc, voor de stad 
Orleans; die van Turenne te 
Versailles en le Sudan;, de fon-
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NUS WlNANDUS EUGENIUS WAL-
KADUS THEODORUS, baron VAN), 

' den 31 Maart 17j>3 te Zevenaar 
geboren, openbaarde reeds in 
zijne prille jeugd, in zijne spe
ien en gesprekken , den krijgs-
mansgeest, die hem later zoo 
zeer tot roem zou verslrekken. 
Na eerst te Eindhoven en daarna 
te Zutphen het noodige voorbe-

i reidende onderrigl voor den door 
' hem gekozen militairen. stand 
te hebben bekomen, werd hij 
den 9 October 1809 als page 
bij koning LoDEwiraaangesteld, 
en ging den 24 Julij 1810 in 
dezelfde betrekking bij keizer 
NAPOLEON over. Bij dezen we-
reldbeheerscher bleef de jeugdtge 
VAN GOLTSTEIN niet onopgemerkt, 
en nadat de keizer hem- aan 
de bijzondere bescherming van 
den graaf BOORSIER, inspecteur-
generaal der kavallerie had aan-
bevolen, maakte hij onder diens 

..leiding zulke uitstekende vor-
deringen, dat hij weldra in het 
werkelijke krijgsmansleven kon 
overgaan. Den 1 Januarij 1811 
werd hij als 2.° luitenant bij 
het 18.e reg.1 dragonders aange-
steld, en bij de veld-escadrons, 
die zieh in Spanje bevonden, ge-
plaatst. Rijk was deoefenschool, 
die hem aldaar geopend werd, 
en dat GOLTSTEIN er een nultig 
gebruik van maakte, bewijstdat 
hij reeds den 15 Mei 18l'3, 
tot l.en luitenant bij hetzelfde 
regiment benoemd werd. Toen 
in den daaropvolgenden winter, 
de legers der bondgenoolen den 
Rißn waren overgetrokken , en 
NAPOLEON zijne hoofdstad wilde 
dekken, werd ook het 18.« 

0 

reg,* dragonders bij het leger-
corps geioepen, dat onder de 
onmiddellijke bevelen des kei-
zers stond; in dê daarop gevolgde 
krijgsondernemingen,. mögt het 
aan den nog jeugdigen GOLTSTEIN 
gelukken de bijzondere goedkeu-
ring des keizers te verwerven, 
die hem, nadat hij NAPOLEON 
tot Fontainebleau gevolgd was, 
tot rilmeester en ridder van 
het legioen van eer benoemde , 
welke benoemingen echter na 
den val van het keizerlijk be-
wind, door LoDEWiJK XVIII niet 
bekrachtigd werden. Na zijn 
ontslag uil de Fransche dienst 
te hebben bekomen, keerde VAN 
GOLTSTEIN in Julij 1814 naar 
zijn herboren vaderland terug, 
alwaar hij dadelijk zijne dien-
sten weder aanbood, doch het 
duurde tot den 25 January 1815, 
alvorens hij eene aanstelling als 
eersten luitenant, bij het reg.* 
carabiniers N,° 2 verkreeg. Ge-
uoemd reg.* nam deel aan den 
gedenkwaardigen veldslag van 
Waterloo, en gedroeg zieh zoo 
dapper, dat de prins van Oranje 
(later WILLEM II), die het bloed-
bad wilde sluiten, op hetzelve 
met lossen teugel kwam aan-
rennen , en uitriep : houdt op, 
dappere carabiniers! gij hebt 
uwen pligt volbragt; ihbenover 
u tevreden. Bij het achtervol-
gen der Franschen op hun eigen 
grondgebied, was het GOLTSTEIN, 
die, nadater door het legercorps, 
waarbij zijn regiment gepläatst 
was, verscheiden vruchtelooze 
pogingen waren aangewend om 
zieh van de vesting Peronne 
meester te maken, van eenen 

5 
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Irompetter vergezeld, in een' 
vollen galop, onder een onop-
houdelijk scbroolvuur van net 
fort, tot aan den voet van den 
wal rent, waar hij met eene 
bijl, die zij medegenomen had-
den, de poort openhakt, daar-
door verwarring onder de be-
zelting verspreidt, en aan de 
oprukkende manschappen gele-
genbeid geeft, om zieh met 
geweld van het fort meester te 
maken, welks verovering wel-
dra door de overgave der stad 
gevolgd werd. Wegens dit held-
naftige wapenfeit, werd hij den 
11 Aug. 1815, tot ridder der 
vierde klasse van de' nailitaire 
Willemsorde benoemd. Na den 
vrede van Parijs met zijn regi
ment in het vaderland terugge-

, keerd, bragt hij eenige jaren 
in Belgische garnizoenen door, 
tot dat hij den 8 Augustus 
1819 als ritmeester der tweede 
klasse bij de afdeeling kuras-
siers N.° 1 werd overgeplaatst. 
Nog eenmaal voor zijn overlij-
den werd de eentoonigheid der 
garnizoensdiensten door het ste-
ken der veld-trompet afgewis-
seld, en ook toen heeft onze 
GOLTSTEIN zieh zijnen vroegeren 
naam en zijne edele afkomst 
waardig gedragen. Op den 19 
April 1830 tot ritmeester der l. c 

klasse benoemd, werd bij, toen-
in den nazomer het in Belgie 
uitgeborsten oproer de ontwik-
keling der Nederlandsche strijd-
krachten noodzakelijk maakte, 
met de l.o afdeeling kurassiers, 
naar Maastricht gezonden. Ook 
daar openbaarde zieh dehelden-
moed van GOLTSTEIN. Toen de, 
nog in het bezit der koninklijke 

troepen geblevene, citadel van 
Luih uit Maastricht van den 
noodigen leeftogt zou worden 
voorzien, werd GOETSTEIN met 
zijne compagnie mede gelast, 
om dien voorraad le begeleiden, 
en in veiligheid te brengen. Het 
is bekend, hoe, ten gevolge van 
verraderlijke .woordbreking van 
den generaal DAINE, dit Irans
port van de citadel af, en.naar 
eene der Luiksche voorsteden 
vervoerd werd. Op dit gezigt 
werd het gevoel van den edelen 
GOLTSTEIN, die reeds verraad ver-
moedde, in lichtelaaijen vuur-
gloed ontstokeh, en, zonder de 
bevelen van den kommandant 
van het transport aftewachten, 
doet hy dadelijk door zijne ka-
meraden gevolgd, eenen gewel-
digen aanval op den, in het 
gelukt verraad juichenden mui-
tershoop, rigt onder denzelven 
eene vreesselijke slagting aan, 
verovert een der trotsch omhoog 
gedragene leuzen des oproers, 
en zou gewis in het behoud 
des geheelen transports geslaagd 
zijn, ware het niet, dat het-
zelve le ver tusschen de huizen 
geraakt, en verdere vervolging 
onraadzaam geworden was. Dit 
wapenfeit werd door koning 
WILLEM I op hoogen prijs ge-
steld, en GOLTSTEIN werd, we
gens zijne betoonde dapperheid 
en trouw, den 20 Novb. 1830, 
tot ridder van den Nederland-
sehen leeuw benoemd. Sedert 
dat lijdstip was GOLTSTEIN niet 
meer in de gelegenheid, om door 
blijken van uilstekenden moed, 
zijne Verdiensten jegens zjjn 

vaderland te vermeerderen. Zijn 
laatsten leeftijd bragt hij in den 
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kring van zijn talrijk gezin, in 
zijne garnizoensplaats Arnhem 

. door, waar hij dan ook den 27 
August. 1835 overleden is. Was 
GOLTSTEIN groot en dapper als 
krijgsman, niet minder toonde 
hij op zijn ziek- en sterfbed, 
dat hij een wäre en opregte 
Christen was. Na reeds tijdig, 

• op zijn verzoek, met de laatste 
H. Sacramenten te zijn voorzien, 
was bij een voorbeeld van onder-
werping aan den wil des Heeren, 
en een voorwerp van stichting 
voor alle, die zijn sterfbed om-
ringden. Van • GOLTSTEIN kon 
met den woord worden gezegd: 
» Hij behaagde den Jconing en al 
zijne knechten beminden kern" 
I. Eoningen XVIII, 22. 

* GÖRRES (JOHANN JOSEPH 
VON), een der grootste karakters, 
der invloedrijkste mannen en 
der Terhevenste genien, waarop 
Duitschland in den laatsten tijd 
roemen kan. Hij slamde uit 
eene oude, catholijke familie 
van Rijn-Frankenland, en werd 
den 25 Januarij 1776 te Ko~ 
blentz, waar zijn vader den 
koophandel .uitoefende, geboren. 
Met buitengewone gavenderna-
tuur uitgerust, .vereeriigde hij 
daarmede tevens zulkeen kracht-
vol ligchaamgestel, dat hij tot 
in zijnen hoogsten ouderdom, 
en bij zijn zeer woelig leven, 
nooit aah eenige ongesteldheid 
onderworpen was. De beoefe-
ning der geschiedenis,' aard-
rijks- en natuurkunde was reeds 
vroeg zijne geliefkoosde bezig-
heid; te Bonn legde hij zieh 
°P de geneeskunde toe, met 
voornemen om zieh aan die 

wetenschap toetewijden, welk 
plan echter door de omstandig-
heden des oorlogs verijdeld werd. 
Zoo als alle vurige en jeugdige 
hoofden van dien tijd mengde 
hij zieh nu in de staatkunde, en 
ofschoon pas een 20jarige jon-
ĝeling, schitterde zijn rede-
naarstalent.in de vaderlandsche 
clubs en volksvergaderingen, en. 
hij imponeerde evenzeer door 
zijn rijk overwigt des geestes, 
als door zijn onbesproken en on-
omkoopbaar karakter, waardoor 
hij .reeds vroegtijdig de opmerk-
zaaraheid zijner mede-burgers 
tot zieh trok, en een veel groo-
ter aanzien genoot dan het met 
zijne jaren strookte. Zijn'gloei-
jenden ijver gaf hij daarop in • 
een'uitgebreideren kring lacht, 
door zijn vrijzinnig dagblad, 
das rothe Blatt genaamd, en 
dat, ofschoon op verlangen van 
den keurvorst van Hessen, die 
zieh door eenen aanval in het-
zelve beleedigd gevoelde, op 
bevel van het directorium, 
onderdrukt, echter spoedig we
der, onder den sprekenden naam 
van Bübezahl im blauen Ge
wände, herleefde. In den ouder
dom van nog geen 24 jaren, 
werd GÖRRES in Novb. 1799, 
door het algemeen vertrouwen 
aan het" hoofd eener deputatie 
beroepen, welke na den väl van 
het directorium, zieh reglstreeks 
tot BON APARTE wilde wenden, 
ten einde het ophouden der tot 
dusverre drukkende bezetting, 
en in plaats daarvan liever eene 
geheele vereeniging van den lin-
ker-Ri}noever met Frankrijk te 
bewerten. Toenmaals stond 
GÖRRES voor de eerste maal 
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persoonlijk tegenpver den eer-
sten consul, Wiens vaste blik, 
zoowel als zijne snelle woorden 
en onrust verradende hande-
lingen, en zijn heen en weer 
slingerende gang, even als van 
een wild dier, den jongen man 
spoedig deden inzien, welk een 
despoot er weldra met BONAPARTE op het wereld-tooneel 
zoude verschijnen, zoodat GÖR
RES, als door den profetischen 
geest bezield, die, als 't ware, 
tot zijne tweede natuur be-
hoorde, aan zijne medeburgers 
reeds uit Parißs schreei:» Neemt 
spoedig den SUETONIUS bij de 

"hand, want de nieuwe AUGUS
TUS is gereed." Na zijne terug-

• komst gaf hij in een geschrift, 
onder den titel van Resultate 
meiner Sendung nach 'Paris 
im Brumaire VIII, Andernach, 
1800, in 8 . v o , een openharlig 
en eerlijk berigt van zijn ge-
houden gedrag, onttrok. zieh 
vorder aan alle staatkundige be-
moeijingen, en aanvaardde als 
hoogleeraar der natuurkunde.en 
naluurhjke historie, een' leer-
stoel aan de secondaire school 
te Koblents, die bijna in den 
rang van een lyceum slond. 
Omtrent dezen tijd versehenen 
zijne Schriften: Aphorismen über 
die Kunst,'Koblents, 1802; ^ 
Aphorismen über Organonomie, 
Koblents, 1803 ; — Exposition 
der Physiologie, ib. 1 8 0 5 ; — 
Aphorismen über Organologie, 
1.» dl., Frankfort, 1805;'; en 
Glaube und Wissen, München, 
1806, in welk laatste geschrift 
echter nog eene half-pantheisti-
sche strekking doorstraalt. In 
1806 vertrok hij naar Heidel

berg , om hier voor een gehoor 
van meer gevorderde studeren-
den zijne voordragten over de 
natuurkunde te houden. Hij 
maakte aldaar kennis met de 
even als hij phantasierijke dich-
ters BRENTANO en ACHIM VON 
ARNIM, en gaf, gemeenschappe-
lijk met hen, de Einsiedlersei-
tung in het licht,'die echter 
weinig bijval vond. Daarenlegen 
gelukte het aan GÖRRES, om 
door de uitgave zijner jDeuisc/je» 
Volksbücher, Heidelberg, 1807, 
met meer deelneming op de 
herleving der oude nationale 
letterkunde te werken. In 1808 
keerde GÖRRES naar Koblents 
terug, waar men voor hem zij-
nen leerstoeüiad ppengehouden, 
en leverde nu als resultaat zijner 
orientaalsche Studien: Mythen
geschichte der Asiatischen Welt, 
2 dl.», Heidelberg, 1810 , welk 
werk in de geheele letterkun
dige wereld het grootste opzien 
baarde. Intusschen bield hem 
de romantische en godsdienslige 
dichlkunst der Duitsche rnkklel-
eeuwen bij voortduring bezig; 
hem heeft men eene menigte 
fragmenten tot het Nibelungen-
Lied te danken, die hij in Hei
delberg en Koblents had opge-
spoord. Na de wending, welke 
intusschen de krijgsgebeurtenis-
sen, door den ondergang van 
het Fransche leger in Rusland, 
genomen hadden, schepten alle 
Duitschers weder hoop ter be-
vrijding des vaderlands, eri een 
zoo vurige geest als GÖR«ES 
sloot zieh dadelijk bij het Duit
sche Tugendbund aan, hetwelk 
toenmaals de edelste krachten 
der natie vereenigde, en droeg 
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in de Äyn-gewesten het meest 
bij tot de opwekking van va-
derlahdschen zin. Tbans begon 
eigenlijk het gewigligsle tijdperk 
van zijn leven en werken, met 
de uitgave van den Rheinischen 
Merkur, een blad, waarin bij 
sedert 1 8 1 4 , sprakalseenman, 
die gezag had, en aan het hoofd 
der gees'ten van zijnen tijd stond. 
Het was een Duitsche moniteur, 
ja ontegensprekelijk een natio
naal orgaan, zoo als Duitschland 
vöör, noch na dien tijd een zoo-
danig bezeten heeft. Naauwelijks 
versehenen, werden alle N. o s da-
delijk in de Engeische dagbladen 
vertaald, en daardoor zijne stem 
tot de algemeene uitdrukking 
der tegen NAPOLEON opgestane 
wereld kenbaar gemaakt. BLÜCHER ging nooit aan lafel alvo-
rens hij den Merkur gelezen 
had, en NAPOLEON noemde den 
man van Koblentz la cinquieme 
puissance (de vijfde mogendheid), 
die tegen hem in het strijdperk 
was getreden, en die aan het 
geheele heilige verbond der vol-
ken eerst raad en het wacht-
woord scheen te geven. Toen 
echter de Merkur, na langen 
tijd voor de herstelling en be-
scherming der troonen geijverd 
te hebben, ook eindelijk in 1 8 1 5 , 
op de vervulling der konin k-
lijke beloften, het verleenen van 
constitutioneele staatsregelingen 
aandrong, en een artikel in 

' denzelven Rückwirkung in Ber
lin het hooge mishagen verwekt 
had, werd het vrijzinnigste en 
meest conservative orgaan der 
natie door de kleingeestigste 
bureaucratie onderdrukt; er wa
ren echter drie kabinets-orders 

noodig alvorens GÖRRES. in Fe
bruary 1 8 1 6 zijne zaak opgaf, 
Thans echter trad bij ten voor-
schijn, met de staatkundige 
brochure: Deutschlands künftige 
Verfassung, Frankfort, 1 8 1 6 , 
waarin hij zijnen diepen blik 
in de geschiedenis en zijn uit-
stekend talent als publicist op 
de onmiskenbaarste wijze aan 
den dag legde. Nu begaf hij 
zieh, om zieh aan het onweder 
te onttrekken-, voor eenigen tijd 
met zijne familie naar Heidel
berg , doch keerde,. daar men 
hem spoedig weder noodig had, 
naar Koblentz terug, alwaarhij, 
om in den hongersnood van 
1 8 1 7 te gemoet tekomen, door 
de stichling eener algemeene 
commissie van onderstand, aan 
welker hoofd hij de voorzorg 
nam, om granen tot zelfs uit 
Rusland te laten komen, de 
weldoener, niet slechts van zijne • 
geboorteplaats, maar zelfs van 
het geheele Rijnland werd. Om-
trent dezen tijd versehenen zijne 
gezamenlijke Altdeutschen Volks
und Meisterliedcr, Frankfort, 
1 8 1 7 , een gelijksoortig werk 
als des Knaben Wunderhorn van 
BRENTANO en VON ARNIM. Hij werd 
hierop door den gouverneur-
generaal van den Middelrijn, 
JUSTUS GRUNER,' tot directeur 
van het openbare onderwijs be-
noemd, doch kort daarop, we-
gens zijne gevaarlijkheid voor 
den Staat van dien post,weder 
ontslagen, en hem, mits hij 
zieh .stil zoude houden, een 
wachtgeld van 1800 Thaler toe-
•gekend; van dit pensioen heeft 
hij echter nooit eenen penning 
genoten. Nadat in 1 8 1 8 een 
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door hem zamengesteld, en door 
de. stad Koblentz den minister VON HARDENBERG aangeboden 
adres, hem de ongenade van 

„den konirig van Pruissen had 
berokkend, en hij in zijn uit-
muntend geschrift: Deutschland 
und die Revolution, Koblenz, 
1 8 2 0 , de vervolging van het 
Wartburger Tugendbund enz. in 
een belagchelijk daglicht had 
gesteld, zou hij op koninklijk 
bevel naar de vesting Spandau 
vervoerd, en aldaar voor zijn 
geheele leven tot stilzwijgen ge-
dwongen worden. Hij hield zieh 
toenmaals in Frankfort op, en 
zat juist aan tafel bij den stads-
commandant, toen deze het drin
gende bevel tot zijne gevangen-
neming ontving. GÖRRES las in 
zijne gejaatstrekken, verwijderde 
zieh,. en was reeds in veiligheid, 
toen men de slraat waar hij 
woonde met militaire magt be-
zette, en aan alle poorten het 
bevel tot zijne aanhouding werd 
gegeven. Hij vlugtle naar Frank-
rijk, begaf zieh eerst naar Pa-
rijs, en daarna näar Slraatsburg. 
Omtrent dezen tijd verscheen 
zijn Heldenbuch von Iran aus 
dem Schah Rameh desFerdusi, 
2 dl.», Berlin, 1820. Daardoor 
werd dit voor de geschiedenis 
en de dichtkunst zoo.belangrijk 
Oostersch heldendicht het eerst 
in Europa nader bekend, en 
verscheen het tevens in de vlugt 
eener zoo dichterlijke taal, dat 
men zieh verbeeldt een oorspron-
kelijk werk te lezen. Hij begaf 
zieh hierop naar Zwitserland, 
hield zieh eenigen tijd te Zürich 
op, Steeg ook over den Gothard, 
naar het Lago Maggiore, en had 

hier, even als GÖME te Mam-
sine aan het Garda-meer, bijna 
het lot eener gevangenneming 
ondergaan, daar het volk hem 
voor eenen geestenziener en too-
venaar hield, en zieh van hem 
wilde meesler maken. Op deze 
zijne bergwandelingen ontwierp 
hij zijn geschrift Europa und die 
Revolution, Stutgard, 1821,met 
de onderafdeeling.- het tegen-
woordige, het voorledene en het 
toekomende. Nu was er .echter 
aan zijne verzoening met de 
Pruissische regering niet meer 
te denkenen het is daarom 
dat de zoo zeer gehoonde ban-
neling lhans het geheele weefsel 
van trouweloosheid van het 
kabinet jegens hem openbaar 
maakle, in het geschrift getit.; 
In Sache der Rheinprovimen 
und in eigener Angelegenheit, 
Stutgard, 1822, waarin hij uit 
echte oorkonden aantoont, hoe 
de nieuwe regering reeds toen
maals , vooral in godsdienslza-
ken, mot zijn veroverd vader-
land is te werk gegaan, en hoe 
men hem, den voorspreker der 
Rijnlanden, niet eens eeije ge-
wone regtbank vergunde, maar 
hem zonder vorm van.proces, 
door onbevoegde kabinets-jush-
tie, eens voor altijd onschadelijk 
wilde maken. Gelijktijdig ver
scheen: Die heilige Allianz urn 
die Völker auf dem Gongresse 
zu Verona, ib., waarin hij | j e 

verwachting van het gedroomde 
heil der volken, door den in-
vloed der hoven, op grond der 
tot dusverre gemaakte ondervin-
ding, aanmerkelijk verkoelde. 
Niettegenstaande GÖRRES kon na-
gaan dat dergelijke gesohriften 
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hem Inj de hoven in geenen 
beteren dunkzouden brengen, 
keerde liij thans echter uit Zwit-
serland naar de rijksslad Frank
furt terug, waar hij zieh weder 
met zijne vrouw, geboren MARIA. 
VONLASAULX, zijnen, eehen zoo 
grooten vader niet onwaardigen, 
zoon GUIDO , en twee dochters 
vereenigde. Van nu af hield 
hij zieh met de grondigste en 
meest bijzondere historische Stu
dien bezig, die echter eene zeer 
mystieke -rigting aannamen, en 
zieh in kleine Schriften open-
baarden, zoo als in Emanuel 
Swedenborg, seine Visionen und 
sein Verhältniss zur Kirclie, 
Slraatsburg, 1827, en in zijne 
voorrede tot Soso's Scliriften; 
en deze maakten de eigenlijke 
grondslagen en de aanleiding 
uit, tot zijne latere. uitvoerige 
werken der christelijke myslik. 
Zijne' Standrede an den König 
LUDWIG, op wien vroeger GÖR-
RES reeds de hoop eener groo-
tere vrijlating der Galholijke 
Kerk in zijne stäten gebouwd 
had, nädat de vredestraktaten, 
de Catholijke gebiedsdeelen aan 
den JRIJ« enz.,.ter vermeerde-
ring van de uitbreiding der 
reforriiatie," bijna alle aan pro-
testansche gebieders waren over-
gegaaií, bevat even zoo vrijzin-
nige als gewigtige lessen. voör 
een' christelijk vorst, en had, 
daar de herinnering aan de da-
gen van den Rheiniseken Mer
kur in het hart des konings 
van JBeijeren nog niet uitge-
wischt was,' in 1827, zijne 
heroeping naar München, 'op 
den leerstoel der geschiedenis 
ten gevolge. Hij openbaarde 

daarop zijne beschouwing der 
geschiedenis in het geschrift; 
lieber die Grundlage, Gliede
rung und Zeitfolge der Weltge
schichte, Breslau, 1830. Daarop 
verscheen langzamerhand zijne 
Christliche Myslik, 4 dl.n, Re
gensburg , 1838—42 ; waarvan 
de aanhangers der ënkele rede, 
dadelijk met vermëtele verwer-
ping der tallooze bestaande fei
ten in dit duislere gebied der 
godsdienslige natuurgeschiede-
nis, uitbazuinden, dat de schrij-
ver in dit werk het met alle 
kabouters en kwelduivels was 
eens geworden —' terwijl ge-
leerden, zoo als de beroemde 
physioloog DÖIXINGER (zie dat 
Art.), verklaarden, dat hij de 
ontleding van den mensch, en 
voornamelijk der mensehelijke 
hersenen eerst volkomen uit de 
Myslik van GÖRRES geleerd had, 
en dat de wetenschap der anthro
pologie, psychologie en physi
ologie alsnu eene geheel nieuwe 
gedaanle zou moeten aannemen. 
Terwijl men echter den ouden 
leeuw aan den draad der sprook-
jes van moeder de Gans inge-
slapen waande, verhief hij teh 
gevolge der Keulsche aangele-
genhedèn, op eenmaal weder in. 
zijnen Athanasius, Regensburg r 

1837, die binnen een jaar in 4 
uitgaven, tot verscheiden dui-
zend exemplaren in het licht 
verscheen, zijne stèm zoo ge-
weldig, dat al zijne tegenstre-
vers in geheel Ruitschland, en 
zelfs buiten hetzelve, er van 
sidderden, en herhaalde daarop 
den gevreesden slag, in een 
tweede, voornamelijk wegens 
de dogmatische diepzinnigheïd,;. 
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merk waardig geschrift.- Die Tria-
tier ff. Leo, P. Marheinecke und 
HC. Bruno, Begehsburg, 1838 , 
zoodat zelfs zijne vijanden be-
kenden dat getieel DuUschland, 
met zijne Hegeische filozofie, 
geenen kampvechter kan aanwij-
zen, die tegen hem bestand was. 
Het gevolg der Keulsche dwalin-
gen was verder in April 1838 
het tot stand brengen der Histo
risch-politischen Blätter, welke 
jaarlijks. in 24 afleveringen of 
in twee deelen, alzoo tot heden 
reeds in 26 deelen versehenen 
zijn , en eene groote menigte 
der voornaamste artikels uit de 
pen van GÖRRES bevatlen. De 
koning van Beijeren beloonde 
zijnen ijver met de burgerlijke 
orde van Verdienste der Beyer-
sche kroon. Aan den godsdien-
stigen strijd, die te gelijkertijd 
door het Leben Jesu van STRAUSZ 
over het 'historische Christen
dom ontstaan was, nam GÖRRES 
deel door eene byzonder be
spiegelende voorrede tot het 
werk van zijnen vcornaamsten 
leerling Dr. SEPP , das Leben 
Christi, 7 dl.", Regensburg, 1843 
tot 1846. Zijn geschrift: Der 
Kölner Dom und der Straszbür-
ger Münster, ten voordeele van 
den opbouw van den Keulschen 
dorn in het licht versehenen, 
bewees op nieuw zijnen bouw-
kundigen geest, waarvan hij 
vroeger reeds andere b̂lijken 
had gegeven. Op gelijke wijze 
mengde hij zieh door die Wall-
farht nach Trier, Regensburg, 

,. 1845, volgens zijne gewoonte, 
met beslissende uitspraak in 
de beweging des tijds; te ge
lijkertijd gaf hem deze uitstap 

en zijne. eindelijke benoeraing 
tot lad der akademie van we-
tenschappen aanleiding om de 
historische Verhande l ingen der-
zelve, met de beide volgende 
stukken te verrijken; Die Ja-
phetiden und ihre gemeinsame 
Heimath Armenien, München, 
1844 en Die drei Grundivurzeln 
des celtischen Stammes in Gal-
liön, und ihre Einwanderung, 
1845, beide 6p zulk eene wijze 
behandeld, dat men in twij-
fel staat, of men meer zijne 
geographische beschouwingen, 
dan wel zijne diepe historische 
kennis bewonderen zal. Dus 
deed GÖRRES zieh nog in zynen 
grijzen onderdom met eene on-
uitputtelijkheid en frischheid 
van geest, als een genie voor, 
zoo als er geen' tweede in 
onzen tijd te vinden is; want 
elk gebied der menschelijke we-
tenschap: natuurkunde en na-
tuurlijke historie, geneeskunde, 

'statistiek en politiek, Mytholo
gie , theosophie, theologie, ge-
schiedenis in hären uitgebreid-
sten omvang, dichtkunst, voor 
welke hij nieuwe Ooslersche en 
Westersche bronnen opende, 
eindelijk.zelfs het vak der kunst-
wetenschap, heeft hij tot zelfs in 
zijnen laatsten leeftijd, met on-
vermoeide, jeugdige werkzaam-
heid en schranderheid, en met 
zulk eenen goeden uitslag aan-
gekweekt, dat zelfs meesters 
in enkele dezer vakken van hem 
konden leeren. In een gods-
dienstig opzigt maakten de 
meesten van hem eenen geboren 
Protestant, die daarop als be-
keerde, volgens den gewonen 
gang tot de iiltra-cathoUjken 
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was overgegaan, ja een capü-
cijner en de geeslelijke vader' 
van het ultramontanismus in 
Beijeren geworden was. Het 
eene is zoo valsch als het an
dere. Men leze zijne Schriften, 
die hij reeds voor meer dan 50 
jaren in het* licht heeft gegeven, 
en men zal daarin juist dezelfde 
opregle gezindheid en gelijk-
soortige behoudende grondregels 

.vinden, als die hij met de vol-
komen erkennihg van de regten 
des tijds en der volken legen 
elke magtspreuk van het abso-
lutismus, zoo wel als vtegen de 
ontaardingen van het radicalis-
mus, tot aan zijnen laatsten 
ademtögt openlijk verdedigd 
heeft. GÖRRES was een voor-
beeldig Duilsche man, met eene 
echt Catholijke natuur, zonder 
haat of eenigen anderen lagen 
hartstogt bezield. Zijne vijanden 
zelfs hebben steeds-zijne over-
groote meerderheid erkend, en 
hij zou geene vijanden gehad 

. hebben , indien hij niet aan deze 
zijde der Alpen als steun van 
het Calholicismus in Duitsch-
Und, en als de eerste verdedi-
ger der Catholijke Kerk wäre 
opgetreden. Hij was een ultra-, 
montaan in den zin, zoo als 
elke geloovige Catholijk ten allen 
tijde en voor alle oogen aldus 
kan genöemd worden, wijl na-
melijk de Opperherder der chris-
tenen aan gene zijde der bergen 
woont, en de Stoel der Iterk in 
Borne bestaat. GÖRRES overleed 
te München, den 29 Januarij 
1848, aan de gevolgen der griep 
of grippe, door alle hoogschal-
ters van zuivere godsdienst, 

II. DEEL. 

bondige wetenschap en opregte 
deugd diep betreurd. 

* GÖSCHEN (JOHANN FRIEDRICH 
LUDWIG) , hofraad en gewoon 
hoogleeraar der regten aan de 
universiteit van Göttingen, den 
1 6 Februarij 1778 te Konings-
bergen, geboren, waar zijn va
der directeur der munt was. 
Nadat hij in de Domschool te 
Maagdeburg een goed yoorberei-
dend onderwijs had ontvangen, 
bezocht hij in 1794 de univer
siteit zijner geboorteplaals, en 
van 1796—98 die van Göllingen. 
Hij had, wel is waar, de regts-
geleerdheid als beroepsstudie 
gekozon, docli de beoefening 
der natuurkundige wetenschap-
pen had zoo veel uitlokkends 
voor hem, dat hij de hooge-
school verlief, met oogrnerk om 
zieh voornamelijk aan de na-
tuur- en scheikunde toetewijden, 
en daarmede de uitoefening der 
landhuishoudkunde te vereeni-
gen." Te dien einde begaf hij 
zieh naar de goederen des graafs VON VELTHEIM , bij Helmstad, 
kocht daarop in 1800 een, niet 
ver van zijne geboorteplaals ge
legen, landgoed, en oefende de 
huishouding deszelven uit. Doch 
ongelukkige toevallen noodzaak-
len hem, het goed in 1804 we
der te verkoopen, en op nieuw 
de loopbaan der regtsgeleerdheid 
inletreden. In 1807 begaf hij 
zieh naar Berlijn, alwaar hij 
den geestrijken omgang van 
SPALDING , HEINDORF , BDTTMANN , 
SCHLEIERMACHER , DELBRÜCK ge-
noot, waardoor hij eenen deug-: 

deltjken wijsgeerigen grondelag 
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l . o Observationum juris Roman, 
specimen, Berlijn, 1 8 1 1 ; — 2.o 
Weslenbergii principiajuris, sec. 
ordinem digestorum s. pandecta-
rum in us. audit. vulg. P. I. 
et II. ed. nov. (cur G. et Bar-
kow 1814; Praefalio et index, 
ad Gaji inslilutiones 1 8 2 1 ) ; — 
3.o Grundriss für Pandekten-
Vorlesungen, Göllingen, 1 8 3 1 ; 
— 4 .o Verscheiden zeer geachte 
Verhandelingen , in HUGO'S Ci-. 
vilisüsch Magazin, en in het, 
sederl 1 8 1 5 door hera, SAVIGNY 
en EICHHORN uitgegeven Zeit
schrift für geschichtliche Bechts-
Wissenschaft. 

GÖTHE (J. W. VON), — aan 
dit artikel, voorkomende blads. 
3 0 7 — 3 1 1 , l l .o dl. van het 
Wbk, gelievemen toetevoegen: — 
» GÖTHE heeft zieh bij zijn schrij-
ven zelden bekommerd over 
het uiiwerksel dat hij zoude te 
weeg brengen, zijne voornaam-
sle voorlbrengselen zijn slechts 
het verhaal zijner persoonlijke 
gewaarwordingen en inwendige 
aandoeningen. geweest. De ro-
raan van Werther, die zulk 
eenen buitengewonen opgang 
heeft gemaakt, is er een spre-
kend bewijs van. De bittere 
weerzin legen het leven, die 
er, in uitgedrukl is, die diene 
moedeloosheid, door het gemis 
van alle geloof te weeggobragt, 
was door GÖTHE zelven gevoeld. 
Nog jong zijnde had hij reeds 
den zelfmoord gedroomd, en 
bij herhaling aanslagen op zijn 
eigen leven gemaakt. Werther 
is slechts het verhaal van bet-
gene hij bij die inwendige wor-
sleling had ondervonden. Maar 

verkreeg. Voornamelijk- echter 
waren het SAVIGNY en NIEBOHR , 
die zijne wetenschappelijke vat-
baarheid voor de geleerde Studie 
des Romeinschen regts opmerk-
ten en er hehl toe aanspoorden. 
GÖSCHEN was de eerste, die in 
1 8 1 1 de doctorale waardigheid 
in de regten, aan de nieuw ge
suchte universiteit van Berlijn 
hekwam; nog in hetzelfde jaar 
werd hij tot buitengewoon, en 
in 1813 tot gewoon hoogleeraar 
in de regten benoemd. Toen 
in 1816 de akademie van we-
tenschappen van Berlijn twee 
geleerden naar Verona zond, 
om de, aldaar door NIEBUHR 
ontdekte, schatten van het Ro-
meinsche regt aftehalen, werd, 
op voordragt ran SAVIGNY, GÖSCHEN en de letterkundige BEC
KER derwaarts gezonden. Het 
resultaat was de uitgave der 
ontdekte Inslilutiones van GA-
JUS, vari het Fragment over 
de regten van FISCDS. Dezelve 
verscheen eerst zonder zijnen 
naam in, 1820 , en in 1824 in 

. verbeterden vorm met zijnen 
naam. In 1822 volgde GÖSCHEN 
eene beroeping, ter vervanging 
van SCHWEPPE, naar Güttingen. 
Eene latere beroeping naar de 

, hoogeschool van München, in 
1828 , wees Inj van de hand, 
en ontving daarentegen den tilel 
van hoiraad. Bij het honderd-
jarige jubelfeest der Georgia 
Augusta, had hij als deken de 
eere-promotie voor de regtsge-
leerde faculteit in de Aula hog 
bestuurd en reeds weinige dagen 
daarna, den 25 Septb. 1 8 3 7 , 
verkeerde hij niet meer onder de 
levenden. Zijne Schriften zijn: 
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terwijl hij zieh zelven schilderde, 
had de schrijver het gelijktijdige 
geslacht geschilderd. Meer dan 
een jongeling met een vurig 
hart, even als "WERTHER, wars 
van alle maatschappelijke plig-
ten , heeft, na in de eenzame 
droomen van een' opgewonden 
hoogmoed of van eenen hope-
loozen hartstogt verteerd te zijn, 
op dezelfde wijze als de dolzin-
nige held van GÖTHE , een einde 
aan zijn ieven gemaakt. Er 
bestaan nog exeniplaren van 
dat boek, met het bloed der 
rampzaligen bevlakt, die dit 
verschrikkelijk drama tot in 
deszelfs ontknooping hebben 
willen navolgen. Dergelijke fei
ten openbaren duidelijk genoeg 
al het laakbare wat er in dit 
geschrift voorkomt, en hoe ge-
brekkig het door den schrijver 
aangenomen letterkundige stel-
sel is. De strek'king der letter-
kunde moet niet slechts naar het 
wäre, maar ook naar het goede 
en schoone zijn. Het geheele ta-
lent van GÖTHE is dus niet voU 
doende om een voortbrengsei te 
wettigen, dat gevaarlijk voor 
de jeugd is, en dat als eene 
wijsgeerige en moedvolle daad, 
datgene voorstelt wat werkelijk 
niets anders dan de laagste trap 
der zelfliefde is. Steeds aan 
zijn stelsel getrouw, stelt GÖTHE 
in zijnen Faust eene andere 
ziekte zijner eeuw voor, de 
walging en de zatheid dier op-
geblazene wetenschap, welke, 
terwijl zij beweert. alles te ver

klaren, niets dan twijfeling en 
onzekerheid voortbrengt. Na in 
Werther en in-Faust de zede-
lijke wanorde, en de angsten 
der twijfeling te hebben voor-
gesteld, brengt hij in Götz von 
Berlichingen de zucht tot de 
onafhankelijkheid, of liever dat 
onrustig en trotsch gevoel op 
het tooneel dat, vooral ten tijde 
van ómwentelingen, zieh noch 
aan regel noch aan wet wil 
onderwerpen." — Ik heb ge-

_ meend deze bedenkingen ophet 
" Art. GÖTHE in het -Wbk.- te 
moeten laten volgen, vermits 
genoerad artikel voor achltien 
jaren onder den invloed der 
apotheosen, bij GÖTHE'S óver-
lijden, van wijd en zijd den 
dichter, toegebragt, geschreven, 
welligt aanleiding zou kunnen 
geven, dat men een onbepaald 
vertrouwen in zijne schriften 
Steide, daar loch vele derzelve 
tegen den toets van godsdienst 
en zeden niet bestand zijn; want 
alhoewel hij, ofsclioon protes-
tantsch, in zijne Wahrheit und 
Dichtung aus meinen Leben, 
eene schilderachtige beschrijving 
en ontwikkeling van den diepen 
zin der zeven Catholijke Sacra
menten geeft, naar aanleiding 
van welke hij in een onzer 
meest-geachte Catholijke Week-
bladen (*) de onvergelijkelijk-
groóte .GÖTHE wordt genoemd, 
zoo is zulks echter niet in 
Staat om < slechts het boven 
aangevoerde, dat voor grootere 
uitbreiding vatbaar is, te ver-

2 . 

(*<) Catholijke Nederlandsche Stemmen, van 18 November 1848; N.° 
i, bis., 388, ernte liolom, 1.» nooi. 
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goelijkenj veel minder om zijne 
overhelling tot het pantheis-
mus, en afkeerigheid van het 
positive christendom te regt-
vaardigen. 

GOURDIN (FRANCISCÜS PHILIP
PDS), een benediktijner, in 1739 
te Noyon geboren, en te Ronanen 
den 11 Julij 1825 overleden, 
•was bibliothekaris van laatslge-
noemde stad, had in zijne con-
gregatie verscheiden eervolle be-
dieningen bekleed, en zieh als 
schrijver bekend gemaakt. Hij 
werd voor 2000 franken begre-
pen in den onderstand door de 
conventie in 1795 aan de geleer-
den verleend, en belast met het 
rangschikken der gedenkstukken 
van kunst in het museum Van 
Ronanen. • Zoodra als het hem̂  
mogelijk was valte hij zijne 
geestelijke bedieningen weder 
op, *en verdeelde van toen af 
al zijne oogenblikken tusschen 
de godsdienst en de letteren. 
Zijne voornaamste werken zijn: 
l.o Observations etc. (Aanmer-
kingen van eenen godgeleerde 
op de lofrede van FENELON door 
LAHARPE), 1771, in 8.™„ waarin 
hij hem verwijt van aan de 
deugden van den eerbiedwaardi-
gen aartsbisschop van Kameriß 
enkel -menschelijke beweeggron-
den ,te hebben gegeven; — 2,o 
ConsidSrations etc. (Wijsgeerige 
bespiegelingen over het gebaar 
des redenaars, voorafgegaan van 
nasporingen over het geheugen), 
JPaHjs, 1772, in 12.™°$ — 3.o 
Principes etc. (Algemeene en be-
redeneerde beginselen der rede-
kunst), 1785, in 12.mo; —- 4.o 
De la traduclion etc. (Over de 

vertaling, bescheuwd als middel 
om eene taal te leeren, en zieh 
den smaak te vormen), 1789, 
in 12.̂ 0 j — 5.o Verhandelin
gen in de verzamelingen der 
akademie van Ronanen. Hij heeft 
,in handschrift nagelaten: Traiti 
etc. (Verhandeling over de pres-
criptie of verjaring in het stuk 
van geloof,- zedeleer en tucht). 

GODVION-SAINT-CYR (LODEWIJK 
DE) — in het Wbk. abusiveliß 
naar SAIKT-CVR verwezen —>, 
te Toul den 13 April 1764 ge
boren , legde zieh in het begin 
op de schilderkunst toe, en 
ondernam de reis naar Rome, 
om zieh in die kunst verder 
te ontwikkelen, welke hij liet 
varen, om zieh onder een ba-
taillo.n vrijwilligers te begeven. 
Na snel alle minder« rangen te 
zijn doorgeloopen, werd hij in 
1793 als adjudant-generaal bij 
het Moese Weger geplaatst, en 
vervolgens naar het AlpenAe^t 
gezonden, alwaar hij in 1794 
het brevet van divisie-generaal 
ontving. Hij onderscheidde zieh 
in 1795 bij het beleg van Mentz, 
mäakte onder MASSENA den veld-
logt van 1798 mede, en werd 
in 1799 afgezet. Weldra in 
activiteit hersteld, voerde hij in 
den slag van Novi (15 Augus
tus) het bevel over den regter-
vleugel. Den 24 October im- ! 
opvolgende versloeg hij den vij- • 
and volkomenlijk te Pasturana 
en te Bosco, onlnam hem drie 
stukken geschuts en maakte 
2000 man krifgsgevangen. De" 
6 der volgende maand, sloeg » 
hij de Oostenrijkers andermäal 
voor Cent: met het bevel over 
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den regtervleugeibelast, beletle 
hij de berenning van Genua, 
en overlaadde zieh met roem 
door eenen beleidvollen aftogt, 
vraarvoor hij van dea eersten 
consul eene eere-sabel en het 
brevet van eersten luitenant des 
legers ontving. In 1800 ging 
hij over tot het leger van den 
Rijn, door MOREAU aangevoerd, 
maakte zieh meester van Frey
burg en sloeg de.Oostenrijkers 
te Smelingen. Na eene yrij körte 

,rust, door den Staat zijner ge-
zondheid' gevorderd, verscheeh 
hij weder aan het hoofd zijner 
ardeeling, en droeg bij tot de 
overwinning van Hohenlinden. 
Daarop tot staatsraad benoernd, 
verving hij LUCIEN in het ge-
zantschap van Spanje. In 1805 
werd 'hij tot opperbevelhebber 
des legers benoemd, bestemd 
om het koningrijk Napels te 
dekken, en de kusten der Adri-
atische Zee te beschermen. Na 
een corps van tien duizend Oos-
tenrijkers krijgsgevangen te heb-
ben gemaakt, trok hij 7 tegen 
het einde.van dat jaar, krach-
tens' de capitulatie van Auster-
litz, Venetie binnen. In het 
volgende jaar genoodzaakt „.orn 
weder binnen het koningrijk 
Napels te trekken, waarvan de 
regering hê laalste verdrag ge-
schonden had, werd GOUVION 
gelast orn Apuglia te bezetten, 
alwaar hij de rast handhäafde. 
In 1807 naar Duitschland- te-
ruggeroepen, nam hij er met 
onderscheiding deel aaa den 
veldtogt van Pruissen en Polen, 
en werd tot gouverneur van 
Warschau benoemd. In 1808 

naar het leger vari Spange ge-
zonden, maakte hij zieh, na 
verscheiden gevechten, meester 
van Roses, Gironna, St. Felix, 
Equixola, Pulamos. In 1 8 1 2 
werd hij bestemd om deel te 
nemen aan den Russischen veld
togt , en voerde het bevel over 
de Beijeren, met welke hij den 
1 8 der maand Augustus den 
slag van Polotsk aan de Duna 
won. Om hem te beloonen, 
verhief NAPOLEON hém., den 27 
der zelfde maand, totrijksmaar-
schalk. Op den teruglogt van 
Moskau gekwetst, zag hij zieh 
verpligt het leger voor eenigen 
tijd te verlaten. In 1813 ver-
scheen hij weder bij hetzelve, om 
den Saksischen veldtogt mede te 
maken , en onderscheidde zieh 
in den slag van Dresden. Na 
de nederlaag yan Leipzig, in 
die stad gebleven, nam hij, 
daar hij zag, dat het hem on-
mogelijk was zieh eenen door-
togt te openen, den 1 1 Novem
ber eene eervolle capitulatie aan, 
krachtens welke hij met zijn 
leger-corps, en een gedéelte zij
ner artillerie naar Frankrijk kon' 
terugkeeren. Blaar deze capitu
latie werd niet bekrachtigd door 
den vorst VON SCHWARTZENBERG, 
en de maarschalk werd met zijn 
corps, uit omtrent zestien dui
zend man bestaande, gevangen 
gehouden. Toen hij, na de 
restauratie in Frankrijk terug 
kwam, ,werd hij door LODEWIJK. 
XVIII met onderscheiding ont-
vangen en tot lid van de kamer 
der pairs benoemd. Na de lan
ding van BONAPARTE, rigtte hij 
zieh naar Orleans, om de ko-

3 . 
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ninklijke zaak le verdedigen ; 
maar daar de afvalligheid der 
troepen a l zijne pogingen vruch-
teloos maakte, leefde hij gedu-
rende de honderd dagea in eene 
diepe afzonderîng. Den 9 July 
1 8 1 5 door den koning t o i mi
nister van oorlog benoemd, werd 
bij, in de maand September, 
in dien post door den hertog 
DE FELTRE vervangen. LODEWUK 
XVIII benoemde hem achtereen-
volgend tot minister van S t a a t , 
lid van den geheimraad, groot-
kruis der orde van den H. Lo-
DEWWK, tot graaf en eindelijk 
tot markies. Deh 23 Jun'ij 1 8 1 7 
lot het minislerie van marine 
beroepen, hervatte hij de por
tefeuille van oorlog in 1818. 
Den 10 Maart droeg hij eene 
wet voor betrekkelijk de nieuwe 
wijze van aanwerving des légers. 
GOUVION verliet het ministerie, 
bij gelegenheid der verandering 
van de wet der verkiezingen, 
en werd door den markies DE 
Là TOUR-MAUBOURG vervangen. 
Tot herstel z'ijner gezondheid, 
had GOUVION SAINT -GYR zieh 
naar de eilanden Hyères bege-
ven; hij overleed aldaar den 1 7 
Maart' 1830. Men heeft van 
hem.- l.o Journal etc. (Dagver-
haal der verrigtingen van het 
leger van KalaloniS in 1808 tot 
1809, om te dienen tot de ge
schiedene desoorlogs in Spange), 
Parijs, 1821, in 8. T 0, en atlas 
in fol.} — 2.0 Mémoires etc. 
(Gedenkschrifteii betrekkelijk de 
veldtogten der légers van den 
Rijn, en van den Bijn enMoesel,. 
van 1792 tot aan den vredevan 
Campo-Formio), ib. 1829 , 4 dl.» 
in 8.vo, met een atlas in fol. 

* GQYA Y LUCIENTES (FRAN
CESCO), een beroemde Spaansche 
schilder, in 1740 te Fuente 
de Todos, in Aragon geboren, 
in Saragossa en te Rome ge-
vormd, werkte onder RAPABL 
MENGS (zie dat Art. -Wbk.-), 
later nam hij zieh REMBRANDT 
en VELASQUEZ tot voorbeelden. 
De bevallige voorstelling van 
Spaansche volkslobneelen, cap-
priccios, vol. geest en verbeel-
dingskracht, waarborgen zijnen 
roem niet minder dan zijne 
grootere stukken, onder welke 
de familie van EAREL IV, in het 
koninklijk museum te Madrid, 
zichbijzonderonderscheidt. We-
gens doofheid meestal tot zijne 
werkplaats beperkt, leefde hij 
enkel voor de kunst, die hij 
in al hare takken omvatte. Hij 
schilderde in olie en al fresco, 
graveerde in koper, eh teekende 
in de laatste jaren zijns levens 
op steen. Hij overieed in 1828 
te Bordeaux. ' 

GRABERG DE HEMSO (JACOBUS, 
graaf van)j een geleerdeZweed, 
in 1 7 7 6 op het eiland Gothland 
geboren, beoefende vroegtijdig 
de aardrijkskunde, de geschie-
denis en de levende lalen, waarin 
hij snelle vorderingen maakte. 
Zestien jaren oud zijnde, bezocht 
hij de kusten der Middellandsche 
Zee, en deed eene reis naar 
Amerika, die voor zijn onder-
rigt niet vruchteloos was. In 
de diplomatic opgenomen, werd 
hij benoerad tot .onder-consul 
van Zweden te Genua, en hjj 
maakte gebruik van den vrijen > 
tjjd, welke doze betrekking hero • 
overliet, orn zijnen letterkun-
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digen srnaak optevolgen. In 
1810 president der Genueesehe 
akademie geworden, las hij er 
verschillende stukken in voor, 
die in Italie algemeenen bijval 
vonden, en zijne aanneming in 
verschillende geleerde genoot-
schappen, en daar onder ook 
bij de akademie van Turijn ten 
gevolge hadden. Hij was in 
1 8 1 5 consul vanZwedênm Sar
dinia te Tanger; maar eenigè 
geschillen, waarin hij met den 
Dey van Marokko werd gewik-
keldnoodzaakten hem zijnen 
post te verlaten, en zieh naar Gi
braltar te begeven. Kort daarna 
ontving hij zijne benoeming voor 
het consulaat van Tripoli. In 
Italie teruggekeerd, werd hij 
door den groot-hertog van Tos-' 
kanen naar Florence beroepen , 
en aldaar tot bibliothekaris der 
Laurentijnstìhe boekverzameling 
benoemd. Hij overleed in die 
stad, den 29 November 1847. 
GRABERG was correspondent van. 
het instituut van Frankrijk, 
afdeeling geschiedenis en oud-
heden. Men heeft hem een 
aantal werken te danken, in 
het Italiaansch en het Fransch 
geschreven, welke talen hij even 
zoo vlug sprak als zijne moe-
dertaalj de voornaamste zijn: 
1.° Annali di geographia e di 
statìstica, Genna,1802,2 dl.n, 
in 8 .TO Dit is het eerste werk 
over de statistiek in Italie en 
zelfs in Frankrijk in het licht 
gegeven_; — 2.o Doutes etc. 
(Twijfelingen, en gissingen be? 
trekkelijk de Hunnen), Florence, 
1810 , in 8 J P ; — 3.0 Saggio 
itterico sugli Scaldi o antichi 

poeti scandinavi, Pisa, 1 8 1 1 , 
in 8.vo; eene zeer belangrijke 
verhandeling over de Skalden, 
en vol geleerde nasporingen over 
de mythologie van het Noordenj 
— 4.o Doutes etc (Twijfelingen 
en gissingen betrekkelijk de Bo
hemers en hunne eerste verschij-
ning in Europa), Turijn, 1 8 1 3 , 
in 4.'° ; — 5.o Precis etc. (Kort 
begrip der geschiedkundige let-
terkunde van Mogk-Nit-el-Aska), 
•Lyon, 1820 , in 8 .T0; — 6.o 
Scandinavie gesuiverd van de 
besehuldiging, de barbaarsche 
volkon te hebben voortgebragt, 
welke het Bomeinsche rijk ver-
woestlen, ib. 1822, in 8.™; — 
7.o Specchio geografico e statis
tico dell' imperio di Marocco, 
Genua, 1834, in 8.™, met tabell.. 

GRAF of GRAFF (ANTON), een 
uitmuntende portretschilder, in 
1736 : te Winterthur, in het 
kanton Zürich, geboren, was 
de zoon van eenen tinnegieter, 
openbaarde reeds vroegtijdigeene 
bepaalde neiging voor de schil-
derkunst, vormde zieh te Win
terthur, Augsburg en München, 
werd als hofschilder naar Dres
den beroepen, alwaar hij den 
1 4 Junij 1 8 1 3 overleed. Zijne 
portretten, onder welke datvan 
FREDERIK AUGUST, koning van 
Saksen, den prijs verdient, on-
derscheiden zieh door getrouwe 
gelijkenis, uitmuntende voor-
steüing van het hoogere gees-
telijke leven, en levendige en 
gepaste behandeling der vleesch-
kleuren. Deze schildèr was on-
gemeen vruchtbaar • in zijne 
voortbrengselen; het getal zijner 

4 



232 G II A. 

portreiten wordl op meer dan 
1100 geschat; naar meer dan 
120 derzelve heeft men gravures 
vervaardigd, die eene reeks der 
beroemdste mannen van Duitsch-
land voorstellen. 

GßäFE (K.AREL FERDINAND VON), 
een heelkundige, in 1784 te 
Warschau van Duitsche ouders 
geboren, maakte zeer goede Stu
dien, en na le Leipzig met roem 
zljne graden te bebben bekomen, 
werd hij in 1810 tot hoogleeraar 
in de heelkunde aan de univer-
siteit van Berlijn benoemd. In 
de veldtogten van 1813 en 1814, 
volgde hij de Pruissische legers 
in hoedanigheid van algemeen 
directeur van de heelkundige 
dienst. Reeds in het volgende 
jaar hervatte hij zijne leergangen, 
die de oorlog hem genoodzaakt 
had aftebreken, en sprak steeds 
voor een talrijk gehoor. Hij hield 
zieh te gclijkertijd bezig met de 
verbetering der door TAGLIACOZZI 
(zie dat Art. -Wbk.-) uitgevon-
denebehandelingswijze, om ver
loren deelen des ligchaams weder 
aanlebrengen, en het welgeluk-
ken dier pogingen verspreidde 
zijnen roem door geheel Duitsch-
land. In 1819 bragt hij „ ge-
meenscbappelijk met den hoog
leeraar WALTHER van Bonn, een 
Journal für Chirurgie und Au
genheilkunde tot stand, 1820 
tot 1840. Deze bekwame prak-
tizijn , overleed te Hannover, 
den 14 Julij 1840, door den 
koning van Pruissen en door 
verscheiden andere vorsten met 
verschilfende orde-teekens ver-
sierd. Zijne voornaamste wer
ken zijö: l.o Abhatdhwg über 

Angiektasie (uitzelting der va-
ten), Leipzig, 1808j — 2.o 
Amputation, Berlijn, 1812; <— 
3.o Rhinoplastik (kunst om op 
eene organische wijze het ver
lies van den neus enz. le ver
gangen), Berlijn, 1818; — 4.o 
Mgyptische Augenblennorrhöe, 
Berlijn, 1823. — Vergelijk, 
Biographie von GRäFE, door 
MICHAÖMS, Berlijn, 1840. 

GRAMMATICO (NICASIUS) , een 
Jesuit en beroemde slerrekun-
dige, te Trento geboren, en in 
1736 te Begensburg overleden, 
heeft in het licht gegeven : l.o 
Methodus nova solis et lunoi 
eclipsium in piano organice de-
lineandarum, Freyburg, 1720, 
in 4.t0 ; —- 2;o Problema geo-
graphicum de longitudine loco-
rum terree per acum nauticam 
indaganda, Ingolslad', 1723, 
in 4.w$ — 3.o De vera epocha 
conditi et per Christum reparati 
orbis disserlatio, 1734, in 4.t0; 
— 4.o Dissertalo astronomica de 
cometa annorum 1729 et 1730, 
Tyrnau, 1786, in 12.m0 Med 
heeft hem verder eene uitgave te 
danken der Astronomische tafels 
van LAHIRE , met bijvoegselen, 
Ingolstad, 1722, in 4.t0 

GRAMONT (ANTOINE LOUIS RAY
MOND GENEVIÈVE, graaf DE), pair 
van .Frankrijk, te Parijs in 
1787 uit de beroemde faroilie 
van GRAMONT geboren. Z'rjn va-
der, die kolonel was, eraigreerde, 
en overleed te Londen in 179S-
Zijne moeder, raejufvr. DE BOIS-
GELIN , eene nicht van den kar-
dinaal van dien naam, keerde 
spoedig naar Ftmkrijk terug. 
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to, na in do opvoeding van 
hären zoon te hebben voorzien, 
omlielsde zij; met de beide doch
ters, die,haar rfog waren over-
gebleven, den religieuzen Staat. 
In den ouderdom van 22 jaren 
in dienst getreden in het 30.E 

dragonder-regiment, won DE 
GRAMONT zijne eersle epaulette, 
op het slagveld van Raab, in 
1809. Drie jaren later verge-
zelde hij als adjudänt, den ge-
neraal GROÜCHY pp den veldtogt 
naar Rusland, en verkreeg het 
eerekruis en den rang van lui-
lenant aan de Moskawa, alwaar 
hij ernstig werd gewond. Hij 
onderscheidde zieh evenzeer bij 
den noodlottigen terugtogt van 
1 8 1 2 ; maar nadat zijne wond 
in 1 8 1 3 zieh weder geopend had, 
zag hij zieh genoodzaakt, gedu-
rende een gedeelte der beide vol-
gende veldtogten, te Parijs te 
blijven. Gekozen om aan Lo-»EWIJK. XVIII het berigt overte-
brengen der herstelling van zijn 
huis op den troon van Frankryk, 
gaf de koning hem den rang van 
kolonel, en stond hem toe om 
deel te nemen aan het geleide, 
dat den vorst naar Parijs zou 
terugvoeren. Hij kvvam alsonder-
luitenant in de compagnie der 
lijtwacht, die weder onder het 
bevel van zijnen oom, den her-
tog DE GRAMONT was gekomen. 
In 1 8 1 5 met het voorzitter-
schap van het kies-collegie der 
Neder-Pyreneen belast, werd hij 
zelf tot afgevaardigde benoemd; 
hij stemde met de minderheid. 
Later verkreeg hij het comman-
deraent over het legioen der 
Monden van de Rlione, dat hij 
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echter piet lang behieldy daar 
hij in de nieuwe organisalie des 
legers niet begrepen werd. Ein-
delijk werd hij den 6 Maart 1 8 1 9 , 
tot de waardigheid van pair ver-
heven ; daar hij echter de werk-
zaamheid van het militaire leven 
verkoos, verzocht hij om het 
bevelhebberschap van het 49.» 
regiment op Martinique, en over-
leed aldaar aan de gele koorts, 
in- den zomer van 1825. Zijne 
lofrede is in de kamer der pairs 
uitgesproken door - den hertog 
DE GRAMOSX,.zijnen oom. 

GRANADA (LUIS DE). ~ Zie 
GRENADA -Wbk.-

GRANDI (FRANCISCUS XODEWIJK 
GUIDO), een wiskunstenaar, te 
Cremona in 1 6 7 1 uit eene aan-
zienlijke familie geboren, begaf 
zieh in de orde der camaldu-
lenzers, werd achtereenvolgend 
hoogleeraar der wijsbegeerte te 
Florence en te Pisa, en alge-
-meen bewindhebber der wateren 
in Toshanen. Hij overleed den 
4 Julij 1 7 4 2 , als lid der ko-
ninklijke maatschappij van Lou
den en van verscheiden akade-
mien. Men heeft van hem : l.p 
Geometrica demonstratio Violane-
orum problematum, Florence, 
1 6 9 9 , in 4. T 0 ; door dit werk 
won hij de toegenegenheid van 
den grool-hertog van Toshanen ; 
— 2.o Geometrica descriptio the-
oremalum Hugenianorum circa 
logisticam, cum epistola ad pat. 
Ccevam, Florence, 1 7 Ö 1 , in 
4. T 0 ; waarin vele belangrijke en 
nieuwe aanmerkingen voorko-
men ; —• 3.o Quadratura circuii 

5 
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•et hyperbola), per infinitas hy
perbolas geometrico exhibìta, 
Pisa, 1703 , in 8.™; 1 7 1 0 , in 
4. T 0 ; dit boek wikkelde hem in 
hevige geschillen met MARCHETTI , 

zìjnen censor; — 4.» Disserta
tions Camaldulenses in quibus 
agitar de inslitutione Camaldu-
lensis ordinis, Lucca, 1707 , in 
4,L° In dit werk toont hij de 
valschheid van de meeste der 
feiten aan, door de legende-
schrijvers verhaald; — 5.o De 
infinitis infinitorum infiniteque 
parvomm ordinibus, Pisa, 1720, 
in 4 . 1 ° , waarin hij W A L L I S tegen 
V A R I G N O N , doch met te veel bit-
terheid, verdedigt; — б.о Sis
tema del mundo terráqueo geo
graficamente descritto, Venelie, 
1 7 1 6 , 2 di.*, in 4.*°; — 7.0 
Del movimento delle acque trat
tato geometrico, Pisa, 1 7 2 4 , 
2.E vermeerderde uitgave, Flo
rence, 1 7 2 7 , in 4 . T 0 ; — 8.o 
Flores geometrici exrodonearum 
et clceliarum curvarum descrip-
tione resultantes, una cum novi 
^speditissimi Mesolabii auctario, 
1728 , in 4 . to ; _ 9.0 Elementi 
geometrici piani e solidi, Vene
lie, 1 7 5 9 . in 8.vo GRANDI heeft 
in de verzameling van GALOGERA 
enz. een aantal levensbeschrij-
vingen, verhandelingen enz. ge-
leverd. Men vindt de Jijst zijner 
Werken achter zijne lo/rede door 
BANDINI , in de Memoria! Italo-
rum, 4.« di., en in de Vita) 
Ualorum, door P A D R O N I , 8.« di. 

GRANDI (ANTONIUS MARIA) , een 
barnabiter, in 1761 te Vicenza 
geboren, en in 1822 te Rome 
overleden, als algemeen vika-
ris zijner orde, consultor van do 

congregatie der kerkgebruiken, 
en van die der revisie. Hij was lid 
der Catholijke akademie, waaria 
hij zes Verhandelingen voorlas 
over verschillende onderwerpen 
van gewijde letterkunde, welke 
in de Handelingen dier beroemde 
maatschappij' zijn opgenoraen, 
Hij had eene letterlijke vertaling 
der Psalmen ondernomen, waar-
van hij eene proem heeft in het 
licht gegeven. Nog heeft men 
van hem eene Levensschets van 
pater MARCIANUS , broeder van 
den kardinaal FONTANA, en eene 
Lijkrede van den kardinaal GER-
D I L , Macerata, 1 8 0 2 , in 4.T 0 

Voorts zelte hij de uitgave voort 
der Werken van dien beroemden 
prelaat door FONTANA begonnen, 
en gaf er de deelen 1 6 — 1 9 van 
in het licht (zie GERDIL -Wbk.-). 
D e abbé B E R A L D I heeft in zijne 
Mémoires de religion etc, eene 
levensschets van GRANDI gele-

• verd. 

GRANT ( K A R E L ) , • een men
schen vriend, in 1746 in Schot
land geboren., werd in 1787 
door lord CoRNWALLisbenoernd 
tot voorzitter van het handels-
bestuur te Calcutta: Daar zijne 
gezondheid, zoo min als die van 
zijn gezin , tegen het luchlsgestel 
aldaar bestand was, zoo keerde 
hij in 1790 naar Engeland terug, 
en werd 4 jaren laier een der 
directeurs der maatsçhappiji 
waarvan hij gedurende bijna 6 
jaren vice-president en president 
was. In 1802 tot lid van het 
lagerhuis benoemd, had hij tot 
in 1 8 1 9 zitting in hetzelve, en 
overleed te London in 1823. 
GRANT heeft uit eigen middelen, 
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iu de Schotsche bergen, meer 
dan 150 Scholen gesticht, waarin 
de hinderen een naar hunne 
behoeften afgemeten onderwijs 
ontvangenj hij was lid der ver
schilfende maatschappijen opge-
rigt ter vrijmaking der nogers, 
van die der voörtplanting des 
Christendoms [in protestantschen 
zin] in Indie, vàn de bijbelge-
nootschappen enz. Men heeft 
van hem slechts een enkel werk, 
te weten : Observations on the 
state of society among the asiatic. 
subjects of great Britain, in 
1797 ten koste van het lager-
huis gedrukt. De predikant 
DANIEL WILSON heeft zijoe Lof-
rede in het licht gegeven. 

GRAPPIN (dorn PETRUS PHILIP
POS), eengeleerde benediktijner, 
den 1 February 1738 te Ain-
ville in Franche-Comté geboren, 
legde in den ouderdom van 18 
jaren zijne gelofte af in de abdij 
van Luxeuil, alwaar h'y" later 
met het onderwijs der nieuwelin-
gen werd belast. Na eene groote 
ervarenheid in de kennis der 
oude talen, der wijsbegeerte, 
der godgeleerdheid en der ge-
schiedenis te hebben bekomen, 
werd hij aan het hoofd van het 
groote collegie geplaatst, dat de 
Benediklijnen te Saint-Ferjeùx 
hadden. In 1785 werd hij in 
de akademie van Besançon op-
genomen, die reeds verscheiden 
malen zijne geschiedkundige 
werken bekroond had. De re
gering wilde hem naar Partys 
lokken; maar hij verkoos zijn 
stil verblijf, dat hij in 1792 
echter genoodzaakt was te ver-
'aten. Gedurende den révolu-

tionnairen storm bleef hij bij 
zijne famüie. Hij was tegen-
woordig bij het concilie door 
de constitutioneelen te Partys 
gehouden, en werd tot secreta-
ris deszelven verkozen. Hij nam 
dezelfde bedieningen waar bij 
den aartsbisschop van Besançon, 
den beer LECOZ, en' had groo-
telijks deel aan de reorganisatie 
van het diocees. Hij werkle uit 
al zijn vermögen mede aan het 
herslel der akademie, waarvan 
hij de eerste blijvende secretaris 
was. Hij overleed als deken van 
het kapittel van Besançon, den 
20 November 1833,. alzoo in 
den hoogen ouderdom van 96 
jaren. Hij was corresponderend 
lid der akademiën van Bana
nen, Metz, Chdlons-sur-Marne, 
Airecht, Hessen-Kassel enz. Hij 
heeft in het licht gegeven : l.o-
Letlre etc. (Brief aan den schrij-
ver van het wtysgeerige onderzoek 
des regels van den H. BENEDIGTUS 
- domCAJOT-), 1768, in 8.TO; 

— 2.o Histoire etc, (Behnopte 
geschiedenis van het graafschap 
Bourgondië), Avignon (Vesoul), 
1773, in 12.™»; 2.e uitgave, 
Besançon, 1780, in 12.*°; —-
S.o Mémoire etc. (Verhandeling 
over de stad en de abdij van 
Faverney), 1771, in S.T0 J — 
4.o Quelle etc. (Weihe isde oor-
sprong der regten van de doode 
hand in de provinciën, die het 
eerste honingrijk van Bourgondië 
hebben uitgemaakt?), 1779, in 
8.T0; — 5.6 Becherches etc. (Na-
sporingen belrekkeltyk de oude 
munlen, gewigten en maten van 
het . graafschap Bourgondië), 
1782, in 8.vû Deze drie laatste 
werken zijn door de akademie 
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\an Besançon bekroond; — 6.0 
Almanach etc. (Geschiedkundige 
almanak van Besançon en Fran
che-Comté , voor de jaren 1785 
en 1786), in 8.™ Deze almanak-
ken bevalten eene zeer naattw-
keurige beschrijving der Steden, 
vlekken en dorpen van het ge-
west; 00k worden dezelve zeer 
gezocht; — 7.0 Eloge etc. (Ge
schiedkundige lofrede van JOAN
NES JOUFFROÏ, kardinaal van 
Alby), 1785, inl2.»o; — 8.0 
Essais etc. (Dichterlijke proe-
ven), 1786, in 8.™; — 9.0 
Eloge etc. (Geschiedkundige lof
rede van den abbé GRANDIDIER) , 
Straatsburg , 1788 , in 12.rao ; 
— lO.o Mémoire etc. (Geschied
kundige verhandeling, waarin 
Wen tracht te bewijzen, dat de 
kardinaal DE GRANVELLE gern 
deel hàd aan de onlusten in de 
Nederlanden), 1788, in 8.™-; 
— ll.o Mémoires ete. (Geschied-. 
kundige gedenhschriften Over de 
oor logen der 16.° eeuw in het 
graafschap Bourgondie), 1788, 
ici 8.T0 Behalve de reeds aan-
gevoerde werken, is dorn GRAP
PIN de schrijver van verhan-
delingen en levensschetsen , in 
verschillende verzamelingen ge-
drukt; 00k hôèfthij verscheiden 
handschriften nagelaten, waar-
van Inj een gedeelte aan de 
openbare bibliotheek van Besan
çon heeft gelegateerd. 

* GRATAMA (SEERP), den 27 
October 1757 te Harlingen,ge
boren, ontving zijne eersle op-
leiding in de Latijnsche Scholen 
te Deventer, en werd in 1774 
tot de akademische Jessen aan 
het atheneum aldaar bevorderd. 

Na eene driejarige studie in de 
lelteren en wijsbegeerte, ver-
wisselde hij dezelve met die der 
regtsgeleerdheid aan de hooge-
school te Franeker, waarin hij 
zieh, zoo wel kweet, dat hij 
den 22 Mei 1783 tot doctor iii 
de regten werd bevorderd. Hij 
vesligde zieh im als advokaat 
te Harlingen, en legde zieh te-
vens gemeenschappelijk met zij-
nen broeder'op den handel toe, 
dien hij echter in 1795 weder 
liet varen, om zieh te onge-
stoorder geheel aan letterkundige 
werkzaamheden te kunnen toe-
wijden. Verschillende geschrif-
ten, in 1795—96 in het licht 
gegeven, getuigen van die werk-
zaamheid, waaronder voorname-
lijk behooren zijne door de be-
stuurders van het Stolpiaansch 
legaat met goud bekroonde zede-
kundige, verhandeling: Over da 
natuur en de oorsaken des bijge-
loofs enz. en zijn Betoogvanden 
gelukkigen ioestand van Vries-
land, afgescheiden van de te-
genwoordige verdeeldheden ,< met 
bedenkingen over de vaderlands-
liefde, over het geluk en het 
volksgeluk, 1795, welk laatste 
geschrift bij al de toenmalige 
volkspartijen met zeer vele be-
langstelling ontvangen werd. In 

.1797 werd GRATAMA tot den-
leerstoel van het Romeinsche 
regt aan de hoogeschool van 
Harderuiijk beroepen, en da 
Verdiensten, welke hij zieh daar 
verwierf, werden 00k eiders op-
gemerkt, zoodat hij in 1800 
voor eene döor Utrechts univer-
sileit op hem uitgebragte be-
noeming tot hoogleeraar in het 
Romeinscb, bedendaagsch en Ne-
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derlandsch staatsregt bedankte. 
In 1801 aanvaardde hij echter 
den leerstoel van het natuur-, 
Staats- en volkenregt aan de 
hoogeschool te Groningen. In 
1815 wees hij den hem aange-
boden leerstoel van het slaats-
regt aan Leyden's hoogeschool 
van de hand; ofschoon in 1827 
emeritus geworden, zelte Inj 
zijne werkzaamheden nog voort, 
tot dat op den 1 Maart 1 8 3 6 , 
een plotselijk toeval den meer 
dan 78 jarigen grijsaard op zij-
nen leerstoel trof, van welken 
hij door zijne geliefde en hem 
hoogst vereerende leerlingen naar 
zijne woning werd gedragen, 
die hij sedert niet weder heeft 
verlaten, maar in welke hg, 
na eene langdurige sukkeling, 
den 1 9 Septbr. 1837 overleed. 

GRAU. — Zie NAUSEA -Wbk-

* GRAUN (KARL HEINRICH) 
een beroemde componist, te 
Wahrenbrück in Saksen, in 1701 
geboren, ontving zijn eerst mu-
zikaal onderwijs in de kruis-
school te Dresden; in 1 7 2 5 
werd hij als tenorist bij de 
opera te Brunswiß geplaatst, 
waarbij hij in 1726 tweede ka-. 
pelmeester werd, en verscheiden 
opera's en gelegenheids-cantaten 
coraponeerde. In 1 7 3 5 slelde 
de kroonprins van Pruissen hem 
als kamerzanger bij zijne kapel 
te Bheinsberg aan. Hier com-
poneerde hij eene menigte kleine 
Italiaansche cantalen, die zijne 
voornaamsto werken zijn, en 
met welke hij in Italie, waar hij 
bijna een jaar doorbragt, grooten 
b\)*val vend. Nadatde kroonprins 

in 1740 als FREDERIK II den 
troon had bestegen, werd GRAUN 
koninklijk kapelmeester, wel
ken post hij tot aan zijnen dood, 
in 1 7 5 9 voorgevallen, bekleed 
heeft. Hij heeft gecomponeerd 
en in het licht gegeveri : Duetti, 
Terzetti, Quintetti, Sestetti, ed 
alcuna chori delle Opere del 
sig. C. Graun, a Berlino, 4 
di.", 1 7 7 3 , gr. in fol. — Zijn 
meestersluk is zijne muzijk tot 
RAMLER?S oratorium Der Tod 
JESU. Zijne harmonische zamen-
stelling was buitengewoon zui-
ver, naauwkeurig en duidelijk. 
In al zijne werken heerscht eene 
zeer naauwkeurige orde der mo
dulation; zijne melodie was eene 
der aailgenaamste. Zijne adagio's 
zijn bijzondere meeslerstukken 
en beantwoorden volkomen aan 
zijn innemend, vriendelijk en 
gevoelvol karakter. 

GRAY (THOMAS), een Engelsche 
dichter, den 20 December 1 7 1 6 
te Louden geboren, maakte zijne 
eerste sludió'n te Eton, en ging 
vervoigens te Cambridge het regt 
.beoefenen ; aan welkè hooge
school hij later eenen leerstoel 
voor de nieuwere geschiedenis 
bekwam , welken hij nooit be-
kleedde. In 1734 gaf hij in de 
Musai Actonenses, éen Lalijnsch 
dichtstuk in het licht, Luna 
habitabilis genaamd , en deed 
achtereenvolgend, in dezelfde 
I aal, o verzettingen of navolgin-
gen in het licht verschijnen, 
die een uitstekend talent bewij-
zen. Maar hij schilfert nog met 
meer glans in zijne Oden en 
Treurzangen in het Engelsch ; 
ofschoon niet zeer talrijk, zijn 
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dezelve vokloende geweest om 
hem onsterfelijk te maken. Dé 
meest beroemde is zijn Elegy 
written in a Country Church-
Yard (Treurzang op een lande-
lijk kerkhof geschreven). Dezelve 
is in bijna alle talen vertolkt. 
Ofschoon de overige gedieh ten 

• van GRAY bij het genoemde 
moeten onderdoen, onderscheidt 
men echter nog zijne Ode op de 
lente, waarover HOBATIUS zieh 
niet zoude geschaamd hebben, 
en meer andere. Hij overleed 
den 30 July 1771. De Gedichten 
van GRAY zijn gèzamenlijk uit-
gegeven door GILB. W A K E F I E L D , 

1786, in 8.T0, met aanteehe-
ningen, en door T H . J. MATHIAS , 

Londen, 1814, 2 dl.», in 4.*°, 
vermeerderd met eene keuze van 
verschilfende stukken, door GRAY 

in handschrift nagelatén, verder 
door JOHN. HILFORD , London, 
1816, 2 dl.% in 4.to 

* GRAZIOSI (JOZEF MARIA) , doc
tor der godgeleerdheid en lioog-
leeraar aan de Propaganda en 
het Romeinsche seminane te 
Monte, zag äldaar in Maart 1793, 
het eerste levenslicht. Zijne ou-
ders waren: NICOLAAS GRAZIOSI , 

vice-principe der bezittingen van 
het vorstelijke huis van DÖRIA-

P A M P H I L I A , in het Napolilaan-
sche, en CLEMENTINA CONDURRI. 

In eenen ouderdora van 12 jä-
•ren begaf GRAZIOSI zieh in het 
Romeinsche seminane, om äl
daar de gymnasiale filozofische 
en theologische Studien te ma
ken. Met den tegenwoordigen 
apostolischen nuntius te Partys 
j(RAFAè 'L FOUNARI) , werd hij den 
4 September 1814 tot doctor 

in de godgeleerdheid en wijsbe- ' 
geerte gepromoveerd, en tot 
plaatsvervangend hoogleeraar der 
beide faculteiten aan het Romein
sche collegio benoemd. L E O XII 
gaf dit inslituut in 1824 echter 
aan de Jesuiten over en GRAZIOSI 

bekwarn hu theologische leer-
stoelen aan de Propaganda en 
aan het Romeinsch seminane, 
Onder zijne leerlingen telde GRA

Z I O S I in 1816 en 1817 ook PIUS 

IX, die, zoo als bekend is, 
eerst in den ouderdom van 24 
jaren, zijne theologische Studien 

begon. Daarbij was GRAZIOSI lid 
van bijna alle geleerde genoot-
schappen der Catholijke- gods-
dienst in Rome en van eenige 
kerkelijke congregation, bijv. 
Theologus Datariae enz. Als ltd 
der akademie der Catholijke gods-
dienst in Rome schreef1 hij twee 
zèer geachle verhandelingen: Sui 
progressi della critica favorevole^ 
alla storia dei romani pontefici 
(Vol. IX. déyli Annali delle 
scienze religiose) en Sui titolo 
di vescovo universale, che si/ 
arrogavano i vescovi di Conslan-
tinopoli (Vol IV.). GRAZIOSI werd 

voor den eersten godgeleerde van 
Rome gehouden,' en door hvs 
IX, dadelijk na diens verlief-
fing, uit het duistere getrok-
ken. In November 184Ó gaf hy 
hem een kanonikaat in de hoofd-
kerk van Lateranen, en had hem 
dagelijks bij zieh. Eene k'orl-
stondige ziekte rukte GRAZIOSI, 

nog in den krach tvollen manne-
lijken leeftijd, in Augustus 1847 
in het graf. Pius IX betreurde 
slechts, geene gelegenheid te 
hebben- gehad, hem met het 
Roomsche purper te versieren. 
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* GREEN (NATHANASL), in 1740 
te Warwik, in de provincie 
Mode-Island geboren, trad, of-
schoon een kwaker zijnde, in 

. het begin der omwenteling als 
soldaat in Amerikaansche dienst, 
werd in 1 7 7 6 generaal-majoor, 
droeg veel bij tot de overwin-
ningen bij Trenton, Prinztown 
( 1 7 7 7 ) , Germanlown en Mon-
muth, verving daarop in 1780 
GATES (zie dat Art.) in het op-
perbevel over het leger van het 
zniden in Carolina, bewerk-
stelligde in 1 7 8 7 den schoonen 
terugtogt voor den sterkeren En-
gelschen generaal CORNWALUS , 
verloor, \vel is waar, den 1 6 
Maart den. slag van Guilfort, 
doeh behaalde den 7 September 
1 7 8 1 , bij Culaw-Springs, in de 
nabijheid van Charlestown, eene 
luisterrijke overwiiining, en 

. maakte door voorzigtige maat-
regelen den Engeischen het ver-
dere yoortdringen onmogelijk. 
Na den vrede keerde hij nàar 
Rhode-Island terug, en overleed 
op zijne bezittingen in Geòrgie 
in 1786. De Amerikaansche Vrij-
slalen Helen te zijner eer in de 
vergaderzaal van het congres een 
gedenkteeken oprigten. 

GREGORIO (ROSARIO DE) , ёеп 
geschiedschrijver, in 1 7 6 3 te 
Palermo geboren, werd, na de 
heilige wijdingen te hebben ont-
vangen," hoogleeraar der godge-
leerdheid in het seminane zijner 
geboorteplaals : later werd hij 
tot kanonik der hoofdkerk en 
geschiedschrijver des konings 
benoemd. Daarna voorzien met 
nen leerstoel der diplomalie aan 
<« universiteit van Palermo, 

onderzocht hij de handvesten 
derzelve, om er de bouwstoffen 
uit te verzamelen tot een werk 
ove» de geschiedenis van Sici
lie, en bòod de eerste vruchteii 
zijner we'rkzaamheden der lef-
terkundige maalschappij van 
Palermo aan ; waärvan hij een 
der verdienstelijkste leden was. 
Deze Werkzame geleerde over
leed in 1809, in eenen oüder-
dom, waarin men van zijnen 
ijvér nog nUtlige werken had 
kunnen ver wach ten. Zijne voor-
naamste geschriften zijns l.o 
Rerum arabicarum, quw histo-
riam siculam spectant ampia 
Collectio, Palermo, 1790, in 
fol. ; — 2.o Bibliotheca scrip-
torum qui res in Sicilia gestas 
sub Äragonum imperio retulere, 
ib. 1791—92, 2 dl.», in fol. j 
— 3.o Considerazioni sopra la 
storia di Sicilia da tempi Nor
manni sino ai presenti, 1806 
tot 1816, 7 di.*, in 8/° ; de 
laatste deelen zìjn eerst na don 
dood des schrijvers in het licht 
versehenen; — 4.o Discòrsi-in
torno alla Sicilia, 1821, 2 dl.n „ 
in 8.T0, een nagelaten werk. 

GREGORIO (EMMANOOL), kardi-
naal, in 1758 te Napels gebo
ren, kwam zeer jong te Rome, 
alwaar zijne geschiktheid in hét 
behandelen van zaken, hem 
weldra aanstellingen bij verschil-
lende corigregalìén verschafte. 
De ijver,'waarmede hij de hem 
toevertrouwde bedieningen waar-
nam, werd met het bisdom Porto 
beloond. .[Hij behoorde tot die 
mannen, welke zelfs in de moei-
jelijkste tìjden, de Kerk met 
önverschrokken moed verdedig« 
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den, en zieh gedurende het 
dwanggezag van NAPOLEON niet 
Helen verschrikken. Ttjdens de 
gewelddadige wegvoering van 
PIDS ¥11, in 1809, was Inj 
als vicarius apostolicus te Rome 
gebleven. Opgeeischt om den 
behenden eed afleleggen , ver-
koos hij liever in ballingschap 
naar Vincennes te gaan, dan zijn 
geweten te bezwaren]. Zesjaren 
bragt hij in die gevangenschap 
door, zonder dat zulks in slaat 
was zijnen moed of zijne trouw 
in het minst aan het wankelen 
te brengen. Na de terugkomst 
van Pins VII te Rome, werd 
GREGORIO in 1816 met het Ro-
meinsche purper versierd, en 
zoo wel onder dien groolen Paus, 
als onder deszelfs opvolgers, 
ging hij voort eenen billijken 
invloed op de regering te ge-
nieten, en werd hij aebtereen-
volgend met talrijke waardighe-
den bekleed; en in welk eene 
male ook door het collegie van 
kardinalen zijne Verdiensten en 
zijn karakter werden gewaar-
deerd bleek in de conclaven van 
1829 enl83l, waarin hij steeds 
een aantal stemmen voor zieh 
erlangde, om tot opvolger van 
den EL PETRUS te worden uit-
geroepen. Deze prelaat die zieh 
niet minder door zijne deugden 
dan door zijne talenlen onder-
scheidde, overleed als onder-
deken van het heilig collegie, 
den 7 November 1839, vooral . 
ook betreurd door armen en 
behoeftigen, die hem nooit on-
getroost verlieten. Zijne plegtige 
uitvaart, den 11 Novb. daarop-
volgende in de kerk St. Andrea , 
delle Fraite gevierd, werd — ' 

wat tot de zeldzaamheden be-
hoort — bijgewoond door den 
EL.Vader, het geheele collegie 
-van kardinalen, den senaat van 
Rome en de prelatuur. 

GREGORIÜS XVI (MAURO CA-
PELLARI), de waardige drager 
van eenen zoo grooten naam, 
den 18 September 1765 (e 
Belluno, in de Venetiaanscho 
Staten geboren, ontving, onder 
het opzigt van zijnen vader, 
een' zeer geleerd en godvruch-
tig man, eene zeer zorgvuldige 
eerste opvoeding. Na zieh reeds 
zeer vroeg in de camaldulenzer 
orde te hebben begeven," werd 
hij weldra wegens zijnen zeldza-
men aanleg voor de beoefening 
der talen en de uitgebreidheid 

.zijner kundigheden, door zijne 
oversten opgemerkt. Alvorens 
tot het priesterschap te worden 
verheven, werd hij met het 
geven.van onderwijs in de god-
geleerdheid in verschilfende ge> 
stiebten zijner orde belast. In 
1799 gaf hij onder den titel van 
Il triomfo della santa Sede {De 
zegepraal des II. Stoels en der 
Kerk, etiz.) eene verhandeling 
in het licht, bestemd om de 
leerstellingen der jansenisten, en 
in het bijzonder van TAMBURINI 
(zie dat Art.vTf&Ä.-), te weder-
leggen. Dezelve is voorafgegaan 
door eene verhandeling, waarin 
de doorluchtige schrijver, na den 
voorrang van den ' Roomschen 
Opperpriester, door ontegen-
sprekelijke bewijzen gestaafd te 
hebben, met eene groote kracht 
van redeneerkunde het vraagstuk 
zijner onfeilbaarheid in geloofs-
zaken behandelt. Dil werk, dat 
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in Italie den grootslen bijval 
vond, in het Nederduitsch en 
in de meeste levende talen ver-
tolkt werd, opende voor hem 
de deuren der akademie van 

- de Calholijke godsdienst, in 
welke hij verscheiden verhan-
delingen voorlas, waarin hij, 
terwijl hij de drogreden der rati-
onalisten wederlegde , de nood-
zakelijkheid bewijst van eene 
uitwendige eeredienst, en dö 
kerkehjke plegligheden volko-
men regtvaardigt door redenen 
aan de natuur der zaak zelve 
ontleend. In 1807 tot vice-
generaal-procurator zijner orde 
verkozen, werd hij tegelijker-
tijd te Rome. tot abt van den 

' H. GREGORIOS benoemd. Twee 
jaren later, bij de wegvoeriug 
van PIUS VII uit Rome, nara 
CAPELLARI de wijk naar het 
klooster San Michaelc de Mu-
rano, bij Fenetie, alwaar hij 
zieh weder, met het onderwijs 
der godgeleerdheid belastte, en 
in de beoefening der heilige 
Schriften troosl zocht tegen het 
leedgevoel, dat deze treurige 
gebeurtenis hem deed onder-
vinden. Bij het berigt der be-
vrijding des Opperherders , gaf 
hij lucht aan zijne vreugde, in 
een geschrift getiteld: Bülten-
gewone zamenloop zoo veler wan
deren als beweegreden van geloof 
besclwuwd, en haastte hij zieh 
b-m naar Rome terugtekeeren, 
ten einde zijne hulde van eer-
bied aan het Hoofd der Eerk 
aaritebieden. Door Pros V I I , 
die zijne geheele Verdienste 
kende, tot consultorvan verscha
lende congregatie'n bonoemd, 

II. DEEL. 

werd hij in de plaats van den 
geleerden paler ZÜBLA (zie dat 
Art.)';, die tot kardinaal was ver-
heven, algemeen vikaris van de 
orde der Camaldulenzers. Ook 
hij zelf werd door zijne talen-
ten en dienslen tot het Romein-
sche purper bestemd, waarmede 
LEO XII hem den 21 Maart 
1825 bekleedde, welke Paus 
hem tevens den post van prefekt 
der propaganda toevertrouwde, 
waarin hij den Staat en de be-
lioeften der zendingen leerde 
kennen, aan welke hij later 
eene zoo groóte "ontwikkeling 
moest goven. Het door hem 
aan den dag gelegde talent voor 
de onderhandelingen, deed hem 
verkiezen tot het sluiten van een 
concordaat met het koningrijk 
der Nederlanden; en met den-
zelfden goeden uitslag regelde 
hij de belangen der Kerk met 
de republiek der Vereenigde Sla-
ten, en zelfs met de Ottoman
nische porte, van welke hij de 
vrijverklaring der te Konslanli-
nopel wonende calholijke Arme
niers verkreeg. Metéénwoord, 
hij genoot zulk een groot aan-
zien bij het heilige collegie, dat 
de kardinalen bij den dood vaa 
Píos - V I I I , de oogen op hem 
Helen vallen, en hem den 2 
Februarij 1 8 3 1 , door hunne 
keuze op den Stoel van den 
H. PETRUS plaatsten. Hij nam 
den naam aan van GREGORIUS 
X V I , een naam dien sedert 200 
jaren geen Paus gedragen had, 
doch die in verschiliende wereld-
beroemde Opperherders,' op St. 
Pieters 'eeuwigen Stoel schitle-

I rend geblonken had, en waaraan 
Q 
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de zestiende GREGOOR bestemd 
was, nieuwen luisler bijlezet-
ten. Reeds dadelijk na zijne 
verheffing had hij muiterljën 
te beteugelen, die zieh op ver
schilfende punten van den Ker-
kelijken Staat openbaarden, en 
genoodzaakt ora de gewapende 
tusschenkomst van Oostenrijk 
interoepen, ten einde den geest 
van oproer onder zijne onder-
danen te bedwingen, werd deze 
raaatregel het voorwendsel der 
bezetting van Ancona door de 
Franschen (zie PJSRIER — CAS. — 
-Wbk.-). Zoodra de rustin zijne 
S taten hersteld was, hield de 
Opperherder zieh bezig met nut-
tîge hervormingen in het beheer 
van het geregt en der openbare 
geldmiddelen intevoeren. Te-
gelijkerlijd' opende hij nieuwe 
brennen van voorspoed voor 
zijne onderdanen, door de op-
rigling van fabrijken, waarvan 
hij de ontwikkelingaanmoedigde. 
Er werden op zijne bevelen 
werken ondernomen, om Tivoli 
van de geregelde verwoestingen 
der Anio te bevrîjden, hij ver-
fraaide Rome met verscheiden 
gebouwen, voltooide de weder-
opbouwing der St. Paulus-kerk 
halten de mur en, en stichtte een 
nieuw muséum, bijzonder be
stemd voor yoortbrengselen van 
levende kunstenaars.. De voor-
naamste Steden der Pauselijke 
Staten hadden evenzeer deel àan 
zijne verliebte edelmoedigheid, 
en alom bewezen rijk begifligde 
Scholen en collégien, dat de 
Kerk steeds bereid is, om den 
waren voortgang der verlichling 
te bevorderen. Ziedaar beknop-
telijk, doch zeker zeor onvolledig 

E. 

datgene geschetst, wat deze Paus 
als lijdelijke vorst heeft verrigt. 
Als Hoofd der Kerk bragt hij 
nieuwe betrekkingen tot stand 
tusschen den H. Stoel en Por
tugal. In de worsteling, waarin 
de aartsbisschop van Keulen, 
CLEMENS AUGUST (zie dat Art. 
-Wbk.-) en zijn ambtsbroeder 
van Posen, MARTINUS VON DUNIN 
(zie dat Art.), met het Pruis-
sisch kabinet gewikkeld werden, 
en die hunne gevangenzetting in 
eene vesting, en de vervolging 
van andere priesters ten gevolge 
had , gebruikte GREGORIUS , in 
weerwil der schandelijkste be-
dreigingen der Pruissische rege
ring, geene andere wapens dan 
zijne allocutien, een onbewege-
lijk geduld en het gebed, en de 
zegepraal der Kerk was even 
zoo schitterend als troostvol. In 
Spange was het radicalismus 
onvermoeid werkzaam, om de 
Kerk met Woest geweld volko-
men uitteroeijen. Paus GREGORIUS 
riep de geloovigen der geheele 
wereld tot het gebed op, enhet 
dreigende gevaar werd öp eene 
wondervolle wijze afgewend. De 
grootste zwarigheden ontmoette 
de Opperherder echter in zijne 
betrekkingen met Rusland, en 
indien overal. zijne pogingen 
met ,een schitterend gevolg be-
kroond werden, zoo scheenhier 
al zijn handelen vruchteloos. 
Reeds na het dempen van den 
Poolschen opstand in 1832, 
werd de Kerk in Polen en 
Rusland door den Czar _hard 
verdrukt; daarop had hij de 
scheiding der vereenigde. Gne-
ken in Rusland van de Catho-
lijke eenheid met arglistignei« 
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en, geweld doorgedreven, do 
getrouwen aan het geloof schan-
delijk mishandeld, en honder-
den van priesters in balling-
schap naar Siberia gezonden. 
GREGORIUS had in twee consisto
ries (November 1839 en Julij 
1842) openlijk over de gepleegde 
gewelddadigheid klagten aange-
heven, en niet opgehouden de 
regten der Kerk in Rusland met 
nadruk voortestaan. De Czar 
NICOLAAS gevoelde zeer wel, dat 
een openbaar gesch.il met den 
apostolischen Stoel op den duur 
voor zijn standpunt in Europa 
gevaarlijk was, en in zijn eigen 
rijk de zedelijke grondslagen zij-
ner magt ondermijnen zoude. 
Toen hij dus in den herfst 1845, 
Napels en Sicilie' bezocht, werd 
hij ook door eene zekere neiging 
naar Rome gelokt, en verscheen 
hij voor het aangezigt van den 
H. Vader. » Ik verheug mij — 
dus ' trad de 80jarige grijsaard 
den beheerscher van het Noor-
den te gemoet — don dag te 
hebbeh beleefd, waarop God 
mij de gehade schenkt, aan 
uwe Majesteit de waarheid te 
kunnen zeggen: Wij beide zul-
len voor den regterstoel Gods 
verschijnen, om van onze re-
gering rekenschap afleleggen j 
ik weldra, later gij." Stilzwij-
gend hoorde de Czar de verhe-
vene beschuldigingen aan, en 
beloofde, getroffen, een onder-
zoek over het gebeurde te doen 
plaats hebben. Deze bijeenkomst 
had plaats op den 13 December. 
Den 17 keerde de vorst terüg, 
en drukto zijnen wcnsch uit, 
oat er onderhandelinge« mogten 

worden aangeknoopt, tot het 
sluiten eener duurzame goedo 
verstandhouding. Rome gedroeg 
zieh in deze dagen koninklijk, 
even als tegenover de trotsche 
en vermetele wereld-beheerschers 
der middeleeuwen. Het was 
ook GREGORIUS XVI, die het 
Hermesianismus in Duitsèhland 
en het Lamenaisianismus in 
Franhrijh veroordeeld heeft, en 
hij heeft door deze acte van 
zijn gezag de vorderingen ge-
stuit dier beide secten, welke 
Europa dreigden te overslroo-
mem Maar de groote Verdienste 
van dezen Opperpriester was de 
opwekking, welke hij wist te 
geven aan de prediking van het 
Evangelie, die, dank zij zijnen 
waarlijk apostolischen ijver, zieh 
met eene bewonderenswaardige 
snelheid over de vijf deolen des 
aardbols heeft verspreid j hij be-
noemde 75 kardinalen en gaf 
aan meer dan 500 bisschoppen 
de instelling, waaronder veertig 

'nieuwe in Amerika en Austra
lie. Aan het klooster onttogen, 
behield hij op den pauselijken 
troon de geheele klöosterlijke 
eenvoudigheid on gestrengheid. 
Hij at steeds alleen, en zijne 
middagtafel kostte maandelijks 
slechts weinige guldens. Zijn 
nachtleger was een stroozak op 
den harden vloerj zijne uit-
spanning het bezoek van een 
ziekenhuis, en jaarlijks eenuit-
stapje naar het gebergte of naar 
de zeekust. Onder het land-
volk, dat hem als eenen vader 
juichend omsingelde, vertoefde 
hij gaarne. GREGORIUS bezat in 
eenen hoogen graad de gaaf 

2 
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des gebedä en der tränen. Als 
hij in de heilige Misofferande 
tot aan de consecratie was ge-
naderd, werd zijn aangezigt 
door eenen vloed vaü tränen 
overstroomd, waarom hij ver
mied, om openlijk voor het 
volk de heilige geheimen opte
dragen. Hij overleed in het 
Valikaan in de grootste gevoe-
lens van godsvrucht, en slechls 
door eonige eenvoudige priesters 
oraringd, den 1 Junij 1846. Rijk 
in schitterende daden was de 
ruim lßjarige regering van GRE-
GORIOS XVI, en-die, welke Inj 
heeft voorbereid zijn niet minder 
beduidend. Het is deze Paus, 
welke da orde van den H." GREGO-
R H J S den Groote heeft ingesteld, 
bestemd om 'die der Gouden 
Spoor le vervangen, welke door 
de gemakkelijkheid, waarmede 
dezelve in de laatste tijden was 
verleend, in eene soorl van min-
achting was vervallen, 

* G R E I F F E N F E L D ( P E D E R ) , den" 
24 Aug. 1637 te Koppenhagen 
van burgerlijke ouders geboren, 
was schoenmakersknecht, toen 
in eens in hem de lust ontwaakte 
om te studeren; zijne bloedver-
wanten wilden, dat hij zieh bij 
zijne leest zoude houden, doch 
op den driestal leerde inj het 
Lalijn: eenige zijner vrienden 
bezorgden hem op de hoogeschool 
te Koppenhagen, waar hij legen 
zijnen zin de godgeleerdheid 
moest beoefenen, zijnde de eenige 
wetenschap, welke er kosteioos 
werd onderwezen. Toen hij in 
1663 de hoogeschool verliet, 
toonde hij in zijne proefpredika-
lie, dat hij vrij wat meer dan 

preken geleerd had, en werd hij 
dus tot koninklijk archivarius 
en bibliothekaris benoemd. Toen 
F R E D E R I K III in 1665 de Deen-
sche grondwet liet zamenstellen, 
in welke de erlbpvolging en re-
geringsvorm werden vastgesteld, 
voerde G R E I F F E N F E L D de pen, 
en werd daarop kanselarij-secre-
taris, in 1667 kabinets-secreta-
ris en in 1668 kanselarijraad.' 
CHRISTIAAN V benoemde hem tot 
Staats- en kabinets-secretaris, 
geheimraad en ridder van de 
Danebrögsorde, verleende hem 
brieven van adeldom en schonk 
hem een wapen. In 1673 werd 
hij door den koning totgraafen 
rijkskanselier, in het volgende 
jaar lot groot-kanselier en be-
schermheer der hoogeschool van 
Koppenhagen, en in 1675 door 
den keizer tot rijksgraaf verbe-
ven, en door F R E D E R I K W I L L E M , 
keurvorst van Brandenburg, met 
heteilandlFotó'», iadeOostm, 
beleend. Hij was eerste minister 
van CHRISTIAAN V , toen hij in 
1676 in ongenade verviel en 
ten dood veroordeeld werd; 
reeds was hij op het schavot, en 
had de beul het zwaard opgehe-
ven, om hem het hoofd afteslaan, | 
toen hij genade verkreeg, en j 
naar de gevangenis teruggevoerd. 
werd, waarin hij tot in 1698, 
dus nog 2 2 jaren bleef opgeslo- j 

•ten, als wanneer hij vergunnihg I 
verkreeg om zieh naar zijnen J 
schoonzoon , den baron KRAGS , j 
in Jutland, te begeven, ten 
huize van wien hij den 12 Maart 
1699 overleed. . 

G R E N V I L L E ( W I L L I A M W««»-
H A M , lord), den 25October 1/w 
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geboren, wen! le Elan ort te Ox
ford opgevoed, alwaar hij zieh 
door snelle vorderingen on-
derscheidde. Van de universi-
teit begaf hij zieh naar London, 
ora de wetten te beoefenen: 
maar op raad. van zijnen 'neef 
WILLIAM РИТ, verliet hij weldra 
die loopbaan om de meer schit-
terende der slaatkunde in te 
slaan. Na sedert 1782 eenige 
openbare ambten te hebben be-
kleed, werd hij in 1789 tot lid 
van het lagerbuis verkozen, en 
plaatste zieh reeds bij zijne op-
treding in .den eersten rang der 
redenaars. In den loop deszelf-
den jaars tot President der kamer 
verkozen, ontving hij weldra 
den tilel van staats-seeretaris, 
dien hij in 1791 verwisselde 
met dien van minister van bui-
tenlandsche zaken, welken'post 
bij nederlegde toen PITT ophield • 
het kabinet te besturen. Onder 
de handelingen, welke de staat
kundige loopbaan vaulord GREN-VILLE opluisteren, moet mende 
ondersteuning teilen, welke hij 
in 1807 aan de Iers'che Catholij-
ken verieende. Bij den dood van 
PITT werd Inj tot eersten lord 
der schatkamer benoemd , wel
ken post hij in het folgende 
jaar, bij de ontbinding van het 
ministefie door den dood van 
Fox, verloor. Gedurende de 
oorlogen met Frankriß schaarde 
hij zieh in den rang der oppo-
sitie. In 1814 hield hij bijna 
geheel op aan de parlementaire 
discussien deel te neraen. Hij 
overleed te Dropmore, in Jan-, 
uarij 1834. Het is aan hem, 
dat men de. eersle uitga*ve te 

danken heeft def B Heven van 
den graaf van Chatam aan zij
nen neef THOMAS PITT, 1 8 0 4 , 
in 8J° Hij heeft met zeer 
belangrijke aanteekeningen ver-
rijkl eene uügave van HOMERUS, 
voor zijne vrienden gedrukt, 
verscheiden stukken uit het 
Grieksch, het Engelsch en het 
Italiaansch in het La.lijn ver-
taald, die in het licht zijn ver
sehenen onder • den titel van 
Nugce meiriem, en de volgende 
staatkundige stukken in het 
licht gegeven: l.o Verhandeling 
over de Ml van Regentschap, 
1 7 8 9 , 1 8 0 1 , in 8 . ™ ; 2.0 
Verhandeling over de voordragt 
van den hertog van BEDFORD , 
slrekkende tot de afdanking der 
ministers, 1798 , in 8,T 0 j — 
3.o Verhandeling over de voor
dragt van een adres ter bekrach-
tiging der overeenkomst met 
Rusland, 1 8 0 3 , in 8.™; _ 
4.o Nieuw plan van financien, 
aan het parlement aangeboden, 
met tabeilen, 1808 , in 8 .™: 
— 5.0 Brief aan den graaf-
FRINGAL, 1 8 1 0 , enz. 

GRESNICK (A.STONIUS FREDERIK), 
een componist te Lu%k in 1753 
.geboren, was de kweekeling 
van den beroemdenSoLA, hoog-
leeraar van het conservatorium 
van Napels, en yervaardigde in 
die stad verscheiden opera's, 
die het begin van zijnen roem 
waren. Na zieh naar Londen 
te hebben begeven, gaf Inj er 
vier in het licht, die veel 
bijval vonden. De prins van 
Wallis benoemde hem tot direc-
teur zijner muzijk, welken post 

3 
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hij gedurende eenige jaren be-
kieedde. Hij fcvvam in Franiryk, 
en verbleef eenigen tijd te Lyon, 
aiwaar hij tot orkestmeester van 
"net groote tooneel werd be-

• noemd. Zijne voornaamste wer
ken zijn: Les faux mendiants; 
— l'Extravagance de la vieil
lesse ; — Le Baiser donné et 
rendu; — Les petits commissi
onnaires ; — Le savoir faire ; 
— Le rêve; — Eponine et 
Sabinas ; — l'Heureux procès; 
— La Tourterelle dans les bois; 
—. La Grotte des Gévennes; — 
Les faux monnoyeurs;— Léo-
.nidas; — La forêt de Brama. 
Daar deze laatste opéra niet 
anders dan onder verbetering 
werd aangenomen, gevoelde hij 
daarover zulk een levendig ver-
driet, dat hij er te Parijs, den 
10 October 1799, aan overleed. 
De muzijk van GRESNICK on-
dorscheidt zieh door eene on-
gedwongene manier, en eene 
zuivere en naauwkeurige com-
positie. Hij muntte vooral uit 
in de bevaliigo genre. 

* GRETSCH (ADRIAN), den 11 
October 1753, in het Scholtenhof 
te Weenen, geboren, en den 28 
October 1820 als doctor der 
godgeleerdheid en prior van het 
Benedikîijner klooster van 0. L. 
V. te Weenm overleden. In de 
Leerreden van dezen kanselre-
denaar openbaart zieh doorgaans 
een diep godsdienstig gevoel, 
eene juiste waardering der ge-
nado des Christendoms en een 
vurig streven, om de menschen-
kinderen hynner hoogere be-
stemming waardig te maken; 
daarbij neemt hij de verschijn-

selen van zijnen tijd bepaald in 
aanmerking, en trekt te veld en 
waarschuwt legen onverschillig-
heid in en afkeer van godsdienst 
of legen volslagene ongodsdien-
stigheid , tegen de zucht naar 
vrijheid, die men zelf niet bo-
grijpt, legen ingebeeide wijs-
Heid, tegen valsche verlichting 
enz. Zijne taal is mannelijk, 
krachtvol, boeijend en beeld-
rijk, zonder daarom in dich-
terlijke spelingen of gezochte 
aardigheden to ontaarden. Tot 
zijne predikwerken behooren: 
l.o Fastenpredigten, Weenen, 
1796 , 2 dl.nj nieuwe uitgave. 
Mains, 1829, Weenen, 1835j 
— 2.o Sonntagspredigten, 2.ß 
uitg., 1800, 4 dl.nj nieuwe 
uitg., Mains, 1831. — Vandeze 
Verzameling bestaat eene vr'u' 
wel geslaagde Nederduitsche 
vertaling, pnder den titel van 
Leerreden op de Zondagen door 
A. G., mar het Hoogduitsch, 
door een R. C. Priester, 's Her
togenbosch, big 3. J. ARRESTE«) 
EN ZOOM, 4 dl.«, in 12.™,] 1837 
tot 1847) — 3.o Feiertagspre
digten, nieuwe uitg., Mains, 
1830} —- 4.o Homiletischer 
Nachlasz, door SCHERLICH uil-
gegeven, Weenen, 1834, en 
volg. 11 dl.nj — ß.o Sämml-' 
liehe Predigten, nieuwe uitgave, 
Mainz, 1829 en volg. 8 dl. n, 
enz. 

GREÜZE (JOANNES BAMISTA) , 
een beroemde Fransche Schil
der, to Tournus in 1720 gebo
ren, en den 21 Maart 1805 
overleden, openbaarde reeds in 
zijne kindschheid .den gelukkig« 
sten aanleg voor de leekenkunst, 
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en ontving het onderwijs in de 
eerste beginselen zijner kunst 
van eenen portretschilder GRAN-
»ON genaamd, schoonvader van 
den beroemden GRETRY. Hij 
volgde zijnen meester naar Pa-
rijs, en trok de aandacht wel-
dra tot zieh door zijne schilderij 
van den Hüisvader, die aan 
zijne hinderen den bijbel ver-
klaart. Frischheid van koloriet, 
en waarheid van voorstelling 
zijn de onderscheidende kenmer
ken van dit werk. Hij muntte 
uit, in de afbeelding van zede-
lijk'e en treffende tooneelen, en 
bezat in eenen hoogen graad 
de kunst om de boersche genre 
te veredelen, zonder er de een-
voudigheid van te benadeelen. 
Zijne schilderijen zijn zeer tal-
rijk. Men bewondert voorname-
Ujk de H.Maria van Egypte, de 
verlamde Vader, de vaderlijke 
Vervloeking % de goede Moeder, 
de oniaarde Vader door zijn ge-
zin verlaten, het kleine Meisje 
met den hond, een meesterstuk 
van bevalligheid, de Terugkomst 
van den jager, de liefdadige 
Dame, de Dorps-bruid, de «a-
derlijke Zegening, het Kind dat 
den dood zijner moeder beweent. 
enz. Men verwijt hem vah in 
al zijne schilderijen dezelfde 
karakters van hoofd te herha-
len, zijne draperien zijn in het 
algemeen niet van den fijnsten 
smaak. Naar bijna al zijne stuk-
ken is met het beste gevolg 
gegraveerd. 

GREY (CHARLES HOWICK, lord), 
een beroemde staatsman, in 
1764, te Fallenden in Norl-

0 4 

Uamberland geboren, reisde , 
na uitmuntende Studien te Eton 
en Cambridge te hebben ge-
maakt, op het vasteland, ten 
einde zijne kennissen door den 
omgang met beroemde mannen 
verder te ontwikkelen. Op zijne 
reizen onlmoette hij den hertog 
van Cumberland, die, door zijne 
Verdiensten getroffen, hem, door 
eenen post van vertrouwen, aan 
zieh wilde verbinden. In 1 7 8 6 
in Engeland teruggekeerd, werd 
hij door het graafschap Nort
humberland tot lid van het 
lagerhuis verkozen, en was 
weldra een der hoofden van de 
oppositie. Het vraagstuk van 
het handelsverdrag met Frank-
rijk verschafte hem de gelegen-
heid, dat bondig en schitterend 
talent te openbaren, hetwelk 
hem in zijne lange parlementaire 
loopbaan zoo roemrijk onder-
scheiden heeft. Bij den dood 
van PITT werd hij tot eersten, 
lord der admiraliteit verheven , " 
en Önder den naam van lord 
HOWICK nam hij zitting in het 
hoogerhuis. Op het einde van 
1806 verving hij Fox als Staats-
secretaris van buitenlandsche 
zakenj maar toen de bil ter 
emaneipatie van de Iersche Ca-
tholijken, door den koning niet 
bekrachügd werd, nam hij zijn 
öntslag. In 1 8 1 2 vernieuwde 
hij zijne pogingen te hunner 
gunste, doch zonder gevolg; ge-
lukkiger in 1 8 2 9 , zag hij ein-
delijk de regtvaardigde zaak, 
waaraan hij een gedeelte van 
zijn leven had toegewijd, ze-
gevieren, • In het volgende jaar 
in het minislerie teruggeroepen, 
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deed hij de parlementaire her-
vorming, de vrijverklaring der 
slaven , en verschilfende maat-
regelen in het belang van Schot
land en lerland aannemen. Na 
zieh in 1834 aan het bewind 
te aebben onttrokken, leefde 
liij in de afzondering en over--
ieed te Howiek-Hall, den 1 7 
Julij 1845. Als redenaar was 
lord GREV beknopt en naauw-
keurig, en wist steeds de aan-
dacht zijner hoorders te boeijen. 

* GRIBWEDOW (ALEXANDER 
SERGIEJEWITSCH) , een Russisch 
dramatische .dichter en diplo-
rnaat, in 1795 te Moskau ge
boren , studeerde in de reg
ten, begaf zieh echter in 1 8 1 2 
als vaandrig in. een hoezaren-
regiment, doch waaruit hij 
weder tot den burgerstand te"-
rugkeerde. In 1 8 1 8 was hij ge-
zantschaps-secretaris in Perzie; 
bekleedde daarop verschilfende 
andere posten. Nadat hij zieh 
in 1826 van de verdenking der 
dcelneming aan de zamenzwe-
ring van den 1 4 Decb. 1 8 2 5 , 
gezuiverd had, werd hij collegie-? 
raad, onderhandelde den vrede 

•met Perzie, en werd in The-
ran, in 1829 als Russisch ge-
zant door het volk vermoord. 
Reeds in 1 8 1 5 was hij als dra
matische schrijver opgetredfn 
en zijn blijspel.- Lijden van den 
lesehaafde, dat in 1832 ten 
tooneele werd gevoerd, wordt 
voor zijn beste werk gehouden. 

GRIESBACH (JOHANN JAKOB), 
een protestantsche godgeleerde, 
in 1745 te Butzbach, in het 
groot-hertogdom Hessen Darm-

stad, geboren, werd achtereeit-
volgeud hoogleeraar te Halle en 
to Jena', en eindelijk geheim-
kerkenraad van het hof van 
Saksen-Weimar. Hij heeft veel 
bijgedragen om de Duitsche 
nieuwsgezinden, die naar niets 
streven, dan om alles wat po-
sitief in godsdiensl, zedefeer 
en staatkunde voorkomt, om-
vertewerpen, in zekere grenzen 
te houden. Er bestaan van hem 
een aantal Verhandelingen over 
verscheiden gewigtige punten 
van hat Nieuwe Testament en 
de kerkelijke geschiedenis, en 
eene Inleiding tot de beoefening 
der populaire dogmatiek, die 
verscheiden uitgaven heeft ge-
had. Yerder heeft men van 
hom eene Grieksche uitgave van 
bot Nieuwe Testament, Leipzig, 
1807, waaruit echter de be-
roemde tekst van den H. JOANNES 
over do drie getuigen, zoo beslis-
send om de medezelfstandigheid 
des Woordstebewijzen, isweg-
gelalen; hetwelk zou doen voör-
onderstellen dat GRIESBACH tot 
het socianismus overhelde. Hij 
was een der directeurs van de 
Jenaer Lit-Zeüung, en de werk-
zame medearbeider aan verschei
den üjdschriften, 'zoo als aan 
de Allgemeine Deutsche Biblio
thek , het Bepertorium für bi
blische und morgenländische 
Literatur, enz. Hij overleed 
den 24 Maart 1 8 1 2 , enwerdop 
den Goeden-Vrydag begraven. 
N.° 8 der Letterkundige jaar-
boehen van Heidelberg, 1812, 
bevat eene gotrouwe schildenng 
zijner zedelijko hoedanigheden. 
eene beredeneerde beootdeehng 
zijner voornaamsic werken en 
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da besclirìj ving van net uit-
werksel dat zij in Duitschland 
hebben te weog gebragl. 

GIUTTI (ANDREA ) , doge van 
Veneiie van 1523 tot 1538, had 
vroeger reeds gewigtige diensten 
aan zijn vaderland bewezen, ge-
durende den ooriog legen het 
bondgenootschap van Kameriß. 
Als. provcditor bij bet Veneli-
aansche leger, verdreef hij de 
keizerlijken uil Padua en Vi
cenza , heroverde het Polesine 
de Rovigo, en ontnam aan de 
Franschen Brescia én Bergamo. 
Bij de herovéring van Brescia, 
door GASTON D E Foix krijgsge-
vangen gejnaakt, eft naar Parìjs 
gevoerd, gelukle het aan de be
li waamheid van G R I T T I , de staat-
kunde van L O D E W M K XII te doen 
veranderen, en bragt hij dezen 
koning in eene gunstige stem
ming voor de republiek, zoodat 
hij in 1513 zelfs een verbond met 
haar sloot. In zijn vaderland 
teru'ggekeerd, behaalde GRITTI , 
door de Franschen ondersteund, 
nieuwe voordeelen op de keizer
lijken, werd in de plaats van 
ANTONIO GRIMANI tot doge ver-
kozen, en bekwam al de bezit-
tingen der republiek terug. Hij •• 
overleed in 1538, en had tot 
opvolger P IETRO LANDÒ . — Zijn 
zoon L U I G I , door hem, toon hij 
krijgsgevangen te Konstantinopel 
was, bij eene slaviii verwekt, 
werd landvoogd van Hongarije 
voor de Türken. Met het ver-
trouwen van den groot-vizier 
I B R A H I M , den gunsteling van 
SOUMAN II, vereerd, werd hij in 
1529 gelast, om J O A N N E S Z A P O L I , 
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op den troon van Hongariß te 
handhaven. Zijne wroedheden 
verbitlerden de nalie legen hem, 
en de doodstraf, die hij aan 
C I B A C O , bisschop van Waradin 
en landvoogd van Zevenbergen, 
deed ondergaan, voerde den 
openbaren haat ten top. GRITTI 
sloot zieh op in eene sterkte om 
er hulp aftewachten, doch hij 
werd door de met hern opgeslo-
ten Hongaren verraden, en op 
eene gruwelijke wijze om het 
leven gebragt. 

GROLMANN ( K A R L L U D W I G W I L 
H E L M VON), een beroemde regts-
geleerde, in 1775 te Glessen 
geboren, bekwam in 1795eenen 
leerstoel aan de universiteit al-
daar, terwijl zijn roem als • 
hoogleeraar zieh weldra door 
geheel Duitschland verspreidde. 
In 1816, werd hij kanselierder 
universiteit. Hij had eene leven-
dige en geestige voordragt; de 
strekking van zijn onderwijs was 
wijsgeerig en critisch. Tot zijne 
voornaamste werken behooren: 
l.o Grundsätze der Griminal--
rechtswissenschaft, 4.e uitgave, 
Glessen, 1825; —- 2.01 Theorie 
des gerichtlichen Verfahrens in 
bürgerlichenRechtsstreitigkeiten, 
5.<> uitg. 1826. Ook gaf hij met 
L O H R het Magazin für Rechts
wissenschaft M . s. №., in het 
licht. Door den groot-hertog 
van Hessen-Darmstadt werd hij 
met de zamenstelling eener 
nieuwe grondwet belast. In 1819 
benoemde die vorst hem tot eer-
sten president van het hof van, 
cassatie van Riß-Hessen, daarna 
tot minister van staat, en voor-
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• zitter van den staatsraad. Het 
was onder zijn beheer, dat in 
1820 de vertegenwoordigende 
constitulie, welke de groot-
hertog aan zijne onderdanen 
had verleend, in werking werd 
gebragt. Hij is te Darmsiadt 
den 14 Februarij 1829 overleden. 

GROMETV , veldmaarschalk, in 
1773 geboren, trad in 1792 in 
dienst bij de bataillons van 
bet Far-dep.* In 1800 kapi-
tein der infanterie zijnde, was 
inj . het, die bij den overtogt 
van den Rijn dqor den gene-
raal MOREAU, aan het hoofd 
eener compagnie van 90 zwem-
mers die rivier overtoog. Na 
den aüoop van den -veldtogt 
werd hij belast, om de op de 
Öostenrijkers veroverde vaandels 
aan de regering te gaan aanbie-
den. Als bataillons-chef te Irn
ich, werd hem gelast de voorste 
werken te bestormen: daar zijne 
tamboers alle gesneuveld of ge-
kwetst waren, sloeg hijzelfden 
stormmarsch, en was de eerste 
die de verschansingen binnen 
trad. NAPOLEON benoemde hem 
in 1811, tot kolonel bij het 
41.« linie-regiment. Na de af-
danking van het lotre-leger, 
werd hij met den rang van 
kolonel op non-activiteit gesteld. 
In 1819 belasüe hem de maar-
schalk GOUVION SAINT-CVR met 
de zamenstelling van het-Noor-
der-legioen bis, later het 29.e 
reg.t geworden, in welks boe-
zem, naar het schijnt, op het 

t einde van 1820, de zamenzwo-
ring van Bei fort gesmeed werd. 
Deze zaak sleepte zyne onge-
nade na zieh; tyj de Julij-om-
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wenteling, nam hij dienst in 
zijnen ouden rang, werd den 
2 April 1831 tot veldmaar
schalk benoemd, en overleed 
n'og in hetzelfde jaar. 

GROS (ANXOIISE JEAN), hislo-
rle-schilder, in 1771 te Parijs 
geboren, openbaarde reeds vroeg' 
tijdig veel smaak voor de kun-
sten, en om aan zijn verlangen 
te voldoen, plaatsten zijne ou-
ders hem in de werkplaats van 
DAVID. Weldra zag hij zieh 
echter genoodzaakt zijne Stu
dien aftebreken. Intusschen 
deed een duister voorgevoel 
zijner toekomst hem besei
ten , om van eene gelegenheid 
gebruik te maken, die hem 
tot eene reis naar Rome werd 
aangeboden. De legerscharen 
der republiek, door BONAPARIE 
aangevoerd, hadden Italic over-
weldigd. Om veiliger en sneller 
te reizen, schaarde hij zieh on-

• der de standaarden, en werd tot 
officier bevorderd. Aan denjeug-
digen generaal'voorgesteld, ver-
vaardigde hij het portret ten 
vbete uit van den overwinnaar 
van Arcole, die er zieh zeer 
over te vreden toonde. Aan 
de commissarissen toegevoegd, 
die belast waren, om de schilde-
rijen en standbeeiden in ontvang 
te nemen, die de zegeteekens 
des oorlogs waren, en die de 
oorlog weder aan Frankrijk 
moest ontweldigen, kweet hij 
zieh met de meeste bescheiden-
heid van die taak; en de Italia
nen bleven hem dankbaar yoor 
zijne edelmoedige handelwijze. 
In Frankrijk teruggekeerd en 
aan zijne kunst wedorgegeven, 
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ondernam GROS het portret .van 
den eersten consul te paard, 
door de stad Milane gevraagd , 
en dat in 1802 voltooid was. 
Van dien oogenblik af wijddo 
hij zieh onafgebroken aan zijne 
werkzaamheden toej en, na de 
vereischte studiön verzaraeld te 
hebben, begon hij zijne schil
derij der pestsielten te Jaffa, 
die de levendigste belangstelling 
verwekte. Dezelve is werkelijk 
een der schoonsle voortbreng-
selen van de nieuwere schilder-
kunst. Hij schilderde vervolgens 
den Slag van Aboukir, het Ge-
vecht van Nazareth, en dat van 
El-Arisch. Slechts de eerste 
werd in het groot uitgevoerd: 
maar men bewonderde in de 
schetsen van alle drie de be-
weging, het koloriet en do ver-
beelding. GROS plaatste zieh 
door zijne werken op de hoogte 
der beroemdste veldslagschil-
ders. -Men Steide niet geheel in 
denzelfden rang de schilderij, 
die den Keizer voorstelt het 
slagveld van Eylau bezoekende, 
in welk, stuk de kunstenaar 
te veel op de gemakkelijkheid 
van zijn penseel schijrit te heb
ben vertrouwd. Maar hij ver-
hief zieh weldra tot eene nieuwe 
hoogte door zijne schilderij van 
FRANCISCÜS I en KAREI. V , de 
kerk van den H. DIONYSIUS be
zoekende, met regt als een 
meesterstuk beschouwd, zoo-
wel wegens het koloriet, als 
wegens de uitdrukking der ka-
rakters. Dit kunstgewrocht, 
°P de tentoonstelling van 1812 
geplaatst, vermeerderde z p e n 
roem aanmerkelijk. Even als 
GERARD (zie dat Art.) schilderde 

GROS het portret ook iop eene-
schitterende wijze, Dat van den 
generaal LASALLE en yim zijne 
weduwe met hoar kind , voor-
gesteld voor de busle van hä
ren echtgenoot, zijn volmaakte 
stukken. Onder de reslauralie 
schilderde GROS het vert>xek des 
konings, in den nacht van den 
20 Maart 1815, en de hertogin 
van ANGOULEME, den 1 April, 
te Pouillae bij Bordeaux scheep , 
gaande. Deze beide. slukken 
zijn hoogst belangrijk j maar 
het laatste vooral is een mees- > 
tersluk, den grooten roem van 
zijnen vervaardiger waardig. I» 
1825 met het beschilderen der 
plafonds van het helmdak der 
Genoveva-kevk belast, stelde hij 
er de vier groote tijdvakken der 
geschiedenis van Frankrijk op 
voor. Dit schoone werk, op 
eene breede schaal uitgevoerd, 
zal altijd de be wondering ver-
wekken der vrienden der kun-
sten en der kenners en verwierf 
hem van KAREI. X , den titel 
van baron. Sedert de omwen-
teling van 1830 verflaauwde 
zijn arbeid en nam zijne gezond-
heid af. Met zeker leedgevoet 
beschouwde hij' de invoering 
van nieuwigheden en de over-
dreven aanmatigingen der nieu
were school. Ofschoon hij nog 
een gedeelte der hoedanigheden 
had behouden, welke men in 
zijne meesterstukken bewon
derde, zag hij zieh echter 
blootgesteld aan eene menigte 
hekelingen, die soms zoo on-
kiesch, en zoo onbillijk waren, 
dat zij hem het grootste verdriet 
be'rokkenden- en hem in eene 
diepe zwaarmoedigheid dompol-
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den. Den 26 Juuy 1835 vond 
zijne fajmilie, die zieh over zijne 
langduijende afwezigheid onge-
rust mäakte, in zijne secretaire, 
eenen brief, waarvan de inhoud 
haar het ergste deed vermoe-
den. Hare ongerustheid ver-
dubbelde, toen zij vernam dat 
GROS daags te voren zijn testa
ment bij eenen nolaris bad ge-
deponeerd. Zijn lijk word bij 
Meudon in de Seine gevonden. 
Deze dood bragt door geheel 
Frankrtyk eene onaangename 

. aandoening te weeg. Indien de 
zelfmoord, die geesel onzer eeuw, 
ons schandelijk en verschrik-

• kelijk toeschijnt, wanneer het 
«en vergeten mensch is, die 
onder den last des ievens ge
bukt, gaat; zoo schijnt deze 
daad nog veel laakbaarder, wan-

, neer dezelve is bedreven, door 
eenen man, in eenen aanzien-
lijken rang geplaatst, en met« 
verhevene geestvermogens be-
gaafd, welke aan dengenen die 
dezelve heeft onlvangen, de le-
vendigste dankbaarheid jegens 
de "Voorzienigheid moeten in-, 
boezemen. 

* GROSZMANN (GUSTAV FRIEDRICH WILHELM), een tooneelspe-
ler en tooneeldichter, bijgenaamd 
de Duitsehe SHAKESPEARE, teUer-
lijn in 1746 geboren, was eevst 
koopman in Dantzig, daarna 
secretaris van den Pruissischen 
resident aldaar; vervoigens trad 
Inj op als tooneelspeler bij ver-
schillende gezelschappen, be-
stuurde het keurvorstelijke hof-
tooneel te Bonn, en was eindelijk 
direcleur van een eigen tooneol-
spelers-gozelschap, waarmedo bij 

•zieh meeslal to Hanover ophiold, 
tin waar bij'den 20 Mei 1796 
overleden is. GROSZMANN bezat 
vele talenten en welenschappe-
lijke bekwaamheden, en maakte 
zieh zeer verdienstelijk met be-
trekking tot de verbetering van 
het Duitsehe tooneel. Onder 
zijne looneelstukken munten 
•voornamelijk uit de blijspelen s 
l.o Wilhelmine von Blondheim; 
— 2.0. Henriette Adelheid von 
Veltheim, in 5 bedrijven, Leip
zig, 1783, in 8.vo; — 3.o Die 
Feuerbrunst; —4 .o Die Ehe-
jtandscandidaten, maar vooral 
het blijspei Nicht mehr als sechs 
Schüsseln, dat lang een der 
meest geliefde stukken op de 
Duitsehe tooneelen was, en in 
het Italiaansch, Deensch, Rus
sisch , Nederduitsch en Fransen 
is vertaald. 

GROUCHY (EMMANUEL , graaf 
DE), maarschalk mn Frankrtyk, 
den 23 October 1766 te Partys 
geboren, was in 1789 officier 
bij de lijfwacht. Daar hij de' 
beginselen der omwenteling om-
helsde, werd hij weldra tot 
kolonel der ruiterij benoemd. 
en maakte in die hoedanigheid 
den eersten veldtogt in Belgie 
mede. Tot den rang van brigade-
generaal verheven, werd hij 1 0 

1793 bij het leger der Alpen ™ 
in de Vendee geplaatst, alwaar Inj 
zieh door zijnen moed en zijnß 
menschelijkheid onderseheidde. 
Als adellijke van het bevelheb-
berschap beroofd, ging hij voort 
met als soldaat te dienen«n 

werd weldra weder in zynen 
rang hersleld. Na in 1795 tot 
de bovrediging der Vendee te 
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hebben medegewerkt, tordivisie-
generaal benoemd, nam hij deel 
aan den logt naar Ierland, die 
door legenwinden mislukte. In 
1798 , naar het leger van Italie 
gezonden, bewoog hij den koning 
van Sardinia, om afstand te doen 
van den troon (zieKAREt EMMANUEL FERDINAND -WbL-), en werd 
hij met de organisatie der nieuwe 
administratie van Piémont be-
last. Hij ging vervolgens onder 
de bevelen van MOREAU strijden, 
en werd, .te Novi ernstig ge-
kwetsfc zijnde, krijgsgevangen 
geraaakt. In het volgende jaar 
begaf hij zieh weder naar MOREAU 
aan den Bijn, en nam deel aan 
de overwinning van Hohenlinden. 
Sedert dieu lijd vkidt men hem 
weder aan het hoofd der ruiterij, 
bij de voornaamste veldslagen 
des keizerrijks, zoo als le Eylau 
en te Friedland in 1807. Den 
volgenden veldtogt maakle hij 
in Spanje. In 1809 was hij 
te Wagram, alwaar hij door 
krachtvolle aanvallen de over-
winning besliste. Bij den Rus
sischen veldtogt, overlaadde hij 
zieh met room aan de Moska-
wa, alwaar hij gekwelst werd, 
en op. den terugto'gt voerde hij 
het bevel over het escradon 
sacré. De inval der bondge-
nooten in Frankrijk, deed hem 
de wapens' weder ppvatten , en 
hij onderscheidde zieh bijzonder 
te Brienne en te Craone. Bij 
zijne terugkomst van het eiland 
Elba, bevestigde NAPOLEON hem 
in den rang van maarschalk, 
waartoe hij hem in het vorige 
jaar verheven bad, en droeg hem 
den neteligen last op, hot zuiden 
van Frankrijk volkomen te he-

vredigen, door do inscheping van 
den hertog van ANGOULEME (zie 
dat Art.) te 'bevorderen. Tot 
het leger teruggeroepen, had 
hij zieh meester gemaakt van 
de dorpen Fleums en Ligny , 
en trok, volgens zijne instruc
tion, met een corps van 30,000 
man, ter achtervolging der Prui-
sen, loen de slag van Waterloo 
werd geleverd. Daar hij niet 
tijdig genoeg het bevel had 
ontvangen, om zieh met het 
leger te vereenigen, zoo besliste 
zijne werkelooshoid, die hem 
hevig is verweten, voor de 
Franschen het verlies vaa dien 
slag. In de ordonnantie van 
den 24 Julij 1 8 1 6 , onder de 
hoofd-ofileieren begrepen, die 
in regten moesten belrokken 
worden, nanl hij de wijk naar 
de Vereenigde Slaten , en -ves-
tigde zieh met zijne familie te 
Philadelphia. Hij maakle ge-
bruik van de vergunning hem 
in 1 8 1 9 verleend, om'naar 
Frankrijk terugtekeeren, cnon-< 
der de beschikbare veldlieeren 
geplaatst, leefde hij in volsla-
gene afzondering. De omxvente« 
ling van 1830 gaf bem Jijnen 
tilel van maarschalk van Frank
rijk terug, dien de reslaaratie 
niet had willen erkennen, en 
twee jaren later werd hij tot 
de waardigheid van pair verhe
ven. De maarschalk GROUCHY 
overleed te Saint-Etienne (Loire 

.dep.t), den 29 Mei 1847. 

' GROUT DE BEAUFORT. — Zie 
BEAUFORT. 

*. GRUBER (GABRIÖL) ,, gene
ral! van de orde der Jesuiten 
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\& Welmen in 1740 geboren, 
trad vjroegtijdig in de maat-
schappii van JESUS,'en legde 
zieh met het beste gevolg toe 
op del beoefening der rede-
kunde ,1 geseliiedenis, wiskunde, 
geneesfcunde, bouwkunde en 
schilderkunst. Zijne perspec-
iiefberekefaingei) worden zelfs 
door kenners op prijs gesteld. 
Wegen'p zijne veelomvatlende be-
fcwaamheid werd hij door zijne 
-oversten vroegtijdig in verschil
fende onderwijzers-posten ge-
plaatst, en na de vernietiging 
derzelire in 1773, nam MARIA 
THERESIA hem in hare dienst, 
•en gaf hem het opzigt over den 
scheepsbouw te Triest, en over 
-de droogmaking van Hongaar; 

sehe moerassen. Toen hij ech
ter Vernam, dat zijne orde in 
RusUnd onder keizerlijke be-

vscheitning op nieuw ontlook, 
zoo haastte hij zieh, om zieh 
naarjhet collegio van Polozk te 
begefen, van waar hij dikwijls 
wegejis zaken in St. Petersburg 
fcwam, en de achting van het 
•hof vist te verwerven. Hij had 
bet ian zijn beleid en aan zijne 
werkbamheid te danken, dat 
hij ii 1802 tot generaal der 
orde benoemd werd, en met 
onveimoeiden ijver bevorderde 
hij hit belang derzelve, tot aan 
zijnei dood, die den 23 Maart 
1805,te Polozk plaats had. Men 
•schrijft vooral aan zijne bemoei-
jingen te Petersburg toe, dat 
zijne ; maatschappij steeds in 
bloei toenam, zoo als ook de 
herstdling derzelve in het Na-
politaansche grootendeels als 
zijn ŵ rk wordt beschouwd. Bij 
zpe tiitgebreido bekwaam- en 

kundighedenj bezat hij ook al 
de deugden van eenen echten 
religieus. 

GRUNBLÉR (LODEWIJK SEDAS-TIAAN, graaf), luitenant-generaal, 
te Parijs in 1774 geboren, 
maakte zijne eerste wapenfeiten 
in Champagne legen de Pruisen. 
Hij was in Mainz, tijdens het 
beleg dier stad, en toen dezelve 
gecapituleerd had, werd hij naar 
de Vendée gezonden. In 1793 
tot luitenant, en in het vol-
gende jaar tot kapilein bevor-
derd, onderscheidde hij zieh in 
verschilfende gevechten bij het 
Noorder-leger en bij dat van den 
Donau. In 1809 adjunet-adju-
dant-generaal.geworden, maakle 
hij in die hoedanigheid den veld
togt van Italie mede. In 1802 
tot adjudant van den generaal 
BONNET benoemd, werd hij twee 
jaren laier bataillons-chef en 
in 1805 aan den staf des grooten 
légers toegevoegd. Hij deed zieh 
in den slag van Jena opmerkeni, 
en was een der eersten, die 
Weimar binnentrokken, welke 
stad hij van de plundering redde. 
De groot-hertog verhief hem bij 
deze gelegenheid tot comman
deur der orde van den' Witten 
Valk. Na den vrede van Tilsit, 
in Frankriß leruggekeerd, werd 
hij weldra naar Spanje gezonden. 
Hij maakte vervcjgens den Rus
sischen veldtogt mede, werd te 
Moskau tot brigade-generaal be-
noetnd. Iii het volgende jaar 
was hij bij de veldslagen van 
Lützen en Bautzen tegenwoor-
dig, en werd tot commandeur 
van het legioen van eer benoemd-
De hertog van FELTRE verhornt 



G R ü. 255 

hem in 1815 aan het secreta-
riaat van oorlog, en na den slag 
van Waterloo, werd hij naar 
Soissons gezonden, om met de 
Russische veldheeren over de 
bezetting dier stad te onderhan-
delen. Rapporteur in het proces 
van WEY zijnde-, was het op zijn 
advies dat de raad zieh onbe-
voegd verklaarde. In 1823. tot 
untenant-generaal bevorderd, 
overleed hij 'den 27 September 
1 8 3 3 , in het iwfie-dep.t 

GRUNER (CHRISTIAN GOTTFRIED), 
een beroemde Duitschearts, den 
8 November 1 7 4 4 , te Sagan in 
Silezie geboren, bezocht sedert 
1762 hej; gymnasium te Görlitz, 
en sedert 1 7 6 5 , de universileit 
te Leipzig, alwaar hij de god-
geleerdheid beoefende, doch zieh 
later, na den dood zijns vaders, 
aan de geneeskunde toewijddej 
in 1769 werd hij te Halle tot 
Med. Dr. gepromoveerd, waarop 
hij de praktijk in zijne geboor-
teplaats ging uitoefenen, tot dat 
hij in 1 7 7 3 als hoogleeraar der 
kruidkunde naar Jena werd be-
roepen. In 1776 werd hij hofraad 
van den hertog van Saksen-
Weimar, en in 1 7 9 1 geheime, 
hofraad en lijfarts van den hertog 
van Saksen-Koburg, en overleed 
den 5 December 1 8 1 5 . Tot zijne 
Schriften behooren: l.o Censura 
librorum Hippocraticorum, Bres
lau, 1 7 7 2 , in 8.voj —- 2.o 
Bibliothek der alten Aerzte in 
Vebersetzungen und Auszügen, 
Leipzig, 1 7 8 1 — 8 2 , 2 dl.* in 
8.T0; _ 3 > 0 Ai Erisini» Aphro-
disiacus," Jena, 1 7 8 9 , 3 dl.* 
m fol.; — 4,0 ^Semiotice phy-
swlogicam et pathologicam com-

. Halle, 1 7 7 5 ; in het 
Hoogduitsch vertaald, Jena, 
1794. Kort voor het overlijden 
van GRUNER , was hij door den 
koning van Zweden met de Wasa-
orde versierd. 

* GRUNER (KAREL JUSTUS VON), 
te Osnabrugge den 28 February-
1777 geboren, eerst bij de koloi-
nisatie van Zuid-Pruissen aange-
steld, werd hij daarop kamerraad 
in Ansbach, in 1805 kamer-
director in Posen, vanwaar hij 
voor de Franschen naar Eo-
ningsbergen en Tilsit vlugtte, 
en in 1809 president van policie 
te Berlijn werd. Als lid van 
het Tugendbund bij de Fran
schen verdacht, deed hij uit 
nooddwang in 1 8 1 1 afstand van 
zijnen post, en begaf zieh in 
1 8 1 2 naav Friedland in Boheme, 
waar.hij zijne zamenspanningen 
tegen NAPOLEON steeds verder 
uitbreidde. Hij werd echter op 
Fransche opeisching te Praag 
in hechtehis genomen en naar 
Peterwardein vervoerd. Eerst in 
1 8 1 3 werd hij, door lusschea-
komst van het Russische hof» 
dat hem als Russischen staats-
raad reclameerde, weder in vrij-
heid gesteld, en werd landvoogd 
van het voor rekening der bond-
genooten bestuurde gouverne-
ment van den Neder-Bijn te 
Dusseldorp, en van denMiddel-
Rijn te Trier. Hier leverde hij 
verscheiden zeer vrije stukken 
in den Bheinischen Merkur van 
GÖRRES, en vaardigde ook eene 
fulminerende proclamatie uit bij 
de terugkomst van NAPOLEON 
van hot eiland Elba. In 1 8 1 5 
slond h'vj aan het hoofd der, 
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politic van Parijs. Door den 
koning van Pruissen tot den 
adelstand verheven, werd hij 
als Pruissisch gezant eerst naar 
Dresden en daarna naar Dem 
gezonden. Hij overleed den 8 
February 1820 te Wiesbaden. 
GRUNER schreef veel over de 
slaatshuishoudkunde van West
falen, ook gaf bij met HART-LEBEN in het licht: Allgemein 
Archiv der Sicherheits- und Ar
menpflege, Wurzburg, 1805 tot 
1806. 

* GOAITA (CARLO DE)', de zoon 
van eenen Oostenrijkschen amb-
tenaar, in 1813 aan het Como-
meer geboren, legde zieh op de 
Studien toe, onlving zijneeerste 
opleiding in een seminarie, en 
beoefende gedurende een jaar to 
Pavia de regtsgeleerdheid. Eene 
onstuimige zucht naar een werk-
zaam leven, deed hem deze 
Studien vaarwel zeggen, en 
ontvoerde hem nan de rüstige 
haardstede. Hij hield zieh lan
gen tijd in Zwitserland en in 
Frankrijk op, bezocht Spanje 
en Portugal, en ging later scheep 
naar de Acorische eilanden, ver
meide in het voorbijgaan op 
Madeira en onderzocht den Piek 
van Teneriffa. Zijn reislust nog 
niet verzadigd zij'nde, zoo begaf 
hij zieh naar Engeland, Schot
land en lerland, waar echter het 
heimwee den zoon des zuidens 
beving en naar Italie terugdroef. 
In Verona trof "hij zijnen vader 
aan, doch hij vertrok weder 
naar Weenen, waar hij eon ijve-
rige modewerker aan de Rivisla 
Viennese werd, en daarbij on-
derwijs in verscheiden talen gaf. 

Weenen word im zijne blijvonde 
woonplaats, want hij verliet die 
stad slechts eenmaal weder, om 
in Petersburg uitzigten te be
vorderen , die niet tot stand kwa-
men. Sedert zyne terugkomst 
van zijne reizen, beproefde hij 
meermalen zijn dichttalent, en 
verraadde eene onlegenspreke-
lijke bekwaamheid. Italie heeft 
van hem drie tooneelspelen be-
komen: Elena, — Ciarice Vis
conti — en Uultimo Camposam-
piero. De beide eersle werden 
op verscheiden Italiaansche too-
neelen uitgevoerd en genoten 
onverdeelden bijval, doch zijn 
nog niet in druk versehenen. In 
1844 verscheen van hem een 
deeltje gedichlen.onder den be
scheiden titel van Versi giova-
nili, en aan den beeldhouwer 
MARCHESI opgedragen. Als zijn 
best geslaagd werk moet men 
beschouwen eene vertaling der j 
Venetianischen Sonelten'vmVu- i 
TEN., die hij in het tijdschriß j 
Fama leverde. In den laatslen j 
tijd zijns levens had er met | 
hem eene treurige verandering 
plaats: de rijzige gestalte zakle • 
in een, de gelaatstrckken ver- j 
slapten, van tijd tot tijd Voerde I 
hij vreemde redeneringen, sprak 
van groote ontwerperi, en werd 
hoe langer zoo meer voor ieder 
een onversta'anbaar. Hij nioest 
in een krankzinnigen-gestient 
geplaatst worden, endaarkwam j 
hij in den waan, dat hij TASSO ; 
was. — Heiaas! hij was den ; 

ongelukkigen dichter van nej ! 
Bevrijd Jerusalem niet dan a' j 
te geüjkvormig, want bij stiert , 
in krankzinnigheid , * den 23 
Maart 1840. 
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GUDME (ANDREAS CHRISTOFFEL), 

in 1771 te Mroeskiobing, op 
het eilandje (Eeroe, bij deSlees-
wijksche kust geboren, < was' 
door zijne familie tot den gees-
telijken Staat bestemd, maar 
na zijne godgeleerde Studien te 
Koppenhagen volbragt, en al-
daar twee jaren als predikant 
gestaan te hebben, veranderde 
Inj van loopbaan, en verkreeg 
den post van inspecteur der 
landerijen in de, hertogdommen 
Sleeswijk en Holsteins In 1829 
bezocht bij Duitschland, Oos-
tenrijk en Zwitserland, en in 
Kiel teruggekeerd.'zijnde, hield 
hij zieh met verscheiden gewig-
lige werken bezig, en overleed 
te Wiesbaden, in Junij 1835. 
Men heeft van hem: l.o Sta-
tistieke, geographische en topo
graphische beschrijving der beide 
hertogdommen Sleeswijk en Hol
stein enz. Kiel, 1833, in 8.™, 
l. e dl. met 26 plalen; — 2.o 
Bevolkingen der hertogdommen 
Sleeswijk en Holstein, in oude 
ennieuwere lijden, Altona, 1819, 
in 4.t«; — 3.o Waterweeg- en 
waterleikundig Handboek, of 
wetenschap en kunst om zieh 
van de werktuigen en- gebouwen 
daartoe betrekkelijk te bedienen, 
Berlijn, 1826—1829, met 64 
plalen of plans. 

* GUERRERO (don JUAN) , eene 
der meest uitstekende verschij-
ningen der Nieuw-Spaansche 
omwenleling, was een mulaten 
le Tixtla, een dorpje in de 
nabijheid van Mexico, geboren. 
Gebrekkig onderwezen, en van 
allefortuin verstoken, maarmet 

« . DEEL. R 

buitengewone ligehaamskracht 
en geslepenheid, alsmede met 
eenen levendigen geest en eene 
natuurlijke welsprekendheid uit-
gerust, vinden wij hem met zijn 
15.e jaar in een gezelschap van 
muilezeldrijvers. In de school 
dezer lieden, welke zieh door 
eene eigendommelijke zucht 
naar onafhankelijkheid onder-
scheiden, vatte GUERRERO dien 
haat tegen het despotismus op, 
welke zieh later met zulk eene 
kracht openbaarde. Ook be-
vriendde hij zieh vroegtijdig met 
de stammen der Indianen, en 
oefende door zijne vurige en 
yloeijende.voordragt grooten in-
vloed uit op die zoo ligt be-
weegbare kindören der natuur. 
Hij bevond zieh te Tixtla, toen 
in de maand September 1819 
.de omwenteling uitborst, en 
het gelukte hem binnen weinige 
maanden, zieh tot een der hoof-
den van de Jorkino'soi liberalen 
te verheffen. Zijne werkzaara-
heid in dezen tijd was verbazend. 
Nu zag men hem bij zijne oude 
vrienden, de Indianen, om van 
deze' manschappen en levens-
middelen ,voor het republikein-
sche leger te bekomen, dan als 
adjudant van ITURBIDE, en als 
onvermoeiden krijgsmakker van 
VITTORIA en SANTANA. Nadat 
de Spanjaards uit het land ge
stagen waren, wilde ITURBIDE 
er de rol van BONAPARTE speien, 
en liet zieh door de Soldaten, 
in Mei 1822 tot keizer van 
Mexico uitroepen, doch zag zieh 
reeds in April, des volgenden 
jaars weder van den troon van 
MONTEZUMA afgebonsd. De junia 
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proclameerde thans de foaderative 
republiek, en droeg aan. den 
verdienstelijken VICTORIA het 
presidenlschap op. Toen de vier 
jaren der- ambtsbekleeding des-
zelven ten einde waren, droegen 
de aanhangers van GUERRERO, die 
intusschen tot den rang van gene-
raal was opgeklommen, denzel-
ven als opvolger voor." De tegen-
partij Ste ide echter den minister 
van oorlog, PEDRAZA, als kan-
didaat voor, die dan ook in 
1827 tot president verkozen 
werd. GUERRERO kon zieh over 
de geledene nederlaag door zijne 
verkiezing tot vice-president 
troosten; doch eene ongelukkige 
eerzucht had zieh van het hoofd 
van dien man meester gemaakt, 
van den man, 'die voor nog' 
niet langen lijd met de eenvou-
dige betrekking van aanvoerder 
der arriero's (muilezeldrijvers) 
te Vreden, thans met eer en 
waardigheid overladen, zieh 
niet anders dan met de hoogste 
staatsmagt waande te kunnen 
te vreden stellen. Als bevel-
hebber der reserven, begaf hij 
zieh naar de legerplaals van 
Tixth, en haalde aldaar de 
troepen over tot de ornverwer-
ping der bestaande regering; 
terwijl hij aan dezelve de plun
dering van Mexico beloofde. Niet 
dan al te spoedig moest de ramp-
zalige belofte vervuld worden. 
Den 4 December 1828 maakle 
GUERRERO zieh meester van de 
gewigtigste punten der hoofd-
stad, en deze werd de ongeluk
kige prooi eener roofzuchtige 
soldalesque, waarmede het ge-
peupel zieh tot het werk der 
verwoesting verbonden had. Bij 

het beschouwen van het door 
hem gestichte onheil, had GUERRERO grootelijks berouw over 
zijnen stap, doch de vreugde, 
van zieh als president te zien 
uitgeroepen, deed weldra uit 
deze ligtbewogene ziel alle an
dere indrukselen verdwijnen. 
Intusschen had GUERRERO, toén 
hij aan het hoofd der Jorkino's 
dezen coup d'état uitvoerde, 
aan de Mexiknanschë aristocratie 
en aan de geestelijkheid te ver
mögende "Vijanden, dan dat hij 
niet anders dan met moeite de 
bovenhand kon behouden, 'te 
meer daar er op dezen oogenblik 
te Tampico ook een Spaanscb 
leger geland was. Hiermede in 
het dubbele gedrang, tusschen 
buitenlandsche en inwendige vij
anden , moest hij zijnen geheelen 
moed inspannen, en terwijl hij 
met eene Sterke hand de partijen 
in Mexico in bedwang hield, 
zond hij den generaai SANTANNA 
den Spanjaarden te genioet, en 
gaf tevens aan don JOSEPH BUS-XAMENTE het bevel over de reser
ven. Het leger van het moeder-
land moest andermaal voor de 
Mexikanen wijken, de onafhan-
kelijkheid der republiek werd 
eindelijk gew'aarborgd, en men 
weet den gelukkigen uilslag aan 
beide genoemde veldheeren dank-
BUSTAMENTE' vooral werd het 
voorwerp der algemeene bewon-
dering en hij maakle gehruw 
van de hem ten deel gevallen 
volksgunst, om de vaan des op-
stands tegen GUERRERO te ver-
heffen, en dezen te doen vallen. 
De ex-president vlugtte «aar 
zijne geboorteplaats Tixtla, en 
verbleef aldaar eenigen tijd m 
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stille afzondering, Doch zijnvu-
rige geest werd steeds al te zeer 
door het verlangen ontvlamd, 
om de verloren heerschappij te-
rug te bekomen, dan dat hij 
lang wepkeloos zou hebben kun-
nen blijven. Gewapenderhand 
wierp hij zieh in de geberglen 
van het Zuiden, alwaar bij.bij 
de Indiaansche stammen de 
oude toegenegenheid voor hem 
weder wist optewekken, en 
hield het aldaar een geheel jaar 
vol tegen de hem ver overtref
fende strijdmagt van BUSTA-MENTE. Eindelijk gelukte het 
aan het verraad dalgene te be-
reiken, waarnaar het zwaard 
lot dusverre vruchteloos ge-
streefd had, namelijk om zieh 
van den onverschrokken aan-
voerder meester te maken. Een 
vreemde zeevaarder, PICA-LOUGA 
genaamd, begeerig naar de 
60,000 piasters, welke als prijs 
op het hoofd van GUERRERO 
gesleld waren, maakte op eene 
arglistige wijze misbruik van 
de vriendschappelijke betrek-
king, in welke hij met denzel-
ven stond, lokte hem op een 
schip, en bedwelmde hem aldaar 
door het overmatig gebruik van 
een schitterend feestgelag. In 
dezen toesland leverde hij hem 
over aan zijne vijanden, die 
niet verzuimden het doodvonnis 
over hem uittespreken. GUERRERO werd gefusileerd, en stierf 
met dezelfde onverschrokken-
heid, waarmede hij op het slag-
veld den dood reeds zoo dikwerf 
had in het oog gezien. 

GmäRiN (PETRUS NARCISSUS,, 

baron), een beroemde Fransche" 
schilder, te^Parijs, den 1 3 
Maart 1774 geboren, was de 
kweekeling van REGRAULT , on-
der wiens leiding hij snelle vor-
deringen maakte. Tot tweema-
len dong hij naar den prijs van 
Rome zonder denzelven te kun-
hen behalen. Doch wel verre 
dat deze dubbele nederlaag hem 
zou ontmoedigen, ontvlamde 
dezelve des te meer zijnen na-
ijver. Zijne eerste zamenstelling, 
waarvan het onderwerp was 
Orpheus den dood van Eurydice 
betveenende, had de schoonste 
hoop doen opvatteh. Zijne 
schilderij van den dood van Cato, 
die in 1797 verscheen, deed 
eene groote vordering in zijn, 
talent opmerken. Hij verdub-
belde zijnen ijver, en verscheen 
in 1800 met zijnen Marcus 
Sexlus, die eenen ongehoorden 
bijval vond. In 1802 kwam 
GUERIN met zijne schilderij van 
Phcedrus voor den dag, en of-._ 
schoon men, in dezelve vele 
onwaarschijnlijkheden waarnam, f 
werd zij echter niet minder \ 
toegejuicht dan de voorgaandej 
de jury der tienjarige prijzen 
kende hem eene loffelijke ver-
melding toe. Het was na deze 
groote voortbrengselen van een 
talent van den eersten rang, 
dat hij zieh in Februarij 1804 
naar Rome begaf, om zieh door 
de beoefening der oude mees-
terstukken verder te bekwamen. 
Gedurende zijn verblijf in de 
hoofdslad der kunsten, deed hij 
twee reizen naar Napels, om 
er eene uitbarsting van den Ve-
suvius te zien, en om in den 

2 
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tempel van Pmstum, de oudhe-
den van kaap Mysena te bezoe-
ken. De aardbeving, die Napels 
schokte, verraste hem in een 
huis van net Campagna felice. 
Daar de vulkaan van den Ve
suvius den volgenden dag eene 
heerlijke uitbarsting aahbood, 
schilderde hij er eene schets 
van, die alle proeven der land-
schapschilders verre achter zieh 
laat. In 1806 te Parijs terug-
gekeerd, werd hij met de ver-
vaardiging eener schilderij belast, 
voorslellende BONAPARTE, die aan 
de opstandelingen van Cairo ver-
geving schenkt. Deze schilderij 
is zwak uitgevoerd. Daar GUE
RIN het verschrikkelijke "wilde 
schilderen, was hij buiten de 
genre van zijn talent gegaan. 
In zijne schilderij van Clytem-
nestra wist hij echter eenen be-
wonderenswaardigen graad van 
kracht te brengen. Die van 
Dido biß het aanhooren der ver
balen van JEneas onderscheidt 
zieh door eene weelderige be-
valligheid, eenen rijkdom en 
eene poezij in het bijwerk, ge-
heel en al de gezangen van 
VIRGILIUS waardig. Deze beide 
schilderijen; op de lentoonstel-
ling van 1 8 1 7 geplaatst, werden 
algemeen toegejuicht. Na zulke 
lauweren geplukt te bebben, 
werd GUERIN tot directeur der 
school van Rome benoemd, maar 
zijne zwakke gezondheid, en de 
•aandrang zijner kweekelingen de-
den hem voor die eer bedanken. 
Daar hij intusschen meende dat 
de lucht van Italie hem heilzaam 
zonde zijn, zoo nam hij eene 
tweede aanbieding, hem in 1822 
door de regering gedaan, nan. 

De werkzaamheden waaraan hij 
zieh toewijdde, ondermijnden 
echter zijne gezondheid al meer 
en meer, en hij kwam weder 
eenigen tijd te Parijs doorbren-
gen, alwaar hij de grootste zijner 
schilderijen schetste, namelijfc 
den dood'Van PRIAM. In Roma 
teruggekeerd, is hijaldaar den 
1 6 Julij 1833 overleden. In 1816 
was hij tot het instituut toegela-
tenen eenige jaren later las hij 
in de vergadering der vier aka-
demien een stuk voor onder 
den titel van: Reflexions etc. 
{Overwegingen over eene der on-
derscheidende werkingen van het 
genie). De schrijver kent in het-
zelve den zegepalm aan POOSSIN 
toe voor zijne schilderij van den 
Zondvloed. GUERIN heeft zeer 
schoone portretten vervaardigd, 
onder welke men dat van HENDRIK LAROCHEJAQUELIN telt, voor 
het gouvernement uitgevoerd. 
Hij heeft een aantal kweekelin
gen gehad, waarvan er verschei
den beroemd zijn geworden. 

* G Ü G t E R ( J o Ö A N N HEINRICB 
ALOYS) , Catholijke godgeleerde 
en schrijver, den 25 Augustus 
1 7 8 2 , to üdligenschwyl, in 
het Kanton Lucern geboren, 
maakte zijne S t u d i e n het eerst 
in de kloosters Einsiedeln en 
Petershausen, en daarna van 
1800—1802 in Solothum, f 
tot 1805 in Lucern en aan de 
universiteit van Landshut, waar 
hij met SAILER en ZIMMER in 
innige betrekking kwam. 1» 
1805 werd hij tot priester ge-
wijd, en dadelljk tot hoogleer-
aar der theologio in het college 
van Lucern aangesteld. In net 
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begin werden zijne „voorlezin-
gen, die, op de wijsbegeerle 
van SCHILLING gegrond, strenge 
wetenschappelijkheid en diepe 
bespiegeling beoogden, niet be-
hooriijk gewaardeerd en verstaan,* 
en de wakkerheid zijns geestes 
wikkelde hem in menig lelter-
kundig strijdperk. Zoo schreef 
hij tegen den bellenden veel-

'schrijver MARCOS LÜTZ: Che
mische Analyse und Synthese 
des MARKUS LÜTZ Z,U Läufelfin
gen; ein atchymistischer Versuch 
von einem Mystiker des 19 Jahr 
hunderts, Luzern, 1816, verder 
tegen D.r TROXLER en tegen den 
stads-pastoor van Lucern, THA-DEDS MÜLLER, die in zijnc 
Schriften het eigendommelijke 
van het Catholicism us aan eene 
kwalijk begrepene verdraagzaam-
heid en verzoening met het Pro
testantismus ten offer bragt. 
GÜGLER, die alle halve geleerd-
heid in godsdienst en welenschap 
in de ziel haatte, tcad inwoord 
en schrift tegen MÜLLER op, 
zou echter, daar zieh de rege
ring den stads-pastoor aantrok, 
daarover zijnen hoogleeraarspost 
verloren hebben, indien zijne, 
invloedrijke vrienden -niet tus-
schenbeiden waren gelreden. 
Inlusschen ging GÜGLER voort, 
om met wärmte en geleerdheid, 
voor de Catholijke lerk en de 
wetenschap te werken, en won 
weldra in hoogen graad de liefde 
zijner toehoorders. In 1816, 
werd hij, met het behoud van 
zijn professoraat, kanonik van 
St. Leodegar te Lucern, en 
overleed reeds den 28 February 
1827. GÜGLER kan als een der 

voornaamste voorvechters der 
rigting beschouwd worden, die 
zieh later door MÖHLER in de 
Catholijke theologie eenen weg 
baande. Van zijne Schriften 
zijn nog te noemen : l.o Die 
heilige Kunst, oder die Kunst 
der BMräer, Landshut, 1814; 
— 2,o Ziffern der Sphinx oder 
Typen der Zeit und ihr Deuten 
auf die Zukunft, Solothurn, 
1819 ; — 3.o Die Zeichen der 
gegenwärtigen Zeit im Guten und 
Bösen, Luzern, 1823 ; — 4.o 
Reden an studirende Jünglinge 
über Gegenstände höheren Bil
dung, ib. 1827; — 5.o Gedichte, 
2 dl.n, Schaffhausen, 1842; — 
6.o Anfängliehe Predigten, ib. 
1842 ; — 7.o Darstellung der 
Bücher des neuen Bundes, 3 dl.n, 
ib. 1842. Vergelijk: GÜGLER'S 
Lebensgeschichte door SCHIFFMANN, 2 dl.n, /Lugsburg, 1833. 

GUGLIELMI (PIETRO) , een be-
roemde componist, te Massa-
Carrara in 1727 geboren, ont-
ving zyne opleiding in het con-
servatorium van Napels, dat 
door den beroemden DURANTE 
bestuurd werd. In 1755 deed 
hij te Turijn zijne eerste opera 
uitvoeren, aan welke de grootste 
bijval ten deel viel, en bereisde 
vervolgens Italie, Waar hijalom 
met de vleijendste onderschei-
ding onlvangen werd. Van daar 
begaf hij zieh naar Vfeenen, 
Dresden, Brunswijk en Lon
don, in welke laatste stad hij 
zieh 5jaren ophield. Vooruitge-
gaan door eenen grooten roera, 
in Napels teruggekeerd zijnde, 
had hij eenen" oogenblik tegen 
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eene vermögende kabaal te wor-
stelen ; maar de geestdrift, welke 
zijne muzijk verwekte, deed 
hem zegevieren. Met PAESIELLO 
en CIMAKOSA, de bewerkers der 
kabaal, verzoend, deelde hij van 
toen af, door tusschenkomst van 
een' aanzienlijk' heer, me hen 
op een feestmaal vereenigde, 
met hen de eer des tooneels.-
GUGLIELMI, die ook eene bij-
zondere begaafdheid voor de 
kerkmuzijk bezat, werd in 1793 
tot kapelmeester van de Pause-
lijke kapel in de St. Pieterskerk 
te Rome benoemd. Van toen 
af hield hij zieh enkel met zijne 
nieuwe betrekkingen bezig en, 
na bet grootste gedeelte zijner 
fortuiti verkwist te h&bben, 
overleed hij te Rome, den 1 9 
November 1804. Zijne ver-
maardste werken zijn in de 
ernstige opera's: Artaserse, — 
La Clemenza di Tito, — Bi
done,— Enea e Lavinia; inde 
oratorio's, la morte d'Oloferne, 
—• Debora e Sisara; in de kluch-
tige opera's, la Virtuosa in mer-
gellina, — le due Gemelle, — 
la Serva inamorata, — la Pas
torella nobile, — la bella Pes-
catriee, enz. Alle onderscheiden 
zieh door zuiverheìd, naauw-
keurigheid en eenvoudigheid ; 
maar hij schittert vooral in 
zamenhangende stukken, die 
voi vuur en originaliteit zijn. 

* GUGLIELMI (GREGORIUS), een 
beroemde schilder, in 1 7 1 4 
te Rome geboren, werd door 
TREVISANI onderwezen, en volgde 
de_ manier van LANFRANC na. 
Hij bewerkte voornamelijk his
torische onderwerpen, en liet 

in zijne geboorleplaals verschei
den groóte stukken na. Ook in 
Dresden, waar hij zieh in de 
jaren 1 7 5 3 en 1 7 5 4 ophield, 
alsmede in Weenen en Augs
burg, bevinden zieh gedenk-
teekens zijner kunst. Met de 
voorreglen der Lombardische 
school vereenigt hij de naauw-
keurige teekening der Romein-
sche. Hij overleed te Petersburg, 
in 1 7 7 3 . 

• GUILLAUMOT (KAREL AXEL), 
een bouwkundige, in 1730 te 
Stokholm van Fransche ouders 
geboren , maakte zijne Studien 
te Hamburg, en kwam in den 
ouderdom van 15'jaren le Pa-
rijs, om er onder de bekwaam-
ste meesters de bouwkunde te 
beoefenen. Ter meerdere vol-
making in zijne kunst, bezocht 
hij vervolgens Italie, Duitsch-
land^ Engeland en Spanje. Te 
Rome behaalde hij den eersten 
prijs der bouwkunde, en kwaro 
in 1 7 5 4 te Parijs terug. Zijne 
talenten deden hem weldra op-
merken, door den heer DE SAU-
VIGNY, intendant van Parijs, 
die hem, ofschoon nog zeer jong 
zijnde, met den opbouw der 
kazernen van Ruel, St. Denis 
en Courbevoie belastte. In 1761 
werd hij, in de plaats van LE 
BLANC, zijn' schoonvader, die 
overleden was, tot hoofd-inge-
nieur der generaliteit van Parijs 
benoemd; en in 1 7 7 7 werd hij 
met de posten van inspecteur der 
steengroeven, en van contrô
leur der gebouwen des konings 
voorzien. In den eersten rang 
zijner werken moot men pli
sen de groóte en gevaarlijke 
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opdelvingen, welke hij alstoen 
onder de wijken van den linker-
Seine-owet liet bewerkstelligen. 
In 1780 werd hij tot algemeen 
bewindhebber der koninklijke 
gebouwen benoemd, en in 1789 
verkreeg hij de directie der Go-
ie/jjjs-fabrijk. In deze verschil-
lende betrekkingen, openbaardo 
hij eene bekwaamheid en eene 
werkzaaraheid, die den groot-
sten lof waardig waren. Gedu-
rende het schrikbewind werd 
hij afgezet, en bragt hij langen 
tijd in den kerker door. Men 
gaf hem echter zijne posten 
van inspecteur der steengroeven 
en van directeur terug, die hij 
tot aan zijnen dood behield, 
welke den 7 October 1807 plaats 
had. Hij heeft verscheiden wer
ken over zijoe kunst in het licht 
gegeven: l.o Remarques etc. 
(Critische aanmerkingen op de 
Betrachtingen van den Heer LAU-GIER over de bouwJtunde), 1 7 6 8 , 
in 8.v<>; — 2.o Lettre etc. {Rrief 
aan den heer GROSLEY over de 
administrate der Leendiensten), 
1 7 7 3 , in 8.vo — 3.o Notice 
etc. (Verslag van de nationale 
fabrijk der Gobelins), 1 7 9 9 , 
in 1 2 . M O ; — 4.o Considerations 
etc. (Ovenoegingen over den staat 
der schoone knnsten te Partys, 
voornamelijk over de bouwkunde, 
en over de nood'-akeltykheid om 
er verscheiden belangrtyke ge~ 
denkteekens opterigten), 1802 , 
in 8,vo • — g.o Essai etc. (Proeve 
over de miädelen die de wezen-
tyke schoonheid in de bouwkunde 
titmakcn), 1802-, in 8 .™; —• 
6-o ConsidSrations etc. (Overwe-
Hingen over de in eenm houw< j 

R 

kundige veraschte bekwaam- en 
hoedanigheden, ten einde zijne 
kunst met roem uitteoefenen), in 
8.TO ; — 7.o Verscheiden Ver
handelingen .over de steengroe
ven, enz. 

GUILLE'MINOT (ARMAND CHAR
LES, graaf), pair van Frankrtyk, 
in 1774 te Duinkerken gebo-. 
ren, nam, ofschopn nog zeer. 
jong zijnde, een werkzaam deel 
aan de omwenteling van Bra
bant; genoodzaakt om eene 
schuilplaats in Frankrtyk te 
zoeken, werd hij als offlcier 
aan den generaal-staf van Do-MOORIEZ verbünden. Na den 
afval van zynen generaal, in de 
citadel van Rtyssel opgesloten, 
gelukte het hem te ontsnappen, 
en-, om zieh aan de nasporin-
gen te onttrekken, begaf hy 
zieh in een corps, onder do 
bevelen van MOREAÜ, wiens 
achting en welwillendheid hij 
wist te verdienen. Hij deelde 
voor eenen oogenblik zijne on-
genade; maar zijn edel gedrag 
en zijne militaire talenten de-
den hem weldra door NAPOLEON 
onderscheiden, die hem, in den 
veldtogt van 1805 tegen Oos-
tenrijk, aan zieh verbond. Na 
den vrede van Tilsit, zond hij 
hem naar Konstantinopel, om 
eene bevrediging tusschen Tur-
kije en de Russen te bewerken. 
GUILLEMINOT bereikle. het doel 
zijner zending niet en keerde 
naar Spanje tot NAPOLEON te
rug ,• hij onderscheidde er zieh 
bij verschiliende gelegenheden, 
voöral in het geveoht van Me
dina del Rio-Scco,.m werd, 
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kort daarna lot brigade-generaal 
benoemd. In den Russischen 
•veldtogt, werd zijn schitterend 
gedrag bij den siag van de Mos-
kowa door de bulletins vermeid. 
Den 28 Mei 1813 tot divisie-
generaal benoemd, sloeg hij den 
28 September de Zweden voor 
Dessau. Bij de terugkomst der 
BOURBONS , Werd hij door Lo-
DEWIJK. XYHI tot groot-officier 
•van het legioen van eer, en 
ridder van den H. LODEWIJK 
benoemd. In 1815 verhief de 
hertog van BERRÏ , hem tot chef 
van den staf des légers, be-
stemd om NAPOLEON te gemoet 
te trekken. Na den slag vah 
Waterloo, onderteekende hij de 
overeenkomst ter bezetting van 
Parijs, volgde daarna het leger 
naar de oevers der Loire, la 
Maart 1816 was hij een der 
commissarissen belast, om, 
overeenkomstig de nieuwe ver-
dragen, de Jransche grenzen 
op verschillende punten afte-
bakenen. Bij den Spaanschen 
oorlog in 1823, hoofd van den 
staf des légers, onder de beve-
len van den hertog van ANGOU-
XÈME zijnde, verwierf hij het 
verlrouwen van dien prins, en 
was waarschijnlijk niet vreemd 
aan de ordonnantie van Andu-
jar. Op het einde van den 
veldtogt tot pair verheven, en 
tot gezant te Konstantinopel 
benoemd, was hij sedert twee 
jaren op dien post, toen hij 
tegelijk met- BORDESOUIXE, in 

de ergerlijke zaak van OUVRARD 
(zie dat Art.), wegens leveran-
ciën aan het leger van Spanje, 
werd betrokken. Zijne regt-
vaardigende ophelderingen sche-
nen zoo voldoende, dat hij van 
aile verdenking 'ontheven en 
in zijn gezantschap gehandhaafd 
werd, welk laatste door de ver-
wikkelingen in het Oosten hoe 
langer zoo belangrijker werd. 
Na de omwenteling van 1830, 
verzocht hij om zijne terugroe-
ping, en kwam hij weder te 
Parijs. De zwakke staat zijner 
gezondheid deed hem slechts 
een gering deel aan de werk-
zaamheden van de kamer der 
pairs nemen. Hij overleed in 
Maart 1840 te Baden-Baden, 
werwaartshij zichbegevenhad, 
om het bad-saizoen aftewachten, 
en liet aan zijriékinderen slechts 
eene geringe fortuin en de her-
innering zijner diensten na. Men 
verzekert dat hij daarenboven' 
heeft nagelaten eene Histoire 
etc. (Algemeene gescMedenis van 
de oorlogen der omwenteling), 
waarvan de uitgave niet anders 
dan wenschelijk kan zijn. 

GUILLON DE MONfcLÉON (*) 
(de abbé AJMÉ), in 1758 te 
Lyon geboren, }egde zieh reeds 
in zijne jeugd met het beste 
gevolg op het predikambt toe. 
en het lijdt geen twijfel of hy 
zou, indien de omstandigheden 
hem vergund hadden zijn talent 
voor den kansel aantekweeken, 

(*) MOHTLÉOK is de naam van een bénéficie, dat hij vddr 1790bezat, 
1 n .. e , n , h i J »annam, om het gelpnamige van GVIILON, in het volgende 
Artikel bedoeld, te Termijden, 
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eene roemvolle plaats onder de 
gewijde Fransche redenaars be-
kleed hebben. Door de eerste 
kenteekens der Fransche om-
wenteling verontrust, voorzag 
bij al de gevolgen derzelve op 
een lijdslip , waarop de goede 
geesten zieh nogvleiden, dat in 
plaats van alles te verwoesten, 
zij zieh tot hervorming van 
misbruiken zoude bepalen. Na 
de dagen van den 5 en 6 Octb. 
1789 te Versailles, deed ,hij 
eene brochure in het licht ver-
schijnen, waarin bij den loop • 
der gebeurtenissen in Frankrijk 
en in Engeland met elkander 
vergeleek en aan LODEWIJK XVI 
het lot van den ongelukkigen 
KABEL I voorspelde. Hij ver-
klaarde zieh nadrukklijk tegen 
de burgerlijke constitutie der 
geestelijkheid, en voerde eenen 
hevigen pennenstrijd tegen de 
abbes LAMOURETTE en CHARRIER 
(zie die Art.8 -Wbk-), beide 
ingedrongen bisschoppen. Ge-
waarschuwd dat te Lyon de 
moordtooneelen der gevangenis-
sen zouden herbaald worden, 
en dat zijn naam op de lijst 
der slagtoffers was. geplaatst, 
gelukte het hem te ontsnappen, 
en pnder duizende gevaren, den 
9 September 1 7 9 2 , te Cham-
béry aantekomen, op denzelf-
den dag, waarop men hem te 
Lyon zocht, om hem te ont-
zielen. Eenige weken later 
keerde hij naar zijne geboorte-
plaats lerug, maar hield er zieh 
niet langer op, dan om een 
laatst vaarwel aan zijne moeder 
en aan zijne vrienden-te bren-
gen; en reeds in Febr. 1 7 9 3 , 

ging hij eene schuilplaats in 
Zwilserland. zoeken. Hij ves-
tigde zieh te Bern, alwaar hij 
zieh bezig hield met de za-
menstelling zijner Memorien 
over Lyon, waarvan er in het-
zelfde jaar een uittreksel in het 
licht verscheen, en vervaardigde 
over de treurige gebeurtenissen, 

. waarvan hij getuige was, ver-
schillende geschriften, die eerst 
in het licht versehenen toen de 
omstandigheden gunstiger waren. 
Na den 9 Thermidor, durfdc 
hij te Lyon terugkomen; maar 
reeds in de eerste mäanden van 
1795 begaf hij' zieh naar Pa-
rijs, wijl hij oordeelde dat 
het hem gemakkelijker zou val
len , aldaar onbekend te blij-
ven, en er bouwstoffen te ver-
zamelen voor de dpor • hem 
ondernomen geschiedenis. De 
zegepraal der conventie, op den 
13 Vendémiaire belette hem 
biet zijnen arbeid voortezetten; 
in de maand Julij 1797 ver
scheen zijne Geschiedenis van 
het beleg van Lyon, waarvan 
de uitgave niet kon missen 
verscheiden nog vermögende 
personen, onder anderen Fou-
CHE, te verbitteren., De 18 
Fructidor kwam hun weldra 
eene gelegenheid verschaffen, 
om zieh te wreken. De uit-
gover van dit geschrift werd 
werkelijk vervolgd, en vrijge-
sproken; maar ofschoon ver
scheiden levensbeschrijvers het 
tegendeel bevesligen, schijnt 
het niet dat de abbé GUILLON 
verontrust is, hoe wel hij zieh 
van toen áf aan andere vergrij-
pen van denzelfden aard bad 

5 II 
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schuldig gemaakt, met de uitg. 
van zijn Polüique chrelienne 
(Christeltyhe Staatkunde), Elren-
nes etc. {Geschenk aan de vrien-
den van den 18.«*); la Feuüle 
etc. (Het onziglbare blad) enz. 
Maar toen hij in 1800 een nieuw 
pamphlet had in het licht gege-
ven, getiteld: he Grand etc. 
(De Groote misdaad van Pipyn 
den körte), waarin hij aankon-
digt, dat de lfi consul zieh 
weldra door den Paus zou d«en 
zalven, gaf FODCHE , toenmaals 
minister van algemeene poliqie, 
bevel om den schrijver deszel-
ven in hechtenis te nemen, en 
na hem 18 maanden in Sint 
Pelagie gevangen le hebben ge-
houden, deed hij hem door de 
gendarmerie naar het fort Sint 
Georges in de moerassen van 
Mantua vervoeren, welke hij 
eerst in 1803 verliet, omonder 
opzigt te Milane te verblijven. 
Zijne latenten bragten hem 
weldra in 'betrekking met de 
voornaamste ietterkundigen dier 
slad, en de opzieners der Am-
broziaansche bibliotheek, schep-
ten er vermaak in, zijnen toe-
stand le verzachlen, door hem 
de middelen le verschaffen, om 
zijne Studien weder voorttezet-
ten. Tijdens de oprigting van 
het koningrijk Italic, werd hij 
tot onderwijzer der pages van 
den onder-koning henoemd, en 
met het letterkundige gedeelte 
van het oflicieele Dagblad be-
last. Eenige geschriften, welke 
hij omtrent dezen lijd in het 
licht gaf, hadden zijne opne-
ming in verschillende geleerde 
genootschappen ten gevolge; en 
hij begon Milane als zijn tweede 

vaderland le beschouwen, toen 
het hem vergund werd Frank-
rtyk weder te zien. In 1814 
te Partys teruggekeerd, werd 
hij "twee jaren laier tot opzie-
ner der Mazarijnsche bibliotheek 
benoemd. Terwijl Inj voorlging 
met aan verschillende letterkun-
dige verzamelingen artikels te 
verschaffen, harn hij deel aan ver
schillende twistschriften, welke 
de omstandigheden deden gebo
ren worden, gaf verscheiden 
pamphletten over de Jesuiten 
(zie MONTLOSIER), /le Gallikaan-
sche leerslellingen enz. in het 
licht. Hij stichtle zelf in 1825 
'eeh dagblad, la France ca
tholique, enkel om dezelve-te 
ondersleunen. De jaren ver-
minderden eindelijk zijne al te 
groote levendigheid. Zijn laat-
ste levenstijd was kalm, en Inj 
overleed le Partys, den 15 Feb. 
1842, Zijne voornaamste wer
ken zijn: l.o Histoire etc. (Oe-
schiedenis van het beleg van 
Lyon, enz.), Partys, 1797,2 
d).n, in 8.voj — 2.o Mémoires 
etc. (Gedenkschriften om te die
nen tot de geschiedenis der stad 
Lyon), ib. 1824, in 8.™; — 
3.o Cénacle etc. (Avondmaal van 
LEONARDO DA Vwcr, historische 
en psychologische proeve), Mi
lane, 1811, in S . ™ 5 — 4.o 
Les Martyrs etc. (De Martclaars 
des geloofs gedurende de Fran-
sehe omwentcling), Partys, 1821, 
4 dl.», in 8.v"' Dit hoogst be-
langrijke werk bevat bijzoniler-
heden van meer dan vier duizend 
personen, prieslers, bisschoppon 
en leeken, gedurende en na het 
schrikbewind, om der gods-
dicnslwillo, ten dood gubragl. 
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Men vindt er feilen in vermeld, 
die men vruchleloos elders zoude 
zoeken, en die het meeste licht 
over de geschiedenis van dat* 
tijdvak verspreiden; — 5.o His-
toire etc. (Algemeene geschiedenis 
derKerk gedurende de 18.« eeuw). 
Het l.o dl. verscheen in 1824 ; 
de druk' des werks is sedert 
dien tijd nie;t voortgezet. 

GUILLON (MARIA NICOLAAS SIL- ' VESTER), bisschop van Marocco, 
in 1760 te Partys geboren, legde 
zieh reeds in zijne jeugd met 
eenen ijver op de Studie toe, 
dien hij gedurende zijn geheele 
leven, behieid. Achltien jaren 
oiid zijnde, ontving hij dekruin-
schering, en gaf in hetzelfde 
jaar (1788) in het licht Melan
ges etc. (Mengelingen van Oos-
tersche Letter'kunde). Daar hij. 
zieh reeds door werken van 
eenen anderen aard had onder-
scheiden, zoo werd Inj als eer-
ste kweekeling benoemd van het 
nieuwe gesticht, dat in het be
lang der aspiranlen naar. den 
kansel was opgerigt. Omtrent 
denzelfden tijd, verkoos de prin-
ses VAN LAMBALLE (zie dat Art. 
-Wbk.-) hem tot harenaalmoe-
zenier, bij welken titel zij 
weldra dien van lector en bi-
bliothecaris voegde. Na don 
ireurigen dood zijner bescherm-
sler (3 September 1 7 9 2 ) , had . 
hij het geluk te Sceaux eene 
schuilplaats te vinden, en later 
gelukte het hem aan de pros-
cripiie te ontsnappen, door on-
der den naam van PASTEL (dien 
zijner moeder), de geneeskunde 
uitteoefenen. Het is omtrent dien 
tijd, dat hij de Entfettens etc. 

(Gesprekken over den zelfmoord) 
zamenstelde, in welk werk hij 
op eene bondige. wijze de begin-
selen van MONTESQUIEU , ROUSSEAU en mevrouw DE STAÖL 
wederlegt. Daar zijne. Recher-
ches etc. (Geschiedkundige en 
critische nasporingen over de 
benoeming tot de bisdonimen, 
enz.), die hij gedurende de 
.onderhandelingen over het con-
cordaat in het licht gaf, de be-
doelingen van het gouvernement 
tegenwerkten, zoo berokkenden. 
dezelve aan den schrijver eene 
viermaandsche gevangenschap in 
den Tempel. In 1802 honorair 
kanonik en bibliothekaris van 
het aartsbisdom zijnde, werd 
hij in hetzelfde jaar door den 
l . e n consul beslemd, om den 
kardinaal FESCH, in hoedanig-
hoid van theologisch-bijzitter 
der Fra nsche lega tie, mar Rome 
te vergezellen. Bij zijne terug-
komstx tot hoogleeraar der rhe-
torica in het lyceum Ronaparte 
bonoemd, werd hij in 1810 
met den leerstoel der gewijde 
welsprekendheid bij de theolo
gische faculteit vereerd, alwaar 
hij gedurende dortig jaren, een 
talrijk gehoor tot zijne lessen 
zag toestroomen. In het vorige 
jaar h'ad hij bij de akademie 
van Amiens eenen prijs be-
haald, door eene lofrede op den 
deugdzamen bisschop dier stad, 
ORLÉANS DE LA MOTTE (zie dat 
Art. -Wbk.-). In 1818 sprak hij 
voor de Fransche akademie de 
Lofrede van den H. LODEWIJK 
uit, en wist een reeds zoo vaak 
behandeld ontwerp, als 'tware, 
le verjongen. Hij was sedert 
lien jaren aalmoezenier van-
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mevr. de hertogin van ORLÉ
ANS , toen de omwenleling van 
1830 plaats had. Den 25 No
vember voor het bisdom van 
Beauvais voorgedragen, werd 
zjjne benoemîng naar Rome ge-
zonden, om van den Paus de 
canonieke instelling te erlangen. 
Terwijl deze zaak bij den hei
ligen Sloel hangende was, werd 
GÜILLON door de regering uit-, 
genoodigd, om zieh naar den 
ernslig zieken, constitulionee-
len bisschop GRÉGOIRE (zie dat 
Art. -Wbk.-) te begeven en hem 
de laatste Sacramenten toete-
dienen ; om dit te kunnen doen, 
werd er van wege den zieke 
eene herroeping gevorderd der 
dwalingen, welke hij zoo hard-
nekkiglijk had voorgestaan; doch 
in plaats hiervan Steide de 
abbé GÜILLON zieh met eene 
geloofsbelijdenis in algemeene 
bewoordingen tevreden en be-
diende den stervende. Door 
den aärtsbisschop van Partys, 
Mgr. DE QDÉLEN hierover berispt, 
beging GÜILLON eene tweede 
dwaling, door zieh te willen 
regtvaardigen, en door de uit-
gave eener brochure : Exposé 
de ma conduite, en door ver-
dedigende artikels in' de dag-
bladen. Er volgde daarop eene 
algemeene reclamatie der gees-
telijkheid van het diocees van 
Beauvais; de zaak vond weer-
klank te Rome, en de H. Sloel 
weigerde hem zijne bullen voor 
het bisdom van Beauvais. Door 
het algemeene gerucht gewaar-
schuwd, erkende de abbé GÜIL
LON zijne dwaïïng, en herriep 
al zijne onregelmatige handelin-
gen, in togenwoordigheid der 

leden van eenen aartsbisschop-
pelijken raad. Mgr. DE QÜÉLEN 
maakte deze herroeping bekend, 
en zond dezelve aan al de pas-
toors van het diocees van Partys. 
Eenigen tijd daarna werd de abbé 
GÜILLON, op voordragt van ko-
ning LODEWIJK PHILIPPUS , tot 
bisschop van Maroceo' in Par
tibus benoemd. De plegtigheid 
zijner wijding had -plaats den 

. 7 Junij 1833, in de kerk van 
het seminarte van lssij. Deze 
prelaat was toenmaals reeds in 
zijn 74.c jaar, en had zieh wel 
aan de rust mögen overgeven; 
doch in plaats daarvan ging hij 
onafgebroken en met den mees-
ten ijver voort le werken, tpt 
aan zijnen dood, den 16 Oclb. 
1847, te Montfermeil (Seine 
en Oise) voorgevallen. Behalve 
zijne reeds aangehaalde werken, 
en zijne vertalingen (in het 
Fransch) van de Algemeene 
versameling der breven en oilier-
rigtingen van Paus Pius VI, 
betrekkeltyk de Fransche om-
wenteling, Partys, 1798, 2 
dl.n,'in 8.T°J en van de Vol-
ledige werken van den H. Ci-
PRIANUS, ib. 1837, in 8.V"; 
heeft men van hem: 1.° Col
lection etc. (Kerkeltyke versame
ling), ib. 1791—1793,14 dl.», 
in 8.VO, die eerst onder den 
naam van den abbé BARRUEL 
(zie dat Art. -Wbk.-) in het 
licht verscheen, maar later door 
laatstgenoemde aan hären waren 
schrijver werd toegekend. Deze 
verzameling bevat eene berede-
neerde onlleding van al de, se-
dert de opening der algemeene 
staten, over kerkelijke onder-
werpen in het licht gegeven 



G U I . 269 

werken; — 2.o Témoignages 
etc. (Geluigenissen der Heem
sche Kerk over de burgerlijke 
eonstitutie der geestelijkheid), 
1798, in 8.i°; — 3.o Discours 
etc. (terhandeling over den eer-
bied aan de grafSteden verschul-
digd, en over het onbelamelijke 
der legenwoordige begravingen), 
1798, in 8.TO; _4 .o La Fon
taine en al de fabelschrijvers, 
enz., Parijs, 1803; 2 d!.», 
in 8J° J — 5.° Bibliothèque 
etc. (Uitgesochte Bibliotheek der 
Grieksche en Latijnsche kerk-
vaders enz), Parijs, 1822 tot 
1829, 26dl.n, in 8.™; nieuwe 
uitg., 1828—32, 36dl.», in 
12.»>o Bijna ai de letterkundige 
en godsdienstige tijdsehriften 
weidden eenpariglijk uit in den 
lof van dit werk; en loch heeft 
de roera deszelven zieh niet 
kunnen handhaven. Men heeft 
den bewerker wrweten in het 
natuurlijke zijner vertalingen te 
kort te Schieten, en van T E R -

T U L L U N U S , den H. A U G U S T I N U S , 

den H. CHRYSOSTOMUS enz. "in 
denzelfden styl te vertalen; 
— 6.o Dissertation etc. (Ver-
handeling over de psalmen van 
Bossuet), waarin hij eenige val-
sehe aanvallen, tegen den bis-
schöp van Meaux gerigt, tracht 
te wederleggen ; — 7.o Histoire 
etc. (Algemeene geschiedenis der 
oude en nieuwere wijsbegeerte), 
Parijs, 1835, 2 dl.», in 8.™; 
-7 8,0 Histoire etc. (Geschiede
nis der nieuwere kelterij der 
der 19.0 eeuw), eene algemeene 
wederlegging der werken van D E 
U M E N N A I S , 1835, 3 dl.», in 

»seh mderzoek der leerstellin-

gen van G I B B O N , van Doctor 
STRAUSS en van S A L V A D O R , be-
trekkelijk JESUS" C H R I S T U S , zijn 
evangelie en zijne Kerk),' Parijs, 
1841, 2 dl.», in 8.vo 

GUILLOTIN (JOZEF IGNATIUS) ; 

een arts, in 1738 te Saintes 
geboren, begaf zieh onder de 
Jesuiten, en na eenigen tijd in 
het Iersche collegie te Bordeaux 
onderwezen te hebben, к warn 
hij te Parijs onder ANT. PETIT 
de geneeskunde beoefenen, en 
werd weldra tot het doctoraat 
bevorderd. Toen MESMER de 
leer van het dierlijk magnetis-
mus in Frankrijk bragt, was 
GUILLOTIN een der commissaris-
sen, benoemd om er verslag 
over afteleggen, en hij was het 
vooral die de kwakzalverij van 
dozen gelukzoeker ontsluijerde, 
en wel door schrandere proefne-
mingen, die het mesmerismus 
op deszelfs waren prijs leerde 
stellen. Inlusschen begon de 
staatkundige gezigteinder drei-
gend te worden. L O D E W I J K XYI 
had de kundige mannen uitge-
noodigd om- hunne denkbeei
den over de organisatie der alge
meene staten publiek temaken, 
en GUILLOTIN gaf in het licht: 
Petition etc. (Verzoekschrift der 
te Parijs wonende burgers), dat 
eenen groolen, indruk te weeg 
bragt. Tot de constituerende 
vergadering afgevaardigd, hield 
hij er zieh enkel bezig met. 
onderwerpen van een algemeen 
nut, voornamelijk met de orga
nisatie der geneeskunde. Toen 
dezelve had gedecreteercl dat 
de misdaden personeel waren, 
Steide G U I L L O T I N , den 1 Decern-
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her 1789 voor, om de onthoof-
ding de plaats van andere dood-
straffen te doen vervangen, en 
wel op grond, wijl in het ge-
voelen der Franschen, die dood 
niet onteerend voor de familie 
van den veroordeelde was, en 
bij vesligde de aandacht op een 
sedert lang bekend werktuig(*), 
als geschikt, om zonder i'olte-
ring ten dood te brengen. Men 
overwoog eerst over den naam 
welken men aan dit werktuig 
zoude geven, dat eindelijk.dien 
van guillotine bekwam, en dat 
dieride om de verschrikkelijksle 
wraaknemingen en de hatelijk-
ste aanslagen te voltrekken. 
Onder het schrikbewind bragt 
GÜILLOTIN eenige maanden in 
de gevangenis door, en had aan 
den 9 Thormidor zijne vrijheid 
te danken, waarvan hij gebruik 
maakte om zieh weder aan de 
geneeskunde loetewijden. GÜIL
LOTIN overleed te Partys den 
26 Mei 1 8 1 4 , geacht wegens 
zijne künde en betreurd we
gens zijne zachte zeden. 

GUIRAUD (PETRUS МША. THE*-•EESU ALEXANDER , baron), let
terkundige, in 1788 le Lemoux 
geboren, was de zoon van eenen 
rijken fabrikant, maakle zijne 
classische Studien onder het op-
zigt en de leiding zijns vaders, 
"en zijnen regtsgeleerden cursus 
te Toulouse. Meester zijner for-
tuin geworden, gaf hij het be-
heer derzelve aan schrandere en 
getrouwe banden over, ten einde 
zieh geheel aan zijnen smaak 
voor de letteren te kunnen toe-
wijdenv Bij de akademie der 
bloemspelen, behaalde hij in 
1 8 1 9 twee prijzen; en in het 
volgende jaar deed hij bij het 
Fransch tooneel het treurspel 
Pelage aannemen, dat echter 
niet uitgevoerd werd. Dat der 
Machabées, in 1822 in het 
Odèon ten' tooneele gevoerd, 
het meeslerstuk van GUIBAHD 
als tooneeldicbter, is op het 
repertorium gebleven. Hot 5.° 
bedrijf is, vòlgens het oordeel 
der critici, het schoonste wat 
het tooneel aanbiedt. De Comle 
Julien, even als Pelage, een 

(*) Dat de guillotine niet tot de uitvindingen van den laleren tiji 
behoort, maar reeds voor eeuwen, zelfs in Nederland, bekend was > 
blijht genoegsaam uit het dichtwerk van J. CATS , Doodt-kiste voor de 
Levendighe, 1655, in fol., alwaar men, bis. 39 , genoemd werktwg 
volkomen vindt afgebeeld, en aldus besehreven; " 

» Daer is een seker iuygh in ouden tijt gevonden, 
Waer door al menigh mensch ter aerden isgesonden, 

Dit is een stale bijl, die hanght aen eenen dmet, 
• Terwijlse door een groef, en op en neder gaet; 

Als dan het dünne snoer in stucken tvordt gesneden, 
Soo sphuyft de sware bijl in haeslen na beneden, 

En treft hem in den hals, die onder leyt en sucht, 
En flux is hem de geest verdwenen in de lucht." 

N e d . B e w e r k e r . 
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aan de Spaansche kronijken onl-
leend onderwerp zijnde, vond 
minder bijvalj en Virginie, een 
wegens zijne eenvoudigheid 
moeijelijk onderwerp, dat door 

•het publiek beler onlhaald werd, 
• was het laatsle zijner tooneel-
werken. Hij had deel aan de 
opera Pharamond, voor de kroo-
ningsfeesten van KAREL X ver-
vaardigd. Terwiji. hij met den 
eerbied voor de godsdienst en 
de monarchie, de liefde voor 
de yrijheid vereenigde, Vierde 
hij de bevrijding tjer Grieken 
in lierzangen, waarin menägroote 
scboonheden aantreft; maar het 
is vooral in den treurzang dat 
.hij bijzonder geslaagd is, en 
de drie stukken, weike hij aan 
de beschrijving van het leven 
der jonge Savooyaarden heeft 
toegewijd (Le départ, — Paris 
en Le retour), zyn meesterstuk-
ken van natuurlijke schildering, 
van bevalligheid en gevoeligheid. 
In 1826 in de plaats van den 
vromen herlog DE MONTMORENCY 
(zie dat Art. -Wbk..) in de Fran-
sche akademie opgenomen, be-
toonde hij in zijne inlrèe-rede, 
dat de groóte denkbeeiden en 
de edele gevoelens hunne ge-
meenschappelijke bron in die 
godsdienst hebben, die de ziel 
door het geloof verheft, en haar 
door de verhevenste hoop on-
dersteunt. ° Daar hij evenzeer 
den luister en het gerucht ver-
tneed als andere dezelve najagen, 
bragt hij van toen af zijn leven 
in eene sluderende afzondering 
door, waarvan de eerste vrucht 
was Philosophie etc. (Calholiße 
Mijsbegeerte der geschiedenis), 
welke den door hem verwaehten 

en welligt verdienden bijval niet 
vond. Toen de omwenteling. 
van 1830 den troon van KABEL 
X deed inslorten, had juist 
GUIRAUD zijnen roman Cesaire, 

"3 dl.*, in 1 2 . M O , doendrukken, 
in welken hij het zieh ten taak 
heeft gesteld f om de deugden 
en opofferingen des priesters en 
de diensten, welke hij onophou-
delijk aan de maatschappij be-

• wijst, in een helder daglicht 
le plaatsen. Deze groote ge-
b'eurtenis, waarvan hij zieh de 
meer of min nabijzijnde gevol-
gen niet onlveinsde, belelte hem 
niet om zijn werk in het licht 
le geven, dat te midden der 
oproeren zoo weinig Sympathie 
en lezers moest vinden. Flamen 
etc. (Flavianus, of de man in 
de woestijn), eene dergelijke 
zamenstelling,« waarin hij, in 
navolging van den heer DE CHA
TEAUBRIAND, de zegepraal der 
godsdienst op het heidendom 
beschrijfl, was zijn laatsle werk. 
GUIRAUD overleed te Panj's, den 
24 Februarij 1847. Hij had 
tot opvolger bij de Fransehe 
akademiei den heer AMPERE , 
zoon van den beroemden wis-
kunstenaar (zie dat Art.) 

GOIZOT (ELIZABETH CHARLOTTE 
PAULINE DE MEULAN , mevrouw), 
den 2 November 1773 geboren, 
verloor in 1790 hären vader, 
wiens fortuin door de omwen
teling vernietigd was, en besloot 
om partij te trekken van de 
door haar genotene opvoeding, 
om harer familie le hulp te 
komen. Door SUARD, denvriend 
harer ouders, aangemoedigd en 
geleid, gaf zij in het licht de 
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Contradictions Me, (Tegenspraken 
of mat er nil kan voortkomen), 
Parijs, 1799, in 12.«»°, eenro-
man, waarin zij eenen scherpzin-
nigen geest, en eenen builenge-
wonen vluggen stijl openbaarde. ' 
In lietzelfde jaar gaf zij verder 
in het licht la Chapelle etc. 
(De Kapel van Ayton of Emma 
Courlnay), naar het Engelsch 
gevolgd, 5 dl.n, in 12.»»> Om-
trent denzelfden tijd werkte zij 
mede aan de redaclie van den 

•Publiciste, een door SHARD tot 
, stand gebragt dagblad, dat ech

ter aan haar in zeker opsigt 
deszelfs opgang te danken had. 
Toen in 1807 hare gezondheid 
door overspannen arbeid als 
ondermijnd was, zag zij zieh op 
het punt, om van middelen van 
beslaan beroofd te zijn., Zij onl-
ving alsloen eenen brief, waarin 
men haaraanbood, om, zöolang 
als zij het verlangde, de door 
haar beloofde arlikels aan den 
Publiciste televeren; maar men 
wilde zieh niet doen kennen; 
eerst weigerde zij, men drong 
nader aan; eindelijk stemde zij 
toe, en ontving dagelijkä arli
kels, die naast de hare eene 
waardige plaats konden innemen. 
Zij wil echter den edelmoedigen 
persoon kennen, die haar te hulp 
komt, zij bedreigt van niets 
meer te ontvangen, indien men 
volhardt van zieh niet te willen 
noemen. Het was alstoen, dat 
de heer GUIZOT, een twintigjarige 
jongeling, die zieh van dien 
oogenblik af aan ernstige Studien 
toewijdde, zieh bij mejufvr. DE 
MEULAN bekend maakte , wiens 
sechtgenoot hij werd iu 1812. 
Mevrouw GUIZOT nam een werk-

zaam deel aan de Annales etc. 
(Jaarboeken voor de opvoeding), 
door haren echtgenoot in het 
licht gegeven, en leverde belang-
rijke artikels voor de Archives 

' etc. (Leiterkundige oorkonden van < 
Europa), alsmede aan -de Wijs-
geerige oorkonden. Zij overleed 
den 1 Augustus 1827, na ver-. 
zocht te hebben, om volgens 
het kerkgebruik der godsdienst 
van haren man begraven te 
worden. Behalve de reeds aan-
gehaalde werken, heeftmenvan 
mevrouw GUIZOT : l.o Essais 
etc. (Proeven van letter- en ze-
dekunde), Parijs, 1802, in 8.™; 
van dit geschrift zijn slechts 
een klein getal exemplaren ge-
drukt, die niet verkocht zijn; 
— 2,o les Enfanis etc. {De hin
deren , verholen ten diensle der 
jeugd), 1813, 2dl.", in 12 ,™; 
3. e uitg. 1824, een voortbreng-
sel, dat eene zuivere zedeleer 
met eenen schoonen stijl veree-
nigt; — 3.o VEcolier etc. (De 
scholier, of ROELAND en VIC
TOR), 1821, 4 dl.n, in 12.«";, 
een door de Fransche akadeniie 
in 1822 bekrobnde roman, als 
het nuttigste werk ter bevorde-
ring der goede zeden; —4.° 
Nouveaux contes (Nieuwe verha-
len), 1823, 2 dl.», in 12 .™, 
met platen, Deze verhalen bie-
den, even als de eerste, eene 
voor de kinderen hoogst aange-
name lectuur aan, terwijl de ou-, 
ders er eene menigte wenkenin 
vinden, om het karakter en de 
gevoelens liunner kinderen, te 
leeren kennen en de middelen 
om dezelve te leiden; — 
Education etc. (üuisselijke of-
.voeding enz.), in brieven, Pariß, 
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1816, 2 dl.", in 8.™; 2-° uit-
gave, Parijs, 1827. Een werk, 
in hetzelfde jaar door de Fran-
sche akademie bekroond, doch 
waarvan de beginselen niet die 
van christelijke moeders kan 
zijn j •—. 6.o Conseils etc, (Zede-
kundige raadgevingen ofProeven 
over den mensch, de zeden, de 
karakters, de wereld, de vrou-
wen, de opvoeding, enz.) Parijs, 
1828, 2 dl.», in 8.™, n a den 
dood van mevrouw GUIZOT, met 
hare levensschets door CH. DE 
REMUSAT in het licht gegeven j 
— 7.0 U.ne famille etc. (Een 
huisgezin, gevolgd door nieuwe 
zedelijke verhaleri), mede een' 
nagelaten werk, door eene voor-
rede van den beer GOIZOT voor-
afgegaan, 1828, 2 dl.vin 12.»"> 
met pl.n Men vindt in helzelve 
het ieveridigste en zachtste ta-
fereel van het huisselijke leven. 

* GUI,DBEBG(0VE-HÖE6H), be-
roemde Deensche staatsman, ge-
schiedschrijver en godgeleerde', 
in 1731 te Horsen in Jutland 
geboren, onderscheidde zieh 
reeds in zijne jeugd door 'geest 
en kunde, en behaalde in 1761 
den, door de maatschappij van 
smaak uilgeloofden, prijs voor 
eene geleerde Verhandeling in 
het vak der aeslhetiek. Hij werd 
in hetzelfde jaar hoogleeraar der 
geschiedenis en welsprekendheid 
bij de ridder-akademie te Soroe, 
in 1764 onderwijzer van den 
toenmaligen erfprins FREDEBIK, 
in 1"70 staatsraad, in 1773, 
wet verheffing in den Deenschen 
adelstand, geheime kabinatsse-
cretaris, in 1779 ridder der 

H, DEEL. 

Daneb'rog-orde, en in 1780 ge-
heimraad. Later legde hij het 
ministerie benevens al zijne 
staatswaardigheden neder, ging 
zijne landgoederen in Jutland 

"betrekken, alwaar hij in 1808 
overleed. Op de roemrijkste wijze 
heeft hij zieh bij den staat ver-
dienstelijk gemaakt, en zijn mi
nisterie z'al steeds een gewigtig 
tijdperk in de geschiedenis der 
regering van koning GHRISTIAAN 
VII aanduiden. Als kenner en 
bevorderaar der 'geleerdheid was 
hij lid der Noördsche maat
schappij van. wetenschappen, en 
van de koninklijke landhuishou-
delijke maatschappij. Onder zijne 
eigene schriften onderscheidt zieh 
eene Algemeene wereldgeschiede-
nis, Koppenhagen , 1768—72, 
doorbondigheid, classische voor-
dragt en smaakyolle sierlijkheid, 
als een meesterstuk, doch dit 
werk is niet ten̂  einde gebragt. 
Zijne Vertaling (in hetDeensch) 
van het Nieuwe Testament Staat 
in Denemarken evenzeer in groot 

. aanzien. 

GULDENSTAEDT (JOANNES ANTONIOS), een genees- en natuur-
.kundige, den 26 April 1745 te 
Riga geboren, werd bestemd 
om deel te nemen aan den ge-
leerden togt, in 1768, door 
CATHARINA II bevolen. Hijdoor-
kruiste het noorden van Rue-
land, de woeslijnen van Crimea, 
de oevers van den Don, de lan
den van den Caucasus, en, na 
zieh met de talen van de volken 
dier gewesten gemeenzaam te 
hebben gemaakt, deed hij rijke 
ontdekkingen. Bij zijne terüg-
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komst, in 1775, werd hij tot 
hoogleeraar der natuurlijke his
torie , en tot voorzitter der 
huishoudelijke maatschappij van 
Petersburg benoemd. Hij hield 
zieh bezig met de door hem 
op zijne reis verzamelde bouw-
stoffen in orde te brengen, toen 
hij door eene heerschendekwaad-
aardige ziekte werd aangetast, 
waarvan hij verscheiden perso
nen genezen had, en waaraan 
hij den 23 Maart 1780 bezweek. 
Men heeft van hem in de Han
delingen der akademie van St. 
Petersburg, verscheiden verhan-
delingen in hét Latijn, over de 
natuurlijke historie en de kruid-
kunde; en' eene Verhandeling 
in het Fransch, over de voort-
brengselen van Rusland, geschikt 
om de balans des handels steeds 
günstig te houden, 1777, in 4.t0, 
in het Hoogduitsch en Russisch 
vertaald; — vorder Reis door 
Rusland en de bergen van den 
Caucasus, in het Hoogduitsch 
door PALLAS in het licht gege-
ven, St. Petersburg, 1787—51, 
2 dl.», in 4.*o Bit reisverhaal 
is zeer belangrijk, vooral het 
1.« dl., dat de heschrijving van 
den Caucasus bevat; maar on-
gelukkiglijk zijn er verscheiden 
fbuten ingeslopen. JUL. KLAP-RÖTH, die de gelegenheid had 
géhad het oorspronkelijke hand-
schrift te raädplegen, heeft er 
eene naauwkeurige uitgave van 
geleverd, Berlin, 1815, in 8.?°, 
en eene Fransche vertaling on-
der dezentitel: Voyages au mont 
Caucase, et en Georgie, Partys, 
1823, 2 dl.», in 8> Hij heeft 
däardoor eene wezenlijke dienst 
aan de aardrijkskunde bewezen. 

GuRRERUS (JOANRES ERRSf), 
bisschop van Drontheim, inl778 
te Chrisliania geboren, en den 
23 September 1773 te Chris
tiansund overleden, bij het be-
zoeken van zijn diocees, dat 
hij geregeld elk jaar doorreisde, 
en alom in hetzelve verlichting, 
troost en goede werken ver-
spreidde. Hij is het die de 
koninklijke maatschappij van 
welenschappen van Noorwegen 
heeft gesticht, waarvan hij een 
der werkzaamste leden was. Hij 
beoefende de natuurlijke historie 
met de meeste zorg, en heeft in 
het licht gegeven : Flora Nor
vegica, 1766—72, 2 dl.», in 
fol. Hij beschrijft in dezelve 
zonder onderscheid, zoodanig 
als zij zieh aan zijne nasporin-
gen hebben opgedaan, meer dan 
elfduizend planten: met lerzijde-
stelling van het gebrek aan orde, 
is zulks een uitmuntend boek. 
Nog heeft men hem te danken 
redevoeringen en Verhandelingen 
in het dagboek der Noorweegsche 
maatschappij; Leerreden in het 
Deensch; godgeleerde en wijs-
geerige werken in het Iiatijn. 

GUSTAAP IV (GüSTAAF ADOLF), 
koning van Zwedcn, in de laat« 
ste jaren zijns levens bekend 
onder den naam van Kolonel 
GDSTAVSON, werd te Stokholm 
den 1 November 1778 geboren. 
Ofschoon minderjarig, volgde hij 
zijnen ongelukkigen vader, Gus-TAAF III (zie dat Art. ,-Wbk.-), 
en wel onder voogdijschap van 
zijnen oom KAREL , hertog van 
Sudermantand, op. Zoodra hij 
zijne meerderjarigheid had be-
reikt, aanvaardde hij, den 1 
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overeenkomstj en zijn opv'olger, 
A L E X A N D E R , stond aan Engeland, 
zonder eenige schadelooss'telling, 
alle betwiste punten af. Naden, 
vrede van Tilsit, brak G U S T A A F 
de vriendschap met Busland af, 
en'terwijl hij volhardde in den 
haat, die zijne verkleefdheid aan 
den ongelukkigen hertog van 
E N G H I E N , hem tegen NAPOLEON 
inboezemde, wees hij hardnek-
kiglijk alle voorslagen tot een 
bondgenootschap met Frankriß 
van de hand. De inneming van 
Straalsond, en de bezetting van 
het eiland Bugen door B R U N E , 
waren het antwoord des keizers 
op zulk een stout gedrag; te 
gelijkertijd maakte een Russisch 
leger zieh van Finland meester. 
De dapperheid der Zweden moest 
weldra voor de getalslerkte der 
Russen onderdöen; ofschoon het 
hem aan manschappen en aan 
geld ontbrak, en .hij desniet-
tegenstaande den borlog wilde 
voortzetten, doet de koning 
van Zweden zijne lijfwachl op-
trekken, die geslagen wordt, en 
oogenblikkelijk ontbindt en de-
gradeert hij in massa dat corps, 
hetwelk uit de aanzienlijkste 
mannen des rijks bestond. De 
opstand volgde weldra op de 
verontwaardiging; het geheele 
leger, dat zieh bij de beleedigde 
lijfwacht aansloot, trok op Stok
holm aan, om zieh van die 
hoofdstad meester te maken, 
welke van eene andere zijde 
door de Russen bedreigd werd, 
nadat deze zieh van de eilanden 
Aland hadden meester gemaakt. 
GUSTAAF , in zijn paleis in hech-
tenis genomen, wordt genood-

2 

Novb. 1796 de teugels van net 
bestuur, Een trek dier wispel-
turigheid, waarvan zijnkarakter 
in het vervolg verscheiden voor-
beeiden opleverde, kenmerkte dit 
tijdperk zijns levens.' GUSTAAF 
zou in den echt treden met de 
groot-vorstin A L E X A N D R A - P A U -
L O W N A , en op uitnoodiging der 
keizerin CATHARINA , aan wie dat 
huwelijk zeer behaagde, had hij 
zieh in 1 7 9 7 , ter voltrekking 
van helzelve, naar St. Peters
burg begeven. De vorst scheen 
zeer bekoord te zijn, op het 
gezigt zijner aanstaande echtge-
noote; op den dag, tot de pleg-
tigheid bepaald, verscbeen hij 
echter niet, en vertrok hij we
der naar Stokholm, zonder eenige 
reden van zijn gedrag te geven. 
Men schreef. het aan angstval-
ligheid toe, die den vorst we-
gens het verschil van godsdienst 
zoude bevangen hebben. Wat 
hier ook van wezen möge, 
GUSTAAF bezocht, incognito, de 
verschilfende hoven van Duitsch-
land, en na dat zijne keuszich 
tot SOPHIA DOROTHEA FREDERIKA , 
prinses van Baden, bepaald had, 
trad hij onmiddellijk met haar 
in den echt. Later werd hij te 
Norkceping gekroond. Na den 
dood van CATHARINA , slöot GUS
T A A F , die zieh weder bij het 
kabinet van St. Petersburg had 
aangesloten, een verdedigend 
verborsd met PAUL I, ten einde 
het hoofd te bieden aan de over-
dreven aanmatigingen, welke het 
Engelsche kabinet zieh op de 
scheepvaart der Oost-Zee ver-
oorloofde. Maar de gewelddadige 
dood van P A U L verijdelde deze 
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zaakt afstand te doen van de 
kroon, ten gunste van den her-
tog van Sudermanland, die on-
der den naam van KAREL XIII 
werd uitgeroepen. Na Zweden 
in 1810 te hebben vertaten, 
reisde de onttroonde vorst, on-
der den naam van graaf van 
Holstein-Gottorp, door Ruitsch-
land, Busland, en later door 
Engeland, vanwaar hij echter 
spoedig weder op het vasteland 
terugkwam, en zijn bepaald 
domicilie te Basel nam, alwaar 
hij later het burgerregt verzocht 
en verkreeg. In 1 8 1 5 deed 
GUSTAAF bij het congres van 
Weenen krachldadige pogingen, 
om weder den troon te beslij-
gen, of ten minste om de kroon 
aan zijnen zoon te verzekeren. 
Maar hij kon niet het minste offi-
cieele of diplomatisch antwoord 
bekomen , en moest zelfs, op 
de verloogen van het Deensche 
hof, den tilel van herlog van 
Holstein, dien hij tot dusverre 
gevoerd had, laten varen. Het 
was alstoen, dat hij den naam 
van Kolonel GUSTAVSON aannam, 
onder welken hij uitsluitend 
bekend was tot aan zijnen dood, 
die bijna plolseling plaats had 
te St. Gallen, den 1 February 
1 8 3 7 , ten gevolge eener.borst-
ziekte, waarvan hij niets ergs 
vermoedde. Wij hebben reeds 
gesproken over het zonderlinge 
dat het openbare en huisselijke 
leven van dezen vorst dikwerf 
aanbood. Ben voorname trek 
daartoe behoorende was de ge-
xnaaktheid, waarmede hij KA
BEL XII trachtte natebootsen, 
van wien zijne hovelingen be-
weerden, dat hij het levende 

afbeeldsel was. In den Staat 
waarin zieh toenmaals de zaken 
der Zweedsche monarchie be-
vonden, kon GUSTAAF geen ge-
vaarlijker voorbeeld kiezen. De 
gebeurtenissen, welke het laat-
ste tijdperk zijner regering ken
merkten, en die zijnen onherroe-
pelijken val van den troon zijner 
vaderen na zieh sleepten, moes-
len er hem een zeer treurig 
bewijs van leveren. Hij schrèef: 
l.o Mémorial du Colonel Gus-
tavson, Leipzig, 1829 ; — 2.o 
Nouvelle considération sur. la 
liberté illimitée de la presse, 
Aken, 1 8 3 9 ; — 3.o La journée 
du 1 3 Mars, St. Gallen, 1835. 
Zijn ,zoon GUSTAAF voert den 
tilel van prins van Wasa; van 
zijne drie dochters is de oudste 
sedert 1 8 1 9 , met den thans 
regerenden groothertog LEOPOLD 
van Baden gehuwd. 

GUTHRIE (WILLIAM) , een 
Schotsch geschiedschrijver, ' in 
1708 te Brechin, in het graaf-
schap Angus geboren. Wegens 
zijn siecht gedrag genoodzaakt, 
om zijn vaderland te vertaten, 
begaf hij zieh naar Landen, 
waar hij eenigen tyd als school-
onderwijzer oplrad. Daar zijne 
talenten hem later eene br'on 
van bestaan openden, Steide hij 
zieh ten dienste der regering 
en der boekverkoopers. Wijl 
hij met zeer vele overijüng ar-
beidde zijn zijne werken door 
talryke onnaauwkeurighêden en 
zelfs dwalingen ontsierd; «!) 
maakten niettemin eenen kort-
stondigen opgang , en daar de 
snelheid zijner pen niet kon 
beantwoorden aan de menigvi»-
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dige aanvragen, hem door de 
boekverkoopers gedaan, plaat-
ste hij eindelijk zijnen naam 
op eene menigte compilatien, 
waaraan hij niet het minste deel 
had gehad. Hij verkreeg in 
1745 eene jaarwedde van de 
regering, eh overleed in 1770 . 
Zijne voornaamste werken zijn: 
l.o Geschiedenis van het En-
gelsche pairschap; — 2.o Alge-
meene wereldgeschiedenis: — 3.o 
Geschiedenis van Engeland, het 
minst siechte zijner geschied
kundige voortbrengselen ; — 4.o 
Geschiedenis van Schotland; 
eindelijk historieele, industrieele 
en commercieeleAardrijkskunde, 
waarvan het sterrekundige ge-
deelte aan JAMES FERGUSON toe-
behoort. Dit werk heeft een 
aantal, ach'tereenvolgend verbe-
terde, uitgaven gehad; de 21 . E 

is vän 1 8 1 0 , London, gr. in 
8.™ Deze aardrijkskunde is 
door den hoogleeraar J. D E GEL

D E R in het Nedörduitsch, en 
door NoeL en SOULES in het 
Fransch vertaald , 4.E uitg., 9 
dl.» in 8.vo, met atlas. Men 
heeft ook aan GUTHRIE vertalin-
gen in het Engelsch van ver-
schillende werken van CICERO ,' 

en eene volledige vertaling van 
QUINTILIANUS te danken. 

* GUTS-MUTHS (JOANN CHRIS

TIAN • FRIEDRICH) , een uitmun-
lende paedagoog, in 1 7 5 9 te 
Quedlinburg geboren, sedert 
1785 onderwijzer te Schnepfen
thal, waar hij in 1839 overleed. 
Aan hem hebben Duitschland 
cn naburige landen de verbete-
"ng der ligchaamsoefeningen te 

danken, die hij tot in den hoog-
sten ouderdom leidde, en over 
welke benevens over andere on-
dervverpen, hij de volgende, 
meest ook in het Nederdnitsch 
vertaalde, geschriften in het licht 
gaf: l.o Gymnastik für die 
Jugend, 1 7 9 3 ; 2.<= uitg. 1804; 
— 2.o Spiele zur Uebung des 
Körpers und Geistes, 3.° uitg. 
1 8 0 2 ; — 3.o Lehrbuch der, 
Schwimmkunst, 2.E uitg. 1 8 3 3 ; 
— 4.o Mechanische Nebenbe
schäftigungen für Jünglinge 
und Männer, 2.e uitg. 1 8 1 8 ; 
— 5.o Turnbuch, 1 8 1 7 ; — 6.o 
Abrisz der Erdbeschreibung, 3. 6 

uitg. ¿ 8 3 9 ; — 7.o Methodik 
der Geographie, 1 8 3 5 ; — 8.o 
Bibliothek der Pädagogik, 1800 
tot 1820. 

GUVARD (LAURENTIUS) , een 
beeldhouwer in 1 7 2 3 , te Ghau-
mont-en-Bassigny geboren, was 
de kweekeling van BOUCHARDON 

zoon, behaalde in 1750 den 
grooten prijs- der beeldhouw-
kunde, en vervaardigde een 
model van het ridderstandbeeld 
van* L O D E W I J K XV, dat men te 
Parijs wilde opriglen , en het-
welk bijna boven dat van zijnen 
meester verkozen werd, die met 
de uitvoering van dit monument 
belast was. Daar deze soort 
van wedstrijd hem eenige on-
aangenaamheden berokkende, 
begaf hij zieh naar den hertog 
van Parma, die hem had uit-
genoodigd, om zioh in zijne 
staten te komen nederzetten, 
en overleed te Carrara, in 
1788 , juist toen hij zieh bezig 
hield met het ten einde brengen 

3 
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van het standbeeld van den hei
ligen BERNARDUS, voor de abdij 
van Clairmux bestemd. De 
eigenschap van het talent dezes 
kunstenaars ligt veeleer in het 
gevoel en in de verbeelding, 
dan in de naauwkeurigheid en 
zuiverheid der rondingen. Zijne 
manier körnt veel met die van 
PUGET (zie dat- Art. -WM.-) 
overeen. Men noemt van hem 
eene groep van Mneas en An-
chises, die aan den grooten 
FREDERIK heeft toebehoord; ko-
pijen van den Apollo van het 
Belvedere; van den Zwaardvech-
ter; de ontwapende Mars; het 
Praalgraf der vorstin van Gotha, 
enz. 

GUYARD (ADELAIDE LABILLE). 
— Zie VINCENT -Wbk.-

GÜYSE (JACOBUS DE), — bij 
dii in het Wbh. vermelde Ar
tikel gelieve men na de opgave 
van het werk: Illustralions etc. 
te voegen: » Dit werk is met 
de Frahsche vertaling, in zijn 
geheel in het licht gegeven, door 
de zorg van FOBTIA D'URBAN 
(zie dat Art.), Parijs, 1826 tot 
1 8 3 8 , 21 dl.», in 8 . T O » 

GYROWETZ (ADALBERT) , in 

1 7 6 5 , te Brunn, in Moravie 
(volgens anderen in-1763, te 
Budweis in Boheme) geboren, 
was een der vruchtbaarste en 
meest populaire componisten 
van Duitschland. In 1796 tot 
kapelmeester van het hof van 
Oostenrijk benoemd, bekleedde 
hij met roem dien post tot in 
1 8 3 8 , en overleed te Weenen, 
in de maand Augustus 1849, 
terwijl hij sedert zijne aftreding 
een aanzienlijk pensioen had 
genoten. Deze bekwame kun-
stenaar heeft in alle soorten 
van vocale en instrumentale 
muzijk voortbrengselen gele-
verd, en zijne talrijke compo
situm hebben in alle landen den 
meesten "bijväl gevonden. Men 
telt van hem 9 Missen, menig-
vuldige Sonaten, Symphonien, 
Nöcturnen, Duetten,Tercetten, 
Quartetten, 45 Balletten, en 
meer dan 30 Opera's, waartoe 
voornamelijk behooren: der 
Sammtrock, —die Junggesel-
lenwirthschaft, — die Pagen 
des Hersogs von Vendome, — 
das Gespenst, das Mädchen enz. 
Hij heeft in handschrift Verton-
delingen nagelaten, bevattende 
eene breedvoerige Geschiedems 
der toonkunst gedurehde zijnen 
langen levensloop. 
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* IJA AFNM of HAPNDR (JAKOB) , 
in 1 7 5 5 to Halle geboren, 
alwaar zijn vader de genees-
kunst uitoefende. Als lijarige 
knaap vergezelde hij reeds zij-
nen vader van Amsterdam, waar 
deze zieh met der woonhadne-
dergezet, en die als opper-doetor 
naar Batavia vertrok, en had 
het ongeluk denzelven op de 
hoogte van de Eaap de Goede 
Hoop, aan de aan boord heer-
sehende kwade koortsen te ver-
liezenj hij zag zieh dusgenood-
zaakt, ona in dien jeugdigen 
leeftijd , een omzwervend leven 
in de Indische Zeeen te begin
nen , met welke hij 1 2 jaren, 
onder allerlei rlotverwisselingen 
döorbragt, veie taalkennis op-
deed, en in 1779 den post • 
van secretaris en boekhouder 
bij een der hoofdkantoren van 
de 0. I. Compagnie op de kust 
van Coromandel bekwam. Door 
de overrompeling der Engelscheh 
in 1781 uit die betrekking ver-
dreven, landde hij in Bengalen 
aan, waar hij te Calcutta, in 
dienst van den heer J. FOWKE 
trad. Na eene afwezigheid van 

,21 jaren, keerde hij naar V̂e-
derland terug, trad in den 
echt en vestigde zieh met ter 
woon te Amsterdam. Na zieh 
door eenige losse stukjes in de 
Vadcrlandsche Letteroefeningcn 
van 1 8 0 1 , 1806 en 1807 enz. 

S 

bekend te hebben gemaakt, gaf 
hij vorder in het l i ch t : Mijne 
letgevallen op eeüe reis van Ma
dras, over Tranquebar, naar 
het eiland Ceilon, 1806, en 
Beis in eenen palanquin, 1808. 
Terwijl hij de uitgave gereed 
tnaakte van een werk, dat zijne 
omzwervingen door Ceilon be-
vatte,, maakte de dood den 3 
Septb. 1809, te Amsterdam een 
einde aan zijn in lotwisselingen 
zoo rijk leven, zijnde laatst-
genoemd werk met nog eenige 
andere geschritten, door zijn' 
zoon in het licht gegeven. 

* HAASTERT (ISAAK VAN) , in 
1753 te Delft geboren, en 
den 1 Maart 1834 aldaar over-
leden, deed al vroeg eenen 
bijzonderen aanleg voor de lee-
ken- en schilderkunst blijken. 
Hij leerde zijne kunst eerst bij 
eenen teekenmeester van geringe 
Verdiensten, en later bij eenen 
Venetiaan, HIERONYMUS LAPIS , 
die om het schilderen Van por-
tretten te Delft was komen 
wonen. Bij dezen meester bleef VAN HAASTERT zieh een' gerui-
men tijd oefenen in het schil
deren van land- en stadsgezigten, 
terwijl hij zieh verder meer be-
paald toelegde op het schilderen 
van landschappen met beesten; 
daarbij een liefhebber. der Na-
tuurlijke Historie zijnde, werd 

4 
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net schilderen van gedierlen en 
allerlei voorwerpen uit de rijken 
der- natuur zljn geliefkoosd vak, 
waarvan twee door hem uitge-
geven kunstplaten van Tijgers 
en Leeuwen de sprekendste be-
wijzen opleveren. Ook deed VAN HAASTERT zieh als dichter 
kennen, en uit zijne Proeve 
van Mengelpoëzij, en uit de 
gouden eere-prijzen, welke hij 
blj de dichtgenootschappen be-
häalde, bleek het dat zijne po-
gingen in dezen niet vruchteloos 
waren; door de maatschappij 
der Nederlandsche letterkunde 
le Leyden werd hij met het 
lidmaatschap vereerd. "Verder 
schreef VAN HAASTERT eene Lof-
rede op LEEUWENHOEK. 

HAELLSTROBI (KAREL PETRUS) , 
een aardrijkskundige, in 1774 
in Finland geboren, studeerde 
aan de universiteit van Abo. 
Na aan het koninklijk collegia 
der mijnwerken verbunden te 
zijn geweest, ging hij, eenige 
jaren later i in hoedanigheid van 
eersten ingénieur, tot het bureau 
van het kadaster over, en werd 
eindelijk bureau-chef van de 
handvesten der zeekaarten. Hij 
overleed in 1 8 3 6 , als lid der 
koninklijke akademie van Stoic-
holm , en ridder der Wasa-orde. 
Behalve een aantal Vorhände-
Ungen en haarten heeft hij in 
het licht gegeven: l.o Berigt 
wegens de aardrijkskmdige be-
paling van de ligging derplaat-
sen in Westro-Bolhnië, Stokholm, 
1804, in 4.to; — 2.o Redevoering 
over de vorderingen der Zweed-
sehe aardrißskunde indevijftig 
laatste jaren, ib. 1 8 1 3 , in 4.*°; 

— 3.o Verslag ivegens de geo
graphische ligging der plaatsen 
in Zweden, ib. 1 8 1 3 , in 8.™; 
— 4.o Bedenkingen op het ont-
werp , om het overtollige waler 
van het meer Hjelmar aftelei-
den, ib. 1 8 1 2 , in 4.'° In de 
Gedenkschriften der koninklijke 
akademie van wetenschap'pen van 
Stokholm, voor 1 8 3 6 , heeft 
BERZELIUS * eene levensschets, 
van dezen werkzamen geleerde 
geleverd. 

* HäFFELiN (KASIMIR , vrijheer 
VON), kardinaal en koninklijk 
Beijersch- builengewoon gezant 
en gevolmagtigd minister aan 
het Roomsche hof, werd den 
8 Januarij 1 7 3 7 te Minfelden 

'(toenmaals vorstendom Twee-
bruggen, thans Fr. depNeder-
Bijn) geboren. Hij volbragt 
zijne studiön le Pont ä Mousson, 
en later te Heidelberg. Den 18 
April 1767 tot priester gewijd, 
werd hij dadelijk keur-Paltsche 
hof-kapellaan en koorheer te 
Heinsberg, en reeds in het vol-
gende jaar directeur van het 
kabinet van munten en gedenk-
penningen. Na in 1770 tot 
keurvorstelijk geheimraad 16 
zijn verheven, bekwam hij iQ 

1778 de proosldij aan het Sint-
Petersstift te Mainz. De keur-
vorst KARE THEODOR , die zieh 
reeds vroeger de gunstige be-
sehermer van HäFFELiN getoond 
had, was erfgenaam der Beijer-
sche landen geworden. In 1781 
vergezelde hij den keurvorst van 
Mainz naar München, en be
kwam den • aanziehiijken post 
van keurvorstelijk thesaurier. 
Tegelijkerlijd werd hij in 1782 
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proost van het collegiaal-stift 
te München. Van nu af vielen 
hem de meest invloedrijke ker-
kelijke waardigheden ten deel: 
het algemeen vikariaat van het 
Maltheser-grootprioraat; in 1783 
het onder-voorzitterschap van 
het geestelijke raadscollegie te 
München, en als chef.van het 
geestelijke gereglshof, was hij 
in het kabinet des vorsten, 
referendaris in de kerkelijke 
aangelegenheden. In 1 7 8 7 tot 
bisschop in parlibus van Cher-
sonesus verheven, bewees hij 
steeds zijne onkrenkbare ge-
hechlheid aan den heiligen Stoel. 
Onder de regering van MAXIMI
LIAN JOZEF bekleedde hij ook 
de waardigheid van groot-aal-
moezenier, en bekwam kort 
daarop in de eerste jaren van 
het Rijn-verbond, den gezanl-
schapspost aan het Pauselijke 
hof, tot dat door de geweldda-
digheid van NAPOLEON, de we-
reldlijke heerschappij van Home 
"voor eenigen tijd werd afgebro-
ken. Naauwelijks echter was do 
oogenblikkelijke storing, door 
de omwenteling der staatkundige 
betrekkingen, uit den weg ge-
ruimd, en Pies VII tot het 
wellige bezit zijner heerschappij 
teruggekeerd, of de zendingvan 
HäFFELiN naar Rome had ook 
plaats. Hier kenmerkte hij zijn 
beleid en zijnen ijver, in het 
sluiten van het in uitkomslen 
zoo rijke Beijersche concordaat, 
hetwelk in Junij 1 8 1 7 onder-
teekend, en in October des-
zelfden jaars door den koning 
bekrachtigd werd. Uit dankbare 
erkentenis voor zijne verdien- ¡1 

S 

sten verhief Pius VII, hem den 
8 April 1818 tot kardinaal-
priester, en de koning van 
Beißeren liet hem voor altijd 
als gevolmagligd minister in 
Rome verblijven, alwaar hij den 
•27 Augustus 1 8 2 7 , alzoo in 
den hoogen ouderdom van meer 
dan 90 jaren overleed. Behalve 
de behartiging van zijnen gewig-
tigeh maatschappelijken stand , 
beoefende hij in stille ookijverig 
de wetenschappen, en leverde 
voor de oudheidkunde, verschei
den gewigtige verhandelingen. 
In 1 7 6 7 was hij lid der aka-
demie van wetenschappen in 
Manheim, in 1777 der Deut
sche geleerde maalschappij, en 
in 1787 der keurvorstelijke aka-
demie te München geworden. 
MAXIMILIAAN JOZEF benoemde 
hem in 1799 als opperbiblio-
thekaris ta München, en gedu-
rende. verscheiden jaren was hij 
curator van het schoolwezen in 
Beißeren en in den Opper-Palls. 
Zijne Schriften zijn: l.o Diss. 
historico-theol. dejusta Theodori 
Mophrestini, Theodoreti Ibae 
damnalione, vulgo de tribus ca-
pitulis, 1 7 6 5 ; — 2.o Discours 
etc. (Verhandeling over de be-
trekking der tvetenschappen en 
kunsten mel %de slaatkunde), 
1 7 7 4 ; — 3.o Discours etc. 
(Verhandeling over den Staat 
der lellercn in Saksen). Voor 
de schriften van het Manheimer 
akademisch genootschap, leverde 
bij, als bijdrage: de Lupodmo, 
en de balneo rom. magno Lopo-
duno reperlo; — Dissertatio de 
Sepulcro rom%in agro Schwet-
zingano report; — Observalions 
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etc. (Belrachlingen over het in-
gelegd werk — mosaik —~ der 
ouden); — Ueber den gotischen 
Geschmack, welcher sich in der 
deutschen Schrift und besonders 
im deutschen Drucke erhalten 
hat. — enz. enz. • 

* HAGENBACH (KABEL FBEDE-
RIK), een der uitstelcendste Zwit-
sersche genees- en kruidkundi-
gen', le Basel in 1 7 7 1 geboren, 
volbragt zijne Studien te Straats-
burg, Erlangen en Güttingen. 
In 1 7 9 5 begon hij zijne prak
tische loopbaan te Basel, en in 
dezelve viel hera een vertrou-
wen ten deel, zoo als zelden 
een arts-helzelve genoten heoft. 
Van 1802 tot 1820 bekleedde 
Inj het professoraat der kruid-
en ontleedkunde, en gedurende 
eenen körten tijd ook dat der 
praktische geneeskunde aan de 
universileil van Basel. Zijn lie-
velingsvak was de kruidkundo. 
In dat vak heeft hij door eene 
uitmunlende Flora Basüiensis, 
in 2 dl.«, eenen roem verwor-
ven, die hem niet ligt zal be-
twist worden. Hern ter eere 
hebben de kruidkundigen eene 
soort der Fragoria Hagenbachia 
genoemd. Als lid van den groo-
ten raad van het kanlon Basel 
nam hij, reeds in den tijd 
toen na de eerste Fransche om-
wenteling Zwitserland aan ern
stige schokken was blootgesteld, 
aan de staatkundige vorming der 
gebeurleuissen levendig deel. 
Even gelijk hij toenmaals op 
de afschafflng van misbruiken 
en wijze hervormingen bedacht 
was, zoo verhief hij laier, toen 
er weder groote stormen over 

Basel losborsten, zijne stein 
voor gemaligdheid en. beraden-
heid. Ofschoon in meer gevor-
derde jaren, van het tooneel 
des openbaren levens afgetre-
den, nam hij toch nog levendig 
aandeel aan alles wat de tijd 
in beweging bragl. Met gemak-
kelijkheid maakte hij zieh met 
alle vorderingen zijner wolen-
schap bekend, en bleef dus be-
slendig op de hoogle derzelve. 
Voor zijne jongere kunslgenoo-
ten was hij een vriendelijke 
raadgever, en zelfs. in zijne 
oudere dagen wees hij enkele 
lijdenden niet af. Den 22 De-
cember 1845 Vierde hij het 60 
jarig jubilö" van zijn docloraat, 
en ontving bij die gelegenheid, 
zoo wel van de gezamenlijke 
geneeskundigen, als van andere 
mannen der wetenschap hulde-
bewijzen, zoo als dezelve slechts 
aan de wäre Verdienste können 
ten deel vallen. Tot in den 
hoogsten ouderdom bezat hij 
nog dezelfde ievendigheid en 
werkzaamheid des geesles, zoo-
dat zelfs ligehamelijk lijdenniet 
in staat was dezelve le verzwak-
ken. Hij overleed den 20 No
vember 1849. De naam van 
HAGENBACH zal steeds een der-
genen zijn, waarop de stad 
Baiel zieh met trotschheid mag 
beroepen. 

HAHN (PHILIPP MATTHIAS), een 
beroemdo werktuigkundige, w 
1 7 3 9 te Scharnhausen, H 
Stutlgard geboren, openbaarde 
reeds in zijne kindschheid eenen 
grooten aanleg voor de schilder
en sterrekunde, die hij alleen 
zonder eenig onderwijs leerde; 
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zijn vader," protestantsch predi-
kant, met een talrijk gezin 
belast, niet in Staat zijnde 
hem té ondersteunea, zond 
hem ter beoefening der god-
geleerdheid naar Tubingen. Na 
dat zijne Studien waren afge-
loopen, werd hij in 1764 tot 
predikant te Onstmettingen be-
roepen, en zonder de pligten 
van zijnen Staat te verzuimen,-
legde hij er zieh meer dan ooit 
op toe, om in de wiskundige 
wetenschappen door te dringen. 
Het gezigt van den sterrenhe-
mel bragt hem op het denkbeeld 
van de vervaardiging eens werk-
tuigs, dat de beweging der he-
melügchamen voorstelde ; hij 
liet een uurwerk vervaardigen , 
waarvan de beweging zieh aan 
eene schijf mededeelde, waarop 
de zon, de.maan en de voor-
naamste vaste sierren, op het 
door de sterrekundige waarne-
mingen aangeduide uur, op- en 
ondergingen« Door den goeden 
uitslag hiervan aangemoëdigd, 
vervaardigde HAHN een ander 
werktuig, dat een eubiesch voet-
stuk ten grondslag had, aan 
welks zijden verschillende soor-
ten van wijzerplaten waren; 
men zag er ook eene regtstaande 
spheer en eenen voor 8000 ja
ren bereitenden almanak; in 
het bovenste gedeelte bevond 
zieh een beweegbare hemelbol, 
waarop alle schijnbare bewegin-
gen der dwaal- en vaste sterren 
plaats hadden. KARELEÜ&ENIÜS, 
nertog van Wurtemberg , ' be-
loonde den schranderen uitvin-
der van dit. schoone werktuig, 
d at hem was aangeboden, op 
eene edelmoedige wijze. HAHN 

wees eenen hoogleeraarspost van 
de hand, en stölde zieh te Vreden 
met een voordeeliger benefieie 
dan dat, helwelk hij genoot. 
Onvermoeid in zijne onderne-
mingen, vervaardigde hij een re
kenkundig werktuig, waarvan 
hij in den Duitschen Merkurfas 
van 1 7 7 4 , zelf de beschrijving 
leverde; de uurwerkkunde had 
hem ook groote verbeteringen 
te danken. Door den arbeid 
uitgeput, werd hij door eene 
slepende ziekteaangetast, waar-
.aan hij den 2 Mei 1790 overleed. 
Zijn kabinet van werktuigen enz. 
is te Lenden voor eenen zeer 
aanzienlijken prijs verkocht. 
HAHN heeft zieh ook met het mo
bile perpetuum bezig gehouden, 
waarvan de ' nasporingen hem 
verscheiden slapelooze nachten 
hebben gekost. De voornaamste 
zijner geschriften zijn: l.o Be
schrijving van een klein sterre-
kundig toertkuig voor den vorst 
van Hechingen vervaardigd, 
1 7 6 9 , in 4.*°; — 2.o Beschrij
ving der werktuigen, sedert ses 
jaren door zijne werklieden ver
vaardigd, 1 7 7 4 , 3 N.°s; — 
3.o Tabula chronologia qua cetas 
mundi Septem chronis distineta 
sistitur, 1 7 7 4 ; — 4.o Aanmer-
kingen op de Zonnetvijzers, Er
furt f 1 7 8 4 , in 8.™ Als pre
dikant heeft hij in het licht 
gegeven: Godgeleerde Mengelin
gen, 4 dl.", in 8 .™ ; — Leer-
reden, 2 dl.a, in 8.™ en het 
Nieuwe Testament in het Boog-
dnitsch vertaald, met aanteeke-
ningen, Winterthur, 1 7 7 7 , 2 
dl.», in 1 2 . M O 

HAHNEMANN (SAMUOL CHRISTIAN 
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FRIEDRICH) , de grondlegger der 
homceopatische geneeskunde, 
den 19 April 1755 le Meissen 
geboren,, had het aan zijne 

. vorderingen in de lagere Klas
sen te danken, dat hem het 
onderwijs der hoogescholen kos-
ie/oos werd toegestaan. In 1781 
aan de universiteit van Heidel
berg tot het doctoraat bevorderd, 
maakte hij weldra gewigtige 
scheikundige ontdekkingen. Hij 
ontdekte de middelen, om de 
vergiftigingen door rottenkruid 
bewerkt, en de verschillende 
wijnvervalschingen te erkennen, 
en vond een nieuw kwikzilver-
preparaat uit, naar hem Mer-
curius solubiles Hahnemanni ge-
naamd. Terwijl hij de Materia 
medica van GULLEN verlaalife, 
werd hij getroffen door de tal-
rijke Stellingen, door welke men 
de koortsverdrijvende kracht der 
kina had getracht te verklaren, 
hij besloot alzoo er op zieh 
zelven de proef van te nemenj 
te dien einde gebruikte hij ver
scheiden dagen achler elkander 
dit geneesmiddel in eene sterke 
dosis, en öndervond weldra eene 
afwisselende koortsachlige aan-
doening, die zeer overeenkwam 
met die, waarvan de kina ge-
neest, Ziedaar het «itgangspunt 
der geneeskundige leer, waaraan 
hij zijn' naam verbond, en die 
hij in deze grondspreuk heeft 
v'ervat: Similia similibus curan-
tur. Welk denkbeeld men ook 
van zijn leerbegrip koeslere, 
men moet erkennen, dat hij 
met eene onwrikbare volhar-
ding z'rjne aangenomene begin-
selen doorzette. Door z'rjne 
kunslbroeders en de_ arlsenijbe-

reiders, wier nijverheid hij door 
de eenvoudigheid zijner genees-
middelen in den grond boordei 
heviglijk aangerand, zag hij zieh 
verscheiden malen genoodzaakt 
van woonplaats te veranderen: 
hij vond eerst eene schuilplaats 
le Kothen, waar hij 14 jaren 
verbleef, daarna kwam hij in 
1835 te Partys, al waar hij 
den 2 Julij 1843 overleed. Be-
halve een aantal Verhandelingen, 
in de voornaamste geneeskundige 
verzamelingen van Duitsckland 
opgenomen, en goede, met ge-
leerde aanteekeningen verrijkte, 
vertalingen uit het Italiaansclf 
en het Engelsch, heeft men van 
hem : l.o Conspectus affectum 
spasmodicorum cetiologius et the-
rapeulicus, Erlangen, 1779, 
in 4.10 ; — 2.o Heber Arsenik-
Vergiftung , ». s. w., Leipzig, 
1786 , in 8.vo ; — 3.0 Apothe
ker lexicon,, ib. 1793—99 , 2 
dl.n, in 8..vo; — 4.o Organon 
der Heilkunde, Dresden, 1810, 
in 8.vo, door JOURDAN in het 
Fransch verlaald ; — 5.o Reine 
Arzneimittellehre, ib. 1811 tot 
1812, 6 dl.", ifl 8.V0,; - 6.0 
Heber die chronischen Krankhei
ten; Dresden en Leipzig, 1828, 
enz. 4 dl.» in 8.™, mede door 
JOURDAN in het Fransch ver; 
taald, -r- 7.o Fragmenta de vi
ribus medicaméntorum positive' 
sive in corpere sane observatts, 
Leipzig, 1805, 2 dl.n, in 8.TOi 
— 8.o Heilung der asiatischen 
Cholera, Neurenberg,1831, e№-

HALEM'(GERHARD ANTON VON), 
een goschiedschrijver en dich
ter , den 2 Maart 1752, » 
Oldenburg geboren, maakte z«na 
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eerste studiert te Frankfort a. 
d. 0, en werd in Koppenhagen 
tot doctor in de regten bevor-
derd, na eene belangrijke thesis 
de jure elimitorum verdedigd te 
hebben. Tot raad der regering 
zijner geboorteplaals benoemd, 
ontwikkelde bij in die betrek-
king even zoo veel ijver als 
bekwaamheid, en deed verschei
den nuttige hervormingen in de 
burgerlijke en regterlijke admi-
nistratie aannemen. Hij stichtte 
er in 1 7 8 3 , een lette'rkundig 
genootschap, en gaf het bewijs 
dat men met de talenten der 
magistraluur den smaak der 
lotteren k'an vereenigen, door 
de zamenstelling van verschil-
lende dichtstukken welke, hij 
aan den Muzen-Almanak van 
Voss, aan het Duitsch Museum 
enz, leverde. VON HALEM over-
leed den 5 Januarij 1819 . Zijne 
voornaamste werken zijn: l.o 
Geschichte Oldenburgs, Olden
burg, 1 7 9 4 — 9 6 , 3 dl.*; — 
2.o Blicke auf einen Theil 
Deutschlands, u. s. w., Ham
burg, 1 7 9 1 , 2 dl.»; — 3.o 
Leben PETERS des Grossen, Mün
ster , 1803—5, 3 dl.»; — 4,o 
Leben des Grafen MÜNNICH, 
Oldenburg, 1803; — 5.o JESUS , 
Stifter des Gottßsreiches, Ha
nover, 1 8 1 0 , 2 dl.«; — 6.o 
Erzählungen und Geschichten, 
Münster, 1825 ; — 7.» Samm
lung der wichtigsten Aktenstüke 
sur neusten Zeitgeschichte (met 
G.L.RUNDE), Oldenburg, 1806; 
— 8.° Poesie und Prosa, Harn-
barg, 1 7 8 9 ; — 9.o Dramatische 
Werke, Berlijn, 1794—96; — 
10.° Blülhen aus Trümmern , 
Bremen, 1 7 9 8 ; — n.o Ge

sammelte Schriften, Münster en 
Hanover, 1 8 0 3 — 1 0 , 9 dl." 

HALLE (JEAN NoeL), een be-
kwame arts, den 6 Januarij 
1754 le Parijs, uit eeneiamilie 
geboren, die zieh in de kunsten, 
de letleren, de geneeskunst en 
de regtsgeleerdheid onderschei-
den had. Na zijne eerste Studien 
volbragt te hebben, vergezelde 
hij zijnen vader (NoeL HALLE) 
naar Rome, die aldaar als direc-
teur der Fransche schilder-aka-
demie benoemd was. Hij stond 
op het punt om zieh aan die 
kunst loetewijden; maar de raad-
gevingen en de roem van zijnen 
oom LORRY hielden er hem van 
terug. In Partys teruggekeerd 
volgde hij er de geneeskundige 
leergangen, en ontving in 1778 
het doctoraat. Twee jaren vroe-
ger, was hij tot hoogleeraar der 
faculteit benoemd; kort daarna 
werd hij verkozen tot lid der 
koninklijke maatschappij van ge-
neeskunde, en , reeds bij zijne 
komst in dat genootschap, on-
derscheidde hij zieh door nultigo 
werkzaamheden. Aan de gods-
dienst en aan de monarchaie 
beginselen verkleefd, moest hij 
zieh in de ongelukkige tijden der 
omwenteling verscholen houden. 
In 1 7 9 5 werd hij tot hoogleeraar 
der geneeskundige natuurkunde 
en der hygienahiy de gezond-
heidsschool benoemd; en in 
1804, verving bij CORVJSART in 
den ieerstoel van het collegie van 
Frankrijk. Hij was gewoon lijf-
arls van NAPOLEON ; maar was 
nooit zijn hoveling of vleijer, 
en met een waar genoegen zag 
hij de terugkomst der BOURBONS. 
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De graaf van ARTOIS benoemde 
hem in 1815 tot zijnen lijfarts. 
"Vijf jaren later werd hij titularis 

. der akademie van geneeskunde, 
waarvan hij ook voorzitter werd. 
Sedert de oprigting des insti
tutes lid vanhetzelve, versierde 
LODEWWK XVIII hem met* de 
orde van den H. Мюндёь. Sedert 
lang met graveel gekweld, wilde 
hij de steensnijding ondergaan, 
en bezweek aan de gevolgen dier 
operatie, den 11 February 1822. 
Men heeft van HALLÉ : l.o Re--
cherches etc. (Nasporingen over 
den aard en de uitwerkselen der 
stiklucht van de sekreetputlen), 
Parijs, 1785, in 8.fo; _ 2.o 
De la Connexion etc. (Over het 
verband des levens met de adem-
haling), naar het Engelsch van 
GOODWIN, 1798, in 8до ; _ 
З.о Rapport etc. {Aaneengescha-
keld verslag van 64 proefnemin-
gen met het geneesmiddel van 
PRADIER) , 1811, in 8Л0; — 4.° 
Verhandelingen en Verslagen, 
aan de geneeskundige maat-
schappij : Over de uitwerkselen 
der Kamfer, enz. en over hare 
eigenschap, als geneesmiddel van 
den steen; — Over de bijkomende 
koortsen enz.; — Over de behan-
deling der nil zwaarmoedigheid 
ontstane krankzinnigheid; — 
(aan het instiluut): Over het 
galvanismus; — Over de кое- i 
pokinenting; — Over de regie-
menten der maatschappij van 
geneeskundig onderwijs; — Over 
de onderscheiding der tempera-
menten, enz. enz. 

* HALMA (FRANCOIS), in 1663 
te Langerak, in den Alblasser-
waard, waar ztjn vader predikant 

was, geboren. Na den doort 
van laatstgenoemde, * begaf hij 
zieh in 1660 naar Utrecht, al-
waar hij, mede voor de predik-
dienst bestemd zijnde, de La-
tijnsche school bezocht. Doch 
bijzo'ndere omstandigheden ont-
trokken hem aan de Studie, en 
hij legde zieh op den boekhan-
del toe, waarbij zijne read» 
verworven taalkennis hem van 
groóle dienst was. Na de be-
zetting van Utrecht door de 
Franschen in 1672, kwamea 
er dikwijls voorname Franscbe 
officieren in den winkel zijns 
roeeslers, welke gelegenheid 
HALMA le baat nam, om zieh 
in het Fransen te bekwaraen, 
daar die taal toenmaals hier te 
lande nog weinig werd aange-
leerd, en men er zieh meer op 
het Latijn, Grieksch en Spaansch 
toelegde. In 1674 trad hij in 
den echt en begon een' eigen 
boekhandel. In die betrekking 
werd HALMA even zoo beroemd, 
als wegens zijne geleerdheid: de 
hoogleeraar GRAEVIUS , liet b¡j 
hem en P. VAN DER AA, van 
1694—99 zijn Thesaurus <mti-
quitatum Romanarum, .in 12 
dl.* in fol.drukken, welle kost-
baar. werk, hoedanig thans in 
Nederland bezwaarlijk zou dur-
ven worden ondernomen, ui'; 
muntend is uilgevoerd. Tot 
akademiedrukker te Utrecht m-
gesteld, bleef hij aldaar tot in 
1699, wanneer hij zijn' Doelc-
handel naar Amsterdam over-
bragt, waar dezelve nog meer 
uitgebreid werd. Hij zochtzyn« 
uitspanning in de dichtkunst, 
waarin hem zijn vriendschappö' 
lijke omgang met VOLLENHOVE«. 
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MOONEN, ROTGANS, HOOGSTRATEN 
enz. bevorderlijk was. Zijne dicht-
stukken waren meest van gods-
dienstigen aard. In 1710 door 
de staten van Vriesland tot druk-
ker dier proviiioie benoemd, 
nam hij dien post aan, zelte 
zieh te Leeuwarden nedët, en 
vereenigde aldaar insgelijks den 
boekhandel met de letteroefe-
ningen. Ook gaf hij alsnu ver-
schillende werken in het licht, 
waaronder zijn Woordenboek van 
het land Kanaan, zijn Tooneel 
der vereenigde Nederlanden, die 
veel bijval vonden. Het laalste 
is door hem hiet voltooid ; toen 
hij zieh met de lelter W . be-
zig hield K maakte de dood in 
1722 een éinde aan zijn werk-
zaam leven. In 1725 werd het 
Tooneel, door M. BROUERIÜS VAN 
NIDEK' voltooid, en in 2 dl.» in 
fol. in het licht gegeven. Het 
mede door HALMA vervaardigde 
Fransch en Nederduitsch Woor
denboek, vroeger zeer gezocht, 
is sedert het verschijnen van 
die van den abbé OLINGER en 
van VAN MOOCK geheel in on-
bruik geraakt. Zijne verzen laten 
zieh geleidelijk lezen, doch moe-
teh in sierlijkheid en kracht 
van uitdrukking bij .de Bijbel-
sche dichtslukken van'BAKE on-
derdoen. 

* HAMAKER (HENDRIK A R E N T ) , 
een beroemde kenner der Oos-
tersche talen, den 25 Februarij 
1789 te Amsterdam geboren, 
werd eerst tot den handel op-
geleid, kwam daarna in een 
notarieel-kantoor, dat hij weder 
Y l̂iet, om zieh op de beoe-
lemng van lief. Arabisch toe-

teleggen. Tot hoogleeraar der 
Ooslersche talen te Franeker 
benoemd, maakte hij zieh aldaar 
bekend • door zijne leergangen 
en zijne werken. In 1817 werd 
hij naar Lenden beroepon,. ter 
bekleeding van het hoogleeraars-
ambt in die talen, en dat van 
uitlegger van het legaat van 
W A N E R . Hij aanvaardde zijnen 
post den 11 October, met eene 
redevoering 'over de Mohame-
daansche godsdienst, een kr ach
tig hulpmiddel tpt opivekking van 
krijgsdeugd bij de Oosterlingen. 
In 1822 tot gewoon hoogleer
aar bevorderd, droeg hij den 
28 September eene verharideling 
voor Over het leven en de Ver
diensten van W I L L I A M JONIS ' 
welke in de Annales van 1822 
tot 1823, zoo als de-eerste in 
die van 1817—18isopgenomen. 
HAMAKER overleed den 7 October 
1835, op den Hum Fmestein, 
te Neürlangbroelc; hij was rid-, 
der van de orde van den Neder-
landschen Leeuw, lid van het 
koninklijk Nederlandsch insti-
tuut, corresponderend lid der 
akademien van Göltingen en 
Berlijn en van de Aziatische' 
genootschappen van Partys, Lou
den en Calcutta. In de Biogra
phie universelle vindt men eene 
volledige lijst zijner werken. 

* HAMANN • (JOHANN GEORG) , 
bijgenaamd de Magus of Wtyze 
van het Noorden , te Konings-
bergen in 1730 geboren, was 
de zoon van cenen bekwamen 
heelmeester, legde zieh in zijne 
geboorteplaats eerst op de god-
geleerdheid, daarna op de critiek 
en de schoone wetenschappen 
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toe, Yond, nadat Inj körten tijd 
huisonderwijzer in Lijf- en Roer-
land was geweest, in 1 7 5 5 te 
Riga, bij de familie van den 
koopman B E R E N S , een vriende-
lijk onthaal, en bezocht in het 
belang derzelve op eene handel
reis , Lubek, Amsterdam en 
Landen, waar zijn geest, door 
de heilige Schrift, uit diepe 
zwaarmoedigheid gered, deblij 
vende rigling op het godsdien 
stige verkreeg. Nadat hij sedert 
1 7 5 9 eenen tijd lang te Ko-
ningsbergen voor zijne Studien 
had geleefd, zag hij zich'ge-
noodzaakt eene betrekking als 
schrijver aanlenemen, later werd 
hij bij het tolvvezen-aangestekl, 
en bekwam in 1 7 7 7 het opzigt 
over het entrepot der douanen. 
Door BUCHOLZ aan de zorg voor 
zijn bestaan onttrokken , legde 
hij in 1787 zijnen post neder, 
en leefde bij afwisseling bij 
denzelven te Munster en bij 
JACOBI te Dusseldorp, in innige 
vriendschapsbetrekking met do
zen , en met de vorstin GALY-
Z I N le Munster; hij ovetieed 

. den 21 Julij 1788. In zijne 
in het begin weinig geachle 
scbriften, die het eerste door 
H E R B E R , JACOBI , GCETHE en JEAN 
P A U L op prijs werden gesteld, 

. trad hij met diepzinnige, kern-
achtige spreuken van christelijke 
levenswijsbeid legen het onge-
loof en de godsdienstige opper-
vlakkigheid van zijnen tijd op. 
Hij schreef: 1.» Biblische Be
trachlungen eines Christen, 
;1758; — 2.o Sokralische Denk
würdigkeiten , Amsterdam (Ko-
ningsbergen) , 1 7 5 9 r in 8.VO ; 
— 3." Die Wolken, Altona, i 

1 7 6 1 , in 8.™; — 4.o Kreuzzüge 
der Philologen, 1 7 6 1 , enz. — 
yerder gaf J . FR. VON MEYER 
zijn Golgatha und Scheblimini, 
in 1 8 1 9 , en F. ROTH zijne 
Sämmtlichen Schriften, Berlijn, 
1 8 2 1 — 2 8 , 8 dl.», in hellicht; 
een uRtreksel daarvan verscheen 
onder den titel van Sybillinische 
Blätter des Magus aus Norden, 
Leipzig, 1829. 

HAMILTON (GAVIN ) , een in 
Schotland geboren Schilder, 
kwam vroeg te Borne, alwaar 
hij lessen nam van ADGCSTCS 
M A S S U C H I , en zieh weldra op 
eene zeer voordeelige wijze be-, 
kend maakte. 'Door de Romein-
sehe regering belast met opzigt 
over de, opdelvingen te Borne 
en te Tivoli, had men aao hem 
de onldekking Van verscheiden 
zeer kostbare gedenkstukkon te 
danken. Onder den titel van 
Schola ilalica -piclurce, 1773, 
in fol., lieeft hij de verzameling 
der veertig schoonste werken 
van de Italiaansche school in 
het licht gegeven. Dit boekdeel 
behoort tot de verzameling van 
PIRANESI . GAVIN overleed te ßome 
in 1797 . Onder zijne Schilde-
rijen telt men : A C H I L L E S zieh 
aan hellyjk van PATROCLES hech
tende , en de vertroostingen der 
Grieksche legerhoofden afwif 
zende;'— HELENA en PARIS; — 
ANDROMACHUS den dood van HEO 
TOR beweenende. De beroemde 
CUNEGO heeft bijna naar al zijne 
schilderten gegraveerd. 

* HäNiscH (EDUARD), den 21. 
Maart 1794 , te Panlhenau W 
Liegnilz geboren, bezocht de 
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ridder-akademie te Uegnitz, eri 
sedert Paschen 1 8 1 5 , de uni-
versiteit te Breslau, nadat hij 
in 1 8 1 3 , als vrywillige jager, 
was medegetrokken in den Duit-
schen bevrìjdings-oorlog. Na 
zieh aan de universiteìt voorna-
melijk op de letterkundige stu-

" dien le hebben toegelegd, nani 
hij sedert 1 8 1 6 , ook werkzaam 
deal aan de oefeningen van het 
koninklijk "philologisch semina-
rie. In den zomer 1819 werd 
hij tot twéeden hoofdonderwijzer 
aan het nieuw opgengt protes-
tantsch gymnasium in Batibor 
benoemtì, aan hetwelk hij in 
1824 tot eersten hoofdonderwij
zer, en in 1828, nahelvertrek 
van den directeur CLiiSGEnaar 
ìlirschberg, tot directeur bevor-
derd werd. Na jarenlang ge-
.sukkeld te hebben, bezweekhij . 
aan eene zenuwkoorts, den 1 6 
Februarij 1845. Van HäiuscH, 
die als een bekwame paedagoog 
en onderwijzer, bij de inrigting, 
aan welker hoofd hij stond, 
zieh groole Verdiensten heeft 
verworven, en die bij zijne tal-
rijke kweekelingen zeker nog in 
dankbare herinnering leeft, be-
zilten wij de volgende schrifteh: 
l.o Diss. crit. de oratione, quae 
sub nomine Lysiae in Plat. Phae-
dro legitur, utrum Lysiae an 
Piatonis esse videatur, Batibor, 
1825 ; — 2.o Aw/o« 'EpuriKÓi 
Lysiae amatorius. Graece lect. 
mriet. etc., Leipzig, 1827 ; — 
3.o Wie erscheint die athenische 
Erziehung bei Arislophanes, eene 
prìjsvraag, Batibor, 1 8 2 9 ; — 
4.o Zeichnen-Unterricht in Schle
hen, in de Schlesischen Provin-

II. DEEL. 

zial-Blättern, 1829 , I, bladz. 
348—355; — 5.0 De quamquam 
partícula, Batibor, 1 8 3 2 ; —. 6.o 
Ueber die Verbindung der No
mina substantiva durch Präpo
sitionen in der lat. Sprache, ib. 
1835 , 2.e afd., ib. 1838 ; — 
7.o De Gymnasii Batibor, numis 
Bomanis, ib. 1842. 

* HARDING (KARL LUDWIG), le 
Lauenburg in 1765 geboren, 
studeerdó in de sterrekunde te 
Göttingen, hield zieh van 1796 
tot 1805, bij SCHRÖTER in Lili
enthal bij Bremen op, aan wiens 
sterrekundige waarnemingen hij 
deel nam; in 1 8 0 5 , werd hij 
hoogleeraar der sterrekunde aan 
de universiteit van Göttingen; 
in 1804 ontdekle hij de beide 
planeten Juno en Pallas, waar-
door hij eenen beroemden'naam 
onder de sterrekundigen ver-
wierf. Hij gaf in het licht -.Atlas 
noms ccelestis, 1822 , in 27 Wa
den, en sedert 1830, gezamen-
lijk met den ambtman WIESER 
le Behburg, Kleine astronomi
sche Ephemeriden. HARDING 
overleed in 1834 , te Göttingen, 
met den titel van koninklijken 
hofraad. 

HARLESZ (GOTTLIEB CHRIS
TOPH), een verdienstelijke let
terkundige, den 21 Junij 1738 
te Kulmbach geboren, werd 
hoogleeraar der Grieksche en 
Oostersche letterkunde le Ko-
burg, van de wijsbegeerte en 
welsprekendheid te Erlangen, 
en bibliothekaris van de uni
versiteit dier stad, waar hij 
den 2 November 1 8 1 5 overleed, 

T 
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talrijke werken nalatende, onder 
welke men onderscheidt: l .o 
Vitts philologorum nostm cetatis 
clarissimorum, Bremen, 1 7 7 0 
tot 1 7 7 2 , 4 dl.» in 8.*°; dit 
is eene verzameling van in het 
algeraeeü naauwkeurige en wel 
bewerkte levensschetsen der 
beroemdsle hoogleeraren van 
dat üjdvak; — 2.o Introductio 
in historiam lingua graca, 
Altenburg, 1 7 9 2 — 9 5 , 2 dl.» 
in 8. V 0 ; — 3.o Introductio in 
historiam linguce latino}, Leip
zig , 1 7 9 4 , 2 dl.» in 8.vo; — 
4.o Introductio in nolitiam lite-
rat, roman., met de Supple
menten, 3 dl.», Leipzig, 1 7 9 9 
tot 1817 . Ook heeft men van 
H A R L E S Z uitgaven* van CORNE
L I U S NEPOS , van DEMOSTHENES , 
V A L E R I U S F L A C C U S , OVIDIUS , 
ARISTOPHANUS, C I C E R O , S A L L U S -
T I U S , EUTROPIUS , THEOCRITUS , 
BION en MOSCHUS , A U R E L I U S , 
VICTOR enz., en eindelijk eene 
niet voltooide uitgave der Griek-
sehe Bibliotheek van F A B R I C I U S , 
Hamburg, 1790—1812 . 

HASENCLEVER (PETER) , den 1 4 
Novb. 1 7 1 6 , te Remscheid in 
het hertogdom Berg, uit, eene 
handeldrijvende familie geboren, 
wijdde zieh reeds vroegtijdig aan 
fabrijk- en handelzaken. Na als 
een eenvoudig factoor in het huis 
zijns vaders te zijn werkzaam 
geweest, deed hij verscheiden 
reizen door Frankrijk, Saksen, 
Silezie, Polen en Busland, en 
hield zieh lang in het Noor-
den op, alwaar hij verscheiden 
fabrijkmatige . inrigtingen tot 
stand bragt; hij bezocht vervol-
gens Spanje en Portugal, en i 

kwam te Aken terug. Nadat 
een zijner ooms, wiens mede-
genoot hij was, van de zaken 
had afgezien, zette hij dezelve 
met het beste gevolg in zijnen 
naam voort. Niemand kende 
beter dan *hij den Staat der nij-
verheid en des handels in Eu
ropa. Zijn roem was zoogroot, 
dat < de koning van Pruissen 
F R E D E R I K II, hem wilde raadple-
gen in een handelsverdrag, het-

i welk hij voornemens was met 
| Spanje te sluiten: HASENCLEVBII 

raadde het hem af, door hem 
te bewijzen dat hij er geenerlei , 
voordeel uit zoude trekken. In 
1764 rigtte hij te London een 
handelhuis op-, en verkreeg al-
daar het burgerregt, hij werd 
zelfs door de Engeische rege
ring gemagtigd, om in de Ame-
rikaansche provincien gieterijen • 
en smelthuizen aanteleggen, en i 
het aan.kweeken van hennip en 
andere produeten te bevorderen. : 
Alles ging zoo als hij het kon 
wenschen, maar de dwaze uitga- i; 
ven van den zaakbezorger zijns 
huis te Londen noodzaakten 
hem naar die stad terugtekee- , 
ren; hij offerde meer dan een rail-
iioen van zijne bijzonderefortuin 
op, om zijne inrigting in stand 
te houden; de kwade Irouw 
zijner deelgenooten voHooide , 
zijnen val. Hij gaf zijne geheele 
zaak aan zijne schuldeischers 
over en vertrok naar Schme
deberg in Silezie, alwaar hij der 
nijverheid nieuwe bronnen van 
rijkdom opende. Hij overleea 
den 1 3 Julij 1 7 9 3 , na hetgenoe-
gen te hebben gesmaakt zijnen f 
naam • door den groot-kanselier 
van Engeland in eere hersteld 
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te zien. Iii SOHLÖZERS Briefwech
sel, SINAPIUS kaufmännischen 
Heften, het politischen Journal 
en de schlesischen Provinzial-
blättern komen vele opstellen 
van hem voor. Zijn Leven ver-
scheen in 1794 te Landshut, 
in 8.T° in het licht, 

HASSE (JOHANN ADOLPH) ," een 
beroemde componist, in Italie 
onder den- naam van il caro 
Sassone bekend, in 1699 te 
Bergedorf, bij Hamburg, gebo
ren, kwam in 1 7 1 8 als leno-
rist bij het Hamburger-tooneel, 
in 1722 als hof- en tooneelzan-
ger to Brunswijk, onderscheidde 
zieh aldaar ook als klavierspeler 
en componist, en kweekte se-
dert 1724 zijne talenten in 
Italie, met zulk een uitmun-
tend gevolg aan, dat men hem 
in 1 7 2 7 te Venetie als kapel-
meester van het Conservatorio 
dell' incurabili aanstelde. De 
keurvorst van Saksen, koning 
van Polen, beriep hem in 1 7 3 1 
naar Dresden, en om hem in 
die stad gevestigd te houden, 
verzekerde hij hem eene jaar-
wedde van 12,000 .thaler. Na 
eéne reis naar Engeland, kwam 
bij in 1740 te Dresden terug,, 
alwaar hij tot in 1763 verbleef, 
wanneer hem even als aan'zijne 
vrouw de beroemde FAUSTINA , 
een pensioen werd toegelegd. 
Hij begaf zieh alstoen naar 
Weenen, alwaar hij eenige ope-
ra's op muzijk bragt', en ging 
den 22 December 1 7 8 3 , te 
PenetiS sterven. Hij heeft veel 
kerkmnzijk vervaardigd, onder 
anderen een Miserere, dat als: 

een meesterstuk der gewijde 
toonkunst wordt beschouwd, 
en Litanien. Zijne werken be-
kleeden den eersten rang onder 
de Italiaausche muzijk; niets 
evenaart de zachtheid, zuiver-
heid, en het natuurlijke zijner 
melodie. In het woordenboek 
van GERBER vindt men de lijst 
zijner compositien. 

HASSENPRATZ (JOANNES HIP-POLVTUS), te Parijs den 22 
Decb. 1 7 5 3 gehören, studeerde 
de wiskunde onder MONGE, en 
bekleedde in 1780' den post 
van geographisch ingenieur, in 
het kamp van St. Omer. In 
1 7 8 2 , als kweekeling der myn-
werken aangenomen, werd hij 
in het volgende jaar naar Stier
mark en KarinthiS gezonden, 
om er de kunst der behandeling 
van het ijzer en het slaal te 
leeren; ook reisde hij door 
Duitschland en Hongarije, om 
er de praktische kennis der 

.mijnwerken optedoen. Bij zijne 
terugkomst in Frankrijk, ver-
trouwde LAVOISIER hem het 
opzigt van zijn laboratorium 
toe. HASSENFRATZ omhelsde met 
geestdrift de'zaak der omwen-
teling, werd tot lid van den 
gemeenteraad van Parijs be-
noemd, en trad in 1792 ook 
onder de kiezers op; In het 
volgende jaar door'den minister 
SERVAN met het opzigt over het 
krijgsmaterieel belast, had hij 
eene zeer hevige worsteling met 
DUMOURIEZ. Den 3 1 Mei deed 
hij zieh door zijne verbittering 
tegen de Girondijnen opmerken, 
wier hoofden hij, in den naam 

2 
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der 48 wijken van Parijs, aan 
de conventie kwam vragen. Na 
den 9 Thermidor oordeelde hij 
het raadzaam zijne bedieningen 

' nederteleggen. Hij nam deel 
'aan de reorganisatie van het 
roijnwezen, en Steide zieh met 
zijnen ouden rang te Vreden. 
Ook droeg hij bij tot de op-
rigting der polytechnieke school; 
na op de dagen van germinal 
en prairial, de benden der voor-
stad St. Marceau tot den aan-
val der conventie te hebben 
aangevoerd, werd hij in staat 
van beschuldiging gesleld, en 
voor de crimineele regtbank van 
Eure en Loir betrokken; maar 
Inj vond eene schuilplaats te 
Sedan, en werd op verzoek 
der vereenigde commission te-
ruggeroepen. Hij kon echter 
zijne volkomene vrijheid niet 
•terug bekomen, dan na de am-
nistie van den 3 Brumaire. Se-
dert dien tijd ging hij voort 
zieh op de wetenschappen toer 

teleggen, en lid van het insti-
tuut zijnde, werd hij hoogleeraar' 
van de school der bergwerken, 
daarna van de polytechnieke 
school. In 1814 verloor hij 
dien post, met behoud van 
zijne bezoldiging, die hem ech
ter na de honderd dagen werd 
ingetrokken. HASSENFRATZ is te 
Parijs, den 26 February 1827 
overleden. Zijne voornaamste 
werken zijri: l.o Traite etc. 
(Verhandeling over de kunst 
des timmermans), 1804 , in 
4,toj —2.o Siderotechnie, of 
kunst om de ijzer-erts te hewer-
ken , ten einde er gietsel, ijzer 
en staal uit te bekomen, 1 8 1 2 , 
2 dl.", in 4.to Hit werk wordt 

als het volledigste over dit on-
derwerp beschouwd; —3.o Dic
tionnaire etc. (Natuurkundig 
Woordenboek) der Encyclopédie 
méthodique, 1 8 1 6 — 2 1 , 4 dl." 
in 4 . T 0 ; — 4.0 Traité etc. (Theo
retische en praktische verhan
deling over de kunst om den 
steen to 'verkalken, en alle soor-
ten 'van tras ens. te vervaardi-
gen), Parijs, 1 8 2 5 , in 4. T 0 , 
met pl.» Voorts heeft HASSEN
FRATZ Verhandelingen geleverd 
aan de Annales de chimie, aan 
het Journal des mines, aan het 
Journal de physique, en aan de 
Gedenhschriften der koninklijhe 
maatschappij van Londen, enz. 

HAUBOLD (CHRISTIAN GOTUEB), 
een beroemderegtsgeleerde, den 
4 November 1766 te Draschen 
in Saksengeboren, werd,naaii' 
welyks 20 jaren oud zijnde, 
benoemd tot hoogleeraar in de 

I regten te Leipzig. Reeds vroeg 
verbond hij zieh aan de werk- • 
zaamheden der geschiedkundige 
school, thans in Duitschland 
zoo bloeijende, en gaf gedu-
rende 38 jaren Vergangen over 
het Romeinsche en Saksische 
regt, die zeer bezocht werden. 
Hij overleed als deken der fa-
culteit van Leipzig, den 24 
Maart 1824. Deze hoogleeraar 
bezat eene uitgebreide letter
kundige geleerdheid, zoo als 
zijne talrijke geschriften zulks 
bewijzen. De voornaamste der-
zelve zijn: l.o eene uitgavevan 
het Epitome van GAÏUS, volgens 
het Breviarium, 1 7 9 2 ; — 2.o 
De origine juris, een fragment 
van POMPONIUS, 1 7 9 2 ; — _S.o 
Instilutiones juris romani litte-
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rar'we et dogmagticm, 1819, 
in 4.t°) 2.<¡ vewn. uitg. 1821 ¡ 
— 4.o Manuale basilicorum, 
1819, in 4.t0; — 5,o Opuscule 
académica, 1825—29, 3 dl.», 
in 8.TO; — 6.o Antiquitatis 
romanes monumenta legalia ex-
tra libros juris romani sparsa, 
Berlijn, 1830, in 8.™, door 
E. SPANGEWBERG in het licht ge-
geven. Daarenboven leverde hij 
verscheiden artikels aan het Ma-
gazijn voor, het burgerlijke regt. 

HAUG (JOHANN CHRISTOPH 

FRIEDRICH ) , de MARTIALIS van 
Duitschland, den 9 Maart 1761, • 
in het Zwabische marktvlek Nie
derstotzingen , waar zijn vader 
predikant was, geboren, was met 
S C H I L L E R een der eerste kweeke-
lingen der hertoglijke akademie, 
door K A R E L van Wurtemberg ge
sticht, en haar hem die Karls
schule genaamd. Hij studeerde 
er in de regten, jjehaalde ver
scheiden prijzen, en eindelijk de 
decoratie der akademische orde. 
In 1783 werd hij secretaris in 
het herloglijk geheim-kabinet, 
in 1794 geheim-secretaris, en in 
1817 hofraad en bibliothekaris 
te Slutgard, waar hij den 30 
Januarij 1829 overleed. HADG 

heeft zijn dichttalent in verschil-
lende genres doen uitschitteren; 
maar is vooralwel geslaagd in 
de puntdichten en liederen. Hij 
bezat zeer uitgebreide kundighe-
den, was een uitstekend Lati
nist en met verscheiden levende 
talen gemeenzaam bekend, en 
°P eene voorbeeldelooze wijze 
was hem het talent van improvi
saren eigen. Zijne l.o Gedichte, 

T 

Heidelberg, 1827 , 2 dl.n , in 
8 . T 0 J Stuttgard, 1840, bevatten 
verscheiden vertalingen of na-
volgingen uit het Fransch, het 
Spaansöh, het Italiaansch en het 
Engelsch; —2.o Hundert Hy
perbeln auf Herrn Wahls grosze 
Nase, 2.e uitg. St. Gallen, 1841. 

* HAUGWITZ (HENRICH CHRIS

TIAN K O R T , graaf VON ) , sedert 
1786 vrijheer VON K R A P P I Z , in 
1757 te Pauke, een landgoed 
zijns vaders, bij Oels in Sile-
zie, geboren ; hield zieh , na 
zijne akademische Studien vol-
bragt te hebben, lang in Italie 
op, en bewoonde vervolgens 
zijne goederen, tot dat keizer 
LEOPOLD II, die hem in Venetie 
had leeren kennen, verzocht 
hem als Pruissisch gezant aan 
zijn hof te zien geplaatst. On-
der zijne bemiddeling kwamen 
de Reichenbacher-overeenkom-
sten en het Pilnilzer-verdrag tot 
stand. In 1795 bekwarn HAUG

W I T Z , in de plaats van SCHOLEN

B U R G , de portefeuille van bui-
tenlandsche zaken, en trachtte 
daarbij Pruissen met Frankrijk 
in vrede te houden, waàrin hij 
vooral door HARDENBERG werd 
tegengewerkt, zoodat HAUGWITZ 

in 1803, toen de koning, we-
gens de eerste bezetting van 
Hanover door de Franschen, 
zijne inzigten veranderde, zijne 
goederen weder ging belrekken.' 
In 1805 werd bij als onderhan-
delaar naar Weenen tot NAPOLEON 

gezonden, die , toen hij hem na 
den slag van Auslerlilz audien-
üe verleende, en van hera den 
brief ontving, waarin de koning 

3 
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•van Pruissen hem met zijne 
overwinning geluk wenschte, 
zeide: Ziedaar een compliment, 
waarvan de fortuin het adres 
heeft veranderd. In 1806 on-
derteekende HAUGWITZ te Partys 
het verdrag, dat aan Europa 
eenen langdurigen vrede scheen 
te verzekeren, die echter kort 
daarop reeds weder gestoord 
werd. Na den slag van Jena 
keerde hij tot het privaat-leven 
terug, en ging zijn landgoed 
Krappiz bewonen. In 1811 
werd hij tot curator der uni-
versileit van Berltyn benoemd. 
Hij was sederteenigejaren hlind 
geworden, toen hij in het begin 
van 1828 overleed, 

* HAÜSBR (KASPER). Op den 
26 Mei 1828 ontraoette een bur
ger van Neurenberg een jong 
mensch in boerengewaad, die in 
eene gedwongene houding zieh 
naauwelijks kon bewegen, en 
eenen brief in de hand hield, 
geadresseerd aan den ridmeester 
bij het 4.e eskadron van het 6.° 
reg.1 ruiterij, naar wien hij 
vraagde. Do burger bragt hem 
bij den ridmeester, die .niets 
uit hem kon vernemen, dan 
dat hij uit Regensburg kwam, 
en een ruiter wilde worden, 
zoo als zijn vader geweest was. 
Wijl hij wegens zijnen persoon 
en zpen stand geene injichting 
kon geven, werd hij in het bu
reau van policie gebragt, Hier 
zeide hij nu, dat hij KASPAR 
HÄUSER heette. Bij het onder-
zoek bleek het dat hij wel ge-
vormd was, fljne ledematen, 
zachte handen en voeten had, 
die niet door schoenen gedrukt 

waren, maar versehe bloedbla-
ren hadden, ook bevond men 
dat hij zeer gezond was; be-
halve brood en water wilde hij 
niets nuttigen, ook bekwaraen 
hem andere spijzen niet wel; 
hij was onbekend met de meest 
gewone verschijningen en voor-
werpen des levens, kon .echter 
iels schrijven , namelijk zijnen 
naam, hij had niets bij zieh 
dan eenen zakdoek met K, H, 
rood geteekend, en eenige Ca-
tholijke gebedenboeken. In den 
brief, gedateerd 1828 »an de 
Retyersciie grenzen, las men dat 
hij (de briefschrijver) een arme 
daglooner was, aan wien de 
knaap, den 7 October 1812, 
door diens onbekende moeder 
gebragt was, dat hij hem niet 
uit het huis gelaten, maar 
christelijk opgevoed, en schrij
ven geleerd, en nu des nachts 
weggebragt en tot Neumark 
vergezeld had. Een als door 
de moeder geschreven briefjo, 
dat in den brief lag, verklaarde 
dat zij (de moeder), een arm 
meisje, den knaap den 30 April 
1812 gebaard had, en dat zijn 
vader Chevauxleger, bij het 6." 
reg.1, in Neurenberg was. Door 
een̂ geschrift van den burge-
meester BINDER, die hemsedert 
zijne ontdekking als verwaar-
loosden knaap in eenen toren 
des burgs in politie-bewaring 
had gehouden, hem dikwerf in 
zijn huis liet komen, en bem 
van tijd tot tijd veel had afge-
vraagd, vernam men dat HÄU
SER van kindschheid af in een 
geln'kvloers, ja zelfs nog lager 
naauw vertrek was opgesloten 
geweest; waarin, wijl er een 
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houten luik voor was, geen 
licht kon indringen, en waarin 
ook nooit iemand kwam, behalve 
een man, die, als hij sliep, 
hem brood en water gebragt, 

' gereinigd en aangekleed had. 
Zijn speeltuig waren twee hou
ten paarden geweest (dergelijke 
paarden bleven ook in zijne 
Neurenberger bewaarplaats zijn 
lievelings speelgoed), kort voor 
zijne wegvoering, was de man 
meermalen gekomen, had hem 
de hand tot schrijven bestuurd, 
en de voeten in het gaan ge-
oefend, eindelijk had hij hem 
op de schouders. uit zijne ge-
vangenis gedragen, en naar 
Neurenberg geleid. Het gelaat 
van den man kon 'hij niet be-
schrijven, wijl hij hem niet 
had mogeh aanzien. Deze me-
dedeeling maäkte grooten indruk 
en HAUSER vond vele deeine-
ming. Sedert den 18 July 
1828 werd hij aan den hoog-
leeraar DAUMER in Neurenberg, 
ter opvoeding overgegeven. Hoe 
meer hij hier leerde, des te 
meer verdween zijne vroeger 
zoo groóte weetgierigheid, zijne 
scherpzinnigheid en de getrouw-
heid van zijn geheugen; hij 
leérde echter schrijven, teeke-
nen en voornamelijk paardrij-
den; geestelijken en arisen kon 
hij niet bij zieh dulden, en de 
kerk was hem eene onaange-
name plaats; in het algemeen 
had hij voor afgetrokken dingen 
geenen zin. Den 17 October 
1829 werd hij door de moeder 
'an zijnen opvoeder In den met 
water gevulden kelder, in eenen 
»oek nedergehurkt, door eene 

snede aan het voorhoofd gewond, 
gevonden. Hij verhaalde dat, 
terwijl hij op het heimelijk ge-
mak had gezeten, hem'een man 
met een zwart gezigt genaderd 
was, en hem deze wond met 
een mes had toegebragt, waarop 
hij uit angst,in den kelder was 
gekropen. Men beweerde ook 
eenen man te hebben gezien, 
die zieh in eene waterkuip de 
banden waschte, en die later 
weder sierlijk gekleed verscheen. 

• Doch . alle nasporingen bleven 
zonder gevolg. Veiligheidshalve 
werd HÄUSER 'in het huis van 
den magistraatsraad BIBERBACH 
overgebragt en bekwam eene 
policiewacht van 2 man. Wadat 
hij aldaar eenige maanden had 
doorgebragt, hoorden wachters 
eens in de kamer een schot 
Valien, en bij hun binnentreden 
vonden zij HAUSER aan het hoofd 
door een pistoolschöt gewond. 
Hij zeide dat het pistool aan 
den muur had gehangen, en 
dat, terwijl hij een boek uit een 
boekenrek had willen krijgen, 
hij was uitgegleden, en zieh 
aan het pistool had willen vast-
houden, hetwelk was afgegaan 
en hem gewond had. In 1831 
kwam lord STANHOPE te Neu
renberg, en daar hij zeer veel 
belang in HAUSER Steide, zoo 
nam hij hem als pleegzoon aan, 
liet hem naar Ansbach brengen 
en aldaar verder onderwijzen, 
ook Steide .hij aan den President VON FEUERBACH eene som gelds 
ter band, om het onderzoek be-
trekkelijk HAUSER voorttezetten. 
Deze meende ontdekkingen te 
hebben gemaakt, die hoop op 
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de onlsluijerihg van hei geheim 
gaven. Terwijl HAUSER intus-
sehen zieh met de hoop der 
spoedige terugkomst'van S T A N 
HOPE vleide, die hem mede 
naar Engeland wilde nemen, 
verscheen hij den 1 4 December 
1833 op uitnoodiging van eenen 
vreemdeling, die v.oorgegeven 
had, hem verscheiden gewigtige 
zaken te zullen ontdekken, in 
den tuin van het'slot, bij UT-
Z E N ' S gedenkteeken, en ontving 
aldaar, zoo als hij zeide, van 
geaoemden vreemdeling eenen 
steek in de linkerzijde, waar-
aan hü den 1 7 Decbr. daarop-
volgende overleed. Een op de 
plaats der verwonding gevon-
den, verkeerd geschreven brief je, 
duidde weder de Beijersche gren
zen als de plaats aan, vanwaar 
de moordenaar gekomen was. 
Heeds bij het leven van HAUSER 
had MERKER in Berlijn (KASPAR 
HAUSER , nicht unwar scheinlich 
ein Betrüger, Berlijn, 1830), 
volgens de bijzondere omstan-
digheden, meer echter nog vol
gens de vooronderstellingen en 
gevolgtrekkingen, ten opzigte 
van H A U S E R , aan de waarheid 
der door hem verhaalde geschie-
denissen getwijfeld, en hem voor 
eenen bedrieger gehouden. Na 
den dood van HÄUSER wilde VON 
L A N G (Blätter für literarische 
Unterhaltung, 1834) , ook nog 
nit zijn uiteinde daarvoor eenen 
grond afleiden, daar. hij ver-
rooedde, dat HAUSER zieh zel-
ven had omgebragt, wijl hij 
eene spoedige ontdekking van 
zijn bedrog had moeten vreezen. 
Maar de hoogleeraar DAUMER 
vexkjaarde zich uit psychologi

sche en zedekundige gronden, 
en HEIDENREICH (Geschichte und 
Verwundung, Kranklieil und Lei
cheneröffnung KASPAR HAUSER'S , 
in het 2 1 . E dl. van GRäFE's und 
W A L T H E R ' S Journal für Chirur
gie), uit ontleedkundige gron
den , tegen de raogelijkheid van 
den zelfmoord, en F E U E R B A C H , 
die met de acten van onderzoek 
het beste bekend was, heeft 
zich (KASPAR H A U S E R , Beispiel 
eines Verbrechens am Seelenle
ben , Ansbach, 1832) mede daar-
tegen verklaard. Vruchteloos 
was de prijsuitloving van 10,000 
gülden des konings van Beije-
ren, waarbij STANHOPE er nog 
5000 voegde, voor de ontdek
king des moordenaars. Gedu-
rende het verbhj'f van HAUSER 
in Neurenberg, kwam bij hem 
de van eene reis.naar Honga>-
riß terugkeerende Pruissische 
luitenant VON P I R C H , die in 
zijn gesprek met den jongeling 
ontdekte, dat hij met verschei
den Hongaarsche woorden be
kend was, waaruit menafleidde 
een spoor dermisdaad in Hon-
garije te kunnen vinden. Voorts 
is bij de onlleding uit het on
derzoek van lever, long en 
hersenen gebleken, dat HÄUSER 
vroeger in eene dompige plaats 
geleefd had, met planlen-kost 
gevoed en in intellectueele werk-
zaamheid en opwekking tot het 
leven, werkelijk belemmerd is. 
Vergelijk: D A U M E R , Miltheilun-
gen über K. H., Neurenberg, 
1 8 3 2 ; F R E Y , Geschickte K. ff-, 
Berlijn, 1834. In 1834 heeft 
men eene zerk op zijn graf 
geplaatst met dit opschrift: Hic 
jacet G A S P A R U S H A U S E R , aenignw 
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sui iemporis. lgnotd nativitas, 
occulta mors, 1833. 

HAWES (WILLIAM) , een Engel-
sche arts, te Islington in 1736 
geboren, kwam, na net tot zijn 
beroep vereischte onderwijs te 
hebben ontvangen, in 1759 zieh 
te Landen met ter woon vesti-
gen. De te Amsterdam gevestigde 
maalschappij ter redding van 
drenkelingen, gaf in dat zelfde 
jaar Verhandelingen in net licht, 
welke de aandacht van HAWES 
trokken, en deze ijverige ge-
neeskundige was er enkel op 
bedacht, om in zijn land de 
toepassing dier behandelingen in 
te voeren. Zijne edelmoedige be-
doeling werd op velerlei wijzen 
tegengewerkt; maar eindelijk 
overwon hij alle hinderpalen, 
door eene geldelijke belooning 
uilteloven aan al' wie eenen 
drenkeling, met de door hem 
voorgeschrevene middelen zoude 
redden- In' 1774 stichlte hij te 
Landen de menschlievendheids-
maatschappij, waarvan hij onder-
secretaris en later secretaris was, 
en in 1777 gaf hij zijn Adres 
aan het publiek in hellicht over 
de dooden en over de overhaaste 
begravingen, waarvan hij gratis 
zeven duizend exemplaren uit-
deelde; hij bood eene guinie aan 
elke minne of baker, die een 
kind het leven zou hebben ge-
red, mits het feit bewezen was. 
HAWES was honorair lid van ver-
schillende menschlievende ge-
nootschappen in' Amerika en in 
Engeland. Hij overfeed te Lou
den, den 5 December 1808, en 
«et onder anderegeschriften na.-

l.o Onderzoek der oorspronke-
lijke geneeskunde van den Eerw. 
JOHN WESLEY, 1 7 7 6 , 3.e uitg. 
1780 , in 8.™; — 2.o Adres aan 
het wetgevende ligchaam, Over 
de belangrißkheid der mensch
lievende maatschappij, en adres 
aan den kaning en aan het par-
lement van Groot-Brittannie, tot 
behoud van het leven der inwo-
ners enz., 1 7 8 1 ; — 3.o Dagboek 
der koninklijke menschlievende 
maatschappij, van 1 7 7 4 — 1 7 8 4 , 
met een, vervolg. 

HÄWKESWORTH (JOHN), een En-
gelsche letterkundige, te Landen 
in 1 7 1 5 of 1 7 1 9 geboren, werkle 
eerst bij een' horologiemaker, 
was vervolgens eenigen tijd pro-
cureurs-klerk, en eindigde met 
zieh geheel op' de beoefening 
der" letleren toeteleggen. Met 
de redactie der parlemenlaire 
deballen in het Gentleman's Ma
gazine belast, was hij een der 
oprigters van den Adventurer, 
waarin Inj arlikelen plaatste, 
die hem eenen grooten roem en 
vrienden verwierven. Hij werd 
in 1773 tot directeur der Oost-
Indische maatschappij benoemd, 
en overleed den 1 7 November 
deszelfden jaars. Behalve zijne 
dagblad-artikels heeft hij nage-
laten; l.o Edgard and Emme
line, een tooverstuk, in 1 7 6 1 
met bijval ten tooneele gevoerdj 
2.o Almoran and Harnet, een 
Oostersche roman, door den abbö 
PREVOST in het Fransch vertaald; 
— 3.o Werken van SWIFT, 1 7 6 5 , 
met eene Levensschets desschrij-
vers en aanteekeningen; — 4.o 
Onuitgegeven Brienen van den-

5 
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selfden, met aanteekeningen, 
1 7 6 8 , 3 dl.», in 4.*°; — 5,o 
Verlaling in net Engelsch van 
den TELEMACHUS , 1 7 6 8 , in 4 . 1 ° ; 
— 6.o De eerste reis van COOK , 
Landen, 1 7 7 3 , in 4 . ' o ; de re-
dactie derzelve werd hem door 
de regering, toeverlrouwd,, ter-
wijl hem eene som van 5000 
ponden sterlings voor dien ar-
beid werd toegekend, die niet 
aan de algemeene verwachting 
beantwoordde. In het begin met 
geestdrift gelezen en door de 
dagbladen geprezen, ontdekte 
men weldra dat de voorrede 
deakbeelden bevatte, welke met 
de beginselen der godsdienst in 
strijd waren, en dat het werk 
verscheiden feiten bevatte be-
trekkelijk de zeden.der wilden, 
die evenzeer tegen de waarheid 
als tegen de betamelijkheid aan-
druischten; men beschuldigde 
hem daarenboven, de hem toe-
vertrouwde documenten in ver
scheiden punten vervalscht te 
hebben, en men verweet hem 
verscheiden wetenschappelijke 
dwalingen. Hij had daarenboven 
nog het verdriet van onder zij-
nen naam eene verzameling van 
platen in.het licht te zien ver
schonen, die volkomen aan de 
losbandjgheid zijner verhalen be
antwoordde. 

. HAWKINS (Sir JOHN) , een be-
roemde zeevaarder, in 1520 
te Plymouth geboren, was reeds 
vroeg bestemd om zijnen vader, 
die hetzelfde beroep met roem 
uitoefende, te volgen, en deed 
eerst verscheiden reizen naar 
Spanje, Portugal en de Kana
rische eilanden. Hij was een 

der eersten, die den eerloozen 
negerhandel uitoefenden, welke 
weldra een gewigtige handeltak 
voor Engeland werd. Om hem 
daarvoor te beloonen, stond de 
koningin ELIZABETH hem toe, 
om het helmstuk van zijn war 
penschild met eenen Neger te 
versieren. In 1588 werd hij tot 
schout-bij-nacht benoemd der 
vloot, bestemd om de beruchte 
Armada [Spaansche onoverwin-
nelijke vloot] té beveohten. De 
talenten, welke hij bij deze gele-
genheid aan den dag legde, ver
wiegen hem den titel van ridder. 
In 1595 slelde hij eene onder-
neming voor tegen de Spaansche 
bezittingen in West-Indie, die 
echter niot gelukkig uitviel. Hij 
stierf van verdriet hierover den 
22 November 1595. Zijne dap-
perheid, zijne groote ervarenheid 
in de zeevaartkunde, hebben 
zijne gedachtenis aan de En-
gelsfchen dierbaar gemaakt. Hij 
heeft te Chalam een hospitaal 
gesticht voor de invaüeden der 
zeemagt. HAKLOYT (zie dat Art. 
-Wbk.-) heeft in zijne verzame
ling het verhaal der reisen van 
HAWKINS opgenomen. Deze fa-
miiie heeft verscheiden andere 
beroemde zeevaarders opgeleverd. 

HAWORTH (ADRIAAN HAROV), 
in 1785 geboren, en den 24 
Augustus 1 8 3 3 , bij Chelsea, 
overleden, heeft zieh eenen naam 
gemaakt onder de beroemdste 
inseklenbeschrijvers en kruid-
kundigen van Engeland, door 
een aantal uitmuniende werken, 
over deze beide takken der na-
tuurlijke historie. De belang-
rijkste zijn.- l.o Lepidopiera 
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britannica, 1823 tot 1828 , 4 
dl.11, in 8.™ ; — 2.0 Synopsis 
plantarum succulentarum, 1 8 1 2 , 
in 8 .T0; hetwelk hij in 1819 met 
een Supplement vermeerderde, 
en in 1821 met een Ooerzigt der 
farailiè'n en soorten dier klasse. 
Voorts vindt men in de Mémoires 
des sociétés Linnéenne et d'horti
culture, aanteekeningen en ver-
handelingen van dezen geleerde. 

HAXO (FRANCISCOS NICOLAAS 
BENEDICTOS) , luitenant-generaal 
en pair van Frankrißt, in 1774 
te Luneville geboren, uit eene 
Poolsche familie, die koning 
STANISLAUS was gevolgd. Hij 
was een neef van den generaal 
HAXO (ziedat Art. Wbk.-), die in 
den Vendéeschen oorlog sneefde. 
Reeds vroeg in militaire dienst 
getreden, maakte hij zijne eerste 
wapenfeiten aan den Riß en in 
Zwitserlandi In 1809 tot ba
taillons-chef bevorderd, onder-
scheidde hij zieh, bij de tweede 
belegering van Saragossa, alwaar 
hij gekwetst werd. Hij was het, 
die door met even zoo vele be-
kwaamheid als onverschrokken-

•heid aangelegde werken, áande 
infanterie de achtereenvolgende 
in bezitneming van drie kloos-
ters genjakkelijk maakte, waar-
van het voornaamste dat van 
Santa-Engracia was, en die door 
derzelver nabijheid een bolwerk 
opleverden, waarlegen het Fran-
sche leger bij de eerste belegering 
bet hoofd had gestooten. Na de 
inneming van Saragossa tot ko-
onel benoemd, opende hij later, 
bij de belegering van Lérida, 
onder de bevelen van den maar-
schalk SUCHET , de loopgraven ; 

nadat deze stad stormenderhand 
was ingenomen, werd hij met 
het beleg van Mequinenza belast. 
Deze beide belegeringen verwier-
ven hem eene plaats onder de 
beroemdste officieren van genie. 
Tot brigade-generaal benoemd, 
werd hij bestemd om den Rus
sischen veldtogt mede te maken. 
Ná den slag van Mohiliw, be-
noemde NAPOLEON "hem tot lui-
tenant-generaal. In het begin 
van 1 8 1 3 , herstelde en regelde 
HAXO de vestingwerken der stad 
Hamburg. Na zieh te Dresden 
tot den keizer te hebben bege-
ven, werd hij bij den generaal 
VANDAMME gedetacheerd, die be
last was eene afleiding in Bo
heme te maken; doch die over-
rompeld, zieh verpligt zag de 
wapens nederteleggen (zie VAN
DAMME -Wbk.-).. HAXO , krijgs-
gevángen gemaakt, kwam" eerst 
bij den vrede in Frankriß terug. 
In 1815 maakle hij den veld
togt van Waterloo mede, trok 
vervolgens met het overschot 
des legers achter de Loire terug, 
en werd met de generaals KEL
LERMANN en GÉRARD naar Parijs 
afgevaardigd, om tegen de af-
danking van dat leger te pro-
testeren. Onder de restauratie 
bekleedde hij den post van alge-
meen inspecteur der genie. Na 
de Julij-omwenteling werd hem 
in 1 8 3 2 , de regeling van het 
beleg van Antwerpen opgedra-
gen, en hij ontwikkelde daarbij 
dezelfde uitstekende talenten, 
welke vroeger zijnen roem zoo 
zeer hadden doen slijgen. Toen 
het ter sprake kwam om Partys 
le versterken, verklaarde zieh 
HAXO , in strijd met het gevoelen 
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van verscheiden vtddhèeren, die 
een stclsel van op zieh zelve 
staande forlen verlcozen, voor 
eene met bolwerken voorzierie 
insluiting, een gevoelen, dat 
hij reeds in 1 8 1 5 had blootge-
legd, loen NAPOLEON hem be-
last had, om een plan tot deze 
gewiglige zaak te ontwerpen. Na 
eene langdurige en smarlelijke 
.ziekte is HAXO, den 25 Junij 
1838 , te Partys overleden. 

HAY (GEORGE), apostolisch 
vicarius in Schotland, in 1729 
van presbyteriaansche ouders ge
boren, -studeerde eerst in de 
geneeskunde, en oefende die 
zelfs uit in het leger van den 
prétendent, tijdens den veldtogt 
van 1745. Na den val dier 
partij, werd hij in hechtenis 
genomen en ondervraagd om-
trent degene, die de wapens 
hadden gevoerd 5 doch hij ver-
raadde niemand. Na in de bibli-
otheek van eenen vriend eenige 
catholijke twistschriflente heb-
ben gevonden, werd hij door 
de bewijzen der catholijke gods-
dienst zoo zeer getroffen, dat 
hij besloot dezelveteomheizen, 
en hij begaf zieh naar Rome, 
om er zijne godgeleerde Studien 
te volbrengen en er de heilige 
priesterwijding te ontvangen. Bij 
keerde vervolgens naar Schot
land lerug, om zieh aan het 
werk der mission toetewijden. 
Zijrie godsvrucht, zijn moed en 
zijne talenten deden hem weldra 
onderscheiden, en in 1768 werd 
hij coadjutor van JACOBUS GRANT, 
bisschop van Sina, en aposto
lisch vicarius der vlakten van 
Schotland benoemd. Hij verving 

I hem eenige jaren later (Decem
ber 1 7 7 8 ) , en overleed den 15 
October 1 8 1 1 , na aan deCatho-
lijken' van zijn land uilstekende 
diensten te hebben bewezen. 
Hij heeft nagelaten: 1.« Letten 
on usury and interest; — 2." 
The scripture doctrine of mira
cles displayed; — 3.° The sin
cere, devout and pious christians, 
enz., welke alien ingeheel Groot-
Briltannie en Ierland in gebruik 
zijn, en grootelijks op prijs 
worden gesteld, eh ten gevolge 
van welke de voornaamste en 
aanzienlijkste prelaten der beide 
koningrijken met hem in brief-
wisseling traden. 

* HAYDON (ROBERT BENJAMIN), 
te Plymouth in 1786 geboren, 
legde zieh op de schilderkunst 
toe, ,welke hij met .eene gloei-
jende geestdrift was toegedaan. 
Louden, waar hij in 1804 voor 
het eerst verscheen, om er voor-
taan zijne woonplaatstenemen, 
ontving hem met onderscheiding. 
Na den eersten Parijschen v.rede, 
bezocht hij met WILKIE Partys, 
om de aldaar nog vereenigde 
kunstwerken van Spanje, Italie, 
Duitschland en de Nederlanden 
le beoefenen. Bij zijne lerug-
komst in den omgang, met de 
vooruame wereld gezocht, met 
de eerste staatsmannen, rede-
naars en dichters bevriend, kon 
HAYDON zieh aan de begoocheling 
overgeven, dat dit zijnnatuurlijk 
standpunl was, dat hij zoo hoog 
boven al zijne kunstgenooteti 
stond, om bij voorkeur de be
veling des geluks te moeten. 
zijn; dat dit overdreven zelf-
gevoel hem vole vijanden be-
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rokkende, zal wel geen betoog 
behoeven. Een ander nadeel van 
zijn standpunt was de voortdu-
rende geldverlegenheid, waarin 
het hem verplaatste. De-arme, 
tot zijn penseel beperkte, kun-
stenaar wilde gelijken tred hou-
den met de rijke lords zijner 
kennis,-; of ten minste in zijne 
uitwendige inrigting den schijn 
aannemen, alsof hij op gelijken 
voet met hen stond. Niet lang 
echter was hij in Staat zieh op 
dat standpunt te handhaven. 
Lastige, onbevredigde schuld-
eischers deden dikwijls de ge-
heele strengheid der wet op hem 
toepassen, daar zij hem in de 
schuldgevangenis lieten zetten. 
Toenmaals was de kunstenaar 
nog jong en zijne opgeruirhd-
heid wist aan dit ongeval eene 
vrolijke zijde te geven." Hij 
schilderde genrestukken uit het 
gevangenisleven, die algemee-
nen bijval vonden. GEORGE IV 
kocht .een derzelve, eene spot-
verkiezing (Mock-election) voor-
stejlende, voor 500 ponden 
sterlings. TSTaauwelijks echter 
was hij weder in vrijheid ge-
steld, of de geheele horizon 
zijns levens betrok metduistere 
wölken. In de laatste jaren werd 
er geen enkel kooper meer voor 
zijne stukken gevonden; zijne 
tentoonstellingen van nieuwe 
schilderijen werden schaarsch of 
volstrekt niet bezocht, zoodat 
hij daardoor in eene diepe zwaar-
moedigheid verviel. In zijnen 
nood schreef hij aan, verscheiden 
voonnalige vrienden en begün
stigen brieven, in welke hij 
nun- schilderijen te feoop aan-
hood. Van alle antwoordde nie

mand , dan alleen ROBERT PEEL , 
die hem, wel is waar, niets 
afkocht, maar hem 50 ponden 
st. toezond. Nadat hij op den 
22 Junij 1846 zijne vrouw, 
onder eenig voorwendsel, uit 
zijne werkplaäts verwijderd had, 
bragt HAYDON zieh zelven om 
het leven. Ook aan zijne vrouw 
zond PEEL, zoodra hij het treu-
rig uiteinde van hären man ver-
nomen hed, uit eene milde 
stichling 2Ö0 ponden Sterlings. 

HAYNE (FRIEDRICH GOTTLOB) , 
een kruidkundige, den 18 Maart 
1763. te Yitterboß geboren, 
oefende het beroep van artsenij-
bereider uit, en na zieh door 
kruidkundige en technologische 
proefnemingen te hebben doen 
opmerken, bekwam hij eenen 
leerstoel aan de universiteit van 
Berlijn. Hij bekleedde denzel-
ven met roem, terwijl hij met 
eene zeldzame handigheid en 
bekwaamheid inzamelde, be-
schreef en rangschikte. Hij 
overleed den 18 April 1832. 
Men heeft hem te danken: l.o 
Botanisches Bilderbuch, • Levp' 
zig, 1794—1819, 5 dl.» in 
8.vo • — 2.0 Termini botanici 
iconibusillustrati,Berlißn, 1799 
tot 1817, 2 dl.» in 15 afl.»; 
— 3.o Darstellung und Beschrei
bung der in der Arsneykünde 
gebräuchlichen Gewächse, ibid 
1801—1831, 12 dl.» in 4.*«; 
met 600 platen; een werk, dat 
hem waarlijk tot gedenkteeken 
verstrekt, dat van de bekwaam
heid des schrijvers als phy-
tograaph, van zijn talent als 
teekenaar, en van zijne wak-
kerheid als hoofd eener onder-



302 H A I . — H E « . 

neming getuigt, waarbij zoo 
Vele kunstenaars geleid moesten 
worden; — 4.o De coloribus 
corporum naturalium commen-
tatio physiographica, Berlijn , 
1814; — 6.0 Dendrologische 
Flora, ib. 1822. Voorls een 
aantal oorspronkelijke opstellen, 
in verschillende Tijdschriften en 
akademische Verhandelingen ge-
plaatst. 

* HAZABT (CORNELIUS), een 
beroemde Jesuit, die in de 2.« 
helft der 17.e eeuw bloeide, en 
zieh door zijne geleerdheid eer-
vol onderscheidde. Hij oefende 
het predikambt te Antwerpen 
uit, en verwierf zieh door zijne 
welsprekendheid, nevens JOAN
NES COSTER en HENDRIK ENGELGRAVE, eene uitstekende plaats 
onder de redenaars van naam, 
welke Belgie heeft opgeleverd. 
•Meer dan dertig jaren wijdde 
hij zieh met den meesten lof 
toe aan de verdediging der Xerk 
en harer leer. Tot zijne voor-
naamste geschriften behooren: 
l.o Triomph der Pausen van 
Boomen, 3 dl.", in fol, Ant
werpen, 1678—1681. Het was 
wegens eenige zinsneden, voor-
komende blz. 297—298 van het 
3.o deel, över JANSENIUS van 
Iperen , dat een paar naneven 
van JANSENIUS en hunne partij 
•den waardigen Jesuit bij den 
Internuntius te Brüssel aan-
klaagden, en in beleedigende 
schotschriften uitkreten, als 
hadde de schrijver van: den Tri
omph der Pausen hun doorluch-
tig geslacht lasterlijk meer dan 
eene grove smet aangewreven; 
vooral deze: dat JANSENIUS in 

het beruchte eedgespan van 
Bourgfontaine, geene geringe 
rol zou gespeeld hebben (zie 
FILLEAU -Wbk.-). Zijne overige 
werken zijn: 2.o Triomph van 
de waerachtige Kercke, .Antwer
pen, 1 6 7 3 , in fol; — 3.o Tri
omph van de christelijke Leer, 
ofte Groole Catechismus, 2 dl.", 
in fol., Antwerpen, 168S. — 
Verder een aantal Strijdschrif-
ten, over voorname punten der 
Catholijke Leer, tegen de dwa-
lingen der hervorming. 

HEBEL (JOHANN PETER) , een 
uitmuniendeDuitschevolksdich-
ler, in het zoogenaamde Allema
nisch dialekt, den 1 1 Mei 1760 
te Basel geboren, en te Bausen 
bij Schopfheim, in het Badischo 
opgevoed, .verloor vroegtijdig zij-
nen vader, en werd opgevoed 
door zijne moeder, eene zacht-
aardige en vrome vrouw, die hera 
edele gevoelens inboezemde en 
hem naar Basel zond, om in 
het gymnasium aldaar zijne Stu
dien te beginnen; hij verloor 
kort daarna die goede moeder, 
maar had het geluk eeneschuil-
plaats te vinden bij den brigadier 
I s s E L t a , en later een' pleegvader 
in een' Badisch prelaat, diesem 
zijne Studien te Karlsruhe en 
aan de universiteit van Erlangen 
liet ten einde brengen. In 1783 
werd hij onderwijzer aan bei 
Pädagogium te Lörrach, in 1791 
aan het toenmalige gymnasium 
te Karlsruhe, en tevens predi-, 
kant aldaar. In 1805 bekwam 
hij den titel van kerkraad; in 
1808 werd hij director van het 
tegenwoordige lyceum; in 1809 
lid der protestantsche kerkelijke 
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commissie, eß in 1821 bekwam 
hij van de theologische faculteit 
te Heidelberg de doctórale waar-
digheid. Hij stierf op eene te-
rugreis van Mannheim, te 
Schwetzingen, den 22 Septb. 
1826. Men heeft van hem: 1.« 
Allemannische Gedichte, Karls
ruhe, 1803; 8.e uitg. 1842; 
— 2.0 Rheinländischer Hauss
freund, ib. 1808—1811 ; 3.0 
uitg. Stuttgard, 1822; — 3.° 
Schatzkästlein des Rheinländi
schen Hausfreundes, nieuwe 
uitg., ib. 1845; geillustreerde 
uitg. met 60 houtsneden, ib. 
1846; — 4.0 Die biblischen 
Geschichten, 2 dl.», ib.; nieuwe 
uitg. 1830. Zijne Sämmtliche 
Werke, versehenen te Karslruhe, 
in 1837, 8 dl." in 8.T0 

* HEBER (REGINALD), protes-
tantsch bisschop van Calcutta, 
in 1783 te Malpas in Cheshire 
geboren, won in 1802.aan de 
universiteit te Oxford eenen 
prijs voor Lalijnsche hexameters 
(zesvoetige verzen), in 1803 
voor het Engeische gedieht Pa
lestine, en beoefende later voor-
namelijk de wiskunde. Eenen 
derden prijs verwierf hij door 
de verhandeling On the Sense 
of Honour. In, het bezit eener 
geleerden-prebende, reisde hij 
door Duitschland, Rusland en 
Crimea, gaf in 1808 het staat
kundige gedieht Europa in het 
licht, en bekwam de predikants-
plaats te Hodnet. In 1822 ver-
scheen zijne Levensbeschrijving 
»a« JEREMIAS TAYLOR (zie dat 
Art. -Wbk.-); te gelijkertijd werd 
hij predikant van Lincoln's Inn, 
en- na den dood van den bisschop 

MIDDLETON, in 1823, bisschop 
van Calcutta. Met ijver zocht 
hij alhier het Christendom onder 
de Hindus te verspreiden, over-
leed echter reeds den 3 April 
1826, ten gevolge eener bading, 
te Tritchinopoli. Na zijnen dood 
verscheen in het licht.- l.o A 
Narrative of a Journey through 
the upper provinces of India, 2 
dl.1», Louden, 1828; 4.<= uitg. 
1829, in 3 dl.»; —2.°Poems, 
2.e uitg., ib. 1842, en Leerreden. 
Zijn. Leven, door zijne weduwe 
beschreven, verscheen te London 
in 1830, in 2 dl.» in hellicht. 

HEEREN (ARNOLD HERMANN 
LUDWIG), een beroemde Duit-
sche geschiedschrijver, den 25 
October 1760 te Arbergen by 
Bremen geboren, bezocht, na 
zijne Studien volbragt te hebben, 
Italie, Zwitserland, Nederland 
en Frankrijk, en verzamelde 
in die verschillende landen, 
eene menigle kostbare bouw-
stoffen voor de geschiedenis der 
oudheid. In zijn vaderland te-
ruggekeerd, hiejd hij zieh be-
zig met het verzamelen van 
oorkonden, over de staatkundige 
huishoudkunde der ouden, een 
sludie-tak, tot dusverre zeer 
verwaarloosd, en waarvan hij 
de schepper was. In 1799 tot 
hopgleeraar der geschiedenis aan 
de universiteit van Göttingen 
benoemd, bekleedde . hij dien 
leerstoel met eenen zeldzamen 
roem, en overleed in die stad 
den 6 Maart 1842. Hij was rid-
der der Guelfen-orde, en vreemd 
lid der akademie van opschrif-
ten. In chronologische orde zijn 
zijne voornaamste schriften : I.* 
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Commentano in opus caelatum 
antiquum Musei Pio-Clementini, 
Rome, 1786; — 2.o Exposilìo 
fragmenli tabula marmoreae 
operibus caelatis et inscriptioni-
bus graecis ornatae Musei Bor-
giani Velitris, 1786 ; — 3.o 
JProgr. in quo disputantur non
nulla de codicibus manuscriplis 
Eclogarum Joannis Stobaei, 
Güttingen, 1787; — 4.o Entwurf 
zu seinen Vorlesungen über die 
Geschichte und Litleralur der 
schönen Wissenschaften , 1788 ; 
— 5.o Heber den Einfluss der 
Normannen auf die französische 
Sprache und Literatur, 1789 ; 
— 6.o Entwurf zu Vorlesungen 
über alte Geschichte, in Ver~ 
bindüng mit alter Geographie , 
1790; — 7.o Commentalo de 
Graecorum de India et cum 
Indis commerciis, 2 dl.», 1791 ; 
— 8.o Joannis Stobaei Ecloga
rum physicarum et ethicarum 
libri duo, 2 dLv 1792—94; 
— zijn hoofdwerk: 9.o Ideen 
über die Politik, den Verkehr 
und den Handel der vornehm
sten Völker der alten Welt, 
1794—96, werd drie malen 
herdrukt, de laatste uitgave is 
van 1824—26, in 5 dl.» [Voi-
gens deze laatste Vierde uitgave 
bezitten wij eene uilmuntende 
vertaling in het Nederduilsch 
van dit geleerde, hoogstbelang-
rijke werk, door M.» G. DORN 
SEIFFEN bewerkt, Rotterdam, 
1824—1827 , 6 zware dl.» in 
gr. 8jo, met platen'en kaarten] ; 
— lO.o Geschichte des Studi
ums der classischen Literatur 
seit dem Wiederaufleben der 
Wissenschaften, 1797—1801, 
2 dl.»; riieuwe uitg. 1822; — 

ll.o Entwurf zu Vorlesungen 
über die mittlere Geschichte, 
1797; — 12.o Entwurf zu 
Vorlesungen über die Geschichte 
der Europäischen Staaten in 
den letzten drei Jahrhunderlen, 
1799; — 13.o Handbuch der 
allen Erdbeschreibung, 1799; — 
14.o Handbuch der Geschichte 
des Alterthums, 1799; 5.<? uitg. 
1828; — 15.o Kleine historische 
Schriften, 3 dl.», 1803—1808; 
— 16.o Versuch einer Enttmc-
kelung der Folgen der Kretmüge 
für Europa, 1808; — 17.o 
JOH. VON MULLER, der Histori
ker, 1809; — 18.o Memoria 
Emmi, 1813 (hetzelfde ook in 
het Hoogduilsch); —- l9.o SPITT
LER, geschi Idert, 1812; — 20.o 
Geschichte des Europäischen 
Staatensystems und seiner Co-
lonien, 1809; 5.« uitg. 1830, 
een algemeen gezocht handboek; 
— 21.o JJeber die Quellen der 
Geographen STRABO und PIOLO-
Mäus und der Biographien PWJ-
TARCHS; verder een aanlal Ver
handelingen. Zijne gezamenlijke 
geschiedkundige werken, wer
den in 15 dl.» in het licht 
gegeven, 1821—26. 

HEERKENS (GERARBUS NICO
LAUS), een geneesheer en dich
ter in Julij 1726, in het Kleine 
Meer, bij Groningen geboren, 
en in laalstgenoemde stad, den 
8 Auguslus 1801 overleden, 
beweerde, op eene reis door 
Italic, de plaals te hebben ont-
dekt, waar het landhuis van 
HORATIUS gestaan had; dit gcluk-
kig toeval droeg meer bij, om 
hem bekend te maken dan zpe 
letlerkundige Verdiensten. Een 
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gedurende eenigen tijd met zeer 
vele behendigheid vermomd be-
drog vestigde de aandacht nog 
meer op hern. Hij had der 
Fransche akadetnie van opschrif-
ten eenige fragmenten van een 
treurspel Terms, dat hij aan 
Lucius VERUS, een dichter uit 
de eeuw , van AUGÜSTÜS , toe-
schreef, aangeboden, en dit stuk 
stond op het punt, de eer te 
genielen van in het Louvre, 
ten koste van den Staat gedrukt 
te worden, toen men ontdekte 
dat hetzelve de Progne van GRE-GORIO CARRARIÖ was, te Venetie 
in 1658 , en te Rome eeneeeuw 
later in het licht gegeven. Men 
heeft van HEERKENS : l.o De va-
letudine litieratorum, een dicht-
stuk, Legden, 1 7 4 9 ; — 2.o 
Marli Cürilli Groningensis Sa-
tyrae, 1 7 5 0 , in 4 > ; — 3.° 
Iter Venetum, 1 7 6 0 , in 8.™; 
— 4.° Notabilium, libri duo, 
1 7 6 5 , in 8J°; — 5.° Italico-
rtim, libri tres, Groningen, 1793, 
in 8.™, enz. 

HEGEL (GEORG WILHELM FRIEDRICH), de grondlegger van een 
nieuw wijsgeerig stelsel, den 27 
Augustus 1770 te Stutlgard ge
boren , begaf zieh' in den ouder-
dom van 18 jaren naar Tubin
gen, om er zijne Studien te 
volbrengen; hij was eenigen tijd 
huisonderwijzer in Zwitserland 
en in Frankfort a/M- N a d e n 

dood zijns vaders, maakte hij 
gebruik van zekere onafhanke« 
lijkheid, welke hem zijn matig 
erfdeel verschafte, om zieh in 
1801 als privaat-docent te Jena 
te gaan vestigen, alwaar hij met 

H. DEEL. 

zijnen universiteitsvriend SCHEL-LING, die te Tubingen zijn ka-
mergenoot was geweest, en van 
wien hij niet kon vermoeden,' 
dat hij eenmaal zijn antagonist 
zoude worden, het eritische 
Journal der Philosophie uttgaf. 
In 1806, met eene geringe, be-
zoldiging tot plaatsveryangend 
hoogleeraar benoemd, gaf hy 
in het volgendc jaar zijne Phä
nomenologie des Geistes in het 
licht, waarin hij beginselen onu 
wikkelde, die geheel met de leer 
van SCHELLING in strijd waren. 
Genoodzaakt om Jena te verta
ten , begaf hij zieh naar Bam
berg, alwaar hij gedurende twee. 
jaren de redactie van het dagblad 
dier stad in handen had. Tot 
rector van het gymnasium van 
Neurenberg benoemd, was het 
aldaar dat hij zijn eerste hoofd-
Werk, Wissenschaft der Logik, 
3 dl.», 1 8 1 2 — 1 6 , zamenstelde 
en in het licht gaf. In 1 8 1 6 , 
werd hij als hoogleeraar naar# 

Heidelberg beroepen, en nadat-
hij aldaar in 1 8 1 7 zijne En-
cyclopädie der philosophischen 
Wissenschaften, 1 8 1 7 ; 3.<= uitg. 
1 8 3 0 , had in het licht gege
ven , haastte zieh de Pruissische 
minister, om hem aan de uni-
versiteit van Berlijn te verbin
den.' In weerwil aller pogingen 
van het Badisch bestuur, om < 
hem in Heidelberg^ te behou-
den, kwam HEGEL indenherfst 
1818 te Berlijn, alwaar hij ge
durende ,13 jaren door SOLGER, 
en in den laatsten tijd, door 
eenige zijner leerlingen onder-
steund, zieh beijverde om zij
ner leer ingang te doen vinden. 
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Hij ovevleed te Berlijn, aan 
de cholera den 1 4 November 
1831 . [Behalve de recds aan-
gevoerde geschriften, heeft men 
riög van H E G E L : l.o De orbitis 
planetarum, Jena, 1 8 0 1 ; — 
2.o Differenz des Fichteschen 
und Schellingschen Srjstems, 
ib. 1 8 0 1 ; — 3.o Grundlinien 
der Philosophie des Rechts, 
Berlijn, 1821 . — Na ztjnen 
dood werd in het licht gegevent 
4.o Die Philosophie der Religion 
von Marheineeke, ib. 1 8 3 2 , 2 
dl.»; — 5.o Ästhetik von Botho, 
ib. 1 8 3 5 — 3 8 , 3 dl.»; — 6.o 

Pldlosophie der Geschichte, von 
Gans, ib. 1837. — Verdereene 
volledige uitgave zijner wer
ken , door eene vereeniging van 
vrienden (PH. MARHEINECKE , J. 

S C H U L Z E , E. G A N S , L . V O N HEN

N I N G , H y HOTHO , IL M I C H E L E T , 

F. FÖRSTER ) , ib. 1832—40, 1 8 

deelen, waarvan enkele deelen 
reeds weder op nieuw zijn op-

•̂ gelegd. Het behoort niet tot 
het plan van dit Woordenboek, 
om alhier in eene ontwikkeling 
van het wijsgeerige stelsel van 
HEGEL te treden; degene die 
omtrent hetzelve mogten wen-
scheh ingelicht te zijn, verwij-
zen wij naar de Allgemeine 
Realencyclopädie für das kato-
tische Deutschland, 1847—50, 
5.0 dl., Art. Hegel und Hegel
thum]. 

. * HEIBERG (PETER A N D R E A S ) , 

tooneel- en hekeldichter, en 
schrijvor over destaatkunde, in 
1758 te Vordingborg geboren, 
begaf zieh, wegens staatkundige 
lnziglen uit Denemarken ver
bannen, in 1800 naar Partys, 

waar hij eene aanstelling in 
een bureau bekwam. Hij ver-' 
gezelde T A L L E V R A N D naar'icr-
lijn, Warschau, Erfurt en 
Weenen, en overleed , sedert 
1 8 1 7 gepensioneerd, in 1841 
te Partys. Zijne Tooneelspelen 
zijn sieraden der DeenSche let-
terkunde, 1806—19., 4 dl.*; 
ook Voerde hij den satyrisch-
politischen roman in Denemar
ken 'in. Tot zijne Franscha 
geschriften behooren : l.o Pré
cis histor. et crit. de la consti
tution de la monarchie Danoise, 
Partys, 1820 ; r r 2.o Lettres d'un 
Norwêgien, ib. 1 8 2 2 ; verder 
nog: 3.o Drei Jahr in Bergen, 
1 8 2 9 ; — 4.o Erinnerungen aus 
meiner Werksamkeit in Frank
reich , 1830. — Zijn zoon JO
H A N N L U D W I G , sedert 1822 boog-
leeraar te Kiel, volgt op eene 
roemrijke wijze het dichterlijke 
voetspoor zijns vaders. 

•* HEINE (JOHANN GEORG), in 
1770 te Lauterbach in Oosten-
rtyk geboren, vervaardigde heel» 
kundige werktuigen, en rigtte 
in 1 7 9 8 , te Wursburg eene 
werkplaats voor dezelve op, 
bekwam weldra eenen grooten 
roem, en werd in 1802 uni-
versiteits instrumentmaker en 
bandagist. Nu hield hij zieh 
bezig met de uitvinding van 
nieuwe kunstwerktuigen bij 
beenbreuken en verrekkingeö, 
later met de mechanische be-
handeling van ruggegraatskrom-
mingen en horrelvoetèn, rigtte te 
dien einde in 1 8 1 6 te Wursburg 
eene bijzondere orthopädische 
inrigting (Karolineninstitut) ovr 
hetwelk onder meer d e r g e P " 
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in Duitschland den grootsten 
roem verwierf. In 1824 werd 
hij te Jena Dr. der heelkunde, 
daarna bijzitter en demonstrator 
der orthopédie; in 1835 werd 
hij naar 's Gravenhage beroe-
pen, alwaar hij een zeebad 
inrigtte, en in 1838 overleed. 
Hij schreef eenige bijzonderhe-
den over zijne instrumenten, 
en eene levensschets van zieh 
zelven. 

HEINECKEN ( K A R L HEINRICH 

VON ) , oudste broeder van het 
zoogenaamde wonderkind (zie 
HEINECKEN -Wbk.-), te Lübeck 
in 1706 geboren, studeerde in 
de regtsgeleerdheid te Leipzig, 
onderscheidde zieh door zijne 
zncht voor de kunsten, en 
werd geheim-secretaris van den 
minister B R Ü H L , die hero ver
scheiden gewigtige zendingen 
toevertrouwde. Ter belooning 
zijner diensten ontving hij brie-
ven van adeldom, en den titel 
van keur-Saksische geheime ka-
merraad. Na in de diplomatie 
en in de administratie gewig
tige posten te hebben bekleed, 
overleed hij den 5 December 
1791. ,De kunsten vonden in 
hem eenen edelmoedigen be-
schermer. Hij ondernam voor 
zijne eigene rekehing, de uit-
gave van de Dresdener galerij — 
Recueil d'estampes d'après les 
plus célèbres tableaux de la 
galerie royale de Dresde, 1755, 
2 dbv, in fol. — die, indien 
de keurvorst hem niet te hulp 
ware gekomen, z'yjnen onder-
8Wg ten gevolge zou hebben 
gehad. Verder heeft men van 

hem: l.o Nachrichten von Künst
lern und Kunstsachen, Leip
zig, 1768, 2 dl.*, in 8 .V0. _ 

2.o Neue Nachrichten, Dresden 
en Leipzig, 1786, in 8 л о ; — 
3.0 Dictionnaire des artistes dont 

'«ous avons des estampes, Leip
zig, 1778—90 , 4 dl.n, in 8.vo; 
dit Woordenboek gaat slechts 
van A—Diz. 

* HEINRICH (JOSEPH PLACIDIOS), 
een uitstekende naluurkundige, 
den 19 October 1758 te Schier
ling bij Degensburg geboren, 
werd voor den geestelijken Staat 
bestenid, en in het rijksstift 
St. Emmeran opgenomen. Töen 
in 1781 CCBLESXINOS S T E I G L E H -
N E R uit dat gesticht als hoog-
leeraar naar de universiteit van 
Ingolstadt gezonden werd, zette 
HEINRICH de door dezen begonnen 
meteorologische waarnemingen 
voort, en eene der eerste mede-
deelingen uit den rijken schat 
derzelve waren de Oscillationes 
Mercurii in tubo Torricelliano 
ingruentes procellis et tempes-
tatibus observatae in Museo phy-
sico Ratisbonae ad S. Emmera-
num annis 1788 ei 1789. Toen 
S T E I G L E H N E R in 1791, naar zijn 
klooster teruggeroepen en tot 
vorst-abt verkozen werd, ver-
ving hem HEINRICH in Ingolstadt, 
en- verbleef aldaar tot in 1798. 
Onmiddellijk na zijne terugkomst 
vermeerderde HEINRICH de In
strumenten van zijn klooster, 
en begon eene regelmatig voort-
gezettereeks van waarnemingen, 
waarvan hij de resultaten in de 
Monatlicher Correspondenz van 
Z A C H S mededeelde. Hij legde 

2 
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er zieh voornamelijk op toe, 
om eene naauwkeurige bepaling 
der poolshoogte van Regensburg 
te bekomen, wijl zulks van 
den grootsten invloed op al 
zijne astronomische verrigtirigen 
moest zijn, en schreef daarover 
in 1801 zijne verhandeling: De 
longitudine et latitudine geogra
phica urbis Ratisbonm observatio-
nibus astronomicis determinala; 
cui aecedmt Theses seleclcß ex 
Physica et Malhesi. De kum
mervolle bezorgdheid, welke de 
vernietiging der rijks-abdij St. 
Emmeram, den 1 December 
1802 bij HEINRICH moest te weeg 
brengen, werdweldra verdreven 
door de buitengewone gunstbe-
.wijzen van den nieuweh bezitter 
derzelve, den vorst-primaat, KA-
HEL VON DALBERG, die, zelfeen 
geleerde zijnde, aan elke welen-
schappelijke nasporing de welwil-
lendste ondersteuning verleende, 
en eene jaarlijksche som van 600 
gld. bestemde ter voortzetting en 
aanschaffing van nieuwe werken 
en tot aankoop van natuurkun-
dige werktuigen, welke tervrije 
beschikking van den waardigen 
HEINRICH werden gesteld. Hij 
verrijkte ook het Observatorium, 
met eenen door FORTIN te Parijs 
zamengeslelden repetilie-cirkel, 
die 4,000 franken kostte. HEINRICH hield zieh omtrent dezen 
lijd voornamelijk bezig meton-
derzoekingen betrekkelijk de 
physische en chemische natuur 
van het licht. Heeds in de 
Neuen philosophischen Abhande
lungen der bayr. Akademie der 
Wissenschaften, voor 1789, vond 
men van hem eene met den 
prijs bekroonde verhandeling 

over de vraag: » Komt het New-
tonsche of het Eülersche stolsel 
van het licht overeen met de 
nieuwste proefnemingen en on-
dervindingen dernatuurkunde?" 
Toen later de natuurlijke ge-
steldheid des lichts bij herhaling 
door onderscheidene geleerde ge-
nootschappen tot onderwerpen 
van prijsvragen gemaakt werden, 
trad HEINRICH op nieuw in het 
strijdperk. Zijn geschrifl: Ton 
der Natur und den Eigenschaften 
des Lichtes, Petersburg, 1808, 
bekwam van de IL Russische 
akademie der wetenschappen, 
den halven prijs; en aan zijne 
verhandeling Rrevis et dilucida 
chemicorum effectuum luminis 
diversorum expositio, addila, 
quae inde derivatur etc. werd 
door de Jablonskische maat-
schappij' te Leipzig de volle 
prijs toegekend. Het keizerlijke 
Fransch'e instituut gaf aan zijne 
verhandeling de tweede plaats, 
en de vleijendste getuigenis, 
hem zelven echter ruimde hetj 
toen hij in gezelschap van zijnen 
hoogen beschermer, den vorst-
primaat, van December 1809 
tot April 1810 te Parijs ver-
wijlde, eene plaats tusschen de 
gewone leden in. Aan deze 
onderzoekingen over het licht 
sloten zieh als voortzetting zijne 
waarnemingen Üeber die Phos-
phorescenz der Körper, Neur 
renberg, 1811—20, aan. De 
gedachtenis van zijnen onder-
wijzer en yoorganger STEIG-LEHNER vereerde hij door eene 
Levensgeschiedenis deszelven, 
Regensburg, 1819. — Toen m 
April 1812, de volslagene opt-
binding van het eerwaardige 
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. Tijksstift St. Emmeran volgde , 
en de kloostergebouwen in het 
bezit kwamen van den vorst 
van Thum en Taxis, ruimde 
deze äan den voormaligen ster-
rekundigen waarnemer eenen 
massiven toren aan den stads-
muur' in, en liet denzelven met 
aanmerkelijke kosten herstellen. 
Hier vermeerderde HEINRICH de 
reeds voorhanden zijnde werk-
tuigen uit zijne eigene mid-
delen met nieuwe, en zette 
gedurende 10 jaren zijne astro
nomische en meteorologische 
waarnemingen. voort. Daarbij 
hield hij, zoo als reeds vroe-
ger, aan het Iyceum voorlezin-
gen, van welke voornamelijk 
die over de proefondervindelijke 
natuurkunde, door personen uit 
den beschaafden stand talrijk 
bezocht werden. Door zijne 
benoeming tot domkäpittelheer, 
in 1 8 2 1 , in eenen nieuwen 
kring van pligten verplaatst, 
gaf hij al zijne werktuigen aan 
het lyceum over. Doch ook in 
zijne tegenwoordige standplaats 
verkoelde zijnen ijver voor de 
wetenschappen niet, maar zette 
hij zijne weerkundige waarne-
mingen' voort tot kort voor 
zijnen dood, die den 1 8 Jan
uary 1825 plaats had. 

* HEINROTH (JOHANN CHRIS
TIAN FRIEDRICH AUGUST), een 
geestrijke zielkundige (Psycho-
kog), den 1 7 January 1 7 7 3 te 
Leipzig, waar zijn vader mili-
taire arts was, geboren. Na 
de Nicolai-school aldaar bezocht 
te hebben, betrok hij in 1 7 9 1 
de hoogeschool, om in de ge-

neeskunde te studeren. Door 
FICHTE'S Wissensehaftlehre en 
eene aangeborene neiging tot 
Wijsgeerig godsdienstige bespie-
geling medegesleept, wilde hij 
zieh op de théologie toeleggen.-
een besluit, dat slechls door 
de schoone gelegehheid, om 
Italie te kunnen bereizen, en 
eenen zieken Russischen graaf 
als arts te vergezellen, voor-
loopig buiten gevolg bleef. Na 
het overlijden des graafs in 
Rome, bezocht HEINROTH op de 
terugreis Weenen, om den be-
roemden géneeskundige PETER 
FRANK te leeren kennen. In 
1803 werd hij te Leipzig in het 
Jakobs-hospitaal als tweede arts 
aangesteld; hij verliet dezen post 
echter weldra, om in Erlangen 
de godgeleerdheid te beoefenen. 
Zijne bekrompene omstandighe-
den noodzàakten hem echter 
tot de geneeskunde terug te 
keëren; in 1805 werd hij ge-
promoveerd, begon in zijne ge-
boortèplaats de géneeskundige 
praktijk en bekwam tevens in 
1806 de vergunning, om aan 
de hoogeschool voorlezingen over 
de anthropologie te mögen hou-
den. Gedurende den vrijheids-
oorlog diende hij met ijver als 
militaire arts. De • scherpzin-
nige verklaringen over den aard 
van de ziekten des geestes, 
zoo als dezelve in de Beiträgen . 
zur KrankheiUlehre ontwikkeld 
worden, baanden hem den weg 
tot den leerstoel der psychische 
thérapie, welke bijzonder voor 
hem aan de universiteit opge-
rigt werd.. Daar hij tevens arts 
in het tuchthuis van St. George 

3 
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was, hau hij rijke gelegenheid, 
bm diepe theoretische en prak
tische nasporingen omtrent de 
zieke ziel [Psyche) te makeu. 
Het resultaat der opmerkzame 
waarneming der ziels-beroerin-
geu was voor hem, dat de 
verwarringen des geestes en de 
meeste zieleziekten niet uitslui-
lend in ligchamelijke desorga-
nisatie hären zetel en wortel 
hebben, maar dat, even ,als 
alle andere hartstogten, zoo 
ook de krank? en dolzinnigheid 
in eene botsing (Conßkt) van 
geestvermogens (geistiger Poten
zen) derzelver geheimvolle oor-
zaak moeten hebben,. vandaar 
dat ook de radikale genezing 
minder uit het ligchaam, dan 
uit de zamenwerking van so
matische en psychische el'e-
menten moet bewerkt worden. 
Daarom houdt HEINROTH zieh 
zoo gaarne bezig met het thema 
der opvoeding van den geheelen 
mensch, van zijne gelijkmatige 
ontwikkeling der drie harmoni
sche levenskrachten: ligchaam, 
ziel en geest. De gemoedelijke 
voordragt en de warme, in 
denkbeeiden rijke welsprekend-
heid bevelen zijne schriften aan, 
als eene hoogst leerrijke en 
boeijende lcktuur. Tot de voor-
naamste derzelve behooren: l .o 
Lehrbuch der Störungen des 
Seelenlebens, met het bijvoegsel 
Anleitung für angehende Irren
ärzte zu richtiger Behandlung 
ihrer Kranken, 1825,- -— 2.o 
Lehrbuch der Anthropologie,, 
1831; — 3.0 Lehrbuch der 
Seelengesundheitslehr, 2 dl.", 
1823—24 j — 4.o System der 
psychisch-gerichtlichen Medizin, 
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1825; — 5.o Die Psychologie als 
Selbsterkenntniszlehre, 1827; — 
6.o Grundsätze der Criminal-
Psychologie, 1832; -r- 7.o Von 
den Grundfehlern der Erziehung 
und ihren Folgen, 1828; — 
8.o Der Schlüssel zu Himmel 
und Hölle im Menschen, oder 
über moralische Kraft und Pas
sivität, 1829; —9.0 Pistodieee, 
oder Resultate freier Forschung 
über Geschichte, Philosophie 
und Glauben, 1829; — 10.° 
Veber die Lüge, ein Beitrag zur 
Seelenkrankheitskunde, 1884; 
— 11.° Heber Erziehung und 
Selbstbildung, 1837; — 12.o 
Orthobiotik, oder die Lehre vom 
richtigen Leben, 1839, enz. De 
laatste jaren zijns levens4 wer
den door een smartelijk llgcha-
melijk lijden verbitterd, waarvan 
de dood hem den 26 Oclober 
1843 bevrijdde. 

* HEMANS (FELICIA DOROTHEA) , 
eene uitrttuntende Engeische 
dichteres, in 1794 te Liverpool 
geboren, en in 1835 bij Dublin 
overleden. Rijk in vinding, nog 
rijker in gevoel, bezingt zij het 
liefst de heldenkracht (Forest 
sanetuary, 1825) en de wer-
kingen des godsdienstigen ge-
voels. Met den poetischen zin 
en de taalkundige ervarenheid 
van eenen HERDER begaafd, ver-
zamelde zij: » Stemmen der 
volken" (Lays of many Lands). 
Spaansche en Hoogduitsche dich-
ters las zij in de oorspronke-
lijke taal. Hare gezamenlijke 
werken, met eene levensbe-
schrijving door hare zuster, ver
sehenen in 1841, te Edimburg, 
in 7 dl.« iu het licht. 
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* H E M P R I C H ( F R I E D R I C H WlL> HELM), een beroemde reiziger 

en natuuronderzoeker, den 24 
Januarij 1796 te Glats geboren,' 
was de zoon van eenen heel-
meester, bezocht van af 1808 
het gymnasium zijner geboorte-
plaats, en diende in 1 8 1 3 en 
1814 als militaire heelkundige. 
Na den vrede bragt hij nog een 
half jaar aan het Glatzer-gym-
•nasium door,, om zieh vervolgens 
te Breslau op de beoefening der 
geneeskunde toeteleggen. In 
1 8 1 5 diende hij andermaal als 
Vruissische militaire arts, keerde 
in 1 8 1 7 ler voorlzelting zijner 
Studien naar Breslau terug, en 
behaalde hier den voor de oplos-
sing eener physiologische vraag 
uitgeloofden prijs. Sedert den 
herfst 1 8 1 7 , zette hij zijne Stu
dien te Berlißn voort. L ICHTEN
S T E I N , RUDOLPH ! en E K R E N B E R G , 
de beroemde natuuronderzoe-
kers, en niet minder de rijke 
verzamelingen van Berlijn be-
vorderden zijne zucht voor de 
beoefening der natuurkundige 
welenschappen, aan welke hij 
besloot zieh geheel en al toete-
wijden. Na de doctorale waar-
digheid te hebben bekomen, en 
het Staatsexamen te hebben af-
gelegd, werd hij door tusschen-
komst van L ICHTENSTEIN , bij het 
zoologisch museum aangesteld, 
en tevens als onderwijzer der 
natuurkunde en natuurlijke his-
torie bij het koninklijk cadelten-
corps benoemd, weldra vestigde 
hij zieh ook als privaat-docent 
aan de universiteit, lerwijl hij 
zieh daarbij.nog met de genees-
kundige praklijk bezig hield. S 

U 

— Toen de luitenant-generaal 
MENU D E MINUTOLI e e n e r e j s n a a r 

Egtjpte wilde ondernemen, voor-
zag de Berlijner akademie van 
wetenschappen EHRENBERG en 
HEMPRICH gelijktijdig van mid-
delen ter onderneming eener 
natuur-historische reis naar ge-
noemd land. Met vreugde aan-
vaardde HEMPRICH deze gelegen-
heid ter vervulling van zijnen 
innigsten wensch. Op den. 1 
junij 1820 begaf hij zieh met • 
zijnen vriend EHRENBERG op reis, 
vertoefde slechts eenen körten 
tijd in Weene«, en ging-"den 3 
Augustus, te Triest naar Alex
andria onderzeil, waar hij den 
2 September aankwam, terwijl 
MINUTOLI den 7 daaropvolgende 
aldaar Iandde. Om de noodige 
ondervinding in het bereizen der 
woestijnen op tedoen, maakten 
de reizigers eerst kleine togten 
in de nabijheid van Alexandria, 
en daarna eenen grooteren in de 
woestijn tot Abuhir. Den 1 Octb. 
trok de vereenigde karavaan, 
die meer dan 40 kameelen, en 
bijna even zoovele gewapenden 
telde, de woestijn in, naar de 
Cyrenaica. Boosaardigheid der 
hegeleidende inboorlingen, gaf 
in de eerste plaats aanleiding, 
tot de terugkeering en scheiding 
van MINUTOLI , en later tot het 
staken der geheele onderneming. 
De gescheiden karavauen wend-
den zieh van Kasr Esckdcsdie 
naar de Oases van Jupiter-Am
nion, en HEMPRICH keerde daarop 
met zijne reisgenooten naar Alex> 
andrie terug, welke moeitevolle 
reis voor HEMPRICU niet zonder 
belang voor de natuurlijke his-

4 
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torio was. In 1821 bezochten 
zij vorder Middel-Egypte, de 
oraslreken der Pyramiden en de 
half-oases Fajum. Op deze reis 
-werd EHRENBERG bij Sakkara 
ernstig ziele. HEMPRICH verpleegde 
hem gedurende 3 maanden met 
de grootste zorgvuldigheid, doch 
•werd gelijktijdig door eene oog-
onlsteking (ophthalmia aegyp-
tiaca) aangetast, en daardoor 
langen tijd in zijne werkzaam-
heden belemmerd. In Augustus 
begonnen de beide vrienden de 
reis naar Opper-Egypte en Nu
bie; in February' 1822 bereikten 
zij Dongola, waar de landvoogd, 
ABDIM B E Ï , hen vriendelijk op-, 
nam,, en hun gedurende meer 
dan een halfjarig verblijf, kos-
teloos de tot onderhoud der ka-
ravaan veréischte middelen liet 
uitreiken. In Junij te Ambu-
kohl, de zuidelijke punt van 
Dongola, aangekomen, maakte 
H E M P R I C H , enkel door de be-
dienden vergezeld, eenen uit-
stap in de woestijn., en bragt 
eenen jijken buit van meest 
onbekende, groote Afrikaansche 
dieren mede terug. Om de tot 
dusverre bijeengebragte verzame-
lingen naar Europa in veiligheid 
te brengen, besloot HEMPRICH 

met dezelve naar Egypte terug-
tereizen, terwijl zijn togtgenoot 
in Ambukohl de nasporingen 
voortzette. De terugreis was 
met verscheiden moeijelijkheden 
verbunden ; intusschen vond 
HEMPRICH gelegenheid, om zijne 
verzamelingen met een Euro
pesch schip, naar de plaats van 
derzelver bestemming aftezen-
den. Onaangename berigten uit 
Europa bewogen hem, de ver-

dere inspanningen te lalen varen, 
waarom hij eenen tolk rmc As-
suan zond, om zijnen vriend 
terugteroepen. De tolk vernam, 
dat kort te voren 3 Europeers 
in Dongola ,'vermoord waren, 
meende dat E H B E N B E R G onder 
dezelve was, en keerde met dit 
berigt naar HEMPRICH terug; 
doch bijna gelijktijdig kwam, 
tot geruststelliug van HEMPBICH, 

E H R E K B E R G te Kairo aan. Door 
versehe brieven uit Europa we
der bemoedigd, bezochten de 
reizigers in het begin van 1823 
Deneden-Egypte tot Damiale. 
In Junij begaven zij zieh naar 
Suez, gingen daarop te scheep 
naar de kusten van het Sinai-
geborgte, en naar de gezamen-
lijke eilanden van den ingang 
tot den zeeboezem van Akaba 
tot Moilch, welker geographi
sche verhouding zij het eerst 
opnamen, en keerden in Augus
tus naar Tor terug, van waar 
HEMPRICH den Sinai besteeg; 
terwijl E H R E N B E R G , door het be-
zoeken der koraal-riffen, aan 
den voet gewond, in for bleef. 
Om geld tot nieuwe onderne-
mingen en reisbehoeften afteha-
len, keerde HEMPRICH naar Kairo 
terug. De vertraging echter van 
den consul van Triest, die de 
gelden had moeten afzenden, 
bragt eene aiwezigheid van vijf 
maanden van HEMPRICH van 
zijnen reisgezel te weeg, die 
zieh intusschen met waarnemin-
gen omtrent de koralen bezig 
hield, enbijherhalinghetSrf-
gebergte besteeg \ doch in het 
begin yan 1824 over Kairo naar 
Alexandria terugkeerde, en hier 
met zijnen vriend de lente door-



II Б M. 31« 

bragt. Een nieuw ongeval moest 
onze reizigers treffen. De consul 
van Triest had zieh van het 
leven beroofd, het geld was 
verloren en in Alexandria be-
gon de pest te woeden. De 
beide reizigers begaven zieh nu 
ter zee naar Beyruth in Syrie, 
en bezochten in Junij en July 
1824 den Libanon en de bouw-
vallen van Balbek, op welke 
reis HEMPRICH , door den beet 
eener adder gekwetst werd, doch 
daarvan gelukkig genas. — Rijk 
in waarnemingen en verzame-
lingen, keerden de natuur-on-
derzoekers in Augustus over 
Beyruth naar Damiate terug. 
Intusschen waren er nieuwe mid-
delen ter voortzetting van de 
reis aangekomen, en de beide 
vrienden maakten nu toebereid-
selen, tot de reeds sedert lang 
beslotene onderzoeking der Boode 
zee en van Abyssinie.. Den 1 2 
Decb. voeren zij van Suez, naar 
Tor, Djambo, Djcdda, waar zij, 
aan verscheiden ongelukkige toe-
vallen gelukkiglijk ontsnapt, het 
Kersfeest Vierden. In Djedda 
werd HEMPRICH door een hevig 
rheumatismus overvallen, hij 
spoorde echter EHRERBERG aan, 
ora desniettegenstaande eenen 
uitstap in het Balsemgebergte 
te doen, van waar laatstge-
noemde, behalve balserastrui- • 
ken, verscheiden merkwaardige 
landsprodukten medebragt. Na 
de herstelling van HEMPRICH zet-
teden beide vrienden op een 
Egypüsch schip, hunne reis naar 
mmfude voort, waar zij den 
7 February 1825 aankwamen , 
HEMPRICH genas hier den aan 

U 

de afwisselendo lyphus-koorts, 
lijdenden bevelhebber der Egyp-
lische troepen tegen de "Wechabi-
ten, waarop deze uit dankbaar-
heid aan HEMPRICH'S reisgenoot, 
EHRENBERG , 100 man Soldaten 
ter bedekking aanbood, om het 
gebergte te beslijgen. EHRENBERG nam echter slechts eene 
begeleiding van vier man en 
een' officier aan, bereisde gedu-
rende twaalf dagen, de tot dus-
verre nog door geenen Europeer 
bezochte bergen der Wechabiten 
tot aan den berg Berban, en 
vond, als een natuur-histori-
schen sebat, de apensoort Cy-
nocephalus Hamadrias, verdor 
neushorenvogels en andere zeld-
zaamheden. Op den 4 Maart 
verlieten zy' Gumfudc, ontdek-
ten den 7. het groóte bewöonde 
eiland Farsan, op hetwelke 
HEMPRICH , als de eersle Euro
peer, eenen uitstap maakte. Ook 
deed hij eenen togt naar het 
koffjj-gebergte legen Surdud, en 
vond hier vele door NIEBOHR en 
den Zweedschen reiziger FORSKAL 
bekend geworden planten. De 
krijgszuchtige bewegingen onder 
de volksstammen dier gewesten 
bewogen EHRENBERG eenen bode 
aan HEMPRICH te zenden, met 
uilnoodiging tot terugkomst om 
de verdere reis naar Abyssinie 
voorttezetten. — Op den 6 April 
bereikten zij het eiland Comerán, 
deden daarop eene onbekende, 
lusschen Cameran en Dhalac 
liggende, eilandengroep aan en 
landden op Belhosse, een dezer 
eilanden. Den 1 3 April landden 
zij op het eiland Hauahel, Mel
den zieh tot den 24 op dhalac 

5 
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op, en kwaraen op denzelfden 
dag op het eiland Massana aan. 
HEMPRICH ondernam nu eene reis 
op het vaste land bij Arkiko, 
waar hem rijke buit en belang-
slelling in het land langer op-
hielden, dan vroeger bepaald 
was; terwijl vermoeijenissen der 
reis en ligchamelijke inspannin-
gen, zijne buitendien zwakke 
gezondheid geheel ondermijnden. 
Gedurende de afwezigheid van 
HEMPRICH van Massana, was 
EHRENBERG aldaar ziek gewor
den , en HEMPRICH zelf had bij 
'zijne terugkomst hevige koorts, 
waaraan een braakmiddel geene 
vermindering toebragt, en die 
op den negenden dag zieh dui-
delijk als typhus openbaarde. 
HEMPRICH bezweek voor de ziekte. 
— Op den avond van den 30 
Junij 1825 ontsliep hij in de 
armen van zijnen trouwen, hem 
verplegenden vriend, verre van 
zijn vaderland, verre van zijne 
moeder, wier toekomst hem in 
zijn laatste levensuur veront-
ruslte. Op het kleine eiland 
Toalut, tusschen Massana en 
het vasteland, liet EHRENBERG 
het stofielijk overschot van den 
wakkeren man begraven, voor 
wien de zucht voor de weten-
schap, onder Afrikas brandende 
zon, een zoo vroeg graf bereid 
had. Het koninklijke museum, 
te ßerlijn bewaart de resultaten 
der nasporingen van HEMPRICH. 
Omlrent 2900 plantensoorlen, 
in 46,000 gedroogde exemplaren, 
1 3 5 soorten van zoogdieren, 430 
soorlen van vogels, 546 visch
en amphibiesoorten, 600 soorten 
van schelpdieren, omtrent 2000 
insekten-soorten, en 300 stuks 

jj delfstoffelijke voorwerpen, wer
den in 1 1 4 kisten ;naar Berlin 
gezonden. De gebeurtenissen, 
tot de natuurüjk'e historie der 
reis behoorende, heeft de Pruis-
sische regering op hare kosten 
in het licht gegeven. De dag-
boeken eh berigten van HEMPRICH waren met die van zijnen 
vriend voorbedachtelijk in een-
gesmolten, opdat de langstle-
vende er, als een geheel, ge-
bruik van zou kunnen maken; 
EHRENBERG heeft alzoo de vol-
ledige Beisbeschrijving in het 
licht gegeven. HEMPRICH was 
daarenböven de schrijver eener 
Naturgeschichte für höhere Lehr
anstalten. 2fi uitgave, Berlyn, 
1829. 

HENBERSON (THOMAS), Engel-
sche sterrekundige, in. 1798 
te Dundee geboren, was pas 
26 jaren, toen hij aan het bu
reau der astronomische langte 
eene toijze bekend maakte, om 
de verduistering eener vaste ster 
door de maan te berekenen, 
welke in den almanak voor de 
zeevaart werd geplaatst. In 1827 
deed hij aan de koninklijke 
maatschappij een Verslag, over 
het verschil der meridianeö der 
Observatoriums van Londeni en 
Parys, hetwelk zij in hare "er-
handelingen liet drukken. in 
1831 tot directeur der sterre-
wacht van de Kaap de^goede 
Hoop benoemd, kwam hij m 
1838 in Engeland terug, e n 

werd in het volgende jaar hoog-
leeraar der sterrekunde en direc
teur van het observatoriurnjan 
Edimburg. De vrije oogenous-
ken, welke hem deze dubme 
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betrekking overlieten, wendde 
hij aan, om de talrijke waarne-
mingen, welke Inj aan deKaap 
had gemaakt. in orde te bren-. 
gen, door dezelve te vergelijken 
met die van Greenwich, Cam
bridge en Altona; van 1834 tot 
1839 , had hij er 5 dl." van in 
net licht gegeven, en een 6.E 

was gereed, toen hij den 23 
November 1 8 4 4 , al te vroeg 
door den dood aan de weten-
schappen werd onlrukt. 

* HENDRIKS (WIJBRAND) , een 
beroemde schilder, in 1744 te 
Amsterdam geboren , waar hij 
in de stads teeken-akademie de 
eerste grondslagen tot zijne 
kunst legde. Na in de behang-
selfabrijk van HEMMERS geschil-
derd te hebben, begaf hij zieh 
uaar Engeland, doch moest, 
wegens eene ziekte, die hem 
aldaar overviel, spoedig naar het 
vaderland terugkeeren. Hij hield 
zieh nu eenige jaren te Haarlem 
op; begaf zieh daarop naar het 
dorp Ede op de Veluwe, alwaar 
de schilderachlige gezigten, zoo-
wel als de huisselijke tooneelen 
der landbewoners, zijner teeken-
pen en zijnpenseel, veelvuldige 
onderwerpen en ruime slof aan-
boden. In 1786 naar Haarlem 
leruggekeerd, werd hij aange-
steld als kastelein in TEYLER'S 
fundatie-huis, en als opzigter 
over het kunstkabinet ,• welke 
beirekking hij gedurende 33 
jaren, tot nut van het gesticht, 
en tot zijne eigene oefening en 
volmaking, bekleedde. In dien 
lusschen tijd versehenen er van 
hem, behalve vele uitmuntende 
teekeningen naar schilderten 

van voorname meesters, fraaije 
bloemstukken, landschappen, 
binnenhuisjes, kloek gepenseelde 
en welgelijkende portretlen*, 
regenten-, familie- en altaarstuk.-
ken, tafereelen met dood wild, 
die naast de beste van JAN WEE-NINK kunnen geplaatst worden, 
sladsgezigten, buurtjes, enzoo-
genaamde giewe-schilderijen, die 
zeer veel bijval vonden. Minder 
gelukkig slaagde hij in het his
torische vak. In 1819 uit zijne 
betrekking bij TEYXER's-fundatie 
ontslagen, was hij, ofschoon 
reeds hoog bejaard, nog steeds 
werkzaam voor de kunst. Het 
humoristische was een karakter-
trek van dezen schilder, hetwelk 
zijnen omgang deed zoeken, en 
bij klimmende jaren zijne levens-
krachten opwekte. DeHaarlem-
sche stads-teekenakademie vond 
in hem een' geruimen tijd eenen 
ijverigen mede-bestuurder, hij 
was daarenboven corresponde-
rend lid der 4." klasse van het 
koninklijk Nederlandsch insti-
tuut, en lid der Akademie van 
beeidende kunstente Amsterdam. 
HENDRIKS overleed den 28 Jan
uary 1831 . 

HENNEQDIN (P. A.), een Schil
der, in 1763 te Lyon geboren, 
was de kweekeling van DAVID , 
en werd, na den grooten prijs 
te hebben behaald, naar Rome 
gezonden, om er op kosten der 
regering te studeren. Maar na 
zieh in eenige oproerige toonee
len gemengd te hebben, was hij 
genoodzaakt Rome te vertaten , 
en kwam te lyojtterug, alwaar 
zijne staatkundige denkbeeiden' 
hem aan het grootste gevaar 
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blootstelden. Na den 9 thermi-
dor ,als terrorist in de gevangenis 
geworpen» zou hij verraoord 
zijn geworden, indien het hem 
niet gelukt was te ontsnappen. 
Hij begaf zieh naar Parijs, al-
waar zijne overdrevene repu-
blikeinschgezindheid, hem op 
nieuw deed gevangen nemen; 
de bescherming eens ministers 
gaf hem aan de vrijheid terug, 
en van dat tijdslip-af hield hij 
zieh enkel met zijne kunst bezig. 
Na eene schilderij te hebben 
vervaardigd, die de zegepraal 
des volks, op den bloedigen dag 
van den 10 Augustus 1 7 9 2 
voorstelde, dong • HENNEQUIN 
roede naar den prijs, uitgeloofd 
op de beste schilderij, die den 
slag van Nazareth, door JUNOT 
gewonnen, moest voorstellen. 
Dit sluk vereenigde met groole 
schoonheden, in het oog val-
lende gebreken,' en GROS werd 
bekroond. Maar Orestes, door 
de razerntyen gekweld, trok op 
de tentoonstelling van het jaar 
8 aller bawondering, en be-
haalde den eersten prijs. Nog 
heeft men van hem een aantal 
leekeningen en gravures, en in 
het museum heeft hij een zeer 
fraai plafond uitgevoerd. Na de 
res tauralie ging hij zieh leLuik 
vestigen, alwaar hij eene schil
derij ondernam, waarvan hot 
onderwerp uit de Bejgische ge-
schiedenis ontleend," de tröuw 
voorstelt van drie honderd bur
gers van, Franchimont, die bij 
het verdedigen hunner haardsle-
den sneven. HENNEQUIN ontving 
van de Nederlandsche regering 
en van den prins van Oranje 
krachtdadige ondersieuning; in 

1824 ging hij Doornik bewo-
nen, van waar hij in het vol-
gende jaar eenige stukken naar 
de tentoonstelling van Bijssel 
zond, onder welke wijnoemen: 
Socrates te midden zijner leer-
lingen. Men heeft aan dezen 
kunstenaar verweten van aan 
de zuiverheid der teekening.de 
overige deelen der kunst te heb
ben opgeofferd, en van vooral 
door het koloriet te hebben ge-
zondigd. HENNEQUIN overleedte 
Doornik in 1833. 

HENNEQUIN (ANTONIUS LODE-
WUK MARIA), beroemde advo-
kaat, in 1 7 8 6 te Monceaux bij 
Partys geboren, was 27 jaren 
oud, toen hij de loopbaan in< 
trad, welke hij met zoo veel 
roem moest ten einde streven, 

j en zijn eerste stap was eene 
' zegepraal. De restauratie had 
plaats gehad; ofschoon zijne 
welbekende beginselen die van 
eenen trouwen voorstander der 
monarchie waren, deinsde Inj 
nooit. terug, om zieh met de 
verdediging van beschuldigden 
te belasten, welke zijne gevoe-
lens niet deelden, en bijna altijo 
had hij het geluk, dezelvevrij-
gesproken terug te doen zenden. 
Het is op deze wijze dat bij 
in 1 8 1 5 burgers deed vrijspre-
ken, die beschuldigd waren, 
van wapeningen tegen de geäl-
lieerde troepen te hebben uitge-. 
lokt. Toen in 1 8 1 8 FIEVEE (zie 
dat Art.) in correctioneele policie 
betrokken werd, wegens eenige 
zinsneden der Correspondanee 
politique, die aan het ministerie 
mishaagd hadden, vertrouwde 
deze aan HENNEQUIN zijne verr-

http://teekening.de
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dcdiging toe, en verschafte hem 
daardoor het onderwerp van eene 
zijner welsprekendsle pleitreden. 
Onder de andere staatkundige 
zaken, waarmede HENNEQUIN be-
last werd, willen wij slechts 
aanhalen, die van den comman
dant BEBARD, in de zamenzwe-
ring van den Basar Français 
betrokken, en die in 1821 
door de kamer der pairs werd 
vrijgesproken. Zijne pleitrede 
voor de kamer, en die, welke 
hij ter verdediging van FIÉVÉE 
uitsprak, zijn in het 4.e deel 
der Annales du barreau mo
derne opgenomen. Zijne oratö-
rische talenten en zijne diepe 
ervarenheid in de wetgeving, 
duidden zijne plaats aan in de 
kamer der afgevaardigden,.hij 
werd na de omwenteling van 
1830, door het Seiwe-dep.t tot 
dezelve gezonden, en verscheen. 
met roem op de tribune; maar' 
de verzwakking zijner gezond-
heid veroorloofde hem niet er 
zieh dikwijls te doen hooren , 
en weldra werd de toegang tot 
dezelve hem geheel verboden. 
Deze redenaar, die tevens een 
zeer regtschapen mensch was, 
overleed den 11 February 1840. 
Een jaar te voren had hij in 
het licht gegeven: Traité etc. 
(Verhandeling Over de wetgeving 
en regtsgeleerdheid),. 2 dl.», in 
8.fo, de vrucht zijner Studien 
en diepe overwegingen. De heer 
TAILLANDIER heeft in 1824 in 
het licht gegeven: Choix etc. 
(Keuze der pleitreden van HENNEQUIN) , in 8.vo 
' HERBART (JOHANN FRIEDRICH), 

den 4 Mei 1778 te Oldenburg 
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geboren, maakle zijne eersle 
Studien in het gymnasium zijner 
geboorteplaats, en begaf zieh in 
zijn achttiendejaar, naar de uni-
versiteit van Jena. Zijn vader 
bestemde hem voor de regtsge
leerdheid, maar de betrekkingen, 
welke hij met FICHTE had aan-
geknoopt, deden hem weldra de 
wijsgeerige studien boven die 
der regten verkiezen. Na zijne. 
Studien volbragt te hebben, nam 
hij eene betrekking van huis-
onderwijzer in Zwitserland aan, 
en het was gedurende zijn vier-
j'arig verblijf aldaar, dat h'y* op 
het eigendommelijke denkbeeld 
kwam, om de wiskunde tot 
grondslag der wijsbegeerte te 
leggen, hetwelk als de oorsprong 
van zijn later stelsel moet be-
schouwd worden. Hij keerde 
daarop naar Duitschland terug, 
werd in 1805 hoogleeraar der 
wijsbegeerte te Göltingen, volgde 
in 1809 eene beroeping naar 
Koningsbergen als hoogleeraar 
der paedagogie en der wijsbe
geerte. Intusschen bewoog hem' 
het verlangen, om toLeeneuni-
versiteit te behooreri, welke 
meer dan die van Koningsbergen 
aan de intellectueele beweging 
deel nam, in 1833 andermaal 
eenen leerstoel te Göttingen te 
aanvaarden. De laatste jaren zijns 
levens werden zeer verontrust 
door de staatkundige gebeurte-
nissen van Hanover. Hy overleed 
te Göttingen in 1841. Tot zijne 
voornaamste werken behooren: 
1.° PESTALOZZIS Idee eines ABC. 
der Anschauung, 1802; — 2.° 
Kurze Darstellung eines Planes 
zu philosophischen Vorlesungen, 
1804; — 4." Allgemeine Pwda* 
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gogik, 1806; — 4.o Heber das 
philosophische Studium, 1807} 
— 5.° Allgemeine praktische Phi
losophie, 1808; — 6.o Haupt
punkte der Metaphysik, 1808 ; 
— 7.o Theoriae de attractione 
elemenlorum principia metaphy-
ska, 1 8 1 2 ; — 8.0 Lehrbuch 
zur Einleitung zur Philosophie, 
1 8 1 5 ; — 9.o Lehrbuch der Psy
chologie, 1 8 1 6 ; — 10.° Ge
spräche über das Böse, .1817 ; 
— i l . 0 Heber die gute Sache, 
1 8 1 9 ; — 12.o Heber die Mög
lichheit und Notwendigkeit, 
Mathematik auf Psychologie an
zuwenden, 1822 ; — 13.o pSy. 
chologie als Wissenschaft, 1824 ; 
—. 14.° Allgemeine Metaphysik, 
1828; — 15.0 Kurze Encyklo-
pädie der Philosophie, 1831 ; 
— 16.° Umriss pädagogischer 
Forlesungen, 1 8 3 5 ; — 17.° 
Analytische Beleuchtung des Na
turrechts und der Moral, 1 8 3 6 ; 

_ — 18.o Zur Lehre von der Frei
heit des menschlichen Willens, 
1 8 3 6 ; — 19.0 Psychologische 
Untersuchungen, 1 8 3 9 , enz. 
HERBAUT is van gevöelen, dat 
men bespiegelender wijze geen 
onbetwistbaar denkbeeld van God 
en de goddelijke zaken kan be-
komen, w'rjl, volgens hem, het 
der algemeene ondervinding der 
menschheid aan vaste grondsla-
gen mangelt, om de kennis 
eener.zoo verhevene orde te be
reiten jmaar hij dringt aanop 
de beoefening der natuur, ten 
einde het denkbeeld barer doel-
einden op nieuw de overhand 
te doen behouden, als het werk 
van eenen besturenden geest. 
Zoodanig is z\jn denkbeeld om-
trént godsdienstigé vraagpvmten. 

Ofscboon hij de openbaring niet 
heeft aangeroerd, telt men hem, 
wegens zijne beginselen, onder 
de Duitsche rationalsten, eo 
verscheiden critici hebben hem 
van atheismus.beschuldigd. Het 
onbepaalde zijner denkbeeiden, 
het duistere zijner uitdrukkin-
gen hebben dit verwijt verklaard» 
zoo niet geregtvaardigd. 

* HERBST (JOHANN GEORG), 
hoogleeraar der Catholgke the-
ologie in Tubingen, den 13 
Januarij 1 7 8 7 te Rothweil ge
boren, maakte zijne Studien in 
het gymnasium aldaar, enging 
in October 1805 in het Bene-
diktijner-gesticht van St. Petrus, 
in het Zwarte Woud, alwaar 
hij . zieh met bijzondere voor-
ingenomenheid der wiskunde 
toewijdde; dit gesticht werd 
echter weldra vernietigd, an hij 
betrok eenigen tijd de universi-
teit van Freiburg, keerde ech
ter naar Rothweil terug, om 
zijnen wijsgeerigen leergang ten 
einde te brengen, en de theo-
logie tot de'wetenschap vanzijn 
vak te kiezen. Nadat hij in 
1 8 1 0 , in het seminarie te Meers
burg, de priesterwijding had 
ontvangen, belastte hij zieh met 
de bediening der pastorij van 
het dorp Wiere bij Freiburg -
Bij de oprigting der Un i ve rs i t ä t 
van Ellwangen werd hij als 
repetent in het priester-semina-
rie aldaar beroepen, en hielü 
hij tevens aan de uoiversiteu 
voorlezingen over de Hebreeuw-
sehe en Arabische taal. In 181* 
werd hij gewoon hoogleeraar der 
Oostersche talen en der verkla-
ring des Ouden-Testaments. I n 
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1817 werd hij bij do theologi
sche faculteit in Tubingen ver-
plaatst, en op verlangen van 
den akademischen senaat, werd 
hij in 1832 tot opper-bibliothe-, 
karis benoemd. Zijne voorlezin-; 
gen vonden algemeen bijval, 
wegens de duidelijkheid en le-
vendigheid der voqrdragt, door 
de critische scherpzinnigheid, 
waarmede hij zoowel de verou-
derde leerbegrippen, als het 
spinsel van nieuwigheids-ade-
mende hypothesen krachteloos 
wist te maken, en daardoor 
het proofhoudende en rijpe te 
doen gelden. De inleiding tot 
het Oude Testament vormt het 
middelpunt van al zijne Studien, 
en zijne belezenheid in de oude 
en nieuwere letterkunde trachtte 
hij op dit nog zeer schaarsch be-
handeld onderwerp toetepassen. 
Het was hem echter niet vergund 
deze Inleiding zelf in het licht 
te geven, eerst zijn opvolger 
in het vak van bnderwijs, de 
hoogleeraar WELTE , vervulde 
dozen pligt der erkentenis en 
pieteit. Aan het sedert 1819, 
door de Catholijke godgeleerde 
faculteit tut stand gebragle The
ologische Quarlalschrift nam 
hij steeds werkzaam deel, en 
behalve de eenige verhandeling 
De pentateuchi qmtuor librorum 
posteriorum auclore et editore 
ebmmentatio, Gmünd, 1817, 
deed hij de meeste vruchten 
zijner Studien in dat tijdschrift 
opnemen. Zijne voornaamste 
verhandelingen zijn: 1.° Heber 
die Aufenthalt des Apostels PETRUS zu, Rom, 1802; — 2.« Die 
Synoden zu Elvira, Ancyra , 
Mmcmsarea und Arles, 1821 ; 

-— 3.° Die allgemeine Synode zu 
Nicea, 1822; — 4.° Die Synode 
zu Laodicea und Gangra, 1823 j. 
— 5.° Die Synode zu Sardica, 
1825; — 6.° Geschichte der 
katolischen Kirche zu Utrecht, 
1826; — 7." Die Synoden zu 
Faience und Turin, 1827; — 
8.o Die Afrikanischen Synoden, 
1828—1829; — 9.« Die Bücher 
der Chronik und ihr Ferhält-
nisz zu den Büchern Samuels 
und der Kirche, ihre Glaubwür-
digkeit und die Zeit ihrer Ab-
fassung, 1831; — 10.° Die 
Verdienste der Mauriner um die 
Wissenschaften, 1833—34 enz. 
Hij overleed den 31 Julij 1836, 
aan eene borstontsteking. Uit 
zijne lellerkundige nalatenschap 
gaf, zoo als reeds gezegd is, 
B. WELTE in het licht: Bisto-
risch-kritische Einleitung in die 
heiligen Schriften des alten Tes
taments , vervollständigt und 
überarbeitet, Freiburg, 1840 tot 
1842 , 2 dl.n, welk werk do 
geleerdheid van den verdienste-
lijken man in een dankbaar 
aandenken zal houden. 

HERITIER DE BRUTELLE (KAREL 
LODEWHK L'), raadsheer bij het 
hof der gemeene landsmidde-
len, te Parijs in 1746 geboren, 
onderscheidde zieh voorname-
lijk door zijnen smaak voor de 
natuurlijke historic. In 1789 
voerde hij het bevel over de 
nationale garde van Versailles, 
en had het geluk om elf lijf-
wachten uit de banden van 
het graauw te redden, dat op 
het punt stond, om dezelve te 
verscheuren. Hij deed zieh de
zelve uitlovoren, om hen naar 
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Parijs tö vcrvoeren, en ver-
schafte hun kleederen, onder 
welker vermomming zij konden 
ontvlugten. De vermindering 
zijner fortuin noodzaakte hem 
belrekkingen te aanvaarden, 
welke men zieh beijverde hem 
aantebieden. Hij werd eenigen, 
tijd bij het ministerie van jus-
tilie geemployeerd, en lot twee-
malen als regter in do burgerlijke 
regtbank van Parijs benoemd. 
Hij werd vermoord bij zijne 
woning, den 16 April 1800. 
Men heeft van hem 1.° Stirpes 
nova wt minus cognilai des-
cript. illustrates, Parijs, 1784, 
in fol., een niet voltooid werk; 
— 2.° Cornus specimen bota-
nicum sistens descriptiones et 
icones specierum corni minus 
cognitarum, 1788, in fol. Dit 
is de geschiedenis der kornoelje-
boomen; — 3.° Gcraniologia 
seu erodii, pelangonii, etc. his- > 
toria iconibus illuslrata, 1787, 
in fol.; — 4.° Sertumanglicum 
seu plantce rariores quw in hor-
tis juxta Londinum, imprimis 
in horto regio Kewensi excolun-
tur, 1788, in fol. Zijne Lofrede 
door CoviER, behoort tot het 
4.e dl. der verhandelingen van 
het instituut, afdeeling weten-
schappen. 

HERMAN VAN RHSWIJB. — in 
het Wbk. abusivelijk mar Rus-
wuK verwezen—, een Holland-
sche ketter, werd in 1499 
gevangen gezet, en bekwam 
eerst zijne vrijheid weder, na 
dat hij zijne dwalingen afge-
zworen-had; maar nadat hij 
dezelve op nieuw had gepre-
dikt, werd hij in 1512, te 

's Gravenhuge levend verbraud. 
Hij leerde dat de engelen niet 
door God geschapen zijn, en 
dat de ziel niet onsterfelijk is; 
hij loochende hel bestaan oener 
Del, 'en beweerde dat de stof 
der elementen eeuwig was; hij 
verwierp de H. Schrift, de oude 
en nieuwe wet, met een woord 
alle eigenzinnigheden en drog-
reden leidden zijne uitspraken, 
en beslisten in hetgene hij al 
of niet wilde aannemen. 

* HERMANN (JOHANN GOTT-FRIED), een buitengemeen scherp-
zinm'ge en geleerde letlerkundige 
en criticus, in 1772, te Leip
zig geboren, openbaarde reeds 
vroegtijdig eene bepaalde neiging 
voor de classieke leiterkunde; 
volgens het verlangen zijns va-
ders, beoefende hij echter te 
Leipzig en Jena, de regtsge-
leerdheid, en bewees zijne er-
varenheid in dezelve door de 
verhandeling de fmdamenlis 
juris puniendie, 1793; Inj Ha' 
echter dit vak geheel en al va-
ren, en bepaalde zieh uitslni-
tend tot de humaniora. In 1794 
werd hij in zijne geboorteplaats, 
door de verdediging der thesis: 
De poeseos generibus, als aka
demische docent bevoegd ver; 
klaard, en in 1798 werd ny 
buitengewoon hoogleeraar oar 
wijsbegeerte. Ten gevolge eener 
beroeping naar Kiel, aan welke 
hij niet beantwoordde, verkreeg 
hij in 1803 het gewone hoog-
leeraarsambt der welsprekeno-
heid, waarmede in 1809 QE 

dichlkunst vereenigd werd; »j 
welke betrekking hij aen 1» 
Decb. mo zijn SOjarifi 
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als Dr. der wijsbegeerte, enden 
18 October 1844 hetzelfde als 
akademisch onderwijzer Vierde, 
en den 31 December 1848, als 
een sieraad der hoogeschool over-
leed. Zijne voornaamste werken 
zijn:; l.o De melris gr. et Rom. 
p'oetarum, 1796 j — 2.° Hand
buch der Metrik, 1799; — 3.o 
Elementa doctrinae metricae, 
1816; — 4.o Epitomedoct. metr., 
1818, 2.e uitg., 1844; — S.» 
De metris Pindari, in de uit-
gave van HEYNE ; — 6.o De 
emendanda ratione gr. gramma-
iicae, 1801. Met eene scherpe 
kritiek helderde Inj in eene voor,-
beeldige kortheid SOPHOCLES , de 
meeste treurspelen van E U R I P I 
DES , de blijspelen van ARISTO
PHANES en P L A U T U S , de lofzan-
gen van HOMERÜS , ORPHEUS , en 
de Ars poetica van ARISTOTELES 
op. Over de oude mythologie 
wisselde hij zijne beschouwingen 
met GREDZER , in de geestige 
Briefen über Homer und Hesi-
odos, Heidelberg, 1818. Ook 
als stichter van het Grieksch 
genootschap in Leipzig, in 1793, 
heeft HERMANN zieh bij decla's-
sische Studien zeer verdienstelijk 
gemaaktv 

HERMELIN (SAMUEL GUSTAAF , 
vrijheer), een delfstofkundige, 
te Stokholm in 1744, uit eene' 
adellyke familie geboren. Wijdde 
zieh reeds vroegtijdig aan de 
beoefening der wetenschap toe, 
in welke hij zieh beroemd moest 
maken. Hij bezocht de koper-
mjjnen van Fahlun, alwaar hij 
bijdroeg tot de oprigting eener 
fabrijk van vitriool; zwavel en 

II. D E E L . 

coleothar, en hield zieh ook 
bezig met de goudmijn van Al-
derfors. Hij bezocht de ver-
schillende deelen van Zweden, 
met het doel, om er de ver-
schillende voortbrengselen van 
te beoefenen, en bekwam ver-
volg'ens de vergunning, om 
vreemde landen te bezoeken. Hij 
bereisde Duüschland, de Ne-
derlanden, Frankrijk, daarna 
met eene zending voor de Fer-
eenigde Staten belast, maakte 
hij gebruik van zijn verblijf in 
Amerika om zijne kundigheden 
uittebreiden, en kwam in 1784 
over Engeland in Zweden te-
rug. Naauwelijks was hij in zijn 
vaderland teruggekeerd, of hij 
trachtte een nieuw licht over de 
aardrijkskunde, de geologie en 
de statisliek van Zweden te ver-
spreiden, dat hem toescheen 
onvolledig bekend te zijn. Wel-
dra gaf hij de kaart van Westro-
Bothnie en Lapland in het licht. 
Hij zette deze groote onderne-
ming voort, en wijdde er ge-
durende 15 jaren zijnen üjd en 
zijne fortuin aan toe: toen hij 
de 26 eerste kaarten in het licht 
had gegeven, zag hij zieh ver-
pligt deze onderneming, in de 
handen eener maatschappij over 
te geven , die er hem het opzigt 
over loevertrouwde. HERMELIN 
had het genoegen dezen grooten 
Atlas van Zweden geheel vol-
tooid te zien. Zijne vaderlands-
lievende pogingen bepaalden zieh 
niet tot die werkzaamheden. Hij 
ontwikkelde de bronnen van be-
staan der Noordelijke provincien 
van Zweden, waarvan de ar-
moede zeer groot was, door, 

V 
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smidsen en smelthuizen opte 
rigten, door nieuwe wegen té 
openen, door de middelen van 
vervoer te water te verbeteren, 
en door aan de Laplandsche 

* grenzen, eene uitgestreklheid 
gronds te doen ontginnen, waar-
van de oppervlakte, naar men 
zegt, met die van geheel Poriw 
gal gelijk staat. In deze onder 
neming sleeht ondersteund, en 
door toevallige omstandigheden 
legengewerkt, putte hij al zijne 
middelen uit, en was verpligt 
zrjn geheele vermögen aan zijne 
schuldeischers overtelaten. Het 
collegie der adellijken liet in 
1800 te zijner eer eenen ge-
denkpenning slaan, met dit 
opschrift in het Zweedsch: Aan 
HERMELIN, door zijne medebur-
gers en vriehden aangeboden, 
wijl hij ons vaderland beter 
heefl doen kennen, en de woe-
slijnen verrijkt en bevolkt heeft. 
Toen hij in 1 8 1 5 , na eene 5 4 
jarige dienst, de administrarte 
der mijnen verfiel, liet de rege
ring hem zijne bezoldiging be-
houden, waarbij de staten eene 
jaarwedde van 6,000 rijksdaak 
ders voegden. Hij ovérleed den 
4 Mei 1820. Zijne voornaam-
ste werken zijn: 1.° Over het 
melten der hoperen delfstoffen, 
Stökholm, 1 7 6 6 ; — 2.o Over 
het gebruik der steenen nit de 
Zweedsche groeven, 1 7 7 1 ; —-
3.0 Over de aanwending der hulp-
bronnen der verschwende Zweed
sche g'ewesten, 1 7 7 3 ; — 4.o 

. Tafereel der bevolking ennijver-
heid van Weslro-Eothnie, Stoh-
hob»,im. ZijneLofredekomt 
voor in de Gedenkschriften der 
akademie van Stökholm van 1 8 2 1 . 

*' HERMES (JOHANN TIMOTHEUS)) 
in 1 7 3 8 te Petsnik in Pauli, 
meren geboren, werd doorzijfljj 
landgenooten de Duitsche RICHARDSON bijgenaamd, was eerst 
onderwijzer aan de ridder-akV 
demie te Brandenburg, daarna 
veldprediker te Lüben, verde? 
slot-prediker, van denvorstvaö 
Anhalt te Pietz, en overleed den 
24 Julij 1 8 2 1 , als opper-be-
windhebber en eerste hoogleer-
aar der godgeleerdheid te Bres
lau. Hij heeft zieh bijzonder 
bekend gemaakt door zijnen • 

. vroeger veel gelezene'n roman r 
l.o Sophiens Reisen von Mrnel 
nach Sachsen, 3.« uitg., Leipzig; 
1 7 7 8 , 5 dl.».- Verder sehreef 
hij: —- 2.o Geschichte der Miss 
Fanny Wilkes, ib. 1 7 8 1 , 2 dt», 
naar het Engelsch gevolgd; — 
3.o Für Töchter edler Herkunft, 
ib. 1 7 8 7 , 3 dl.»; — 4.» » 
Eltern und Ehelustige, ih 1789 
tot 1 7 9 0 , 5 dl.», enz., meest 
alle in het Nederduitsch ver-
taald. 

* HERMES (GEORGHJS), toen 
wij in 1833 , in het 12.« dl. van 
het Wbk. het artikel HEBHBS 
(G.) sloten, opperden wij het 
vermoeden, dat de latere ge-
schiedenis, ten opzigte van het 
Hermesiaansche stelsel, wellig' 
eenen sluijer zou wegschuiven» 
dien het den toen levenden ge-
schiedschrijver, wien het o№ 
de bevordering van godsdienst, 
vrede en onderlinge üefde w 
doen ware, niet raadzaamzoude 
geweest zijn, slechts eenigz»8 

opteligteh. — Wat wij onder 
deze bedekte termen, in de verte 
voorspelden, werd reeds na ver-
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loop van twee jaren verwezen-
lijkt. Bij eene breve van GREGO-

R I D S XVI, van 16 Septb. 1835, 
beginnende met de woorden : 
Dum- acerbissimas, werd het 
stelsel van HERMES als valsch 
en onverdedigbaar, in deszelfs 
grondslagen verworpen, en uit 
de dogmatiek de punten aange-
wezen, waarin de beginselen van 
H E R M E S , met de gezonde leer 
in «trijd waren, Welk veroor-
deelend vohnis later door Pius 
IX vernieuwd is: Mögt men 
begeerig zy'n een beknopt over-
zigt van dit door de Kerk ver-
oordeelde stelsel te lezen, zoo 
verwijzen wij te dien einde tot 
de Allgemeine Realencyelopädie 
für das katolische Deutschland, 
artikel Hermes und Hermesisches 
System, en tot Dr. J . ASBACH'S 

Allgemeines Kirchen-Lexicon, 
artikel HERMES. — Hermesia-
nismus, 

H E R O L D (LODEWIJK JOZEF FER

DINAND) , componist, in 1792 
te Parijs van Duitsche ouders 
geboren, en in Januarij 1834 
overleden, was de zoon van 
eenen Duitschen toonkunste-
naar. In het conservatorium 
toegelaten, ontving hij-er lessen 
van ADAM op de piano, en be-
haalde in 1810 den eersten prijs 
voor dat instrument. Hij ging 
vervolgens in de klasse van 
MEHUL over voor de compositie; 
na in 1812 den grooten prijs 
te hebbeh behaald, werd hij 
naar Rome gezonden, alwaar 
hij drie jaren ten koste van het 
gouvernement doorbragt. Zijn 
eerst dramatisch werk was J a 

Jeunesse Ac HENRI IV (de Jeugd 
van HENDRIK IV), naar hetstuk 
van A L E X . D U V A L gerangschikt, 
en dat in 1815, te Napels met 
bijval ten tooneele werd gevoerd. 
Onder zijne overige voortbreng-
selen verdienen vermelding: 
Charles de France ou Amour et 
gloire (zie B O I E L D I E U ) ; • — les 
Rosières; la Clochette; le Pre
mier venu etc. ; l'Auteur mort 
et vivant; le Roi René; Marie;" 
Zampa, en le Pré aux clercs. 

••" H Ë R R E I J N S ( W I L L E M JAKOB) , 

in 1743 te Antwerpen geboren j 
behaalde reeds in den ouderdom 
van 22 jaren in zijne geboorte-
plaats, don eersten prijs voor 
de teekening naar het ievend 
model. Ofschoon Inj als Schil
der het geschiedkundige vak 
gekozen had, legde hij zieh 
niettemin, met het beste ge-
volg, op de wis-, doorzigt- en 
bouwkunde toe, zoodat hij in 
1766 tot hoogleeraar in die 
wetenschappen werd bevorderd, 
waarby de stedelijke regering-
van Antwerpen in het zelfde 
jaar nog het vak der teeken-
kunst voegde. Hij was de op-
rigter van de stads schilder-, 
beeldhouw- en bouwkund.ige 
akademie te Meehelen, werwaàrts 
hij ontboden was, om op last 
van het toenmalig Belgisch be-
stuur de voornaamste gebeurte-
nissen uit de oude Nederlandsche 
historié in teekeningen voorte-
slellen. Later werd hij tot eer
sten schilder der Staten van 
Brabant benoemd, en sedert 
1798 hield hij zijne vaste woon-
plaats weder in Antwerpen, al-

2 
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waar hij hoog bejaard, als lid 
van het koninklijk Nederlandsch 
institunt en hpogleeraar der 
koninklijke akademie, den 1 0 
Augustus 1827 overleed. — 
Onder zijne schilderslukken, die 
hem eene waardige plaats naast 
RUBENS , TAN DUK en JORDAENS 
aanwijzen, verdient, vooral ver
meid te worden het Heilige 
Avondmaal, in de St. Nicolaas-
Jeerk te Brüssel; de discipelen 
van Emmaus, in de kapel van 
net H. Sacrament der hoofdkerk 
te Antwerpen, waarin de scha
kering der kleuren en van het 
licht en bruin, een heerlijk 
effect te weeg brengt; voorts 
het portret ten voete uit van 
keizer JOZEF I I , die hem, in 
1 7 8 1 , met een bezoek vereerde, 
en dat door CARDON in het ko-
per is gebragt. HERREUNS heeft 
verscheiden beroemde kweeke-
lingen gevormd. 

HERRGOTT (pater MARQUARD), 
een geleerde benedikfijner, den 
9 October 1693 te Freiburg in 
Breisgau geboren, studeerde al-
daar en te Slraatsburg, en begaf 
zieh in 1 7 1 4 , te St. Blasius, 
in het Zwarte-Woud, in de 
orde der Benediktijnen; kwam 
te Rome in het Duitsche colle

gia, bereisde Frankrijk, enwerd 
in 1 7 2 8 , als afgevaardigde dor 
berieden Oostenrijksche land
standen naar Weenen gezdnden. 
Keizer EAREJ, VI benoemde hem 
in 1 7 3 6 , tot zijnen werkelijken 
raad, en keizerlijken geschied-
schrijver, en eerst in 1 7 5 0 
verliet HERRGOTT Weenen, werd , 
proost te Krotsingen, ontving 
van zijnen vorst-abt de waar- I 

— H E S. • 

digheid van geheimraad en 
vorstelijk stadhouder, en over» 
leed den 9 October 1762. Aan 
zijne geleerdhèid en onvermoeide 
vlijt, heeft men de volgendo 
belangrijke werken te danken : 
1.° Genealogia diplomatica Au-
gustae Gentis Habsburgicae, 
Weenen,. 1 7 3 7 , ' 2 dl.» in fol., 
met pi. — 2.° Monumenta Au-
gustae Domus Auslriacae, i b . , 
1 7 5 0 — 7 2 , 4 dl.", in fol., met 
vele platen ; — 3.° Fetus dis
ciplina monastica, seit collectio 
auctorum ordinis S. Benedicti 
maximam partem in editorum 
etc., Parijs, 1 7 2 6 , in 4.T0 

HESS (LODEWIJK), een Schil
der,, in 1760 te Zurich ge
boren , was eerst zijnen vader, 
in diens beroep als vleeschhou-
wer behulpzaam, en legde zieh 
vervolgens op het landschap-
schilderen toe, waarin hij heeft 
uìtgemunt. Zijne talrijke en 
zeer gezochte schilderijen on-
derscheiden zieh door de waar-
heid der teekening, door de 

' keuze en den smaak, die de 
zamenslelling kenmerken, door 
de harmonie en de verscheiden-
heid der liggingen, de schoon-
heid des koloriets, en vooral 
door de doorschijnendheid en 
schakering der wateren* die ut 
al zijne voortbrengselen aller-
bevalligst zijn. HESS overleed IÜ 
zijne geboorteplaats in 1800. 
MEUEÄ schreef zijne Biogra
phie, Zürich, 1800. 

* HESSEUNK (GERARB), den 
2 3 October 1 7 5 5 te Groning®1 

geboren, werd in 1788 tot 
doctor in de wijsbegeerte №• 
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vorderd. Na zieh gedurende 5 
jaren in de doopsgezinde en re-
monstrantsche kweekschool te 
Amsterdam gepefend tehebben, 
werd hij als Ieeraar der doopsge-
zinden naar Bolswardteicoepen; 
den 9 October 1786 aanvaardde 
hij den post van hobgleeraar in 
de godgeleerdheid in de kweek-

• school der doopsgezinden te 
Amsterdam, waarbij hem ook 
in 1800 den leerstoel der Wijs-
begeerte werd ingeruimd, welke 
beide betrekkingen hij tot aan 

, zijnen dood, den 7 November 
1 8 1 1 voorgevallen, op de roem-
rijkste wijze heeft waargenomen. 
Behalve zeerbelangrijke thesis en 
verhandelingen, waar onder eene 
De montibus ignivomis ae term 
motibus eorum que cognatione^ 
en eene andere: Oratio causas 

• exponens cur doctrina evangelica 
etc. heeft men van hem: 1.° 
Uitlegkundig Woordenboek des 
nieuwen Ferbonds, 2 dl.n, in 
8.v°; — 2.° Over het verband 
tusschen den Natuurlijken, Mo
saischen en Christelijken gods-, 
dienst; — 3.° Over de twijfelarij 
en het meesterachtig beslissen 
in godsdienstige sahen; — 4.° 
Over den invloed van het bur-
gerlijke bestuur op den gods-
dienst; de drie laatstgenoemde 
verhandelingen werden door 
TEYLER'S godgeleerd genoot-
schap' te Haarlem, met het 
eere-metaal bekroond; — 5-° 
Over de begrippen van den 
schrijver van den Brief aan de 
Hebreers, over het Hoogepries-
twschap van CHRISTUS,- door 
het Haagsche genootschap ter 
verdediging van de christelijke 

godsdlenst hekroond. Yoorta 
een aantal stukken over de 
wijsbegeerte en natuurkunde, 
en — wat voor de algemeen-
heid zijner kunde pleit — eene 
uitvoerige verhandeling Over de 
Hollandsche dichtmaat en pro-
sodie, toegepast op het rythmus 
en metrum der ouden. 

* HEUSDE (PHILIP WILLEM 
VAN), een Nederlandsche letter
kundige , den 1 7 Junij 1778 
te Rotterdam geboren, studeerde 
aan de hoogeschoöl te Legden, 
alwaar hij de leerling van WITTENBACH (zie dat Art. -Wbk-) 
was.. Den 26 Januarij 1804 
aanvaardde hij met eene plegtige 
redevoering den post van hoog-
leeraar in de welsprekendheid, 
geschiedenis, budheidkunde en 
Grieksche taal aan de TJtrecht-
sche akademie. Onder de Fran-
sche overheersching was hij een 
der professoren dier hoogeschoöl, 
welke den moed behielden, om 
more majorumjü hunnenwerk-
kring nuttig te zijn, en die op 
hunnen post ijverig bleven vol-
harden, waardoor dan ook de 
reeds gedecreteefde ondergang 
der hoogeschooj gelukkiglijk ver-
hoed werd. Met de ridder-orde 
van den Nederlandschen leeuw 
versierd, verkreeg hij zitting 
in het koninklijk Nederlandsch 
instituut, en stond met vele 
andere geleerde genootschappen 
en instellingen- in naauwe be-
trekking. Op eene reize door 
Zwitserland, overleed hij in het 
laatst van Julij 1839 te Geneve. 
De hoogeschoöl van Utrecht, 
waaraan hij 35 jaren. werkzaam 

3 
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•was, verloor in hem eenen 
waardigen heoefenaar der we-
tenschappen, een' groot benner 
der oudelotteren, een' smaakvol 
schrijver, en -vooral een' man 

' van onbesprokene deugd, hulp-
vaardigheid en opregte vroom-
heid. Tot zijne voornaamste 
werken behooren: 1.° Spec, 
crit. in Platonm, 1 8 0 3 ; — 
2.° Initia philos. piaton, 3 d l . n , 
Utrecht,' 1 8 2 7 — 3 6 ; — 3.o De 
Somatische school of Wtfsbe* 
geerte voor de 19 . E eeuto; — 
4.o Brieven over den aard en 
het doel van het hooger onder-
wijs; beide laatste geschriften 
zijn in hetHoogduitsch vertaald. 
Na zijnen dood verscheen nog 
in het licht; Characterismiprin-

" cipum. philosoph, vett., Am
sterdam, 1839. VergelijkKisr, 
Memoria Heüsde, Legden, 1839. 

* HEYDEN (JAN VAN DER), 
een beroemde schilder, in 1640 
te Gorinehem geboren, en in 
1 7 1 2 te Amsterdam overleden, 
openbaarde reeds vroeglijdig 
eene bepaalde neiging voor de 
schilderkunst. Na zieh te Am
sterdam te hebben gevestigd, 
waar hij voörnamelijk binnen-
gezigten van Steden schilderde, 
begon hij zieh eindelijk op groo-
tere stukken toeteleggen. Zijn 
Sladhuis (thans köninklijk pa
leis) van- Amsterdam, met de 
Nieuwe korken Wa,ag, datvoor 
zijn meesterstuk doorgaat, be-
vindt zieh met' twee andere 
zijner stukken in het museum 
van het Louvre. De meeste zij
ner kunstgewrochten zijn ver-
levendigd met beeiden van men
schen en dieren, floor zynen 

H I D. 

beroemden tijdgenoot ADRIAAN 
VAN DER VELDE. VAN DER HEY
DEN was tevens de uitvinder 
der blikken lantarens ter ver-
lichting der stad Amsterdam, 
waar zij in 1 6 6 9 werden inge-
voerd, en möge hij niet voor 
den uitvinder der slang-brand-
spuiten gehouden worden, dan 
loch zeker is hij de aanmerke-
lijke verbeteraar derzelve. 

HEYNE (C. G.), in het Wbk. 
onder dit artikel, en ook abu-
sivelijk onder HAYNE geplaatst. 

HIDALGO Y COSTILLA (don Mi-GUEL), een der eerste aanvoerders 
van den opstand Mexico, in 
dat gewest van Spaansche ouders 
geboren, omhelsde dengeestely-
ken staat, en verwierf door zijne 
talenten en zijne geleerdheid 
eenen grooten invloed op da 
Indianen, dien zijn verklaarde 
haat legen de Spanjaarden hem 
reeds verzekerde. In overeen-
stemming met drie officieren, 
die te Mexico eenen centralen 
club oprigtten, om den opstand 
te leiden, vormde hij het ont-
werp, om zijn land aan het 
moederland te onttrekken. On> 
derrigt, dat zijn plan ontdekt 
was, bespoedigde hij de uit-
voering deszelven, ten einde 
zijne vijanden onverhoeds te 
overvallen. Den 1 4 September 
1 8 1 0 , dag waarop hij voor de 
Indianen moest prediken, koos 
hij tot onderwerp zijner leerrede 
de dwingelandij der Spanjaar
den, en wist hij de geestdrift 
zijner toehoorders zoo zeer op-
lewekken, dat zij te wapen 
snelden. Aan het hoofd der 
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opstandelingen, bij welke zieh 
weldra twee eskadrons vau het 
regiment der koningin voegden, 
maakte hij zieh meester van de 
stad Zelaya, alwaar twee an
dere regimenten zijn leger kwa-
men vergrooten, en ging op de 
rijke stad Guanaxuato los, die 
ofschoon met 80,000 inwoners 
bevolkt, slechts eenen zwakken 
tegenstand bood. Om z'y'ne troe-
pen te vermeerderen, bevrijdde 
HIGALDO de Indianen van de 
vernederende belasting, welke 
hun ty'dons de verovering onder 
den tilel van irubitos was op-
gelegd. Zijn leger was aanzien-
lijk geworden, hij organiseerde 
hetzetve regelmatig, enwapende 
degene, aan welke hy geene 
geweren kon verschaffen, met 
hijlen, pieken en houweelen. 
De schalten, waarvan hij zieh 
had meester gemaakt, dienden 
om dezelve te betalen.' Hij Het 
munt slaan in den naam der 
Mexikaansche republiek, en toen 
deze voorbereidselen geeindigd 
waren, rigtte hy zieh op Val-
ladolid, alwaar hij onder de 
juichtoonen'der Indische bevol-
king ontvangen werd. Toen 
HIDALGO zieh aan het hoofd 
van omtrent 80,000 man zag 
geplaatst, besloot hij op de 
hoofdstad aanterukken. Den 
27 October 1810 te Toluea 
aangekomen, werd hij eenige 
oogenblikken opgehouden door 
de excommunicatie, welke de 
aartsbisschop van Mexico tegen 
hem uitvaardigde; maar hij be-
antwoordde den aartsbisschop 
door eene geloofsbelijdems, 
waarin hij zieh over heUerwyt 

V 4 

van ketterlj regtvaardigde, en 
vooruitgegaan door het beeld 
der H. Maagd, verscheen hij 
den 3 1 October voor Mexico. 
De onder-koning weifelde niet 
om met 6,000 man de Indianen 
aantetasten, die het hazenpad 
kozen; nadat HIDALGO vruchte-
loos beproefd had, om de vlug-
telingen weder te vereenigen, 
nam hij in goede orde den af-
togt, en ging weldra weder 
aanvallender wijze te werk. 
Zijn gezag werd erkend in de 
provincien Valladolid, Mecho-
acan, Zacatecas, Guadalaxara, 
San Luis de Potosí en Sonora. 
Maar den 1 7 January 1 8 1 1 , te 
Puente de Calderón op nieuw 
door het koninklijke leger aan-
getast, onderginĝ  hy, ofschoon 
hy* met dapporheid streed, eene 
volslagene nederlaág. Te Zaca- • 
tecas aangekomen, organiseerde 
hij eenige corps partijgangers 
(guérillas).,_ en daär hij voor-
zag dat. hij het in dat gedeelte 
van Mexico niet zou künnen 
vol houden, nam hij de wijk 
naar- de Oostelyke provincien, 
welke hij bewoog, zieh ten 
zijnen voordeele te verklaren. 
Maar door de- koninklijke troe-
pen achtervolgd, Irachtte hij 
zieh door de vlugt naar Louisi
ana te redden. Door verraders 
overgeleverd, werd hij onver-
hoeds overvallen, en met 50 
offleieren, die gefusileerd wer
den, gevangen genomen. Nadat 
HIDALGO van da priestórlijke 
waardigheid was ontzet, onder-
ging hij den 27 Jan. hetzelfde 
lot. In, dezen eersten oorlog 
worden de koninkjijke troepen 
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aangevoerd door de veldheeren 
C R U Z , COLHSJA , de kolonels, 
L O P E Z , TRTJXILLO enz. De on-
derkoning was eerst I T C R R I G A R Y , 
daarna V E N E G A S , die door zijn 
al te willekeurig gedrag nieuwe 
bewegingen verwekte, die later 
de uitdrijving der Spaniards 
ten gevolge had (zie I T U R B I D E ) . 

HIERO . — Zie HIERON *Whk.~ 

* HINLOPEN (JOANNES) , den 
25 October 1 7 5 9 te Utrecht 
geboren, bezocht aldaar de 
Fransche en Latijnsche Scho
len , doch het was vooral door 
de bemoeijingen zijns vaders, 
die predikant was, dat zijne 
verstandelijke Vermögens zieh 
op de gunstigste wijze ontwik-
kelden. Reeds vroeg openbaarde 
zieh zijnen aanleg voor de La
tijnsche diehtkunst. Van 1 7 7 6 
tot 1781 bezocht hij de hooge-
school; de twee eerste jaren 
derzelve besteedde hij aan de 
beoefening der taal-, rede-, 
wis- en natuurkunde, en der 
geschiedenis van de oude en 
nieuwere volken, • waarna hij 
zieh bepaald op de regtsgeleerd-
heid toelegde, welke het vak 
zijner bestemming zoude zijn. 
Hij had hierin de hoogleeraren 
P. BONDAM , J. H. VOORDA en M. 
TIJDEMAN tot gidsen j door zijne 
dissertatie by het vertaten der 
faoogescbool Periculum ofoerva-
tionum apolopeticarum pro fic-
Umihm Juris civilis Romani, 
bewees hij dat hij van de lessen 
van zulke meesters gebrnikhad 
gemaakt. Kort daarna trad hy 
m de pleit?.aalop, en, ofschoon 
hem do regtsgeleerde praktyk 

niet behaagde, oogstte hij tooh 
veel lof in. Weldra onder-
scheidde hij zieh als een be-
bekwame navolger der oude 
dichters, waarin hij vooral door 
zijne behandeling van ANACREOK 
veel lof verwierf. in November 
1782 werd HINIIOPEN tot lid der 
vroedschap van Utrecht be-
noemd, en in December 1783, 
tot secretaris van het geregt 
verkozen, van welken post hij 
echter in 1 7 9 5 , wegens den 
toenmaals veranderden staat van 
zaken, afstand deed. Honing 
L O D E W I J K benoemde hem bij de 
eerste verkiezing tot staatsraad 
in buitengewone dienst, en bij 
de invoering der Landdrosten, 
werd hij aan zijnen vriend, 
den baron J ; H. V A N LUNDEN 
T O T L U N E N B U R G , als algemeen 
secretaris toegevoegd, daarop 
werd hij tot staatsraad in vaste 
dienst benoemd} bij het werk-
zame vak der financie'n ge-
plaatst, en eindelijk door den 
koning met de waarneming der 
zaken van deü directeur der 
publieke schuld belast. DO vorst 
beloonde zijnen ijver, met hem 
tot lid van de ridderorde der 
Unie te benoemen, terwijl hij 
tevens tot lid der tweede klasse 
van het instituut en later tot 
voorzitter dier vergadering werd 
verkozen. Veel had genoerad 
genootschap, ja de geheele ge-
leerdo wereld nog' van hem 
kunnen ver wachten, dan de 
aanhoudende inspanning en veel-
vuldige werkzaamheden, welke 
zijne verschilfende betrekki'ngen 
vorderden, hadden zijne krach
ten zoodanig uitgeput, dat hy 
den 21 December 1808 , alge-
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raeen betreurd, reeds bezweek. 
Koning LODEWIJK töonde zy'ne 
deelneming in dit verlies, door 
het stoffelijk deel van HINLOPEN , 
op 'srijkskosten, met slatelijke 
rouwpracht ter aarde te doen be
stellen, waarbij commissien uit 
al de staaiscollegien de lijkkoets 
volgden, en de slippen van het 
lijkkleed door vier voorzitters 
van den staatsraad gedragen 
werden. Tot zijne voornaamste 
dicht werken behooren, behalve 
zijne reeds genoemde navol-
gingen: l.o een keurig Bouw-

. dicht, op den voorzitter van het 
Zeeuwsch genootschap, Isaak 
Winkelman; — 2.o Drie der 
Evangelische gezangen, bij de 
godsdienstoefenihgen der her-
vormden in gebruik, en Yooral 
3.o eene Cantate Bethlehem ge-
naamd, voor een zanggenoot-, 
schap te Utrecht, ter viering 
van het kersfeest vervaardigd. 

*,HU\ZEL, de naam eener aan-
zienlijke en in het kanlon Zü
rich zeer verspreide familie, 
waartoe behooren: l.o HANS KAS
PAR , eerste stads-geneesheer, 
President van het gezondheids-
collegie en van het natuuronder-
zoekend - genootschap, lid van 
den dagelijkschen raad en exa-
minator der kerken en Scholen 
te Zürich, werd aldaar den 2 1 
Maart 1 7 2 5 geboren, beoefende 
de geneeskunde in zynegeboor-
teplaats en te Legden, en ver-
dedigde aldaar in 1 7 4 6 , eene 
door kern zelven vervaardigde. 
dissertatio over den invloed der 
vrolijkheid op de gezondheid. 
Ter uitbreiding zijner kennissen. 

V 

oefende hij zieh bij het garnizoen 
en in het weeshuis te Potsdam 
in de geneeskundige praktijk, 
leefde sedert 1 7 4 7 , als prakti-
serend geneesheer in zijne ge-
boorteplaats, liooggeacht wegens; 
de gelukkige uitoefening zijner 
kunst, in welke hij de grondig-
ste kennis bezat, en als patriot 
wegens zijnen ijver, en zijne 
inspanning voor het heil des 
vaderlands; hij overleed den 1 9 
February 1803. Vele schoone 
deugden versierden zijn karak-
ter; in al zijn doen was hij 
levendig en vurig, en zijn ora-
gang was bijzonder genotrijk. 
In de Hoogduitsche letterkunde 
wordt zyn naam met eere ge-
noBmd, niet slechts als van 
eonen vriend van SCLZER, GLEIM, 
RAMLER, KLEIST, KLOPSTOCK en 
anderen, maar ook öm zijne 
eigene Schriften. Eerst later 
echter trad hij als schrijver op, 
en onderscheidde zieh door: l.o 
Die Wirthschafl eines philoso
phischen Bauers (KLEINJOGG) , 
Zürich, 1 7 6 1 ; 2.o uitg. 1 7 7 4 ; 
— 2.o Das Bild eines wahren 
Patrioten (BLAARER VON WARTENSEE) , ib. 1767 en 1 7 7 5 ; — 
3.o Birzel an Gleim über Sulzer • 
den Wellweisen, 2 dl.», Win-
therthur, 1780; — 4.o Neue Prü
fung des philosophischen Bauers, 
Zürich, 1 7 8 5 , enz. Bijzonder 
gelukkig slaagde hij in de taal 
van de wijsbegeerle des levens. 
Alles, wat hij schreef, ademt 
liefde tot de deugd, geestdrift 
voor zijn vaderland, republikein-
schen geest en menschlievende 
gezindheid. — 2.o SALOMON" HIR-
ZEL, brooder des vorigen, te 

5 
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Zürich in 1727 geboren, legde 
döor zijne jaarlijksche bijeenkom-
sten (sedert 1760) met ISELIN 
te Schinmach, den grondslag 
tot bet. Helvetisch genootschap, 
werd raadsheer in 1 7 6 8 , lid van 
den geheimen raad in 1 7 7 3 ; 
door de omwenteling van 1 7 9 8 , 
van zijne betrekkingen beroofd, 
leefde Inj voor de welenschap-
pen, tot in 1803 , als .wanneer 
hij weder tot den grooten raad 
werd verkozen; doch weldra 
legde hij dezen post neder, en 
overleed in 1818. Hjj schreef: 
l.o Junius Brutus, tooneelspel, 
1 7 6 1 ; — 2.o Denkmal Joseph 
Iselins, Basel, 1 7 8 2 ; — 3.o 
Andenken meines Bruders, enz., 
Zürich, 1804; — 4.o Denkmal 
H. Kilehspergers, 1805 ; — 5.o 
Edle Züge aus der Schweizer
geschichte, Basel, 1 8 0 6 ; — 6 . o 
De magistratus in urbe Tigurina 
in reformationis opere praestito 
officio, Zürich, 1810 ; — 7.o 
Zürichische Jahrbücher, 1 8 1 4 
tot 1 8 1 6 , 4 dl.»; het 5.0 dl. 
verscheen in 1 8 1 9 , na zijnen 
dood. — 3.0 HENDRIK HIRZEL , 
in 1766 , te Weiningen bij Zü
rich geboren, beoefende de god-
geleerdheid te Zürich, en na 
Jtalie bezocht te hebben., be-
kwam hij een professoraat in 
zijne geboorteplaats, alwaar hij 
in 1 8 3 3 , als lid van den kork
en opvoedingsraad, overleed. Hij 
deed zieh kennen als een' geest-
rijken schrijver, en als een' 
meester in schilderingen der na-
tuur, in: l.o Eugeniens Briefe, 
3.<= uitg., 3 dl.», 1 8 1 9 ; — 2.0 
Ansichten von Italien, 1833 tot 
1834 , 3 dl.» — 4.0 KOENRAAD 
MELCHIOR HIRZEL, in 1793 te 

Zürich geboren, beoefende legen 
zijne neiging, die hem tot de 
toonknnst en de godgeleerdheid 
lokte, te Stuttgard, Lausanne 
en Heidelberg de regten; maakte 
daarop onder de Zwitsersche troe-
pen de veldtogten van 1813 tot 
1815 mede, werd advokaat, in 
1818 secretaris der justitie en 
politie te Zürich, inl823 opper-
ambtman in Knonau, en kwam, 
ofschoon hij geen deel had aan 
de door het volksbesluit veran-
derde staatsregeling, in 1831 
niettemin in den nieuwen groo> 
ten raad, en in de commissie 
van wetgeving; in April werd 
hij president Yan den grooten 
raad, later opvoedingsraad, en 
in 1832 burgemeester. In 1838 
in den nieuwen grooten raad 
gekozen, werd hij president van 
den regeringsraad en begun-
stigde de beroeping van STRAUSZ; 
bij de Septem ber-beweging van 
1839 moest hij echter aftreden. 
Weldra verwierf hij als regtsvor-
deraar het vroegere vertrouwen 
weder, werd in 1842 andermaal 
in den grooten raad verkozen, 
en in 1843 opperregter, toen 
hij in hetzelfde jaar overleed. 

* HITZIG (JULIUS EDUARD), in 
1780 te Berlijn geboren, kwam 
in 1799 in Pruissische Staats
dienst, was vroeger assessor in 
Warschau, verloor in 1806, 
met het einde der Pruissische 
heerschappij te Warschau, zij
nen post; hield zieh van toen at 
met de letterkünde bezigi e" 
legde in 1808 te Berlijn eene 
boekdrukkerij aan, die hij w 
1814, met eene door hem op-
gerigte leesinrigting, aan den 
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boekhandelaar DÜMMLER ver
kocht. In 1815 trad hij als 
crimineel-raad weder in dienst, 
die hij echter in 1835, we-
gens oogkwalen vertaten moest. 
In de letterkunde maakte zieh 
deze achtenswaardige man voor-
namelijk bekend door Biogra
phien, zijner vrienden WERNER, 
1823, en HOFFMANN, 2 dl.», 
1829. Vorder schreef hij: l.o 
"Geber belletristische Schriftstel
ler ei , Berlijn, 1838; — 2.o 
Das königlich preuszische Gesetz 
vom 11 Juni 1837 zum Schutze 
des Eigenthums in Werken der 
Wissenschaft und Kunst gegen 
Nachdruck und Nachbildung, 
ib. 1838 (het laatste gemeen-
schappelijk met W . HäRiNG); 
-!- 3.o Der neue Bitaval, eine 
Sammlung der interessantesten 
Criminalgeschichten, Leipzig, 
1842; ook gaf hij van 1825 tot 
1832 eene Zeitschrift für die 
preusz. Criminalrechtspflege, in 
het licht; in 1828 begon hij 
de uitgave der Annalen für 
deutsche und ausländische Cri
minalrechtspflege (sedert 1837 
door DEMME en EXUNGE voort-
gezet), en de Presszeitung gaf 
hij van 1840 tot 1843 in het 
licht (van 1844 tot 1845 door 
BERGER voortgezet). HITZIG over-
leed te Berlin, den 27 Novem
ber 1849. 

HOADLY (BENJAMIN), een En-
gelsche prelaat, in 1676 te Wes
terham, in het graafscbap Kent, 
geboren, was achtereenvolgend 
bisschop van Bangor (1715), 
van Hereford (1721), van Sa
lisbury (1723) en van Winches
ter (1734). Hij maakte zieh 

berucht doör zijna predikingen, 
en door de geschillen, welke 
de vermetele beginselen, die hij 
in dezelve ontwikkelde, te weeg 
bragten, en die tot de beruchte 
redetwisten van Bangor (naar 
zijne eerste standplaats aldus 
genaamd) aanleiding gaven. In 
zijne Leerrede over de natuur 
der Kerlt of het Christus-rijk, 
zeide Inj dat JESUS CHRISTUS 
geenerlei gezag had nage'laten; 
dat het aan iedereen vrijstoad 
zijn eigen oordeel te volgen; 
dat de gemeenschap met de 
kerk eene willekeurige zaak 
was; dat de exeommunicatie 
geenerlei -icracht had, en dat 
iedereen volgens zijne inwendige 
overtniging zou geoordeeld wor
den. Zulke ruime beginselen-in 
den mond eens bisschops deden 
een aantal godgeleerden tegen 
hem opstaan; maar hij hield 
vol dat zijn stelsel het eenige 
middel was, om op eene zegevie-
rende wijze de tegenwerpingen 
der Catholijken te beantwoör-
den; dat deze hunne zaak ge
wonnen hadden, zoodra men 
eenmaal een gezag erkende; wijl 
zij het oüdste en meest alge-
meeri erkende gezag uitmaakten, 
en dat men er zieh aan moest 
onderwerpen, of met hem aan-
nemen, dat niemand het regt 
had het geweten van een ander 
te besturen. Een voor de eigen-
liefde zoo vleijend, en voor de 
ontluikende vrijheid.om te den
ken zoö günstig, stelsel sleepte 
verscheiden godgeleerden mede, 
die zieh aan zijne zijde schaar-
den. HOADLV overleed in 1761. 
Hij kan met zijnen vriend 
GURKE beschouwd worden als 
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net hoofd eener school, waar-
van het godsdienstige stelsel zeer 
nabij aan de godisterij grenst. 
Zijn Leven is beschreven door 
Dr. JOHN HOADLY , zijnen jong-
sten zoon, die in 1 7 7 3 , in 3 
dl.n in fok.'eene volledige uit-
gave zijner Godgeleerde Werken 

• in het licht deed verschonen. 
Zijn stijl is duidelijk en kracht-
vol, doch zijn periodenbouw al 
te zeer gerekt. 

* HOCHEDER (Dr. FRANCISCUS 
VAN PAULA ANTONIUS) , den 23 
Maart 1783 te Roszdorf in 
Opper-Beijeren geboren, werd 
in 1 8 1 1 studie-meester, aan de 
Latijnsche voorbereidings-school 
te München en tevens prefekt 
aan het koninklijk opvoedings-
gesticht voor studerenderi, ver-
volgens hoogleeraar aan het 
openbaar gymnasium, en in 
1819 rector en hoogleeraar aan 
hot gymnasium te Würzburg, 
in 1824 rector en hoogleeraar 
aan het nieuwe gymnasium te 
München, en eindelijk den 25 
Januarij 1842 hoogleeraar der 
letterkunde en aesthetica aan 
de Lodewijks-Maximiliaans-uni-
versileit te München, te gelij-
kerlijd werd hij gewoon lid der 
akademie van wetenschappen. 
•In 1835 trad hij in den echt; 
doch zijn buitengemeen gelukkig 
huwelijk was van zeer korten 
duur, want reeds in October 
van het volgende jaar werd 
zijne echtgenoole een der eersle 
slagtoffers der toenmaals te Mün
chen woedende cholera. Zijne 
droefheid over dit verlies was 
onbeschrijfelijk; hij bleef we-
duwnaar tot aan zynen dood, 

die den 3 Mei 1844 voorviel. 
Tot zijne letterkundige voort-
brengselen behooren voorname-
lijk: l.o Horazens Briefe, des-
zelfs 2.o Episteln en 3.o lieber 
Dichtkunst; — 4.o Sophokles 
Oedipus auf Colonos; en 5.o 
Gymnasial-Jahresbericht für das 
Jahr 1826—27. HOCHEDER werd 
door zijne leerlingen hoogge-
acht en bemind. Onhegrensde 
goedheid des harten, zachtmoe-
digheid, eene buitengemeen 
innemende voordragt by het 
onderwijs en een onuitputtelijk 
geduld( waren de hoofdtrekken 
zijner inborst; door zijne vrien-
den, aan wier hoofd de hoog
leeraar ERHARD (zie dat artikel) 
stond, werd hij als een regt-
Schapen man grootelijks geacht, 

* HOEPNAGEL (JORIS), een 
-Schilder en dichter, in 1545 te 
Antwerpen geboren. Hij bezocht 
Frankrijk, Spanje, .Italia en, 
wegens handelsbetrekkingen, 
vooral Venetie. Te Antwerpen 
genoot hij de vriendschap van 
den beroemden ABRAHAM ORTE-LIUS, met wien hij te Rome in 
gezelschap van- den kardinaal 
FARNESE kwam, die vergeefsche 
pogingen aanwendde om hem 
aan zijne dienst te verbinden.-
Vroeger reeds had hij, op_ zijne 
reis naar Italie, zieh bij den 
hertog van Beißeren verbonden, 
älwaar hij ook de gunst genoot 
van keizer RUDOLF, die hem 
mede werk bezorgde, in wiens 
dienst hij later trad, en zieh 
daarom met ter woon te Weenen 
vestigde, alwaar hij zieh niet 
slechts met de schilder-, maar 
ook met de Latijnsche dicht-
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kunst bezig hield. De tatijn-
sche taal was hij zoo zeer mag-
lig.-dat hij.een Latijnsch werk, 
voor de vuist, en vlug weg, 
in het Nederduitsch voorlas. 
Hij overfeed in 1600. 

HOEPKEN (ANDREAS JOANNES, 
graaf van), in 1 7 1 1 te Stokholm 
geboren, overleed plotseling in 
1789. In 1746 in den senaat 
gekomen, onderscheidde hij zieh 
in denzelven door zijnen ijver, 
door, de wijsheid zijner raadge-
vingen en door debescherming, 
welke hij aan alle nutlige in-
Stellingen1 verleende. Het ver
langen , om zieh op de beoefe-
ning der lelleren toeteleggen, 
bewoog hem in 1 7 6 1 , om zijn 
ontslag te vragen. Op verzoek 
des konings, hervatte hij echter 
in 1 7 7 2 zijne bedieningen, 
die hij op eene eervolle wijze 
nog zeven jaren waarnam. Maar 
hij heeft minder zijne beroemd-
heid aan zijne wetgevende werk-
zaamheden, daii aan den invloed 
te danken, welken hij op de 
taal en de letterkunde van zijn 
land heeft uitgeoefend. Met 
LINNEÜS, een der stichters der 

. akademie van Stokholm zijnde, 
las hij in dezelve verscheiden 
hoogst belangrijke verhandelin-
gen voor. Zijne Geschiedkundige 
lofreden worden billijker wijze 
op prijs gesteld. 

HOEST (GEORGE) , een Deen-
sche reiziger, in 1734 te Aar-
huus in Jutland geboren, begaf 

»zieh vroeglijdig in de Afrikaan-
sche maatschappij, en werd in 
1760 bonoemd tot consul te Mo-
№dor in Marokko. Hij bekleedde 

vervolgens verschillende betrek-
kingen in de Deensche bezittin-
gen der Antillische eilanden, en 
kwam in 1 7 7 6 te Koppenhagen 
terug. Tot slaatsraad benoemd, 
werd hij met den post van 
secretaris van buitenlandsche 
zaken bekleed, en overleed in 
1800. Men heeft van hem in 
het Deensen: l.o Bijzonderhe-
den van Marocco en Fes, in het 
land waargenomen, van 1760 
tot 1 7 6 8 , Koppenhagen, 1 7 8 1 , 
in 4. T 0 Dit is het beste werk, 
wat er over het keizerrijk Ma
rokko bestaatj — 2.o Geschiede-
nis van MAHOMED-BEN-ABDALLAH, 
keizer van Marokko, ibid, 1 7 9 1 , 
in 8.voj — 3.o Aanleekeningen 
betrekkelijk het eiland St. Tho
mas en sißne landvoogden, 1 7 9 1 , 
in 8.*°, waarin zeer belangrijke 
bijzonderheden voorkomen. 

* НОЕТ (C. TEN), in 1 7 9 6 
te Nijmegcn geboren , was een 
ijverig beminnaar en beoefenaar 
der fraaije letteren, en. onder
scheidde zieh tevens niet on-
gunstig als dichter. Met een 
helder verstand en een scherp-
zinnig oordeel begaafd, bezat 
hij tevens een fijn gevoel en eene 
levendige verbeeldingskracht, en 
had daarenboven bijna zijne 
geheele ontwikkeling aan zieh 
zelven te danken. Tot zijne voor-
naamste dichtwerben behooren: 
l.o Toonen van verrukking en 
weemoed uit de dagen der jeugd; 
— 2.o Gustaaf en Amanda. — 
Zijn 3.o Geldersch lusloord is 
eene schoone proeve van plaats-
beschrijving. In zijn vak als 
nolaris tbVbbergen, gaf hij in 
het licht: — 4,o Gronden der 
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regtsgeleerdheid, met betrekking 
tot de vrijwillige acten en con-
tracten ander de thans heer-
sehende wetgeving. Hij overleed 
in den bloei zijcs levens den 
7 Mei 1832. Na zijnen dood 
versehenen zijne gedienten on-
der den litel van Githerklanken 
in het licht. 

HOFFMANN (ERNST THEODOOR 
WILHELM) , een gees'lige Duit-
sche Verteiler, te Koningsbergen 
in 1776 geboren, werd door 
zyn' oom in de eerste beginse-
len der toonkunst onderwezen, 
hij openbaarde tevens eenen 
grooten aanleg voor de teeken-
en schilderkunst. Daar zijn oom 
het verlangen had te kennen 
•gegeven, dat hij zieh op ern
stiger Studien zoude toeleggen, 
zoo volgde hij den leergang der 
regtsgeleerdheid. Hij begon zijne 
praktische loopbaan in 1796, 
als referendaris bij de ämbtsre-
gering te Glogau, en in 1798 
bij het kamergeregt van Berlijn. 
In 1800 werd hij bijzitter der 
regering te Posen; karikaturen 
welke hij in die stad in omloop 
bragt, deden hem in 1802 naar 
Plock verplaatsen, van waar hij 
zieh in 1804 naar Warschau 
begaf.' De intogt der Franschen 
in Polen, in 1806, noodzaakte 
hem, zieh te verwijderen. Hij 
had zijne fortuin te midden der 
vermaken verkwist; het verlies 
van zijnen post dompelde hem 
in de armoede, en om televen 
zag hij zieh genoodzaakt zijne 
toevlugt tot zijne talenten te 
nemen. Hij gaf Jessen in de 
zangkunst, schilderde portret
ten, compöneerde muzijk, en 

werd in 1808,orkestmeesteren 
decorateur van het tooneel van 
Bamberg. Door het te niet gaan 
van dat tooneel verviel hij an-
dermaal in behoeftige omslan-
digheden; later geraakte hij in 
dienst der Pruissische regering, 
en werd hij tot raadsheer bij 
het hof van appel in Berlijn 
berioemd. Hij overleed aldaar 
den 25 Junij 1822.' Tot zijne 
voornaamste geschritten behoo-
ren: 1.» Nachtstücke, Berlijn, 
1816—17, 2 dl.», in 8 J O ; -
2.° Seltsame Lieder eines The
aterdirektors, ib. 1818,in8.f°5 
T - 3.o Klein Zaches,Ib. 1819, 
in 8 . T O J — 4.o j)ie Serapions
brüder, ib. 1819—21, 4 dl.«, 
in 8.v°j — 5.o Lebensansich' 
ten des Katers Murr, ib. 1820, 
2 dl.", in 8.voj — 6.° Die 
Prinzessin Brambilla, ib. 1821, 
in 8> eriz. 

* HOGENDORP ( G l J S B E R T KA-
REL', graaf VAN), een der be-
roemdste Nederlandsche Staats-
mahnen van den lateren tijd, 
den 27 October 1762 te Bot-
terdam, uit een in de Nederland* 
sehe geschiedenis beroemd ge
boren; ontving sedert 1773 zijne 
opvoeding in de kadettenschool 
te Berlijn. In 1778 werd hij 
vaandrig onder het regiment van 
prins HENDRIK van Pruissen, 
en daarop page van gemeiden 
vorst, doch bekwam in 1782, 
eene officiersplaats in de dienst 
van zijn vaderland. In hetvol-
gende jaar vertrok hij als par-
ticulier naar Amerika, en werd. 
gedurende zijn zes-maandsch 
verblijf aldaar, op aanbeveling 
van FRANKLIN , die zieh toen-
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maals in Holland bevond, bij 
den grooten WASHINGTON, op 
diens landgoed in Virginia ge-
huisvest. In 1784 keerde hij 
naar zijn vaderland en tot zijn 
regiraent terug, ging, met yer-
gunning zijner chefs, te Legden 
de akademische Jessen bijwonen, 
alwaar hij weldra tot de docto-
rale waardigheid in" de regten 
verheven werd. Bij detoenmalige 
binnenlandsche staatkundige on-
lusten, koos VAN HOGENDORP de 
partij van Oranje, aan welke hij 
gewigtige diensten bewees. In 
1787 werd hij tot pensionaris der 
stad Rotterdam benoemd, welke 
betrekking hij tot aan de om-
wenteling van 1 7 9 5 , tot alge-
meene tevredenheid bekleedde. 
Na den vrede van Amiens, wei-
gerde hij eenige lands-bediening 
aan te nemen, en bleef steeds 
in het geheim aan het herstel 
van hethuisvari Oranje Werken; 
aan de beweging, die daartoe in 
het voorjaar van 1 8 1 3 plaats 
had, nam hij geen deel; maar 
niet zoodra hadden de legers 
der bondgenooten in November 
van dat jaar, den voet op Ne-
derlandschen grond gezet, of VAN HOGENDORP Steide zieh aan 
het hoofdzijner landgenooten, 
om aan de Fransche autoriteiten 
openlijk het hoofd te bieden. 
Nadat de omwenteling van 1 8 1 3 
een einde aan de Fransche bver-
heersching in Nederland had 
gemaakt, werd hij door den 
Sou vereinen Vorst, aan wiens te-
rugkomst uit Engeland hij ijve-
ng had medegewerkt, benoemd 
tot voorzitter der commissie, 
helast met de opstelling eener 
grondwet voor de Vereenigde 

Provincidn, die in ^ 8 1 4 aange-
nomen werd, voorts tot minis
ter van binnenlandsche zaken 
en tot vice-president van den 
raad van state; en werd hij ver
heven tot graaf en groot-kruis 
der orde van den Nederlandschen 
Leeuw. Wegens den zwakken 
Staat zijner, gezondheid, in No
vember 1 8 1 6 , op zijn verzoek 
uit zijne betrekking van presi
dent van den raad van state 
ontslagen, behield hij den titel 
van minister van Staat, met 
eene jaarwedde van f. 10,000. 
Hij verkreeg daarop zitting in 
de tweede kamer der algemeene 
staten, waarin hij door zijn ta
lent van wel te spreken steeds 
uitmuntte en aller aandacht 
boeide, en dat by de gewigtigste 
aangelegenheden, zijn helder 
oordeel en zijne gegronde wen-
ken en beschouwingen de ge-
ieidsters van velen waren, en 
eenen beslissenden. invloed, in 
en buiten de hooge slaatsver-
gadering uitoefenden. Sedert 
1826 voerde hij een afgezonderd, 
stil, burgerlijk leven. De door 
hem voorziene, in 1830 uitge-
voerde scheuring van het ko-
ningrijk der Nederlandenoefmin 
op zijnen geest eenen diepen 
invloed tiit, doch ofschoon hij 
daaronder, bij steeds toenemende 
verzwakking van z'y'n iigehaams-
gestel en onafgebroken hevig 
lijden, gebukt ging, verliet hem 
toch zijne zielskracht niet, die 
hem gedurende zijn geheele le
ven onderscheidde. VAN HOGEN-DORP overleed den 5 Augustus 
1834 , na gedurende eene reeks 
van jaren zijn vaderland tot 
luister, zieh zelven tot eer,en 
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anderen ten voorbeeld te hebben 
verslrekt. De grootste redenaar 
van Nederlands laatste tijden 
(J. H. VAN DER PALM) heeft bet 
karakter van den graaf VAN HO-GENDORP op de volgende welspre-
kende wijze geschetst: » Deftig 
en achtbaar, maar beschaafd 
en zachtaardig: een verlieht 
hoofd, niet slechts met kennis 
der fraaije wereld en hare zeden, 
maar ook met een' kostbaren 
voorraad der wezenlijkste en 
nnttigste kundigheden verrijkt. 
Begaafd met het talent van wel te 
spreken en wel te schrijven.... 
door vnjheidszucht, door ecr 
en trouw geleid. Waar het 
ongeluk zijn raadof hulp, waar 
de verdediging des regts zijne 
pen, waar nuttige of grootsche 
ondernemingen zijn vermögen 
behoefden, vond men hem steeds 
vaardig tot medewerking, en, 
was het noodig, om zieh voor-
aan te stellen. Schoon ambte-
loos levende, was er niemand, 
die hem niet bij doop- en ge-
slaclitnaam beide kende, wien 
die vereenigde namen geen eer-
bied inboezemden voor verstand 
en braafheid Tot zulk een 
karakter behoort ook verbeelding 

en geestvervoering. Wat door 
hetzebe wordt voortgebragt, 
steunt niet enkel op koele be-
rekening en beschouwing, het 
benmerkt zieh ook door opge-
wöndenheid, door verheffing van 
ziel boven het gewone inzigt in 
den schakel van. uitkomsten en 
oorzaken. "Waar anderen sleehts 
natuurlijke krachten zien, ziel
en weegt het ook de zedelijke; 
waar anderen, bij het einde 
aller menschelijke hulpmiddelen, 
stuiten en stilstaan, daar stijgt 
het op tot de verborgen bron-
nen van heul en heil, die de 
Almagtige Bestuurder der volken 
in zijnen raad houdt opgesloten. 
Van daar die hooggestemde, 

.maar tevens onwrikbare moed, 
dien hij, in het beginnen, voort-
zetten en voleindigen van iVe-
derlands herstelling aan den 
dag legde5 een moed, die zieh 
nooit een enkel oogenblik ver-
loochende; dien hij bij alle 
braven even sterk en zuiver 
vooronderstelde, als hij dien in 
zieh voelde gloeijen, en in 
sommigen, die hem omringden, 
zag blaken (*)." Tot 'smans 
voornaamste geschriften behoO' 
ren: l.o Beschouwingen over den 

(*) Vit VAN DER PALM'S Geschied- en Redekunstig gedenkschrift van 
Wederlands herstellmg, штат ik deze sehildering des karakters van HOGENDORP ontleen, blijkt tevens, hoezeer hij bij zijne edele mede-
werfiers aan Nederlands onafhankelijkheid in onbeperkt vertrouwen 
stond. In -sijne karakterschüdering van А. F. Baron VAN DE« DOW VAN MAASDAM, zegt VAN DER PALM: » Des avonds na het vruchleloos 
scheiden der tweede vergadering op zaturdag, riep het belang en M 
gevaar der goede zaak hem mar Amsterdam: maar door zijn afzijn 
moestmets vertraagd worden: VAN HOGENDORP had zijne handteekemW 
fjcnoon papier, om daar boven te schrijven, wat het vaderlaw 
eischen zou." 

•Ned. Bewerker. 
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Indischen Handel, 1801, 2 dl.n, 
in 8 . V Ö J — 2.o Memorie over de 
cultuur en den handel van Java, 
1804; — 3.o Beschouwingen 
over de staatsfinancien, Amster
dam, 1802, in 8.™; — 4.o 
Bijdragen tot de huishouding van 
Staat in het koningrijk der Ne-
derlanden, enz., 'sGravenhage, 
1818—1825, 10 dl.", i n 8.vo; 
een werk dat aan alle publicis-
ten tot vraagbaak kan strekken, 
en alleen toereikend is, öm den 
naam van HOGENDORP (GIJSBERT 
KAREL) onsterfelijk te maken; 
— 5.0 Advißs, in gevolge de 
vereeniging der Noordelijke en 
Zuidel'ijke provincien, 1831; 
— 6.o Lettres sur la prosperite 
publique, 1828—30,2 dl.", enz. 
Zijne laatste jaren bragt hij in 
stille afzondering.-doch niet in-
ledigheid door; want hoe hevig 

,ook zijn bijna onafgebroken lij-
den mögt zijn, legde hij nog 
steeds dien onvermoeiden ijver, 
en die Zielskracht aan den dag, 
welke hem gedurende zijn ge-
heele leven kenschetsten. • 

HOGENDORP (DIRK VAN)', broo
der van den voorgaande, te 
Rotterdam, in 1761 geboren, 
werd eerst gezant te St. Peters
burg, daarna gouverneur der 
oostkust van Java. Koning Lo-DEWHK BONAPARTE benoemde 
hem in 1806 tot minister van 
oorlog, en zond hem in 1807, 
als gevolmagtigd minister naar 
Weenen, in 1809 naar Berlijn, 
en in het volgende jaar naar 
Madrid. In Januarij 1811 werd 
hij "door NAPOLEON tot divisie-
generaal en gouverneur van Oost-

II. DEEL. W 

Pommeren benoemd. In 1812 
vergezelde hij als adjudant, den 
keizer naar Pruissen, en werd 
achtereenvolgend gouverneur van 
Koningsbergen, Wilna en ein-
delijk van Hamburg, in welke 
betrekkingen hij zieh door zijhe 
gestrengheid zeer gehaat maakte. 
Na den val van het keizerlijk 
bewind, begaf hij zieh naar 
Holland; maar niet zoodra had 
hij de terugkomst van NAPOLEON vernomen, of hij haastte 
zieh, om zieh weder onder de 
Fransche standaards te scharen, 
en streed te Waterloo dapper 
onder dezelve. Door den uitslag 
van dien strijd buiten betrek-
king geraakt, ging hij in 1816 
naar Zuid-Amerika onder zeil. 
Na verloop van eenige jaren, 
te 's Gravenhage teruggekeerd, 
overleed hij in die stad in 1834. 
In 1817 had hij in het licht 
gegeven: Du Systeme etc. (Over 
het koloniale stelsel van'Frank
riß, uit een staatkundig en han-
deldrißend- oogpunt beschouivd), 
een werk dat eenige nieuwe 
inzigten bevat. 

HOGG (JAMES), een natuur-
dichler, in 1772 te Ettrik, in 
de Schotsche bergen geboren, 
alwaar hij een gedeelte zijner 
jeugd met het hoeden derkudden 
doorbragt. De beschouwing der 
natuur, en de gewoonte omaan 
de indrukselen, welke zijne ziel 
in de eenzaamheid ontving, het 
oor te leenen, deed het dich-
terlijk genie in hem ontwaken. 
Door eenige, mannen.(waaronder 
ook WALTER SCOTT), aan welke 
hij zijne eerste proeven had ger 
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toond, aangemoedigd, gaf hij 
eene verzameling van Balladen 
(The Mountain-Bard), in net 
licht., .Voor de opbrengst dezer 
gedic'hten en van een geschrift 
over de Schapenteelt kocht hij 
een stuk gronds, doch verloor 
weldra al wat hij bezat, door 
ongelukkige speculation. Des-
nieltegenslaande zong hij nog 
de schoone balladen: Borderes 
Ballads, 1805; — The Queen's 
Wake, 1 8 1 3 . Oök boeide hij 
weldra als Verteiler het publiek, 
door: The Brownie of Bods-
beck, 1 8 1 8 ; — Evening Tales, 
1 8 1 9 ; — The three Perils of 
Man and of Woman, 1822 tot 
1 8 2 3 ; — The shepherd's Ca
lendar, 2 dl.1*, 1829 , enz. Ook 
gaf hij eenen tijd lang het dag-
blad The Spy in het licht. Hij 
overfeed arm en bijna vergeten, 
te Alirive Lake aan de Yarrow, 
in 1835. 

* HOHENLOHE-INGELFINGEN (LO» • DEWIJK FREDERIK , vorst VON) , 
rijksgeneraal der cavalerie, ko-

'ninklijk Pruissisch generaal der 
infanterie, in 1746 geboren, trad 
als erfprins het eerst in de rijks-
daarnain dePruissischemilitaire 
dienst, en deed zieh als generaal 
en aanvoerder van een regiment 
reeds in 1 7 7 8 , in den oorlog 
over de Beijersche erfopvolging 
onderscheiden. Gedurende den 
veldtogt aan den Bijn, ontwik-
kelde hij in hoogen graad zijn 
talent als veldheer, daar hem 
een eervol aandeel aan de zege-
pralen bij Pirmasens, Hombach, 
Oppenheim, in do, bestorming 
der Weissenburger-linien enz. 
toekomt. De roemrijksie dag 

zijns levens was echter de 20 
September 1 7 9 4 , op welken hij 
als zelfsfandig legerhoofd, bij 
Kaiserslautern, eene volkomene 
overwinning op de Franschen be-
haalde. Minder gelukkig was hij 
in den veldtogt van 1806 , in 
welken hij het bevel voerde over 
het tweede Pruissische reserve
leger; want, nadat zijne voor-
hoede onder prins LODEWIJK van„ 
Pruissen, den 10 October bij 
Saalfeld geslagen was, onder-
ging hij zelf, den 1 4 daaropvol-
gende, bij Jena eene yolslagene 
nederlaag. Op den terugtogt, 
die er hetgevolgvan was, werd 
hem in Maagdeburg door den ko-
ning het opperbevel over het 
overschot van het geslagen leger, 
in de plaats van den aan zijne 
wonden overleden hertog van 
Brunswijk, opgedrageh. Al zijne 
pogingen, om met hetzelve de-
Oder le bereiken, bleven bij 
het snel achtervolgen der Fran
schen , waardoor verscheiden 
àfdeelingen afgesneden werden, 
vrucbteloos, en hij moest zieh 
eindelijk, met zijne, nog uit 
17,000 man bestaande, afge-
matte troepen, na het ongeluk-
kig gevecht bij Prenzlow, den 
28 October aan de Franschen 
overgeven. Deze slap, dikwerf 
en streng, maar ook eenzijdig 
beoordeeld, verbitterde hem den 
avond zijns levens, dien hij, 
nadat hij vrijwilliglijk van al 
zijne waardigheden had afstand 
gedaan, op zijne làndgoederen 
in Silezië doorbragt. In een 
bijzonder, publiek gemaakt ge
schrift, trachtte hij zichwegens 
zijn gedrag bij de capitulatie 
van Prenzlow te regtvaardigen ; 
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intusschön schijnt hem zulks, 
niettegenstaande hij alle schuld 
op zijnen generaal-kwartiermees-
ter VON .MASSENBACH en den ge
neraal, later vorst B L Ü C H E R 
schoof, niet volkomen gelukt 
te zijn. Hij overleed den 1 5 
Augustus 1 8 1 8 , op zijn land-
goed Schlawentziz in Silezie. 

* H O H E N L O H E - W A L B E N B U B G -
S C H I L L I N G S F U R S T ( A L E X A N D E R 
LEOPOLD FRANZ EMERICH , vorst 
VON ) , beroemde thaumaturgus 
der 19.e eeuw, den 1 7 Augus
tus 1 7 9 4 , te Kupferzeit bij 
Waldenburg geboren. Zijn va-
der was de erfprins K A R L A L 
B R E C H T en zijne moeder, eene 
geborene barones vanREwiczitv, 
was uit tfottf/anjeoorspronkelijk. 
Zijn overgrootvader, graaf Lo-
B E W I J K GUSTAAF VON H O H E N L O H E , 
keerde in 1 6 6 7 , tot de Catho-
lijke Kerk terug. HOHENLOHE 
had naauwelijks den ouderdom 
van e'en jaar bereikt, of hij ver-
loor zijn' vader. Later werd 
zijne opvoeding toevertrouwd 
aan den ex-jesuit R I E L . Dat hij 
van zijne jeugd af voor den 
geestelijken Staat zou beslemd 
zijn geweest, is eene uitvinding 
van het Conversations-lexicon van 
BROCKHAUS . In 1804 kwam 
HOHENLOHE in het Theresianüm 
(de adellijke ridder-akademic) te 
Weenen, In 1808 werd hij 
naar de akademie te Bern ge-
zonden-j in 1810 kwam hij in 
het vorstbisschoppelijke alum-
neum te Weenen, zelte daarop 
de theologische Studien in het 
semininaire te Ternau voort, 
e" begaf zieh van hier naar 

• W 

Ellwangen, waar zijn oom, 
FRANZ K A R L VON H O H E N L O H E , 
wij-bisschop was. Wog voor 
zijne priesterwijding, die hij 
van zijnen oom ontving (1815) 
werd hij tot domicellarius van 
Olmutz benoemd. In 1 8 1 6 on-
dernam hij eene reis naar Borne. 
In Bamberg werd hij tot geeste
lijken raad benoetod. Later werd 
hij als domheer naar Groöt-Wa-
radein in Hongarije beroepen. 
In 1829 werd hij in hetzelfde 
domkappittel tot de waardigheid 
van groot-proost verheven, en in 
1844 tot bisschop-titularis van 
Sardica benoemd. Zijne gods-
vrucht, zijne deugden, en vooral 
de wonderdadige genezingen, 
welke op zijne voorbidding volg-
den, maakten hem in de laatste 
tijden zeerberoerad. Vermögend 
in werken, en in wetenschap 
uitmuntende, bad hij voor de 
ziehen, welke hem waren aan-
bevolen, en bewerkte op die 
wijze onverwachte genezingen, 
die klaarblijkelijk de krachten 
der natuur en de hulpmiddelen 
der kunst te boven gingen. 
Een aantal dier wohderen zijn-
door geloofwaardige proces-ver-
bälen bekrachligd, of in ge-
schriften verhaald, bestemd om 
den ijver onder de geloovigen 
te onderhouden. De roem van 
dezen godvruchtigen wonder-
doener heeft zieh in de beide 
werelden verspreid. Uit de af-
gelegenste oorden schreef men 
hem, om zijne voorbede bij 
God interoepen. Bij het ont-
vangen van den brief, bepaalde-
hij den dag, waarop hij voor 
den zieke zoude bidden, en 
2 
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noodigde denzelren uit.'oml 
zieh met hem fe vereinigen. 
Het was niet zeldzaam, dat 
eene aanmerkelijke beterschap, 
of zelfs eene Tolkomene her-
stelling op den door den vorst 
aangeduiden dag es nur plaats 
had. Veel werd er over zyne 
genezingen door hat gebed en 
het opleggea der banden ge-
sproken j men vend eenen uit-
•weg en schreef dezehe aan het 
magnetismus loe. Men vergat 
dat zieken-genezingen, door het 
gebed len allen tyde in de Kerk 
hebben plaats gehad (zie DAM-AKDS en COSHAS). Haat jegens 
de Calholijken, onbeschaamd-
heid en laslering noemden den 
vorst nu eenen dweeper (*), 
dan eenen bedrieger. Dat de 
vorst VON HOHENLOHE zijn ver
mögen grootendeels onder de 
armen verdeelde, dat hij gee-
nen behoeltiga, die hem om 
hulp aansprak ongetroost liet 
weggaan; dat hij het nooit be-
neden zieh achtte, de hutten 
der armoede en eilende binnen 
te treden, om ook aldaar den 
stoffelyken, klinkenden zegen, 
op het altaar der naastenliefde 
nederleleggenj dit zal loch niet 
zoo ligtelijk aan het magnetis
mus kunnen worden toegeschre-
ven. Den bespotters en lasteraars 
van HOHENLOHE zou men kun
nen toevoegen s » wordt dwee» 

Sera en bedriegers, soo ah hij; 
eelt uw vermögen met da 

armen, soo ah hij, en het 
proletariaat zal u op verre m 
zoo vele bekommering niet ver-
oorzaken,, als het than» doet," 
Door de Hongaarsche omwenlö-
ling uit Groot-Waradein ver-
dreven, begaf de vorslelijke 
bisschop zieh eerst naar limt-
bruck, vervolgens naar Weene», 
en eindelijk naar Baden bij 
Weenen, waar hy den winter 
wilde doorbrengen, Hij was 
reeds zeer lijdend, en in het 
voorgevoel van zijnen naderen-
den dood, zocht hy de plaats 
op, waar zijne moeder begra-
ven ligt, naast welke hij in de 
aarde wilde rüsten. Dit graf 
bevindt zieh te foslau, een 
uur van Baden verwijderd. 
Naauwelijks was de vorst alhier 
aangekomen, of zyn toestand 
verergerde zienderoogen. Zijne 
ziekte werd voor borsl-water-
zucht verklaard. Den 14 Wovb. 
1849, 's nachts ten 1 ure, be-
gon de laatste doodstrijd, en 
een kwarlier daarna had bij 
den geest gegeven. Behalve dat 
hij als een heilige priesler, als 
een ijverige verkondiger van hat 
woord Goda, als een voorbeeld 
van vertrouwen op de kracht 
des gebeds, als een vader der 
armen kan worden voorgestald. 
ontbrak het hem ook niet aan 

(*} Tot deze behooren ook de tehrijvers van het zoogenaamde 
Algemeen Noodwendig Woordenboek der zamenlevuig, die in nun 
artikel HOHENLOHE (A. Pr. VAN) niets anders zeggen dan: » een B- K-
dweeper.van mzen lijd, heeft geschrevm Lees- en Gebeflenboek voor 
R. Katholnken." Waarlijk een artikel zeer geschikt ter bevordemg-
der zamenteving! ? 1 

Ncd. Bewerte. 
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doidelijka inziglen in Btaatkun-
dige aangelegenhadan. In een 
dagboek, dat hij oratrent vijf 
jaren vöör s'ynen dood, over 
de gßbeurleniassn in Hongarye 
geschreven heeft, komen zulko 
treffende acbilderingen der op 
banden zynde toekomst voor, 
als men dezelve slechts van den 
scherpiinnigsten vooruitziener 
verwachten kan. Dergelyke 
denkbeeiden ontwikkelde hij 
ook in de brieven aan zyne 
vrienden. In eenen derzelve, 
van 6 Decb. 1849 , leest men: 
» flet voddewerk, als voorloo-
per van heisch geweld, wint 
by ons steeds meer grond. De 
blindheid van boven neemt op 
eene betreu ranswaardige wyze 
toe. Ik verlang het seker nitt 
wt ik sie naderen, maar het 
iomt loch. HongarijS sal eene 
vrees$elijke verzoening door hloed, 
een mar bloedblad moelen on-
dergaan,' en wie wcet, of het 
ook dan nog beler sal worden!" 
Tot de voornaamste werken 
van den vorst VON HOHENLOHE 
behooren: l .o Der im Geiste der 
Katholischen Kirche betende 
Christ, Bamberg, 1819 . — 
Van dil zalvende ßebedenboek, 
is in dit jaar bij de üilgevers 
dezes van de Nederduitschever-
taling reeds de zesde druk, 
versehenen, behalve de nadruk-
ken, die men er in Belgie van 
verspreidt; — 2.o Was ist der 
Zeitgeist? ib. 1 8 2 1 ; — 3.o Ge
sammelte Reden verschiedenen 
Inhalts, Weenen, 1830. Van 
twee derzelve, de eene op Goa
ren Vrijdag, do andere op het 
Paaschfeest uitgesprokon, heeft 

W 

M.* F. J. BOMSKBBOUWEBS de 
Nederd, vertaling geleverd, b i j 
da üilgevers dezes gedruktj — 
4.o Lichtblicke und Ergebniste 
aus der Welt und dem Priester-
leben, Regensburg, 1 8 3 6 ; in 
dit werk schildert HOHENLOHE 
zyn eigen leven. — Voorls 
hebben de üilgevers dezes van 
den vromen priester-vorst nog 
de beide volgende gebedenboe-
ken in het Nederd. vertaald in 
het licht gegeven: 5.o De Pries
ter en de Leek ens; — 6.o 
R. C. Gebedenboek voor allen, 
walke de eeuwige salighcid wil
len deelachlig worden. Ten 
slotle verdient nog vermeld te 
worden, dat den vorst VON 
HOHBNLOHK dikwerf de voldoe-
n i D g ten deel viel, van aan 
het siek» of sterfbed te worden 
geroepen, van menigeen, die 
hem vroeger met bittere be-
spotting of lastering overladen 
had, ten einde als een echte 
Samaritaan, ook den zoodani-
gen, den troost en vrede der 
verlossing deelachlig te maken. 
Hierin ligt onbelwislbaar de 
beste getuigenis voor het echt 
priosterlijke karakter van den 
edelen vorst opgesloten. 

* HOLLAND (HENBV RICHARD 
VASALL, lord), een uilstekend 
lid der Engeische Whig-parlij, 
neef van den beroemden Fox 
(zie Fox — KAR. JAG.-WM.-), 
ward den 23 November 1 7 7 3 
geboren. Hij maakte zijne stu
died te Eton en Oxford, be-
reisde daarop .Europa, leerde 
in Italie de echtgenoole van 
air GODFREY WEBSER kennen, 
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verleidde dezelve, en moest 
deswege, volgens uitspraak 
der gezworenen , aan- den be-
leedigden echtgenoot 6000 pon-
den'sterlings uitbetalen. Laier 
trad hij met haar in den echt, 
en nam hären familie-naam VASALL aan; zjjne kinderen heet-
ten echter weder Fox. Weldra 
kwam hij in het parlement, 
en werd een der invloedrijkste 
leden der oppositie; hij sprak 
tegen den oorlog met Frank
riß, tegen de nationale schuld, 
tegen de verhooging der belas-
tingen, tegen de opheffing der 
habeas-corpus-acte, en drong 
aan op eene hervorming der 
parlements-verkiezing enz," Na 
den vrede van Amiens, begaf 
hij zieh in 1802 , tot herstel 
zijner gezondheid, naar Spanje. 
In 1804 teruggekeerd, trad 
hij in het parlement weder" te
gen de torj's op, en drong er. 
op aan den minister MELVILLE 
in Staat van beschuldiging te 
stellen. Onder het ministerie 
Fox, werd hij zegelbewaarder. 
In 1808 raadde hij aan, Spanje 
,tegen NAPOLEON te ondersteu-
nen; in 1814 Steide hij zieh 
ernstig voor de zaak der Ne
gers in de weer en verlangde, 
dat men de negerslaven, meer 
dan tot dusverre geschiedde, 
in het Christendom zou onder-
wijzen. Hij was tijdens het 
congres in Weenen tegenwoor-
dig, doch ontving, wegens vin
nige aanteekeningen, den last 
de stad te verlaten. In 1 8 3 0 , 
onder het ministerie GREY , 
kwam hij als kanselier van het 
herlogdom Lancaster in het ka
binet; bij de Oostersche kwestie 

L. 

vertegenwoordigde hij mot CLARENDON en LANDSDOWNE de Fran-
sche partij. Hij overleed den 
21 October 1 8 4 0 , op Holland-
House, te Kensington. Lord 
HOLLAND sebreef staatkundige 
opstellen en gedienten, ver-
taalde eenige blijspelen uit het 
Spaansch , benevens een berigt 
uit het leven en de Schriften 
van LOPEZ FELIX DE VEGA CAR-
PIO, Landen, 1806. 

• * HOLWELL (JOHN ZEPHANIAH) , 
den 1 1 Septb. 1 7 1 1 te .Dublin 
geboren, legde zieh op de heel-
kunst loe, begaf zieh in 1731 
als onder - scheepsheelmeester 
naar Bengalen,, hield zieh ver-
volgens te Surale, Calcutta en 
op andere plaatsen op, en be-
wees aan de Oostindische maat-
schappij in den oorlog eh in den 
vrede zulke gewigtige diensten," 
dat hij in 1 7 5 9 , in de plaats 
van lord CLIVE , tot gouverneur 
van IndM benoemd werd. Doch 
reeds in het volgende jaar ver-
liet hij zijne betrekkingen bij 
de Oostindische maatschappij. 
keerde naar Engeland lorug. 
privatiseerde te London, en 
overleed te Pinner in Middle
sex, den 5 November 1798. 
Hij bezat vele wetenschappe-" 
lijke, vooPnamelijk taal- en 
historische kennissen, was de 
eerste Europeaan, die de Hm-
dus-oudheden beoefende, en, 
hoewel hij, bij gebrek äan 
kennis der Sanscritische taal, 
tot eenige dwalingen werd ver
leid , zoo komt hem toch de 
Verdienste toe, den weg gebaand 
te hebben. Onder, meer andere 
minder belangrijke geschritten 
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is zijn hoofdwerk: Interesting 
historical events relative to the 
provinces of Bengal and the 
empire of Indostan, 3 dl.», in 
8,v°, 1 7 6 4 — 7 1 , in heVHoogd. 
vertaald; een werk, waarin 
hoogst belangrijke bijzonderhe-
den voorkomen, doch waarin 
men meerordezoude wenschen. 
Zijn karakter was zacht en toe-
gevend, en de hoedanigheden van 
zijn hart edel en grootmoedig. 

* HOME (EVERARD), een be-
roemde arts en physioloog, in 
1 7 5 6 te Edimburgh geboren, 
was de zoonvan eenen genees-
kundige, ontving onderwijs van 
den vermaarden ontleedkundige 
JOHN HUNTER (zie dat Art.), 
werd daarop zijn medewerker 
en tijdelijke plaatsbekleeder, 
later zijn zwager, en na zij-
nen dood, de uilgever zijner 
schriflen. Hier treft hem ech
ter het wel niet ongegronde 
verwijt, dat hy met eene in 
de jaarboeken der natuurkun-
dige wetenschappen ongehoorde 
barbaarschheid 10 van de 1 2 
in folio deelen, in welke HUN
TER zijn anatomische verzame-' 
ling beschreven had, verbrand 
heeft, en dat alles wat hij on-
der zijnen naam heeft publiek 
gemaakt, slechts een klein ge-
deelte'.der op zulk eene schanr 

' delijke wijze vernietigde schatten 
is. Intusschen Steeg de roem 
van HOME, als physioloog, ont-
leed- en heelkundige, eerst na 
den dood van HUNTER, daar hij 
zieh door eene menigte schriften 
van belangrijken. en bondigen 
inhoud bekend maakte. Meer 

dan* 40 jaren oefende HOME de 
geneeskundige praktijk in Lon-
den uit, was besluurder van 
het ,St. George-hospitaal, als-
mede president en hoogleeraar 
der ontleed- en heelkunde, aan 
het koninklijk coüegie der heel-
kundigen; in 1813 werd hij 
door den prins-regent tot lijf-
arts en baronet benoemd. HOME 
overleed den 31 August. 1 8 3 2 , 
te Chelsea. Tot zijne voor-
naamste geschriften behooren: 
l.o Lectures on comparative Ana
tomie , London , 1814 , 2 dl.»; 
— 2.o Pratical observations- on 
the treatment of strictures in 
the urethra, Landen, 1 7 9 7 tot 
1803 , 2 älfl; — 3.o Practical 
observations on the treatment 
of the diseases of the prostate 
gland, Londen, 1 8 1 1 ; het 
laatste is, in het Hoogduitsch 
en Fransen vertaald. 

HONAIN, — Zie HONAM -WbL-
HOOGEVEEN (HENDRIK), een 

bekwame kenner der Grieksche 
taal, in 1 7 1 2 te Legden gebo
ren,-, volbragt zijne Studien met 
den meeateh lof, werd tot con-
rector der school van Gorinchem 
benoemd, en belastte zieh negen 
maanden later, in 1 7 3 2 , met 
de directie der nieuw opgerigte 
Latijnsche school te Woerden. 
Zeker was het voor een' twin-
tigjarigen jongeling, geene ligte 
taak, om eene inrigting te behee-
ren, waar alles moest gescha-
pen worden; maar de uitkomst 
bekroonde zijnen ijver, want 
in weinige jaren was deze school 
in den bloeijendsten Staat; De 

4 
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regering van Cülenborg bood 
hem in 1 7 3 9 zeer voordeelige 
voorwaarden aan, om hem te 
bewegen de leiding harer La-
tijnsehe school op zieh te ne-
raen, en hij narn dezelve aan. 
"Van daar ging hij in 1 7 4 5 tot 
het recloraat van Breda over, 
daarna tot dat van Dordrecht, 
waaraan hij door de magistraat 
van Delft als het ware ont-
rukt werd, om hem aan het 
hoofd harer school te plaatsen. 
Hij overleed in die stad in 
1 7 9 1 , en liet den roem na 
van een' doorkneed' taalkundige. 
Tot zijne geschriften behooren: 
l.o \Aanmerkingen op de Ver-
handeling, de Idiotismis prceci-
puis, lingim graces van VIGIER 
(zie dat Art. -Wbk.-) welke een 
aantal uitgaven hebben gehad; 

—- 2.o Verhandeling over de 
Grieksche Heinere rededeelen, 
Legden, 1769 , 2 dl.« in 4.to; 
waarvan SCHÜTZ eene uitmun-
tende verkorte uilgave heeft 
geleverd. HOOGEVEEN was ook 
niet onervaren in de dichtkunst. 
"Voor verschillende akademische 
plegligheden heeft hij verschei
den Lalijnsche gedickten, oden, 
treunangen enz. vervaardigd, 
die niet zonder Verdiensten zijn. 

- HOOGSTRATEN (DAVID VAN), — 
onder de geschriften van dezen 
letterkundige is in het Wbk. niet 
Dermeld: Groot algemeen histo
risch , geographisch, genealo
gisch en oordeelkundig Woor-
denboek, Amsterdam, 1733 , ' 
10 dl.» in fol., door hem aan-
gemngen, en na ttynen dood 

- H O P . 

* HOPE (THOMAS), een als 
kenner en bevorderaar der 
kunst en als romandichter, uit-
stekende Engeische schrijver, 
in 1770 te London geboren, 
sproot uit eene aanzienlijke 
Schotsche familie, en bekwam 
eene zeer zorgvuldige opvoeding. 
Hij beoefende op eene reis door 
Europa, Azie en Afrika de mees-
terstukken der kunst op de 
plaatsen zelve, en nam met 
eenen scherpen blik *de zeden 
der verschillende volken waar. 
Na zijne terugkomst in Enge* 
land maakte hij zieh weldra 
door de prachtige en daarbij 
smaakvolle inrigting zijner wo-
ning, welke vele kunstenaars 
en Handwerkers bezig" hield, 
bekend. De door hem vervaar-
digde beschrijving zijner huissie-
raden: Household fournilure and 
internal decorations, Londen, 
1807, in fol., bleef niet zonder 
invloed, op den smaak zijner 
rijke landgenooten, bij de in
rigting hunner huizen. Alge-
meene waarde hebben de beide 
getrouw en met smaak uilge-
voerde plaatwerken: The costu
mes of the ancients, Londen, 
1 8 1 2 , 2 dl.* en Designs of 
modern costumes, ib. 1 8 1 2 , in 
fol. HOPE deed zieh als een 
uitmuntenden schilder van ze
den , en als eenen bekwamen 
taalkundige kennen, in zijn 
welgeslaagden roman; Anasta
sius , or the memoirs of a mo
dern Greek, Londen, 1 8 1 9 , 3 
dl.n, dikwijls herdrukt en W 
verschillende talen vertolkt, 
welke het leven der Türken en 
Grieken in al deszelfs schake-
ringen en belrekkingen getrouw 

file:///Aanmerkingen
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eri op eene hoogst bevallige wìjze 
voorstelt. HOPE ' overleed den 
3 Februarij 1831 . 

* HOPPE (DAVID HENDRIK), 
den 1 5 December 1760 , te Bil
sen , in hei graafschap Hoya 
geboren, openbaarde reeds vroeg-
tijdig eene bijzondere neiging 
voor de kruidkunde, hetwelk 
hem bewoog, zieh in de hof-
apolheek le Celle op de artse-
neibereidkunde toeteleggen, Na 
zijne leerjaren volbragt te heb-
ben, bezocht hij nog apotheken 
in,Hamburg, Halle en Wolfen
buttel, onderwierp zieh te Bruns
wik aan een pharraaceulisch 
examen, en kwam in 1 7 8 6 , 
te Regensburg als bediende in 
de apotheek van GLADBACH. In 
deze stad vond hij eenen kring 
van ijverige beminnaars der 
kruid- en, der natuurkunde in 
het algemeen, eenen MARTIUS , 
FONK , GASSER , STALLKNECHT , 
DÜVAL, DE BRAY, HARRER, 
KOHLHAAS , ScHäFFER, die het 
hera aan ondersteuning en aan-
moediging niet lieten onlbreken. 
Reeds in de jaren 1787—93 
versehenen van HOPPE de Ectypa 
piantarmi Ratisbonensium, of 
afdrukken van planten, welke 
in.den omtrek van Regensburg 
in het wild groeijen, en van 
nu af zelte hij zijne letlerkun-
dige werkzaaraheid zòo ijverig 
voort, dat. zijn levensbeschrij-
ver, de hoogleeraar FÜRNROHR, 
niet minder dan 1 6 groote, zélf-
slandig in den druk versehenen 
werken, en 226 in verschillende 
iijdschriften verspreide kleinere 
verhandelingen van hem bij 

name noemt. In 179Q gaf 
HOPPE aanleiding tot de oprig-
ting van het kruidkundig ge-
nootschap in Regensburg, de 
eerste maatschappij in Europa, 
welke .uitsluitend aan de kruid-
kunde was toegewijd, eh in 
hetzelfde jaar verscheen ook voor 
de eerste maal zijn Botanisches 
Taschenbuch für die Anfänger 
dieser Wissenschaft und der Apo
thekerkunst, hetwelk nogwordt 
voortgezet. In 1792 betrok 
hij de universiteit van Erlan
gen, en verkreeg op den 5 Mei 
1 7 9 5 het docloraat in de ge-
neeskunde. Kort daarop werd 
hij burger van Regensburg en 
bekwam als zoodanig de ver-
gunning om de geneeskundige 
praklijk uitleoefenen. In 1798 
begon hij zijne botanische berg
reizen, die hij van toen af 
tot in 1843 regelmatig voort-
zette. De naauwkeurige waar-
neming der ül̂ ew-gewassen, 
op derzelver naluurlijk stand-
punt, was het eerste, het ver-
zamelen der zeldzame soorten, 
bij gelalen, om dezelve aan de 
liefhebbers te verkoopen, en 
uit de opbrengst de reiskoslen 
te dekken, het tweede doel 
derzelve. Aan deze voor de 
wetenschap zoo voordeelige tog-
len -offerde HOPPE zijne genees
kundige praktijk op, en bij de 
eerste begroeling der lente;zon 
van elk jaar, zag men hem 
den wandelstaf opnemen (tot in 
den hoogsten ouderdom deed 
hij deze reizen gewoonlijk te 
voet), en zieh bergwaarls wen
den. Zijne zakboeken , en de 
later (1802) door het botanisch 

6 
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genootsrfiap uitgegevene Bota- \ 
nische Zeitung werden als nu 
het zaakregister van alle nieuwe 
ontdekkingen in deze, vroeger 
door de kruidkundigen zoo 
weinig bekende geweslen. In 
den herfst 1803 rigtte de vorst-
primaat KAREL VON DALBERG 
voor HOPPE eenen bijzonderen 
leerstoel der kruidkunde aan het 
lyceum te Begensburg op; en 
toen die slad in 1810 weder 
onder de kroon van Beijeren 
kwam, verkreeg HOPPE eene 
verbetering in zijne vroeger .on-
aanzienlijke bezoldiging. Nog 
in de lente van 1843 had hi j , 
als 83jarige grijsaard, zoo als 
gewoonlijk, den weg naar Salz
burg te voet afgelegd, doch Wel
da openbaarde zieh eene steeds 
loenemende verzwakking aller 
h'gchaamskrachlen. Hij moest 
van zijne geliöfde Alpen voor 
altijd afscheid nemen, en zijne 
uitstapjes, enkel tot den omtrek 
van Begensburg bepefken. In 
1845 Vierde hij het öOjarig 
jubelfeest als doctor, en werd 
bij die gelegenheid tot konink-
lijk Beijerschen hofraadbenoemd. 
Onder voortdurende bezigheid 
met de hem zoo dierbare plan
ten , naderde langzamerhand het 
einde zijns levens. De laatsle 
woorden, welke hij op zijnen 
sterfdag (1 Aug. 1846) sprak, 
waren; » Ziel loch naar de Iris, 
zij verwelkt anders." In het 
Botanisches Taschenbuch voor 
1849, vindt nien de boven ver
melde Biographie van HOPPE, 
door den hoogleeraar FÜRNROHR. 

* HOUANVI (FRANCISCO JOSE-PHUS ALEXIUS von), van de ordc 

der Piaristen, een met roem 
bekende Hongaarsche geleerde 
en schrijver, te Ofen in 1736 
geboren, begaf zieh reeds vroeg-
tijdig in genoemde orde, aan 
welke hij tot aan zijnen dood 
getrouw verkleefd bleef. Hij 
verwierf veelvuldige kennissen 
en bekwaamheden, voornamelijk 
gedurende een langdurig verblijf 
in Borne en Fenetie, Holland 
en andere landen, alwaar hij 
in gezelschap van eenige" Engel-
sehen vertoefde. HORANVI over-
leed te Pest den 11 September 
1809.. De geschiedenis van zijn 
vaderland, voornamelijk van de 
geleerden deszelven, was het 
voorwerp zijner onvermoeide na-
sporingen, en zijn letlerkundige 
roem is . voornrfmelijk gegrond 
op zijne Memoria' Hungarorum 
et provincialium, scriptis edüis 
notorum Weenen, 1775—77,3 
dl.» in 8.*°, exi'Nova Memoria, 
Pesth, 1792. Beide deze werken 
zijn alphabetisch, doch hetlaat-
ste bevat slechts de letters A—E. 
wijl de uitgever, wegens do 
hooge drukkosten in de voort-
zetting belemmerd werd. Of-
schoon met betrekking tot de 
volledigheid en de kritiek der 
berigten veel te wenschen over-
blijft, zoo is loch de waarde 
van beide werken, bij het ge-
brek aan Hongaarsche letterkun
dig-historische Schriften, onmis-
kenbaar. Geheel naar de leest 
van dit werk, is ook zijne 
letterkunde van de orde der 
Piaristen geschoeid: Scriptores 
piarum scholarum Uberaliumque 
artiuni magistri, Ofen, 1808, 
2 dl.n, in 8.™, met eene voor-
rede van den hoogleeraar SCHE-
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DJÜS le Pesth, waarin het leven 
des schrijvers wordt verhaald, 

HÖRNEMANN (FRIEDRICH EON
RAD) , een verdienstelijke Duit-
sche reiziger, te Büdesheim, 
in 1772 geboren, ontving van 
zijnen vader, eenen beminden 
predikant in zijne geboorteplaats, 
eene uitmuntende opvoeding, 
studeerde te Güttingen in de 
tlieologie, en leefde, na zijne 
Studien volbragt te hebben, 
in Hanover. Hier gedijde zijn 
plan, om Afrika te bereizen, 
tot rijpheid, en B L U M E N B A C H , 
aan Wien hij zieh gewend had, 
beval hem in 1 7 9 5 , der Afri-
kaansche maatschappij te Bon
den aan. Hij hield zieh uitslui-
tend bezig met de natuurlijke 
historie, en met de beoefening 
der Arabische en andere voor 
zijne. reizen onontbeerlijke talen. 
In 1797 begaf HORNEMANN zieh 
naar London, ontving hier de 
goedkeuring van zijn plan en 
zijne instruction, en begaf zieh 
in 1799 over Frankrijk op reis; 
te Parijs bezocht hij L A L A N D E , 
die hem aan het instituut voor-
stelde. Te Marseille ging hij 
soheep, en kwam over Cyprus, 
le Alexandria en Cairo. Ge-
durende zijn verblijf in laatst-
genoemde stad, landden de 
Franschen in Egypte, en HOR
NEMANN werd als Europeer in 
den kerker geworpen, doch door 
de Franschen weder bevrijd, 
ontving hij passed van BONA
P A R T E , en reisde daarop over 
Siouah, naar Murzuk in Fezzan,. 
niaakte een' uitslap naar Tripoli, 
alwaar hjj een openbaar gehoor 
van den pacha ontving, die hem 

evenzeer eene reispas gafj in 
1800 keerd'e hij van daarterug, 
om zijne reis met de groote 
karavaan van Borau 6f Bournou 
voorttezetten. De wegens dit 
besluit in Europa äangekomen 
berigten van den 6 April 1800, 
zijn de laatste bepaalde; sedert 
dien tijd liet HORNEMANN niets 
van zieh hooren; en men weet 
niet, of hij in Timbuktu gestor-
ven, of dat hij op de terugreis 
van Tripoli naar Fez, aan plot-
selijke aanvallen van koorts be* 
zweken en te Auealus (Ouagala), 
begraven is. Zijn, in de Hoog-
duitsche taal geschreven , dag-
boek had hij 'reeds uit Tripoli 
aan de Afrikaansche maatschappij 
gezonden, die het in 1802 in 
het Engelsch liet vertalen en 
door Y O Ü N G , RENNEL en MARS* 
DEN , met pphelderende geogra
phische , archäologische en taal-
kundige aanmerkingen verrijken. 
Het Tagebuch zijner reis van 
Сагго naar Murzuk, in 1802 , 
door K. K Ö N I G , te ТГегтйг in 
het licht gegeven, is meermalen 
in het Fransch vertaald, het 
beste doör GRIFFET D E L A BAUME» 
met aanteekeningen van L A N -
G L E S ; 1 8 0 3 , 2 dl.» in 8.™, 
met kaarten. 

•* HORRER (JOZEF MARIA graaf 
V O N ) , een zeer verdienstelijke 
Catholijke schrijver, in 1 7 7 5 te 
Straatsburg uit eene aanzienlijke 
patricische familie geboren, ver-
liet Frankrijk bij het uilbarslen 
der omwenteling, eh nam dienst 
in het leger van CONDE . Later 
Steeg Inj in Russische dienst tot 
den rang van luitenant-kolonel, 
en maakte den veldtogt naar 
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Frankrijk mede. Na de, restau« 
ratie werd hij in 1 8 1 7 attachö 
Mj het Fransche gezanlschap in 
Busland, in 1820 secrelaris van 
het Fransche gezanlschap in 
Zwüserland en in 1828 zaak-
gelastigde, wat hij tot in 1831 
bleef. Wijl hij alsloen aan de 
nieuwe regering van Frankrijk 
den eed van trouw niet wilde 
afloggen, verliet hij de Staats
dienst, en wees zelfs eene jaar-
wedde van de hand, die hij reeds 
van LODEWWK XVIII had beko-
men, en die hem ook L O D E W I J K 
PHILIPPOS liet uilbetalen. Hij 
verkoos, om voor zieh zelven 
en zijne talrijke familie, het 
noqdige, dikwerf spaarzame, on-
derhoud door zijne.pen te ver
dienen. Reeds gedurende zijne 
diplomatische loopbaaa schreef 
HORBER veel in het belang der 
godsdienst. In 1822 vervaar-
digde hij een werkje: Du culte 
etc. (Over de rcgisinnige veree-
ring der heilige Moeder Gods), 
verlaalde den Messias van K L O P -
STOCK in Fransch proza, en gaf 
bevallige godsdienslige tafereelen 
in de Hoogduilsche en Fransche 
taal in het licht. Sedert 1 8 3 2 , 
wijdde hij zieh echter voorna- : 
melijk en uilsluitend aan de ! 
verdediging- derCatholijke Kerk 
toe. Hij nam het werkdadigsle 
aandeel aan de redaclie der dag-
bladen in Parijs, welke in eenen 
beslissenden kerkelijken zin ge-' 
schreven zijn, voornamelijk aan 
den Ami de la religion, en ver-
taalde het belangrijk geschrift 
van den aartsbisschop C L E M E N S 
AUGUST VON DROSTE-VISCHERIKG : 
Der Friede zwischen der Kirche 
und dem Staate, in het Fransch 

zijn hoofdwerk is echter: Per
secutions etc. (Vervolgingen der 
Gatholijke Kerk in Polen, door 
een' oud-staatsraad), dat in ver-
schillende talen- vertolkt werd. 
Het. bevat de zeldzaamste en 
belangrijksle documenlen en le-
verde aan GREGORIUS XVI gewig-
tige bouwsloffen tot de beroemde 
allocutie over het lijden der Ca-
tholijken in Polen. GREGORIUS 
onderscheidde HORRER ook we> 
gens zijne Verdiensten, door hem 
tot den gravensland te verhef-
fen, en hem het groot-kruis der 
Chrislus-orde te schenken. HOR
R E R overleed in Mei 1849 , le, 
Parijs aan de cholera , met de 
volkomene onderwerping en de 
blijde hoop des Christens. 

* HORSTOK (JOANNES PETROS 
V A N ) , een Nederlandsche kunst-
schilder, den 1 April 1745 te 
Overveen, bijHaarlem,geboren. 
Hij ontwikkelde zijn kunstlalent 
onder de leiding van T. H. JEL-
GERSMA en P. BARRIERS , en zette 
zieh le Alkmaar neder, alwaar 
hij zieh niet enkel met het 
schilderen van portreiten en 
kabinelstukjes, "maar ook met 
het vervaardigen van altaar- en 
kerkstukken bezig hield. Na 
zieh later te Haarlem met ter. 
woon le hebbengevestigd, hield 
hij zieh aldaar voornamelijk 
met huisselijke tooneelen bezig, 
waarin zieh vooral de Noord-
Hollandsche kleederdragt onder
scheidde. Hij was onvermoeid 
werkzaam tot aan zijnen dood. 
die den 20 Maart 1 8 2 5 , te 
Haarlem plaals had, en heefl 
aan verscheiden kunslkabinetlen 
schiltorende proeven zijncr ta-
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lënten nagelaten. Tweemalen viel 
hem ook de eer ten deer van bij 
de Nederlandsche huishoudelijke 
maatschappij , te Haarlem, be-
kroond te worden, namelijk in 
1800 met eene zilveren médaille 
en rennmeratie van 50dukaten, 
voor zijn berigt wegens de uit-
vinding, om de gewone olieverw-
kleuren, zoodanig te vernommen, 
dat zij met water vermengbaar 
zijn; en 8 jaren laier weder met 
eene zilveren médaille voor de 
ontdekking en bereiding der 
oheraarde, welke beide stukken 
door genoemdé maatschappij zijn 
in het licht gegeven. 

* HORTENSIA EUGENIA D E B E A U -

HARNAIS , koningin van Holland, 
hertogin van St. Leu, geboren 
te Parijs den 10 April' 1783, 
in het huis barer moeder JOSE

P H I N E TASCHER D E L A P A G E R I E , 

die gehuwd was met den burg-
graaf A L E X A N D E R D E B E A U H A R -

NAIS . Eenige jaren,later, name
lijk in 1787, ontstond tusschen 
Mevr. D E BEAUHARNAIS en hären 
echtgenoot oneenigheid, waarop. 
JOSEPHINE , die door hare grool-
moeder werd terug verlangd, 
naar Martinique toog en hare 
dochter, destijds nog een kind, 
met zieh mede nam. Mevr. D E 
BEAUHARNAIS , uit de kolonie te-
ruggekomen, plaatste HORTENSIA 

in de vermaardé kostschool van 
St. Germain, onder beheer van 
mevrouw ÇAMPAN ; E U G È N E (zie 
BEAUHARNAIS -Wbk.-) "werd ins-
geUjks te St. Germain geplaatst 
en wel bij den onderwijzer MES-
TRO . Zes maanden daarna werd 
Mevr. CAMPAN verzocht aan de 
beide kinderen te kennen le 

geven, dat hunne moeder B O 
NAPARTE 'S gemahn zoude wor
den. In hunne onwelendheid 
van de toekomst, betoonden 
deze zieh, op het verneinen dat 
zij eenen schoonvader slonden 
te ontvangen, zeer bedroefd. 
Na het gebeurde van den 18 
Brumaire werd HORTENSIA van 
de school genomen en verliet 
zij hare moeder verder niet. Op 
de Tuilerien werd haar eene 
kleine,. eenvoudig gestoffeerde 
kamer aangewezen. Nog' zoo 
jong verplaatst in het midden van 
een nieuw hof, geheel zwijme-
lend van de overwinningen des 
eersten consuls, baren schoon
vader, veranderde zij niets in 
hare gewoonte van werkzaam-
heid en nutlige uitspanning. 
Een stuk van eenen door Mevr. 
CAMPAN , toen ter lijd aan hare 
lieve leerlinge geschreven brief 
is aardig ora thans gelezen te 
worden, uithoofde vandedaarin 
voorkomende vermelding der 
schoone hoedanigheden en een-
voudige geaardheid der konin
gin. » Ik herinner mij nog, 
mijn enget (dus noemde haar 
deze beroemde schoolhouderes), 
uwe eerste en regtmatige be-
duchtheid wegens den onver-
wachten gang van uw lot; ik 
herinner ook u daaraan. Het 
was een, later maar al te zeer 
verwezenlijkt, voorgevoel. Her-
innert gij u dat neerslagtige ge-
laat, waarmede gij tot de arme 
A D E L E (Mevr. D E BROC) en mij 
zeidet: » Mijn schoonvader is 
eene komeet, waarvan wij siech ts 
de staart zijn, en wij moeten 
hem yolgen, zonder te weten 
waarheen hij ons voert, Zalhet 
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voor ons geluk, of voor ons 
onheil wezen ?" Reeds hadden 
degenen, die destijds tot de 
bloem van Frankrijk werden 
gerekend, om de hand van HOR
TENSIA aangezocht; zij echter 
had de partijen, welke men 
haar voorstelde, steeds afgewe-
zen. NAPOLEON , die zijnen broe-
der L O D E W H K als eenen zoon 
beschoüwde, omdal hij hem 
in zekeren zin had opgevoed, 
wenschle vuriglijk hena zijne 
schoondochter ten huwelijk te 
geven; terwijl de kinderen, 
welk uit die twee, aan hem 
even dierbare personen mogten 
voortspruiten, door, hem zouden 
worden aangenomen. Geiijk bij 
vorstelijke personen dikwerf het 
geval is, werd in dit huwelijk 
de staatkunde misschien meer 
geraadpleegd dan de geheime 
gevoelens der jonge lieden. Hoe 
dit ook zij, deze echt werd den 
7 Januarij 1802 des morgens 
ten 1 ure in de kapel der Tuile-
rien, in het bijzijn van NAPOLEON, 
JOSEPHINE en de consuls L E BRUN 
en CAMBACERES voltrokken. L O 
B E W I J K telde naauwelijks 23 en 
Mejufvr. D E BEAUHARNAIS niet 
meer dan 18 jaren, en evenwel 
was die vereeniging, ofschoon 
schijnbaar gepast, eene bron 

• van eindeloos verdriet, waarover 
zij zieh trachtte te troosten, 
door zoo veel mogelijk goed te 
stichten. ARMAND D E POLIGNAC , 
de markies D E R I V I E R E en LA.-
J O L A I S , die in de zamenzwering 
van GEORGE CADOUDAL betrok-
ken en ten dood veroordeeld 
waren, hadden het behoüd van 
hun leven eeniglijk te danken 
aan de dringende smeekingen 

der prinses L O D E W I J K , die hunne 
zaak voor NAPOLEON bepleilte. 
Mevr. L O D E W I J K haarde eenen 
zoon, eh vervolgens nog eenen, 
die door Paus Pius VII, na de 
zalving van N A P O L E O N , te Fon-
tainebleaü werd gedoopt. Tot 
daartoe waren die beide kinderen 
beslemd om in het rijksgebied 
optevolgen, een waarlijk.schit-
tererid vooruitzigt. Maar bij deze 
snelle schreden der forluin bleef 
HORTENSIA altijd dezelfde. Onder 
al die keizerlijke praal, waar-
door zelfs de groóte geest van 
NAPOLEON zieh had laten ver
blinden, toen zijn roem dezelve 
zoo weinig behoefde, bleef zij 
steeds nederig, natuurlijk, en 
gaf door de eenvoudigheid harer 
ziel een ander voorkomen aan 
hare gedwongene uiterlijke groot-
heid. In 1803 door het lot 
op den Hollandschen troon ge-. 
plaatst, gevoeide zij zieh onge-
lukkig door hare verhéfflng 
zelve, en zij verborg dit leed 
niet, want zij moest Fmnkriß 
en hare moeder verlalen. In 
Mei 1807 trof in Holland het 
grootste onheil-, dat het.hart 
eener moeder kon treffen, het 
hart van HORTENSIA : haar.oud-
ste zoon* overleed. Dit kind 
was ongemeen vrolijk; NAPOLEON 
hield zeer veel van hetzelve. 
Op zekeren dag, dat bij revue 
had gehouden, legde hij zijnen 
hoed en degen op eenen stool 
in zijn kabinet. Wetende dat 
hij zijns ooms beveling is, nef.mt 

het kind den degen en hangt dien 
om den hals, zet den vermaar-
den hoed op het hoofd, dieheni 
tot aan de kin over hot gezigt 
zakt, en stapt met veel deftig-
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heid den keizer achterna; ter-
wijl hij, zijne stem verheffende, 
eenen tamboer der oude garde 
nabootste; NAPOLEON was door 
dat tooneel uiterst aangedaan, 
en omhelsde den kleinen ge-
weldraaker teederlijk. Te '$ Gra-
venhage, Utrecht of Amsterdam 
kon lasier bij de koningin nim
mer ingang vinden, waarschijn-
lijk omdat zij zelve veel was 
gelasterd, en omdat zij, beter 
dan iemand anders,'wist, Hoe 
vele valsche beschuldigingen de 
haat kan uitdenken om iemand, 
dien men vijandig is, in het on-
geluk te störten. Zij hoorde niet 
gaarne van anderen kwaad spre-
ken. Toen op zekeren dageene 
harer Hollandsche staatsdames 
vrouwen wilde hekelen, welke 
de koningin bij zieh had, en die 
door deze staatsdame met den 
naara van orangisten of revolu-
tionnairen werden bestempeld, 
antwoordde H. M. droogjes: 
» Mevrouw, ik ben hiervreemd 
aan alle partijen; ik ontvang 
een ieder even wel, omdat ik 
gaarne van een ieder goed denk, 
en ik gevoel eene onaangename 
gewaarwording bij hen, die van 
anderen kwaad spreken." Het 
lijdstip der echtscheiding na-
derde; JOSEPHINE'S moed moest 
op de hardsle proef gesteld wor
den; daar zij gevoelde dat zij 
de vertroostingeri van hare doch-
ter zoude behoeven, riep zij haar 
tot zieh. Op dien Oogenblik dan 
ook noodiger geworden zijnde 
bij hare moeder dan bij haren 
echtgenoot, scheidde zij van 
hem, daar ook de kbning zelf 
nie scheiding wenschte. In het 
voorjaar van 1813 reisde zij naar 

de baden van Aim in Savooije 
,en nam Mevr. DE BBOC, bene-
vens eenige andere personen van 
haar huis, met zieh. Op zekeren 
ochtend, na het onlbijt, het 
was de 10 Junij, plaalste zij 
zieh in eene kales en rigtte den 
logt naar den bekoorlijken wa-
terval van Gresy, op twee mijlen 
van Aix .gelegen. Men laal het 
rijtuig op den weg staan en na-
dert tot aan den voet van den 
molen, die door het bergwater 
in beweging wordt gehouden. 
Om den stortvloed in zijne 
voile geduchtheid te beschouwen 
moest men eene plank overgaan 
die over eene snelvlietende beek 
was gelegd; de koningin was, 
met de snelle voeten eener hinde, 
in eenen oogwenk aan de over-
zijde; Mevr. DE Bnoc volgl haar, 
doch de voet glijdt uit en zij 
verdwijnt in de draaikolk. -Na 
onbeschrijfelijke pogingen vbnd 
men Mevr. DE BROC terug, maar 
slechls als een gekneusd en ver-
scheurd lijk. HORTENSIA'S wan-
hoop was niet "te Schelsen. Te 
Aix teruggekoraen, vond hare 
smart enkel leniging in nieuwe 
weldaden; zij dacht de herinne-
ring aan hare vriendin niet betef 
te kunnen vereeuwigen dan door 
het opriglen van een gasthuis 
voor de armen der slad. Na de 
gebeurtenissen van 1814 was de 
belangstelling, welke het̂ edele 
gedrag der koningin den ve'rbon-
den mogendheden inboezerade, 
zoo groot dat zij haar van hare 
familie wilden afzonderen, en 
haar een onbezorgd lot verzeke-
ren; mäar zij wees het voorregt 
van de hand om niet zoo on-
gelukkig -te zijn als de overige 
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leden haars gezins. Wat mag 
dan de beweegreden geweest zijn, 
dat zij in 1814 de bij het trak-
taat van Fontainebleau aangewe-
zen bezitüngen en waarvan men 
het herlogdom St. Leu vormde, 
aannam? De toekomst harer hin
deren , wezens die haar te dier-
baar waren, dan dat zij niel eene 
alles afdoende bedenking zouden 
uitmaken op eenen oogenblik, 
dal dit traktaat van Fontaine
bleau hen alles ontroofde. Kort 
na de nederlaag bij Waterloo ver-
liet HORTENSIA Malmaison voor 
allijd, na aan den keizer een 
eeuwig vaarwel gezegd en hem 
gesmeekt te hebben het eenige 
voorwerp van geldswaarde dat 
zij bij zieh had, aan te ne-
men, een halssieraad namelijk 
dat op 80,000 fr. was geschat, 
hetzelfde dat NAPOLEON terstond 
bij zijne komst op St. Helena, 
aan'den heer DE LAS CASES toe-
vertrouwde, uit vrees dat het 
hem mögt ontnomen worden, 
gelijk het hem reeds met zijn geld 
en andere kleinoodiön was over-
komen. Weldra echter dreigde 
de legen de hertogin van St. Leu 
losgelaten haat tot geweld over 
te slaan. Naauwelijks was zij 
wedergekeerd, of zij ontving 
een, in onbeschofte bewoordin-
gen gesteld en met den naam 
van MUFFLING (gouverneur van 
Parijs) onderteekend,, bevel, 
waarbij zij werd gelast de hoofd-
stad in den tijd van 24uren en 
Frankrijk binnen drie dagen te 
vertaten. Na zoo vele schokken 
wasrust de eenige behoefte der 
koningin geworden; zij vestigde 
dus de oogen op Zwitserlanä en 
besloot daar in ballingschap bare 

dagen te slijten, Te Dijon poog-
den lieden, die op den weg ver
borgen lagen , zonder dat men 
ooit heeft vernomen door wie 
zij waren uitgezonden, haar op 
te ligten, om haar gevangen te 
houden. Te Genève wilde men. 
haar noch vergunnen te blijven, 
noch hare reis te vervolgen, Zij 
herinnerde zieh toen het door 
haar te Aix gesuchte gasthuis; 
de bewoners dier stad hadden 
haar niet vergeten. Daar wachtte 
zij het besluit, hetwelk den 
verbundenen mogendheden mögt 
behagen ten baren aanzien te 
nemen, toen onverwachts een 
zendeling van hären koninklij-
ken gemaal met eene regterlijke 
uitspraak voor haar verschijnt, 
waarbij zij genoodzaakt werd 
zieh van baren oudsten zoon te 
scheiden. Eindelijk verkrijgt zij 
een paspoort, het verlof bevat-
tende om Zwitserland door te 
reizen en zieh aan den oever 
van het meer van Gonstans een 
verblijf te kiezen. Daar, in eene 
nederige woning, Arenenberg 
genaämd, maakten een zoon, 
benevens een klein getal getrouw 
gebleven vrienden en van tijd 
tot tijd ettelijke bewoners der 
omliggende kasteelen,,de eenige 
bezoekers van haar landhuis uit. 
.Reeds sedert twee jaren leed 
de koningin aan eene wreede 
ziekle, die haar onmerkbaar ten 
grave sleepte. Toen de aanslag 
le Straatsburg voorviel kreeg 
zij daarvan eerst kennis uit de 
nieuwsbladen. Naauwelijks ge-
hoord hebbende, dat haar zoon 
in hechtenis was genomen, reisne 
zij in het strengste incognito 
met postpaarden naar Viry, bU 
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de hertogin van RAGÜSA, hare 
vriendin, ten einde beter in 
de gelegenheid te wezen om ten 
behoeve van hären zoon werk-
zaara te zijn; doch zoodra zij 
haar voornemen had te kennen 
gegeven, ontving zij den last 
om op staanden voet terugte-
keeren. Te vergeefs Steide Mevr. 
SALVAGE BE FAVEROLLES, die 
haar vergezelde, aan den raads-
president, den heer MOLE voor, 
dat de zielesmart, de ongerust-
heid, de vermoeijenis eener met 
zoo veel spoed volvoerde reis, 
haar in een' bedenkelijken Staat 
hadden gebragt, die ten minste 
eenige dagen rust en onverwijl-
den bijstand van geneeskundigen 
vereischte. Ook ditmaal was men 
onverbiddelijk en beval men haar 
den terugkeer te bespoedigen. 
Ten gevolge van dit alles had 
nu eindelijk hare ziekte eene 
geaardheid aangenomen, waar-
voor alle hülp der kunst zwichtte. 
Den 5 October 1837 blies zij in 
de armen van hären zoon (den 
1 0 December 1848 tot president 
der Frahsche republiek verhe-
ven) den laatsten ademtogt uit. 
lltijd nederig te midden van 
grootheid, altijd moedig te mid
den van tegenspoeden, altijd. 
goed en medelijdend, werd HORTENSIA dpor allen, die haar om-
ringden, betreurd. Volgens haar 
uitdrukkelijk verlangen, -in haar 
testament opgeteekend, is haar 
lijk naar Frankriß vervoerd, 
en in de kerk van ßnel, naast 
dat harer moeder, bijgezet, 

HOUCHARD (JOANNES NICOLA AS), 
veldheer, in 1740 te Forbach 

II. DEEL. X 

(Fransch Moesel-depS-) geboren, 
kwam, 1 6 jaren oud zijnde, in 
het koninklijk-Duitsch ruiterij-
regiment, maakte zijne eerste. 
veldtogten in den zevenjarigen 
oorlog, stak naar Corsika over, 
alwaar hij gekwetst werd, en 
geraakte enkel door zijne Ver
diensten tot den rang van lui-* 
tenant-kolonel. Deomwenteling, 
waarvan hij de zaak met geest-
drift omhelsde, verschafte hem 
de snelste bevordering. "Hij 
diende in 1 7 9 2 , onder de be-
velen van CUSTINE, en verving 
hem in het volgende jaar, als 
bevelhebber van het Noorder-
leger. Hij behaalde den 8 en 9 
September 1 7 9 3 , te Bonäschoote 

. eene volledige overwinning op 
de Engelschen, en maakte zieh 
meester van Veurne, Meenen 
en verscheiden andere punten j 
desniettegenstaande werd hem 
verweten al te toegevend te 
werk te zijn gegaan, Den 24 
in hechtenis genomen en naar 
Parijs gevoerd, werd hij den 
1 7 November 1 7 9 3 , door de 
révolutionnaire regtbank ten 
dood veroordeeld. Zijne mili
taire talenten waren niet zeer 
uitgebreid, maar hij vereenigde 
eene dappere onverschrokken-
heid met eene groote werkzaam-
heid. De zoon van HOUCHARD 
heeft in 1 8 0 9 , te Straatsburg 
een Notice etc. (Geschiedkundig 
en regtvaardigend verslag van 
het militaire leven signs vo
ders) , in 8. Y 0 , in het licht 
gegeven. 

HOTJRWITZ (ZALKIND) , een 
Poolsche jood, in 1740 te Lam-
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blin in lAlthauwen geboren, 
kwam in den ouderdom van 40 
jaren te Parijs, waar hij zijne 
dagen met den handel in oude 
kleederen, en zijne nachten 
met de beoefening der talen,. 
der geschiedenis en der wijs-
begeerte doorbragt. Nadat de 

"akademie van Mets, in 1789, 
eene prijsvraag over de staat
kundige herstelling der joden 
had uitgeschreven, dong HOOR-WITZ naar denzelven, en zijne 
verhandeling deelde den prijs 
met die van den abb6 GREGOIRE 
en van THIERRT, advokaatbij het 
parlement. Deze uitslag had 
voor hem ten gevolge den post 
van tollt der Oostersche talen, 
aan de bibliotheek des konings 
verbonden, hetwelk hem niet 
belette, van in eene builenge-
meene behoeftigheid te leven. 
HOÜRWITZ overleed in 1810; 
behalve het reeds genoemde 
werk, heeft men van hem: l.o 
De Polygraaph, of de kunst, 
o»» door middel van een Woor-
denboek, in alle talen zelfs in 
•die, waarvan men de letters 
van het aiphabet niet besit, te 
kunnen corresponderen, Parijs, 
jaar IX (1801), in 8.v<>; — ' 
2.o Lacographie of Laconische 
gesprekken, soo snel als men 
kan uilspreken, Parijs, 1811, 
in 8.™ 

HOWE (lord RICHARD), En-
gelsche admiraal, in 1722 ge
boren, trad in den ouderdom 
van 14 jaren reeds in dienst, 
en onderscheidde zieh door ver
scheiden schitterende daden, 
die hem den rang van scheeps-
kapitein verwierven. In 1757 

H O W . 

droeg hij bij tot de verovering 
van het eiland Aix, en de 
verwoesting der haven van 
Cherbourg. Nadat zijn oudste 
broeder, in 1758, in een ge-
vecht tegen de Franschen ge-
dood was, volgde hij hem op. 
in zijnen tilel van baron van 
Ierland, en werd in 1770 tot 
schout-bij-nacht en opperbevel-
hebber in de Middellandsche 
Zee benoemd. Bij den vrede 
van 1783 ontving hij den titel 
van eersten lord der admirali-
teit. De oorlog, die in 1793 
uitborst, verschafte hem eene 
nieuwe gelegenheid om zich te 
onderscheiden. Na het bevel 
over het smaldeel des KanaaU 
te hebben bekomen, versloeg 
hij het Fransch smaldeel, dat 
van Brest uitgeloopen was (1 
Junij 1794). Het is in dit ge-
vecht dat de bemanning van 
den Vengeur zich liever door 
de golven liet inzwelgen, dan 
zich overtegeven. Dit, hoewel 
duur gekochte, voordeel bragt 
in Engeland de levendigste 
vreugde te weeg,.en overlaadde 
HOWE met de grootste eerbe-
wijzen. In het volgende jaar 
werd hij tot bevelhebber der 
zee-troepen en daarna tot nd-
der van den kousenband be
noemd. In 1797 deed by 
afstand van het bevel der vloot, 
maar kort daarna bewees hij 
nog eene uitstekende dienst aan 
zfjn vaderland, door eene mm-
terij, die te Portsmouth en te 
Plymouth onder het scheeps-
volk was uitgeborsten, te be-
teugelen. Een aanval van pcW 
maakte den 6 Augustus 17»» 
een einde aan zijn leven. zpo 
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onverschrokkenheid had hem 
de algemeene achting verwor-
ven, en ofschoon hij-de tucht 
gestrengelijk handhaafde, -werd 
hij door zijne ondergeschikten 

' bemind, wijl zij van zijne 
naauwgezette regtvaardigheid 
overtuigd waren. 

HÜBER (FRANCISCÜS) , een ge-. 
leerde natuurkenner, den 2 
July 1 7 5 0 , te Geneve geboren, 
en te Lausanne, den 22 De
cember *1831 overleden, was 
de zoon van JOANNES HOBER , 
een' beroemden schilder en sil-
houetteur, van wien GRIMM in 
zijne briefwisseling een aantal 
bijzonderheden verhaalt, en die 
een werk heeft geschreven over 
de vlugt der Roofvogels. "Vijf-
tien jaren oud zijnde, werd hij 
met eene volslagene. blindheid 
getroffen, die door de koude 
en de schittering eener ver
bündende sneeuw werd te weeg 
gebragt., gedurende eenen win-
ternacht, in welken hij op het 
veld was verdooldgeraakt. Dit 
ongeluk kon een geeslrijk meisje 
(AIMA LUIXIN) , die hij beminde, 
niet weerhouden hem hare hand 
te geven. Door zijne echtge-
noote en eeneh jongelin ,̂ die 
hem tot lector en secretaris 
diende, bijgestaan, slaagde HÜ
BER er in, der wetenschap 
groote diensten te bewijzen. 
Het resultaat zijner nasporin-
gen gaf hij in het licht in zijne 
Lettres etc. (Brieven aan K. 
BONNET), 1 7 Ö 2 , herdrukt on-
der den titel van Nouvelles 
etc. (Niemoe mamemingen be-
toekkeltfk de honigbtyen) \ Pattys, 
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1 7 9 6 , in 1 2 . * ° } 2.o uitgave, 
Geneve, 1 8 1 4 , 2 dl.n, in 8.«> 
Het is in dit werk, dat de schrij-
ver het eerst het geheim der be-
vruchtiging harer koningin doet 
kennen. In 1801 gaf HDBER 
gezamenlijk met JOANNES SENE-BIER in het licht: Memoire et& 
(Ferhandeling over den invloed 
der lucht en van verschwende 
gasachtige zelfslandigheden, in 
de uitkieming van verschwende 
granen), in 8 .™; verder Essai 
etc. (Proeve over de geschiede-
nis en de seden der inlandsche 
mieren), Partys, 1 8 0 6 , in het 
Engelseh vertaald. 

HÜBSON-LOWE ZOU zonder zyne 
betrekking tot NAPOLEON op St. 
Helena geheel onbekend zijn 
gebleven. In 1770 in Ierland 
uit eene achtbare familie ge
boren, werd hij als adjunet-
heelmeester bij een Engelsch 
regiment aangesteld 5 en na het 
geluk te hebben gehad, eenige 
diensten aan zijnen kolonel te 
bewijzen, had hij aan zijne 
bescherming den rang van on' 
der-luitenant te danken j hij liet 
daarop zijn eerste beroep varen, 
omgordde den degen, en maakte 
vrij snelle vorderingen bij het 
leger. In 1805 had hij den 
rang van majoor, en Voerde 
op de kusten van de Adriati-
sche Zee het bevel over een uit 
desertours aller natien zamebge-
steld legioen. In het volgende 
jaar werd hij gouverneui1 van 
het eiland Capri^ in de baai 
van Napels, waaruit JOACHIM 
MURAT hem in 1808 verdreef. 
In 1 8 1 3 , was hy., in hoeda-

2 
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nigheid van Engelsch com 
missaris, aan den generaa; 
BLÜCHER geattacheerd, en nam 
hij deel aan, de conferentien 
van Gkdtillon. Ten gevolge van 
den slag van Waterloo, werd 
hij tot generaal-majoor verhe 
ven, en tot gouverneur van 
het eiland St. Beiern benoemd, 
werwaarts de staatkunde NAPO LEON verbannen had. De wijze, 
waarop hij zieh ten opzigte van 
den doorluchtigen gevangene 
gedroeg, wiens opzigt hem was 
toevertrouwd, verwekte alge 
meene verontwaardiging; en de 
geschiedenis heeft hem gebrand 
merkt door bij zijnen naam, 
het verachtelijke epitheton van 
eipier te plaatsen. Bij zijne 
terugkomst in Europa, werd 
hij door het Engeische kabinet 
mildelijk beloond, en daaren-
boven als gouverneur naar Can-
dia gezonderi, alwaar bij in 
1844 overleed. Hij heeft Ge-
denkschriflen nagelaten, door 
zijnen zoon • in het licht gege-
ven (Londen, 1 8 4 5 , 3 dl.», 
in 8 . T 0 ) , waarin hij zijn gedrag 
tracht te regtvaardigen. 

HÜE (FRANCISCOS) , in 1 7 5 7 , 
te Fontainebleau, uit eeneoude 
in de magistratuur beroemde 
familie geboren, bekwam in 
1 7 8 7 den post van deurwaarder 
der kamer des konings, en werd 
in 1 7 9 1 tot eersten kamerdienaar 
van den dauphin benoemd. Op 
den dag van den* 20 Junij 1 7 9 2 , 
droeg hij er door zijne tegen-
woordigheid van geest toe bij, 
om de koningin te redden; hij 
zelf ontsnapte slechts aan de 
moordtooneelen van den 10 1 

| Augustus, door uit een der 
j vensters van het paleis in den 

tuin fe springen, en zieh van 
daar in de Seine te werpen, 
alwaar hij, in weerwil der op 
hem gerigte geweerschoten, eene 
schuit bereikte, en zieh redde. 
Den volgenden dag drong bij 
in de Feuillants door, en her-
vatte zijne dienst bij den ko-
ning, dien hij naar de gevangenis 
des Tempels vergezelde; men 
deed hem dezelve den 1 Sep
tember vertaten, en vervoerde 
hem, tot zijn geluk, naar de 
mairiej want het bloedbad be-
gon den volgenden dag in de 
Zäbbaye, werwaarts hij had 
moeten vervoerd worden. In 
vrijheid gesteld, ging hij voort 
zijne dienst aan de koninklijke 
familie toelewijden , en verliet 
Frankrijk niet dan toen H. K. 
H. MADAME in 1 7 9 5 werd tiit-
gewisseld. Hij volgde haar naar 
Oostenrijk, en begaf zieh in 
dienst van LODEWIJK XVIH, 
die hem met allerlei gevaarlijke 
Undingen belastte. Eindelijk 
keerde hij, in 1 8 1 4 , met dien 
vorst in Frankrijk terug. Toen 
in 1 8 1 5 , ten gevolge van de 
terugkomst van BONAPARTE , 
LODEWMK XVIH tijdelijk Frank 
rijh,verliet, werd aan HITE de 
gevaarlijke last opgedragen, om 
de diamanten der kroon uit de 
schatkist te nemen, en dezelve 
buiten het rijk te doen veryoe-
ren, gelukkiglijk slaagde hij er 
in' dien schat te redden. Met 
den koning andermaal in Frank
rijk teruggekeerd, overleed hij 
den 1 9 Januarij 1819 . Hij was 
eerst'e kamerheer, algemeene 
schatmeester van het uailitaira 
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huis ea van het privaat-domein 
van Z. M. Men heeft van hem : 
Dernières etc. [Laatste jar en der 
regering en des levens van Lo-DEWWK XVI.) Dit werk, dat 
hij voor de eerste maal te Lou
den, in 1806, in het licht gaf, 
werd in Frankrijk in 1814 en 
1816, in 8л°, met eènige ver-
beteringen en bijvoegselen her-
drukt. Het is onmogelijk dit 
verhaal te lezen, zonder bewo-

, gen te worden met het lot van 
den vorst, aan wiens ongeluk-
ken en deugden het herihnert. 

* HUFELAND (CHRISTOPH WIL
HELM VON), een beroemde arts, 
den 12 Augustus 1762 te Lan-1 

gensalza in Thüringen, uit eene' 
familie van geneeskundigen, ge-
'boren. In 1765 kwam HUFE
LAN» met zijnen tot lijfarts 
benoemden vader te Weimar, 
ontving aldaar privaat-onderwijs. 
In 1780 beg'af hij zieh ter be-
oefening van de geneeskunde, 
naar de universiteit van Jena, 
in 1781 en 1782, naar die van 
Göttingen, en werd aldaar den 
24 Julij 1783, tot Med. Dr. 
gepromoveerd. HOFELAND prac-
tiseerde nu in Weimar als hulp-
arts van zijnen ziekelijken en 
langzamerhand blind geworden 
vader, die in 1787 overleed, 
en werd tot hof-medicus, en 
in 1793 tot gewoon hoogleeraar 
aan de universiteit van Jena 
benoemd. In 1798 werd HO
FELAND blind aan hetregteroog; 
hij had herhaalde beroepen naar 
Leipzig, Kiel, Pavia en SV 
Petersburg van de hand gewe
sen, nam echter in 1801, na 
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den dood van SELLE, het be-
roep aan naar Berlijn, als ge-
heim-raad, director van het 
Collegium medicum, eerste arts 
van het ziekenhuis Charité en 
lijfarts j in de laatsle hoedanig«. 
heid, volgde. hij den koning 
naar Oost-Pruissen, hield zieh 
te Koningsbergen en te Memel 
op, en keerde eerst in 1809 
naar Berlijn terug; bij de op-
rigting der universiteit te Ber
lijn, in 1810, werd HUFELAND 
hoogleeraar der pathologie en 
thérapie aan dezelve, en rigtte 
het policlinische instituut opj 
in hetzelfde jaar werd hij tot 
staatsraad benoemd, en bragt 
het medisch-chirurgisch genoot-
schap tot stand, aan hetwelke, 
in 1833, bij koninklijke kabi-
nets-order den naam .van Rufe-
landsch werd gegeven; in 1829 
ontwierp hij het plan tot eene 
hulpmaatschappij voor noodlij-
dende artsen, welke weldadig 
werkte, en in 1830, mede bij 
kabinets-order,' den naam van 
Hufelandsohe inrigting bekwam. 
Het doctoraats-jubileeum van 
HUFELAND werd den 24 Julij 
1833, met de grootste deeine* 
ming van nabij en van verre ge-
vierd; eene nieuwe planlensoort 
bekwam, hem ter eere, den 
naam van Hufelandia. In de laat-
ste Sjarenzijns levens, somtijds 
lijdend, was HUFELAND toch tot 
op het einde zijner dagen vlug 
en werkzaam in zijn beroep j 
hij overleed na eene körte ziekte, 
den 25 Augustus 1836. — HU
FELAND onderscheidde zieh als 
mensch en als arts. In genees-
kundige betrekking is hij het 
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voorbeeld van dat orazigtig 
eeleoticismus, welke aan elke 
versehijning en meening haar 
regt gunt, en dezelve tot heil 
der menschheid trächt aante-
wenden; van daar dan ook, 
dat hij, ofschoon van het begin 
af een bestrijder der leeringen 
van BRAVE en BROOSSAIS (zie 
dat Art.) en van de homolopa-
thie, niettemin' het goede dat 
dezelve aankleefde erkende, en 
ter bevordering der geneeskunde 
trachtte-aantewenden, Voor hem 
was de geneeskunde een in eene 
gestadig voortgaande ontwikke-
ling begrepen geheel. Zijne po-
gingen hadden steeds eene prak
tische rigting: zeer verdienstelijk 
heeft hij zieh gemaakt ten op-
zigte van de koepokinenting; 
op zijne voordragt werd het 
eerste lijkhuis in Duitschland 
te Weimar gebouwd; veeldroeg 
hij ook bij, tot een meerder 
gebruik maken van de gene-
zende bronnen. Vele zijner 
geschritten zijn werkelijk po-
pulair, het voornaamste onder 
dezelve is: 1 .o Kunst das mensch
liche Leben zu verlängeren, Jena, 
1769, sinds de 3.<* uitg. onder 
den titel van Makrobiotik in het 
licht versehenen, waarvan ver
scheiden uitgaven, nadrukken, 
uittreksels enz. geleverd zijn, en 
dat in het Fransch, Engelsch, 
Italiaansch, Spaänsch, Neder-
duitsch, Deensen, Zweedsch, 
Hongaarsch, Slavonisch, Poolsch, 
Russisch, Serbisch en He-
breeuwsch verfaald werd. Vor
der verdienen nog vermelding: 
2.o lieber die Natur der Skrofel
krankheit, Berltjü, 1785, mede 
verscheiden malen her- en nage-
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d r u k t e n v e r t a a l d j — Ü.oUeber 
physische Erziehung der Kinder; 
— 4.0 Ideen über Pathogenies 
— 5.0 System der praktischen 
Heilkunde; — 6.o üebersicht 
der vorzüglichsten Heilquellen 
Deutschlands; enz. Zijn laat-
ste werk, waarin hij het resul-
taat zijner langdurige onder-
vinding mededeelde-, is: 7.o 
Enchiridion medicum, Berlin, 
1836; 6.0 .uitg. 1842. HDFE-LAND bragt ook het Journal der 
praktischen Heilkunde, Berlijn, 
1795, en de Bibliothek der 
praktischen Heilkunde, Berlijn, 
1799, tot stand, welke beide 
tijdschriften hij ijverig met eigen 
bijdragen verrijkte, en die na zij
nen dôod nog voortgezet werden. 

* HUG (LEONHARD), een der' 
geleerdste en scherpzinnigstecri; 
tici van Duitschland, den 1 Junij 
1765 te Constans geboren. Aan 
het gymnasium en het lyceum 
zijner geboorteplaats, welke beide 
inrigtingen door Jesuiten be-
stuurd werden, bereidde hij 
zieh voor tot de beoefening der 
théologie, welke hij aan de uni
versiteit te Freiburg (in Baden) 
voltrok. Kerkelijke geschiedene 
hoorde hij bij DANNEMAVER, bij' 
belsche letter- en uitlegkunde 
bij HASZLER , die eenen bijzon-
derôn invloed op hem uitoefende, 
en hem tot de bijbelstudie als 
zijn lievelingsvak wist te bepalen. 
Onmiddellijk na zijnen 3jarigen 
studie-cursus volbragt te heb-
ben, legde hij zijn examen a 
voor den openstaanden leerstoel 
van het Nieuwe Testament in 
Freiburg, en zulks met den gün
stigsten uitslag, zoodat slechts 



и 
zijne jeugdige jaren, welke hem 
alsnog van de priesterwijding 
uitsloten, een onoverkomelijke 
hinderpaal voor het professoraat 
waren. Naauwelijks was Inj 
echter den 20 September 1789 
tot priester gewijd, of hij werd 
tot repetitor aan het algemeen 
seminarie benoemd, aenvaardde, 
hierop voor körten tijd de ziel-
zorg, tot dat bij het vertaten 
der universiteit door HASZLER, 
HUG in 1 7 9 1 , de opvolger van 
zijnen onderwijzer in het bij-
belsche leervak geworden is. 
Gedurende 55 jaren bekleedde 
hij met algemeenen bijval dezen 
hoogleeraars-post, en was als 
NESTOR der universiteit oolc 
hare eerste letterkundige be-: 
roemdheid. Voor het aanvaar-
den van zijnen leerstoel, deed 
HÜG, te zijner verdere ontwik-
keling, aanmerkelijke weten-
schappelijke, reizen, waarop 
hem voornamelijk in Mannheim 
kunslstudien'en archeologie be-
zig hielden; in 1799 bezochthij 
Würzburg i Augsburg, München 
en Weenen, om met de letter
kundige schatten in die Steden 
nader kennis te maken- in 
1802 reisde hij naar Parijs, 
en vertoefde aldaar den gehee-
len winter. In 1810 bereisde 
hij Italie, om in het Vatihaan 
te Лоте, en in de vooruaamste 
bibliotheken der andere hoofd-
steden, de handschriften te 
vergelijken, en van het resul-
taat daarvan,, voor zijne inlei-
ding tot het N. T. gebruik te 
maken. Bij de oprigting van 
het aartsbisdom in 1827 , werd 
HUG, met behoud van zijn 
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hoogleeraarsambt, dom-capitu-
laris, ridder van de Würtem-
bergsche burgerlijke orde van 
Verdienste; later dom-dechant, 
en sedert 1838 te gelijkertijd 
ook met het ephoraat van het 
gymnasium bekleed. Te mid
den van gistende elementen 
eener onberadene partij van 
vooruitgang, welke zieh ver-
stoutte tegen" oude. eerwaar- -
dige instellingen der Kerk en 
hare wijze verordeningen (ccefö-. 

. baat, gemengde huwelijken) 
optestaan, behield hij steeds 
met zijne doordringende scherp-
zinnigheid het ware midden; 
en verdedigde met eenezegevie-
rende welsprekendheid de vrij-
heid der Kerk. In geheel Europa 
verwierf hij zieh den schitte-
rendsten roem door zijne bon
dige Schriften, welke nietalleen 
van de uitgebreidste geleerdheid, 
en de meest omvattende bele-
zenheid des schrijversgotuigen; 
maar die ook door de scherp-
zinnigste combination, door de 
voorbeeldige methodische ont-
wikkeling als meesterstukken 
van eenen critischen onderzoe-
kingsgeest ten allen tijden zul-

*len beschouwd worden. Zijne 
l.o Einleitung in die Schriften 
des Neuen Testamentes, 2 äln, 
1808; &e uitgäve, 1847 , werd 
door CELLERIER , Geneve, 1 8 2 3 , 
in het Fransch, en door WAIT, 
Lenden, 1827 , in het Engelsch 
vertaald, en zal ondanks alle 
latere nasporingen, wegens de 
tot vasten grondslag gelegde, 
onveranderlijke historische uit-
gangspunten, in de hoofdzaäk 
onwederlegbaar hlijven. Alle 

t 4 
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sedert dien tijd in het licht 
•versehenen lnleidingen in het 
N. T. moeten in frischheid der 
voordragt, in historische trouw, 
in methodische ontwikkeling, 
in zifting van het rijke critische 
materieel bij dit meesterstuk 
onderdoen. Jammer is het, 
dat de nieuwste 4.e uitgave 
1847, door eene openbare mis-
leiding des uitgevers, een door 
de nieuwste verschijningen ver-
rijkt werk genoemd wordt, daar 
het slechts een onveranderde 
herdruk der 3.e uitg. van 1826 
is, en HUG, die reeds den 11 
Maart 1846 overleed, zeker 
aan den nieuwen druk niet het 
minste deel kon genomen heb-
ben. Tot zijne overige Schriften 
behobren; 2.o Fom Ursprung 
der menschlichen Erltenntnisz 
in Hinsicht auf die Kantische 
Philosophie, Bazel, 1796; — 
3.o Die Erfindung der Buch
stabenschrift, ihr Zustand und 
frühester Gebrauch im Altev-
thume, Ulm, 1801; — 4.o 
Untersuchung über den Mythus 
der berühmtesten Völker der 
alten Welt, Freiburg, 1812; — 
ö.o Das Hohe Lied in einer noch 
unversuchten Deutung, Freiburg, 
1813; — 6.o De pentateuchi 
versione Alexandrina Comment., 
1818; — 7.o Ueber die Ayme-
tischen Tafeln, 1836, enz.enz. 

* HüGENPOTH TOT DEN BEE-
BENCLAAUW (JOANNES BALBEWUN, 
baron VAN), den 1 December 
1777 te Groessen (prov. Geldeir-
land) geboren, werd bij de 
aanvaarding der regering door 
WILLEM I , als souvereinen-vorst 
der Nederknden, door dezen 

als deszelfs commissaris speciaal 
gemagtigd, om de landen van 
Over-Maas voor Nederland in 
bezit te nemen, terwijl hij te-
vens het commandement over 
den landstorm bekwäm. In 1814 
ward hlj door den koning be-
noemd tot ridder der orde van 
den Nederlandschen Leeuw, lid 
der provinciale staten van Noord-
Brabant, houtvester, lid der 
commissie van landbouw en 
militie-commissaris; — al deze 
betrekkingen werden tot aan 
zijnen dood, den 23 Mei 1850 
te Boxmeer voorgovällen, door 
hem waargenomen en groote 
diensten bewees hij in dezelve 
aan zijn vaderland, aan het 
gewest zijner inwoning en aan 
zijnen vorst. — De adellijke 
goederen van Beerenclaauw en 
van. Aerdt kwamen door aan-
huwelijking in de familie VAN 
'HDGENPOTH , en sedert dien tijd 
onderscheidden zieh de beide 
takken derzelve in de Nederlm-
den, door bijvoegingdier namen 
bij hunnen geslachtsnaam. 

HHGO (de generaal JOSEPH 
LEOPOLD SIGISBERT), te Nancy 
in 1774 geboren, begaf zieh 
in den ouderdom van 16 jaren 
reeds in dienst, en word in 
1792 officier. Tot den rang 
van adjudant-generaal verheven, 
volgde hij JOZEP BONAPARTE naar 
Spanje. Tot gouverneur van 
Avila benoemd, ligtle hij, in 
1808, een regiment jagers te 
paard, dat volgens het voor-
beeld der overige Spaansche 
regimenten, in het gchiereiland 
zamengesteld, zieh bij de oer-
ste günstige gelegenheid mot 
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de opstandelingen 'vereenigde. 
In het volgende jaar maakte 
hij zieh meester van Cifuentes, 
en behaalde eenige voordeelen 
bij 'Badajoz ; na een moordda-
dig gevecht, gelukte het hem 
de Spanjaarden uit eene Sterke 
Stelling te Hita te verdrijven, 
eh hen te noodzaken naar den 
Taag terugtetrekken. NAPOLEON 
riep hem in 1 8 1 3 terug, ver-
hief hem tot brigade-generaal, 
en belastte hem met het com
mandement van Diedenhoven, 
dat hij tegen de légers der bond-
genooten verdedigde. Bij de 
restauratie in 1 8 1 4 , behield 
LODEWIJK XVIII hem in zijnen 
rang, en schonk hem het kruis 
van den H. LODEWIJK. De te-
rugkomst van NAPOLEON voerde 
de bondgenooten andermaal in 
Frankriß, en de generaalHuGo 
werd andermaal met de verde-
diging van Diedenhoven belast, 
waarvan het behoud voor de 
tweede. maal aan de fermiteit 
van zijn karakter te danken 
was. Na in 1 8 1 6 naar de Ver-
eenigde Slaten te zijn overge-
stoken, kwam hij eenige jaren 
later in Frankrijk terug, en 
overleed te Partys, den 30 Jan
uary 1828. De Mémoires, welke 
hij over zijne veldtogten had 
zamengesteld, zijn in 1823 , in 
3 dl.» in 8.™, in het licht ge-
geven ; hij heeft in handschrift 
nagelaten: De la défense etc. 
(Over de verdediging der sterke 
plaatsen). VICTOR HUGO, een 
nog levend (1851) Fransen 
dichter en romanschrijver en 
lid der Fransche akademie, is 
3 p oudste zoon. 

• HOLOT (HENDRIK LODEWIJK) , 
een geestelijke, den 13 Maart 
1 7 5 7 , te Avenay (Fr. Marne-
dep.1) geboren, hoogleeraar der. 
godgeleerdheid in hot seminane 
en aan de universiteit van 
Reims, bekleedde met roem 
dezen dubbelèn leerstoel tot in 
1 7 9 1 , in welk jaar hij als bal
ling Frankrijk verliet. Omtrent 
3 jaren bekleedde hij te Gend, 
de bedieningen van groot-vika-
ris, en gaf in dien tijd in het 
licht zijn Première etc. (Eerste 
Brief aan de Catholijken van 
Reims), Latijn en. Fransch, 
1 7 9 3 , in 8.™ ; Lettre etc. (Brief 
der Fransche priestèrs aan den 
bisschop van Gend), door 186 
geestelijken onderteekend, die 
aan dezen prelaat hunne geheele 
erkentenis uitdrukken, en ont-
wierp de Memorie door de stu
fen van Vlaanderen aan keizer 
FRANCISCUS II aangeboden, ter 
her Stelling der kloosters. Toen 
echter in 1 7 9 4 , de komst der 
Franschen in Belgie HÜLOT nood-
zaakte zieh te verwijderen, begaf 
hij zieh achtereenvolgend naar 
Munster, Erfurt, Dresden en 
Augsburg. Hij gaf in het vol
gende jaar in het licht: Tweede 
brief aan de Catholtykepriesters 
van Reims, en het Récit etc. 
(Verhaal der bekeering van GEN-
THOGER) , Munster, in 8J° In 
1801 in Frdnfertyk teruggekéerd, 
werd hij benoemd tot pastoor 
der parochie van Avancen bij 
Chateau-Porcien, daarna van 
Attigny, en na gedurende 20 
jaren in deze parochie met 
ijver te hebben gearbejd, werd 
hij kanonik, vervolgens groot-

X 
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vikaris en officiaal van Belms. 
Hij overleed»den 1September 
1829, Behalve de reeds aange-
voerde werken, heeft hij in het 
licht-gegeven: l.o Collection 
etc. (Ferzameling der Breven 
Win Pius YI), Augsburg, 1796; 
— 2.o Lettres ete. (Brieven van 
den Heer SCHROFENBERG , bis-
schop van FreisingenenBegens-
burg, ten gunste der Fransche 
priesters), 1796, in 8.vo; — 
S.o Etat etc. (Toestand der 
Engeische Catholißen), 1798, 
in 8.T0; — 4.o Salisburgensis 
cwjusdam religiosi (den Augus-
tijner SAN-RICLER) delecta casti-
gatio seu vindicioe cleri gallicani 
ecDulis, 1800, in 8.TO, een werk, 
waardoor aan den schrij ver eene 
zeer vleijende breve van PIDS VII 
ten deel viel; — 5.o Lettre etc. 
(Brief aan eenen Buitschen hoog
leer aar — BERCALD, te Würz- I 
bürg —), 1801, in S.To; — 
6.o Gallicanorum episcoporum \ 

' dissensus innocuus, 1801, in j 
8 . T 0 ; — 7.o Sur etc. (Over de 
oudheden van Attigny), het uit-
treksel van een grooter werk. 
Voorts heeft hij leerreden en 
Verhandelingen' in handschrift 
nagelaten, waarvan de uitgave 
zeer wenschelijk wäre. 

HOMANN (JOANNES GEORGE) , 
minister van financien in Frank
riß , te Straatsburg in 1780 
geboren, wijdde zieh, na eene 
goede opvoeding te hebben ont-
vangen, den handel toe, wist 
door zijne regtschapenheid en 
zijn beleid het vertrouwen te 
Winnen,.en werd weldra onder 
de eerste handelaars van den 
Elzas geteld. Tot lid der regt.-

- fiOM. 

f bank en der kamer van koophan-
del van Straatsburg benoemd, 
gaf hij in deze dubbele betrek-
king nieuwe bewijzen zijuer 

i groote bekwaamheid, zoo als 
hij er gaf van zijnen ijver, in 

i de bedieningen van administva-
teur der godshuizen en van lid 

. des raads van den Neder-Bijn. 
I Zoodra hij verkiesbaar was, 

door zijne medeburgers tot de 
kamer der afgevaardigden ge-
zonden, deed hij zieh aldaar 
door zijn talent als financier 
weldra opmerken. Hij was een 
der 221 afgevaardigden, die in 
1830 het adres aan den koning 
stemden, met het doel om eene 
veranderihg in het ministerie te 

| belpmen, doch waarvan het 
resultaat was de afkondiging 
der beruchte ordonnantien. Na 
de Julij-omwenteling herkozen, 
werd hij in 1832 tot minister 
van financien benoemd, en ge-
durende vier jaren, dat hij de 
porte-feuille behield, obewees 
hij den Staat gewigtige dien-
sten; hij Steide talrijke ont-
werpen van wet voor oVer de 
belangrijkste finaneieele vraag-
stukken. In 1837 tot de 
waardigheid . van pair verhe-
ven, en bijna gelijktijdig tot 
het ministerie teruggeroepen, 
versterkte zijne tegenwoordig-
heid het krediet, en hij deed 
nieuwe verbeteringen in de ver-
schillende takken van dienst 
aannemen. Hij werkte in zijn 
kabinet, toen hij den 25 Apn] 
1842 door eene beroerte werd 
overvallen, waaraan hij stierf. 
Deze bekwame staatsdienaar 
vereenigde met de finaneieele 
talenten, de hoedanigheden van 
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een' regtschapen man; dienst-
vaardig, edelmoedig, een goede 
vader en trouwe vriend zijnde, 
was hij opregtelijk.aan de gods-
dienst verkleefd, waarvan hij de 
pligten getrouwelijk vervulde. 
Zijne Lofrede* door den heer 
D ' A R G O U T in de kamer • der 
pairs uitgesproken, komt voor 
in den Moniteur, 1 8 4 3 , bladz. 
1784—88. 

* HUMBOLDT (KARL W I L H E L M , 
vrijheer V O N ) , pruissische ge
heim - staatsminister, broeder 
van den wereldberoemden, reeds 
meer dan 82 jarigen natuuron-
derzoeker en reiziger A L E X A N D E R 
VON H U M B O L D T , werd den 24 
January 1 7 6 7 te Potsdam (vol-
gens anderen te Berlijn) geboren, 
en overleed den 8 April 1 8 3 5 , 
op zijn landgoed Tegel bij Ber
lijn. Reeds in zijne vroegste 
jeugd openbaarde zieh in hem 
eene bijzondere neiging en een 
groote aanleg voor de weten-
schappen. Hij ontving het eerste 
onderwijs te Berlijn, bezocht 
daarop de universiteit van Göt
tingen, waar hij de wijsbegeerte, 
geschiedenis en regtsgeleerdheid 
beoefendê  In 1802 werd hij 
Pruissische resident, later gezant 
te Borne, in 1808 geheime Staats-
raad, en chef van de afdeeling 
der. eeredienst te Berlijn, was 
werkzaam bij het .congres te 
Praag, bij den vrede l&Parijs, 
bij het congres in Weenen, en 
bij den-vrede tusschen Saksen 
en Pruissen, behandelde in 1816 , 
als Pruissisch minister tt Frank
fort de territoriaal-bepaling. Bij 
de opwelling van het strenge 
royalismus legde hij zijne mi-

nisterieele posten, die hem in 
1819 werden opgedragen, neder, 
zat echter van het jaar 1 8 3 0 , 
tot aan zijnen dood, weder in 
den staatsraad. HUMBOLDT was 
door een langjarig verblijf in 
Jena met W I E L A N D , HERDER , 
S C H I L L E R , G Ö T H E en alle toen-
maals aldaar en in Weimar le-
vende coryphaeen der Duitsche 
letterkunde innig bevriend. On-
der zijne voornaamsle Schriften 
verdienen vermeld te worden: 
l.o Ueber GÖTHE'S » Hermann 
und Dorothea"; —• 2.o Brief 
Wechsel mit S C H I L L E R ; —- 3.o 
Fertaling (in het Hoogduitsch) 
van den Agamemnon van JÜSCHY» 
L U S , — 4.o de Oden van PIN-
D A R U S ; —- 5.o Sonetten und 
Elegien; — 6.o Geber die bas
kische Sprache; — 7.o Ueber 
die Kawisprache. Hij Het twee 
bijna voltooide werken na, 
welke bestemd waren om in 
het licht te worden gegeven, te 
weten: Ueber die vom Sanscrit 
abstammenden Sprachen des In
dischen Archipelagus, en Dß&er 
die Philosophie der Sprachen 
im Allgemeinen. 

HUMMEL (JOANNES NEPOMUCE-
NUS) , een beroemde componist, 
te Prcsbur'g in 1778 geboren, 
ontving van zijnen vader, mu-
zijkmeester aan de militaire 
schöol te Wartenberg, het eerste 
muzijkale onderwijs. Zijn ta-
lent nam eene verbazende vlugt; 
en reeds in den ouderdom van 
7 jaren trok hij de aandacht 
der beroemdste kunstenaars tot 
zieh, onder anderen van M O Z A R T , 
die, onder voorwaarde, dat hij 
geheel te zijner beschikking 
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zoudo zljn, wel zijn gids wilde 
worden. Na twee jaren onder 
dezen bekwamen meester gestu-
deerd te hebben, bezocht hij 
met zijnen vader Duilschland, 
Denemarhen en Schotland, werd 
alom als net muzijkale wonder-
kind met verbazing aanschouwd; 
en gaf, zonder de compositie 

- le hebben geleerd, variation voor 
de piano in het licht. Hij reisde 
vervolgens door Engeland en 
Holland, en ontving in beide 
landen het vleijendst onlhaal. 
Na verloop van zes jaren in 
Duilschland teruggekeerd, be-
gon hij te Weenen de composi
tie Onder AmRECHTSBERGER te 

• beoefenen; hij ontving ook 
lessen van SALIERI (zie beide 
Art.8 -Wbk.-), waarna hij in 
dienst trad van den prins Ni-COLAAS ESTERHAZY, die veel van 
de gewijde toonkunst hield, tot 
welke HoMMEt'door zijnen smaak 
ook werd medegesleept. Zijne 
eersle mis verwierf eenen voor 
hem zeer vleijenden bijval, na-
melijk dien van den beröemden 
HAYDN. Hij vervaardigde ook 
verscheiden stukken,. voor het 
tooneel, die door het publiek 
zeer toegejuicht werden. In 
1 8 1 6 aanvaardd'e hij den post 
van kapelmeester des konings 
van Wurtemberg; en in 1820 
trad hij in dienst van den 
groot-hertog van Weimar. Twee 
jaren later reisde hij door Hus-
land, Holland en Belgie, waar-
door hij , zijnen roem en zijne 
fortuin aanmerkelijk vermeer-
derde. Maar het is yoorname-
lijk te Weimar dat hij zyne 
welluidendste en meestbekende' 
stukken zamenstelde. Behalve 

— H U N . 

eenaantal missen,symphoniën, 
sonaten, trio's enz. heeft men 
van hem de balletten : Hélène 
et Paris, le Tableau parlant, 
Sapho, Mitylène; — De lof. 
der vriendschap, cantate met 
koren; — Diana e Endimione^ 
eene Ifaliaansche cantate ; — 
Mathilde, opera in drie bedrij-
yen; — Maison à vendre, opera 
in een bedrijf; — Le retour de 
l'empereur, ib.; — L'anneau 
magique' et le combat magique, 
gebaardespel. HUMMEL is in Oc
tober 1837 te Weimar overleden. 

HUNERICH, — Zie HUNNERICB 
-Wbk.-

HUNT (HENRY), een beruchte 
Engelsche radikaal, den 6 No
vember 1 7 7 3 , in het graafschap 
Wilts, uit eene aanzienlijke fa
mine geboren. Reeds vroeg 
onderscheidde hij zieh door de 
onstuimigheid van een onafhan-
kelijk en alle gezag vijandig 
karakter. Gestoord over eene 
berisping, hem door zijnen va
der gedaan, besloot hij het vader-
lijke huis te vertaten. Zieh naar 
Bristol begeven hebbende, wilde 
hij zieh als schrijver op een na-
ger-schip verbinden ; maar op 
aandrang zijher vrienden, Het 
hij zieh bewegen, naar zijnen 
vader terugtekeeren, die hem 
vergaf. Hij hield zieh alstoen 
voornamelijk met den akker-
bouw bezigj doch weldra gaf 
hij een nieuw bewijS' van de 
hardnekkigheid zijner inborst, 
door tegen den wil zijner ouders 
eene verbindtenis aantegaan, die 
op verre na niet gelukkig was. 
Toen zijn vader in 1 7 9 7 over-
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leden was, werd HONT een der 
rijkste pachters van Engeland. 
Nadat faij lord BRUCE,* bevelheb-
ber van een corps, waarbij hij 
dienst had genoinen, tot een 
tweegevecht. had uitgedaagd, he-
trok deze hem* voor eenig ant-
woord, in eene crimineele actie. 
Door het hof van de bank des 
konings veroordeeld, maaklc hij, 
in de gevangenis kennis met 
WADDINGTON en den raadsheer 
CLIFFORD, die hem tot de radi
kale partij overhaalden, waarvan 
hij sedert dat tijdstip een der vu-
rigste kam pvechters werd. Deze, 
in Groot-Brittannie regelmatig 
georganiseerde, partij heeft hare 
theoretici, hare parlementaire 
Organen, hare letterkundigen', 
en eindelijk hare redenaars in de 
opene lucht. Het was onder 
deze laatsten dat HONT zieh 
schaarde. Het talent, waarmede 
hij die rol vervulde, verwierf 
hem in körten tijd eene groote 
populariteit. Om zijne denkbeei
den van hervorming te versprei-
den, zag men hem de groote 
Steden doorloopen, het volle op 
zijnen doortogt alom vereinigen, 
en hetzelve met al de hevig-
heid, waartoe hij in Staat was, 
aanspreken. In die groote ver-
gaderingen, welke in Engeland 
dikwerf gehouden worden, was 
hij bijna altijd de verpligte re-
denaar. In 1816 werd hij tot 
voorzitter benoemd, van die, 
welke op het plein van het pa
leis van Westminster gehouden 
werd, en, op zijn voorstel, ver-
klaarde die vergadering de nood-
zakelijkheid aller hervormingen, 
waarvan de radikale partij zieh 
voorslelde de vervulling te ver-

zekeren. Nadat eene andere ver-
eeniging van denzelfden aard, 
doch nog önstuimiger, in 1 8 1 9 
te Manchester had plaatsgehad, 
werd HÜNT, van zamenzwering 
beschuldigd, in hechte.nis geno-
men, en eenige maanden daarna 
voor de assisen van York ge-
voerdj ondanks het talent, het-
welk hij in zijne verdediging 
aan den dag legde, werd, hij tot 
2 ' / 2 jaren gevangenisstraf en 
eene boete van duizend ponden 
Sterlings veroordeeld, zijnde hij* 
daarenboven verpligt om gedu-
rende vijf jaren borgschap voor 
zijn goed gedrag tegeven. Deze 
lange gevangenschap vermeer-
derde slechts den invloed, wel
ken hij genootsonder de voor-
standers der zaak voor welke hij 
leed. Op den weg naar Londen, 
werwaarts hij zieh na zijne be-
vrijding begaf, liep de geheele 
bevolking hem te gemoet, en 
begroetle hem met de luidste 
toejuichingen, en zijn intogt, 
die den 1 1 Novb. 1822 plaats 
had, geleek geheel naar eene 
volkszegepraal. Nadat de candi-
datuur van HONT voor het lager-
huis, te Bristol, Westminster en 
Preston tot viermalen verijdeld 
was, kwam hij eindelijk in het 
parlement. Maar zijne welspre-
kendheid, enkel voor volks-
vergaderingen geschikt, bragler 
weinig invloed te, weeg. Het 
schijnt zelfs dat hij in.de laat-
ste jaren zijns levens, zieh 
langzamerhand van de radikalen 
losmaakte, om zieh bij de ge-
matigde Wighs aantesluiten. Hij 
överleed aan eenen aanval van 
beroerte, den 1 3 Februarij 1835.^ 
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HUNTER (WILLIAM), een be-
roemde ontleedkundige, den 23 
Mel 1718 te Kilbride, in .het 
Schotsche graafschap Lanark, 
geboren, hield zieh langen tijd, 
on met het beste gevolg met 
de praktijk der verloskunde be-
zig, en werd in 1762 tot bui-
tengewoon lijfarts der koningin 
benoemd. De koninklijke maat-
schappij nam hem in 1767 onder 
hare leden op: de geneeskun-
dige maatschappij van Parijs en 
de akademie van wetenschappen 
verkozen hem als vreemd lid. 
Hij overleed den 30 Maart 1783. 
Men gaf in hetzelfde jaar de 
beschrijving in het licht van 
zijn kabinet van gedenkpennin-
gen, zeldzame boeken en voor-
werpen der natuurlijke historie, 
dat voor een. der rijkste van 
Europa werd gehouden, en het-
welk hij aan de universiteit van 
Glasgow legateerde. Het be-
langrijkste zijner geschritten is: 
Anatomical, description of the 
human gravid uterus, in "het 
Engelsch en Latijn, Birming
ham, ms, met platen; nieuwe 
uitgave van BAILLIE , London, 
1794, in het Hoogduitsch ver-
taald door FRORIEP, Weimar, 
1802. Zijne in tijdschriften ver-
spreide Verhandelingen werden 
verzameld door E. G. t-üHN, 
Leipzig, 1784—85 , 2 dl.« 

* HDNTER (JOHN) , jongere 
broeder van den voorgaände, 
den 14 July 1728, te Long-
Calderwood in Schotland gebo
ren , verloor 10 jaren oud zijnde 
zijnen vader,,werd door zijne 
moeder vertroeteld, bragt zyne 
jeugd door met hiets te doen, 

N. 

zoodat hij eerst zeer laat leerde 
lezen. In zijn 17.° jaar kwam 
hij als timmermans--leerjongen 
bij zijnen zwager, was daarvan 
echter weldra verzadigd, en 
keerde tot zijn nietsdoen in het 
moederlijke huis terug; met 
20jarigen ouderdom ontwaakte 
zijn ijver, opgewekt door den 
roem, dien zijn broeder WILLIAM 
in London, als ontleedkundige, 
reeds had ingeoogst; hij bood 
zieh bij dezen als medehelper 
aan, en kwam in September 
1748 te Landen, alwaar hij 
door zijne eerste anatomische 
proeven reeds de goedkeuring 
zijns broeders verwierf. In de 
volgende zomers bezocht HUNTER 
de hospitalen, in den winter 
hielp hij zijnen broeder als pro-
sector; in 1755 nam hij reeds 
eeri gedeelte van deszelfs voor-
lezingen over; in 1756 werd hij 
huisheelmeester in het St. Ge-
orge-hospitaal. Door zijne on-
vermoeide Studien, bijvoorkeur 
in de vergelijkende ontleed-
kunde, leed zijne gezondheid; 
tot herstel derzelve nam hij in 
1760 dienst als staf-chirurgus, 
en maakte de veldtogten mede op 
Bel-Islem in Portugal, bij welke 
gelegenheid hij zijne ondervm-
ding opdeed, betrekkelijk de 
schietwonden. Na zijne terug-
komst zette hij zieh te Landen 
als heelmeester neder, en kocht 
op een uur afstands van oe 
stad een klein eigendom, het-
welk h« geheel aan zijne proet-
neroingen over de levenswijs der 
dieren en aan de vergelijkende 
ontleedkunde toewijdde, in 1' ö ö 

werd. hij in het collegie der 
heelmeesters van Landen opge-
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en voegde er de levensbeschrij-
ving van HONTER bij, Lenden, 
1 7 9 4 , mede in verschillende ta
len vertolkt. 

* HUPAROLI, een voorbeeld 
van langdurigheid van leven, 
aan wien het uiterst zeldzame 
voorregt te beurt viel van in 
drie eeuwen geleefd te hebben. 
Den 1 5 Maart 1587 te Casale 
in het Milanesche geboren, over
leed hij den 27 Januarij 1 7 0 2 , 
zoodat hij het laatste gedeelte der 
1 6 . E , de geheele 17 . ° en het 
begin der 18.« eeuw beleefde. 
Na den geestelijken slaat, waar-
aan hij zieh eerst had toegewijd, 
te hebben verlaten, begaf hij 
zieh in zijn 82.E jaar, als Ve-
netiaansch consui naar Smirna. 
Zijnen hoogen ouderdom had 
hij voornamelijk te danken aan 
zijne matigheid in het gebruik 
van spijs en drank, aan eene 
regelmatige ligehaamsbeweging, 
en aan eene geheel ordelijke 
levenswijze. Hij gebruikte gee-
nen anderen drank dan water, 
rookte geen tabak, at weinig, 
doch voedzame spijzen, waar-
onder wildbraad en vruchten 
zijne lievelingsgeregten waren.* 
Dagelijks woonde hij de hei
lige Mis bij. In 22 boekdeelen-
heeft bij alles opgeschreveu wat 
hij verrigt heeft. Zijn geheugen 
was zoo sterk, dat hij over za-
ken, welke voor honderd jaren 
waren voorgevallen, nog e.ven 

, zoo naauwkeurig sprak alsof zij 
voor weinige dagen haddenplaats 
gehad. Op zijn honderdste jaar 
werden zijne, sinds eenigen tijd, 
grijze hären, weder zwart> en 
nog later kon hij, zonder zieh 

nomen, en in 1 7 6 9 , als chi-
rurgus in het hospilaal van 
St. George aangesteld; in 1 7 7 3 
begon hij de voorlezingen over 
de heelkunde; in 1 7 7 6 werd 
hij huitengewoon heelmeester 
des konings, in 1786 buitenge-
woon algemeen heelmeester der 
armen, en na den dood van ADAIR 
algemeen-inspecteur der hospi-. 
talen. Hij overleed den 1 6 Oc
tober 1793 . HUNTER was een 
uitmuntende heelmeester; ver
scheiden wijzen van opereren 
werden door hem uitgevonden, 
en voeren zijnen haam; als on-
derwijzer gevoelde hij zieh eenig-
zins belemmerd, zoodat hij 
nooit eene vrije voordragt had, 
hetwelk waarschijnlijk een ge-
volg is, van de gebrekkelijke 
wetenschappelijke opvoeding in 
zijne jeugd; hij verwierf eenen 
onvergankelijken roem, door het 
aanleggen eener groote anato
mische verzameling, welke na 
zijnen dood door de regering 
voor 15,000 ponden sterlings 
(/180,000) aangekocht en onder 
den naam van Hunter's-Museum, 
aan het collegie van heelmeesters 
werd overgegeven. Tot de voor-
naämste Schr i f ten van HDNTER 
behooren: l.o Natural history 
of the human teeth enz., Lou
den,1771; inhetNederduitsch, 
Dordrecht, 1 7 7 3 ; in hetLatijn, 
Leipzig, 1 7 7 5 ; in het Hoog-
duijsch, ib., 1780 ; •— 2.o On 
the venereal disease, London, 
1 7 8 6 ; in het Hoogduitsch en 
Fransch vertaald. Zijn gewig-
tigste werk: -— З.о On the 
blood, inflammation and gunshot 
founds, gaf zijn neef EVERAR» «ОМЕ (zie dat Art.) in het licht, 
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te vermoeijen, dagelijks vier mij-
ïen te voet afleggen. Toen hij 
109 jaren oud was, verloor hij 
zijne tanden, zoodat hij geene 
andere dan íepelspijs kon ge-
bruiken, doch vier jaren later 
kreeg hij wederom twee nieuwe 
groóte tanden, die hem in Staat 
stelden weder vleesch te eten. De 
steen en eene bijkomende zin-
kingachtige verkoudheid maak-
ten een einde aan zijn 115jarig 
leven. 

HÜRTAUMC (MAXIMIHAAN JO-
ZEP), een bouwkundige, lid van 
het Fransche instituut, in 1765 
te Urningen (Fr. dep.1 van den 
Boven-Pdjn) van arme ouders 
geboren, openbaarde reeds in 
zijne kindschheid eenen bepaal-
den smaak voor de kunsten. 
De directeur der veslingwerken, 
die talenten in hem had opge-
merkt, gaf hem eenige teeken-
lessen. Hij kwam te Parijs, 
alwaar hij eerst als steenhouwer 
werkte; daar hij bewijzen van 
vernuft aan den dag legde, ont-
ving hij weldra den titel van 
conducteur en daarna van in
specteur der bouwingen, die te 
Trianon onder het opzigt van 
den architect MIOUE werden uit-
gevoerd. Door de omwenteling 
van die betrekking beroofd, 
werd hij, uit hoofde zijner.er-
vàrenheid in de wiskunde, bij 
de administratie der artillerie 
geplaatst. Bij de oprigting der 
polytechnieke school, werd hij 
tot adjunct-onderwijzer bij de-
zelve benoemd. Eindelijk werd 
hij inspecteur der zalen van de 
raden der Ouden en der Vijf-
hohderden. Hij raaaktè gebruik 

van de vrije oogenblikken, 
welke die betrekking hem over-
lief, om zijne Studien voortte-
zelten, die hij slechts op eene 
onvolledige wijze'gemaakt had; 
hij werkte onder PERCIER , en 
na den grooten prijs der bouw-
künde te hebben bekomen, ging 
hij, te zijner verdere ontwik-
keling naar Italie, alwaar hij 
twintig maanden verbleef ; hij 
bragt van daar eene kostbare ver-
zameling van teekeningen mede 
van gedenkstukken en gebouwen 
van allerlei aard. Sedertelf jaren 
was hij werkzaam bij de inspec-
tie der werken, die onder de 
leiding van PERCIER en FONTAINE, 
in de Tuileriën werden uitge-
voerd, toen hij tot architeet 
van het kasteel van Fontaine
bleau werd benoemd. Hij werd 
belast met de wederopbouwing • 
der Diana-galerij, welke zeer 
in verval was, en welke hij tot 
dien prachtigen staai bragt, 
waarin men dezelve tegenwoor-
dig beschouwt. , Hij heeft den 
tuin van hetzelfde paleis in den 
Engelscheh stijl aangelegd, en 
in denzelve de Diana-fontein 
opgerigt, die een toonbeeld van 
sierlijkheid, fijnheid en smaàk 
is. Wog verdienen vermeld je 
worden de kapel, welke hij m 
het bosch van Fontainebleau 
oprigtte, en bestemd is omden 
reizigers tot schuilplaats t e * 
strekken, de lusthuisjes van het 
hek van Sèvres, de manegeäev 
straat St. Honoré enz.enz. Men 
bewonderde op de tentoonstei-
ling Van 1818, zijn ontwerp 
tot eene fontein , voorstelienae 
Apollo en de Muzen. PE»«ER 

had 'hem vöorgesteld, om »em 
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te vervangen, in de uitvoering 
van het gedenkteeken, dat aan 
de nagedachtenis van den hertog 
van B E R R Y Z O U worden toege-
wijd; maar HURTAULT overleed 
den 2 Mei 1824. 

* HÜSKISSON ( W I L L I A M ) , een 
beroemde Engeische staatsman, 
die zieh vooral in het vak van 
financien onderscheidde, in 1770 
te Birch-Moreton, in het graaf-
schap Worcester, geboren, on.t-
ving sedert 1783 zijne opvoeding 
in het buis van zijnen oom te 
Parijs, waar hij ook kennis 
maakte met J E F F E R S O N (zie dat 
Art. -Wbk.-) en anderen. Als 
lid van den club van 1789 sprak 
hij met nadruk tegen het na-
deelige der assignaten en van 
1 7 9 0 — 1 7 9 2 , was hij privaat-
secretaris van lord G O W E R , En-
gelschen gezant te Parijs. In 
1 7 9 2 naar Engeland terugge-
keerd, bekwam hij eene aan-
stejling in het Alien-Office, werd 
met P I T T , DONDAS en lord ME-
V I L L E bekend, en in 1 7 9 5 onder-
staatssecrelaris bij het ministerie 
van oorlog. Toen PITT zieh voor 
de tweede maal met het mini
sterie belastte, werd HUSKIS-
SON secretaris der schatkamer, 
doch na den dood van P I T T , in 
1806, uit die betrekking weder 
ontslagen. In 1807 tot het la-
gerhuis verkozen, kwam hij in 
hetzelfde jaar met P E R C I V A L we
der in de administfatie. Toen 
CANNING in 1809 het ministerie 
verliet, deed ook HÜSKISSON , als 
«ijn getrouwe aanhanger, af-
stand van zijnen post, enleefde 
ambteloos tot in 1 8 1 4 , toen hij 
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algemeen directeur van het hout-
vesterschap, en lid van den ge
heimen raad werd. JVa den dood 
van G A S T L E R E A G H , bekwam hij 
in 1823 hetvoorzitterschap der 
schal- en handelkamer en der 
marine, van welke posten hij 
echter, ten gevolge van geschil-
len met W E L L I N G T O N , in 1828 
afstand deed.en zieh tot zijne 
zitting in hol parlement be-
perkte, alwaar hij met degema-
tigde oppositie stemde, en zieh 
in 1829 voor de emaneipatie 
der Catholijken verklaarde. Toen 
het parlement in 1830 ontbon-
den werd, verkoos hem Liver* 
pool andermaal in het nieuwe. 
Hij stemde tegen de parlemenls* 
hervorming, verklaarde zieh in-
tusschen, in geval dezelve door-
ging, voor de overbrenging der 
stemmen van de burgvlekken 
op de grootere fabrijksteden. Een 
ongelukkig toeval beroofde hem 
in 1830 van het leven. Het 
was op den 1 5 September bij 
de opening van den spoorweg 
van Liverpool naar Manchester, 
dat hij, alvorens de wagon nog 
geheel stil stond, nit denzelven 
wilde springen, op den grond 
viel, en het dijbeen verbrijzel-
de, waaraan hij nog denzelfden 
avond stierf. De stad Liverpool 
heeft te zijner eer een gedenk
teeken opgerigt. 

HUSSEIN Pacha, laatste dey 
van Algiers, in 1764 (volgens 
anderen in 1 7 7 1 ) te Bourla in 
Natolie geboren, volgde den 1 
Maart 1818 A L I - K O D J A op, die 
aan de toenmaals in Algiers 
heerschende pest was överleden. 
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Alvorens tot do waardigheid van 
dey te worden verheven, was 
HUSSEIN minister van binnen-
landsche zaken. Eene zijner 
eerste verrigtingen was het in 
vrijheid stellen der joodsche en 
christenmeisjes, welke zijn voor-
ganger had doen opligten. Na-
dat er een Engelsch fregat en 
eene goelet voor Algiers waren 
versehenen , t)m de reclamatie 
van het Sardinisch bestuur te 
ondersteunen, dat zieh beklaagde 
over het tot buk maken van 
een schip, waaran de lading 
geplunderd en de bemanning 
in slavernij weggevoerd was, 
haastte zieh HUSSEIN om toete-
geven, en de vernielingen vari 
Au met eene schadeloosstelling 
van 35,000 dollars te vergoe-
den. Daar hij voor hetzelfde 
uiteinde als zijne voorgangers 
bevreesd was, die bijna alle als 
slagloffers van eenen openbaren 
opstand of van eene zamenzwe-
ring waren omgekomen, sloot 
hij zieh op in de Casauba, een 
versterkt kasteel, dat hij gedu-
rende zijne geheele regering 
slechts 6en of twee malen ver-
liet. Toen de Oltomannische 
Porte beproefde om den opstand 
in. Griekenland te dempen, kon 
HUSSEIN als vassaal van den 
Grooten Heer, zieh niet ont-
trekken om deelaandezenkrijgs-
togt te nemen. Maar het zwak 
smaldeel, dat hij in 1822 ter 
ondersteuning der Türken af-
zond, bepaalde zieh om voor 
de Asiatische zee te kruisen. 
In hetzelfde jaar verscheen er 
een vereenigd Spaansch en Ne-
deriandsch smaldeel voor de Al-
gerijnsche kusten, ter regeling 

I van eenige geschillen betrekke-
I lijk eene schuldvordering van 
| den dey op Spanje; doch het-

zelve verwijderde zieh weder 
zonder iets te hebben uitgerigt. 
Eenigen tijd daarna, had de 
Engeische consul ook eene ver-
goeding te vragen, wegens eenige 
Mooren, die in zijne dienst wa* 

I ren, en die de dey had doeö 
opligten. Dit geschil werd ge-
regeld, door een verdrag, den 
1 8 Junij 1824 gesloten. Ook 
bestonden er sedert langen tijd 
geschilpunten tusschen den dey 
en de Pransche regering. In 
een artikel van het vredesver-
drag, door de Fransche repu-
bliek in 1801 met het regent» 
schap van Algiers gesloten, was 
bepaald, dat de beide bestu
ren wederkeerig de sommen 
zouden uilbetalen, die men aan 
de wederzijdsche onderdanen 
wettiglijk schuldig was,.enin 
het volgende jaar reclameerde 
de dey die, welke hij beweerde 
door Franhrijh schuldigte zijn, 
aan de joden BACRien BÜSNACS, 
onderdanen zijner stalen, voor 
leverantien' vari granen aan de 
legers van Egypte en Italic ge-
daan. Men beantwoordde deze 
reclamalien metbeloften, waar-
van de uitvoering van dag tot dag 
werd uitgesteld. Eene in 1819 
tot het onderzoek dier zaak be-
noemde commissie verminderde 
de som van veertien millioenen, 
door den dey gevorderd, op de 
helft. Vier millioen vijfmaalhon-
derd duizend franken werden in 
1820 aan het Algerijnsch bestuur 
uitbelaald, en de nog achter-
standige twee millioen vijfniasl 
honderd duizend franken, in de 
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dépôt- en consignatiekas gestört, 
in afwachting dat de koninklijke 
hoven uitspraak zouden hebben 
gedaan over de geldigheid der 
vertoogen door de schuldeischers 
BACRI, tegen de integrale bela-
ling gemaakt. Daar HUSSEIN in 
deze traagheid, welke hij niet 
begreep, een raiddel meende te 
zien, door Frankrijh aange-
wend, ora een gedeelte zy'ner 
verbindtenissen te ontduiken, 
zoo openbaarde hij zijne groole 
ontevredenheid daar over. Nadat' 
een door hem aan KAREL X ge-
schreven brief onbeantwoord was 
geblaven, vraagde hij gramstorig 
aan den Frartschen consul naar 
de reden van dit stilzwijgen. 
Toen de heer DEVAL hem met 
dezelfde driftigheid had geant-
woord, gaf hem de dey, die 
zieh niet meeu kon bedwingen, 
met den waaijer, dien hij inde 
hand hield, eenen, slag op de 
•wang. Na deze beleediging, 
vertrok de consul naar het kleine 
smaldeel, dat in het laatst van 
1827 Algiers kwam berennen. 
Toen na verloop van drie jaren 
de regering van KAREL X vruch-
teloos alle andere middelen hàd 
beproefd, om den dey te bewe
gen aan Frankriß eene voldoe-
ning te geven, besloot zij om 
geweld te gebruiken, ten einde 
op de hardnekkigheid van HOS
SEIN te zegevieren. Op den 25 
Mei 1830 ging een Fransch 
smaldeel door den vice-adrairaal 
DUPERRÉ (zie dat Art.) gecom-
mandeerd,. omirent 40,000 man, 
onder de bevelen van DE BOUR-
toJNT (zie dat Art.) aan boord 
«ebbende, naar Algiers onder 

zeil. Na door tegenwinden bijna 
drie weken in de baai van Palma 
te zijn opgehouden, landde het 
leger den 1 4 Junij op de Barbarij-
sche kusten. Den 5 Julij was Al
giers in de magt der Franschen, 
en de dey had zijne staten ver
loren. HUSSEIN begaf zieh eerst 
met zijne schatten en een talrijk 
gevolg naar Napels;: maar na 
verloop van twee maanden, ver-
liet hij die stad, om zieh naar 
Livorno te begeven, alwaar hij 
eenigen tijd verbleef. Hij deed 
ook eene reis naar Parißs> al
waar hij door zijnen geest, eene 
buitengewone beschavingen een 
innemend voorkomen, den Pa-
ryzenaars zeer behaagde. Den 
24 Augustus 1831 werd hij 
aan konuig JJODEWMK PHILIPPUS 
voorgesteld, doch het resultaat 
zijner reis naar Parijs was de 
vernietiging der geringe hoop, 
welke, hij nog koesterde, om 
weder den troon te beklimmen. 
Zijne togten in Europa moede, 
begaf hij zieh naar Egypte, en 
vestigde zijn verblijf te Alexan* 
drie, alwaar hij delaatstejaren 
zijns levens in de afzondering, 
en in mahometaansche godvruch-
tige oefeningen doorbragt. Hij 
overleed aldaar den 30 October 
1834. — HUSSEIN had eene mid-
delbare gestalte en een zwak 
gestel; maar hij bezateen vastka-
rakter, eenen beschaafden geest, 
en men kon hem geenerlei wreed-
heden te last leggen. 

HÜTTON (EAREL), een wis-
künstenaar, in 1 7 3 7 te New
castle aan de Tyne> geboren; 
zijne zeer arme ouders leerden 

Y 2 
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hem lezea en schrijven, en 
plaatslen hem vervolgens bij 
eenen schoolmeester van wien 
hij eenige lessen in het Lalijn 
en in de meetkunst ontving. Na 
zelf eenigen tijd schoolmeester 
te zijn geweest, begaf hij zieh, 
naar Newcastle, beoefende de 
wiskunde en gaf eenige werken 
in het licht. Na lid der ko-
ninklijke maatschappijen dier 
stad en van Edimburg -te zijn 
geworden, werd hij tot hoog-

. leeraar der militaire school van 
Warwich benoemd. HUTTON be-
kleedde dien post tot in 1827 , 
in welk jaar hij met een aän-
zienlijk pensioen aftrad, doch 
reeds, in het volgende jaar over-
leed hij te Lenden, in den ouder-
dom van 91 jaren. Zijne lange 
en roemvolle loopbaan werd op-
geluisterd door belangrijke we-
tenschappelijke werken. Zijne 
voornaamste geschriften zijn: 
l.o A treatise on mensuration, 
.1768, in 4 . to ; — 2.o Elements 
of the conic sections, 1777, 
in 8 .vo; — S.o Mathematical 
and philosophical Dictionary, 
1 7 9 6 , 2 dl.*, in 8.™, enz.enz. 

HUYOT (JEAN NICOL), een bouw-
kundige, in 1780 te Parijs 
geboren, beoefende de bouw-
kunst onder de leiding zijns 
vaders, en de schilderkunst in 
de werkplaats van DAVID, doch 
weldra wijdde hij zieh uitslui-
tend aan , de bouwkunde toe. 
Als kweekeling van PEVRE, be-
haalde hij in 1807 den grooten 
prijs, en werd naar Rome ge-
zonden, alwaar hij zes jaren 
doorbragt. De herstelling van 
den Tempel der fortuin, le 

- H U I. 

Prenesta, welke hij gedurende 
zijn verblijf te Rome uitvoerde, 
was de grondslag van zijnen 
roem. In 1 8 1 3 te Parijs te-
ruggekeerd, verkreeg hij den 
post vanonderinspecteurderpu-
blieke werken. Het verlangen 
om zijne nasporingen betrek-
kelijk de oude gedenkteekenen 
voorttezetten, deed hem in 
1 8 1 7 , met den graaf DE FOR-
BIN (zie dat Art.) eene reis 
naar het Oosten ondernemen. 
Bij het bezoeken der bouwval- ! 
Jen van het tooneel van Milo, I 
had hij het ongeluk een been 
te breken. Naar Smyrna, ver-
voerd, moest hij aldaar zjjne 
genezing afwachten; hij begaf 
zieh vervolgens te land naar 
Konstantinopel. Hij werd aldaar ; 
door den Eranschen gezant, den I 
markies DE RIVIERE met onder-
scheiding onlvangen, en ver- i 
vaardigde, op verzoek van dien 
diplomaat verschillende ontwer-
pen voor een ziekenhuis; de 
opbouw deszelven was reeds ver 
gevorderd, toen de bekwame 
bouwmeeester zieh op een schip, 
door den ambassadeur te zijner 
beschikking gesteld, naar Egypte , 
begaf. Na de bouwvallen der 
Egyptische monumenten teheb-
ben beoefend, terwijl hij den 
Nijl van Alexandrie tot aan den 
tweeden waterval was opgevaren, 
kwam bij te Cairo, alwaar hij de 
geschiedrollen naauwkeurig be
oefende, en de gedenkteekenen 
van Delta bezocht. Zijne raad-
gevingen waren den onder-ko-
ning zeer nuttig, in de reus-
achtige onderneming, waarioe 
hij het plan had gevormd.oni 
de wateren van den Nijl naar 
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Alexandria te leiden. Na de 
Aziatische kust en de eilanden 
van den Archipel bezocht te 
hebben, wilde hij Griekenland 
doorkruisen, maar de. opstand 
der Hellenen Steide hem aan 
nuttelooze gevaren bloot, en 
hij haastte zieh om naar An-
pom scheep te gaan, van wäar 
hij naar Rome terugkeerde, om 
er de Studien voorttezetten, 
welke hij'vroeger betrekkelijk 
de oude gedenkteekenen der eeu-
wige stad begonnen was. In 
1821 te Parijs teruggekeerd, 
werd hij tot hoogleeraar der 
bouwkundige school benoemd, 
en in 1823 in het instituut 
opgenomen. Hij voltooide den 
Zegeboog I'Etoile, door de ont-
werpen van CHALGRIN te wijzi-
gen. In 1830 als bouwmeester 
van het gouvernement vervan-
gen, werd hij in 1 8 3 6 , met 
de herstelling van het Paleis 
van Justitie belast. HUYOT over-
leed in Augustus 1840, 

HYDER-ALY of Au, in 1 7 1 8 
geboren, was de zoott van' 
FETH-MAHOMED , bevelhebber der 
vesting Kolar, en openbaarde 
reeds in zijne kindschheid eene 
vurige inborst. Hij kon het niet 
zoo yer brengen, dat hij leerde 
lezen of schrijvenj maar hij 
vergoedde zulks door eenver-
baze'nd geheugen. Naauwejijks 
had hij den ouderdom bereikt, 
om de wapehs te kunnen dra
gon, of hij trad als vrijwilliger 
in eene compagnie, waarover 
2ijn oudste broeder het bevel 
voerde; hij boezemde weldra 
««n zoo groot denkbeeld van 

. . Y 

zijne militaire latenten in, dat 
de eerste minister van den ra
jah van Mysore, hem het corps 
toevertrouwde, waarover zijn 
vader het bevel had gevoerd. 
Na door den dood zijns bree
ders, eigenaar te zijn gewor
den van een grondgebied, dat 
aan MOHAMED had toebehoord , 
vormde HYDER-ALY het ontwerp 
om zieh te vergrooten, maakte 
zieh eerst meester van Banga
lore , en, steeds met toestem-
ming van den rajah, van het 
rijke kanton Balapur, daarna 
dreef hij de Mahratten dikwerf 
terug; daar hij echter zijne" 
eerste veroveringen voor zieh 
zelven had behouden, en hij 
zijne rijkdommen, door den' 
buit, welken hij op den vijand 
maakte, steeds vergrootte, ont-
dekte de eerste minister, doch 
te laat, de eerzuchtige ontwer-
pen van zijnen beschermeling, 
en besloot zieh van zijnen per-
soon te verzekeren. HYDER, 
die verstandhouding aan het 
hof onderhield, voor den strik 
gewaarschuwd, welke hem ge-
spannen werd, wist er zieh 
voor te behoeden, en deed 
zelf den minister met zijne 
geheele familie opligten.; Deze 
krachtige maatregel verspreidde 
de ontsteltenis in bet paleis 
vap den zwakken rajah, die 
hem met „den titel van beM-
dour, den post aanbood van 
dengenen, dien hij had opge-
ligt. De souverein achtte zieh 
zeer gelukkig, van uit de han-
den van zijnen nieuwen minis
ter eene acte te ontvangen, 
welke hem en zijnen nakome-

3 



№ H Y D. 

lingen, de souvereiniteit van 
Mysore waarborgde; deze ge-
heurtenis had in 1 7 5 9 plaats. 
Weinig wantrouwend, sloeg hij, 
ofschoon er aan het hof eene 
sterke partij tegen hem was, 
daar niet ia het minste acht 
op; hij zond zelfs 5000 man ter 
ondersteuning van LALLT, die in 
Pondichery belegerd werd, en 
hield bij voortduring met eene 
Ujfwacht van 300 getrouwe 
ruiters, zijn verblijf op een 
buitengoed, een uur van Se-
ringapatam verwijderd. Intus-
schen verscheen in Julij 1 7 0 0 , 
het Mahrattisch leger weder op 
het grondgebied van Mysore; 
HYDER meende eerst dat het de 
schatting kwam eischen, welke 
de vreedzame rajah het sedert 
verscheiden jaren uitbetaalde; 
maar hij vernam weldra, dat 
zijn vorst, die de voogdijschap 
wilde afscliudden, zelf de Mah
ralten te zijner hulp had ge-
roepen. Hij had naauwelijks 
den tijd, om met de weinige 
troepen die hem overbleven te 
ontvlugten, en met de achter-
lating zijner schatten en familie, 
de wijk naar de vesting Banga-
lore te nemen. Toen, haastte 
hij zieh om de troepen, welke 
hij aan den Franschen gouver-
neur van India had gezonden, 
terugterofcpen, en gaf last aan 
al zy'ne onderhoorige landvoog-
den, om zieh oogenblikkelijk 
met al'de troepen, waarover 
zij konden beschikkon, met 
hem te vereenigen, waardoor 
hij in Staat werd gesteld, om 
aan het tegen hem opgezonden 
leger het hoofd te kunnen bie-
den. Toen hij zijne geheele 

magt vereenigd had, vertoonde 
hij zieh voor Seringapatam, 
welks poorten hem geopend 
werden (1761) . Meester dier 
stad zijnde, bemagtigde HVDER 
ook alle gezag, en hield den. 
rajah in zijn paleis opgesloten, 
waarin hij in April 1766 over-
leed. Wa het gezag overweW 
digd te hebben, maakte HYDEB 
zieh meester van de naburige 
staten, en deed zieh erkennen 
als koning van Canara en Courga 
en als vorst van Bednore. Zijne 
heerschzucht deed echter tegen 
hem verscheiden zamenzwerin-
gen ontstaan, die hem. vele 
wreedheden deden bedrijven, 
en een nieuwe inval van het 
leger der mahratten, die be-
weerden, door de grooten van 
Bednore geroepen te zijn, en 
die in de daad enkel kwamen 
om te plünderen en nieuwe 
schattingen te bekomen. Te 
zwak, om hun in het open 
veld het hoofd te bieden, zag 
hij zieh verpligt om zieh in 
eene legerplaats te verschansen, 
die door eene talrijke artillerie 
verdedigd werd, en hij kon hun-
neh aftogt niet bewerken, dan 
na aan den generaal en zijne 
luitenants, ruim f 7,000,000 
te hebben doen uitbetalen. Hij 
deed daarop zijn leger de rig-
ting naar de kusten van Malabar 
nemen, alwaar hij nog groote 
Overwinningen maakte, en on-
noemelijke schatten verzamelde. 
De Engelschen, over zijne magt 
verontrust, verwekten hem 
nieuwe vijanden; maar HYDEB-
ALY, die een bekwame staat-
kunde met eene onbedwingelijke 
dapperheid vereenigde, ontwik-



H I D . 375 

kelde in dezen nieuwen oorlog 
groote talenten, en met ver-
baasdheid zag men een der 
meest beschaafde volken van 
Europa, eenen geduchten me-
dedinger vinden in eenen aan-
voerder van Indische horden. 
Na echter bij Carnate, door 
den generaal COOTE, (zie dat 
Art. -Wbk.-) geslagen te zijn,, 

.ondervond bij achtereenvolgend 
verscheiden nederlagen, en zijn 
gezag was zeer aan het wanke-
kelen, toen hij den 7 December 
1 7 8 2 , te Arcate, aan eene 
etterbuil in den nek overleed, 
en de souvereiniteit naliet aan 

TIPPO-SAIB en KERIM-SAIB , zijne 
beide wettige kinderen, die hem 
te Seringapatam een prachtig 
gedenkteeken deden oprigten. 
Hij wist te regeren zoo als hij 
had weten te overwinnen; hij 
Voerde het regt met eene groote 
onpartijdigheid uit> moedigde 
den landbouw en den handel 
aan, en toonde zieh steeds toe-
gevend jegens zijne onderdanen, 
MAITRE DE LA TOUR , opperbe-
velhebber zijner artillerie, heeft 
in' het licht gegeven: Histoire 
etc.' (Geschiedenis van HYDER-
ALI-KAN), Parijs, 1 7 8 3 , 2dLa, 
in 12.»« 

Y 4 
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IAKCBOWSRI (VIKCEOTHJS) , een 
geleerde Pool » den 18 Maart 
1751, te Maniew, in het pa-
latijnschap Krakau, geboren, 
begaf zieh in 1765 onder de 
Piaristen, en werd in het ver-
volg rector te Gora. Hij wijdde 
zijn geheele leven toe aan de 
beoefeniDg der oude en nieu-
were letterkunde, en vertaalde 
verscheiden Fransche en Latijn-
sche werken in het Poolsch, 
waaronder melding verdienen: 
l .o TISSOT'S Raadgevingen aan 
het volk, 2 dl.nj — 2.o PAS-CAL'S Gedachten ; — 3.° het 
lO.o, l l . o en 12.o Boek van 
den Mneis, in Poolsche ver-
zen, slrekkende ter aanvulling 
der vertaling van DMOCHOWSKJ 
(zie dat Art.) ; — 4.o Latijnsehe 
Gedichten, waarvan er verschei
den gerigt zijn aan FB.EDER.IK 
WILLEM, koning van Pruissen; 
— 5.o Leerreden voor de Zon-
dagen. ' IAKUBOWSKI is in 1826 
te Warschau overleden. 

IBRAHIH-PACHA in 1789 te 
Cavala, in Romelie of Romanie, 
het voormalige Macedonie, ge
boren. Zijn vader MEHEMET-ALI 
(zie dat Art.) handelde toen-
maals in tabak. Toen MEHE-
MET , na beürtelings de Türken 
onde Mammelukken te hebben 
verraden, door de belofte van 
aan de porte 4000 beurzen te betaleri, de beleening van het 

paehaliek van .Egyple had bb-
komen, moest IBRAHIM , toen-
maals zevenlien jarenoud, naar 
Konstantinopel vertrekken, wer-
waarts hij door zijnen vader, 
den 12 October 1806, als gij-
zelaar gezonden werd. De Wa-
habiten of Wechabiten, eene 
soort van Mahometaansche Pro
testanten , verwoestten sedert 
eenige jaren Arabic', en, mees-
ters der heilige sieden zijnde, 
welke zij verdruklen, verbo-
den zij den töegang tot dezelve 
aan de karavanen derbedevaart-
gangers. Om den paeha van 
Egypte te verzwakken, had de 
divan denzelven belast de mui-
telingen te onderwerpen, en 
Mekka en Medina te bevrijden. 
Twee krijgstogten, de eene 
aangevoerd door TODSSOÜN, jon-
geren broeder van IBRAHIM , de 
andere door MEHEMET zelven, 
waren niet geslaagd. IBBAHIM, 
uit Konstantinopel terug'geko-
men, werd naar Hedschas (Sleen-
achtig Arable) gezonden. Den 
3 September 1816, vertrok hü 
van Cairo. Hij begaf zieh eerst 
naar Medina, om bij het graf 
van den profeet zijne aandacht 
te verrigten. Däär zwoer inj 
het. zwaard niet in de scheede 
te steken, dan na de volslagene 
uitroeijing van het Wahabismus, 
en legde de gelofte af, van na 
de overwinning, drie duizend 
Schapen, op den berg Arafat 
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te öfteren. Hij begon met eene 
nederlaag onder de mnren van 
El-Rass, eene grensstad van 
Nedged, de provincie, waar 
WAHAB zijne sekte had doen 
ontluiken. 'Hij maakte zichver-
volgens meester van Boureydeh, 
El-Masnab, Ch&kra, Dordma, 
in het hart van het land gelegen, 
en, terwijl hij steeds den vij-
and sloeg, drong hij door tot 
Ddrayeh, waarin zieh het hoofd 
der Wahabiten, ABDALLAH , had 
opgeslolen. Onder de leidihg 
van den heer WAISSIERE, Frarisch 
officier, belegerde hij die hoofd-
stad. Na verloop van twee maan-
den ontstond. er brand in de 
tent, die den geheelen krijgs-
voorraad des legers bevatte, en 
deed dezelve in de lucht sprin
gen. IBRAHIM bevond zieh alzoo, 
op vijfhonderd mijlen afstands 
van Egypte, te midden der woe-
stijnen van Arable, in het gezigt 
van een veel talrijker vijand, 
zonder eenige munilie, dan 
eenige kardoezen, en de palro-
nen, welke Soldaten, in hunne 
tasschen hadden behouden. De 
toestand kon met neteliger zijn. 
De jonge prins, wel verre van 
ontmoedigd te worden, beval 
eenen algeraeenen aanval, ter
wijl hij aan zijne troepen ver-
klaarde dat men moest sterven 
ofDera?/e/«innemen. ABDALLAH, 
op alle punten gestagen, was 
genoodzaakt zieh over tegeven. 
IBRAHIM zond hem naar MEHE-METJ deze deed den Wahabiet 
naar Konstantinopel vertrekken, 
alwaar hij onthoofd werd. Na 
de inneming van Derayeh, hield 
de geheele tegenstand in Nedged 
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op. De oorlog was vorder sleohts 
een langdurig bloedbad. IBRA
HIM, door de Porte met den 
titel van pacha der heilige Steden, 
het eerste pachaliek des rijks, 
vereerd, deed den 1 1 December 
1 8 1 9 , eenen zegevierenden in-
tbgt in Cairo. MEHEMET orga-
niseerde toenmaals zijn leger 
naar de Europesche wijze, en, 
welke overwinnaar van Hedsehast 
IBRAHIM ook wezen mögt, kwam, 
hij, ondanks zijneafkeerigheid 
in de achterhoede des bataillons, 
naar den rang zijner gestalte 
plaats nemen, om de lading ia 
twaalf tempo's te leeren. Toea 
men de Türken de loelating der 
Fellahs of Arabieren tot slechts 
den geringsten rang in het leger 
moest doen bewilligen, ont-
moette de onder-koning sterken 
tegenstand: IBRAHIM overwon 
denzelven door eene boerterij: 
» Wij hebben korporaals noo-
dig," zeide hij eens: » de rang 
van korporaal, is voor denge-
nen die het snelste loopt, hetzij 
Turk of Arabier." De Türken 
namen genoegen met dit origi-
neele voorstel: maar de Arabieren 
waren veel vlugger, en legen« 
woordig kan zelfs de Fellah naar 
den rang van kapitein dingen. 
MEHEMET moest den sultan on-
dersteunen tegen het in opstand 
zijnde Griekenland. In de maand 
Augustus 1825 bemagtigde IBRA
HIM, aan het hoofd der geregelde 
troepen despnderkonings, Morea. 
Hij bevredigde Candia, voerde 
zijne zegevierende wapens door 
den geheelen Peloponnesus en 
verwijderde zieh eerst ha den 
slag van Navarino, en voor de 
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naderende Franschen. MEHEMET 
zag begeerig uit naar Syria, 
zonder welks bezit Egypte, 
geen sterke en onafhankelijke 
Staat kan uitmaken. De sultan, 
die de heerschzucht van zijnen 
geduchten vassaal vreesde, had 
hem hetzelve nooit willen af-
staan. De onderkoning besloot 
bet teveroveren. Aanhethoofd 
van veertig duizend man, viel 
IBRAHIM, in 1 8 3 1 , in Syrie, 
Hij maakte zieh meester van 
fit*. Jean d'Acre, en verklaarde, 
dat hij zoo ver zoude gaan als 
hij zieh met Arabisch te spreken 
zou kunnen doen verstaan. Den 
1 7 July 1832 behaalde hij de 
overwinning van Horn; eenige 
dagen daarna die van Beylau,, 
en eindelijk den 21 December 
deszelfden jaars, die vm'Konieli 
welke hem de poorten van Kon-
itantinopel opende. De weife-
ling van MEHEMET deed hem de 
gelegenheid verliezen om dedy-
nastie van OTHMAN door de zijne 
te doen vervangen. IBRAHIM 
moest niet verder gaan dan Va-
tahieh; de diplomatic trad tus-
schenbeide, en een verdrag 
tusschen MAHMOUD en MEHEMET 
gesloten, gafaanlaatstgenoemde 
hat bezit van Syrie lot Adana. 
De door dezen afstand verne-
derde sultan, verbrak bet ver
drag en begon de worsleling op 
nieuw. IBRAHIM trok Syrie we
der binnen, en behaalde, den 
2 4 Junij 1 8 3 9 , de schitterende 
overwinning van Nesib, Alles 
scheen toenmaals do heersch-
zuchtige bedoelingen des Egyp
tenaars te begünstigen. MAHMOUD 
overleed en zijne vloot gafzicb 
aan MEHEMET-ALI over. Maar 

eensklaps traden Rusland, Oos-
tenrijk, Engeland en Pruissen, 
onder voorwendsel van de on-
schendbaarheid van het Ottoman-
nische l'ijk te willen handhaven 
tusschenbeide. De Engelsche en 
Oostenrijksche violen bombar-
deerden Bairuth. IBRAHIM en 
zijn vader, al te zwak door 
Frankrijk ondersteund, moesten 
voor de vereenigde magt van 
vier groóte mogendheden zwichr 
ten, en het verdrag van den 
1 6 Julij 1840 liet, terwijl het 
al de ontwerpen des onderko-
nings verijdelde, aan MEHEMET* 
AM enkel het erfelijk Pachaliek 
van Egypte behouden. Na dit 
noodlottig verdrag, ging IBRA* 
HIM Frankrijk en Engeland her 
zoeken, en werd alom met 
onderscheiding ontvangen en 
onthaald. Hij overleed vóór zij
nen vader, in 1848. 

IGNARRA, — Zie IGNAR -Fufc-

* IMHQP (MÁXIMOS) , den 26 
Julij 1 7 5 8 , in het vlek Век-
bach in Beijeren geboren, was 
de zoon van arme ouders, die 
hem in 1770 naar de Latijnsche 
school te Landshut zonden. Ge-
durende zijne tien studie-jaren 
was hij steeds de eerste zijner 
klasse, en maakte hij vooral 
uitstekende vorderingen in de 
wijsbegeerte en godgeleerdueid. 
In 1780 werd hij in deAugus-
tijner-orde, opgenomen, en legae 
in het volgendo jaar zy'ne ge-
loften af. Op den 21 September 
1 7 8 2 , tot priester gewyd zynae, 
werd hij in 1786 onderwyzer 
der wysbegeertein zyn klooster; 
in deze betrekking kon hy tot 
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vóorbeeld vérstrekken ; ook 
maakté hij zieh bij de geleerde 
wereld bekend door zijne ver-
handeling: Theoria eleetricitalis 
recentioribus experimentis stabi' 
Uta etc., München, 1790. Deze 
verhandeling bewerkte ook in 
het volgendo jaar zijne opneming 
als gewoon lid der filozofische 
klasse in de keurvorstelijke aka-
demie van welenschappen te 
München. In 1790 werd hera 
het leeraarsambt der godgeleerd-
heid in het klooster opgedragen, 
en ook dp dien leerstoel was 
hij volkomen op zijne plaats. 
Den 1 5 November 1 7 9 1 , be-
kwam hij op uitdrukkelijk bevel 
van KAUEL THEODOOR, keurvorst 
van Beijeren, het gewonehoog-
leeraarsambt der natuurkunde, 
hoogere wiskunde en landhuis-
houdkunde in het schoolhuis 
(am Schulhause) te München, en 
opende in hetzelfde jaar, op 
aanzoek der akademie van weten-
schappeni de openlijke voorlezin-
gen over proefondervindelijke 
natuurkunde voor toehoorders 
uit alle standen. Den 20 Sep
tember 1 7 9 4 verkoos hem het 
provinciale kapittel zijner orde 
tot secretaris en definitof van 
de Beijersche provincie der Au« 
gustijner-orde. In 1798 werd 
hij prior van het Augustijner-
klooster te München, en kort 
daarop (10 April 1799) door 
zijnen vorst tot lid der bijzon-
dere commissie van boekeensuur 
benoemd. In 1800 werd hij 
belasi met het onderwijs in de 
natuur- en scheikunde, aan den 
joenmaligen keurprins, later 
koning IOBEWIJK van Beijeren, 
ßn diens broèders en zusters, 
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ook werd hij in Maart van dat 
jaar door de akademie van we-
tenschappen, tot directeur der 
natüurkundige klasse verkozen, 
en als zoodanig drie jaren na 
elkander herkozen en bevestigd. 
Toen in 1802 de hof-bibliotheek 
met die der akademie van we-
tenschappen vereenigd werd > 
bekwam IMHOFP den post van 
opziener bij deze bibliotheek. 
Nadat in dit jaar de ophefnng 
der kloosters in Beijeren be-
paald was uitgesproken, verliet 
IMHOFF, met toesteniming van 
Z, H. den Paus, de orde der 
Auguslijnen, om het hem door 
den keurvorst loegezegde kano-
nikaat by het collegiaal-sticht 
van Onze Lieve Vrouw te Mün
chen te aanvaanlen, alwaar hij 
den 1 3 January" 1803 Canoni* 
cus capitularis werd. In 1806 
"werd aan de akademie van we-
tenschappen te München eene 
nieuwe inrigting gegeven, en 
IMHOF werd gewoon bezoekend 
lid derzelve met den rang van 
werkelijken raad en levens con
servator aan het mathematisch
physikalisch kabinet, hetwelk 
hij geheel alleen regelde, en er 
den katalogus van vervaardigde. 
Den 1 9 Mei 1808 benoemde 
hem koning. MAXIMIWAN van 
Beijeren tot ridder der bur-
gerlijke orde van Verdienste der 
Beijersche kroon, eene hooge 
onderscheiding voor den wak-
keren geleerde. De inspanningen 
en een vier-en-twintigjarig pro-
fessoraat hadden de gezondheid 
van IMHOF zeer verzwakt, zoodat 
hij in 1810 zijnen koning drin
gend om het ontslag van zijnen 
hoogleeraars-post verzocht, dat 
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hij dar» ook, metbehoud van 
zijn volle traktement bekwam. 
— Terwijl hij de achting en 
de vereering aller vriendep van 
godsdienst' en wetenschap ge-
noot, verliel IMHOF, den 11 
April 1817, dit aardscheleven, 
waarin hij zoo zegenrijk gewerkt 
had. Behalve zijne reeds aan-
gevoerde verhandeling, behoor'en 
tot z'ijne voornaamsleSchriften: 
l . o Epitomeinstitutiomtri physi-
ces et matheseos applicatae, Mün
chen , 1792; — 2.o Heber die 
Verbesserung des physikalischen 
Klima Bayerns durch eine all
gemeine Landeskultur, ib. 1792; 
— 3.o Grundrisz der öffentli
chen Vorlesungen über Experi-
mentalNaturlehre, 2 dl.11, met 
pl.n, 1794—95; — 4.o An
fangsgrunde der Chemie zum 
Gebrauche für öffentliche For
lesungen an der Kurfürstlichen 
Akademie der Wissenschaften, 
München, 1802. 

* IMMERZEEL Jr. (JOANNES) , 
den 2 Julij 1776 te Bordrecht 
geboren, wist het door zijnen 
onvermoeiden ijver en eene ge-
stadige inspanning, bij eene 
beperkte opvoeding, zoo ver te 
brengen, dat hij reeds in zijn 
achttiende jaar de Fransche, 
Engeische, Hoogduitsche enlta-
liaansche talen met gemakkclijk-
heid kori spreken en schrijven, 
geen onaardig muzikant was, 
en een meer dan middelmatig 
talent als schilder en leekenaar, 
bij eenen gelukkigen aanleg voor 
de dichtkuhst openbaarde. In' 
1795 secretaris bij den krijgs-
raad te Bordrecht zijnde, maakte 
eeh gelukkig toeval hem bekend 

met den heer GOLDDERG , die 
hem als commies bij zijn de* 
partement (binnenlandsche za»; 
ken) -plaatste, en hem later ab 
zijn' vertrouwden vriend en ge-
heim-secretaris medenam,, op; 

eene langdurige binnenlandsche 
reis, tot onderzoek van land* 
bouw en' fabrijken. Na hefc 
vaderland op deze wijze gedu* 
rende twaalf jaren van dienst 
te zijn geweest, verzocht en 
bekwam IMMERZEEL , in 1807k 
bij het aftreden van den heer 
GOLDBERG, zijn eervol ontslag, 
en trachtte zieh alsnu een onaf* 
hankelijk bestaan te verschaffen, 
waarin hij slaagde, door gedu-
rende een tijdvak van 24 jaren' 
beurlelings te Rotterdam, 's Gra-
venhage en Amsterdam een' aan* 
zienlijken boek- en kunsthandel 
te drijven. Het was echter voor* 
namelijk als dichter dat IMMER* ZEEL zieh heeft beroemd ge-
maakt. In 1802 geraakte hij 
bekend door zijn dichtstuk, 
getiteld: l .o de Godsdienst, de 
steun der Burgermaatschapp>j> 
dat door de Bataafsche maat-
schappij van taal- en dichtkunde 
met goud bekroond word; ver-
der Verscheen van hem: 2.o de 
Onsterfelijkheid der ziel, 1803, 
en kort daarna 3.o het Mede-
doogen, beide laatste naar het 
Fransch van DELILLE; — &° 
Hugo van HWoud, 1812; 2.« 
dr. 1833, eene soort van huis-
'selijk heldendicht; — 5ß<Voor 
opgeruimden van geest, 1813; 
6.o Moederliefde, in 4 zangen, 
naar het Fransch, 1819,-door 
BILDERDIJK zeer geprezen. «n-
delijk verschonen in 1823 zijne 
7.o Gedichten, in 2 dl.« Z'J" 6 
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dichterlijke voortbrengselen on-
derscheiden zieh door gevoel, 
geest, gemakkelijkheid van vor-
men, gladde verzen. Het vro-
lijke en luimige valt het meest 
in zijnen tränt, doch daarbij 

• vervait hij wel eens in het 
platte. Ookheeft hij als proza-
schrijver een drietal romans ge-
leverd, waarop hij zelf echter 
•weinig prijs Steide; verder on-
der den titel van Hollands Leeuw 
ontwaaht, eene verzaraeling van 
Brieven over de Belgische on-
lusten; oc-k schreef hij twee 
Lofreden, de eene op RUBENS, 
in 1840 door.de Antwerpsche 
rederijkerskamer de Olijftak met 
goud; de andere op REMBRANDT , 
in hetzelfde jaar, door de maat-
schappij van fraaije kunsten en 
wetenschappen met zilver be-
kroond. In 1819 begon hij de 
uitgave van den Nederlandschen 
tnuzen-Almanak, waarvan hij 
weldra de redactie geheel opv 

zieh nam; in den jaargang 1834 
voor dat jaarboekje vindt men 
zijnwelgelijkend portret, en in 
dien van 1842 zijne necrologie. 
IMMERZEEL overleed te Amster
dam in 1841 . 

IMPERIALI (JOANNES VINCEN-
TIDS), een letterkundige, te 
Genua geboren ,• stamde af van 
eene der eersle familien dier 
republiek: zijn vader (JOANNES 
JACOBUS) , was in 1 6 1 7 doge 
geweest. Reeds yroeg trad hij 
in de diplomatische loppbaan, 
en werd tot gezant in Spanje 
benoemd. Hij werd vervolgens 
admiraal, en zuiverde de Genu-
eeschekusten van dezeeroovers, 
die dezelve onveilig maakten. 

Daar hij eene groote populariteit 
had verworven, zoo was de se-
naat beducht dat hij het ontwerp 
mögt koesteren, • om het gezag 
le overweldigen en veroordeelde 
hem alzop tot verbanning. Hij 
onderwierp zieh met gelatenheid 
aan den maatregel, die hemtrof, 
en verzachlte de verveling zijner 
ballingschap door de stndie. Na 
terug te zijn geroepen, kwam 
hij weder te Genua, alwaar hij 
hoogbejaard, in 1645 overleed. 
Menheeft van hem: 1.9 .'lo 
stato rustico, een gedieht, Ge
nua, 1 6 1 1 ; Venetiè, 1 6 1 3 , in 
1 2 . m o ; _ 2.0 II Hütrato del 
Canalino ahozzata poema in 
quarta rima, in 4 . T 0 , Bologna, 
1 6 3 7 ; — 3.o Gl{ indovini pas
tori; — 4.0 la santa Teresa; 
— 5.0 I funerali del cardinale 
ORAZIO SPINOLA; — 6.o Cento 
discorsi politici enz. Ook heeft 
men hem eene uitgave te dan
ken van het Verlost Jeruzalem, 
Genua, 1 6 0 4 , in 1 2 . M ° IMPE
RIALI was lid van al de geleerde 
genootschappen, welke in zijnen 
tijd in Italie bestonden. 

INES DE CASTRO. •— De beide 
in dit artihel in het Wbk. aan-
gevoerde jaartallen van 1 5 5 7 
en 1 5 6 7 , moeten zijn 1357 en 
1 3 6 7 . - -

* INFANTADO (hertog van), 
uit het geslacht SILVA , in 1 7 7 3 
geboren, een der onbaatzüchlig-
ste aanhangers van FERDINAND 
V I I , werd in Franltrijk, onder 
de oogen zijner moeder, eene 
geborene prinses van Salm-Salm, 
opgevoed, begaf zieh echter ih 
1793 naar Spanje, en rigtte in 
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Katatonie een' regiment op, dat 
bij persoonlijk aanvoerde; later 
schonk hij hetzelve aan den ko-
ning. De vijand van den prins 
des vredes zijnde, was hij met 
den prins van Asturie plater 
FERDINAND VII) zeer bevriend, 
waarom hij van net hof werd 
verbannen, later wikkelde hij 
zieh met den prins zoo diep in de 
zamenzwering van het Eskuri-
aal, dat de koninklijke procura
tor op de doodstraf voor hem en 
Escoiouiz (zie dat Art. -Wbk.-) 
aandrong, die men echter, uit 
vrees voor het V o l k , niet durfde 
toepassen. In 1808 vergezelde 
hij FEBDINAND naar Bayonne, 
onderteekehde de constitutie van 
NAPOLEON, nam daarop van JOZEF 
den rang van kolonel bij de 
garde aan, verliet echter heime-
lijk Madrid, om zieh bij deop-
standelingen te voegen, waarom 
hij door NAPOLEON vogelyrij werd 
vrerklaard. In 1809 Voerde hij 
een corps aan, dat door SEBAS-TIANI tweemalen geslagen werd • 
hij verloor later het verlrouwen 
der opperste junta, begaf zieh 
naar Londen, werd door de cor-
tes in 1 8 1 1 tot president van den 
regentschapsraad van Spanje en 
Indie benoemd ,• met eene buiten-
gewone zending aan den prins-
regent van Engeland belast, en 
keerde in 1 8 1 2 naar Cadix terug. 
Hier was hij het hoofd der 
koninklijke partij, en verloor 
daardoor zijne posten; ja, de 
cortes verbanden hem zelfs uit , 
Madrid, werwaarls hij zieh in 1 

1 8 1 3 begeven had. De koning 
benoemde hem na zijne lerug-
komst tot kolonel der garde, 
en lot president van den raad | 

I van Kastilie. Na de aanneming 
! der constitutie in 1820 legde 
INFANTADO zijne posten neder;; 
en werd naar lldefonso verban
nen. ^ Kort daarop echter naal 
Galicie gezonden, werd hij ah 
daar in hechtenis genomen en 
naar Madrid teruggevoerd, wij! 
men hem verdacht hield, van 
aan de gebeurtenissen van den 
7 Juüj deel te hebben genomen. 
In 1823 stond hij aan het hoofd 
van het door de Franseben in-
gestelde regen tschap. Toen FERDINAND weder vrij was, bekwam 
INFANTADO het opperbevel, Over 
de garde, en werd in 1824 
kapiten-generaal des legers. On-

: der ZBA stond hij aan het hoofd 
der koninklijke oppositie, werd 
in diens plaats in 1825 eerste 
staats-secretaris, en president 
van' den ministerraad. Deze 
posten verloor hij weder in Äu-
gustus 1 8 2 6 , en leefde sedert 
dien tijd, streng gadegeslagen, 
als privaat-man te Madrid. Na 
den dood van FERDINAND VII, 
begaf hij zieh naar Frankrigk, 
alwaar hij in 1832 overleed. 

INGELFINGEN. — Zie HOHENLOHE. 
INGHIRAMI (THOMAS) , dichter 

en redenaar, in 1470 te Fol-
terra in Toskanen uit eene 
oude familie geboren, 'kwaffl 
in 1483 te Korne, en maakje 
schitterende vorderingen in w' 
studign. De kardinaal Rw"10 

was begonnen de oude tatijn-
sche tooneelspelen weder tedoen 
uitvoeren, INGHIRAMI, toenmaais 
nog zeer jong, behoorde tot ae 
acteurs, en had' onder anetere 
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de rol van РШЕС-RUS, in het 
treurspel Hippolytus van SENECA. 
Het is aan deze omstandigheid, ' 
dat bij den Italiaanschen bijnaam 
van Fedra te danken had. Door 
de grondige beoefening der oude 
schrijvers gevormd.̂  werd hij 
weldra onder de welsprekendste 
mannen van het nieuwere Rome 
gerahgschikt; hij werd door de 
Opperherders, die elkander op 
den Sloel van PETRUS opvolgden, 
met weldaden overladen. JULIUS 
II benoemde hem tot opziener 
der Vatikaansche bibliotheek, 
en bewaarder der geheime hand-
veslen van hetkasteel St. Angelo. 
Keizer MAXIMILIAAN, voor wien 
hij eene redevoering had uitge-
sproken, gaf hem den ti tei van 
palts-graaf en de dichlerlijke 
kroon. Hij zou ongetwijfeld tot 
grooter eerbewijzen zijn geko-
men, indien hij den 6 Seplb. 
1 5 1 6 , niet door eenen vroegtij-
digen dood was weggemaaid. 
Vijf Verhandelingen van INGHI-BAMI, uit de bibliotheek van-
GUARNACCI ontleend, waarin an
dere stukken van dezen schrij-
ver bewaard werden, zijn door 
GALLETTI in de Anecdota Ro
mana van AMADUZZI geplaatst. 
GALLETTI heeft afzonderlijk van 
denzelfden schrijver twee andere 
redevoeringen in het licht ge-
geven, op den dood van den 
kardinaal GALEOTTA FRANCIOTTI, 
Rome, 1 7 7 7 , in 8.™ Mennoemt 
nog van INGHIRAMI: een Verde-
digschrift van CICERO tegen zijne 
lasteraars; — eene BeknopteBo-
meinsche geschiedenis; — een 
Commentar mm op de Ars poetica 
«an HORATIUS, en Aanteekenin-
sen op de blijspelen van PLAU-

TUS; men acht deze werken 
echter als verloren. 

* INGHIRAMI (FRANCESCO), in 
1772 te Volterra geboren, be-
zocht aldaar tot zijn 13 . E jaar 
de scuole pie, en trad toen in 
de malleserorde, waarin hij niets 
anders deed, ,dan den koning 
van Napels in 1 7 8 5 , op eene 
zeereis te vergezellen. Hij verliet 
die orde weder en trad vóor 
körten tijd als kadet in Napö-
litaansche dienst. Zijn weten-
schappelijke geest duldde hem 
echter aldaar mei lang. Naar 
Toskanen teruggekeerd, stichttò 
hij aldaar een polygraphisch in-
stiluut, dat weldra zoo zeer 
beroemd wérd, dat zieh talrijke 
kweekelingen rondom hem ver-
zamelden. Zijne werkzaamheid 
evenaarde die der oudste druk-
kers. Zoo als zij, schreef hij 
zelf de werken, die hij alsdan 
met eigen typen drukte en in 
het licht gaf. Voor de kennis 
der Elruskische kunslwerken, 
en voor de geschiedenis van 
Italie heeft INGHIRAMI zeer veel 
gedaan. Zijn hoofdwerk is eene 
Geschiedenis van Toskanen, in 
1 6 deelen, die zieh door his
torische trouw onderscheidt, en 
vele door zijne voorgangers ge
latene gapingen aanvult. Zijne 
illustratiön der Monumenti etru
schi en der Pitture dei vasi 
fittili, alsmede eene Galena 
Omerica, hebben hem onder de 
kunstkenners zeer beroemd ge-
maakt; daarbij was hij een 
bekwame landschapschilder en 
graveur. Hij overleed, door ge-
heel Italie betreurd, den 1 7 
Mei 1846 , te Florence. 
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. IRIARTE.—Zie YRIAUTE -Wbk,-

* ISEMN (ISAAK), een Staats-
man en filozofische schrijver, 

•den 1 7 Maart 1728 te Basel 
geboren. Met ijver beoefende 
hij te Güttingen de geschiedenis 
en staatkundige wetenscbappen 
ten einde zieh op eene waardige 
wijze yoor een leeraarsambt in 
zijn vaderland bekwaam te ma-
ken. Daar echter zijne pogingeh 
om den openstaanden leerstoel 
van het natuur- en volksregt 
te Basel te bekomen, met geen 
gelukkig gevolgt bekroond wer
den, zoo ondernam hij in 1 7 5 4 , 
na vooraf het doctoraat in de 
regtsgeleerdheid te hebben be
komen , eene reis naar Parijs. 
De bewerking van het eedge-
nootschappelijk staatsregt, waar-
van hij, onder den titel van 
Tentamen juris publici Helvetia, 
als proef, de eerste afdeeling 
van een stelsel publiek maakte, 
hield hem bij voorkeur bezig, 
en te dien einde verzamelde 
hij vele oorkonden. In 1 7 5 4 
kwam hij als lid in den groo-
ten raad, en twee jaren laier 
werd hij tot raadssecretaris en 
opziener der staats-kanselarij 
benoemd. In dien post' ont-
wikkelde hij de uitgebreidste 
werkzaamheid tot heil zijner va-
derlandsche republiek en trachtte 
ook door populaire wijsgeerige 
schriften een heilzaa'm licht over 
algemeen nuttige staatsbedoelin-
gen te verspreiden. Hij stichtte 
de Helvetische maatschappij, en 
in 1777 een genootschap ter 
bevordering van het goede en 
algemeen nuttige. Hij overleed 
den 1 5 Junij 1782. Zijn voor-

naamste werk is: l.o die Ge-
schichte der Menschheit, 2 dl.\ 
Frank fort, 1 7 6 4 ; verder be-, 
hoören tot dezelve: 2,o-Ucber 
die Nothwendigkeit und Unsu< 
länglichkeit der Prachtgescizci 
— 3.o lieber den wahreti Werth 
den Beichthümer; — 4.o lieber 
den wahren Patrioten; — 5 . » 
Heber Gesetsgebung und Ge-
setse; — 6.o Heber den Werth 
der politischen Tugenden. Ook 
maakte hij zieh zeer verdien-
Slelijk door de uitgave van het 
bondige lijdschrift: Ephemeri-
den der Menschheit, oder Bi
bliothek der Sittenlehre, der 
Politik und der Gesetzgebung, 
Mannheim, 1778—86 , 7 dl." 

ISOARD (JOACHIM JOANNES XA-VERIUS D'), kardinaal, in 1768 
te Aix, in Provence, uit eene 
adellijke familie geboren, om-
helsde den geestelijken Staat; 
maar na geweigerd te hebben 
van zieh aan de besluiten der 
constituerende vergadering te 
onderwerpen, kwam hij zijne 
verbanning voor, door zieh naar 
Borne te begeven, alwaar hij de 
stormachtige tijden der Fransclia 
omwenteling doorbragt. Tijdens 
het concordaat met FrankrW 
tot lid der rota benoemd, werd 
hij later deken dier reglbank. 
Paus LEO XII beloonde zijne 
diensten, door hem in 1827 
tot kardinaal te verheffen.̂  In 
het volgende jaar kwarahij in 
Frankrijk terug, werd in 182» 
tot aartsbisschop van Auen 
gewijd, en tot de waardigheia 
van pair verheven.' Na de orn-
wenteling van 1830 beperkleluj 
zieh tot het beheer van »ijn 
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diooees. Op den sloel van Lyon 
verplaatst, wachlte hij zijne ka-
nonieke installing, toen hij den 
8 October 1840 te Parijs over-
leed, en den roem naliet van 
een even zoc- geleerde als lief-
dadige prelaat te zijn geweest. 

ISRAELI. — Zie DISRAELI. 

* ITALINSKI (ANDREAS JAKOW-
LEWITSCH), een geleerde Russi
sche diplomaat, stamde uit eene 
Saporojische kozakken-familie, 
die zieh in de nabijheid van 
Kiew had nedergezet, waar hij 
in 1743 geboren werd. Hij stu-
deerde sedert 1 7 6 1 in Peters
burg, waar hij een nabijzijnde 
getuige der troonsomwenteling'te 
gunste van CATHARINA Ilschijnl 
le zijn geweest. Met vele on-
dersteuningen en aanbevelingen 
uitgerust, begaf hij zieh ter be-
vordering zijner welenschappe-
lijke vorming naar Louden en 
Edimburg, alwaar hij zieh ge-
durende verscheiden jaren ijverig 
op de beoefeningdergeneeskunde. 
toelegde. Weder in het vaderland 
teruggekeerd , bezocht hij later 
Legden en Parijs, waar hij den 
vrijheer VON GRIMM (zie dat Art. 
-Wbk.-) leerde kennen, die hem 
aan den groot-vorst PAUL , welke 
zieh in 1780 te Parijs bevond, 
voorstelde, waarop ITALINSKI, 
reeds in het volgende jaar, se-
crelaris bij het Russische ge-
zantschap te Napels werd. De 
nadere bekendheid met sir WIL
LIAM HAMILTON bewoog hem tot 
de beoefening der oudheidswe-
tenschappen in den uitgebreid-
sten zin, tot welk einde hij 

D. DEEL. 

rijke •• vèrzamelingen aanlegde. 
Als vrucht dezer Studien gaf hij 
den tekst in het licht, der tweede 
door TISCHBEIN bekend gemaakte 
vazenversameling van HAMILTON, 
4 dl.% Napels, 1 7 9 1 — 1 8 0 9 . 
Nadat keizer PAUL den troon had 
besiegen werd hij kamerheer, 
werkelijke staatsraad, en buiten-
gewoon gezant le Napels; keizer 
ALEXANDER zond hem in dezelfde 
hoedanigheid naar Konstantino
pel, waar hij verbleef tot aan het 
uitbarsten van den Russischen 
oorlog. Tegelijk met den gene-
raal ËUTUSOW onderhandelde en 
sloot hij in 1812 den vrede van 
Bucharest, waarop hij als ge-
volmagtigd minister naar Kon-
slantmopel terugkeerde. In 1 8 1 7 
in dezelfde hpedanigheid naar 
Rome verplaatst, overleed hij al-
daar, den 27 Junij 1 8 2 7 , en 
werd op de Grieksche begraaf-
plaats te Livorno begraven. Zijne 
verzamelingvan Ooslerschehand-
Schriften legateerde hij aan het 
Aziatisch-instituut le Petersburg; 
zijne bibliotheek, die meer dan 
30,000 boekdeelen telde, werd 
verslrooid. Keizer NICOLAAS liet 
zijn door CANOVA vervaardigd 
borstbeeld in de akademie der 
wetenschappen te Petersburg 
plaatsen. 

ITARD (JOANNES MARIA GAS
PARD), geneeskundige, in 1 7 7 5 
in het dorp Oraison in Provence 
geboren, kwam jong te Parijs, 
om er dé lessen der groote mees-
ters te volgen. Als inwonend 
kweekeling (interne) in het zie-
kenhuis van Val-de- Grâce op-> 
genomen, werd hij er weldra 
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als adjunct-chirurgijnmajóorvan ¡ 
benoemd; doch spoedig deed hij 
àfstand van die betrekking, om 
.zieh op de beoefening der oor-
ziek'ten te kunnen toeleggen, 
-welke tak rheer bijzonder zijne 
aandacht had bepaald. Het was 
dus met geestdrift dat hij in 
1 7 9 9 de betrekking van genees-
heer van het doofstommen-in-
stituut aanvaardde, welke hem 
bijna dagelijks .aanleiding tot 
nieuwe waar- en proefnemingen 
moest leveren. Zijne nasporinr 
gen over de gebreken van het 
werktùig des gehoors, en dege-
lukkige uitkomslen, welke zijne 
behandeling dier ziekte oplever* 
de, verwierven hem weldra eenen 
roem, die zieh van uit Parijs 
over geheel Europa verspreidde. 
Zijne speciálileit belette hem niet 
eenen blik over de andere deelen 
der geneeskuhst le werpèn, en 
de beschrijving, welke hij van 
de Waterzuchten ,iü de Diction
naire des sciences médicales heeft 
geleverd, acht men al diegene 
te overtreffeh, welke er op dat 
tijdstip over dat onderwerp be-
stonden. ITARD leverde daaren-
boven zijne bijdragen aan de 
Bibliothèque médicale, aàn het 
Journal universel de medicine, 
en aan de mees te der groóte 
wetenschappelijke uitgaven van 
zijnen tijd. Hij overleed te Pa
rijs dm 5 Julij 1838. Men 
heeft van hem? 1.o De l'édu
cation etc. (Over de opvûeding 
van een wild meiisch, en over 
de eerste natuurlijhe en sedelijke 
ontwikhelingen van den jongen 
wilde van Jveyron), 1 8 0 1 , in 
8 > , met een vervolg in 1807 
in het licht gegeven; — 2.o 

Memoire etc. (Verhandeling over 
de holligheid van de borst), 1803, 
in S.*0 Maar zijn voornaamste 
werk dat hem eenen blijvenden 
roem verschaff is 3.o zijne Traite 
etc. (Verhandeling over de zieh
ten des oors en der gehoor-
organen), 1 8 2 1 , 2 dl.11, in 8.™ 
Nog noeirit men van hem Brie 
brieven aan den redacteur van 
den Globe over Doofstommen, die 
sprehen en hooren, 1826—-27, 
in 8.™ 

ITORBIDE (don AUGUSTIN DE), 
keizer van Mexico, in 1784 te j 
Falladolid de Mechoacan, uit ! 
eene aanzienlijke familie gebo« ! 

ren, was in 1810 luitenant bij i 
het provinciaal regiment zijner 
geboorteplaats. In, 1 8 1 6 voerde 
hij het bevel over bet konink-
lijke leger van het Noorden, in 
de provincien Guanaxuaco en 
Falladolid. Na zieh, in 1820, 
voor de partij der onafhanke-
lijkheid te hebben verklaard, 
zag hij zieh in weinige maanden, 
aan het hoofd van een leger, 
waarmede hij de stad Mexico, 
het laatste toevlugtsoord van den 
Spaanschen onder-koning-, be-
rende, toen de luilenant-gene-
faal ODONOJU uk Europa aan-
kwam, met volmagten voorzien 
om den Mexikaanschen Staat te 
bevredigen. Bij het zien van 
den Staat van zaken, achtle hij 
het geraden, om den24 Augus
tus 1821 metlTUBBiDE,deover-
eenkomst van Cordova te onder-
teekenen, waarbij , terwijl het 
moederland van zijne aanspraak 
op Mexico afzag, de kroondes-
zelven echter aan de BOURBONS 
van Spanje werd" toeg'ekchd. 



387 

ITURBIDE nam alstoen den titel 
aän van eersten generaal van 
het leger der drie waarborgen» 
de onafhankelijkReid, het ca-
tholicismus en de eendragt > den 
24 February te vqren, le Iguala 
bepaald in eene conventie, die 
hem veel invloed had gegeven 
onder de monarchalen en de 
priesters, maar hem de voor-
standers der republiek tot vijan-
den had gemaakt. Deze acte, 
door het verdrag van Cordova 
bekrachtigd, bood de kroon van 
Mexico*ton FERDINAND VIIaan, 
mits'hij als onafhankelijk sou-
verein in Amerika kwame rege
ren , en in geval van weigering, 
aan dengenen zijner broeders, 
die haar op dezelfde voorwaarde 
zou willen aannemen. ITUKBIDE 
had den 1 7 Sept. 1821 zijne 
intrede in Mexico gehouden, be-
noemde zelf de regerings-junta, 
waarvan hij zieh voorzitter ver-
klaarde. Er werd eene nationale 
vergadering beroepen. Maar daar 
hij zieh door de democratische 
party gedwarsboomd, en zieh be-
dreigd zag van het opperbevel 
des legers te verliezen, dat het 

. congres onbestaanbaar verklaarde 
met de uitvoerendemagt, besloot 
hij zieh van hetoppergezagmees-
ter te maken. Op den 18 Mei 
1822, liet hij zieh door het gar-
nizoen, en een gedeelte der be-
volking onder den ,naam van 
AIIOUSTIJN I, tot keizer van Mexico 
uitrQepen; hij nam den schijn 
aan van te weifelen i of hij de 
kroon zoude aannemen, en hield 
zieh alsof hij aan den nationalen 
mensch tdegaf. Het congreä be-
krachtigde Üeze zoogenaamde 

verkiezing, en. bepäalde eenigö 
dagen later dat de krooa erfe-
lijk zoude zijri in defamilievan 
den nieuwen vorst. Intusscheit 

ß maakte zieh ITÜBBIDE door zijne 
Willekeurige en despotische mäal-
regelen, hoe langer zoö meer b̂ j 
de republikeinen gehaat. Weldrä 
vereenigden zieh, de generaal 
SANTA-ANNA, die over de blök-
kade van St. Juan d'Üllök het 
bevel voerde, eh ETCIIEVARRIA > 
kapitein-generaal der proviiieie 
Vera-Cruz, om hem van den 
troon te störten.' ITURBIDE be
sloot dm tegeh dät gedeelte.vati 
het leger optetrekken, hetwelk 
aan het muiten was geslagen; 
maar in pläats van te vechten, 
trad hij in onderhandelingen, 
stemde toe in* de beroeping van 
een nieuw congres (het eerste was 
door hem ontbonden), en onder-
teekende eenen wäpenstilstand 
die hem noodlotliger was, datt 
het verlies van. eenen veldsläg. 
Zijne officieren, zelfsdegene die 
hem het meeste toegenegen wa
ren geweest, Verbeten hem. Met 
eene volslagene afvalligheid be-
dreigd, koos ITÜBBIDE de partij, 
om het congreä terugteröepen i 
en de kroon nederteleggen (2Ö 
Maart 1823), terwijl hij daar-
bij de magtiging verzpeht, om in 
Europa zijn verblijf te boudeh* 
Het congres loonde zieh te zijnen 
opzigte edelmoedig, kendehem, 
zoo lang als hij leefde, eenpen-
sioen van 25,000 piasters toe, 
op voorwaarde dat hij in Italic] 
zou gaan leven. ITURBIDE ging 
den UMeischeep, enbetrokeen • 
buitengoed in den omtrek vati 
Livornd, älwäai1 hy zieh ifi het 

2 / 



388 I T U . — I Z A . 

begin enkel met de zamenslel-
ling zijner Memorien scheen be-
zig te houden. Maar door het 
denkbeeld verleid, om weder in 
het bezit van het gezag te ge-
raken, vertrok hij onverwachts 
naar Engeland. Op dit berigt 
verklaarl het Mexikaansch con-
gres hem als vijand van den 
Staat (28 April 1 8 2 4 ) , en stelt 
zijn hoofd op prijs. Op den 1 1 
Mei, juist een jaar na zijn ver-
trek van Mexico, gaat ITUBBIDE 
weder scheep, om er naarterug 
te keeren. Den 1 4 Julij loopt 
hij de haven van Soto-la-Marina 
binnen. Twee dagen daartia, 
onder de door hem aangenomene 
vermomming erkend, werd hij 
op last van den generaal LA. 
GAZZA , op wien hij rekende, in 
hechtenis genomen. Aan de 
junta van Padi I la overgeleverd, 
en den 1 9 Julij 1824 gefusileerd, 
stierf hij in de gevoelens eens 
waren christens, en hield tot 
de Soldaten eene leerzame en. 
hoogst treffende toespraak. Op 
denzelfden oogenblik landdezijne 
vrouw met twee zijner kinderen. 
Het congres kende haar een 
jaargeld ven 8,000 piasters toe, 
op voorwaarde dat zij in Co
lombia of in de Vereenigde Staten 
zou gaan wonen; zij verkoos 
New-York tot hare verblijfplaats. 
Men heeft het Ferhaal der laat-
sie oogenblikken des levens van 
don AUGUSTUS DE ITUBBIDE enz., 
door den Pool KABEL DE BENESKI, 
zijnen secretaris, te New-York 
in het Spaansch in het licht 
gegeven, en in 1825 in het 
Engelsch vertaald. Zijne eigen
händige Gedenkschriften, door 
J . QUIN , le London met eene 

voorrede en bewijsstukken in 
het licht gegeven, en door J . 
F. PARISOT in het Fransch ver-
.taald, zijn wijdloopig en verra-, 
den eene kinderachtige ijdelheid. 
Men heeft onder den naam van 
ITUBBIDE in het licht gegeven: 
De beroemde Portugees of de 
zamenzwerende minnaars, doch 
deze roman is niet van hem. 
Men kan aan den Mexikaanschen 
ex-keizer eenige krijgskundige 
talènten en beminnelijke hoe-
danigheden niet betwisten ; maar 
hij was beneden de rol, welke 

! hij heeft willen speien. Zijne 
nagedachtenis is in 1833 in eere 
hersleld, en men heeft hem een 
gedenkteeken opgerigt. 

IZARN (JOZEF), een natuur-
kenner, in 1 7 6 5 te CahorsÇFr. 
Xoí.-dep.t) geboren, was eenigen 
tijd als arts bij het leger werk-
zaam. Bij de reorganisatie van 
het openbaar onderwijs, te Pa
n's tot hoogleeraar in het Lycée-
Bonaparte benoemd, was hij een 
der leden van bet genootschap, 
hetwelk werd zamengesleld ora 
de proefnemingen der nieuwe 
wetenschap door GALVANI (zie 
dat Art. -FM.-) te onderzoeken 
en verder le ontwikkelen, en hij 
werd secretaris deszelven. In 
1 8 1 0 tot algemeen inspecteur 
der universiteit benoemd, werd 
hij in 1 8 1 5 met pensioen ont-
slagen, en overleèd te Parißs, 
den 2 4 November 1847. Men 
heeft van hem : Iß Explication 
etc. [Verklaring van de nieuwe 
taal der Scheikundigen), ParißS, 
1 8 0 3 , in 8 . V O ; — 2.0 Des pierres 
etc. (Over de uit de lucht ge-
vallen steenen, of atmosphere 
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sehe steenkunde), 1808, in8.™ 
Dit is het eerste werk, waarin 
het onderwerp der luchtsteenen 
(aerolithen) op eene wetenschap-
pelijke wijze behandeld wordt; 
en. ofschoon het later is over
troffenkan het nog met zeer 
veel vrucht geraadpleegd wor
den 5 — 3.o Manuel etc. (Hand-
boek voor hetgalvanismus), 1804, 

in 8.T0, met pl.» j — 4.Q le
çons etc. (Lepsen over de eerste 
beginselen der proefondervinde-
lijke natuur- en scheikunde), 
1805, m 8.TO , met pl.» • — 5.0 
Exposé etc. (Foorstelling van âen 
tegenwoordigen slaat van het 
openbare onderwijs in Frankryjk), 
1815, in 8.™ 
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JACKSON (ANDREW), president 
der Fereenigde Noord-Ameri-* 
kaansche Staten, in 1767 op 
een landgoed bij Camden in 
Zuid-Carolim geboren, nam , 
reeds in den ouderdom van 15 ja-
ren, deel aan den onaf hankelijk-
heids-oorlog, beoefende daarna 
de regtsgeleerdheid en bekleedde 
gedurende eenige jaren de be-
dieningen van advokaat-generaal 
te Nashville. In 1796 tot lid 
der commissie verkozen, belast 
met het ontwerpen der consti
tute van den Staat van Tennes* 
see, werd hij naar het congres 
gez'onden, en in het volgende 
jaar senator. Twee jaren later 
werd hij tot regter van het 
oppergeregtshpf van Tennessee 
benöemd, en later K wat beter 
met zijnen smaak strookte, tot 
chef der krijgsmagt van dat 
gewest. Als generaal-raajoor in 
den oorlog van' 1812 tegen 
de Engelschen, verdedigde hij 
dapperlijk het bedreigde land, 
viel in Florida, onder voor-
wendsel dat de Spanjaarden 
den vijand begunstigden, en 
behaalde den 8 Januarij 1815, 
voor Nieuw-Orleans, eerie be-
slissende zegepraal op de Engel
schen , die zieh weder inscheep-
ten. Met den zelfden goeden 
uitslag verdreef hij de Indian en, 
die strooptogten op het grond-
gebied der Unie maakten. In 
1829 tot president der repu-

bliek verkozen, wisl; bí) ¿oor 
zijne fermiteit eene dreigende 
scheuring, tusscheu de statep 
van het Zuiden en die van het 
Noorden voortekomen. Hij ver-
kreeg van Frankrijk de betaling 
eener schadeloosstelling van 25 
millioenen, wegens nadeelen, 
onder het keizerlijk bestuur aan 
den Amerikaanschen handel be-
rokkend; doch door kwetsende 
handelwijzen, had hij bijna den 
oorlog tusschen de beidejvolken 
doen uitbarsten; in 1833 als 
President herkozen, Steide hij 
het crediet grootelijks in de 
waagschaal, door de Statuten 
der bánk te verkrachten, en 
bragt daardoor tevens eenen 
financieelen crisis te weeg, 
waarvan de gevolgen voor zijne 
landgenooten zeer noodloltig 
waren. In 1840 werd JACK
SON niet weder herkozen, en 
sedert dien tijd leefde hij in 
groóte afzondering tot aan zijn' 
dood, in 1845 voorgevallen. 
JACKSON bezat eenen onwrikba-
ren wil en eene vurige vader-
landsliefde; maar tot het gezag 
gekomen, behield hij de harls-
togten van den partijgeest, en 
eerbiedigde niet allijd de wet-
tigheid. To Washington heeft 
men te zijner eer een metalen 
standbeeld opgerigt. 

. * JACOBI (FREDBRIK HENDRIK), 
broeder van J. G. JACOBI (zie 
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dal Art, -WM.-) ? een Duitsche 
filozoof, den 25 Januarij 1743 
te Dusseldorp geboren, werd, 
wegens zijne neiging, voor den 
handelstand bestemd, en om 
dat doel te bereiken naar Ge
rleve gezonden, waar hij met 
ijver de natuur- en wiskundige 
voorlezingen bezocht, en door-
aanhoudende- eigene oefening, 
snelle vorderingen in deze we-
tensphappen maakte. Ook werkte 
de onagang van LE SAGE en an
deren , weldadig op zijnen ont-
luikenden' geest., Na een twee-
jarig verblijf aldaar, keerde hij, 
met heerlijke kennissen uitge* 
rnst en met ondervinding ver-
rijkt, naar het vaderlijke huis 
terug, waar hij zieh weder 
met de hem weinige streelende 
bezigheden moest oatledig hou-
den. Een gelukkig huweujk 
met de door hären beschaafden 
geest uitmuntende BETX VON 
CLERMONT , vcrplaatste hem eqh-
ter weldra in eenep volkomen 
onaihankelijken toostand, en 
hij beleefde nu geiukkige dagen 
Op zijn landgoed Pempelfort 
bij Dusseldorp, waar hij zijne 
beste vrienden dikwerf bij zieh 
zag, Zijne aanstelling als Guli-
cher en Bergsche hof-kame'rraad 
en betalingscommissaris in zijne 
geboörleplaats .lief hem tjjd ge-
noeg over voor de ontwikkeling 
van zijnen geest. In München, 
werwaarts hij in 1 7 7 9 als ge-
heimraad beroepen was, gaf hij 
echter door zijne loomeloöze 
vrijmoedigheid zoo veel aan-
stoot, dat hij zieh genoodzaakt 
zag, het openbare leven weder 
n»et de rust van Pempelfort te 

Z 4 

verwisselen» welke slechts door 
eene reis naar London afgebro-
ken werd. Eigen ligchamelijk 
lijden, de dood, zijner geliefde 
echtvriendin, zoo wel als de 
stormen des door de Fransche 
omwenteling bedreigden oorlogs, 
deden hem ook later dit verblijf 
verlaten, en bewogen hem in 
1 7 9 4 zijne woning in Eutin te 
nemen, waar hij weldra eenen 
kring der uitstekendste mannen 
rondoni zieh yerzameld had. 
Aan een beroep aan de akade-
mie van wetenschappen leMün-
dien, in 1804 — waarvan hij 
in 1807 president werd — gaf 
hij volgaarne gehoor, wijl zijn, 
zonder zijne eigene schuld zeer 
gesmolten, vermögen niet meer 
loereikend was, om aan zijne 
behoeften volkomen te voldoen. 
Het is aan iedereen bekend* 
met welk een schitterend ge-
volg zijne onvermoeide pogin-
gen ter bevordering van den 
bloei van dit geleerde genoot-
schap bekroond werden. Hij, 
overleed den 1 0 Maart 1 8 1 9 . 
De filozofie van JACOBI is op 
eene, meer in het geyoel, dan 
in wetenschappelijke kennis zieh 
openbarende kracht der rede 
gegrond, en alzpo meer eene 
geloofsfilozofie dan eene doctri-
nale. , Intusschen maakt raen 
er alle veel ophef mede, dat 
hij het eerst de ontdekking zou 
hebben gemaakt, dat onze rede 
God en de eeuwige wet Gods 
onmiddelbaar waarneemtj daar 
reeds ,de kerkvaders, verder. 
BONAVENTURA , FENELON , Bos-SDET , en- de üjdgenooten van 
KANT: OBERRAÜCH, PHIMBEBT, 
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LECHLEITHER enz. deze leer heb-
ben voorgedragen, daarenboven 
is zijne verklaringswijze geheel 
mislukt, geheel anders dan die 
der genoemden.... Valsch is 
verder zijne bewering, dat wij 
zonder de kennis der waarach-
tigheid Gods, zelfs ons bestaan 
niet zouden erkennen. Want 
iedereen is onmiddelbaar van 
zijn bestaan overtuigd, ofschoon 
tot het denken en erkennen: 
» ik ben een eindig, verander-
lijk wezen" reeds het denkbeeld 
des Oneindigen en Onverander-
lijken voorondersteld wordt. JA-COBI verwerpt de Openbaring en 
verklaart de kennis der rede 
voor alleen noodzakelijk en 
toereikend: hij verwerpt de be-
wijzen en geeft eene onjuiste 
verklaring -van bewijzen, zoo 
als DLRICI in zijne Geschichte 
und Kritik der Prinzipien der 
neueren Philosophie, blz. 358 
zulks aantoont. Tot de voor-
-naaraste geschriften van JACOBI 
behooren: l.o Allwills Brief
sammlung, Koningsb. 1 7 9 2 ; — 
2.o Woldemar, Flensburg, 1779, 
op nieuw bewerkt, Koningsb. 
1 7 9 4 , 2 dl."; nieuwe uitgave 
Leipzig, 1828 j — 3,o Briefe 
über die Lehre des SPINOZA, 
Breslau, 1 7 8 5 ; 3.e uilg. ib. 
1 7 8 9 ; — 4.Ö Wider Mendel
sohns Beschuldigung, betreffend 
die.Briefe, u. s. w, Leipzig, 
1 7 8 6 ; — 5.o David Hume, 
über den Glauben, oder Idealis
mus und Bealismus, Breslau, 
1 7 8 7 ; Ulm, 1 7 9 5 ; — 6.o He
ber das Unternehmen des Kriticis-
mus, die Vernunft zu Verstände 
zu, bringen, ib. 1802 ; — 7.o 
Von den göttlichen Dingen und 

ihrer Offenbarung, Leipzig, 
1 8 0 4 ; 2.o uitg., ib. 1 8 2 2 ; — 
8.o Werke, ib. 1 8 1 2 — 1 8 2 4 , 
6 dl." in 8 banden;'. 2.« uitg. 
1 8 2 5 ; —• 9.o Briefwechsel, 
door ROTH in het licht 
ven, ib. 1 8 2 5 — 2 7 , 2 dl.ä 

• * JACOBS (GIJSBERT) , een ver-
dienstelijk Vriesch dichter, de 
tijdgenoot van HOOFT, VONBEL 
en HUYCENS, in 1603 geboren, 
en in 1666 te Bolsward als 
schoolonderwijzer en voorzanger 
overleden. Men maakt veel ge-
wag van zijne verzen, door den 
beer E.; EPKEMA , in 1821 te 
Leeuwarden in het licht gege-
ven, onder den litel van: GIJTS-• BERT JAPICX FriescheBijmlerije, 
ijntrije deelen forschaet. Deze 
verzameling bestaat uit minne-
zangen, zamenspraken en an
dere dichtstukken en e e n i g 8 . 
psalmen. Vöör zijnen tijd was 
men van gevoelen, dat deYrie-
sehe taal niet voor de dichtkunst 
geschikt was; hij wederlegde 
zulks door zijnen arbeid, die 
zoo als hij zelf zegt: » overtuygt 
de lasier, dat men de Friesche 
lael in geen lettergrepen kon 
begrijpen, namelyk dat sy hier 
in de kunst eener Grammatica 
bequamelijck begrepenis." Met 
regt wordt JACOBS de Vriesche 
puikdichter genaamd, en in onze 
dagen hebben de heeren KOOP-MANS , EPKEMA en HALBERTSMA 
;s mans Verdiensten in het wäre 
licht gesteld. Zijne stadgenooten 
hebben zijne nagedachtenis ver-
eeuwigd,'door de oprigting zij-
ner kolossale marmeren huste, 
vervaardigd door denberoemden 
Amsterdamschen kunstenaar GA-
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Baust, en le Bolsward, An de 
nabijh'eid "van 's dichters woning 
geplaatst. 

* JACOBS (FRIEDRICH CHRISTIAN WILHELM), den 6,October 
1764 te Gotha geboren, bezocht 
het gymnasium zijner geboorte-
plaats, studeerde sedertl781 in 
Jena, en -sedert 1784 te Göt
tingen in de godgeleerdheid en 
de lotteren, en werd in 1785 
onderwijzer aan het gymnasium' 
te Gotha. In 1807 werd hij 
hoogleeraar aan het lyceum te. 
München, en lid der nieuwge-
organiseerde akademie van we-
tenschappen. In 1810 keerde 
hij naar zijne geboorteplaats te-
rug; werd opper-bibliothekaris, 
en directeur van het munt-ka-
binet; in 1831 directeur aller 
kunstverzamelingen op den Frie
denstein en geheime hofraad, 
in 1842 deed hij afstand van 
deze posten, en overleed den 
30 Maart 1847. JACOBS was een 
smaakvolle kenner der classische 
oudheid en des nieuwen tijds, 
die door onderwijs eh letterkun
dige werken de Studien der öud-
heid bevorderde, de beeiden van 
oude zeden en kunst voor het 
tegenwoordige geslacht levendig 
voorstelde, die met aestetischen 
zin zoo menig voorlbretigsel 
van Grieksche en Romeinsche 
scbrijvers, in een meesterlijk 
Hoogduitsch overbragt. Tot zijne 
voornaamste werken behooren: 
l.o Fermischte Schriften, Gotha, 
1823, e. v.; Leipzig, 1823, e. v. 
8 dl.*; — 2,o Schriften fur die 
•fugend, Leipzig, 1842, e. v. 
3 dl.«; — 3." Rosaliens Nach-

Z 

lasz, Levpzig, 1812; — 4.o 
Auwswahl aus den Papieren eines 
unbekannten, ib. 1818, e. v. 
3 dl.nj — 5.o Feierabende in 
Meinau, ib. 1820, 2 dl.»; — 
6.o Die beiden Märien, ib. 1821; 
— 7.o Aehrenlese aus den Ta-
gebuch-des Pfarrers von Meinau, 
ib.. 1825, 2 dl.»; — 8.o Die 
Schule der Frauen, ib. 1827, 
2 dl>; — 9.o Erzählungen, 
ib. 1824, e. v. 7 dl."; — lO.o 
Bibliotheca graeca (met ROST) , 
•Gotha en Erfurt, 1826; —-
11.° Anthohgia graeca, Leipzig, 

,1798, e. v. 8 dl.»; -r I2.o 
Exerbil, crit. in script. vei., ib. 
1796, 2 dl.«; — IS.0Elemen
tarbuch der griechischen Spra
che, ib. 1809; 13.e uitg. 1843; 
— 14.° üitgaven van TZETZES, 
AELIANUS, THEOCRITUS , ACHIL
LES , TOTIUS , BION en MOSCHUS , 
en verschillende vertalingen. 

JACOTOT (JOZEF), uitvinder 
van het stelsel van algemeen 
onderwijs, werd den 4 Maart 
1770, te Dijon geboren, en 
na zijne Studien met roem te 
hebben volbragt, benoemd tot 
kapitein der -artillerie bij een 
der bataillons vrijwilligers van 
la Cöte-d'or. In 1793 van het 
leger teruggeroepen om den post 
van plaalsvervanger des direc-
teurs bij de polytechnieke school 
te bekleeden, werd hij veryol-
gens hoogleeraar der oude talen 
bij de centrale school, daarna 
in de hoogere wiskünde bij het 
lyceum en de akademie van 
Dijon: Gedurende de honderd 
dagen, tot lid van de kamer der 
volksvertegenwoordigers 'verko-
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aen, werd hij bij de tweede 
terugkomst des konings in zijne 
bedieningen vervangen. Hij be-
gaf zich alstoen naar Belgie, 
en werd in 1 8 1 8 , door den 
koning der Nefyr landen tot hopg-
leeraar der Fransche ietterkunde 
aan de universiteit \a.n.Leuven 
Jpioemd. Kort daarna maakle 
hij zijne cerste proeven met zijne 
•onderwijs-methode, waarvan de 
ggede yitslag hem, met de de-
coratie, van den Nederlandschen 
jieeuw > den post verwierf van 
djrecteur der kort te voren te 
leuveti opgerigte militaire school. 
Iptusschen was de proememing, 
die bet gouvernement, naar aan-
leidjng van het yerslag omtrent 
doze Jeerwijze, door den hoog-
leeĵ r KINKER (zie dat Art.) 
ingezpnden, daarstelde, voor 
zijne geestdrift een slruikelblok, 
waarop zijne ondervinding hem 
bad moeten opmerkzaam ma-
ken. Daarenboven werd zijn 
gehouden gedrag als hopfdon-

. derwijzer zelfs door velep zijner 
vrienden gelaakt en berokkende 
hem hat misnoegen van het gouT 

vernement.; Zijne leerwijze op 
den stelregel gegrond, fat dies 
W allesis, en dat men gevol-
gelijk alles te gelijker Ujd kan 
leeren, maakte desnietlegen-
staande eenen verbazenden op-
gang, De uitvinder deed echter 
weldra afstand van zijne belrek-
kingen in Belgie, en kwam. te 
Parijs, alwaar hij eene school 
oprigtte, van welke hij met zijne 
kj.nderen de leiding deelde. Hij 
Overbed den 30 Julij 1840. Men 
heeff. van hem; Toepassingen 
zijner leerwijs, op de Fransche 
en vreemde talen, op de wis-

kunde on toonkunst 4 dl.° in 
8.™, verscheiden malen herdrukt. 

JACQDEMOHT (VICTOR), een, 
door eenen vroegen dood aan 
de wetenscbap ontrukte, be-
roemde reiziger, werd den 8 
Augustus 1801 te Parijs gebo
ren. Als natuur-onderzoeker 
werd heip in 1828 een last 
naar de Oost-lndien opgedragen, 
alwaar hij zieh Voorstelde we-
•tenschappelijke nasporingen te 
maken. Den 28 Augustus 1828 
ging hij te Brest scheep, en 
kwam den 5 Mei daaropvolgende 
te Calcutta, aan. Van daar door-' 
kruiste hij Bindostan, en be-
zocht er de voorhaamste Steden, 
terwijl hij zich overal ophield, 
waar eenige ontdekking te doen 
was. Te Belhy werd hij door 
den grooten Mogol op eene präch
tige wijze ontvangen. Den 12 
April 1830, drong hij, met een 
gevölg van 50 personen in het 
binnenste Van Himmalaya door. 
Hong'er, dorst, koude, verschrik-
kelijke stormen, met welke hij 
in deze hemelhooge bergen te 
worslelen had, deden zijnen 
moed niet zinken, noch stoorden 
zijne opgeruimdheid. Hij bragt 
den zomer door bij de Tartaren, 
in het land der Kanawes, aan 
de grenzen van Sina. Daar hij 
dat uitgestrekte rijk wenschte 
te bezoeken, trok hij over hopge 
bergen, vond den oorsprong der 
rivier Sutledge en dien van den 
Indus, verzamelde vreemde plan
ten, en kwam terug met njke 
verzamelingen beladen. Onver-
moeidin de uilvoeringzijner ont-
werpen, wilde JACQUEMONT Pun-
'jab, eene groote landstreek, be-
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zoaken, tusschep, dop herg-keten 
van fliw^a%<f, den loop der SKÍ-
ledge, die er uit afstroomt, en 
den Indus nagaan. Hijdrongin 
het rijk v&nLahora en Cachemire 
door> alwaar hij den zomer vau 
1831 doorbragt. RpTjET-SiNG, 
vorst van dat land, een gejuks-
soldaat, wilde hem bewegen in 
zijne staten te blijven, en bood 
betn aanzienlijke bedieningen 
aan, maar den 9 November, 
trqk. de, reiziger weder Qver de 
Sutledge. Hij rustte te Helhy 
eenigen Ujd uit, ora zijne ver-
zamelingen in orde te brengen, 
en vertrok weder den 14 Fe-
bruarij 1832, met oogmerk om 
het schiereiland ân deze zijde 
van den Ganges, het land der 
Maratten, Bombay enz. te her 
zoeken. Van, daar moest hij 
längs de kust van ilfa/aöar,. kaap 
Comorin bereiken, en dan naar 
het Noorden, door de vlakten 
van Mysore, in de Blaauwer 
bergen den zomer van 1833 
gaan doorbrengen, en tegen het 
einde van dat jaar naar Buropa 
terugkeeren. Den 8 Junij 1832, 
kwam hij te Pap«« aan, eene 
groóte stad, op eenige mijlen 
afstahds van Bombay; Inj bragt 
er den zomer doór, een in die 
streken regenachtig en ongezond 
jaargetijde, en deed aldaar de 
kiem eener ziekte op, waarr 
aan hij te Bombay, den 7 Sep
tember 1832 overleed. Men 
heeft in het licht gegeven: l.o. 
zijne Correspondance etcx (Brief-
wisseling gedurende zijne reis 
"t lndie), Parijs, 1835, 2 dl» 
}n 8 J O . dezelve is hoogst be-
langrijk; — 2.o Voyage etc. (Beis 
«cor Indis, gedurende de jaren 
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1828—1832), Parijs, 1839 tot 
1844, 4 dU, in 4>, met pl,*. 

* JAHN (JOANNPS). -r- Aandit 
Art, in het -Wbk.- voor körnende, 
toetevoegen: -rr » JAHN werd 
den 18 Junij 1750, te Taswits 
in Moraviegeboren, on over
leed den 16 Augustus 1816." 
TT .Zijnde het sterfjaar in het 
-TFM.- abusipelijk 1807 aange-
duid. Vorder gelieve men de in\ 
het -WJ>k.- qpgegeven werken van 
dezen Orientalist, nog met de 
volgende tevermeerderem •— 6,# 
Hebräische Sprachlehre ßr An-r 
fänger, Weenen, 1792; —. 7.o 
Armäische oder chaldäische und 
syrische Sprachlehre, Weenen, 
1793; — 8.o Arabische Sprach
lehre, 1796; --. 9.<» Elemm-
tarbuch der hebräischen Sprache 
sammt hebräischem Wörterbuch, 
2 dl-"» Weenen, 1799; 2.« uh> 
gave 1800; — lO.o Chaldäische 
Chresiomatie u. s. w-, 1800; -r-
ll.o Arabische Chrestomathie, 
Weenen, 1802; — 12.° Lctei-
con wrabico-lat. chrestomathiae 
arabicae accemrnodatum, Wee
nen, 1812; — 13.o Biblia Äe-
braica digessit et gravioires 
lectionum varietatis adjecit, Wee? 
nen, 1806, enz. 

* JAIS (iEGimus), een ver-
dienstelijke zielzorger en schrij-
ver voor praktische theologie, 
te Mittenwalde aan de Isar, in 
Opper-Häjerej}, den 17 Maart 
1750 geboren. In het kjooster 
Benedictbeuern ontving hij zijne 
wetenschappelijke opleiding, en 
vatte zoo yeel genegenheid voor 
dit gesticht op, dat hij op de« 
11 November 1770 in hetzelve 
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Bemerkungen über die Seelsorge, 
1846; 3.o 36, Christliche 
Ermahnungen, Predigten, und 
Christenlehren eines Seelsorgers 
auf dem Lande, 2 dl.n; — 4.° 
Gast-und Gelegehheitsprediglen, 
1826; — 5.o Katechismus der 
Christ-Katholischen Glaubensund 
Sittenlehre; — 6.° Predigten, 
die Alle verstehen und Alle brau
chen können, 4 dl.» Verschei
den Jeugd- en kindersebriften, 

I waaronder vooral uitmunten: 7.» 
'Valentin und Gertraud, en 8.° 

1 Schöne Geschichten ttnd lehr
reiche Erzählungen. Vorder Ge-
bedenböeken, deels voor vol-

1 wassenen, deels voor kinderen, 
waaronder vooral uitmunt het 
voortreffelijke: 9,o Guter Saame 
auf ein gutes Erdreich, van welk 
gebedenboek de üitgevers dezes, 
onder den titel van Goed zaad in 
goede aarde, eene wel geslaagde 
Nederduitsche vertaling hebben 
geleverd, zoo als men mede aan 
hen en aan andere-Nederland-
sche üitgevers de vertaling van 
verschillende niitlige Schriften 
van JAIS te danken heeft (zie 
DOOBENWEERD). JAIS overleed 
in ,1835. 

* JAMESON (GEORGE), de Schot-
sche VAN DIJK, in 1586, te 
Aberdeen geboren, vormde zieh, 
onder de leiding van RUBENS, 
te Antwerpen, en werd de be-
roemdste Schilder van Schotland, 
te rrieer, daar wegens de verre-
gaande dweepzucht der Presby-
terianen, die elke muzijk uit 
hunne korken verbanden, de 
schilderkunst in Schotland zieh 
weinig kou. ontwikkelen.̂  Of-
schoon hij zieh voornamelijk als 

zijne gelofte aflegde. Nadat hij 
in de abdij van St. Emmeran 
te Regensburg zijne filozofSsche 
Studien voleind had , volgde hij 
in zijn klooster den leergang 
der théologie. Op den 28 April 
1776 tot pviester gewijd, werd 
hij biechtvader in de bedevaarts-
plaats Maria-Plain bij Salzburg. 
Gedurende tien jaren 1778 tot 
.1788 was hij te Salzburg aan 
het onderwijs toegewijd, nam 
daarna weder vier jaren de ziel-
zorg waar, en werd daarop in 
het klooster Rot aan de Inn 
directeur van het geestelijke 
seminarie voor de kweekelingen 
der gezamenlijke Benediktijner-
orde van Reijeren. Na de ver-
nietiging der kloosters, bekwam 
hij in 1803 een eervol beroep 
als hoogleeraar der moraal- en 
pastoraal-theologie te Salzburg. 
Door de familie van den toen-
maligen keurvorst van Salzburg, 
en later groot-hertog van Würz-
burg en Toskanen, werd hij in 
1804, als godsdienstonderwijzer 
verlangd. In 1805 stond hij 
als Rector magnificus' aan het 
hoofd der universiteit van Salz
burg en begaf zieh in het vol-
gende jaar met het groot-herto-
gelijke hofaaav Wurzburg, Nadat 
de groothertog FERDINAND van 
Toskanen bezit had genomen, 
keerde JAÏS tot de klooster-een-
zaamheid van Benedicibeuem 
terug. Uit de menigvuldige uit-
gaven zijnergodsdienstige Schrif
ten bleek genoegzaam hoezeer 
dezelve gezocht werden, üit het 
groole getal derzelve, voeren 
wij aan : l.o Das Wichtigste für 
Eltern, Erzieher der Jugend 
und Seelsorger, 1825; — 2.» 
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portretschilder onderscheidde, 
vervaardigde hij echter ook his
torische stukken eil' landschap-
pen. Voor de hoofdstad Edim-
bürg schilderde hij de reeks 
van Schotsche koningen. Zijne 
beeiden hebben een schoon en 
frisch koloriet. Hij schilderde 
eerst op hout, later op doek, 
dat hij met eene bijzondere lint 
wist te gronden.. Hij overleed 
teEdimburg in 1642. Eenige 
zijner portretten zijn in het 
koper gebragt, en komen voor 
in PINKERTON'S Scotish gallery, 
or portraits of eminent persons 
of Scotland, London, 1799 , 
in folio. 

* JAMIESON (JOHN), een be-
roemde Schotsche taal- en oud-
heidkundige, alsraede dichter 
eh theologische schrijver, in 
1758 geboren, was predikant 
der van de Schotsche kerk af-
gescheidene gemeente te Edim-
burg, waar hij in 1838 overleed. 
Hij trad op als dichter in 1.° 
The sorroivs slavery, 1789, 
waarop later 2.° Eternity, 1798 
vplgde, helwelk aan de vrijden-
kers en filozofische christenen 
gerigt was, welke; hij tot het 
geloof trachlte teruglebrengen. 
Zijne theologische schrifteh zijn: 
3.° Vindication of the doctrine of 
scripture, 2 dl.", 1795, en 4." 
The use of sacred history, 2 
dU, 1802. Den meesten roem, 
Ook in hot buitenland, heeft 
Wj te danken ,aan zijn: 5.« 
Etymological dictionary of the-
mtisch language, 2 dl.", 1808 
tot 1809, in 4.to; bij uittrek-
»1, 1818; — 6.o Historical 
account of the ancient cnldees 
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of Jona and of their settlements 
in Scotland, England, and Ire-
land, London, 1811 , in 4.t°; 
— 7.° Hermes Scythicus, or the 
radical affinities of the greek and 
latin languages to the gothic, 
1814, en 8.° Grammar of rhetoric 
and politic literature, 1818. 

JANSEN (HENDRIK), een letter
kundige, in 1747, te 's Graven-
hage geboren, kwam in 1770 te 
Partys, alwaar hij eenigen tijd 
het, beroep van boekhandelaar 
uitoefende, en zieh daarna aan. 

.prins DE TALLEYRAND verbond,.1 

die hem de zorg zijner biblio-
theek toevertrouwde, en hem 
later tot keizerlijk censor deed 
benoemen. Hij overleed te Pa
rtys, in April 1812. Men heeft 
van hem vertalingen in het 
Fransch van Anmerkungen über 
die Baukunst der Alten, en van 
Nachrichten von den neuesten 
herculanischen Entdeckungen, 
beide door WINCKELMANN; maar 
zijn voornaamste werk is: Es-
sai etc. (Proeve over den oor-
sprong der graveerkunst in hout 
en in koper, en over de kennis 
der platen uil de vtyftiende en 
zestiende eeuw), 1808, 2 dl.n, 
in 8.™ 

* JANSSENS (JAN WILLEM), " 
Nederlandsch veldheer, groot-
kruis en kanselier der mililaire 
Willemsorde enz.,' werd den 12 
October 1762 le Nymegen ge
boren, trad zeer vroeg in de 
krijgsdienst, en zag zieh reeds 
op*-zijn 15.e jaar tot officier 
bevorderd. In 1787 was hij ka-
pitein in het reg.1 van Wartens
leben. In 1793 word hij voor 
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Meenen zwäar gewond, waar-
door hij zieh genoodzaakt zag, 
onder het genot van een jaar-
geld j zieh eeöigen tijd aan de 
dienst te onttrekken. Onder 
het gemeenebest werden hem 
verscheidene staatkundige zen-
dingen opgedragen , waarin hij 
groote bekwaamheid en eene 
voorbeeldige onbaatzuchtigheid 
aan den dag legde. Hij trok 
voor zijn' persoon slechts zeer 
matig gestelde reiskosten uit. 
In Maart 1 7 9 7 zag hij zieh tot 
commissaris-generaal benoemd 
over het beheer van de in Ne-
derlandsche soldij genomen troe-
pen; naauwelijks tot deze be-
trekking geroepen, zag men de 
uitgaven voor zijn beheer met 
6000 gülden daags verminde
ren .'; De rang van generaal en 
de benoeming van gouverneur-
generaal aan de Kaap de Goede 
Hoop waren de belooning voor 
zijne insjJanning en strikte be-
ginselen in de waarneming zijner 
verschillende tot dus verre be-
kleede betrekkingen. Hij beraam-
de de geschiktste middelen om 
de Nederlandsche volkplanting 
aan de Kaap weder tot den ouden 
bloei terug te brengen; doch zag 
zieh weldra genoodzaakt, bij 
de nieuwe vredebreuk met En
geland, enkel aan het behoud 
van die kolonie te denken. En 
nog werd hem gelast de helft 
zijner geringe magt naar Java 
te doen vertrekken. Kwalijk 
kon hij het dus lang uithou-
den, toen de Engeischen met 
eene zeer aanziehlijke magt op-
daagden. Hij verdedigde zieh 
echter zoo dapper, alvorensden 
hem toevertrouwden post 6p te 

geven,dat hij deonderscheiding 
zelfs van den vtjand verwierfj 
zoo dat men hem en de zijnen 
een' eervollen äftogt toestond; 
en dezelve niet als krijgsge-
vangenen aangemerkt 5 maar 
naar hun vaderland terugge-
voerd zouden worden. Met het 
innigste leedwezen zagen de 
bewoners van de Kaap hunnen 
laatsten Nederlandschen gezag-
voerder vertrekken. In 1808 
in Nederland wedergekeerd, 
werd hij door zijnen nieuwen 
souverein* koning LODEWIJK, 
eerst tot staatsraad benoemd, 
en in 1807 met de portefeüille 
van oorlog belast, welke hij in 
Mei 1809 nederlegde. Bij den 
afstand des konings, werd de 
generaal JANSSENS dezerzijds be
last de tijding daarvan aan NAPOLEON over te brengen, die 
zieh eenen geruimen tijd alleen 
met hem over Nederland on-
derhield, en die voor hem de 
meesle, achting opvatte. Na de 
inlijving werd hij door den 
keizer eerst tot diyisie-gene-
raal, daarna tot gouverneur-
generaal van onze overzeesche 
bezitlingen benoemd* In het 
begin van 1 8 1 1 op Java, aan-
gekomen, vond hij aldaar slechts 
weinig' geschikte troepen om 
een' waarschijnrrjken aanval der 
Engeischen het höofd tebieden; 
hij besteedde den tijd, die nog 
vöör dien aanval (in Sept. 1811) 
verliep, zoo goed mogelijk, om 
zieh met den vijand te kunnen 
meten. Wonderen van dapper; 
heid werden onder zijn belem 
en op zijn voorbeeld verngt. 
Doch de schrik, die de Javanen 
had bevangen, de eigenzinnig-
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heid van zijn' Franschen leger-
overste, maar bovenal de over-
magt aan troepen en schepen 
aan de zijde der Engeischen 
deden het oorlogsgeluk geheel 
in zijn nadeel verloopen. Het 
werk des hertogs van Saksen-
Weimar over dezen veldtogt is 
ddär, om iederen onbevooro.or-
deelde te overtuigen, hoe -veel 
JANSSENS nog, in de gegevene 
omstandjgheden, gedaan heeft. 
Na zelf haauwelijks aan den 
dood ontsnapt en alle verdrag 
afgeslagen te hebben, geraakte 
hij krijgsgevangen, en werd 
naar Engeland gezonden. In 
1 8 1 2 kreeg hij, op zijn woord, 
verlof, om naar het vasteland' 
te vertrekken. — In Partys te- , 
ruggekeerd, vraagde hij terstond 
om voor een' krijgsraad gebragt 
te worden; doch NAPOLEON sloeg 
dit.af, ömdat hij hem geheel 
vrijsprak.' Hij Steide hem nu 
binnen 's lands aan, verhief 
hem tot baron des keizerrijks, 
en Steide hem voor de groote 
verliezen, die hij had geleden, 
schadeloos. Hij zag zieh het 
bevel in de 3 1 . e milit. divisie 
(hoofdpl. Groningen) opgedra-
gen. In 1 8 1 3 ohtving hij eerst 
het bewijs zijner uitwisseling: 
hij was toen in evengenoemde 
betrekking naar Mezie'res over-
geplaatst. In Maart 1 8 1 4 ge-
lastte hem de keizer, die zieh 
in Reims bevond, zieh aan hem 
aan te sluiten, en deed hem 
schitterende aanbiedingen; doch 
de generaal JANSSENS verklaarde, 
dat de kans des oorlogs de 
Nederlanders in Frankrtyk kon 
Wengen en hij nimmer legen 
*p vaderland zoü strijden. 

NAPOLEON was verre van dit- te 
laken, en gaf den generaal 
verlof om in Panjs den loop 
der gebeurtenissen af te wachten* 
Bij den intogt der bondgenooten 
aldaar, nam de generaal zijn 
öntslag uit de Fransche dienst,» 
en keerde naar Nederland te-' 
rüg, waar hij zijne diensten 
aan den souvereinen Vorst aan-
bood, die hem in zijnen rang 
van luitenant-generaal hand-
haafde, en hem de organisatie 
der infanterie en der ruiterij 
opdroeg.' Na de oprigting van 
het vereenigd koningrijk der 
Nederlandeh, werd hij met het 
bestuur van oorlog belast. In 
Mei "1815 vroeg en verwierf hij 
echter zijn ontslag en werd door 
den koning tot groot-kruis en 
kanselier der militaire Willems-' 
orde benoemd, welke waardig-
heid hij tot aan zijnen dood 
vervuld heeft; terwijl hem ook 
later de funetien van kanselier 
der orde van den- Nederland-
schen Leeuw werden opgedra-
gen. De koning van Frankrtyk 
bevestigde hem in de waardig-
heid van groot-officier van het 
legioen van eer. Hij overleed 
te 's Gravenhage' den 23 Mei 
1838* D& gedachtenis van den 
generaal JANSSENS zal altijd in 
eere blijven, als die van eenen 
man, onkreukbaar trouw, be«-
leidvol in het bewind, kloek-
moedig in het veld, en warme 
vriend zijns vaderlands en kor 
nings. 

JANTET (ANTONIUS F R A N C i s c t s 
XAVERIÜS), een wiskunstenaar, 
in 1 7 4 7 te Bief-du-Fourg, in 
het Jwra-gebergte,geboren,om? 
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heisde den geestelijken Staat, 
en werd in 1768 met het onder-
wijs van het Latijn in het wees-
huis te Dole belast. In 1 7 7 3 
verkreeg hij bij concursus den 
leerstoel der wijsbegeerte in het 
'collegie dier stad, en üjdens 
deszelfs opheffing, werd hij tot 
den leerstoel der wiskunde bij 
de centrale school van het Jura-
dep.1 benoemd, en ging met 
denzelfden titel tot het lyceum 
van Besançon over, tijdens do 
oprigting van dat gesticht : hij 
overleed aan eene beroerte in 
1805. De abbé JANTET berainde 
de talen, en had er eene bij-
zondere sludie van gemaakt; 
tot uitspanning vervaardigde hij 
dichlstukjes, vol nai'viteit en 
gevoel. Het eenige door hem 
nagelaten werk is een Traité etc. 

. (Verhttndeling over de eerste 
beginselen der werktuiqkunde), 
Dole, 1 7 8 5 , in 8.™ In hand-
schrift heeft hij nagelaten : Opus
cules Mathématiques, en Dicti
onnaire' étymologique des mots 
Français dérivés de l'Hébreu. 

JANVIER (ANTIDE), een slerre-
kundige en gewoon uurwerkma-
ker des konings van Frankrijk, 
den 1 Julij 1 7 5 1 , te St. Claude 
(Jura-dec.1) geboren; openbaarde 
reeds in zijne kindschheid den 

' gelukkigsten aanleg voor de wis-
kundige wetenschappen. Zestien 
jaren oud zijnde, was hij reeds 
grondig bekend met de weten
schappen der tijdmeting, en 
had zieh met alle handelingen 
der werktuigelijke kunsten be-
kend gemaakt. Het was omirent • 
dezen tijd, dat hij eene astro-
nomische pendule vervaardigde, 

waarin het hem gelukt was de 
uitwerkselen van de jaarlijksche 
beweging der zo'n, vereenigd 
met de ömwenteling der aarde, 
om hare as, aanschouwelijk 
voortestellen. Dit werktuig, 
door den vervaardiger der aka-
demie van Besancon aangebo-
den, vestigde de algemeene 
aandacht op den jongen kunste-
naar, die zulk eene schqono 
hoop gaf. Inlusschen zijne pen-
dule was volgens een valsch 
beginsel vervaardigd, namelijk: 
de beweging der zon om de 
aarde. Zulks belette echter aan 
DELAMBRE niet, omin de door 
den kunstenaaraangewende mid-
delen, eene scherpzinnigheid en 
schranderheid te erkennendie 
alles beloofden, wat hij later 
voor bet wezenlijke stelsel heeft 
gedaan. Genoemde sterrekun-
dige was zelfs van gevoelen, dat 
men deze proeve kon- beschou-
wen," als• eene zamenstelling, 
bestemd om de schijnbare be
weging der planeten voortestel
len , en, in dat opzigt, zwaaide 
hij aan den vervaardiger onbe-
perk ten lof toe. Omlrent den 
zelfden tijd daeht JANVIER een 
werktuig uit, bestemd om de 
ware beweging der maan voor
testellen, en dat door BERTHOUD 
in zijne Histoire de la mesure du 
temps werd bekend gemaakt. In 
1 7 7 1 vervaardigde hij een groot 
planetarium, met een raderwerk 
uit wortelen van palmboomen, 
voorstellende de ongelijkheden 
der planeten, derzelver_afwij-
kingen en de terugkeenng_tot 
de equinoxiale punlen. In I v o * 
begaf hij zieh naar Parijs, met 
twee kleine be weegbare spheren, 
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van vier duimen diameter, wel
ker zanienstelling LALANDE deed 
verbaasd staan. Deze geleerde 
beval den vervaardiger den in-
tendant DE LAFERTE aan, die 
hem aan LODEWIJK XVI deed 
voorstellen. Op last, en voor 
de dienst des konings naar Pa
rtys geroepen, kwam hij op het 
denkbeeld van een gelij-werk-
tuig, dat door middelvan uur-
werk,Jbei tijdstip der hooge en 
läge zee, voor.80 havens van de 
voornaamste gewesten der aarde 
aanduidde. Een planetair uur-
werk, dat hij in 1789 vervaar-
digde, en dat de goedkeuring 
der koninklijke akademie van 
wetenschäppen wegdroeg, werd 
door LODEWIJK XVI aangekocht, 
en in zijne kleine bibliotheek 
le Versailles geplaatst. In 1802 
bekwam JANVIER eene gouden 
medaille van den- nationalen 
juri, voor een werktuig, waar-
van de uitvoering hem 18jaren 
tijds had gekost, en dat het 
geleerdsle en zeldzaamste is, 
helwelk in de 18.e eeuw is 
ten uitvoer gebragt. Geheel 
met de beoefening zijner kunst 
bezet, bekommerde hij zieh 
weinig om zijne fortuin, over-
dreven edelmoedig, belangeloos 
en kiesch, vraagde hij niels 
voor zichzelven. Na meer dan 
60 jaren aan moeijelijke en eer-
volle werkzaamheden te hebben 
loegewijd, zag hij zieh genood-
zaakt zijne dagen in het Botel-
Bleu te gaan eindigen, waarin 
hij in September 1835 overle-
den is. Eenige dagen daarna 
deed men het voorstel om te 
«per eer; een gedenkteeken. 

H. DEEL. • i 

opteriglen. Men heeftvanhem: 
l.o Eloge etc. (Löf der toiskunde), 
Partys, 1814, in 8.vo; — 2.0 
Essai etc. (Proeve over de open-
bare uurwerken), in 8.™ • ™ 
3.0 Manuel, etc. .(Chronome
trisch handboek, of Kort begrip 
van hetgene wat den ttyd; styne 
verdeelingen en afmetingen be
trefft, Partys, 1821, in 12."»o; _ 
4.0 Du pouvoir etc. (Over het ver
mögen der wetenschäppen op het 
geluk der menschen), Partys, 
1825, in 8 / f O ; — 5.0 Precis etc. 
(Beknopte inhoud van den bur-
gerltyken en kerkeltyken alma-
nak), 1824, in 12.™ ; _ e.o 
Becueil etc. (Verzameling van 
werkluigen -, zamengesteld en 
ten uitvoer gebragt door ANTIDE 

' JANVIER) , 1827, in 4.'° met 
pl.11; ~ 7.0 Des revolutions etc. 
(Over de omwentelingen der he-
mel-ligchamen, door het werktui-
geltyke der radertverken), Partys, 
DiDOT, 1812, in 4 . t ° JANVIER 
heeft het werk van HDIGENS 
(zie dat Art. -Wbk.-) De horo-
logio oscillatorio in het Fransch 
verlaald, en al de tot dat werk 
vereischte koperen platen doen 
gravereu. 

* JASINSKI (JAKOB), Poolsch 
generaal, was bevelhebber der 
Litthauwsche artillerie, toen in 
Maart 1794, de opstand onder 
KOSCIÜSZKO in Krakau uitborst, 
dien hij in Wilna en in den 
omtrek snel verspreidde. Hij 
werd de aanvoerder van een ge-
deelte der Litthauwsche krijgs-
magt, en . slreed meermalen 
legen de Russen, doch zonder 
eenig belangrijk gevolg. Einde-

a 
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Hjk trok hij met net overschot 
der Litthauwsche troepen, naar 
Warschau terug, waar hij hij 
de verdediging der schansen 
van Praga, gedurende de be-
storming van SUWABOW, op.den 
4 November viel. Hij is ook 
als dichter bekend, en liet 
eenige werken na, die in ver-
schillende verzamelingen ver-
strooid zijn. j 

JADBERT (AMEDEUS), een ken-
ner der Ooslersche talen, in : 

1779 te Aix geboren, kwam 
zeer jong te Partys, alwaar hij I 
de lessen van SILVESTER DE j 
SACV volgde, van Wien hij een ] 
der beroemdste leerlingen was. 
In 1798 als tolk aan het leger 
van Egypte verbohden, kwam 
hij met den generaal BONAPARTE 
in Frankrtyk terug. In 1802 
begat hij zieh andermaal naar 
het Oosten, en werd in 1804 
belast, om te Konstantinopel 
NAPOLEON als keizer ta doen 
erkennen. In het volgende jaar 
onlving hij eene zending naar 
Perzie, en op zijne reis der-
waarts werd hij door den pacha 
van Bayasid aangehouden, die 
hem langen lijd in een gevan-
genhok hield opgesloten, waarin 
hij bijna was omgekomen. Door 
het Perzische hof opgevorderd, 
kon hij eindelijk zijne reis 
voortzetten, en kwam te Parijs 
terug, alwaar hij gedurende 
verscheiden jaren den leers toel 
van het Turksch en Irimsch-
Tartaarsch bekleedde. Bij de 
lerugkomst van NAPOLEON van 
het eiland Elba, in 1815, 
werd hij andermaal naar Kon
stantinopel gezonden, en drie 

jaren later begaf hij zich naar 
Thibet, om eachemirrgeiten opte-
sporen, van welk hij het geluk 
had eene vry aanzienlijke kudde 
medetebrengen. Tot lid der akai 
demie van opschriften benoemd, 
werd hij in 1830 tot staatsraad, 
en eenigen tijd~ daarna tot pair 
verheven. Hij overleed te P«-
rtys in 1847, Behalve zijne in 
verschillende tijdschriften ge-
plaatste verhandelingen heeft 
men van hem: l.o Voyage etc. 
(Beis door Armenie en Persie, 
gedurende de jaren 1805 en 
1806), Partys, 1821, in 8.™, 
met kaarten en pl."; — 2.a 
Eléments etc. (Grondregels der 
Tur lische spraahkunst), ibid, 
1823, in4.to; 1834, in8 .™ ; -
3.o Mémoire etc. (Verhandeling 
over den ouden loop van den 
Oteus), ib. 1834, in 8.vo enz. 

JAUPFBET (JOZEF), in 1781 te 
la Bogue JBrussane in Provence 
geboren, kwam jong te Parijs, 
alwaar zijn broeder (zie JADF-FRET -Wbk.-) zich met zijne 
opvoeding belastte, en later zijne 
aanstelling bij het ministerie van 
eeredienst bevorderde. $erst se-
cretaris des ministers, daarna 
chef de bureau, en bijzitter in 
den staatsraad zijnde, was hij 
zeer wel bekend met al de za-
ken betrekkelijkhetconcordaat, 
deszelfs uitvoering en gevolgen. 
In 1808 rigtte hij het Journal 
des Curés op, dat slechts gS' 
ringen bgval vond, en in 1811 
ophield in het licht te verschij-
nen. Na zitting in den staats
raad te hebben bekomen, werd 
hij dikwerf met netelige zaken 
belast, en gaf in dezelve steeds 
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bewijs van zijne verzoenende ge-
zindheid. Hij is te Parijs, den 
9 Maart 1836 overleden. Onder 
de restauratie gaf JAUFFRET ver
scheiden geschriften in hei licht 
over kerkelijke onderwerpen. 
Men heeft van hem: l.o Em
men etc. (Onderzoek der orga-
nieke artikels), 1 8 1 7 , in 8.™; 
— 2.o Examen etc. (Onderzoek 
van het ontwerp van wet betrek-
keliß het nieuwe concordaat), 
1 8 1 8 , in 8 . T O ; — 3.o Des-mis
sions etc. (Over de missiën van 
Frankriß), 1 8 2 0 , in 8.vo ; dit 
is een antwoord op de herhaalde 
tegenwerpingen tegen de missiën 
en de missionarissen; — 4.o Des 
nouvelles etc. (Over de nieuwe 
officialaten, of wederlegg'ing van 
een geschrift van LANJUINAIS le
gen eene ordonnantie van den 
bisschop van Metz, en over het 
geesteliß regtsgebied), 1 8 2 1 , in 
8 . T 0 J _ 5 . 0 Du recours etc. (Over 
het verhaal op den staatsraad, 
in geval van misbruik in ker-
keliße aangelegenheden), 1 8 2 5 , 
in 8.vo; 2.e verraeerderde uitg. 
1830. Deze verschilfende wer
ken, door eenen zeldzamen geest 
van gematigdheid gedicteerd, 
kondigden eenen man aan, zeer 
ervaren in de bijzonderheden 
der kerkelijke administralie, 
somtijds echter ruimde JAUFFRET 
wat al te veel veld aan de reg
ten van het tijdelijk gezag inj 
—• 6 .0 Mémoires etc. (Geschied
kundige gedenlischriften over de 
hrkelißie aangelegenheden van 

' Frankriß). Dit werk kan met 
vrucht over de kerkelijke zaken, 
gedurende de eerste twintig ja-
ren der 19.« eeuw geraadpleegd 

A 

worden) inlusschen ontwaart 
men in hetzelve eenige partij-
digheid voor het beheer van 
PORTALIS. 

JEANJEAN (ANTON), Dr. in de 
godgeleerdheid, den 2 Februarij 
1 7 2 7 , te Schlettstadt of Sche
iestadt, in den Neder-Elsas van 
arme ouders geboren. - Hij on-
derscheidde zieh reeds vroegtij-
dig door eene wäre godsvrucht, 
eenen bijzonderen leeslust en 
eene leerzaamheid, die hem de 
snelste vorderingen in zijne Stu
dien deed maken. Toen een 
zijner meesters naar Mölsheim 
werd gezonden, öm er de rhe-
torica te onderwijzen, volgde 
hij hem derwaarts, en was al-
daar genoodzaakt, om in zijn 
bestaan te voorzien, eenen leer-
meesterspost "te aanvaarden. Na 
zijne leergangen voor de rede-
neerkunde en wijsbegeerte vol-

. bragt te hebben, begaf hij zieh 
haar Straatsburg om er de godge-,, 
leerdheid te beoefenen» De schit-
terende vorderingen, waardoor 
hij zieh alliier onderscheidde, 
deden de aandacht van verschei
den aanzienlijke personen op 
hem vallen, die op eene edel-
moedige wijze in de geringe 
middelen, waarover hij zelfkon 
beschikken, te gemoet kwamen. 
Omtrent denzelfden tijd geraakte 
hij bekend met den bisschop 
van Uranopolis, Mgr. Ricci, 
een' eerbiedwaardig grijsaard, 
die op den eersten blik zijne 
talenten en Verdiensten1 waar-
deerde, en hem aan zijnen per-
soon wilde verbinden. JEANJEAN 
werd den 1 4 Maart 1750 door 

a-2 • . . . . . . 
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hem tot priesler gewijd, en 
drie jaren later tot kanonik 
benoerad. Van toen af oefende 
hij de priesterlijke ambtsverrig-
tingen met eenen ijver uit, 
die met het beste gevolg be-
kroond werd. Van alle kanten-
snelde men toe,, om hem te 
jraadplegen en hem te hooren. 
De waardigheld van zijn gelaat, 
zijn schoon orgaan vermeerder-
den nog het uitwerksel zijner 
woorden. In 1 7 6 5 tot directeur 
van het seminarie van Straals-
burg benoerad, werd hij in 1786 
tot het rectoraat der universiteit 
verheven, welke waardigheid hij 
tot aan zijnen dood bekleedde. 
Aanhoudende inspanningen on-
dermijnden zijne van natiiur 
sterke gezondheid. Hij overleed 
na eene langdurige ziekle, waarin 
hij de geheele helderheid van 
zijnen geest faehield, in het 
laalst van 1790. Het is vooral 
als kanselredenaar dat JGANJEAN 
eenen grooten roem verworveh 
heeft; want ofschoon de Fran-
sche voorheelden, naar welke 
hij zieh gevormd heeft, in hem 
niet te miskennen zijn, kunnen 
echter de meesle zijner leerre
den wäre meeslerslukken ge-
noemd worden. De verdeelingen 
in dezelve zijn naauwkeurig en 
afgemeten, de verklaringen dui-
delijk , begrijpelijk, praktisch, 
de vloed der rede meestal weg-
slepend. De 2. E uitgave zijner 
Predigten, in 1 3 dl.n, door 
D.»- Räszen D.r WEISZ. in 1830 
en volg. jaren, te Slraatsburg 
in het licht gegeven, zijn aldus 
verdeeld: 1—4 dl,• Sittenreden, 
5—10 dl. Geheimniszreden, 1 1 
tot 1 3 dl. Festreden. Erbeslaan 

ook twee nadrukken derzelve. 

JEAN PAUL. — Zie BJCHTEU 
•Wbk-

JEANSON (BARTHOLOMEÜS), een 
bouwkunstenaar, de kweekeling 
van SOOFFLOT, van ouders ge
boren-, die sedert LODEWJJKXIII 
dezelfde kunst uitoefenden, 
bouwde klein Trianon, Saint-
Cloud en de badstoven van Vichy. 
Hij legde vervolgens te Decise 
eene steenen-brug over delöira 

i aan, alsmedo eenen dam tegen | 
! deze rivier, en baande eenen | 

gewigtigen weg in het Bourbon- ' 
neesche. Met het opzigt der j 
werken ter oprigling der ge- j 
weerfabrijk. te Moulins belast, j 
bouwde hij aldaar tevens eene 
geschutgieterij, eenen schouw-
bürg en legde eene straat aan, 
Tot hoofd-directeur der gieterij [ 
van Creuzot benoemd, voerde ; 
hij in dezelve werktuigen in, ; 
geschikt tot de vervaardiging 
van grof geschut, benevens : 
nieuwe pletmolens om Ijzerbla-
den van grooten omvang te ver< 
vaardigen. Hij verbeterde de 
kristal'fabrijk van Creuzot, door , 
in dezelve de modellen naar de | 
gezuiverde vormen der oudheid j 
te doen aannemen. Gehoodzaakt ! 
Frankrijk tijdens de burgerlijke j 
onlusten te verlaten, vestigde j 
hij zieh in Belgie, en bouwde te 
Bergen eenen sierlijken schouw-
bürg, een groot bedelaarsge-
sticht, en in den omtrek drie 
katoen-spinnerijen met hydrau-
lische drijvers. Later bragt hij tß . 
Avesnes eenen schoonen schouw- , 
burg tot stand. In 1811 ver-
vaardigde bij te Maubeuge een 
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werktuig, geschikt om jaarlijks 
20,000 bajonetten voorltebren-
gen. Na de restauratie kwam 
JEANSON in het huis des konings, 
en werd tot directeur der wa-
teren, van Versailles benoemd. 
Na de troostmiddelen der gods-
dienst le hebben ontvangen, 
'overfeed hij in November 1828, 
zonder eenige forluin natelaten. 

* JENKINSON (ROBERT BANK) , 
graaf - earl - van Liverpool, in 
1770 geboren, geraakte aan de 
universiteit jan Oxford met 
CANNING bevriend, was lijdens 
de verwoesting der Bastille te 
Parijs tegenwoordig,; in 1790 
kwam hij voor het vlek Bye in 
het parlement; in 1793 werd 
hij lid van. den Oostindischen 
raad, in 1794 bevelhebber der 
ru}terij van de vijfhavens, in 
1796 muntmeester, geheim-
raad, en een der handel- en 
plantage - commissarissen. Hij 
verdedigde de intrekking van de 
habeas-corpus-acte, de bewilli-
ging van 300,000 ponden ster
lings aan Portugal en de vrijheid 
van Zwitserland. Onder ADDING-
TON werd hij minister van bui-
tenlandsche, en onder PITT in 
1804 , van binnenlandsche za-
ken. In 1806 reeds lid van het 
hoogerhuis geworden, vofmde 
hij in 1 8 1 2 een bijzonder mi-, 
nisterie. Ofschoon hij aan de 
dissenters vrijheden inruimde, 
den oorlog met Frankrijk ein-
digde, werd hij toch, wegens! 
zijne handelwijze in de zaak 
van de koningin CAROLINA, ge-
laakt. Hij overleed in 1 8 2 8 , 
minder beroemd door talenten, 

A 
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dan door een bedaard overleg, 
gematigdheid en de kunst om 
tegenstrijdige meeningen over-
een te brengen. 

* JENNY (PETER TOBIAS) , bis« 
schop van Lausanne, in 1 7 7 4 ' 
te Marlon. in het Zwitsersche 
kantonlfyei&urg'geboren, maakte 
zijne Studien in het Jesuiten-
collegie le Freiburg, met zulk 
een gelukkig gevolg, dat hij op 
aanbeveling van den bisschop 
LENZBÜBG, in het Collegium Ger-
manicum te Borne werd opge-
nomen; hier maakte hij van 
alle gelegenheden ter uitbreiding 
zijner kundigheden het ijverig-
ste gebruik, werd tot repetilor 
der theologische vakken verko-
zen, en bezat het vertrouwen 
zijner oversten en mede-studen-
ten, onder welke laatsten zieh 
een Pool bevond, met wien hij 
bijzonder naauwe vriendschaps-
betrekkingen aanknoopte, en 
deze was de later zoo beroemd 
geworden MARTINUS VON DUNIN 
(zie dat Art.), aartsbisschop van 
Posen en Gnesen. Na tot pries-
ter te zijn gewijd, trad hij in 
de gemeente van Ependes als 
kapellaan op. Kort daarna werd 
hij als pastoor in de gemeente 
van Praroman aangesteld. Ge-
durende veertien jaren slichtte 
hij in dezelve het meeste nut, 
en won hij talrijke zielen voor 
het rijk Gods. De. bisschop 
GUISOLAN verwaardigde den ver-
dienstelijken zielzorger met eene 
bijzondere onderscheiding en 
raadpleegde hem dikwijls; na 
diens dood in 1 8 1 4 , en het 
daarop gevolgd overlijden vah 
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den üieuwverkozen bisschop, 
den verdienstelijken GAODARB, 
viel de keuze van Paus PIUS VII 
op JENNY, die den 1 0 Julij 1 8 1 5 
gepreconiseerd en door den apos
tolischen nunlius TESTAFER-RATA, te Freiburg, tot vreugde 
der geestelijkheid en des volks, 
geconsacreerd werd. Bij zijn 
bisdom van Lausame werden 
ook in 1 8 1 9 , op verlangen der 
regering, door den H. Stoel de 
Catholijken van Geneve gevoegd. 
Het diocees strekt zieh daaren-
boven over 5 kantons tiit, die 
alle meer ,of roin Protestanten 
bevatten. Toen nu de staatkun
dige bewegingen in 1830 Zw'it-
serland begonnen te schokken, 
nam te gelijkertijd de geest van 
önafhankelijkheid, uit, onver-
stand of boosheid, eene vijande-
lijke houding tegen de Kerk aan. 
JENNY handhaafde echter niet 
alleen zijn terrein, maar ging 
met onverschrokkenheid, beleid 
en zachtmoedigheid, onder alle 
hinderpalen zijnen weg, met 
eene eerbiedwekkende waardig-
heid, waardoor hij de achting 
won van «1 degene, die niet 
geheel bedorven waren, ja zelfs 
yan de Protestanten. Reeds in 
het begin zijner pfiesterlijke 
ambtsbediening was het onder-
wijs en de opvoeding derjeugd, 
een der voornaamste voorwerpen 
der zorg van den ijverigen pre-
laat, en zijner geestelijkheid 
drukte hij dezen gewigtigen pligt 
van hun herdeiambt nadrukke-
lijk op het hart. Boorbekwame 
zielzorgers toegelicht, werkte hij 
zelf eenen Catechismus uit, die 
in 1839 in het licht verscheen, 
en de oude in orde, regelma-

tigheid en bevaltelijkheid verre 
overtrof. Ook door het ten druk 
bevorderen van het Manuale 
precum, 1 8 4 1 , wilde hij meer-
dere gelijkvormigheid in de 
kerkgebruiken, plegtigheden en 
oefeningen van het diocees in-, 
voeren; het was daarenb'oven 
zijn werk dat de leiding van het 
collegie van Freiburg in 1818 
aan de paters Jesuiten werd op-
gedragen, onder welke dat ge
sucht door de geheele wereld is 
beroemd geworden; vele andere 
nuttige en weldadige inrigtin-
gen kwamen door zijnen ijver 
en door zijne onvermoeide in-
spanningen tot stand. In het 
laatste jaar zijns levens wilde 
hij al de predikatien voor de 
geestelijken alleen verrigten;'ge-
durende eenige weken droeg 
hij dagelijks drie leerreden voor, 
vol bondigheid, kracht en zal* 
Ving. Daardoor echter werd zijne-
door zijnen vroegeren arbeid 
reeds uitgeputte gezondheid zoo 
zeer onderraijnd, dat hij na 
verloop van vier maanden be-
zweek, en den 8 December 1845 
eenen dood stierf, die zulk een 
geheel aan God en zijne dienst 
toegewyd leven waardig was. 
JENNY wijdde 47 korken in. Ook 
oncalholijken werden door zijne 
deugden weldadig getroffen: in 
zijne handen zwoeren de be-
roemde Bernsche patricier K- L. 
VON HALLER, de protestantsche 
geestelijke ESZLINBER uit Zürich 
en de protestantsche geestelijke 
SIGNER uit Appenzell hunne 
dwalingen af. — Zijne uitste-
kende hoedanigheden verspreid-
den zijnen roem zoo zeer, dat 
verscheiden vreemde prelalen 
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naar Freiburg kwamen,' om 
persoonlijk kennis met hem te-
maken en. hunne grootste be-
wondering te kennen gaven over 
den indruk, welke het voorko-
men en het woord van dezen 
bisschop op hen gemaakt had, 
en verscheiden bleven later met 
hem in briefwisseling. Met den 
H. Stoel stond JENNY, in de 
schoonste betrekking van onder-
worpenheid, en hunherzijds be-
wezen hem de Paussen de groot
ste hoogachting. Aok de koning 
van Sardinie gaf hem bij elke 
gelegenheid blijken zijner toege-
negenheid, ondersteuhde zijne 
bezwaren bij de regering van 
Geneve en vereerde hem in 
1843 met het commandeurs-
kruis der St. Maurus- en Laza-
rus-orde. Met zachtmoedigheid 
en ijver paarde JENNY eene zeld-
zame omzigtigheid, en een voor-
beeldeloos beleid. ' 

* JERNDORFF (JtiSTÜLRlK),in 
1806 te Koppenhagen geboren, 
verraadde reeds alsknaap, zulk 
eenen aanleg voor de schilder-
kunst, dat oüders en opvoeders 
hem voor deze kunst bestem-
den. Na zes leerjaren in de 
schilder-akademie doorgebragt te 
hebben, nam in 1831 de hoog-
leeraar MÖLLER, onderwijzer aan 
de kunst- en restaurateur bij 
de koninklijke schildergalerij, 
hem in de akademie op, onder 
voorwaarde dat JERNDORFF ge-
durende zes jaren zonder be-
looning werken, en na verloop 
derzelve een reis-stipendium be-, 
komen zoude. In dit lange tijd-
verloop won hij zijn onderhoud 

A 

in het begin enkel door het 
portret-schilderen, na verloop 
van drie jaren kendo het kunst--
genootschap hem vÄje woning 
en de koning eene jaarwedde 
van / 1 3 5 , — toe. In 1837 be-
reikte hij het doel, waarom hij 
zieh zes jaren beholpen had; 
hij 7bekwam namelijk een 
reis-stipendium vän 500 bank-
rijksdaalders (omtrent f675,~) 
jaarlijks, en begaf zieh dadelijk 
over Stettin, Berlijn, München 
enz. naar Italie. In Florence, 
waar hij in Augustus 1838 
aankwam, nam hij zijnen intrek 
bij den schilderij-restaurateur 
METZGER , die hem in zijne kunst 
nog meer bekwaam maakte. TJit 
Rome zond hij drie door hem 
vervaardigde landschappen naar 
zijne geboorteplaats, en toen hij 
laat in den herfst van 1839 zelf 
derwaarts terugkeerde, overtrof 
hij verreweg de verwachling zij
ner begunstigers. Met bewilli-
ging van zijnen koning begaf hij 
zieh alsnu naar Oldenburg, om 
de groot-hertoglijke schilderij-
verzameling aldaar te restaure-
ren, werd aldaar hofschilder, 
en opende er den 1 9 Februarij 
1846 eene eerste tentoonstelling. 
Eene reis naar Koppenhagen, 
die hij in 1844 met vröuw en 
kinderen ondernam, voerdehem 
eensklaps in staatkundige krin-
gen, waaraan hij vroegerVreemd 
was. Ofschoon hij eene zeer 
vrijzinnige denkwijze bezat, kon 
hij toch niet nahten, om als 
Deen, in het Sleeswijk-Hol-
steinsch geschilpunt, partij voor 
zijn väderland te kiezen. Zijne 
betrekkingen in Oldenburg leden 

a 4 
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daardoor echter geennadeel, eri, 
nadat dezelve waren ten einde 
geloopen, werd hem eenederge-
lijke taak in Eutin aangeboden, 
die hij echter niet aanvaardde. 
Steeds ziekelijk, openbaarde zieh 
eindelijk eene teering, waarte-
gen eene badreis naar Ems, 
hem door de arisen aangeraden, 
geene hulp aanbragt; meer ver-
zwakt teruggekeerd, overleed 
hij den 27 October 1847. Tot 
de voornaamste schilderstukken 
van JERNDORFF behooren: een 
gezigt op de Jungfrau (*) biß 
maanlicht; -r eene roispartij 
aan het Beijersche koningsmeer; 
— het Slot Fredriksborg op 
Zeeland, bij maansehijn, geza-
menlijk het eigendom van het 01-
denburgsche kunstgenootschap. 

"* JERUSALEM (JOHANN FRIEDRICH WILHELM), in 1709 te 
Osnabrugge geboren, studeerde 
te Leipzig en te Leijden, be-
lastte zieh hierop gedurende drie 
jaren met de opvoeding van twee 
jönge edellieden te Götlingen, 
xeisde vervolgens haar Landen, 
begaf zieh in 1740 als privaat-
onderwijzer naar Hanover, werd 
in 1742 hofprediker van hertog 
KAREL van Brunswijk, en te-
vens opvoeder der Brunswijk-
sche prinsen en in 1743 ook 
proost van het St. Crucis- en 
/Egidius-klooster te Brunswijk. 
In 1 7 7 1 werd hem de waardig-
heid opgedragen van vice-presi
dent van het hertoglijke con-
sistorie te Wolfenbuttel. Hij 
overleed den 2 September 1789. 

JERUSALEM was een der achtens-
waardigste protestantsche godge-
leerden van zijnen tijd, vol goed-
heid, hartelijke wärmte en edele 
bezadigdheid. Zijne wijze om in 
stilte, en zonder eenige aanma-
tiging het goede te be vorderen, 
en zijne betrekking met aan-
zienlijkeu, op welke wel geen 
theoloog van zijnen tijd, zoo 
veel invloed heeft uitgeoefend, 
maakten zijn Ieven rijk in groote 
Verdiensten. Onder anderen gaf 
hij aanleiding tot de slichting 
van het Collegium Carolinum te 
Brunswijk, ontwierp het plan 
tot deze inrigting en werd cu
rator derzelve. Door mondeling 
onderwijs droeg hij veel bij tot 
de vorming van jonge protes
tantsche geestelijken, en door 
,zijne„gedrukte Leerreden, werd 
hij met MOSHEIM (zie dat Art. 
-Wbk.-) en eenige anderen de 
bevorderaar eener betere predik-
wijze. Zijne voornaamste werken 
zijn: l.o Betrachtungen über 
die vornehmsten Wahr heilen der 
Beligion, 2 dl.n, Brunswijk, 
1 7 6 8 — 7 9 , waarvan in 1773 en 
volg. te Amsterdam, eene Ne-
derduitsche vertaling is in het 
licht versehenen; — 2.o Fort
gesetzte Betrachtungen u.s,W., 
ook in de nagelaiene geschritten, 
2 dl.", Brunswijk, 1792 . De
zelve zijn vol veelzijdige geleerd-
heid, geestrijk en onderwijzend, 
indringend en overtuigend. 

JEUFFROV (R. V.), graveur 
in fijne steenen, lid van het 
Fransche instituut, in 

(*) Een der Alpische Bergen. 
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te Ronanen van weinig gegoede 
ouders geboren, had bij zijne 
eersle werken geenen anderen 
gids, dan'eenen ingeboren smaak 
voor de teekenkunst, en eenen 
gelukkigen aanleg, die de Studie 
snel ontwikkelde. Zijn eerste 
proefstuk was de navolging van 
eenen gegraveerden steen, die 
het toeval hen> in handen had 
doen vallen, en het gelukte hem, 
zijn model volmaakt nateboot-
seri, na zelf eene draaibank en 
gereedschappen vervaardigd te 
hebben. Door dezen goeden uit-
slag bemoedigd, ging hij vorder 
te Rome zijn talent onlwikkelen, 
alwaar hij zieh verscheiden maan-
den ophield: bij graveerde al-
daar kleine steenen voor PICHLER, 
die dezelve als oude kunstwerken 
verkocht, maar dezelve aan den 
jongen kunstenaar zeer karig 
betaalde. In Parijs teruggekeerd, 
werd hij, in het gesticht der 
doofstommen, met de leiding 
van de school der steen-gravure 
belast. Onder zijne voortbreng-
selen onderscheidt men: een 
hoofd van REGULUS, de portretten 
van MIRABEAÜ, van D'HANGAR-VILLE, van Mevr. D'ESPBEMENIL 
(als MINERVA), van Mevr. RE-GNAULT BE ST. JEAN D'ANGELY, 
van Mevr. COSWAV, eene En-
gelsche tooneelspeelster (als eene 
bacchante gekapt); verder in 
het nationaal kabinet van Frank-
rijk, een Overwinnaar uit eenen 
beker drinkende, eene Medusa 
enz. Hij vervaardigde ook ge-
denkpenningen, onder welke 
men moet onderscheiden: de 
Hoofden der drie Consuls, de 
Venus van Medicis en de Ge-

• Y A 

vangenis des Tempels- JEUFERÖ* 
overleed te Saint- Gcrmain-en-
Lage, in September 1826. 

JoäNEs (VINCENTE) , een be-
roemde Spaansche Schilder, te 
Fuente-de-la Higuera, bij Va
lencia , in 1523 geboren, be-
oefende zijne kunst in Italic, 
waarbij hij zieh vooral töelegde, 
om den stijl van RAPHAÖL na-
tevolgen, keerde daarop naar zijn 
vaderland terug en werd höofd 
der school van Valencia. Hij be-
zat eene voorbeeldige godsvrucht. 
De meeste zijner stukken ,.die 
door de kenners bewonderd wor
den, worden in de kerken zijner 
geboorteplaats gevonden. Men 
onderscheidt onder dezelve eenen 
dooden Christus, door engelen 
ondersteund; de Verlosser te 
midden van twee profeten; een' 
Heiligen Franciscus VAN PAULA, 
en vooral een laatste Avondmaal. 
De voornaamste Verdienste zij
ner schilderijen bestaat, in de 
naauwkeurigheid der teekening,. 
in de bevalligheid der beeiden, 
en in de waarheid van het ko-
loriet. JoäNEs overleed te Va
lencia in 1581. 

JODÖCUS. — Zie JCBOCUS -Wbk.-

JOHANNOT (ALPBEB) , een be-
roemde Schilder en graveur, in 
1800 te Offenbach geboren, 
kwam in den ouderdom van 7 
jaren te Parijs. In eene zoo 
prille jeugd reeds van het ge-
voel van zijnen toesland door-
drongen, wilde hij er in te 
gemoet komen, en zonder ande
ren meester dan de noodzake-

a 5 
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lijkheid, begem hij plaatwerken 
te kleuren, die hij verkocht om 
zijnen bloedverwanten niet meer 
tot last te zijn. Weldra, door 
zijnen broeder (TONY) onder-
steund, begon hij zijne eigene 
teekeningen te graveren, welke 
platen hij aan de kooplieden der 
straat St. Jacques verkocht. Na 
eene builengewone volharding, 
herstelden de beide breeders on-
gevoeliglijk de onbekrompenheid 
in hunne familie, en waren in 
staat hunnen ouders rust te ver
schaffen. Nadat GERARD (zie dat 
Art.) het talent van ALFRED ge
raden had, knoopte hij vriend-
schap met hem aan, en kwarn 
met hem overeen, omtrent de 
gravure zijner schilderij, voor-
stellende PHILIPPUS V , in 1700 
tot honing van Spanje nitgeroe-
pen. Na het in het licht ver
schonen dezer prachtige proeve, 
in eene voor hem nieuwe genre, 
bepaalde zieh ALPRED tot het 
schilderen volgens zijne eigene 
ingevingeri. Zijne belangrijkste 
schilderstukken zijn: KAREL I , 
die zijne familie zegent, alvo-
rens het schavot te beklimmen, 
en de schilderijen in de ST. 
HiAciNTHus-kapel der kerk van 
Notre-Dame de Lorelte te Parijs. 
Door eene borslkwaal aangetast, 
waaraan hij eindelijk bezweek, 
leefde hij enkel van melkspijzen, 
en was riaauwelijks in staat een 
woord uittespreken. Het is in 
zulk een' betreurenswaardigen 
toestand, dat deze werkzame 
kunstenaar den moed had het 
gfootste gedeelte der werken te 
ondernemen, waaraan hij zijnen 
sehitlerenden roem to danken 
heeft, en de volharding, Om 

dezelve ten einde te brengen. 
Het was te midden van hevige 
smarten, verzacht door eene 
volmaakte ondervverping, de 
vrucht eener diep ingewortelde 
godsdienstige overluiging, dat 
hij te Parijs op het einde van 
December 1837 overfeed. Be-
halve zijne bekwaamheid als 
schilder, had ALFRED JOHANNOT 
den roem verworven van een 
groot kunstenaar, door den uit* 
gelezen smaak, de levendige, 
geestige en vruchtbare verbeel-
dingskracht, waarvan hij het 
bewijs heeft geleverd in de Vi
gnetten, waarmede hij verschil
fende uitgaven van oude en 
nieuwe schrijvers versierd heeft. 

JOSIELLI (NICOLO) , een Ita-
liaansche componist, in 1 7 1 4 
te Atellit in het koningrijk 
Napels geboren, was een der 
groolste meesters van zijnen 
tijd: hij vormde zieh eerst on-
der de leiding van den canoni-
cus MDZZILLO, daarna te Napels 
onder LEON en MANCINI. Beeds 
door zijne eerste opera Verrore 
amoroso, 1737, werd hij de lie-
veling des volks; later behaalde 
hij den prijs in Bologna, Borne,, 
VenetiS en paarde later als kapel-
meester te Stutgard (1748—68) 
bij het bevallige zijner melo-
dien eerie diepere harmonie, 
die na zijne terugkomst bij de 
Italianen weinig ingang vond. 
Hij overfeed den 28 Augustas 
1 7 7 4 te Aversa bij Napels. Hei 
orkest werd door hem uitgebreid. 
Ook was hem de kerk-muzijk 
niet vreemd, maar componeerde 
hij in dat vak een beroemd 
Miserere, een Benediclus, een 
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Requiem en eene Passie, Zijne 
muzijk heeft veel verdienste-
lijks, en met betrekking tot 
de werkzame instrumentale, en 
levendige schakering der uit-
drukking, was hij zijne Italiaan-
sche landgenooten verre vooruit. 

* JOMINI (HENDRIK), vrijheer 
VON), in 1775 te Payerne in 
het Zwitsersche kanton Waad-
land geboren, diende in Frank-
rijk bij een Zwitsersch régi
ment , werd daarop koopman 
en luitenant-kolonel bij de land-
militie. Hier werd hij met den 
maarschalk NEY bekend, trad 
in een Parijsch handelhuis, doch 
beoefende tevens de stratégie, 
en werd door NEY als batail-
lonschef bij zijnen generaal-staf 
aangesteld. Hij woondedemeeste 
veldtogten van NAPOLEON bij, 
werd overste, chef van den ge
neraal-staf, baron, brigade-ge-
neraal, doch kon uit wangunst 
van BERTHIER niet divisie-gene-
raal worden. In den Russischen 
veldtogt was hij bevelhebber van 
Smolensko. In 1813 bij den 
grooten Franschen generaal-staf 
aangesteld, ging hij na de op-
zegging van den wapenstilstand, 
den 14 Augustus tot de bond-
genooten over, waarbij hij door. 
keizer ALEXANDER tot deszelfs 
adjudant, en tot luitenant-ge-
neraal benoemd werd, en de 
veldtogten van 1813—14 mede 
maakle. Na den vrede werkte 
Wj als luitenant-generaal in den 
Russischen generaal-staf, keerde 
ûaar Zwitserlmd terug, alwaar 
M in 1840 overleed. Hij schreef: 
1-° Traue etc. (Verhandeling 
over de groole militaire opéra-
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tibn), Parijs, 1805 , 2 dU; — 
2.° Tableau etc. (Tafereel van 
den herfst-veldlogt in Duitsch-
land), Partys, 18173.« Fie 
etc. (Leven van NAPOLEON) , ib. 
1817, 4 dl.»; — 4o Extrait 
etc. (TJittreksel mijner gedenk-
schriften over den veldtogt van 
1813), Leipzig , 1813 ; in het 
Hoogd. vertaald, ib.; — 5.° 
Tableau etc. (Ontleedkundig ta
fereel der voornaamste combina
tion des o'orlogs enz.), Petersburg, 
1830; 5.e uitg., Partys, 1837, 
2 dl.»; in het Hoogd. vertaald 
door A. WAGNER , Rerltyn, 1831, 
en door BILDERLING , Leipzig, 
1838—39, 2 dl.» 

JONDOT (STEPHANOS), een be-
roemde schrijver, • in 1770 te 
Montcenis bij Autun geboren, 
liet zieh, ofschoon bij de Fransche 
omwenteling nog jong zijnde, 
niet door hare beloften verleiden. 
In de requisitie gevallen, ge
lullte het hem de in opstand 
zijnde departementen te berei
ten-en werd secretaris van een 
Vendeesch generaal. Omtrent 
dezen tijd, deed hij in den 
Courrier universel den Löf van 
het Gatholijke leger plaatsen. 
Na de eerste bevrediging van 
het Westen, kwam hij te Pa
rtys terug, alwaar hij nieuwe 
bewijzen openbaarde van zijne 
gehechtheid aan' de oude orde 
van zaken, door in het licht te 
doen verschijnen: Parallele etc. 
(Fergeltyking van LODEWHK XVI 
met TSO-CHING) ; — Esprit etc. 
(Geest der Franscheomiventeling) 
en Observations etc. (Critische 
aanmerkingen op de geschied
kundige lessen van VOLNEY); 
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1 7 9 9 , in 8 / U Hg had eena 
kostschool opgerigt, .en te 
gelijkertijd leverde hij artikels 
aan verschiilende koningsgezinde 
dagbladen. Een der medew.er-
kers van het Journal des Dibats 
geworden, werd hij in 1804 
benoemd als hoogleeraar der ge-
schiedenis in de school van 
Fontainebleau, daarna in 1 8 1 0 
bij de akademie van Rouanen, 
en in 1 8 1 2 te Orleans; in het 
volgende jaar nam hij zijn ont-
slag, en kwara teParijs wonen, 
alwaar hij zieh uilsluitend met 
de beoefening der letteren bezig 
bield. Hij overleed aldaar den 
1 6 Maart 1834. ßehalve eene 
verbeterde uitgave van het Prem 
etc. (Kort begrip der algcmeene 
geschiedenis) van ANQUETIL, 1 2 
dl.", in 8.™; en het boven reeds 
vermelde, heeft men van hem. 
l.ö Tableau etc. (Geschiedkundig 
tafereel der nalien), 1809 , 4 
dl.n, in 8.vo • — 2.0 Hisloire 
etc. (Geschiedenis van keiser 
JUHANUS), 1 8 1 7 , 2 dl.», in 
8.™ In beide deze werken treft 
men de gezondste inzigtenaan, 
zoowel met belrekking tot de 
godsdienst als tot de staatkunde; 
— 3.o De antirPyrrhoniaan, of 
Tolledige wederlegging, der be-
ginselen; vervat in het 2.« dl. 
der Proeve over de onverschillig-
heid enz. door den abbe DE LA 
MENNAIS, 1820, in 8 .TO Deze 
wederlegging vond weinig bijval, 
en waarlijk de schrijver had niet 
het beste middel gekozen, om 
zieh met belangstelling te doen 
lezen. de voorstanders van het 
nieuwe stelsel overlaadden hem 
met bespottingen. 

JONES (Jon« PAUL), een be-
roemde zee-officier, in 1736 
te Selkirk in Schotland geboren, 
begaf zieh reeds vroeg in dienst 
van de Vereenigde-Slaten, aan 
.welke hij in den onafhankelijk-
heids-oorlog groóte dienslen be-
wees. In 1 7 7 5 voerde hij het 
bevel over een klein smaldeel 
op de Delaware. In 1777 durfde 
hij in Engeland landen, in de 
haven Whitehaven in''Cumber
land, welke hij verwoeslle. Twee 
jaren later dreeí hij Engelsche 
fregatten op de vlugt, die eene 
koopvaardijvloot begeleidden, 
van welke hij zieh meester 
maakte. Bij deze gelegenheid 
schonk LODEWIJK XVI hem eenen 
gouden degen, en versierde hem 
met de militaire orde van Ver
dienste; het congres kende hem 
eenen gouden gedenkpenning 
toe; bij den vrede kwam hij in 
Frankrijk terug, en overleed te 
Parijs, in 1792. Hij heeft Ge-
denkschriften nagelaten, dieon-
der zijn opzigt in het Fransch 
verlaald, en na zijnen dood in 
het licht gegeven zijn , Parijs, 
1 7 9 8 , in 18.H>O 

JOSUÉ of JOSUA. T— Zie Jozoé 
-Wbk.-

JOUBERT(JOZEF), een man van 
geest en smaak, de vriend van 
FONTANES en van CHATEAUBRIAND, 
die zijn uitgever werd; en oan 
wien een of twee nagelaten boek-
deelen een duurzamer roem ver-
zekeren, dan dien van zoo vele 
schrjg'vers, die na gedurendehun 
leven veel gerucht le hebben ge-
maakt, bij het volgende geslacht 
naauwelijks bekend zijn, werd 
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in 1754 te Montignac in Pdrigord 
geboren. Hij maakte zijne Stu
dien zeer snel in zijne geboor-
teplaats; begaf zieh onder de 
doptrinarissen̂  die zijne mees-
lers waren geweest; en na eeni-
gen tijd te Toulouse te hebben 
onderwezen, kwara hij jong en 
vrij te Parijs, alwaar hij spoedig 
FONTANES leerde. kennen, met 
wien hij eene dier vriendschap-
pen sloot, welke niet dan met 
den dood eindigen. Zijne yer-
beeldingskracht trok hem tot de 
Engelschen; SHAKESPEARE was 
voor hem het voorwerp eener 
uitsluitende bewondering; maar 
FONTANES bragt hem tot de ver-
eering van RACINE terug\ en 
nit zieh zelven keerde hij we
der tot de ouden en de natuur. 
Met eenen oorspronkelijken, en, 
in den waren zin des woord.s, 
critischen geest begaafd, bragt 
hij zijn leven door met lezen, 
met denken, en met de beoor-
deelingen en overwegingen op 
het papier te brengen, welke 
hij aan zijne vrienden mede-
deelde, maar welke hij steeds 
weigerde publiek te maken, wijl 
hij meende dat zulks te vroeg 
of te laat was. Bij de Fransche 
omwenteling nog jong zijnde, 
zag hij dezelve naderen met eene 
hoop, even.zoo uitgestrekt als 
zijne menschenliefde; langen tijd 
geloofde hij aan de mogelijkheid 
der regering door het groote aan-
tal j maar de verschrikkelijke on
der vinding' van 1793 maligde 
zijne maatschappelijk-wijsgeerige 
denkbeelden, en Inj- bevond dat 
de regering der regtvaardig-
heid steeds genoegzame vrijheid 
schonk. De eenige openbare be-

diening, welke hij.gedurendede 
omwenteling heeft waargenomen, 
was die van vrede-regter te Moh* 
ligmc. In 1 7 9 3 trad hij in den 
echt, en kwam nu Parijs, en 
dan Villeneuve-sur-Yonne be-
wonen. Eerst in 1800 leerde 
hij CHâTEAUBRiAND kennen, die 
uit Engeland terugkwam y maar 
hunne vriendschap was door 
FONTANES reeds begonnen, en 
van den eersten oogenblik hun-
ner ontmoeting af, was het alsôf 
zij reeds sedert lang in vertrou; 
welijken omgang met elkandèr 
waren geweest. Onder het kei-
zerlijk be wind, werd hij door 
FONTANES tot inspecteur en later 
tot raad dér universiteit benoemd. 
Hij ging voort met lezen, naden-
ken, praten en loopen, daar 
hij bij elk weergestel liever tien 
uren ver liep,' dan dat hij tieii 
regels schreef, en het is op deze 
wijze dat hij den 3 Mei 1824 
zijn leven eindigde. Lang dÉrna 
bragt CHATEAUBRIAND , op ver-
zoek der Wed. JOUBERT, uit zijne 
papieren een Recueil dé pensées 
(Venameling van gedachten) y 
bijeen, Parijs, 1838 , in 8.™* 
waarvan slechts een klein getal 
exemplaren voor zijne vrienden 
werd gedrukt. Maar vier jaren 
later herzag een der erfgenamen 
van JOUBERT, PAULUS RAYNAL, 
deszelfs handschriften, waaruit 
hij een' overvloediger oogst ver-
zamelde, en onder deu _ titel 
van Pensées, essais et maximes, 
Parijs, 1 8 4 2 , 2 dl.n'in 8 . ™ , 
een werk in het licht gaf ,/dat 
door lieden van smaak naast dat 
van LA BRUYÈRE wordt geplaatst, 
en dat men na het gelezen te; 
hcbhen steeds wil heflezen. 
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JOUFFROY (THEODORDS), in 1 7 9 6 
te Pontets, een dorpje in het 
Jwra-gebergte, van godvreezende 
ouders geboren, die hem in de 
grondbeginselen des chrislen-
doms opvoedden, waarvan hij 
in zijne jeugd" de voorschriften 
en wetten onderhield. Na goede 
classieke Studien, kwam hij in 
1 8 1 4 in de Normaal-school, 

. alwaar hij tot leermeesters der 
wijsbegeerte ROYER-COLLARD en 
COUSIN had. De tijd, welken hij 
in die school doorbragt, had 
eenen noodlottigen invloed op 
zijne bestemming: het is van 
dezen oogenblik dat de onge-
loovigheid dagteekent, in welke 
hij verviel, en die van hem, 
in de 19.e eeuw, den berucht-
sten kampvechter der anti-chris-
telijke wijsbegeerte der 18 . E eeuw 
heeft gemaakt. Deze betreurens-
waardige val ging met omstan-
digheden gepaard, welke hij zelf 
beschreven heeft. Alvorens de-
zelve te vermelden willen wij 
de schoone schildering aanhalen, 
welke hij schetst van zijn geluk 
in zijn geloovig vertrouwen: 
» Het was in den ouderdom 
van twintig jaren, zegt JOUF-FKÖY, dat ik mij met wijsbe
geerte begon bezig te houden. 
Ik was toenmaals op de Normaal-
school. . . . Van godvreezende 
ouders en in een land geboren, 
waarin het Catholijke Geloof, 
in het begin dezer eeuw, nog 
vol leven was, was ik reeds 
vroegtijdig gewoon om de toe-
komst des menschen en de zorg 
voor zijne ziel als de groote 
zaak des levens te beschouwen, 
en het geheele vervolg mijner 
opvoeding had bijgedragen, bm 

deze gezindheid in mij te ver-
Sterken... * Gerüst omtrent den 
weg dien ik op deze wereld te 
volgen had, gerust ten opzigte 
van het doeleinde, waarloeluj 
mij in de andere moest gefei-
den, begreep ik het leven in 
die beide phasen, en dendood, 
die dezelve vereenigt; begreep ik 
mij zelven, en terwijl ik de 
bedoelingen van God ten mijnen 
opzigte erkende, en Hem wegens 
de goedheid, zijner bedoelingen 
beminde, was ik gelukkig in 
die voldoening, welke een le-
vendig en zeker geloof in eene 
leer aanbrengt, welke alle groote 
vraagstukken, die voor den 
mensch van belang kunnen zijn, 
oplost." Ziedaar de taal eener 
teedero, deugdzame, godsdienst-
minnende ziel; zie hier die van 
eenen overlooper, die'tegen de 
stem van zijn geweten, de gods-
dienst verlaat. » Ik zal nimmer* 
dus gaat JOUFFROY voort, den De-
cember-avond vergelen, waarop 
de sluijer, die mij voor mij 
zelven mijne ongeloovigheid ver
borgen hield, werd opgeligt. Ik 
hoor nog mijne slappen in die 
naauwe en- ledige kamer, waarin 
ik, lang na het uur der rust, 
voortging op en neder te wan-
delen.... Ik volgde met angst 
den loop mijner gedachten, die 
van de eene laag tot de andere 
in het diepst van mijfl geweten 
doordrongen en die, terwijl zij na 
elkander de begoochelingen ver-
dreven, welke mij tot dusverre 
het gezigt beneveld badden, mij 
van oogenblik tot oogenblik de 
omwegen van hetzelve zigtbaar-
der maakten. Vruchteloos hechtte 
ik inij äan die laatste geloofs-
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punten, even gelijk een schip-
breukeling aan het wrak van 
zijn schip. . . . Ik ontwaarde 
alstoen, dat in mijn binnenste 
niets meer overejnd stond. . . . 
Beze oogenblik was verschrik-
kelijk; en, toen ik mij des 
morgens uitgeput op mijn bed 
nederwierp, scheen het mij toe, 
mijn eerste, zoo bekoorlijke en 
genoegelijke leven to zien uit-
dooven,,en achter mij een ander 
somber en ontvolkt te zien ope-
nen, waarin ik voprtaan alleen 
zoude leven,, alleen met raijhe 
gedachte, die er mij toe ver
bände , en die ik gaarne wilde 
vervloeken. Be dagen, die daarop 
volgden, waren de treurigste 
raijns levens. Willen zeggen", 
door welke folteringen dezelve 
gekweld werden , zou al te wijd-
loopig zijn." Men kan dezeaah-
halingen zonder aandoening niet 
lezen, en men moet het betreu-
ren te zien hoe een zoodanig 
vernuft, in deze worstelingen 
de hand Gods niet erkent, in 
strijd met den geest der dwa-
ling. Baar hij echter niet kon 
besluiten, om in het stuk van 
godsdienst in een treurig scep-
ticismus te leven, zoo vleide 
zieh JOUFFROV, van in de wijs
begeerte de oplossing aller raad-
sels te vinden, welke God, de 
wereld, den mensch en zijne 
bestemming betreffen. Hij begon 
dus met vernieuwden ijver de 
wijsbegeerte te beoefenen, en de 
Studie was het werk van zijn 
geheele leven. Eerst repetitor 
«n conferentie-meester bij de 
«ormaal-school, werd hij Ver
dens hoogleeraar der wijsbe
geerte in het collegie Bourbon, 

daarna bij de faculteit van lot
teren te Parijs. In 1832 kwam 
hij in den koninklijken raad van 
het openbaar onderwijs, in de 
akademie van zedelijke en staat
kundige wetenschappen, en, als 
afgevaardigde van het Doubs-
dep.% in de wetgevende kamer. 
In weerwil van de verscheiden-
heid zijner bedieningen, bleef 
de beoefening der wijsbegeerte 
toch allijd zijne voornaamste 
en geliefkoosde bezigheid. Maar 
dat genie, hetwelk zoo vrucht-
baar scheen te moeten zijn, is 
onvruchlbaar gebleven, zoo als 
de menschelijke geest, in op-
stand legen het geloof, zulks 
omvermijdelijk altijd zal zijn. 
Eenige onvolledige Mengelingen, 
zonder verband, zonder sys-
thema, en waarvan dehoedanigr 
heden des stijls, gepaard met 
eene groote kracht van rede-
nering, wanneer hij de god-
verzakende, panth'iestischo en 
materialistische leerstellingen 
bestrijdt, de eenige Verdienste 
uitmaken, is alles wat het wijs-
geerig genie van JOUFFROV heeft 
voortgebragt. In delaatstejaren 
der reslauratie rigtte hij het 
dagblad le Globe op ,< waarvan 
hij zieh, onder medewerking 
van eonige staatkundige vrien- . 
den, met de geheele redactie 
belastte. Het is in dat dagblad, 
dat hij in 1825 zijn berucht 
artikel Comment les dogmes 
finissent plaatsle, Ben artikel 
waarin met de aangerande leer
stellingen, endegene die dezelve 
bevorderen of verdedigen, en 
de autoriteiten die dezelve be-
wijzen, en de eeuwen die in 
dezelve geloofd hebben, -evert-v 
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Dit boekdeei was nog niet ver
sehenen, toen het reeds een 
groot. gerucht te weeg bragt. 
Als publicist, heeft men van 
JOUFFROS, behalve le Globe, 
waarover wij reeds gesproken 
hebben, en waarin hij vele po-
litico-filozofische arlikels plaat-
sle, eenige verslagen , welke 
hij aan de vergadering der af-
gevaardigden deed, over eenige. 
gewiglige onderwerpen, onder 
anderen over het vraagstuk van 
het Oosten. Nog heeft men 
van hem eene belangrijke Ver-
handeling over Algerie. Men 
.zou wenschen te mögen den-
ken , dat ten minste in zijne 
laatste oogenblikken JOUFFROY 
weder met Uefde zijne blikken 
tot die godsdienst wendde, welke 
zijne eerste levensjaren zoo ge-
lukkig had gemaakt; een brief 
van den pastoor van Saint-Jac
ques du Haut-Pas, zijne paro-
chie, in de dagbladen van den 
tijd opgenomen, scheen zulks 
te beloven. Inlusschen, volgens 
een verschrikkelijk oordeel Gods 

"over de meeste der de gods
dienst vijandige • fdozofen, legde 
hijVhet zij door den dood over-
vallen, het zij wegens zijnen 
zwakken wil, het zij wegens 
eenigen anderen hinderpaal, in 
zijnen uitersten oogenblik, gee-
nerlei bewijs zijner lerugkeering 
tot het geloof aan den dag. Hij 
overleed te Parijs den 1 Fe
bruary 1842. 

JOUFFROY D'ABBANS (CLAUDE 
FRANCOIS DOROTHEE , markies 
DE), in Franche-Comte, in 1751 
geboren, beoefende, wijl n« 
voor den militairen stand werd 

zeer door hot jslijk der verach-
ting worden gesleept; een artikel 
dat als zijn. proefsluk en pro-
gramma was, in den oorlog 
welken hij aan de godsdienst 
verklaarde. Alles wat hij later 
heeft geschreven, is er slechts 
de onlwikkeling en het vervolg 
van. In dat artikel beschouwt 
hij in de verte de wijsbegeerte, 
die haren troon op de bouw-
vallen der dogma's plaatst, en 
het heelal bestuurt, Hij wist 
zeker niet, dat bet lot van elk 
wijsgeerig stelsel, in strijd met 
het geloof, is van door een 
ander stelsel verdrongen te wor
den. Hij wist niet dat hij later 
zelf bres zou Schieten in bet 
meest loegejuichte van alle, In 
dat van zijne oude meesters; 
het eclectisme namelijk, .en .dat 
regeringloosheid, misdaad, ver-
dierlijking, slavernij , vernede-
ring der volken, het noodlottige 
resultaat van al die ijdele stel-
sels zijn. De werken van JOUF-FROY als filozoof zijn: l.o Ver-
idling der volledige werken van 
THOMAS REID, hoofd der Schot-
sche school, met stukken, uit 
de lessen van ROYER-COLLARD 
ontleend, en eene voorrede des 
vertalers, 6 dl.», in 8 . ™ ; — 
2.o Vertaling der zedelijkwijs-. 
geerige Schelsen, door DUGALD 
STEWART, 1828—183Gj •— 3.o 
Melanges etc. (Wijsgeerige men-
gelingen), 1833, in 8 . ™ ; — 
4.o Cours etc..(Leergang van het 
ndtuurregt), 1833, met een 3. e 

dl. na den dood des schrijvers 
in,het licht gegeven j — 5.o Nou-
veaux etc. (Nieuwe wijsgeerige 
mengelingen), door DAMIRON in 
het lieht gegeven, 1842, in 8.*> 
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bestemd, de wiskundige weten-
schappen. Daar hij in eenen 
hoogen graad met genie voor 
de werktuigkunde was begaafd, 
vond hij de stoombooten u i t , 
en trachtte gedurende de emi-
gratie zijne ontdekking, waar-
van hij in 1783 op de Saone 

, reeds proeven had genomen, 
ingang le doen vinden. Na vele 
teleurstellingen en ohtmoedigin-
g e n , verkreeg hy in 1 8 1 6 een 
octrooi, geld en beschermers; 
maar de besluiteloosheden, die 
van het begin eener dergelijke 
onderneming onvermijdelijk zijn, 
verständen in weinige jaren de 
fondsen der deelnemers, en de 
speculanten, die later kwamen, 
wisten de voordeelen in hun 
belang te verzekeren. JOUFFROY 
verviel in de vergetelheid, daar 
hij slechts eene geringe jaar-
wedde h a d , om van te leven. 
Hij overleed in 1832 in het 
invaliden-gesticht. Op een ver
slag door den heer CAucHV tont-
worpen, lieeft de akademie' van 
wetenschappen, den 1 Novem
ber 1 8 4 0 , de door JOUFFROY 
gedane ontdekking, en de on-
dankbaarheid, waarmede men 
zijne diensten heeft beloond, 
bekrachtigd. 

JOBY (VICTOR JOZEF ETIENNE, 
bijgenaamd DE) , een letterkun
dige , in 1 7 6 9 te Jouy, een 
dorp bij Versailles, geboren ; 
verkreeg door den invloed zijner 
beschermers, in den ouderdom 
van 1 3 jaren eenen onder-luite-
nants-post bij een koloniaal-
regiment, en maakte in zulk 
eenen jeugdigen leeftijd, eene 

H. DEEL. • B 

reis naar Guyana, mede. Later 
werd hij in Oost-Indië aange-
steld, In 1790 in Frankriß 
teruggekeerd , werd hij tot ka-
pitein bevorderd, en na de in-
neming van Veürne, op het 
slagveld tot adjudant-generaal 
benoemd. In eene der militaire 
procedures betrokken, welke in 
1 7 9 3 zoo vele offleieren naar 
het schavot voerden, ontsnapte 
hij enkel aan den dood door naar 
Zwitserland te vlugten. Na den 
9 Thermidor in Frankriß te
ruggekeerd , werd hij in zijnen 
rang hersteld; maar na zieh op 
den 1 3 Vendémiaire geen groote 
voorstander van dien dag te 
hebben getoond, werd hij in 
hechtenis genomen en afgezet. 
Eenigen tijd daarna tot bevel-
hebber van Mißssel benoemd, 
duurde het niet lang of hij 
werd op nieuw gedestitueerd, 
en na voor de derde maal in 
zijnen rang te zijn hersteld, ver-
zocht hij om zijn ontslag, dat 
hij met eenejaarweddebekwam. 
Van toen af beoefende hij de 
letterkunde ; maar slechts döbr 
eenige vaudevilles en andere 
ondeduidende voortbrengselen 
bekend, was het eerst in 1807 , 
dat hij door zijne opera la Fes
tale de aandacht tot zieh trok. 
Voor dit stuk viel aan ' den 
schrijver de prijs ten deel, door 
het instituut op het beste lier-
dicht uitgeloofd: hetzelve werd 
gevolgd door verscheiden andere, 
waarvan wij slechts willen noe-
men Fernand-Cortes, hetwelk 
ook zeer veel bijval vond. Eer-
zuchtig om roem te behalen, 
dien hij niet met den toonkunste-

b 
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naar behoefde te deelen, deed 
hij in 1 8 1 3 , in net théâtre-
Français, zijnen Tippo-Saëb uit-
voeren ; het onderwern van dit 
treurspel werd hem ingegeven 
door de herinnering aan zijnen, 
veldtogt in Indië. Dit treur
spel en dat van Sylla, tien 
jaren later uitgevoerd, zijn de 
eenige van dezen schrijver die 
op het tooneelregister (réper-, 
toire) zijn gébleven. Met een 
buigzaam talent begaafd, leverde 

.hij, terwijl hij voor het too-
neel werkte, onder den naam 
van l'Ermite de la chaussée 
d'Anlin, aan de dagbladen eene 
menigte arlikels, waarin hij de 
zeden, de dwaas- en bespotle-
lijkheden der Parijzenaars ten 
Jtoon Steide; maar door den bîj-
val medegesleept, maakte hij 
misbruik van de door hem ge-
schapen genre, en leverde zelf 
verscheiden variation op zijnen 
Ermite,-Ate verre beneden het 
oorspronkelijke zijn. In 1 8 1 5 , 
verving hij PARNY (zie dat Art. 
•Wbk.-) bij de Fransehe akade-
mie. Een.der vertegenwoordi-
gers der' vùjsbegeerte van de 
18.* eeuw zijnde, voerde hij in 
den Constitutionnel en in de 
Minerve, en in eene menigte 
kleinere bladen eenen vinnigen 
oorlog tegen de rèstauratie. Ten 
gevolge daarvan geraakte hij 
eenige maandenin de gevangenis, 
hetwelk geen ander uitwerksel 
had, dan hem het denkbeeld 
tot tvvee nieuwe pamphletten 
integeven: les Ermites en prison 
en les Ermites en liberté. Na 
de omwenteling van 1830, werd 
hij tot hoofdopziener van de 
bibliotheek van het Louvre be-

noemd. Sedert dat tijdstip was 
hij even-zoo vreemd aan de 
staalkunde als aan de letteren, 
en overleed te Saint-Germain 
den 4 September 1846. DE JOUY 
heeft zelf eene uitgave zijner 
Werken (Œuvres) in het licht 
gegeven, Parijs, 1823—27, 27 
dl. n in 8 .v° , een al të zware 
ballast, dan dat dezelve geheel 
tot de nakomelingschap zou kun-
nen oVergaan. De heer EMPIS 
is hem bij de Fransché akade-
mie opgevolgd. 

JULLIEN DE PARIS (MARCUS 
ANTONIUS), in 1 7 7 5 in de 
stad, waarvan hij den naam 
heeft aangenpmen i geboren, 
maakte zijne Studien met het 
beste gevolg, en na door En
geland gereisd le hebben, kwam 
hij in zijn vaderland terug, al-
waar hij de betrekking van ad-
junct-kapitein in den staf van 
een Italiaansch legioen aan-
vaardde. BONAPARTE , die zijne 
talenten op prijs Steide, ver-
trouwde hem bijzondere werk-
zaamheden toe, onder anderen 
de redactie van den Courier de 
l'armée d'Italie, een staatkun
dig half-officieel bulletin, beur-
telings bestemd om aan het leger 
den inwendigen toestand van 
Frankriß, en aan Frankriß, 
de gevoelens en wenschen des 
légers bekend le maken. Daarna 
als lid van het inspectie-corps 
aan de monsteringen der .2.° 
militaire, afdeeling verbonden, 
werd hij aan de policie des 
keizers verdacht, en van zijne 
papieren beroofd, waarin men 
echter niets vond, dat hem m 
de waagschaal kon stellen. Als 
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Bonapartist, onder de eerste 
restauralie in ongenade verfal
len, gedurende ,de 100 dagen 
als royalist verwijderd, rigtte 
hij bij de terugkomst der BOURBONS het dagblad l'Indépendant 
op, dat later de Constitutionnel 
is geworden. In' 1817 nood-
zaakte FOUCHÉ hem Parijs te 

•verlaten. Hij kwam aldaar in 
1819 terng, en hield zieh voor-
namelijk bezig met de Revue 
encyclopédique, waarvan hij, 
onder medewerking van LAN-JUINAIS, de Stichler was. Hij 
deed verscheiden reizen door 
Schotland, Engeland en Ne-
derland, ten einde de weten-
schappelijke en letterkundige 
betrekkingen zijner Revue uit-
tebreiden, en overleed te Parijs, 
in 1848. Behalve verscheiden 
dagblad-arlikels heeft men van 
hem ; l.o De la méthode etc. 
(Over de opvoedingsioijze van 
PESTALOZZI , in het opvoedings-
gesticht van Iverdun in Zwitser-
landgevolgd, en in oefening 
gebragt), Milane, 1812, 2dl.», 
in 8.™ ; — 2.o Introduction etc. 
(lnleiding tot den. leergang van 
de physiologie der hersenen ens,), 
Parijs, 1808 , in 8.vo * — 3.o 
Essai etc. (Algemeene proeve, 
van natuur- en sedekundige en 
intellectueele opvoeding ens.), 
Parijs, 1808, in 4 M ' ; • — 4.o 
Esquisse etc. (Schels van een 
mtwerp van geschiedkundige 
leesoefoningen, ens.), Parijs, 
1821, in 8.™ ; — 5.o La France 
«fc. (Frankrijk in 1825, of 
nijn leedwesen en mijne hoop, 
verhandeling in dichtmaat), 
Parijs, 1825, in 8.™ 
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JUMELIN (JOANNES BAPTISTA), 
een natuurkundige, in 1715 
bij Cherbourg geboren, maakte 
zijne Studien bij de Eudisten 
van Caen, daarna kwam hij 
te Parijs, alwaar hij kwartier-
meesier in een collegie werd. 
Gedurende de vrije oogenblik-
ken , welke hem zijne betrek-
king overliet, volgde hij de 
leergangen der geneeskunde, en 
legde zieh voornämelijk op de 
natuurkundige wetenschappen 
toe. Hij was lid van het bu
reau van raadpleging van kun-
sten en wetenschappen, en 
zijne talenten als arts en als 
natuurkundige hadden hem 
reeds met roem bekend ge-
maakt, loen CHOISEUL-GOUFFIER 
hem verkoos, om hem op zijn 
gezantschap naar Konstantinopel 
te vergezellen. Gedurende den 
geheelen tijd, welken JUMELIN 
in Turkije doorbragt, hield hij 
zieh bezig met nasporingen in 
de natuurlijke hislorie en in 
de oudheden. Bij het door-
kruisen der kuslen van de 
Zwarte-Zee, ontdekte hij de 
bouwvallen der stad Githium, 
waarvan nog geen schrijver ge-
wag had gemaakt, en schreef 
over deze ontdekking eene Ver
handeling , welke hij later het 
instituut aanbood. Op eene 
innige wijze aan den ongeluk-
kigen LAVOISIER en den abbö 
SPALLANZANI verknocht, droeg 
hij door zijne werkzaamheden 
en zpe proefnemingen tot ver
scheiden ontdekkingen dier be-
roemde geleerden bij. Tijdens 
de organisatie der lyceen, werd 
hij tot hoogleeraar der natuur-

b 2 
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künde benoemd, en overfeed 
te Parijs in 1807. Aan dezen 
geleerde lieeft men de uitvin-
ding eener luchtpomp van een 
bijzonder zamenstel, van eene 
nieuwe brandspuit enz. te dan
ken. JUMELIN heeft verscheiden 
goede werken nagelaten, onder 
welke men onderscheidt : Traité 
etc. (Elémentaire verkandeling 
over de natuur- en scheikunde), 
Parijs, 1809 , in 8 . T O ; het 2.<> 
deel, dat over ,de natuur-wis-
kundige wetenschappen moest 
handelen is in handschrift ge-
hieven. Zijne Œuvres diverses, 
betrekkelijk de wetenschappen 
en kunsten, waren reeds in 
1800, in 8.™ in het licht ver
sehenen. 

* JUNG (JOHANN HEINRICH), 
genaamd STILLING, den 1 2 
December 1 7 4 0 , te Im-Grund, 
in het Nassausche van arme 
ouders geboren, won in het 
begin zijn bestaan door het 
kolenbranden, leerde echter la
ter het kleermakersberoep; hield 
zfch daarbij met wetenschappe-
lîjke studiën bezig, en trachtte 
eenen post van schoolonderwij-
zer te bekomen. Daar hem 
dit niet gelukte, keerde JUNG 
tot zija handwerk terug, be-
kwam echter weldra eenen post 
van huisonderwijzer, waarbij 
hij zoo veel bespaarde, dat hij 
te Straatsburg in de genees-
kunde kon studeren. Hierop 
leefde hij te Elberfeld, tot dat 
hij in 1 7 7 8 , aan de kamer-
school te Lautern kwam. Toen 
deze inrigting in 1784 naar 
Heidelberg werd verplaatst, 
yolgde ook JUNG dezelvo der-
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waarts. In Marburg, werwaarts 
hij in 1 7 8 7 als hoogleeraar 
der land- en slaats-huishoud-
kundige wetenschappen werd 
beroepen , beviel het hem niet 
zeer, en hij keerde daarom 
gaarne in 1804 als gewöon 
hoogleeraar der staatkundige 
wetenschappen naar Heideiberg 
terug. Hij overfeed te Karls
ruhe, werwaarts hij zieh in 
de laatste jaren zijns levens 
begeven had, den 23 Maart 
1 8 1 7 . JUNG werkte bijzonder 
gelukkig als oogmeester (oculist). 
Als openbaar onderwijzer schreef 
hij verscheiden werken over de 
door hem voorged ragen vakken, 
zoo als: l .o Lehrbuch der Forst
wissenschaft, 2 dl,»; 2.0 uitg. 
Mannheim, 1 7 8 7 ; —-2.o Lehr
buch der Fabrikwissenschaft, 
2.o uitg. Neurenberg, 1 7 9 4 ; — 
3.o Lehrbuch der Handlungs
wissenschaft, 2.« uitg. Leipzig, 
1 7 9 9 ; - - 4.0 Lehrbuch der 
Staatspolizeiwissenschaft, ibid, 
1 7 8 8 ; ' — 5.o Lehrbuch der 
Finanzwissenschaft, ib. 1789. 

— Vorder: 6.o SHILLINGS Ju
gend-Jünglings- und Wander
jahre, 2 dl.», Berlijn, 1777} 
— 7.o Autobiographie, nieuwe 
uitgave, ib. 1806 , 6 dl.», en 
Heidelberg, 1 8 1 7 ; bij uittrek-
sei, Heidelberg, 1 8 1 7 ; — 8.o 
Geschichte des Herrn VON MOR-
GENTHAU , 2 dl.n, Berlijn, 1 7 7 9 ; 
— 9.o Geschichte FLORENTIN ? 
VON FAHLENDORN , ibid , 1 7 8 1 , 
3 di». _ lo .o Leben der THEO
DORE VON LINDEN , ib. 1 7 8 3 , 2 
dl.»; _ ii.o Bas Heimweh, 
5 dl.«-, Marburg, 1 7 9 4 ; 7 -
12.0 THEOBALD oder der Schwär
mer, Leipzig, 1 7 9 7 , 2 dl.n; 
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— lâ.o Scenen aus dem Geis
terreiche, 2 dl.»; Frankfort, 
1 8 1 7 ; — 14.o > Siegesfeier, 
eine Scene aus dem Geisterrei
che, 2 dl.», ib. 1 8 1 7 ; — 15.o 
Chrysaon, oder das goldene 
Zeitalter, Neurenberg, 1 8 1 9 ; 
— 18.o Erzählungen, 3 dl.», 
Frankfort, 1 8 1 4 — 1 5 ; — 17.o 
Verklärung, Neurenberg, 1821 ; 
— 18.0 Gedichte, door SCHWARZ 
uitgegeven, Frankfort, 1 8 2 1 . 
Onder zijnen naam versehenen 
ook nog: 19.o Der gràueMann, 
Neurenberg, 1 7 9 5 — 1 8 1 6 ; — 
20.o Theorie der Geisterkunde, 
ib. 1 8 1 9 , welk laatste werk 
het grootste opzien baarde, wijl 
daarin niet alleen de wezenlijk-
heid der geestverschijningen ver-
dedigd, maar deze zelfs in eenen 
theosophisch-mystieken zin ver-
klaard worden. De gezamenlijke 
werken van JUNG versehenen te 
Stutgard, in 1 8 3 5 , envolgende 
in 8 dl.» Van de onder deN.0S 

6 , 1 2 , 1 3 , 1 9 , 20 enz. aan-
geduide Schriften, bestaan er 
vertalingen in het Nederduitsch. 

JUSSIEU (ANTONIUS LAURENTIUS 
DE), een beroemde kruidkun-
dige, neef van ANTONIUS en 
BERNARD DE JUSSIEU (zie dat 
Art. -Wbk.-), in 1747,* te I#o» 
geboren, had. juist zijne Stu
dien volbragt, toen zijn oom 
BERNARD hem naar Parijs riep. 
In 1770 verving hij den ge-
neesheer LEMONNIER , als kruid-
kundig betoöger (démonstrateur) 
in den plantentuin. Driejaren 
later werd hij als lid in de 
akademie van wetenschappen 
opgenomen. In 1 7 7 4 hield hij 
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zieh, gëzamenlijk met ANDREAS 
THOUIN , bezig met het verplan
ten van den tuin des konings, 
volgens eene wijze die meer 
met de vorderingen der weten
schappen strookte. In 1 7 7 7 , 
werd hij tot administrateur Van 
denzelven benoemd; maar in 
1 7 8 5 , stond hij zijnen leerstoel 
aan DESFONTAINES (zie dat Art. 
-Wbk.-) af. Bij de reorganisa-
tie der faculteit van Parijs, in 
1804 , werd hij tot hoogleeraar 
bij dezelve benoemd. Sedert 
1808 was .hij lid van den raad 
der' üniversiteit. Hij overleed 
te Parijs, den 1 7 September 
1836. In 1822 werd hij op 
de lijst der honoraire hoogleer-
aren geplaatst. DE JUSSIEU heeft 
in het licht gegeven : l.o Rap
port etc. (Ferslüg van een' der 
commissarissen door den koning 
belast, met het onolerzoek van 
het dierlijk magnetismus) , 1 7 8 4 , 
in 8.™ De slotsom van' dit 
verslag is, dat de ménsch op 
zijnen natuurgenoot • door de 
aanraking eenen gevoeligen in-

' druk te weeg brengt; maar de 
verslaggever schrijft dit uitwerk-
sei eerder toe aan de üitvloeijing 
der dierlijke wärmte, dan aan 
eene nog niet bewezene magne
tische vloeistof; — 2.o Genera 
plantarum seemdum ordines 
naturales disposita, juxta me-
thodum in horte regis parisiensi 
exaratam, anno 1 7 7 4 ; Parijs, 
1 7 8 9 , in 8.™ ; herdrukt ' met 
aanteekeningen USTERIZ, Zu
rich , 1 7 9 1 , in 8.™ ; 3.e uitg. 
Leipzig} 1 7 9 2 , in 8.™ In 
weerwil van eenige kleine on-
volledigheden is dit werk een 
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der schoonste gedenkstukken, 
•welke de menschelijke geest 
voor de wetensehap der natuur 
heeft opgerigt, en dat, volgens 
CUVIER , dezelfde omwenteling in 
de waarnemende wetenschappen 
heeft geraaakt, als de scheikunde 
van LAVOISIER in de proefonder-
vindelijke wetenschappen ; — 
3.o Tableau etc. (Kort overzigt 
der kruidkmdige méthode van 

BERNARB en ANTONIUS LAURENTIUS DE JUSSIEU), 1 7 9 6 ; — 
4.o Tableau etc.' (Tafereel der' 
botanische school van den plan-
tentuin), J800 , in 8.™ Deze 
geleerde is daarenboven de 
schrijver eener geschiedenis van 
den Tain des konings van des-
zelfs stichting tot aan den dood 
van BUFFON ( 1 6 April 1788). 
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* KAAU-BOERHAYE (ABRAHAM). 
— Zie BOERHAVE (ABRAHAM K.) 
•Wik.-

* KADLUBKO (VINCENTHJS) , de 
oudste Poolsche geschiedschrij-
ver, die vermelding verdient, 
te Karnow in Galicie geboren, 
werd in 1206 bisschop van Kra
kau, door de beide Poolsche 
koningen CASIMIR II en LESKO 
V , in verscheiden gewigtige 
staatsaangelegenheden gebruikt, 
en overleed in 1223 als monnik 
in het Gallicische Cistersienser-
klooster Andrizeinow. Zijne Ge-
schiedenis van Polen, in 4 dl.», 
die tot het jaar. 1204 loopt, 
strekt tot grondslag van alle 
latere geschiedkundige werken 
over Polen. Zij werd later tot 
1424 voortgezet, en verscheen 
het eerst in druk te Dobronil, 
in 1 6 1 7 , door FELIX HGRBURT 
bezorgd; vervolgens in 1 7 1 2 , 
te Leipzig, en werd eindelijk 
in 1 7 4 9 , te Dantzig door LENG-
men uitgegeyen. 

* KALKBRENNER (FRIEDRICH), 
zoon van CHRISTIAAN K. (zie dat 
Art. *Wbk.-), een beroemde vir-
trfioos op do piano-forte en com-
ponist, werd op eene reis van 
Cassel naar Berlijn, alwaarzijn 
vader in 1 7 8 8 , als kapelrneesler 
der koningin van Pruissen, een 
beroep had bekomen, in de 
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nabijheid van laatstgenoemde 
stad geboren.. Het eerste on-
derwijs in de toonkunst ontving 
hij van zijnen vader, en van 
af het jaar 1 7 9 9 , toen döze 
zieh in Parijs nederzette, in 
het conservatorium aldaar zijne 
vordere ontwikkeling voor de 
kunst. NICODOMI en ADAM wa
ren zijne onderwijzers in het 
klavierspei, CATEL in de harmo
nie. Op het einde van 1803 in 
Weenen gekomen, genoot hij op 
aanbeveling van HAYDN, die den 
jongen kunstenaar vaderlijk ôp-
nam, het onderwijs in het con-
trapunt van ALBRECHT BERGER , 
en kwam alhier in den vertrou-
welijken omgang met CLEMENTI 
en HÜMMEL, op het denkbeeld 
eener ineensmelting der groote 
ruime speelwijze der Clementi
sche school met de vlugge, be-
vallig schitterende der Weener, 
uit welke vereeniging zijne ei
gene uitmunlende voordragt ont-
sproot. In 1 8 1 4 begaf hij zieh 
voor de eerste maal naar Londen, 
en van af dat tijdstip dagtee-
kent zijne wereldberoemdheid. 
In 1824 trok KALKBBENNER met 
een aanzienlijk vermögen in het 
privaat-leven terug, en rigtte 
gemeenschappelijk met PLEYEL, 
de bekende fabrijk op, uit welke 
zulke voortreffehjke vleugelstuk-
ken te voorschijn kwamen, en 
die aan de vervaardiging van 

6 4 
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instrumenten te Parijs eene zoo 
groote vlugtgaf. Opaansporing 
zijner vrienden, besloot hij later, 
ter voortplanting zijner school, 
aan talentvolle jongelingen on-
derwijs in eenen driejarigen leer
gang te geven. Hij Voerde een 
vorstelijk huis, en stond met 
de aanzienlijke klingen der Parij-
sche zamenleving in onafgebro-
kene betrekking. t Reeds sedert 
eenigen tijd sukkelende, had hij 
besloten, om in de baden van 
Ischia genezing te gaan zoeken, 
toen hem in Junij 1 8 4 9 , in 
het viele Enghien bij Partys, 
de cholera plotseling inhetgraf 
sleepte. Zijne nagelatene we-
duwe is eene dochter van den 
generaal D'ESTAING , en .achter-
nipht van den beroemden ad-
miraal van dien naam; zijn zoon 
ARTHUR is de waardige erfge-
naam zijner latenten. 

* KAMENSKY (MICHAet FEODO-
ROWITSCH, graaf), uit een Poolsch 
adellijk geslacht gesprolen, trad 
vroeg in Russische dienst, diende 
»et onderscheiding in den Turk-
schen oorlog, en klom op tot 
den rang van generaal en veld-
maarschalk. Zijne gestrengheid 
verduisterde zijne overige goede 
eigenschappen, en zelte hem 
onder CATHARINA en PAUL I te-
rug. Eerst ALEXANDER Steide 
hem in 1802 weder aan, en 
droeg hem in 1807 het opper-
bevel op over de Russische le-
gers in Palm, legen NAPOLEON, 
hetwelk hij wegens geschillen 
met ẑ ne ondergeschikte veld-
heeren, en wegens den ongeluk-
kigen uitslag van den veldtogt 
van' 1806 weder verloor. In 
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1810 verving hij bij het Mol 
daw-leger vorst BRAGATION. Hij 
behaalde eene zegepraal op den 
groot-vizier bij Scìmmia, doch 
het mögt hem niet gelukken 
Schumla te Yeroveren. In Oc
tober 1 8 1 0 nam hij echter Rust-
Schuck in, en later ook Giurgewo, 
Szistowa, Widdin en NikopoliSi 
Hij overleed te Odessa in 1 8 1 1 . 

* KAMPEN (NICOLAAS GOTFRIED 
VAN), Nederlandsche geschied-
schrijver, in 1 7 7 6 te Haarlem 
geboren, werd in 1 8 1 6 onder-
wijzer aan de universiteit te 
Ley den, en in 1829 hoogleer-
aar der Nederduitsche taal- en 
letterkunde, aan het Athenaeum 
Illustre te Amsterdam, welke 
betrekking hij tot aan zijnen 
dood, den 1 5 Maart 1839 voor-
gevallen, bekleed heeft. Het is 
aan hem dat men in eene reeks 
van welgeschreven werken, de 
geheele geschiedenis der Neder-
landen en derzelver volkplantin-
gen, uit een staals-aardrijks- en 
letterkundig oogpunt beschouwd, 
te danken heeft ; tot de voor-

i naamste zijner Schriften behoo-
ren : 1.° Geschiedenis der Kruis-
tagten , 4 dl.», 1822—26 ; — 
2.° Geschiedenis van Griehen' 
land, Delft, 1 8 2 7 , enz.j — 
3.0 Aardrtyhshunde van Afrika, 
3 dl.« 1 8 2 7 — 2 9 ; — 4.° De 
Fr ansehe overheersching in Eu
ropa, 1 8 1 5 — 2 3 ; — 5.o Ge
schiedenis der Nederlanden, 
door hem mede in het Hoog-
duitsch in het licht gegeven, 
2 dl.», Hamburg, 1 8 3 2 — 3 3 ; 
— 6 ° Geschiedenis der Neder
landsche letterkunde, door Owo 
in het Hoogduitsch vertaald, 
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Erlangen, 1839. Verdor schreef 
hij eene menigte bijzondere 
Verhandelingen en Antwoordén 
op prijsvragen. 

* KANARIS (KONSTANTIJN) , in 
1785 op het eiland Ipsara ge
boren, was eerst algemeen ma-
t r o o S j daarna kapitein van een 
klein Grieksch koopvaardijschip, 
en bood zieh in den Griekschen 
vrijheiddsstrijd in 1822 als aan-
voerder van eenen brandér aan. 
In den nacht van den 1 8 op 
den 1 9 July deed hij in het 
kanaal van Chios het Turksch 
adnairaalschip, met den Kapu-
dan-pacha, KARA-ALI, aan boord, 
in de lucht springen; hetzelfde 
deed hij den 1 9 November met 
een fregat, ter reede van Tene-
dos. In Augustus 1824 ver-
brandde hij andermaal een fregat 
bij Samos, en in October des-
zelfden jaars een korvet in de 
haven van Milylene; hierop 
diende hij onder MIAÚLIS, als 
brander-aanvoerder. In 1825 
beproefde hij te vergeefs, om 
de Turksche vloot te Alexandria 
te verbranden. In 1826 werd 

• hij kapitein van het fregat Beh 
las; in 1827 voor Ipsara ver-
tegenwoordiger in de nationale 
vergadering, en in 1 8 2 9 , als 
een aanhanger van CAPOD'ISTRIAS 
(zie ISTRIAS -Wbk.-), tot bevel-
hebber der citadel van Nauplia 
benoemd. Na het vermoorden 
van den graaf trok hij naar 
Syra terug, alwaar hij met den 
tilel van scheeps-kapitein der 
eerste klasse (pliarch), en als 
ridder van de orde des Verlos-
sers, in 1836 overleed. 

B 

KAPODISTRIAS. — zie ISTRIAS-
•Wbk.-

KARAMSIN (NIKOLAI MICHAI-LOW). — Zie KARAMZINE -Wbk.-

KAREL X, koning van Frank
riß, zoon van den dauphin 
PHILIPPUS , die de zoon was van 
LODEWHK. XV, en broeder van 
LODEWIJK XVI en LODEWMK. 
XVIII, werd te Versailles, den 
9 Oclober 1 7 5 7 geboren. Hij 
ontving bij het E. Doopsel den 
naam van KAREL PHILIPPUS,- en 
droeg tot aan zijne komst tot 
den troon den titel van graaf 
van Artois. Bij gelegenheid van 
het huwelijk van zijnen broeder, 
den graaf van Provence, in 1 7 7 1 , 
door zijnen grootvader tot rid
der van den H. Geest benoemd, 
trad hij den 1 6 November 1 7 7 3 , 
in den echt met MARIA THERE-* 
SIA van Savooiß, die tijdens 
de uitwijkingin 1805 overleed, 
en bij welke hij drie hinde
ren verwekte, eene prinses, die 
jong overleed, en de hertogen 
van AngouMme en van Bern. 
In 1 7 7 7 verliet deze prins voor-
de eerste maal Versailles; om 
de havens des koningrijks te 
bezoeken, waarin de zorg van 
LODEWIJK XVI, de onder de 
vorige regering vervallen zee-
magt trachtte te herstellen, en 
na het hof van Madrid bezocht 
te hebben, ging hij in 1 7 8 2 
als vrijwilliger deel nemen aan 
den veldtogt van Gibraltar. In 
die tijden, waarin de vijanden 
van het koningschap reeds de 
gunstige gelegenheid bespiedden 
om eenen waggelenden troon 

b 5 
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omverlewerpen, boden de her-
haalde onvoorzigligheden van 
den graaf van Artois, hunner 
boosaardigheid een aanhoudend 
voedsel aan. Toen tijdens de 
bijeenroeping der notabelen, de 
koning elk zijner beide broeders 
tot voorzitter van een bureau 
had benoemd, bewoog de.graaf 
van Artois het zijne, om zieh 
té'gen elk denkbeeld van her-
vorming te verklaren, terwiji 
MONSIEUR (later LODEWIJK XVIII) 
zieh voor elke toegeving gunstig 
toonde. Dit verschil in hetge-
drag der beide prinsen maakte 
den graaf van Provence bij het 
hof verdacht, en Steide den 
graaf van Artois hoe langer zoo 
meer aan de vijandschap der ré
volutionnaire partij bloot. Toen 
de constituerende vergadering 
hare eersté zittingen hield, be-
sloot de graaf van Artois die, in 
de tweede vereeniging der nota
belen , met de overige prinsen 
van den bloede, een adres aan 
den koning had onderteekend, 
waarin hij zieh met nadruktegen 
de_ invoering van elke nieuwig-
heid verhief, om door eenen eigen
händigen brie'f de vereeniging 
der drie orden te bevorderen. Dit 
.gedrag was echter niet in staat 
om de vooringenomenheid weg-
tenemen, waarvan hij hetvoor-
werp was. De dag van 1 4 Julij, 
die een nieuw tijdperk van ge-
welddadigheden en moordtoonee-
len opende, deed hem ailes 
voorgevoelen wat hij te vreezen 
had, en bewoog hem het ko-
ningrijk te verlaten. Toen de 
koning zieh zonder gevolg en 
zonder lijfwacht naar de verga
dering begaf, vergezelde hem de 

graaf van Arlois; maar op den 
avond van denzelfden dag ver-
trok hij om Franhrijk te ver
laten. Hij begaf zieh met zijne 
beide zonen, en de hertogen 
van Bourbon en Enghien, naar 
Turijn. Wa te Mantua eene 
eerste ontmoeting met keizer 
LEOPOLD te hebben gehad, en 
eenigen tijd te Worms en op 
het kasteel Brühl bij Bonn te 
hebben doorgebragt, vestigde hij 
zieh in 1 7 9 1 , kortstondiglijk te 
Brüssel Hij vertrok vervolgens 
naar Weenen, ontmoelte LEOPOLD andermaal te Pilnitz, waar 
zieh ook de koning van Pruissen 
bevond. Nadat echter LODEWIJK 
X V I , wiens toestand van dag 
tot dag bedenkelijker werd, zijne 
goedkeuring aan de constitutio-
neele acte had gegeven, noo-
digde hij zijne broeders en den 
prins van Conde uit, om naar 
Frankrißh terugtekeeren, op 
grond van het dekreet, dat alle 
Franschen, die voor den 1 Jan
uary 1 7 9 2 niet zouden zijn te-
ruggekeerd, als vijanden van den 
staat verklaarde. De graaf van 
Artois antwoordde uit Coblents, 
dat hij niet kön gehoorzamen 
aan bevelen, die klaa:rblijkelijlt 
door het geweld waren afgeperst, 
en die de koning niet zou ge
geven hebben, indien hij niet 
in eenen staat van ligchamelijke 
en zedelijke gevangenschay^^ 
gehouden. Kort daarna verscheen 
er eene proclamatie, welke zwar4e 
beschuldigingen tegen de natio
nale vergadering bevatte. Alle 
hoop op verzoening verdween-
De wetgevende vergadering trad 
tusschen beide, on handelde zon
der eenig ontzag. Den 2 Jan-
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uarij 1792 vaardigde zij een 
besluit uit, waarbij de graaf 
van Artois in staat van beschul-
diging werd gesteld. Viermaan-
den later trok zij het tractement 
in, dat hem door deconstitutie 
was toegekend en verklaarde dat 
zijn lijftogt door zijne schuld-
eischers in beslag kon -worden 

. genomen. De graaf van Artois 
bevond zieh te Hamm in West-
fahrt, toen hij het berigt van 
den döod van LODEWIJK XVI 
ontving. MONSIEUR nam alstoen 
den titel van regent aan,engaf 
aan zijnen broeder dien van lui* 
tenant-generaal des koningrijks. 
Deze prins vertrok kort daarna 
naar Petersburg, alwaar hem 
een vorstelijk onthaal wachttê  
De keizerin CATHARINA bood 
eigenhändig hem eenen prach
tigen degeh aan , waarvan zij 
wilde, zeide zij , dat hiß sich 
zou bedienen ter herstelling van 
den luister van zijn huis; zij 
beloofde twintig duizend man 
ter beschikking van den regent 
te stellen, mits Engeland de-
zelve zoude bezoldigen. Het 
kabinet van St. James trad 
met de verbannen prinsen in 
onderhandelingen, welke, het 
door bereitende Vertragingen Iis* 
tiglijk verijdelde. Toen echter 
de prins zieh in 1795. naar Len
den had begeveö, Steide men 
te zijner beschikking het fregat 
the Jason, van het smaldeel 
van den commodore WARREN , 
en hij vertrok van Portsmouth, 
door eenige duizenden uitgewe-
kenen vergezeld. Terwyl de Ven-
deers, onder aanvoering van 
B̂ARETTE , hunne laatste hoop, 

»n den graaf van Artois, wiens 

aanslaande komst.men htm had 
aangekondigd, stelden, zoo had-
den zij de wapens weder opge-
vat. Na eenigen tijd längs de 
westelijke kusten gekruist te 
hebben, landde de prins den 
29 September op lle-Dieu. In
dien hij dadelijk naar het vas-
teland wäre overgesloken, zieh 
bij het Vendeesche leger gevoegd, 
en door den ihvloed van zijnen 
naam al de koningsgezindestrijd-
krachten van het Westen ver-
zameld had , zoo lijdt het geen 
twijfel of zijne onderneming zou 
eenige kans van welgelukken 
hebben aangeboden. Maar om 
dit ontwerp ten uitvoer tebren-
gen, werd er eene beradene 
kloekmoedigheid vereischt, die 
hem in de gewigtige aangelegen-
heden zijns levens altijd ontbrak. 
Daags voor dat de ontscheping. 
zoü plaats hebben, deelde de 
prins aan de personen van zijn 
gevolg depeehes mede, die hem 
noodzaakten zieh dadelijk naar 
Lenden te begeven (zie CHARETTE 
-Wbk.). De prins, dien men 
sedert den dood van den jon-
gen LODEWIJK XVII, MONSIEUR 
noemde, hield zieh slechts kör
ten tijd in Engeland op, en 
ging tot in 1 7 9 9 , zijn verblijf 
in Edimburg houden. Omtrent 
dezen tijd deed hij eene reis 
naar het vaste land, om zieh in 
Zwitserland bij het legioen van 
CONDE te voegen; maar daar hij 
hetzelve in volslagen nederlaag 
aantrof, haastte hij zieh om naar 
Engeland terugtekeeren. Toen 
in 1 8 0 3 , het hoofd van het 
consulair-bestuur aan de prinsen 
van het huis van BOURBON bei 
voorstel had da ten doen, om 
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afstand te doen van den troon, 
antwoordde LODEWIJK XVIII met 
gepastheid en waardigheid, en 
MONSIEUR onderteekende den 23 
April eene niet minder bepaalde 
weigerihg. Toen LODEWIJK XVIII 
Zwedeii niet meer als eene ge-
noegzaam veilige schuilplaats 
beschouwde, en naar Engeland 
was overgestoken, alwaar hij net 
door hem aangekochte kasteel 
van Hartwell bewoonde, begaf 
ook MONSIEUR in 1809 zieh der-
waarts, en blepf aldaar, tot dat 
de ontknooping van den veldlogt 
van Rusland, hem den val van 
NAPOLEON deed voorzien, en hem 
alzoo de hoop opende, zijn va-
derland weder le zien en de pa-
leizen zijner vaderen te bewonen. 
In het begin van 1 8 1 3 tjegaf de 
graaf van Artois zieh naar Basel, 
van waar hij in Frankriß door-
drong. Maar de klagten, die er 
van wege BONAPARTE op het con-
gres van Chdtillon over werden 
ingebragt, en de geheime inzig-
ten van verscheiden kabinetten, 
wier belangen met die der BOURBONS in strijd waren, deden den 
prins het bevel toekomen van 
terugtetrekken. Na de bepalin-
gen van den 31 Maart 1 8 1 4 , 
drong de graaf van Artois zonder 
tegenkanting door, en met den 
titel van luitenant-generaal des 
Iconingrijksbekleed, verkondigde 
hij in den naam zijns broeders, 
die nog in Engeland werd op-
gehouden, de herstelling des 
vredes, het einde der dwinge-
landij, de afschaffing der con-
scriptie en der belasting van de 
vereenigde regten. Het te Parijs 
gevestigde provisioneele bestuur, 
maakte, door zieh voor de BOUR

BONS te verklaren, de restauratie 
gemakkelijk. Detachementen der 
nationale garde, gingen op 4 . 
uren afstands MONSIEUR afhalen, 
die den 1 2 April 1 8 1 4 zijne* 
intrede in Pariß deed. De al-
gemeene tevredenheid, welke de 
bijna wonderdadige ontknoopipg 
van eenen inval deed onderviti-
den, die al de belangen van _ 
Frankrißt bedreigd hàd, de hoop, 
welke een beloofde vrede gaf, 
en vooral gelukkige woorden, 
in eene gülle uitstorting des 
harten uitgesproken, hadden de 
menigte geëleclriseerd. » Niets 
is in Frankriß veranderd, had 
de graaf van Artois gezegd, ik 
zie er slechts een Franschman 
te meer." Toen hij een zijner 
appartementen binnentrad, zeide 
hem iemand van zijn gevolg: 
» ' Monseigneur moet wel zeer 
vermoeid zijn. — Hoe, hernara 
de prins, zouik vermoeid zijß 
op eenen dag als dezen, den 
eersten dag van geluk, welke 
mij sedert vijf-en-twintig jaren 
is te beurt gevallen.'* Den 14 . E N 

droeg eene acte van den senaat' 
aan MONSIEUR het provisioneel 
gezag op, in afwachting dat Lo-DEWUK STANISLAUS XAVERIOS , tot 
den troon geroepen, deconslitu-
tioneele charte zou hebben aan-
genomen. De graaf van Artois, 
die de verklaring van beginselen, 
welke men hem vraagde, wilde 
ontwijken, daar dezelve de er« 
kentenis zoude zijn, eener boven 
het koninklijk gezag' verhevene 
constituerende magt, antwoord
de: » Ik heb kennis, genomen 
van de acte, welke mijnen door-
luchtigen broeder tot den troon 
van Frankriß terugroept- I l c 
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heb van hem de volmagt niet 
ontvangen om de constitute aan-
tenemen, maar ik ken zijne ge-
voelens en zijne beginselen, en 
vrees niet gelogenstraft tezullen 
worden, met te verzekeren, dat 
hij er de grondslagen van zal 
apnemen." In zijnen eigen' 
naam voegde de prins er by t 
n Ik bedank den senaat voor 
hetgene wat hij voor het geluk 
van Franhrijk heeft gedaan, 
door zijnen wettigen souverein 
terugteroepen. Er kan-onderons 
slechts een gevoelen bestaan,, 
al het verledene is vergeten, wij 
zijn slechts een broeder-volk. 
Zoo lang als ik aan het hoofd 
van het bestuur zal staan, en 
die tijd zal kort zijn, zal ik 
alles aanwenden, om het alge-
meene geluk te bevorderen." 
Deze verzekeringen waren op-
regt. Indien verscheiden han-
delingen van dezen vorstgebrek 
aan doorzigt en bekwaamheid 
verräden, zal toch de geschiede-
nis de opregtheid zijner bedoe-
lingen huldigen. De gereede toe-
treding tot het verdrag, waarbij 
aan den vreemdeling alle sterke 
Steden werden teruggegOven, door 
de Franschen sedert 1 7 9 2 ver-
overd, en dat de Fransche zee-
magt zeer beperkle, werd op 
eene bittere wijze aan MONSIEUR 
verweten; Intusschen werden er 
eenige wijze maatregelen geno-
men. De regtbanken der doua-
nen werden afgeschaft, en in 
een antwoord aan het consistorie 
der gereformeerden > verklaarde 
MONSIEUR ; dat de koning alle 
Franschen, zonder onderscheid 
van godsdienstige gezindheid, 
m z(jne toegenegenheid begreep. 

Kort na den intogt van LODE-WIJK XVIII te Parijs, was ARTOIS 
tot kolonel-generaal der nationale 
gardes van Frankrijk benoemd, 
doch werd later in zijnen ouden 
titel van kolonel-generaal der 
Zwitsers hersteld. Even als an
dere leden zijner familie, wilde 
hij de deparlementen bezoeken, 
en spreidde hij op die reis alom 
de bevalligheid en goedheid tea 
toon, welke hem eigen waren, 
zonder echter die behendige 
staatkunde in het werk te stel
len , waardoör HENDRIK I V , de 
vurigste zamenzweerders (li-
gueurs) tot zijne partij wist over 
te halen. Den 5 Maart 18 .16 , 
verham men op de Tuilerien de 
verschijning van NAPOLEON op de 
kusten van het F«r-dep.t Reeds 
in den volgenden nacht verlrok 
MONSIEUR naar Lyon, alwaar 
hij den 8,EN aankwam. Maar 
de vijandelijke gezindHeid der 
geesten noodzaakte hem om in 
allerijl naar" de hoofdstad terug-
tekeeren. Den 1 6 Maart verge-
zelde hij den koning naar het 
welgevende ligchaam, en zwoer 
trouw aan de constitutioneele 
Charte, zoowel in zijnen naam 
als in dien zijner familie. Toen 
de koning in den nacht van den 
1 9 op den 20,.zijn paleis ver-, 
laten had, volgde MONSIEUR met 
den hertog van Bern, hem 
eenige uren daarna, en na zieh 
te Haspres (Fr. Noorder-dep.t) 
te hebben opgehouden, ging hij 
zieh te Gern met het hoofd zij
ner familie vereenigen. Na de 
honderd dagen in Frankrijk te-
ruggekeerd, presideerde hij, den 
26 Julij het kies-collegie vah 
het Seme-dep.i, en verwierf 
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aldaar eencn grooten bijval door 
de bevalligheid zijner manieren 
en de gepastheid zijner woorden. 
In de kamer der pairs verzette 
hij er zich tegen, dat er dank-
betuigingen aan den hertog van 

'Angouleme, wegens zijn gedrag 
in het zuiden, zouden gestemd 
worden. » Het was, zeide hij, 
tegen misleide Franschen, dat 
hij zich genoodzaakt had gezien 
te strijden." Van dien oogenblik 
af tot op het einde der regering 
van LODEWHK XVIII, hield de 
graaf van Artois zich steeds van 
de oflicieele beweging der staat-
kunde verwijderd, en wijdde 
zich aan de oefeningen eener 
opregte godsvrucht toe, die door 
de herinnering aan de rnisslagen 
zijner jeugd nog versterkt werd. 
De aanslag, die den 13 Febr. 
1820 een einde maakle aan het 
leven van den hertog van Berri, 
dompelde de koninklijke familie, 
en voornamelijk den graaf van 
Artois, in eene diepedroefheid, 
die verzacht werd door de wel-
dra erkende zwangerschap der̂  
hertogin van Berri. De graaf 
van Artois beschouwde de ge-
boorte des hertogs van Bor
deaux , die het kind des mira-
kels werd genoemd, als eenen 

< troost des hem els, en als eene 
' schitterende getuigenis der be-
doelingen Gods met zijne,fami
lie. Nadat LODEWHK XVIII, 
den 1 6 September 1824 over-
leden was, zag zich de graaf 
van Artois, onder den naam van 
KAREL X, tot den troon geroe-
pen. Gelukkige woorden, door 
hem in den eersten oogenblik 

.zijner regering uitgesproken, 
werden met geestdrift opgevan-

gen. Terwijl hij den'soldaten 
verbood om de menigte, die 
op zijnen weg aandrong, terug 
te doen wijken; had hij uitge-
roepen : Point de hallebardes! 
en dit bewijs van vertrouwen 
had levendige Sympathie ver-
wekt. De ordonnantie, welke 
de censuur- vernietigde, weinige 
dagen voor den dood van LODE
WHK XVIII hersteld, werd met 
niet minder geestdrift onthaald. 
Tegelijkertijd werd er eene al« 
gemeen.e amnistie afgekondigd, 
ten gunste der deserteurs van 
het land- en zeeleger, en aan-
zienlijke sommen werden er op 
de cassette des konings aange-
wezen, om tot weldadige doel-
einden, te worden aangewend. 
Met geestdrift лат KABEL X 
alle gelegenheden te baat, om 
zich in het publiek te vertoo-
nen, en het nieuw geworden 
tooneel van eenen koning van 
Frankryk, die te paard mili-
taire feesten bijwoont, scheen 
de vreugde over zijne komst 
tot den troon nog te vermeer-
deren. De kunslen waren het 
bijzondere voorwerp zijner wel-
willendheid,, en ondervonden 
meer dan eens de uitwerkselen 
zijner koninklijke mildda'digheid. 
De kamers werden tegen den 
2 2 December bijeengeroepen, 
en daags te voren werd er eene 
Mis van den H. Geest gecele-
breerd, waarbij de prinsen der 
koninklijke familie en de groot-
waardigheid-bekleeders van den 
Staat in plegtgewaad tegenwoor-
dig waren. Deze godsdienslige 
plegtigheid, in welke partijdige 
schrijvers slechts een eerste be-
drijf van een slaafsch verbond 
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van de koninklijke inet de gees-
telijke magt hebben willen zien,. 
mögt in een Catholijk land niet 
anders dan gepast worden ge-
noemdj de wel begrepen gods-
dienst is de beste raadgeefster 
des gezags, even gelijk zij de 
veiligste waarborg der" ware vrij-
heid is. De koning opende de 
zitling der wetgevende verga-
dering met eene redevoering, 
waariii men de volgende zinsne-
den opmerkt: » Het vertrou-
wen der natie zal niet bedrogen 
worden. Mijne Heeren! ik ken 
al de pligten; welke de konink-
lijke waardigheid mij oplegt; 
maar sterk door mijne liefde 
voor mijn volk, hoop ik met 
de hulp Gods den vereischten 
moed en de noodige stand vas-
tigheid te bezitten, om dezelve 
te vervullen . . . . De oogenblik 
is gekomen, om de laatste wond 
der omwenteling te genezen. De 
loestand onzer geldmiddelen zal. 
ons in staat stellen, om deze 
groote daad van regtvaardigheid 
en staalkunde te volbrengen.... 
Gij zult, Mijne Heeren! bij de 
plegtigheid mijner zalving tegen-
woordig zijn. Däär, nederge-
bogen aan den voet van hetzelfde 
altaar, waar' CLOVIS de heilige 
zalving ontving, in tegenwoor-
digheid van Dengenen , die de 
volken en de koningen oordeelt, 
zal ik den eed hernieuwen, de 
wetten van den Staat en de door 
den koning, mijnen broeder, 
geöctrooijeerde instellingen, te 
handhaven en te doen naleven." 
De zalving had den 29 Mei 1825 
{»et grooten luister plaats. De 
heilige zalfflesch [ampoule), die 
sedert verscheiden eeuwon in 

de kerk van Reims vereerd werd, 
was in 1 7 9 3 door een' commis' 
saris der coriventie tegen het 
voetsluk van het standbeeld van 
LODEWIJK X V verbrijzeld ; maar 
geloovige handen hadden er frag
menten met een gedeelte van 
den balsem, dien dezelve be-
vatte, van bijeengezameld , en 
deze kostbare overblijfselen dien-
den tot de zalving van KAREL X . 
Deze plegtigheid, welke de ko
ning had doen voorafgàan door 

-eene amnistie aan de staatkun
dige veroordeelden verleend (28 
Mei 1825) , had eenen buitenge-
wonen toevloed van belangslel-
lenden uitgelokt, eh verscheiden 
dichters, waaronder LAMARTINE 
en VICTOR HUGO, bezongende
zelve in schoone verzen. Reeds 
in de eerste dagen der regering 
van KAREL X , hadden verschei
den aanzienlijke leden der libe
rale partij, gezindhedenaan den 
dag gelegd, die der koninklijke 
regering gunstig waren. Het 
ware eene goede staatkunde ge-
weest, om van dezen oogenblik 
van verrukking gebruik te ma
leen, en zieh door redelijke toe-
gevingen van hunnen steun te 
verzekeren. Indien men nadenkt 
over al hetgene, wat er sedert 
1830 heeft plaats gehad, zal 
men de overtuiging bekomen,. 
dat deze minnelijke schikking-
kon plaats hebben, zonder de 
koninklijke waardigheid in de 
waagschaal te stellen. Door 
onyoorzigtige raadslieden be-
heerscht, sloeg KAREL X niet 
genoegzaam acht op de openbare 
opinio, waarvan de kamer der 
afgevaardigdeU de tolk was, en 
nam eene bekrompene en per-
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soneele staatkunde.aan, welke 
hij in zijne goede trpuw over-
eenkomstig de wäre belangen 
van Frankrtyk oordeelde, maar 
die hetzelve in den afgrond moest 
störten* De misslagen zijner re
gering sleepten het gevolg na 
zieh van in körten tijd de ge
lederen eener oppositie te ver-
dubbelen, waarin zieh mannen 
van zeer uiteenloopende gevoe-
lens vereenigden.- De wet der 
sckadeloosstelling (27 Apr. 1825), 
waarvan het beginsel reglvaardig 
was, en die de heerDE VILLELE 
als eenen wezenlijk staatkundi
gen maatregel beschouwde, de 
•wet op de heiligschennis (20 
April 1825) , het ontwerp van 
wet op de drukpers, dat het 
ministerie genoodzaakt was in 

' te trekken,(17 April 1827) , de 
herslelling der boekeensuur (24 
Junij 1 8 2 7 ) , en vooral het af-
danken der nationale garde van 
Partys (29 April 1 8 2 7 ) , gaven 
aanleiding tot hevige en aan-
houdende aanvallen. Men legde 
er zieh op toe, om den koning 
voortestellen, als door de gees-
telijkheid beheerscht, en de ge-
ruchtmakende aankJaging van 
den heer DE MOMTLOSIER tegen 
de [overweldigingen van diegene, 
welke hij de priester - partty 
noemde, scheen aan deze be-
schuldiging gewigt bijtezetten. 
Intusschen ging de koning in 
1827 naar het kamp van Saint 
Omer, alwaar zeventien-duizend 
man vereenigd waren,, welke de 
kwaadwilligheid voorstelde,. als 
bestemd om tegen Partys opte-
trekken, ten einde met geweld 
eene tegen-omwenteling te be-
werken. Hij reisde door de de-

par lernen ten der Oise, Aisneen 
Somme; bezocht meer in het 
bijzondere het JVoorder-dep.tjen 
scheen evenzeer voldaan over 
het onthaal dat hem te beurt 
viel als over den Staat van nij-
verheid, waarvan hij zelf de 
vorderingen waarnam. Hij kon 
echter opmerken dat deuilboe-
zemirig der algemeene vreugde, 
door zijne tegenwoordigheid te-
weeg gebragt, gepaard ging met 
eene zijdelingsche uitdrükking 
van wantrouwen, welke de ge-
dragslijn door de regering gevolgd 
aan een gedeelte der bevolking 
inboezemde. De publieke opi
nio toonde zieh gunstiger voor 
de buitenlandsche staatkunde 
gestemd. Het verdrag ter be-
vrediging van. Griekenland den 
6 Julij 1 8 2 7 , tusschen Frank 
riß , Groot-Brittannie en Rut' 
land onderteekend, droeg de 
algemeene goedkeuring weg, en 
het nationale eergevoel juichte 
de overwinning van Navarino 
toe (zie RIGNV), zonder in aan-
merking te nemen, of dezelve 
wel zoo zeer de ware belangen 
van Franhrtyk als die van En
geland diende. Kort daarna 
ging er te Toulon een zee-leger 
naar Morea onder zeil, en KA-V 

REL X.kon als de bevrediger 
van, Griekenland beschouwd 
worden. Nadat op den 3 No
vember deszelfden jaars, eene 
koninklijke ordonnantie de ka
mer, waarvan de meerderheid, 
door da dagbladen onder den 
naam van drie honderden aan-
geduid, het ministerie onder-
steunde, ontbonden had, werden 
de kies-collegien opgeroepen. M 
gelegenheid der verkiezingen 
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borsten er te Parijs ernstige 
onllus|en uit; het bloed vloeide 
in eenige Straten, en er ward 
eene eerste proeve van barrika-
dén genomen. De uitslag der 
verkiezingen bedroog de ver-
wachting van het ministerie, 
en KABEL X Steide den 4 Jan
uary 1828 , een nieuw kabinet 
zamen waarvan de heer DE 
MARTIGNAC (zie dat Art. -Wbk.-) 
voorzitter werd. Dit ministerie, 
naijverig om de regering met 
de publieke opinie te verzoenen, 
begon met handelingen die de 
goedkeuring der gematigde Jeden 
van de liberale oppositie weg-
droegen. Het droeg gemeente-
lijke en départementale wetten 
voor, en deed de ordonnantie 
van den 1 6 Junij uitvaardigen, 
die het gelal der kweekelingen 
der kerkelyke Scholen tot 20 
duizend bepaalde, en tevens het 
regt van beheer dier Scholen 
aan elk lid eener niet geautori-
seerde congregatie verbood (zie 
FEÜTRIER). Deze, legen de Je-
'suiten gerigte, maatregel gaf van 
de zijde der bisschoppen aanlei-
ding tot ernstige vertoogen, bij-
eenverzameld in eene memorie, 
in den naam van het Fransche 
episkopaat door den kardinaal DE CLERMOIST-TONNERRE (zie'dat 
Art.) den koning aangeboden. 
Nadat er eenige wijzigingen in 
de toepassing der ordonnantie'n, 
waren gebragt, besloten de bis
schoppen er zieh aan te onder-
werpen. Na de smiting van de 
zitting der kamers, den ^Au
gustus 1 8 2 8 , begaf KAREL X 
zieh op reis, om de Steden Mets, 
mneville, Straatsburg, Mul-

II. DEEL. C 

hausen enz. te bezoeken. Eene 
groóte geestdrift openbaardo zieh 
längs zijnen geheelen weg, en 
de Elsas onderscheidde zieh door 
het onthaal den koning bewe-
zen, dien deze reis zeer gelukkig 
maakte. Na deopening der zit
ting van 1 8 2 9 , die den 2 7 
Januarij plaats had, werd het 
kabinet door eenige gedeeltelijke 
verplaatsingen gewijzigd, welke 
geschikt schenen om het mi
nisterie MARTIGNAC te verstecken. 
Doch weldra bragt een geschil 
van voorrang, dat bij gelegenheid 
van de. aanbieding der départe
mentale en, municipale wetten 
ontstond, eene wrijving tusschen 
de kamer en het ministerie te 
weeg. De regterzijde, door den 
heer DE LA BOURDO.NSAYE aan-
gevoerd, slemde inet de Jinker-
zijde, en deze overeenstemming 
bragt de ontbinding van het 
kabinet te weeg, dat bij gebrek 
aan steun, zoowel in de kamer 
als aan het hof, zijn ontslag 
moest nemen. Den 8 Augustus 
1829 trad er een nieuw mini
sterie op, waarvan de prins DE 
POLIGNAC , de bijzondere vriend 
des konings, den 1 7 Novb. daar-

• opvolgende, tot président werd 
benoemd. Dit is een der groóte 
misslagen van KAREL X. Da 
zamenslelling van een zoodanig 
ministerie, strijdig met alle rege-
len van het vertegenwoordigend 
bestuur, werd met eene veront-
rustende verbaasdheid vernomen. 
Men zag in deze handelwijze, 
welke niets had doen voorzien, 
de aankondiging eener openbare 
scheuring tusschen het konink-
lijk gezag on de kamer der afge-
c 
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vaardigden, en een voorlooper 
van de staatkündige streken 
(coups d'état). Vruchteloos stel-
den de heeren COURVOISIER en DE 
CHABROL, die eerst tot leden van 
dât kabinetwareftbenoemd, aan 
den koning degevaren yoor, aan 
welke hij zieh, door van den 
constitutioneelen weg aftewijken, 
blootstelde; XAREL X , die voor 
het overige steeds genegen was, 
de charte te handhaven, was 
onverzettelijk, en het ontslag 
dezer beide ministers werd aan-
genomen. Intussehen werd er tot 
eenen krijgstogl legen Algiers 
besloten, en het bevel over den-
zelven aan den heer DE BOURMONT 
(zie dat Art.) toevërtrouwd. Ge
il wende de toebereidselen tot 
denzelven, werden de kamers 
bijeengeroepen. In de koninklijke 
zitting van den 2 Maart 1830, 
wenschte de koning zichgeluk, 
met het aandeeldat Frankrißh 
onder zijne regering aan de we-
dergeboorte van Griehenland had 
gehad; bij sprak over hetontwerp 
om de leden van het huis van 
Bragania te verzoenen; hij Steide 
de tuchtiging vodr, welke hij 
den dey van Algiers hoopte op-
teleggen, eö die ten voordeele der 

' geheele Chrislenheid zou moeten 
dienen; eindelijk drong hij aan op 
de geheiligde regten der kroon, 
en gaf te kennen dat hij er verre 
van verwijderd was, om de over-
drevene klagten eener stelselma-
tige oppositie voor de uitdrukking 
van den wehsch der natie te hou-
den. Daarop Werd het berucht 
adres ontworpen en door 221 
afgevaardigden onderteekend, bij 
hetwelke men den-vorst op het 
gevaaropmerkzaammaakte, dat 

t er in het behoud van een mi-
nisterie wasopgesloten, Welks 
bedoelingen in strijd met die der 
kamer en-met den wensch Van 
het geheele koningrijk waren. 
De koning toonde zieh doordit 
adres beleedigd, en verklaarde 
dat zijne besluiten onveranderlijk 
waren. De kamer werd geschort, 
eü kort daarna ontbonden j of-
schoon het ligtelijk te Voorzien 
was, dat nieuwe verkiezingen 
in zulke tergen.de omstandighe-
den gedaan, onmisbaar voor den 
troon eene kamer zoubrengen, 
die met denzelfden geest bezield 
was, Op denzelfden tijd, waarop 
deze noodlottige verdeeldheia 
tusschen den koning en de ka
mer der afgevaardigden uitborst, 
teisterden talrijke branden, die 
indien zij niet het uitwerksel 
van het toeval waren, ten doel 
schenen te hebben om de be* 
volking te verbitteren, verschei
den gewesten, en vooral het 
voormalige NormandiS. In weer-
wil aller pogingen, konde po-, 
licie er de bewerkers niet van 
onldekken. Den 25 Mei ging 
de vloot, tegen Algiers bestemd, 
onder zeil. Tegenwinden had-

' den er het vertrek van. vertraagd, 
en hielden" haar vervolgens bijna 
drie weken in de baai van Palma 
op. Den 13 Juni) ankerde zij 
in de baai van Sidi-Ferruch, 
de landing geschiedde, enreeds 
des avonds had het leger zijne 
eerste positie ingenomen. Den 
4 Julij gaf het Keiaerfort zieh 
over, .en den 5 capituleerde 
HUSSEIN, dey van Algiers. Het 
kon niet missen of eene zoo wei 
bestuurde overwinning, moest 

, nuttige uitkomsten opleveren. 
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Bijna onmiddellijk m de inne-
ming van Algiers, onderwierp 
de bey van Tittery zieh aan den 
opper-bevelhebber, en een der 
zonen van BE BOÜRMONT ging de 
onderwerping van den bey van 
Oran ontvangen. Deze, voor 
Franhrijh zoo roemrijke en voor 
de beschaving zoo voordeelige, 
overwinning scheen geschikt om 
den troon van KAREL X te be-
vestigen, Maar reeds was de 
staatswagen den weg der om-
wentelingen ingeslagen, zonder 
dat het mogelijk was denzelven 
tegentehouden. Den 23 July 
was deuitslag der verkiezingen 
bekend. De proclamatie, door 
den koning uitgevaardigd, had 
geen ander uitwerksel gehad, 
dan zijne waardigheid in de 
waagschaal te stellen. De 221 
waren alle herkozen. Om zieh 
uit den neteligen toestand te 
redden waarin hij gewikkeld 
was; zocht KAREL X een red-
middel in artikel XIV der Charte, 
van dezen inhoud: » De koning 
is het hoofd van den Staat, 
beveelt de land- en zeemagt, 
verklaart qorlog, sluit vredes-, 
bondgenootschap- en handel-, 
verdragen, benoemt tot alle 
ambten der openbareadministra-
Ue, en vaardigt reglementen en 
ordonnantien uit, die hijteruit-
»Oering der wetten en tot veilig-
heid yan den Staat noodsakeliß 
oordeelt." Overluigd dat dit 
artikel hem magtigde, om in 
«ekere gevallen- als dictator op-
tetreden, vaardigde.hij , op rap
port van een' zijner ministers,. 
aen 25 Julij ordonnantien uit, 
<>oor welke de kamer der afge-

C 

vaardigden ontbonden, de vrij-
heid der drukpers geschert, het 
aantal der kiezers en dat der 
afgevaardigden aanmerkelyk ver-
minderd, en de wijze van ver-
kiezing geheel veranderd werd. 
Deze ordonnantien braglen onder 
de massa der bevolking eenge-
voelen van verschrikking en 
smart te weeg. De te Parijs 
tegenwoordig zijnde afgevaar
digden en de oppositie-bladen 
haastten zieh om te protesteren. 
De fabrikanten sloten bunne 
werkplaatsen, en ontsloegen 
hunne werklieden, die wehjra 
een geducht leger vormden. In 
den Toop van den dag van den 
27, werden er op verscheiden 
planten- taebereidselQH tottegen-
standgerwaakt. Degendarmerie, 
die de byeenscholingen wilde »r-
strooijen, werd verdreven. De 
linietroepen, bestemd om Haar te 
ondersteunen, weifelden. Wel
dra vielen het stadhuis, het 
arsenaal en de prefektuur van 
policie in de magt der opstan-
delingen. De kazernei?<%Zöwe, 
door de Zwitsers bezet, werd 
ingenomen, en de koninklijke 
garde moest op verscheiden pun-
ten terugwijken. De heerLAF-
FiTTE., lid van de kamer der 
afgevaardigden, die zieh den 28 
naar St. Cloud had begeven, 
om in den naam zijner te Pa> 
rijs tegenwoordig zijnde ambt-
genooten, als voorwaarden van 
vrede, de intrekking der ordon
nantien , de afdanking van het 
ministerie, en de herstelling der 
nationale garde te yragen „ kwam 
terug, zonder tot den koning 
te hebbenkunnen naderen. Den 

c 2 
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volgenden dag was de konink
lijke zaak verloren. - Linie-regi-
menten hadden zieh met het 
volk vereenigd. De koninklijke 
garde had zieh genoodzaakt ge-
zien terugtewijken; het Palais 
Royal, het Louvre en de Tui-
lerien waren in de banden der 
opstandelingen gevallen, en de 
driekleurige vlag wapperde te 
Parijs alom. KAREL X , over-
rompeld en ter neer geslagen 
wegens eene gebeurtenis die lig-
telijk was te voorzien, entegen 
welke zijne onvoorzigtige mi
nisters niet de minste voorzorg 
hadden genomen, vertrok met 
zijne familie van St. Cloud, in 
den nacht van den 30, en zoodra 
hij te Rambouillet was aangeko-
men, yaardigde hij drie ordon-
nanlien uit, waarvan-de eerste 
die van den 25 Julij introk, de 
tweede benoemde een nieuw 
ministerie, en de derde beriep 
de kamers tegen den & Augustus. 
Deze ordonnantien werden door 
den heer DE SUSSV naar de kamer 
der afgevaardigden overgebragt, 
die er niet de minste notitie 
van nam. Reeds op den 29 
had-zieh eene municipale com-
missie georganiseerd,.. zamenge-
steld uit 'de beeren J . LAFFITTE , 
CASIMIR PERRIER, DE LOBAC,DB 
SCHONEN, ABDRV DE PUIRAVEAU 
en MADGÜIN , en hare eerste han-
deling, na de nationale garde 
hersteld te hebben, was den 
hertog van Orleans tot den troon 
te beroepen. KAREL X seh reef 
zelf aan dien prins, om hem 
tot-luitenant-generaal van het 
koningrijk aantestellen, en den 
2 Augustus onderteekende hij te 
Rambouillet de volgende bood-

schap, bevattende de acte van 
zijnen afstand, en die van zij* 
nen zoon den hertog van Ängou-
Ume (zie dat Art.), ten gunste 
van den hertog van Bordeaux, 
eene acte, die op last van den 
hertog van Orléans, reeds den 
volgenden dag in het register 
van den burgerlijken Staat van 
het koninklijke huis, en in de 
archiven van de kamer der pairs 
werd ingeschreven : » Rambouil
let, den 2 Augustus 1830. Mijn 
neef, ik ben al te zeer begaan 
met de rampen, die mijn volk 
treffen, of die het zohden kun-
nen bedreigen, dan dat ik niet 
op middelen zou bedacht zijn, 
om dezelve voortekomen. Ik 
heb alzöo het besluitgenomen, 
om de kroon nederteleggen ten 
gunste van mijrien kleinzoon, 
den hertog van Bordeaux. De 
dauphin, die mijne gevoelens 
deelt, doet evenzeer afstand van 
zijne regten, ten gunste van 
zijnen neef. Gij zult dus, iß 
uwe hoedanigheid van algemeen 
stadhouder des koningrijks, de 
konist, van HENDRIK V tot de 
kroon laten proclameren. Daar-
enboven zult gij alle maatregelen 
nemen, die u betreffen, om 
den vorm der regering gedu-
rende de minderjarigheid van 
den nieuwen koning vastteslel-
len. Ik bepaal mij alsnu tot de 
bekehdmaking dezer beschikkin-
gen, als middel om nog vele 
onheilen voortèkomen, enz. Ce-
teehend CHARLES en LOUIS-AN
TOINE." Intusschen verdroeg 
KAREL X zijnen nieuwen ramp-
spoed met eene kalmte, die 
niet zonder waardigbeid was, 
begaf zieh bij kleine dagreizen 
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naar Gherbaurg, door zijne lijf-
wacht en vijf coramlssarissea 
vergezeld, die door het provi-
sioneel bestuur belast waren, 
om hem tot aan de plaats zijner 
inscheping te begeleiden. Den 
1 6 ten 9 ure des morgens van 
Valogne vertrokken, kwam hij 
binnen 4 uren te Cherbourg 
aap, en zonder zieh in de stad 
optehouden, begaf hij zieh da-
delijk naar de reede. Omtrent 
zeslig personen, waaronder men 
den generaal LAROCHEJAQUELIN', 
het waardige lid zijner hejdhaf-
tige en ongelukkige familie, on-
derscheidde, verliefen met den 
vervallen vorst Frankriß. Toen 
KAREL X den 1 7 , in de reede 
van Spithead, in hetgezigtvan 
Portsmouth was, schreef hij aan 
den. koning van Engeland, die 
hem deed antwoorden, dal hij 
in Groot-Brittannie geen ander 
onthaal kon verwachten dan dat 
van eenvoudig partikulier en , 
na eenige weifelingen, koos hij 
het kasleel Holyrood in'Schot-
land, dat Inj ged tuende zijne 
eerste ballingschap eenigen lijd 
bewoond had , tot verblijfplaats. 
Het strenge luchtsgestel aldaar 
bewoog hem in 1832 naar het 
vasleland overlesteken, en hij 
ging met zijne familie het Hrad-
scliin te Praagbewonen, alwaar 
de keizer van Ooslenriß een 
gedeelte van het oüde paleis dar 
Burg te zijner beschikking had 
gesteld. lledeften van welvoe-
gelijkheid deden hem na verloop 
*an eenigen tijd besluiten de 
hoofdstad van Boheme te ver
ölen. Hij vreesde de beschik-
«ngen des keizers in den weg 

, • C c 

te staan, die wel kon verlangen 
naar Praag te komen of er eenen 
onderkoning te zenden. De vorst 
wilde nader bij Italie zijn, en 
in de maañd Mei 1836 huurde 
hij het kasteel Graffenberg, bij 
Gön, dat aan den graaf CORO- ' 
Nim toebehoorde. Bij het ver-
laten van Praag, schonk KAREL 
X aan de hoofdkerk eene präch
tige verguld-zilveren monslrans, 
en ontving van de bevolking 
talrijke bewijzen van eerbied. 
Hij begaf zieh eerst naar Tah 
plitz, alwaar éenige Franschen 
hem kwamen bezoeken. Ver-
pligt om die stad te vertaten, 
wijl het door hem betrokken 
buis voor den koning van Pruis-
sen gehaurd wass werd hij door 
eene vrij ¡ornstígír:ongesteldheid 
van den hertog van Bordeaux 
te Budiueis in eene herberg op-
gehouden. Daar men zieh niet 
naar Garz kon begeven zonder . 
door gewesten te trekken, waar 
de cholera heerschte, huurde 
de hertog DE BLACAS voor den 
koning het kasteel van Kirch-
borg bij Weene». De konink-
lijke familie had. aldaar een 
aangenaam verblijf; doch daar 
zij er den Winter niet wilde 
doorbrengen, vertrok KAREL X 
den 8 October van daar. Bij 
zijne aankomst te Görs, scheen 
de koning afgetrokken, en sprak 
dikwerf over zijn naderendeinde. 
Den 1 Novb. overviel hem eene 
in schijn ligte ongesteldheid, 
welke hem echter niet belette, 
om als een wäre Christen het 
Allerheiligen-feest te vieren. Den 
volgenden dag wöonde hij het 
ofßcie voor de o'verledenen bij, 
3 
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Tusschen zijne beide klein-kin-
deren .geplaatst, verklaarde hij 
hun het Dies im, met eene 
wärmte van uitdrukking, die 
hen levendig trof. Uit de kerk 
terugkeerende, zeide hij totde-
gene die hem omringden:» Het 
is eene heilzame gewoonte aan 
ons onvermijdelijk uiteinde te 
denken: deze gedachte doet ons 
over de handelingen onzes le-
vens waken; zij is de troost 
in onze rampen . . . Ik heb 
wreede beproevingen ondergaan, 
eh heb dezebe geduldig verdrä-
gen, in de hoop dat God mij 
daarvoor in de toekomst genadig 
möge zijn." KAREL S had zieh 
sedert zijn vertrek steeds gela-
ten in zijn lot getoond; hij sprak 
echter gaarne over Frankriß, en 
onderhield zieh met belangstel-
ling over de gebeurtenissen, die 
er plaats hadden. Met vreugde 
vernam hij de bevrijding der 
gevangenen van Harn, en was 
gevoelig, bij den dood van den 
beer DE CHABROL, zijnen ouden 
minister». Den 4 , feestdag van 
den H. CAROLUS BORROMEÜS , be* 
ving den vorst onder de heilige 
Mis eene huiveringj hij ontVing 
achter nog eenige personen̂  
maar de verz wakking zijner stem, 
en de verandering die binnen 
weinige uren in zijne gelaats-
trekken plaats had, gaven zij
ner familie groote bekommering, 
die nog vermeerderde, toen men 
in de ziekto van den ouden 
vorst, al de kenteekenen der 
cholera wäarnam. Vandenood-
zakelijkheid onderrigt, otn de 
troöstmiddelen der Kerk te ont-
'vangendoor denzelfdenkardinaal 
DE LATJL, die in den treurigen 

nacht van den 1 3 Februarlj 1820, 
den hertog van Eerri in zijne 
laatste oogenblikken had bijge-
staan, xerzochl KAREL X met 
nadruk en gelatenheid om de-
zelve. De eerwaardige bisschop 
van Hermopolis (zie FRAYSSINOOSJ 
kwam ook, om den stervenden 
koning zachle en treffende ver-
maningen en opwekkingen toe-
tespreken. Nadat de prelaat hem 
gevraagd had- of hij in dezen 
uitersten oogenblik aan diegene 
vergaf, welke hem leed berok-
kend hadden , antwoordde hij: 
» Ik heb hun reeds sedert lang 
vergeven, nog op dezen oogen
blik ̂  vergeef ik hun van gansoher 
harte . . . Dat de Heer hun, 
en mij genadig zij . . . En 
terwijl hij eenen oogenblik in 
inwendige overweging trad, bad 
hij. voor Frankrijk en zegende 
het. KAREL X gaf den geestop 
Zondag den 6 November 1836, 
ten half t'wee ure na midder-
nacht. Zijn lijk werd gezalfd. 
en zijn hart in eene looden lwä 
geplaatst. Den 1 1 werd de dood-
kist des vorsten naar de Fran-
ciskaner-kerk van Görs gebragt, 
en in den grafkelder der graven 
van Thurm bijgezet. Dus ein-
digde deze ongelukkige vorst, 
die in' gewone tijden op den 
troon een andere HENDRIK IV 
had kunnenzijn. Godsdienstig, 
bescheiden, weldadig, met eene 
beminnehjke waardigheid, eene 
verdraagzame godsvrucht en eene 
onbegrensde edelmoedigheid be-
gaafd, scheen hij al de hoeda-
nigheden te vereenigen, die den 
regtschapen man uitmaken. Op' 
regtelijk aan de belangen de» 
volks verknocht, had hij het 
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ongeluk vaa zieh te bedriegen 
in de keuze der middelen, om 
hetzelve gelukkig te maken, en 
zieh van ministers te doen om-
geven, die blind genoeg waren 
om zijne dwaling te deelen, of 
Zwak genoeg, om tegen huR 
geweten aan, zieh aan bevelep. 
te onderwerpen die, terwijl de-
zelve den troon in de waagschaal 
stelden, tevens degeheelemaat-. 
schappij met bet groötste ge-
vaar bedreigden. 

KAREL X I V of KABEL JAN 
(JOANNES BAPTISTA JULIUS BER-NADOTTE) , koning van Zweden 
en Noorwegen, den 26 January 
1764 te Pan (Fr. dep.* der 
Neder-Pyreneen) geboren. Zijne 
ouders bestemden hem voor de 
pleitzaal, maar hij verkoos het 
wapenbedrijf, en nam in 1780 
dienst bij het regiment royahma-
rine. Bij het uitbarsten derom-
wenteling onder-officier zijride, 
deden hem de omstandigheden, 
zijne wakker- en dapperheid eene 
snelle bevordering erlangen} in 
1 7 9 2 werd hij kolonel, in 1 7 9 3 
brigade-generaal, in 1794 divisie-
generaalj in die hoedanigheid 
bij het leger van Sambre en 
Maas geplaatst, droeg hij kracht-
dadigbij, tot, den voorspoed 
van hetzelve.. In 1 7 9 7 tot het 
leger van Italie beroepen, ont-
moette hij aldaar voor de eerste 
maal den generaal BONAPARTE , 
die hem met onderscheiding be-
handelde, doch die weinig be
hagen in bjam vond, en droeg 
op eene schitterende wijze bij 
tot de uitvoering van zijn plan 
van veldtogt. Toen BONAPARTE 

C 

besloot, om»bij gelegenheid der 
•gebeurlenissen van denlSFruc-
tidor, aan het directorinm een 
adres te zenden, ontwierp BER-NADOTTE , na eenige weifeling, 
er een in eenen geheel,verschal
lenden toon, en de regels der 
ondergeschiktheid verachtende, 
zond hij zelf het aan het direc-
toriunv BONAPARTE scheen er 
door gekrenkt, doch deshiet-
tegenstaande zond hij hem, na 
de praeliminaria van Leobe®, 
met de op den. vijand veroverde 
vaandels naar Parijs. De rege* 
ring droeg hem alstoen het bevel 
op over de militaire afdeeling 
van Marseille, alwaar de anar-
chie heerschte, en door eene 
gelukk̂ ge mengeling van voor-
zigtigheid, zaohtmoedigheid en 
fermiteit, wist hy er de rust 
en den vrede te herstellen. Hij 
begaf zieh daarop naar Italie en 
zag BONAPARTE weder, aan vrien 
hij uit zeer verhevene beweegre-
denen aanraadde, den vrede te 
teekenen. V66r dat BONAPARTE 
zieh op weg begaf, om het door 
hem onderteekend verdrag naar 
Parijs over te brengen, ontnam 
bij hem de helft zijner afdee
ling , en gelastte hem met het 
overige gedeelte naär Frankrijh 
terugtekeeren. Over eenen maat-
regel gebelgd, die hem vijan-
delijk toescheen, beschuldigde 
BERJIADOTTE den generaal-en-chef 
openlyk van heerschzucht, en 
besloot een commandement te 
vragen, dat hem van dehzelven 
verwijderde. Te gely'kertijd 
schreef hy aan BONAPARTE : Oft 
schoon ik mij over U heb te 
beklagen, sal ik, tenvijl ik mij 
4 
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van U verioijder, niet çphouden 
de grootste aehiing voor wwe 
talentente koesteren, BONAPARTE 
antwoordde hem door eenen 
brief, in welken hij hem zijne 
vriendschap betuigde, en hem 
van wege het directorium de 
1 7 . E militaire afdeelingaanbood, 
Waarvan Parijs de hoofdplaats 
was. Kort daarna tot het be-
velhebberschap van het leger 
van JiaZië.benoemd, gelastteeen 
nieuw bevel van het directorium 
hem, om zieh als afgezant naar 
Weenen te begeven. In deze 
zending dacht BERNADOTTE eene 
listige kuiperij van BONAPARTE 
te zien, om hem te verwijde-
ren, zoodat hij dezelve eerst 
na eene groóte weifeling aan-
nam. Den 8 Februarij 1798 
te Weenen aangekomen, gelukte 
het hem den keizer gerust te 
stellen ten opzigte der onderne* 
mingen van BERTHIER op Rome, 
en van BRÜNE ocI Zwitserland. 
Alles scheen zieh voor het ove
rige naar . het verlangen van 
Frankrijk te plooijen; maar toen 
het directorium aan BERNADOTTE 
het bevel ; had gegeven, van 
onmiddellijk de nationale vlag 
op zijn hôtel te plaalsen, koos 
hij eenen feestdag tiit, om de 
driekleurige vlag uittesteken, 
waarop men de woorden: Vrij-
hied, gelijkheid las. De geko-
zen oogenblik moest eene uit-
tàrting schijnen, en de door het 
feest reeds opgewonden bevol-
king van Weenen, drong op het 
gezantschaps-hôtel aan, en ver-
woestte hetzelve, BERNADOTTE, 
die aan de menigte ontzag dacht 
inteboezemen, had zieh met de 
sabel in de hand aan de deur 

vertoond, doch werd spoedig 
genoodzaakt zieh te verwijderen, 
en zieh met zijn gevolg in eene 
kamer te verschansen. Hij rigtte 
eene nota aan den keizer, waarin 
hij te kennen gaf, dat, indien 
hij geene behoorlijke voldoening 
ontving, hij Weenen verlaten 
zoude. Hij verliet genoemde 
hoofdstad werkelijk den 1 5 April, 
en kwam te Rastadt, omaldaar 
de bevelen van zijne regering 
aftewachlen. Het directorium 
toonde zieh eerst gestemd, om 
de nationale eer, indenpersoon 
van zijnen gezant gehoond , te 
wreken, en wilde aan BONAPARTE 
het bevel over het leger van 
Duitschland geven; maar terwijl 
deze aantoonde dat er in deze 
zaak van den kant van BERNADOTTE "veel berispelijks was ge-
schied, hield hij het besluit van 
het directorium legen, en ont
ving van hetzelve volmagt om 
dit ernstig geschil bijteleggen. 
BONAPARTE offerde zonder be
denken BERNADOTTE aan. het 
verlangen op, om den vrede te 
behouden , en welligt ook aan 
de geheime vreugde, om zijnen 
invloed te verminderen. BERNADOTTE, diep beleedigd, wei-
gerde in het begin elk mililair 
commaridemerft • in November 
1798 nam hij echter dat van 
het observatie-leger aan den Rijn 
aan. Omtrent dezen tijd was 
hij in den echt getreden, met 
Mejufvr. CLARY, de dochter van 
eenen rijken handelaar te Mar
seille, vidker zuster met JOZEF 
BONAPARTE gehuwd was. Deze 
vereeniging bragt geene toena-
dering tusschen de beide mede-
dingers (e Weeg. Nadat BONA-
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PARTE tot den logt naar Egyptö 
vertrokken was, bleef BERNA-DOTTE alleen op het looneel der 
handelingen, en na den 30 
Prairial, beriep de zegevierende 
partij hem tot het ministerie 
van oorlog. Niettegenstaanfle 
de hatelijke beoordeelingen, te 
St. Helena door NAPOLEON Over 
hem. uitgesproken, die hem 
beschuldigde van niets dan 
dwaasheden te hebben gedaan , 
is het zeker, dal hij- het leger 
reorganiseerde, de Infanterie 
vermeerderde, de ruiterij van 
paarden voorzag, de strijdkrach-
ten van Frankrijk in goede orde 
regelde eri de overwinning van 
Zürich, en die in Noord-Hol-
Und op de Anglo-Russen door 
BRUNE voorbereidde. De minis
ter, die hem in het ministerie 
van oorlog opvolgde, deed hem 
hierin regt wedervaren, toen 
hij zijn verslag aan het directo
rium over den voorspoed der 
Fransche wapens, eindigde met 
de woorden: Ik kan mij niet 
het minsle deel aan deze over* 
Winningen toeschrijven, zij zijn 
alle door mijnen voorganger voor-
bereid. Het was de invloed van 
SIEYES, dieBERNADOTTE uit het 
ministerie verwijderde. Nadat 
het directorium in zijn besluit 
had verklaard, dat hij zijn ont-
slag had gevraagd, antwoordde. 
BERNADOTTE: Ih ontvang, Bur
gers directeurs, uio besluit en 
den verpliglenden brief, die 
hetzeive vergezelt; gij neemt het 
ontslag aan, dat ikniet gevraagd 
lieb. Toen BONAPARTE , uit 
Egyple teruggekeerd, de be-
ruchte omwenteling van den 1 8 

C c 

B r u m a i r e b e w e r k t e , b e g a f BERNADOTTE, o p u i t n o o d i g i n g v a n 
z i j n ' z w a g e r JOZEF, z i e h n a a r 
de s t raa t Chantereine. O n d e r -
r ig t v a n h e t p l a n v a n d e n d a g , 
en a a n g e s p o o r d o m z ieh m e t d e 
v e l d h e e r e n te v e r e e n i g e n , d i e 
d e n he ld v a n Italie o n i r i n g d e n , 
ze ide h i j : Generaal, ik begrijp 
de vrijheid anders, uw ontwerp 
doodt dezelve. — In dat geval, 
h e r n a m BONAPARTE, zult gij in 
mijn huis blijven, tot dat het be
sluit der ouden versehenen is.— 
Ik behoor niet tot die veldhee
ren, z e i d e vorder BERNADOTTE, 
die zieh in hechtenis laten ne-
men. Bedenk dat alles wat u 
omrmgt, mij even zoo goed kent 
als u. — Wel nu, beloof mij van 
niets te zullen ondernemen. — 
Uit mij zelven heb ik geenerlei 
plan om te handelen; maar 
Indien ik bevelen ontvang van 
• hen, die regt hebben er mij te 
geven, zal ik elke onivetlige 
poging tegen de gestelde magten 
beslrijden. — Ik ben daarom-
trentgerust, h e r n a m BONAPARTE, 
ik heb mijne maalregelen geno- • 
men,opdat noch de raden ,noeh 
het directorium, tot iemand 
hunne loevlugt kunnen nemen; 
en ik verlaat mij op uwe belofte, 
van niets uit u zelven te zullen 
ondernemen. BERNADOTTE w a s 
d u s w e r k e l o o s b i j de g e b e u r t e n i s -
sen t e g e n w o o r d i g : e e n e n o o g e n -
b l i k k o e s t e r d e h i j de h o o p , d a t 
d e z e coup d'etat z o u m i s l u k -
k e n j d a a r e c h t e r he t g o e d g e l u k 
v a n BONAPARTE d e o v e r b a n d b e -
h i e l d , o n d e r w i e r p h i j z i e h , e n 
k w a m w e l d r a ze l f s i n d e n s t a a t s -
r a a d . B o N A P A R T E ö o r d e e l d e z e l f 

'S: ' ' • : 
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nie!, geraden, eenen man, die 
zoo veel invloed uitoefende en 

, gewigt bezat, uit de staats-aan-
gelegenheden te verwijderen. 
BERNADOTTE naar het westen 
gezonden, slaagde er in eene 
nieuwe landing te beletten, welke 
de Engeischen te Quiberon wil
den beproeven, en herstelde 
spoedig de orde in dat land. 
Eensklaps kw'rjnde op dat tp-
stip zijne gezondheid, en het 
gerucht verspreidde zieh dat hij 
vergeven was. Hij verliet Bre
tagne, ontevreden op den eer-
sten consul, en gebelgd,' dat 
aan hem het opperbevel over 
den togt naar St. Domingo niet 
•was opgedragen. Desniettegen-
slaande ontving hij bij de op-
rigting van het keizerrijk den 
veldmaarschalksstaf (Mei 1804) , 
werd met den groot-arend ver-
sierd , en tot chef der 8.« co-
horte van het legioen van eer 
benoemd; .waardigheden en eere-
teekens, welke hij, ondanks 
zijne republikeinsche beginselen, 
aannam, en zelfs in weerwil 
van den hardnekkigen tegen-
Stand, -welken hij in den staats-
raad tegen de instelling van het 
legioen van eer had aan den 
dag gelegd. Ora eindelijk het 
contrast der feiten en gevoelens-
nog meer in het oogloopend te 
maken, werd hij na elkander 
gedecoreerd met de orden van 
den zwarten en rooden adelaar 
van Pruissen, met het groot 
S.t Hubertus-kruis van Beißeren. 
In weerwil van al deze gunst-
bewijzen heerschte er geene 
goede verstandhouding tusschen 
hem en den keizer, en het was 
oogetwijfeld om hem te verwij

deren , dat hij hem tot lahdvoogd 
van Hanover benoemde. De zacht-
heid en het beleid zijner admi-
nistratie, de gestrengheid zijner 
tucht verwierven hem talrijke 
voorstanders, en lieten in aller 
harten indrukselen na, die later 
op zijne bestemming eenen ge-
lukkigen invloed uitoefenden. 
Aan het hoofd van een corps 
van 20,000.man, door hem in 
Hanover geformeerd, nam hij 
deel aan den veldtogt van 1803, 
en bevorderde, door de Rus
sen tegentehouden , den aantogt' 
des keizers op Ulm. Bij den 
slag van Austerlits trad hij in 
de gelederen, en overlaadde 
zieh met roem, door het cen
trum van het Russisch leger 
te verbreken. In 1806 werd 
hij totprins van Ponte-Corvo 
verheven. Na den slag van Jena, 
wendde hij zieh door eenen on-
voorzienen marsch naar Halle, 
viel het reserve-leger aan, door 
den prins EUGENIÜS van Wwr-
temberg aangevoerd, s'loeg het-
zelve, en voltqoide door deze 
zegepraal de verstrooijing van 
het Pruissische leger. Toen NAPOLEON later het slagveld be-
zocht, stond hij verbaasd dat 
BERNADOTTE , enkel met de bij 
hem beschikbare troepen, eene 
zoodanige positie had kunnen 
overmeesteren, Hijbeschuldigde 
hem zelfs van vermetelheid, 
terwijl hij verzekerde, dat bij 
voor zijne rekening eenederge-
lijke ondernemmg, .indien.de 
Stelling door 25 & 30,000 man 
verdedigd werd, met niet minder 
dan 60,000 man zou hebben dar-
venondernemen. Nadit wapenfeit 
trok BERNADOTTE over de Elbe, 
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en achtervolgde BLÜCHER, die 
zieh in Lübeck opsloot. Door 
het corps van den 'maarschalk 
SOULT en de ruiterij van MURAT 
versterkt, belegerde BERNADOTTE 
hem in die stad. Den 0 No
vember werd Lübeck veroverd. 
BLÜCHER en de hertog van Bruns-
wijk-Oels vielen in de banden 
der Franschen. BERNADOTTE trok 
onmiddellijk legen de Russen op, 
die toegesneld waren, om de 
Pruisen te ondersteunen, en 
sloeg dezelve in de vlakten van-
Mohrungen (25 Januarij 1807). 
Den 26 Februarij behaalde hij 
te Braunsberg nieuwe voordee-
len en kort daarna werd hij, 
terwijl hij te Spandau twee Rus
sische colonnes terugdreef, die 
aldaar beproefden de rivier over 
te trekken, door een geweer-
schot ernstig aan het hoofd 
gekwetst. Nadat de vrede den 
7 Julij 1807. te Tilsit gesloten 
was, en de keizer een verbond 
met Denemarken tegen Zweden 
bad gesloten, moest BERNA-DOTTE het eiland Zeeland be-
zetten, en dus den oorlog 
voereh tegen het land, over 
hetwelke de Voorzienigheid hem 
bestemd had eenmaal te rege
ren. Nadat in de maand April 
1809, de oorlog op nieuw tus-
schen Wrankriß en Oostenrißk 
was uitgoborsten , moest BERNADOTTE zieh naar het tooneel 
der gebeurtenissen begeven, en • 
den 6 Julij trad hij in de vlak
ten van Wagram, aan den 
linkervleugel des keizers in de 
gelederen ; hij bood het hoofd 
aan de voornaamste krachtsont-
wikkeling van den aartshertog 
XAREL , streed tot aan het einde 

van den dag, zander versterking 
teontvangen, en zag bijna al zijne 
Soldaten vallen. BERNADOTTE 
meende dat hij voorbedachtelijk 
verlalen was, en deed zelfsaan 
den keizer nadrukkelijke klag
ten hooren, zeggende, dat in* 
dien het te doen was, om hem, 
te doen sneven, men in zijnen 
val zoo vele dappere Soldaten 
niet moest medeslepen, en eio-
digde met een verlof te vragen. 
De keizer weigerde hem zulka 

, eerst j maar toen BERNADOITE. 
eenige dagen later in eene pro-
clamatie aan zijne Soldaten „ 
over het gedrag der Saksers 
onder zijne bevelen, op sene 
van die des keizers in zijn 
bulletin zeer verschillenda wijze 
had gesproken, onlviug hij be
vel om het leger te verlaten, 
Hij was sedert weinige dagen 
te Partys, toen men er het 
berigt vernam van de landing 
der Engeischen op het eiland 
Walcheren. De minister-raad 
zond BERNADOTTE derwaarts, 

'en terwijl deze aide verspreide 
en gedesorganiseerde strijdkrach-
ten, welke hij onder de hand 
vond, te Antwerpen vereenigde, 
had hij weldra een leger van 
12,000 . man b'yjeengebragt, 

. waarmede hij de pogingen des 
vijands te keer ging, In minder 
dan 60 dagen had hij de E.ngel-
schen genoodzaakt, de eilandea 
Zuid-Beveland en Walcheren-iß 
ontruimen, en den veldtogt ge-
eindigd. Ofschoon zegevierend, 
werd zijn commandement hero 
door den keizer ontnomen, daar 
deze ontdekt had dat er ver
dachte betrekkingen tusschen 
hem en FOUCHE ontstaan waren. 
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Nadat deze trouwelooze minis
ter hem te Antwerpen had doen 
polsen, om te weten, of hij 
er in zou bewilligen, om zieh 
aan de spits eener beweging te 
stellen, tegen het hoofd van 
äen staat gerigt, had BERNA-IJOTTE dit twijfelachtige ant-
woord gegeven: Indien ik eenen 
foizer had moeten kiesen zou 
ik niet de voorkeur aan NAPO-LBON hebben gegeven; maar wijl 
Frankrijk zieh voor hem ver-
klatrd heeft, zdl ik hem ge-
trouw zijn. De keizer deed aan 
BERNADOTTE het bevel beteeke-
nen, van zieh naar zijn prins-
dom van Ponte-Corvo te begeven. 
Schrijf aan den heiser, zeide 
hij tot den minister CLARKE , 
dat ik van zijnen kant meer 
trkentenis verwaehite, dat dit 
maal zijne staathunde zieh mis-
rekent, en dal hij te Parijs 
niet han, wat hij te Weenen 
vermag. Schrijf kern dat ik 
hier blijf en tot den burgerstand 
overga, dat ik hem mijne litels 
overgeef, en afstand doe van' 
a\ mijne betrekkingen. — Gij 
verzet u dus tegen de wetten? 
nep de minister nit. — Ik 
verhefmij siechte tegen degene, 
die dezelve miskennen. Den 29 
September gaf CLARKE BERNA-
HOTTE een bevel des keizers 
ever, waarbij hem gelast werd, 
rieh onverwijld naar het leger 
Tän Duitschland te begeven. Te 
Weenen aangekomen, had hij 
<)ene ontmoeting met den keizer, 
jvaarin eene zeer hevige woor-
flenwisseling plaals had; en daar 
ten gevolge derzelve de prins 
vatl' Ponte-Corvo nader op zyn 
ontslag aandrong, zeide hem 

NAPOIEÓH : Ik weet niet mt er, 
de reden van is, maar ik sie 
wel dat wij elkander niet ver-
staan; intusschen vordert mijne 
slaatkunde, dat gij te Rome 
mijn hof gaat houden; gij suit 
er op grooten voet kunnen le
ven , ik heb twee millioenen 
aangewesen, als bezoldiging van 
den gouverneur-generaal. Gij 
zult er' achttien maanden ver-
blijven. Wij sullen regtslreek-
sehe betrekkingen te zamen 
hebben, en welligt dal gij van 
denkbeeiden zult veranderen. 
BEKNADOTTE maakte zieh ge-
reed om naar Rome te ver-
trekken, toen hij de gebeurte-
nissen vernam, die in Zweden 
plaals hadden. De baron VON 
MOERNEB en twee andere adel-
lijke Zweden, door den landdag 
afgezonden, kwamen hem be-
rigten dat de standen te Orebro 
vergaderd, om voor KAREL XIII, 
door den. dood van den prins 
van Sleeswijk-Augustenburg (18 
Mei 1810), zonder erfgenaam 
gebleven,' eenen opvolger te 
kiezen, de oogen op hem had
den laten vallen, en dat zij 
gelast waren zijne toestemming 
te verzoeken. De prins van 
Ponte-Corvo antwoordde htm: 
Rat hij zieh door de vrije stem 
»a« een enkel lid van den land
dag soude vereerd achten; 
maar dat indien hij het voor-
werp der verkiezing mögt wor
den , hetgeen hij niet mogelijk 
dacht, hij over zieh zelven, 
zonder de toestemming van ke%; 
ser NAPOLEÓN niet beschikken 
kon. Nadat de keizer over dit 
onderwerp ondervraagd was, 
antwoordae deze: Dat, daar 
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hij self em door hot volk ver-
kozen monarch was, hij sich 
in niets tegen de verkie&ing van 
den landdag sou versetten.... 
dat de vrije keuze der standen 
zijne toesiemming sonde erlan
gen. De verkiezing had plaats, 
en alle stemmen vereenigden 
zieh op BERNADOTTE. KAREL XIII 
had gewenscht den regerenden 
hertog van Holstein, die in het 
begin de meerderheid van stem-
men scheen te zullen bekomen, 
le zien aannemen; maar by 

.eene zoo duidelijke uitdrukking 
van den nationalen wil, offerde 
hij zijne eigene gevoelens öp, 
en liet oogenblikkelijk de acte 
opmaken, waarbij hij den prins 
van Ponte-Corvo in kindsplaals 
aannam. • Dezelfde renbode bragt 
naar Frankriß over het besluit 
van den landdag, de aannemings-
acte van KAREL XIII en eenen 
brief aan den keizer. Alvorens 
hem eene emancipatie-acle te 
verleenen, vorderde NAPOLEON 
dat BERNADOTTE de verbindte-
njs zou onderteekenen van nim
mer de wapens tegen Frankriß 
te zullen voeren. De nieuwe 
kroonprins wees deze aanrtiati-
ging door een schrander ant-
woord van de hand, en eindigde 
met te zeggen: Indien uwe ma-
jesteit er bij volhardt, mij deze 
voorwaarde te willen opleggen, 
schrißen miß pligt en eer voor 
van aan den koning van Zweden 
eenen koerier le senden, om hem 
met de beweegredenen bekend te 
malten, die miß noodzaken van 

de regten aftezien, welke het 
verlangen der standen, sijne 
adöptie en uwe goedkeuring miß 
hadden doen aannemen. — Na-
dat NAPOLEON eenige oogenblik* 
ken de oogen op den prins had 
gevesligd gehouden, zeide hij 
hem met nadruk: Wel nui 
verlrek, dal ons beider noodlot 
vervuld worde! Hij vreesde den 
onafhankelijken geest van BERNADOTTE , zijne militaire talenten 
en een geheim voorgevoel deden 
hem de verlegenhedert voorzien, 
waarin hij hem eens zou kun-
nen wikkelen: BERNADOTTE be-
mint miß niet, zeide NAPOLEON 
op denzelfden avond tot Du-
ROC. ..." Het zou miß zeer aan-
genaam ziß geweest, indien hiß 
niet had aangenomen Wij 
hebben elkander nooit wel ver-
slaan, thans is het te hat; hij 
heeft zijne belangen; mijne 
staatltunde en de zijne zullen 
zieh nimmer opregtelijk kunnen 
vereenigen., NAPOLEON scheen 
echter den prins van Ponte-Corvo 
met luister te willen behändelen; 
hij beloofde hem drie millioenen 
francs in schadeloosstelling voor 
zijn prinsdom, en liet hem da-
delijk een milliöen in goudter 
hand stellen. BERNADOTTE kwam 
den 1 9 Oclober te Helsingör1 of 
Elseneur aan, alwaar hij een 
gezantschap der standen, eu 
de' aars Ibisschoppen van üpsal 
en Land aanlrof, in wier ban
den hij belijdenis van het luler-
sche geloof aflegde (*). Ofschoon 
de maalstroom der omwentelin-

(^) Opmerkelijk is het dat twee in Pau geboren personen beide tot 
eenen troon worden geroepen, en dat van beide als voorwaarde tot 
de aanneming van denzelven, de opoffering hunner godsdienslige 
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gen en hei gedruisch der wa-
pens origetwijfeld in het hart 
van BERNADOTTE het vermögen 
der. godsdienstige gevoelens veel 
verzwakt hadden, moest het 
hem echter wreed toeschijnen, 
om met de godsdienst zijner 
vaderen den prijs van eenen 
hem beloofden troon te betalen. 
Op den 1 November deed hij 
zijnen intogt in Slokholm. De 
verwarringen der staatkunde 
kwamen er hem weldra bestor-
men, en het misverstand, door 
NAPOLEON voorzien, borst on-
middellijk uit. De kroonprins 
beschuldigde den kwaden wil 
des keizers; de keizer de.in
borst en den vijandelijken geest 
van den kroonprins. Daar NAPOLEON den tegenstand on twaarde, 
welke Zweden tegen zijne bedoe-
lingen Steide, zoo beproefdehij, 
om het buigzamer te maken, 
door hetzelve met zijne wapens 
te bedreigen, en Zweedsch-Pom-
meren en heteilandl%e», mi-
litairement te doen bezetten(27 
Januarij 1812) . De verontrusle 
en getergde kroonprins liet het 
ontwerp doorschijnen, van zijne 
toevlugt tot een bondgenootschap 
met Rusland te nemen, doch 
alvorens daartoe te besluiten, 
bewoog hij den konirig om ver-
klaringen te vragen. De keizer 
antwoordde dat hij genoodzaakt 
was geweest tot de tijdelijke 
bezetting van, dat gewest, we-
gens de noodzakelijkheid van 

zieh in het Noorden oene posi-
tie te verzekeren, op den oogen-
•hlik dat hij gereed stond van 
met de Russen eene worsteling 
van lijf tegen lijf te beginnen. 
Welligt was zulks waar? maar 
de kroonprins hield zieh over-
tuigd, dat het op Zweden zelf 
was dat NAPOLEON het gemunt 
had. Er werd dus den 24 Maart 
1 8 1 2 , te St. Petersburg, een 
traktaat van bondgenootschap 
tusschen Zweden en Rusland 
gesloten. Den 1 2 Julij onder-
teekenden Zweden en Engeland 
het verdrag van , Orebro, een 
gevolg van dat van St. Peters
burg. Middelerwijl naderde NA? POLEON Rusland, en drongdoor 
tot aan Witepsh, Daar ALEXANDER de noodzakelijkheid ge-
voelde, van zieh meer bij Zweden 
aantesluiten, bewerkte hij een 
mondgesprek met den kroon
prins te Abo, Zweden vraagde 
waarborgen, en dmädöMnland 
aan: ALEXANDER weigerde deze 
concessie, onder de verzekering 
dat hij daardoor de achting in 
de oogen zijner eigene onderda-
nen zou verliezen: Welw, 
zeide BERNADOTTE, als dat zoo 
is, sie ik van allen waarborg 
af, en wil geenen anderen dan 
uw woord, ik verlaat mij op 
uwe majesteit. — Ik zal, her* 
nam de keizer, terwijl bij hem 
bij de hand nam , nimmer het 
opregle en edelmoedige antwoord 
vergeten, dat gij mij daargeefl> 

denkwijze wordt gevorderd. Om koning van Frankrijk te worden, 
zwoer HENDRIK I V , in 1593 het calvinismus af, waarin hij was ge
boren en opgevoed, en keerde tot den echoot der Kerk terug, ti® 
amgekeerda had, helaatl in 1810 met BERNADOTTE plaals. 

Ned. Bewerker. 
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De kroonprins bepaalde 2ich niet 
tot deze eerste daad van hoffe-
lijkheid, om eenen Vorst te be
koren en te verleiden, wiens 
edel hart en ridderlijke inborst 
hij kende. Volgens de bepaalde 
overeenkomsten moest de czaar 
onmiddellijk aan Zwederi een 
corps van 35,000 man leveren, 
ten einde hetzelve behulpzaam 
te zijn om Denemarken te on-
derwerpen. De kroonprins spoor-
de ALEXANDER aan, dezelve te 
behouden, en zijn leger te ver-
sterken om St. Petersburg te 
dekken. Niets is edeler dan 
deze voordragt, zeide hem de 
keizer, maar ik moet dezelve 
niet aannemen, hoe zoudt gij 
Noorwegen bekomm ? — Indien 
gij gelukkig zijt, hernam BER-NADOTTE, zal ik het allijd be-
komen, gij zult uwe beloften 
houden; maar Indien gij bezweckt, 
zou Europa in slavernij kernen, 
de koningen zouden slechts on-
der de willekeur van NAPOLEON 
regeren, en beter ware het eenen 
akker te beploegen. De slag van 
de Moskowa had plaats gehad; 
op den dag, waarop men te 
Stokholm den voorspoed der 
Franschen vernam, profeteerde 
BERNADOTTE hunnen ondergang. 
NAPOLEON , zeide hij,' hceft een 
nieuw slagveld veroverd; indien 
hij aan den keizer van Rusland 
dew vrede doet aannemen, en 
tevens de onafhankelijkheid van 
het koningrijk Polen proclameert, 
is hij behouden; maardatdoor-
zigt zal hij niet hebben; hij is 
verloren. Toen hij den intogt 
van NAPOLEON in Moskau ver
kam, voerde hij dezelfde taal. 
NAPOLEON is verloren, herhaalde 

hij , en deze treurige profetie 
had weldra tot echo de geruchten 
en rampen van eenen onmogö-
lijken terugtogt. BERNADOTTE 
knoopte dadelijk' zijn bondge-
nootschap met ALEXANDER naau-
wer toe, en terwijl hij bij den 
val van zijnen ouden krijgs-
makker, die later zijn keizer 
was geweest, als met geesldrift 
bezield werd, was hij op mid-
delen bedacht, om een leger te 

. vernielen, in welks gelederep. 
hij zijnen« schoonsten roem had" 
behaald, dien roem, welkehem 
tot den trap van grootheid had 
gebragt, waarop hij zieh thans 
bevond, en wel verre van ver-
schrikt terug te deinzen, bij het 
enkele denkbeeld van tbt.de .ver-

. nedering van zijn waar, van zijn 
groot vaderland bij tedragen, zond 
hij raadgevingen vol-van eene 
betreurenswaardige bekwaam-
heid, om de aanstaande 'bewe-
gingen van keizer ALEXANDER te 
regelen. In zijne verschrikke-
lijke ballingschap heeft BONAPARTE zieh dezen trouweloozen 
vriend herinnerd, en hem de 
•bitterste doch billijkste verwijtin-
gen gedaan. Na'eenmaal dezen 
betreurenswaardigen weg te zijn 
ingeslagen, kon BERNADOTTE niet 
terugkeeren- hij nam deel aan 
het bondgenootschap in 1 8 1 3 
tegen den keizer gevormd, ver
bünd zieh om 30,000 Zweden 
op ide been te.brengen, op voor-
waarde dat Engeland hem eene 
subsidie van een milliöen jaar-
lyks zou betalen, en den 30 
Mei landde hij te Siraalsund 
aan het hoofd zijner troepen. 
De Russen en Pruisen stelden 
een corps van 70,000 Soldaten-

http://tbt.de
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onder zijne bevelen., en hij be-
gon oogenblikkelijk de verrig-
tingen van den veldtogt. Men 
meende eenige weifelingen in 
zijnen marsch te bespeuren; toen 
echter Ooslenrijk de onzijdigheid 
openlijk verbroken had, toonde 
BERNADOTTE, die eene lerugkee-
ring der fortuin, met eenen man 
zoo als NAPOLEON steeds moge-
lijk, niet meer Vreesde, zieh 
meer bepaald besloten. Hij na-
derde den linker-vleugel van net 
Fransche leger, noodzaakte den 
maarschalk OGDINOT tot den 
terugtogt van Gross-Beeren (25 
Aug.), Won den slag van Ben
newitz (6 Sept.), op den maar
schalk NEY, van wien hij 12,000 
man deed sneuvelen of gevangen 
nam. Van Bennewitz drong de 

• kroonprins in allerijl tot Leipzig 
, door, alwaar hij nog lijdig ge-
noeg aankwam, om een zijner 
geschiedschrijvers, die zijn leven 
beschreven en zijne heldenjla-
den geroemd hebben, tekunnen 
doen zeggen, dat hij een beslis-
send deel heeft gehad, aan den 
goeden uitslag der gevechten van 
1 6 , 1 7 en 18 October, die voor 
den keizer zöo noodlottig wa
ren. Nadat op den 1 7 Leipzig 
veroyerd was, trad,hij die stad 
door'eene poort binnen, lerwijl 
de keizer van Rusland en die 
van Ooslenrijk, door twee ver-
schillende poorten mede binnen 
dezelve kwamen. Na den slag 
van Leipzig, wendde de kroon
prins zieh naar .Denemarken, 
noodzaakte DAVODST tot Ham
burg terugtetrekken, en dwong 
de Deenen, na eepe reeks van 
overwinningen, lot vredes-on-
derhandelingen. Den 1 4 Febru

ary' 1814 werd de vrede tus* 
sehen Zweden ' en Denemarken 
gesloten. Laatstgenoemde mo-
gendheid stond Noorwegen aan 
Zweden af,' dat op zijne beurt |f 
aan Denemarken afstand deed., 
van Zweedsch-Pommeren en het 
eiland Bügen. Na deze gewig-
tige zaak ten einde te hebben 
gebragt, zetle, hij zijnen marsch 
voort naar den Bijn, ten einde 
zieh met de bondgenoolschap-
pelijke troepen te vereenigen, 
Een zijner levensbeschrijvers 
zegt dienaangaande; » aan den 
oever dier rivier aangekomen, 
welke in hem zulke levendige 
herinneringen deed ontwaken, 
scheen BERNADOTTE te wankelen 
om dezelve overtetrekken. Aan 
de grenzen van zijn vaderland 
genaderd, ziet men hem zijne 
rbl van werkzaamheid verlaten, 
om zieh te Keulen en te Luik 
optehouden, en zieh met het f 
insluilen pf blokeren der Maas-
Steden te vreden te stellen." 
Dit was nog le veel eneenzecr 
late slilstand. Dit regt moet. 
men hem echter doen wederva-
ren, dat hij alstoen eenige po-
gingen in het werk slelde, om ! 
de beweging'der bondgenoolen j 
le doen opschorten, en hen le-
rugtehouden van het overtrek- , 
ken van den Byn. lk heb, j 
schreef hij aan den keizer van i 
Busland, enkel toegestemd, om 
deel te nemen aan dekrijgsver-
rigtingen der coalitie, 0P-fe 

uitdrukkelijke voorwaarden, dat 
de grenzen van Frankrijk, soo-
danig als de omwenteling en de 
verdrqgen dezelve hadden vast- j 
gesteld; naauivgezet zouden wor- \ 
'den geeerbiedigd. Herinner V, 
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dat er nooit sprake is geweest, 
om den Hijn overtetrekken. Maar 
wat vermögt'hij toenmaals? Hij 
had zieh verzwaktdoordemagt 
die'de bondgenooten verkregen 
hadden. Eenen oogenblik had 
hij het lot der wereld in zijne 
handen gehad, maar die oogen
blik bestond niet meer. BER-NADOTTE nam geenerlei deel aan 
den veldlogt in Frankrijk. Men 
weet dat er zieh' eene parlij 
gevormd hadom BERNADOTTE 
tot den troon van Frankriß te 
roepenj maar deze combinatie 
werd ook bijnä even zoo spoedig 
verijdeld.,%SIEYES zeide echter, 
dat zulks het eenige middel was, 
om de omwenleling te bevesti-
gen. lk spreek groolelißs tegen 
miße belangen, voegde hij er 
bij, want indien hij komi, moet 
ik gaan, BERNADOTTE begaf zieh 
eerst na den afstand van den 
keizer naar Parijs; hij kwam 
er met een zeer klein gevolg, 
en met het doel om door de 
verschillende mogendheden de 
voorwaarden van het verdrag 
vän Kiel te doen bekrachligen. 
ALEXANDER waarborgde aan den 
kroonprins den afstand van Noor-
wegen, en Steide 60,000 man, 
welke hij in Holstein had, te 
zijner beschikking, om er de 
.in bezitneraing van te bewerk
stelligen, AI de vereischte akten 
werden dadelijk onderteekend, 
en de kroonprins keerde on-
middellijk naar Zweden' terug. 
Hij ontmoette LODEWIJK XVIII 
te Compiegne, en zeide hem bij 
die gelegenheid, de zoo dikwerf 
herhaalde woorden: Om de Fran-
sehen te regeren, wordt er eene 

II. DEEL. . D 

ijseren hand onder eenen flu-
weelen handschoen gevorderd. 
Hij werd te Slokholm als in 
zegepraal ontvangen j maar ler-
wijl bij zieh naaüweiijks den 
tijd gunde om uitterusten, on-
dernam hij de onderwerping yan 
Noorwegen: hij ondervönd niet 
den minsten tegenstand, en 
prins CHRISTIAAN begaf Zieh bij 
zijne eerste verschijning op de 
vlugt. De kroonprins hield zieh 
daarop bezig, om het land tot 
rust te brengen, door aanhet-
zelve eene naar deszelfs behoefte 
afgemetene Staat sregeling te ge-
ven , en versterkte den band , 
die twee Staten moest vereeni-
gen, welke zoo langen tijd vij-
andig tegen over elkander hadden 
gestaan. Deze vereeniging van 
Noorwegen met Zweden strekt 
zeker aan BERNADOTTE tot groo-
ten roem. Bij de terugkomst 
van BONAPARTE , nam Zweden 
geenerlei deel aan de tweede 
coalitie, en verklaarde dat het 
onzijdig bleef. Van dezen oogen
blik af namen de bezigheden 
des vredes , de goede adminis-
tralie des koningrijks al de oogen-
blikken van den kroonprins in. 
Hij regeerde in .den naam van 
KAREL XIII , aan wien hij niet 
ophield al den eerbied en de on
derwerping te bewijzen, welke 
hij hem schuldig was. De oude 
koning was er hem dankbaar 
voor: Mijn ANTIGONÜS , zeide 
hij somtljds, is een winner van 
veldslagen; God heeft mij heer-
Kjk beloond voor de opoffering 
mijner personeele gevoelens aan 
het verlangen van mijn vollt. — 
KAREL XIII overleed den 5 Fe-

d 
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bruarij 1818. Zonder eenig be-
letsel volgde de kroonprins hem 
op, en narn den naara aan van 
KABEL XIV JAN of JOANNES. Hij 
vemieuwde den 7 Februarij, op. 
den aigemeenen landdag, den 
door de wet gevorderden eed, 
en ontving dien der algetneene 
staten. Den 1 1 Mei werd hij 
te Slokholm als koning van 
Zweden, en den 7 September 
te Drontheim, -als kbning vair 
Noorwegen gekroond. Hij werd 
door al de souvereinen van Eu
ropa erkend, die hem, volgens 
gebruik, brieven van gelükwen-
sching zonden. In Weerwil van 
dit gelukkige begin, was zijne 
regering niet zonder moeijelijk-
heden en onrust. BERNADOTTE 
worstelde tegen deze hinderpalen 
met het geduld en het beleid 
van eenen man, die te midden 
der volksbewegingen* was opge-
voed; op dezelfde wijze wist 
hij de bezWaren der diplomalie te 
boven te komen. Een der ern
stigste ontsproot uit de afkee-
righeid, Welke de Europesche 
vorsten inwendig tegen eenen 
koning van zoo versehe dagtee-
kening voedden. Zelfs Busland 
scheen zijne eerste gevoelens te-
vergeten, en KAREL JAN merkte 
met ongerustheid op, dat de 
afstammeling der oude konin-
gen, GUSTAAF WASA, het voor-
wesp der aandacht en zorgen 
van ALEXANDER was geworden. 
Prins CHRISWAAN, dezelfde dien 
BERNADOTTE uit Noorwegen had 
verdreven, was, door den ezaar 
ondersteund, met eene prinses 
van Holstein-Augustemburg in 
den echt getreden. De staat
kundige wereld begori zieh al-

zoo te onderhouden over een 
drievoudig verbönd, tot herstel 
van den troon van Noorwegen, 
ten gunste van den jongen her
zog van Holstein-Oldenburg, neef 
van keizer ALEXANDER. BERNADOTTE werd alzoo bedreigd, om 
voor zijn onedel gedrag jegens 
Frankriß te boelen. Zijn, door-
zigt redde hem; hij oordeelde 
met eenen juisten buk dat 
Engeland alleen, welks belan
gen in de Oost-Zee van die 
van Busland zeer verschilden, 
en dat niet kon goedkeuren, 
dat de troon van Zweden onder 
het protectoraat van den czaar 
viel, hem van den ondergang 
kon behoeden. Een financieel 
geschil met Henemarken was 
het voorwendsel van al deze 
bedreigingen; hij koos Engeland 
tot scheidsman, en een verdrag 
van liquidatie werd teLönden 
onderteekend. De schadeloos-
Stelling, welke Zweden aap De-
nemarken voor den afstand van 
zijne aanspraak op Noorwegen 
zou betalen werd op drio mil-
lioe'nen Hamburgsche bankkroo-
nen bepaald, waardoor de koning 
van Henemarken van al zijne 
regten, op Noorwegen afstand 
deed, uit,zijn wapenschild dat 
van Noorwegen liet wegnemen, 
en KAREL XIV eindelijk op zij-
nen troon bevestigd Werd. Ön-
danks eenige inwendige moeije-
lijkheden, die uit den tegenstand 
en de aanmatigingen van de be-
raadslagende ligehamen ontspro-
ten, legde KAREL XIV, zieh 
zorgvuldig toe op de verbelering 
van den stoffelijken en inlellec-
lüeelen toestand der aan zijnen 
schepter onderworpene landen. 
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Hij moedigde den landbouw 
aan en deed medailles aan de 
boeren uitdeelen, die zieh in 
hunne werken onderscheidden. 
Hij verrijkte de universiteilen 
van Land en Upsal, vermeer-
derde derzelver bibliotheken, en 
verbeterde het lot der hoogleer-
aren: De vorst spoorde de ge-
leerden . op, vereerde dezelve 
met vleijende onderscheidingen, 
en verzekerde hun een eervol 
bestaan. Men, heeft met gfond 
gezegd dat zijne komst tot den 
troon een. tijdst'ip van wederge-
boorte voor Ziveden was geweest. 
Te. gelijkertijd bewerkte deze 
vorst het graven van een groot 
kanaal, dat dwars door Zweden 
den Oceaan met de Oost-Zee 
vereenigt; belangrijke wegen 
Werden geopend of hersteld, de 
beddingen der rivieren werden 
verbeterd, laken-, linnen-, pa-
pier- en andere fabrijken opge-
rigt, en weefgelouwen in. de 
meest woeste gewesten van het 
koningrijk ingevoerd. KAREL 
X I V vergat ook den militairen 
stand des landsniet; hij deed 
verscheiden sterke plaatsen aau-
leggen of herstellen, en on-
derhield het leger op eenen 
«itmuntenden yoet. Met eene 
bijzondere zörg Vormde Inj zij-
neneenigeh zoon OSCAR, hertog 
van Südermanland, voor den 
troon : hij gewende hem reeds 
vroegtijdig aan het behandelen 
van'zaken , en liet geene gele-
genheid voorbijgaan, om hem 
bij het.volk bemind le maken» 
Ook volgde deze prins hem 
zonder eenige tegenkanting op, 
toen de oude koning den 8 

D 

Maart 1844 te Slokhotm over-
leed. KAREL X I V doorkruiste 
jaarlijks zijne koningrijken in 
alle rigtingen, en wel zonder 
eenig gevolg, hetwelk even zeer 
den vorst als zijnen onderdanen 
tot eer verstrekt. , Bij zijne 
lusthuizen, waarin hij, veel lijd 
doorbragt, had hij niet. eens 
eene schildwacht aan de deur. 
Hij had tot spreuk aangenomen : 
De liefde mijns Volks is mijne 
belooning. En bet is waar, dat 
op zijnen' doortogt alo.m opregte 
blijken van loegenegenheid wer
den uitgeboezemd. De eerste 
opvoeding van BERNADOTTE was 
zeer veronachtzaamd geweest ; 
maar naauwelljks was hij be
gonnen'in het leger bevorderd 
te worden, of hij gevoelde het 
belang van het onderwijs en 
legde zieh op ernstige Studien 
toe. Zijne bevatting was vlug, 
zijn geheugen zekef, en wel-
dra was hij een zeer geleerd 
man*. De verzameling zijner 
Bulletin's en proclamation, Stok-
holm i 1 8 2 5 , in 8J° , bewijst 
dat hij zoowel de welsprekend-
heid des soldaals als die des 
staatsmans bezaU Zijn onder-
houd was levendig en herinnerde 
aan zijnen Zuidelijk-Franschen 
oorsprong. Zijn ligchaamsgeslel 
was sterk, en tot op het einde 
van zijn leven droeg hij het 
hoofd regt op, schitterde er nog 
jeugdig vuuruit zijne oogen, en 
had hij nog dik zwart hoofdhaar. 

KAREI, ALBERT — CARLO ALBERTI — koning van Sardinia, 
den 2 October 1798 geboren, 
was de zoon van KAREL-EMMA-

d 2 
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NUEL van Savooije-Carignan en 
van MARIA CHRISTINA, dochter 
van KAREL , herlog van Saksen 
en Koerland. H*ij volgde in 1800, 
zijnen vader op in het bestuur 
der Piemonteesche en Fransche 
bezitlingen van zijn huis, en 
kwam onder de voogdijschap 
zijúer moeder, die een tweede 
buwelijk aanging met den prins BE MONTLEART. Reeds in zijne 
kindschheid naar Dresden ge-
voerd, ontving hij aldaar eene 
uitstekende opvoeding, en trad 
in 1 8 1 7 in den echt met de aarts-
hertogin van Oostenrijk, MARIA 
THERESIA, dochter van FERDINAND, groot-hertog van Toskanen. 
In zijne erflanden teruggekeerd, 
leefde hij aldaar in de afzonde-
ring, tot in 1821,, als wanneer 
de adellijken en officieren,.be-
werkers van den opsland, die 
toenmaals uitborst, hera aan 
het hoofd van het bestuur wilden 
plaalsen. Nadat VICTOR EMMANUEL (zie dat Art.- Wbk.-) afstand 
van de regering had gedaan, 
benoemde" zijn opvolger, KAREL 
FELIX, die kinderloos was, tot 
aan zijne komst, KAREL ALBERT, 
als regent. De prins van Cari-
gnan verklaarde alstoen dat hij 
de constitutie der cortes van 
Spanje aannam, zwoer dezelve 
natekomeri, en S te ide eene pro-
visioneele junta aan, Middeler-
wijl begaf zieh een Oostenrijkseh '. 
leger tegen Piémontm aantogt> 
en de acten der nieuwe regering 
werden door KAREL FELIX als nul 
en van geene waarde verklaard. 
Op deze wijzo in ongenade ver
vallen , deed KAREL ALBERT af
stand van het regentschap, en 
begaf zieh «aar Florence: In 

1823 diende hij als vrijwilliger 
bij het leger van den hertog van 
Angouleme in Spanß, kwam 

. in het volgende jaar te Turijn 
terug, en werd in 1829 tot 
onder-koning van Sardinie be-
noemd. Na den dood van KA
REL FELIX, den 2 7 April 1831 
voorgevallen, beklom hij den 
troon, krachtens zijn regt van 
opvolging, dat door het Wee-
ner-congres erkend was. Zijne 
oude betrekkingen met de libe
rale partij, deden in het begin 
zijner regering, aan de patriot-
ten van Zwitserland en Halle 
groote hoop opvalten. Hij be-
droog dezelve in den aanvang 
door zijne staatkuhde naar die 
van Oostenrijk te'regelen, en 
ging op eene strenge wijze eenen 
onverwachten aanval le keer, 
die in den nacht van den ,2 op 
den 3 Februarij 1 8 3 4 , door eene 
bende Italiaansche, Poolsche en 
Duitsche vluglelingen, onder 
de bevelen van den generaal 
RAMORINO beproefd werd. Van de j 
in deze gebeurtenissen betrok- i 
kene zamengezworenen namen 
er eenige de vlugt, anderen 
werden gevangen genomen en 
gefusilleerd. De regering beval 
tegelijkertijd het sluiten der uni-. 
versileit van Turijn. De be-
scherming, die KAREL ALBERT 
aan den Genueeschen handel ver-
schuldigd was, "deed hem dik-
werf eene vijandelijke houding 
tegenover de Barbarijsche Sfaten 
aannemen. In 1836 wapende 
hij zieh tegen Marokko; en in 
1844 bewoog een nieuw geschu 
met den bey van Tunis hem tot 
het uitzenden van een smaldeel, 
ten eipde aan zijne vertoogen bu 
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de regering kracht bij te zetten. 
De weêrklank der omwenteling 
van den 24 Februarij 1848 te1 

Partys deed zieh weldra in Sar-
dinië hooren. Reeds den 8 Maart 

• yeranderde KAREL ALBERT*zijn 
ministerie, en kondigde den 16 
eene kieswet, eene municipale 
wet, en andere constitutioneele 
hervormingen aan. Naauwelijks 
had hij deze eerste concessiën 
gedaan, of hij gevoelde zieh door 
de omstandighedén, veel ver-
der dan zijne voorzieningen en 
wenschen waren, medegesleept. 
De voorslanders der emaneipatie 
verhieven de Verbeteringen door 
hem in zijne Staten ingevoerd, 
en maakten hem ligtelijk diets, 
dat de 'inwoners van Opper-
Italië van hem hunne bevrijding 
wachtten. Den 23 Maart rigtte 
hij eene proclamatie aan de vol-
ken vari Lombardtyë, om hen 
te vermanen het juk van Oos-
tenrtyk afteschudden, en zijne 
krijgsmagt door hunne deeine-
ming aan dezelve te komen ver
Sterken. Tegelijkertijd trok hij 
met een talrijk leger te veld, 
en na schitterende voordeelen 
op de Oostenrijkers té hebben 
behaald, trok hij Milane binnen, 
alwaar de vereeniging van Lom
bardtyë met Piémont, onder de 
dynastie van Savootye, den 31' 
Mei werd uitgeroepen. Rinnen ~ 
weinige maanden verloor KAREL 
ALBERT al zijne veroveringén 
weder, en was genoodzaakt om 
met den generaal RADETZKY in 
onderhandeling te treden. Milane 
kwam den 2 Augustus weder 
onder het Oostenrijksch beheer ; 
de koning verliet Lombardtyë en 

• • D 

het Venetiaansche, en kwam le 
Turtyn terug, alwaar hij door 
de meest opgewondendemagogen 
van verraad werd beschuldigd. 
De wapenstilstand, eerst voor 
50 dagen gesloten, en' later stil-
zwijgend verlengd, duurde meer 
dan 7 maanden. Deze lange yer-
traging bereidde den ondergang 
van KAREL ALBERT. Gedurende 
,dien tijd ontwikkelde de maar-
schalk RADETZKY te Milane eene 
grootefermiteit, beteugelde door 
militaire execution de pogingen 
tot opstand, welke zieh op " 
verschillende punten van Lorn-
bardtye openbaarden, en hield 
Venetie naauw ingeslolen. Waar-
mate het Oostenrijksche gezag 
door deze maatregelen bevestigd 
werd, nam de invloed van KA
REL ALBERT, zoowel in Italie 
als in Sardinia af. Verscheiden 
ministerieele combina tien, nog 
sneller ontbonderi dan zij ge-
vormd waren, hadden trapsge-
wijze aan het bewind gebragt 
democratische wetgeleerden en 
dagbladschrijvors, die in hetko-
ningschap eene soort van staat-
kundigen overgang, en geenszins 
een regeringsbeginsel dienden. 
Inmiddels deden de vai van Pius 
IX, , en die van den groot-her-
tog van Toshanen, aan KAREL 
ALBERT duidelijk zien, waartoe 
de Itaiiaansche omwenteling ge- " 
leidde. Daar .hij eene laatste 
begoocheling wilde beproeven op 
de redelijke en gematigde vrien-
den der vrijheid, bedankte hij 
zijne ministers, en plaatste den 
abbé GIOBERTI aan het hoofd van 
den raad ; maar deze verande-
ring mishaagde evenzeer aan tie 

d 3 
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koningsgezinden als aan de radi
kalen. De geldbefioefle deed de 
regering besluiten, om huilen-
gewone belastingen op de ker-
kelijke eigendommen te heffen; 
eenige bisschoppen werden ver-
ontrust en de collégien der Jesui
ten; geslolen. Deze maatregelen, 
deze zwakheden konden de voor-
standers der démagogie niet vol-
doen, en terwijl KAREL ALBERT 
zieh nog eenmaal door hunne 
raadgevingen liet medeslepen, 
zeide hij den wapenslilstand aan 
RADETZKY op, en bereidde zieh 
voor toi eenen nieuwen veldlogt. 
Dezehe eindigde binnen eenige 
dagen te Novara met de ne-
derlaag der Piemonteezen. Het 
gevecht, den 23 Maart 1849 
begonnen, was in het begin voor 
KAREL ALBERT gunstig ; maar 
hij verloor weldra zijne position, 
zag zijne regimenten genood-
zaakt terugtewijken, en deOos-
tenrijkers.bijna voor de poorten 
van Novara De koning Ste ide 
zieh op de gevaarlijkste plaatsen 
aan het vuur bloot, en hoorde 
zonder 'te verbleeken de kogels 
rondom zijn hoofd fluiten. Daar 
hij eindelijk zag in welken ho-
peloozen toestand het leger zieh 
bevond , vraagde hij "eene wa-
penschorsing, vereenigde 'zijnen 
staf, en deed afsland van den 
troon ten gunste van zijnen 
oudsten zoon VICTOR EMMANUEL, 
na al de tegenwoordig zijilde 
personen voor de diensten ge
dankt te hebben, die zij aan 
den Staat en aan zijnen persoon 
badden bewezen. Hij vertrok 
onmiddellijk, slechts door twee 
bedienden vergezeld, doorkruiste 
in allerijl Frankriß en Spanje, 

en hield zieh eerst in Portugal 
in de stad Oporto op, waar hij, 
onder den naam van Graaf van 
Barga zijn verblijf koos. Naar 
deze wijkplaats had hij reeds de 
kiem medegenomen der ziekte, 
welke hem sedert het onheil van 
Novara ondermijnde, en waar-
aan hij den 28 Julij 1849 , na 
de troostmiddelen der godsdienst 
ontvangen le hebben, bezweek. 
KAREL ALBERT bezat eenen ver-
heven geest, een edel karakter 
en eene edelmoedigheid vange-
voelens, die zelfs door zijne 
vijanden bewonderd werd. Hij 
verdient geprezen te worden, 
wijl hij in zijne Staten de vor-
men van het constitutioneel be-
stuur heeft ingevoerd; maar hij 
handelde dwaasselijk, door me-
detowerken om in Italie t eenen 
onafhankelijkheids-oorlog te ver-
wekken, die aan Velen nog on-
regtvaardig toeschijnt, en dien 
iedereen als ontijdig beschouwt. 
Door zieh aan het hoofd der 
revolutionnairen te plaatsen, 
week hij veeleer voor de bewe-
ging, dan dat'hij dezelve be-
stuurde, en scheen hij minder 
medegesleept door zijne overtui-
ging of door inzigten van per-
soneele eerzucht, dan door den 
invloed der radicalen beheerscht. 
Zijne regering was gunstig voor 
de letteren en de wetenschappen-
Hij moedigde dezelve aan door 
zijne voorbeelden en zijne wel-
daden , en gaf op zijne kosten 
een voor de geschiedenis van 
Piémont zeer gewiglig werk in 
het licht, ßeliteld : Monumenla 
histories Patrice, Augustw TaM' 
rinorunt, 1838 , en volg. in fol-, 
waaryan er reeds 4 dl.« in bet 
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licht zijn versehenen. De lijk-
rede van KAREL ALBERT is den 
6 Octb. 1849 , in de hoofdkerk 
van den H. LAURENTIUS le Ge
nuß, op last der overheid, door 
den heer MAMIANI uitgesproken. 

KARLSTADT. — Zie CARLSTADT 
-Wbk.-

* KASTEELB (P. L. VAN DE), 
in 1749 te 's Gravenhage- uit 
een deftig geslacht geboren, ont-
ving eene zeer zorgvuldige op-
voeding, die hem in meer dan 
een vak van wetenschap snelle 
vorderingen deed riiaken. By 
zijne bevordering tot het mees-
terschap in de regten, in 1 7 7 1 , 
legde hij door zijne verhande-
ling bij die gejegenheid in het 
licht gegeven, eene meer dan 
gewone ervarenheid in het na-
tuurlijke regt, in de zedekunde, 
in de vroegere en latere regten 
en gewoonten van Nederland en 
in het Romeinsche regt aan den 
dag. In hetzelfde jaar vervaar-
digde hij met den dichter HIERONYMUS VAN ALPHEN (zie dat Art. 
•Wbk.-): Proeve van stichteliße 
Mengel-poezij, welke met zoo 
veel bijval ontvangen werd, dat 
er reeds in het volgende jaar 
een 2.« druk van moest worden 
opgelegd. In 1782 tot pensio-
naris van Haarlem benoemd, 
geraakte VAN DE KASTEELE meer 
in de staatkundige wereld be
llend. Hij bekleedde dien post 
tot in 1 7 8 7 , waarna hij tot het 
ambtelooze .leven terugkeerde. 
In 1790 gaf hij zijne Gezangen 
in het licht," en in 1793 het 
eerste de'el zy'nor verlaling der 

D d 

Gedichten van OSSIAN. Na de 
omwenteling van 1 7 9 5 geraakte 
hij weder in het bewind, en 
bekleedde verschillende aanzien-
lijke posten in het staatsbestuur. 
Ook werd hij curator der ko-
ninklijko universiteit van Hol
land, welke waardigheid hy* tot 
aan zijnendood bekleedde, com
mandeur van de orde der unie; 

. correspondent der tweede klasse 
van het koninklijk instituut van 
wetenschappen, letlerkunde en 
fraaye kunsten, en lid van de 
Leydsche en andere maatschap-
pijen. Behalve de reeds genoemde 
Schriften, ontwierp hij een hel
dendicht Henoch genaamd, ver-
taalde eenige Oden vanKLOpsTOCK 
en WIELAND , die in 1796 ver
sehenen, enz. Hij overleedden 
7 April 1810 . 

* KASTEELE (J. C. VAN DE), 
zoon van den voorgaande, den 
27 Maart 1780 te 's Gravenhage 
geboren, volbragt met roem zijne 
Studien aan de hoogeschool van 
Leyden, en na den afloop der-
zelve, zelte hij zieh als advokaat 
in zijne geboörteplaats neder, 
alwaar hij spoedig totadvokaat-
flscaal bij het hoog-geregtshof 
der proyincie Holland bevorderd 
werd. Önder de Fransche over-
heersching, werd hij benoemd 
tot advokaat-generaal bij het, 
hoog-geregtshof der Hollandsche 
departementen. In 1824 droegen 
de staten van Holland hem het 
lidmaalsebap van de 2.<* kamer 
der staten-generaal op. Even 
als zijn vader, beoefende hij de 
fraaije letteren, en deed in 1 8 2 2 , 
een Nederduitsch gedieht in het 
4 
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liclit verschijnen getiteld: het 
's Gravenhaagsche Bosch, het-, 
•welk veel bijval vond. Hij over-
leed algemeen betreurd, den 1 
July 1835. 

* KäSTNER (AßRAH&M GOTT-
HELF) , koninklijk Groot-Brittan-
nisch hofraad en gewoon hoog
leeraar der natuur- en wiskunde 
le Güttingen, te Leipzig in 1719 
geboren, bezocht, door privaat-
onderwijs voorbereid, reeds van 
zijn lO.o jaar af de juridische 
voord ragten zijns vaders, die 
aldaar hoogleeraar was, en be-
oefende sedert 1731 met ijver 
de wljsbegeerle, wis- en natuur? 
kunde en reglsgeleerdheid. Nadat 
hij in 1735 Baccalaureus was 
geworden, begon hij in 1739 
voorlezingen over de wijsbegeerte 
en wiskunde te houden, werd in 
1746 buitengewoon hoogleeraar 
der wiskunde, kwam in 1756 
te Göttingen, alwaar hij den 20 
Junijl800, met den roemover-
leed van een der grootste wis-
kunslenaars van zijnen lijd te 
zijn geweest, die de kunst ver
stund, diepzinninge waarheden. 
optesporen, en op eene duide-
lijke wijze voortedragen. Klas-
sieke waarde hebben indit opzigt 
zijne leerboeken : l.o Anfangs
gründe der'Arithmetik, Geome
trie , ebenen und sphärischen 
Trigonometrie und der Perspek
tive, 6.0 uilg. Göttingen, 1800; 
— 2.0 Anfangsgründe der Ana
lysis endlicher Grössen, ib. 1794, 
3.e uitg.; — 3.o Anfangsgründe 
der Analysis des Unendlichen, 
ib. 1799, 3.o uitg.; — 4.o 
Anfangsgründe der angewandten 
Mathematik, ib. 1792, 4," uitg-; 

— 5.o Anfangsgründe der hö
hern Mechanik, ib . 1793, 2.« 
uitg. ; — 6.o Anfangsgründe der 
Hydrodynamik, ib. 1769. Deze 
werken verdrongen door grootere 
volledigheid, door meer inwen
digen zamenhang en gevolgtrek-
king der bijzondere leeringen, 
door verderen vooruitgang en 
ontwikkeling f door verbetering 
van het tot dusverre bestaande, 
door het stellen van nieuwere 
en strengere bewijzen, de leer
boeken van WOLF, en hadden 
eenen beslissenden invloed op 
de verbetering en uilbreiding 
der wiskundige Studien. Zijne 
bijzondere Verhandelingen kun-
nen dezelfde aanspraak maken op 
groolen invloed ter bevordering 
der wetenschap. Ook verlaalde 
hij verscheiden belangrijke Ver
handelingen in het Hoogduitsch. 
Schranderheid, scherpzinnig- , 
heid, geheugen, opgeruimdheid 
en ligchamelijke werkzaarnbeid, 
ondersteunden hem bij zijne 
nasporingen op de bewonderens-
waardigste wijze. Ook in andere 
velden dan in die der wiskupde, 
beproefde KäSTNEn zijne scherp-
zinnigheid en zijne pen , en 
voornamelijk heeft hij zieh als 
puntdichter bekend, en wegens 
de scherpe hekeling zijner inval-
len geacht , maar ook gevreesd 
gemaakt. Zijne Sinngedichte ver
sehenen het eerst (zonder zijne 
toestemming) te Glessen in 1782 
in het l i ch t , daarna in zijne 
Vermischten Schriften, Alten
burg, 1783-, 2 d l .* , en met 
zijne bewilliging eene nieuwe 
uitgave der eerste verzameling 
door JUSTI, Marburg, 18Ö0, 2 . 
d l . " ; verder Gesammelte pe№ 
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sehe und prosaische schönwis
senschaftliche Werke, Berlißn, 
1 8 4 1 , 4 dl.n Zijne Geschichte 
der Mathematik, die hij, als 
een grijsaard (Göttingen 1 7 9 6 
tot 1800, 4 dl.») in het licht 
gaf, onderscheidt zieh meer door 
buitengewonen rijkdom aan let
terkundige berigten, dan door 
wetenschappelijke waarde. 

KATE. — Zie TEN KATE -Wbk.-

• KEAN (EDMUND), de beroemdste 
der Engeische tooneelspelers van 
de 19.«- eeuw, te Londen in 1 7 7 3 
geboren, was de zoon van eenen 
kleedermaker, voerde reeds in 
zijne kindschheid , op het too-
neel van Drury-Lane, eenige 
kleine rollen in de pantömimen 
uit. Kort daarna van dat too-
neel weggezondeii, werd hij door 
zijne moeder, die hem eenige 
opvoeding wilde geven, om hem 
tot eenig beroep geschikt te ma-
ken , op' eene school geplaatsl; 
maar hij was het leven als 
scholier weldra moede, en als 
scheepsjongen opgenomen aan 
boord van een schip, dat zieh 
naar Madera begaf, was hij ook 
van dat beroep weldra verza-
digd, en kwam ie Londen Ыгщ, 
om zijne vroegere betrekkingeri 
te hervatten. Hij trad het eerst 
op onder eenen troep klucht-
spelers, en onderscheidde zieh 
bij denzelven, door de buig-
zaämheid zijner ledematen en 
zijn mimisch talent. Na verloop 
van zeven jaren, Het. hij eene 
zoo vernederendê  levenswijze 
varen, en aan de'bescherming 
van miss FIDSWEL , actrice van 

D 

het tooneel van Drury-Lane, 
' had IHj eene' verbindtenis brj 
een landelijk tooneelgezelschap 
te danken. KEAN nam alstoen-
den naam van CAREY aan, en 
verscheen achtereenvolgend op 
het tooneel in de rollen van 
Hamlet, Calo en lord Hastings; 
ofschoon nog zeer jongzijnde, 
kweet hij er zieh op eene wijze 
van, die hem talrijke toejui-

- chingen verschafte. Na drie jaren 
in het collegie van Eton te heb-
beh doorgebragt, alwaar hij'vrij 
goede vorderingen in de Latijn-
sche taal maakte, verscheen.hij 
weder in verscheidehlandsteden 
op het tooneel, en vervolgens op 
dat van Drury-Lane, alwaar hij 
den 26 Januarij 1 8 1 4 , inderol 
van Shylock, den groolsten bij-
val verwierf. Eene niet'minder 
schillerende toejüiching wachtte 
hem in de rol van Richard III, 
welke hij met zulk een mees-
terlijk lalent uitvoerde, dat hij 
algemeen voor den eerslen too-
neelspeler van Londen werd uit-
geroepen. Hij handhaafde zijnen 
roem in Hamlet, Othello, Jago, 
Macbeth, en in eene menigte 
andere meest verscheidene rol
len. Hij was niet minder geluk-
kig in het karakter-blijspel. In 
1818 kwam hij voor de eerste 
maal te Parijs, en ontving 
van zijne kunslbroeders van het 
Fransche tooneel het vleijendst 
onthaal. In 1820 bezocht hij de 
Vereenigde Staten, alwaar hij 
nieuwen roem inoogslte. In de 
lente van 1828 kwam hij te 
Parijs terug, en vervulde ver
scheiden tragische en comische 
rollen, onder het .aan het Ita-

d 5 
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liaansch tooneel verbundene En-
gelscbe gezelschap- hij maakle 
aldaar groolen opgang in het 

. blijspel, doch werd, in weerwil 
der oorspronkelijke en meester-
lijke wijze, waarop hij verschei
den hoofdrollen uitvoerde, in 
bet treurspel minder toegejuicht. 
Hij oyerleed te JLonden in 1830. 
KEAN' was klein van gestalte, 
reboot in verhevenheid te kort, 
zijne stem zelfs was schor; maar 
zijn doordringend oog, zijn be-
weegbaar en nadrukkelijk ge-
laat, zijne levendige gebaarden, 
en een voor de meest tragische 
buigingen valbaar orgaan deden 
al zijne gebreken vergelen, 

& E L L E R M A N N (FRANCJSCUS STE-

PHANÜS), zoon- van FRANCISOUS 
CHRISTOFFEL (zie KELLERMANN 
rWbk.-), liertog van Valmy, pair 
van Frankrijk en luitenant-ge-
neraal, te Metz in 1770 geboren; 
volbragt zijne S t u d i e n , toen hij 
in 1790 aan het Fransche ge-
zantschap der Vereenigde Stalen 
werd verbunden. Maar hij ver-
liet weldra de diplomatische loop-
baan, om die der wapens inte-
treden, en in 1793* volgde hij 
zijnen vader op den veldtogt te-
gen de Pruisen. In 1 7 9 7 als 
adjudant-generaal bij het leger 
van, Italie aangesteld, onder-
scheidde hij zieh bij den over-
togt der Tagliamento, en werd 
door BONAPARTE belast met bet 
overbrengen naar Parijß der 
in dien roemrijken strijd buit 
gemaakte vaandels. In het vol-
gende jaar tot den rang van 
brigade-generaal verheven, droeg 
hij door de stgulheid zijner 
krijgsbewegingen veel bij lot den 

goeden uitslag van het gevoebt 
van Cmlta-Caskllam. Gedu-
rende dezen oorlog behaalde hij 
nog verscheiden vpordeelen op 
verschillende corps van het vij-
andelijke leger, en hij was het 
die, terwijl hij in Napelsdoor-' 
drong, de forten St, Elm en 
Castel-Nuovo in bezil nam. Hij 
streed ook te Marengo, en droeg 
op eene krachtdadige wijze bij 
tot het winnen van dien slag, 
die hem den rang van divisie-
generaal verschafle. In 1805 
werd bij te Austerlilz gekwetst. 
In 1808 naar het leger van 
Portugal gezonden, was hij bij 
den slag van Vimeiro tegenwoor-
dig, bevorderde. den terugtogt 
der Fransche troepen, doormet 
een enkel regiment den vijand 
legen te houden, en ondertee-
kende de overeenkomst • van 
Cinta, waarover Engeland zieh 
zeer ontevreden loonde. In 1809 
bestuurde hij, gezamenlijk met 
den maarschalk NEY , den veltl-
logt yan Aslurie, waarinbet leger 
van den markies DE LA ROMANA 
verstrooid en vermeid werd. In 
1 8 1 3 maakte inj den veldtogt 
van Saksen mede, werd bij de 
inneming- van het dorp Mn> 
gekwetst, en in den slag van 
Bautzen werden er verscheiden 
paarden onder hem doodgescho-
ten. De veldtogt in Frankrijk 
bood hem. nieuwe gelegenheden 
aan om zieh te onderscheiden. 
Na de terugkomstderBoüRBONS, 
werd hij tot algemeen inspecteur 
der ruiterij benoemd. Gedurende 
de honderd dagen was hij hd 
van de kamer der pairs, en 
streed hij mede in de veiden 
van Waterloo. Bij do tweed« 
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restauratia van de pairskamer 
uitgesloten, • kwam hij na de 
Julij-orawenteling weder "in de-
zelve, en overfeed te Parijs, 
den 2 Junij 1835. 

* KELLERMANN (BERNARD GE
ORG), verkozen bisschop van 
Munster, de vriend en beveling 
des volks, werd den 1 1 Octo
ber 1 7 7 6 in het sladje Frec
kenhorst ' in het Munstersche 
geboren. Zijn vader, met 1 1 
kinderen gezegend, was van 
beroep een linnenwever en had 
alzoo een bekrompen bestaan, 
doch werd met zijn geheele 
gezin, wegens zijne regtschapen-
heid en voorbeeldige vroom-
heid , door, de geheele stad en 
den omtrek algemeen geacht 
en bemind. Als knaap oefende 
KELLERMANN het handwerk zijns 
vaders uit, maar de vurige. 
wensch, om zieh den priester-
lijken staat. te kunnen toewij-
den, spoorde zijnen levendigen, 
met ,vele talenten uitgerusten 
geest aan, om-zijne vrije uren 
aan de studio toetewijden, waar-
toe een geestelijke zijner woon-
plaats, de vikarius AFFHÜPPE , 
hem behulpzaam was. Met toe-
stemming zijns ouders, betrok 
hij het gymnasium te Munster, 
waar hij, schoon steeds met 
behoefle worstelehde, weldra 
onder de beste leerlingen gere-
kend werd. Terwijl hij door 
het geven van privaatlessen in 
zijn onderhoud voorzag, legde 
hij zieh aan de universiteit op 
de beoefening der wijsbegeerte 
en godgeleerdheid toe, en kwam 
m 1800 in het hisschoppelijk 
sominarie. De toenmalige sub-

regent van het gesticht, A. 
MELCHERS (laier algemeen-vica-
rius en wij-bisschop), had- den 
vromen, veelbelovenden jonge
ling zeer lief, en beval hem 
den graaf FRIEDRICH LEOPOLD 
zu STOLBERG tot opvoeder zijner 
kinderen aan. Op deze wijze 
kwam EELLERMANN in 1801 in 
het huis van STOLBBRG , eene 
gebeurtenis die voor zijn geheel 
volgend leven van het grootste 
gewigt was. Hij bleef tot aan 
zijnen dood de huisvriend dier 
familie. Zijne be'trekking tot 
den graaf was bijna als die 
eens zoons tot den vader. Aan 
de gloeijende liefde van STOLBERG voor het Gatholijke geloof 
verwarmde zieh zijn gemoedj 
van diens ryke levens-ondervin-
ding verkreeg hij zelf die groote 
rijpheid des geestes, die zijn 
veel bewogen, werkzaam leven 
kenmerken, en STOLBERG'S ver-
heven zin voor kunst en lette-
ren, voor alles wal goed en edel 
was, drukte -dok op den geest 
van KELLERMANN den Stempel 
eener echte beschaving. STOLBERG beschermde en beminde 
innigüjk het zuivere priesterlijke 
gemoed van zijnen waardigen 
vriend, en vond in hem het 
beeld van den Gatholijken pries-
ter verwezenlijkt, zoo als het 
hem bij zijne bekeering voor 
den geest had gezweefd. Zestien 
jaren bragl KELLERMANN in het 
huis van STOLBERG door, en 
werd gedurende dien tijd, in 
den kring van al die mannen 
gevoerd, wier namen in de Ca-
tholijke wereld zulk eene groote. 
beroemdheid hebben bekomen. 
Ja, hij maakte zelf reeds vroeg 
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eene wezenlijke schakel in die 
ketting van verlichte en ge-
leerde mannen uit, aan welker 

> werken de Kerk in Munsterland 
en in het geheele Noordelijlce 
Duitschland; eenen zoo schoo-
nen - bloeitijd te danken heeft. 
— Hoe schoon ook de werk-
kring van' KELLERMANN ten 
huize van STOLBERG was, ZOO 
gevoelde hij toch behoefte, na 
daartoe de vereischte krachten 
verzameld" te hebben, om in 
een' uitgebreider werkkring op-
tetreden. De pastorale zielzorg 
was zijn verlangen, daarom 
nam hij in 1812 de kleine pas-
torij ad St. Servatium te Mun
ster aan, zonder daarom nog 
het Stolbergsche huis te verla-
ten. ' Maar reeds in 1817 werd 
hij als pastor-decanus in de aan-
zienlijke pastory ad St. Ludge-
rum verplaalst, die van dien lijd 
af, zijne geheele werkzaamheid 
vorderde. Wat hij gedurende 
23 jaren in dezen" werkkring 
op den kansel, in de school, in 
den biechtstoel, • aan het ziek-
bed en als vriend en raadgever 
in oritelbare familien geleverd 
heeft, grenst werkelijk aan het 
ongeloofelijke. Door alle stan
den, van af den hoogsten adel 
tot den geringsten daglooner, 
werd hem het onbeperktst ver-
trouwen geschonken en hij was 
in den eigenlijken en edelsten 
zin des woords de man des 
volks. Sedert 1823 werd hem 
ook do gewiglige post van Dom-
prediker toevertrouwd, dien hij 
met niet minderen bijval tot in 
1840 bekleedde. Als prediker 
had hij een bijzonder gelukkig 
orgaan, eene volle, welluidende 

stemdie de breede ruimte der 
Domkerk volkomen vervulde. 
Zijne taal was edel en zuiver, 
zonder gezochten tooi. Eene bly-
moedige, onverdelgbare kracht 
des geloofs sprak uit hem, en 
maakte zijne woorden zoo in
dringend en vatbaaf. Meer dan 
2000 malen heeft hij den kan
sel betreden, en men berekende 
dat in de namiddags-predika-
tien, die hij in den Dom hield, 
gemiddeld steeds 4—-5000 men
schen uit alle standen en ge-
zindheden vereenigd waren. In 
weerwil zijner veelvuldige be-
zigheden, die van den vroegen 
morgen tot laat in den avond, 
zijne werkzaamheid vorderden, 
moest hij in 1827, op dringend 
aanzoek van zijnen bisschop, 
het professoraat der verklaring 
van het Nieuwe Testament aan 
de theologische faculteit teilte-
sler aanvaarden. Hij bekleedde 
deze belrekking tot in 1837, 
en was, naast KATERKAMP (zie 
dat Art. -Wbh.-), de eigenlijke 
ziel dezer belangrijke inrigling. 
Bij den dood van den hoogleer-
aar BROCKMANN (zie dat Art.) 
belaslte hij zieh, in plaals van 
de exegese, met het gewiglige 
professoraat der pastoraal-tlieo-
logie, waartoe hem het alge-
meen vertrouwen der geheele 
geestelijkheid beriep. — 1 0 

1819 was de graaf zu STOLBERG overleden; KELLERMANN, 
zijn getrouwe vriend, lag voor 
het ster/bed geknield, en het 
was als in zijne armen, dat de 
edele zijne groole, vrome ziel 
had uitgeademd. Het sterfuur 
van STOLBERG beboorde tot de 
schoonsle herinneringen, die 
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KELLEBMANN «in zijne ziel be-
waarde. Do vereeuwigde had 
nog zijn laalste en liefste werk, 
hei boekje over de lief de Gods, 
aan ,zijnen vriend opgedragen. 
In de volgende jaren dunde de 
kring dier mannen, welke ron-

dom STOLBERG , FÜRSTENBERG 
en de vorstin van GALLITZIN 
geschaard waren geweest. QVER-BERG en FRANZ VON DROSTE ZU 
VISCHERING., waren in het de-
cehnium van 1820—30 reeds 
gestorven, in 1834 scheidden 
ook KISTÉMAKER en KATERKAMP 
uit het leven. Twee jaren la-, 
ter werd CLEMENS AUGUST VON 
DROSTE ZU VISCHERING tot den 
aartsbisschoppelijken sloel van 
Keulen beroepen, om aldaar 

*• zijrie groóte zending voor de 
Kerk" te volbrengem Alvorens 
te scheiden, droeg hij aan KELLERMANN , als aan den waar-
digste, de leiding op van het 
door hem gestichte genoolschap 
der barmhartige zusters. Met 
.welken ijver en met welk be
leid hij zieh van die nieuwe 
moeijelijke taak kweet, hiervan 
getüigt de oprigting van om-
trent .20 filiaal-gestichten van 
dit g'enootschap in Westfalen 
en in het Rijnland, die in een 
tijdvak van minder dan tien 
jaren, door hem tot stand wer
den gebragt. — Niettegenstaande 
KELLERMANN met eene buitenge-
meen zachtmoedige en verzoe-
nende gezindheid bezield was, 
en steeds op eene bescheidene 
echt priesterlijke wijze optrad, 
had hij echter, als de hoofd-
steun der Calholijke zaak in 
Munster beschouwd, onder de 
«gering van koning FREDERIK 

WILLEM HI, hatelijke aanklagten 
en vijandelijke behandelingen 
van den kant der onverdräag-
zame ambtenaarspartij niet kun-
nen ontgaan, en het mögt den 
bisschop niet gelukken, den 
waardigen man tot de waar-
digheid van Doraheer te verhef-
fen. Het baarde alzoo deste 
meer verwondering, loen KELLERMANN in 1840 , ter beraad-
slaging over gewigtige geestelijke 
aangelegenheden, naar Berlijn 
beroepen werd. Hetisbekend, 
welken indruk zijne verschijning 
te Berlijn maakte. Kort na 
zijne terugkomst van daar werd 
KELLERMANN tot Domheer be-
noemd; welke waardigheid hij 
in December 1840 aanvaardde. 
Zijn arbeid werd echter met 

»deze nieuwe betrekknig niet ver-
minderd, maar scheen van dag 
tot dag toetenemen. Den 1 9 
October 1845 knielde hij voor 
het sterfbed van den onverge-
telijken CLEMENS AUGUST neder, 
en op . den 3 Augustus des 
volgenden jaars voor dat des. 
broeders; KASPAR MAXIMILIAN, 
bisschop van Munster. Van al 
de vrienden uit den tijd van 
STOLBERG, was KELLERMANN nog 
alleen overgebleven. Hij was 
70 jaren oud geworden, maar 
zijne ligehaamskracht was nog 
niet verzwakt, en zijn geest 
was nog jeugdig frisch. Geen 
wonder was het dus, dat in de 
dagen toen er in Munster en 
in het geheele dioeees om.eene 
gelukkige bisschopskeuze gebe-
den werd, het volk bijna overal 
om de verkiezing van KELLERMANN bad. Toen dus op den 
13 December 1 8 4 6 , aan het 
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in de geheele mimte der dom-
kerk opgepropte volk, door het 
kapilfel werd aangekondigd, dat 
het eenparig den iieveling des 
volks tot bisschop verkozen 
had, weergalmde als uit eenen 
mond een duizendstemmig ju-
belgejuich, dat door het geheele 
land tot in de geringste hut van 
den land man zijnen weerklank 
vond. Slechts 66n was bij het 
algemeene gejuich treurig; het 
was de verkozene zelf. Hij had 
van het begin zijner loopbaan 
af nooit naar eer gehaakt, en 
elke onderscheiding was hem 
een drukkend juk. Ofschoon 
hem dus de liefde der burgerij 
en het vertrau wen der geeste-
lijkheid verheugde, liet hij zieh 
toch aan eenen vriend aldus 
uit: » 1k gevoel het diep, dat 
ik voor dit goede volk, niet 
meer kan zijn, wat het van, 
mij verwacht. M'vjne krachten 
zijn uifgeput, en de herdersstaf 
is mij te zwaar." — En wer-
kelijk zou hij den herdersstaf 
niet dragen. Juist op denzelf-
den lijd dat te Rome zijne pleg-
tige precpnisalie zou behandeld ! 

• worden, overleed hij. Het was 
op den 29 Maart 1847, des 
maandags in de Goede -Week.. 
Des morgens had hij de kinde-
ren der Döm-school biecht ge-

.hoord,' en was daarna in eenen 
boekwinkel gegaan, om plaatjes 
te koopen, ten geschenke voor 
de hinderen op den dag hunnef 
eerste heilige Communie. Door, 
den arbeid vermoeid, was hij ' 
daarop in de St. LambertusAmk 
gegaan, om, volgens zijne ge-
woonte, het H. Sacrament te 
begroeten, en in het.gebed ver-

ademing te zoeken; zijn weg 
naar zijne woning geleidde hem 
door den kruisgang van den 
Dom. Hier was het dat hij, 
omtrent den middag, door eene 
beroerte werd getroffen, begon 
te waggelen en nederzeeg. Een 
priester, die juist in de nabij* 
heid was, stond den stervende 
bij, die onder de'zach te aanroe-
ping der namen JESUS, MARIA en 
JOZEF zijnen geest gaf. Het be-
rigt van zijnen dood verspreidde 
door het geheele land verslagen-
heid en röuw. Op den 2 April, 
juist op den Goeden-Vrijdag, 
had zijne begravenis plaats. Zulk 
eene teraardebestelling had Mun
ster sedert den dood van OVER-BERG niet gezien. Alle standen 
hadden zieh bij den trein aan-

"gesloten. De breede weg van 
de Domkerk tot aan de begraaf-
plaats was zoo zeer met men
schen bezet, dat de lijkstaatsie 
niet dan met groote moeite zieh 
bewegen kon. Er werd geen 
geluid gehoord, slechts door het 
niet te bedwingen snikken en 
weenen des volks werd de pleg-
tige stilte • afgebroken. Daarop 
werd zijn lijk naast de graven 
van , OVERBERG , KISTEMAKER, 
KATERKAMP , FÜRSTENBERG en 
FRANZ VON DROSTE nedergelaten. 
KELIERMAN.N was de laatste uit 
den kring dier in Munster veree-
nigde mannen, wier namen ook 
nog in den laatsten lijd door de 
Kerk met danjebaarheid' en ver-
eering zullen genoerad worden. 
De nagelatene Schriften van KEt-
iERMANN zijn.- l.o Predigten, 
3 dl.«, .Munster, 1836 ; - - 2-° 
Kern biblischer Geschichten, tot 
schoolgebruik bewerkt. Voorts 
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gaf hij nog in het lichl ; een 
Middelbur« Càtechismus, eèn gé-
schriftvan STOLBERG : Uebetdiè 
Unterscheidungsiehreh en Over
wegingen van den aartsbisschop 
CLEMENS AUGUST. Voorts is 
het voor den Nederduitschen 
bewerker van DE FELLER'S Woor-
denboek eene aangenarae taak, 
alhier openlijk te mögen vermel
den, dat ook deze zijne onder-
neming in de belangstelling, 
loelichting en medevverking van 
den höogvereerden KELLERMANN 
mögt deelen, zijnde bet artikel 
KATERKAMP onder anderen (13.° 
dl., biz. 435) geheel door zijne. 
hand tot dat einde in het Hoog-
duitsch geleverd. 

* KERN (VINGENTIÜS, ridder 
VON), eetì beroemde Duitsche 
heelkundige, te Grats den 20 
Januärij 1760 geboren, was de 
zoon van een' grafelijk ambte» 
naar,, bezocht het gymnasium 
zijner geboorteplaats, leerdé 
daarop de heelkunde, en ver-
wijlde sedert 1 7 7 9 eenigen tijd 
te Salzburg, Trièst en Veiletiè, 
studeerde sedert 1783 leWeenen, 
werd in 1784 Mr. in de heel-
en verloskunde, en in helzelfde 
jaar nog lijfarts van den rege
renden hertog van Saksen-Hild-
burghausen. Na diens dood be-
reisde hìj Duitschland, Italie en 
een gedeelte van Frankrijk; in 
1786 keerde hij naar Weenen te-
rug, legde zieh met vernieuwden 
ijver op de Studie töe, gaf pri-
vaat-onderwijs in de heelkunde, 
en werd den 1 2 April 1790 
tot Chir. Dr. gepromoveerd;. in 
1795 werd hij heelmeester aan 
het K. K. doofstommen-instituu t, 

in 1 7 9 7 hoogleeraar der heel-
'en verloskunde t6 Laibach, in 
welke betrekking hij de inenting 
der natuurlijke en later der koe-
pokken in Karinthie invoerdef 
in 1799 verkreeg hij de waar-
digheid van Med, Dr.; in 1 8 0 5 
werd hij gewoon hoogleeraar dOi* 
heelkunde te Weenefi, en in 
1807 director van het door zijne 
bemoeijingen opgerigte operatie--
instituut ; in 1 8 1 5 werd hij tot 
K. K. raad benoemd; in 1 8 1 7 
tot lijfarts deskeizers; in 1824 
verwisselde hij het leeraarsambt 
der praktische heelkunde met 
dat der theoretische, en.werd 
tot den ridderstand verheven; 
in 1825 werd hij wegens'öu-
derdom en vefzwakking geperi-
sioneerd, en overleed den 1 6 
April 1829. KERN heeft zieh 
ten opzigte van de ontwikkeling 
der Duitsche heelkunde groote 
Verdiensten verworven; hij is 
de stichter der Weener-schoöl 
in de heelkunde, welker streven 
vooral gerigt was op vereenvou-
diging van het therapeutisch, 
voornamelijk van het geneeskun-
digMherapeutisch gedeelte der 
heelkunde, en welke den ijver 
voor de Chirurgie zoo kracht-
dadig opwekte, dat de Duitsche 
heelkunde zieh steeds meer en 
meer van den invloed van Frank
rijk los maakte. Tot de.voor-
naamste Schriften van KERN 
behooren: l.o Annalen der cht* 
rurgischen Klinik zu Wien, 2 
dl.«, Weenen, 1 8 0 7 ; — 2.° Die 
Leistungen der chirurgischen Kli
nik zu Wien, 18Q5-^-24, Wee
nen, 1828; — 3.o Ueber die 
Handlungsweise bei Absetzung 
der Glieder, Weenen, 1 8 1 4 ; 2.« 
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uitg. 1826, werd ook in bel 
Italiaansch vertaald;— i.oAvis 
sur une méthode plus simple 
dans le pansement des blessés, 
Weenen, 1809; 2.* uitg. 1826; 
in bet Hoogduitsch vertaald, 
Sluttgard, 1810; — ö.o Die 
Steinbeschwerden der Harnblase 
und der Blasenschnitt\ Weenen, 
1828. (KERN heeft 837 malen 

• de blaas- of steensnede» yerrigt, 
waaronder slechls 10 geópereer-
den aan de onmiddelbare gevol-
gen der operàlie, en 21 later 
bezweken enz.) 

* KESSELS (MATTHIAS), een 
beroemde beeldhouwer, in 1784 
te Maastricht geboren, beoefende 
als goudsmid leParijs de plas-
tiek, begaf zieh in 1806 over 
Hamburg naar Petersburg, tot 
CÄMBERLAIN , bezocht in 1817 
zijne geboorleplaats, daarnaPa-
rijs en JRome, in welke laalste 
stad hij, in de werkplaals van 
THORWALDSEN , de bas-reliefs . 
Dag en Nacht bewerkte, en 
door den H. SEBASTIAAN den 
prijs van CANOVA won. Van 
groóte wa'arde zijn een staande. 
DIOSCOBÜLOS, een heerlijk tafe-
reel uit den Zondvloed, een 
hoofd des Verlossers enz. Hij 
overleed in 1836. 

* KEÜPER (HENRICDS) ; bet, 
bewijs dat ook Nederland en 
onze leeft'ijd voorbeelden van 
langdurigheid van leven kunnen 
opleveren; was dezeeenvoudige 
en achtenswaardige man. In 
het beginvan 1735 geboren, 
trad hij eerst in denouderdom 
van 46 jaren in den echt met 
JOANNA HBNDRIKSES, eene jonge 

dochter van 22 jaren, met welke 
hij 64 jaren te Doesbörg in den 
genoegelijksten echtleefde, en 
bij welke hij 9 zonen en eene 
dochler verwekle, van welke 
kinderen hij er zeven overleefde. 
Reeds 100 jaren oud zijnde 
werkte bij nog op het veld,en 
toen hij 103 jaren had bereikt, 
deed hij met zijne vronw nog 
eene wandeling te voetvan3'/j 
uren gaans, van Terborg, waar 
hij een' zijner zonen had be
zocht , naar Doesborg. Bij ge-
legenheid der komst van koning 
WILLEM II te Doesborg, in Aug. 
1842, had hij de eer bij Z. M. 
te worden toegelaten , die zieh 
op de minzaamste wijze met 
den grijsaard onderhield. Hij 
bleef tot aan zijn overlijden in 
het genot aller zintuigen, be-
halve het gehoor, was steeds 
wellevreden, vrolijk en öpge-
ruimd , en overleed in die ge-
steldheid te Doesborg den 23 
Februarij 1845, in den ouder-
dorn van ruim 110 jaren. 

* KEVERBERG VAN KESSEL ( C 
L. G. J . baron VAN), den 13 
Maart 1768 in het voornia-
lige prins-bisdom Luih gebo
ren , kwam, bij het verlaten 
der hoogeschool, in 1790 in 
administrative betrekking i» 
Gelderland. Onder het Fran-
sehe bestuur oefende hij ach-
tereenvolgend de bedieningen 
uit van maire zijner gemeente, 
van lid en secretaris van den 
•algemeenen raäd van zijndep.1, 
van onder-prefect van het volk-
rijke arrondisseraent Kleef {wer-
dep.t), in welke betrekking mj 
door zijne onvermoeide pogingen 
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•aldaar plaats gehad hebbende, 
groote overstroomingen le le-
nigen, binnen enbuiten'slands 
den grootsten roem verwierf, 
door NAPOLEON met het kruis 
van het legioen van eer ver
siera en eindelijk in 1 8 1 1 , 
prefekt van den Boven-Ems 
werd , waarvah Osnabrugge'd& 
hoofdslad was. Toen in 1 8 1 5 
het koningrijk der Nederlanden 
werd georganiseerd, benoemde 
de koning hem tot gouverneur 
der provincie Antwerpen ; twee 
jaren'later vertrouwde hij hem 
het schoonste landvoogdijschap 
zijner Staten, dat van Oost-
Vlaanderen toej in 1819 be-
riep de vorst hem in zijnen 
raad, en sederi dat tijdstip 
werd de eervolle onderscheiding 
van tot bijzondere eommissiën, 
en buitengewone werkzaamhe-
den geroepen te worden j dik-, 
werf zijn deel. Tot in 1830 
had hij'zitting in den raad des 
konings, waarin hij steeds de 
groolste .werkzaamheid en den 
meesten ijver voor het heil van 
vorst en vaderland aan den dag 
legdedie dan ook door zijne 
benoeming tot commandeur der 
orde van den Nederlandschen 
Leeuw beloond werden. Sederi 
dien tijd door zijne afnemende 
gezondheid tot het ambteloos 
leven veroordeeld, overleed hij 
te 's Gmvenhdge, den 30 No
vember 1841 . Het voornaamste 
der - door hem nagelatene wer
ken is: Du royaume des Pays-
Bas, sous le rapport de son 
origine, de son'développement 
et de sa crise actuelle, 3 dl.n 

II. DEEL. E e, 

in 8 . v o , 's'Gravenhage, 1834. 

KIEFFEB (JOANNES DANIEL) , te 
Straatsburg in 1 7 6 7 geboren, 
werd, na zieh door de kennis 
die hij in de Oostersche lalen 
had verworven onderscheiden 
te hebben, in 1 7 9 6 tot secre-
•taris en tolk van het Fransche, 
gezantschap bij de Ottoihanni-
sehe "Porte benoemd. RUFFIN, 
die hem in het Oosten leerde 
kennen, gaf' hem lessen, en 
verkoos hem in 1805, als plaats-
vervanger voor den leerstoel, 
dien hij zelf bij het collegie van 
Frankrijk bekleedde. In 1 1818 
titularis geworden, werd hij in 
het volgende jaar tot eersten 
secretaris-tolk bij het ministerie 
van buitenlandsche zaken be
noemd , en belast met het be-
stuur der school der tolk-kwee-
kelingen van het collegie van 
LODEWIJK den Groote. In 1831 
tot onder-voorzitter der Aziati-
sche maatschappij verkozen, 
overleed hij in 1833." Hij was 
protestantsch en een der werk-
zaamste leden van het bijbel-
genootschap, voor hetwelke hij 
de eerste vertaling dejs bijbels 
in het Turksch heeft geleverd. 

* KILINSKI (JOANNES) speelde 
eene voorname rol, gedurende 
den Poolschen opstand in War
schau in 1794. Hij was te 
Pose» geboren, en van beroep 
een schoenmaker. Een geruimen 
tijd in Warschau woonachtig 
werd hij door de burgers alge-
meen geacht en tot lid der ma-
gistraat verkozen. Zoodra dus 
het berigt van den opstand door 
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. KOSCIUSKO (zie dat Art. -Wbh.-) 
bewerkt, en van deszelfs reeds 
behaalde. voordeelen, bekend 
was, werd KILINSKI de ziel der 
geheime gemeenschap tusschen 
de Poolsche bezetting en de in-
woners derhoofstad. Gedurende 
den reeds op den 17 en 18 April 
gevolgden opstand was hij on-
gemeen werkzaam, werd weldra 
tot aaavoerder gekozen, en be-
kwam na de eerste zegepraal der 
Polen en de aanstelling der pro-
visioneele regering den rang van 
majoor met den last Van een 
nieuw regiment vry willigers te 
vormen. Terwijl hij zieh geheel 
aan de pligten dezer nieuwe be-
trekking toewijdde, nam bij geen 
deel aan de onwettige handelin-
gen, vaan welke zieh toenmaals 
de bevolking Van Warselim 
tot tweemalen schuldig maakte, 
terwijl zij verscheiden bij haar 
gehate mannen, zoo als den 
maarschalk ANKWICZ, bisschpp 
KOSSAKOWSKI, PETER OZAROWSKI 
en JOZEF ZABIELLO aan bare 
wraak opofferde; maar gaf veel-
vuldige bewijzen van achting 
voor en onderwerping aan zijne 
overheden. Toen na verloop van 
eenige maanden aan de zaak 
van Polen door de gevangenne-
ming van KOSCIUSKO eenen ge
weidigen schok werd toegebragt, 
werd KILINSIU met eenen ge
heimen last naar Posen gezoMen, 
doch aldaar erkend, aangehou-

, den, en op vordering van den 
veldmaarschalk SÜWAROW naar 
Warschau, dat deze intusschen 
reeds ingenomen had, getrans-
porteerd. Op bevel der keizerin 
CATIIARINA werd hij met de 
leden der provisioneele regering: 

ZAKRZEWSIÜ, IGNATIUS POTOCKI, 
THADEUS MOSTOWSKI , den koop-
man KAPOSTAS en den overste 
SOKOLNICKI naar Petersburg ver-
voerd en aldaar in de citadel 
gevangen gezet. Eerst na twee 
jaren, toen PAUL I den troon 
beklom, volgde er eene alge-
meene amnistie, die ook KIUNSKI 
in vrijheid Steide. Hij begaf 
zieh thans naar Wilna en eerst 
later naar Warschau, waar hij 
zijn vroeger hand werk weder 
uitoefende, en in 1820 over-
leed. Eenige jaren later ver
sehenen zijne Gedenhschriften 
(zonder drukoord), in welke hij 
eerst zijn lang verhoor in Peters
burg t en zijne antwoorden in 
hetzeive gegeven , uitvoerig be
schritt, en daarna zijn geheele 
wedervaren, van den eersten 
oogenblik des opstands af in 
Warschau tot op zijne in vrij-
heidstelling verhaalt. Ongewone 
eenvoudigheid derdenkbeelden, 
zoo wel als der voordragt en des 
slijls, zijn het onderscheidend 
kenmerk van dit werkje, en 
tevens het bewijs dat het door 
KIUNSKI zelven geschreven is. 

* KIND (JOHANN FRIEDRICH), 
in 1768 te Leipzig geboren, 
oefende tot in 1816 de regts-
geleerdheid te Dresden uit, werd 
in 1818 Gothaasch-hofraad, en 
overleed te Gotha in 1843. Toen 
KIND zijne juridische praktijk 
liet varen, wijdde bij zieh geheel 
aan de letterkunde toe. Hij 
schreef: l,o. Carlo, Zullichau, 
1801: — 2.0 Natali, ibid, 
1801—1804, 3 dl."; -3 .« 
Leben und Liebe Ryno's und 
Minona's, ibid, 1805, 2dl." 
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"Verscheiden verzameüngen van 
Vertellingen, Gedichten en kleine 
Tooneelstukken, zoo als: — 4.o 
Malven, Leipzig, 1805, 2dl."j 
— 5.0 Tulpen, ib. 1806—10, 
7 dltj.s; — 6,o Roswitha, ib. 
1811—16, 4 dl.»; — 7.o Linden-
blüthen, ib. 1819, 4 dltj.*; — 
8.o Die Harfe, ib. 1814—19, 
8 dl.n) — 9.o Kleine Erzäh
lungen , ib. 1820, 4' dl.*; T-
lO.o Gedichte, ibid, 4808, 5 
dl.« ; 2.o uitg., ib. 1817—25; 
— l l . o Der Weinberg an der 
Elbe,.ib. 1817j. — 12.o The
aterschriften , ibid, 1821—27, 
4 dl.", waarin voorkomen de 
stukken: a, Willem de Fero-
veraar; • -— b. het Landleven 
van VAN DIJK; —c. Schön Ella 
en voornamelijk d. de Opera 
der Freischütz, gecomponeerd 
door K. M. VON WEBER. — KIND 
behoort tot de voornaamste Duit-
scbe dichters en schrijvers van 
Verhaleri, bij slaagt echter beter 
in de groepering, dan in de 
regelmatige voorstelling der ka- -
rakters. 

* KINKER (JOANNES), den 1 
Januarij 1764 aan den Over-
toomschen weg onder Nieuwer-
Amstel geboren, openbaarde reeds 
als knaap eene ongewone scherp-
zinnigheid, vlugheid van bevat-
ting en eenen onverzaadbaren 
leerlust, waardoor hij als 't wäre 
zelf den weg aanwees oin voor 
de wetenschap te worden opge-
leid, en wel bepaaldelijk voor de 
geneeskunde, waartoe zijn smaak 
bijzonder overhelde. Reeds stond 
hij op het punt, ora aan de 
tJtrechtsche hoogeschool in dat 

B 

vak te promoveren, toen hij op 
aandrang zijßer vrienden en 
bloedverwanten van besluit ver-
anderde, en zieh nu met den-
zelfden ijver als vroeger op do 
medische, op de juridische Stu
dien toelegde, en na den 18 
Junij 1787 in de regten te zij.n 
gepromoveerd, werd hij den 25 
October- deszelfden jaars als ad-
vokaat bij het hof van Holland 
geadmitteerd. BILDERDIJK was 
aldaar zijn ambtsbroeder, en 
werd ook weldra, in weerwil van 
bet verschil van beider gods-
dienstige denkwijze, zijnkunsl-
broeder. Reeds als student had 
KINKER vele zijner vrije oogen-
blikken der dichtkunst toege-
wijd, en de vruebten dier uit-
spanning versehenen kort na 
zijn verlaten der akademie on
der den titel van Eerstelingen 
in het licht. De staatkundige . 
woelingen van dien tijd gaven 
echter aan zijn. vernuft weldra 
eene andere rigting: en de Ja
nus Herresen, de Post van den 
Helikon en de Herkdauwer, bijna 
geheel uit de pen van KINKER 
gevloeide tijdschriften, hielden 
gedurende verscheiden jaren dö 
belangstelling van het publiek 
gaande. Verder versehenen van 

• hem in 1789 Van Rots, episo
disch drama; in 1792 Celia, 
treur'spel; in 1800 Ericia öf de 
Vestaalsche Maagd. Bij den aan-
vang der negentiende eeuw, 
deed hij aan den Amsterdam-
schen schouwburg opvoeren het 
Eeuwfeest, eene zinnebeeidige 
voorstelling, waarvan ,hij zelf 
eene allerkluchtigste parodie 
vervaardigde, onder'den titel 

e 2 



468' K I .N. 

van de Mensehheid in hel La-
zarushuis. In 1804 gaf hij hel 
oorspronkelijke treürspel Alman-
zor en Zehra in het licht, en 
vertaalde (1805—1807) de zang-
spelen die -Schöne Müllerin en 
CEdipe ä Colone, en het treurspel 
los Templiers van RAYNOUARD. 
Zijne overige dichtwerken ̂ .toen-
maals en later vervaardigd, wer
den door hem tot een' bundel 
verzameld, die in 1819—21, te 
Amsterdam, in 3 dl.«, in het 
licht versehenen. AI wat KISKER 
oorspronkelijk leverde blonk uit 
in rijkdom van gedachten en 
stoutheid van uildrukking, ter-
wijl men in zijne poezij, door 
den zwier der uitdrukking en 
de melodij der versificatie wordt 
g'estreeld en opgetogen. KINKER 
kende de talen in het algemeen 
en de Nederduilsche in hetbij-

. zonder door en door, hiervan 
strekken tot bewijzen zijne Alge-

• meene Spraakkunst, zijne Intel-
ding tot de algemeene theorie der 
talen, zijne Proeven eener Ne-
derlandsche Prosodie en vooral 
ook de Voorreden tot elk der 3 
deelen zijner Gedichten. Grondig 
met de toonkunst enhareeischen 
bekend, was hij de eerste hier 
te lande, die, volgens vasle 
regelen, poezij en muzijk aan 
elkander wist te huwen, en de 
juistheid dier regelen bewees 
door de voorbeelden, welke hij 
leverde. Ook vond de filozofle, 
vooral de Kantiaansche, in KIN-
KER eenen ijverigen bevorderaar 
en aanhanger; ztjne pogingen 
echter om dezelve in Nederland 
inlevoeren, vonden intusschen 
by al degene, die godsdienst 
en openbaring op prijs stellen, 

groote legenkanting, en de be< 
roemde Nederlandsche dichter, 
de godsdienslige RHIJNVIS FEIIH 
(ziedat Art.- Wbk.-) tradopenlijk 
tegen dezelve op. Deze filozofie 
deed KISKER zoo niet tot vorla
gen ongeloof, ten minste tot 
onverschilligheid en minachting 
van datgene vervallen, wat 
voor elken .Christen, welke ge-
zindheid hij ook möge zijn 
toegedaan, hoilig en eerbied-
waardig is. Vele zijner Gedich
ten-en Verhandelingen strekken 
ten bewijze van dit beweren, 
die daarom, welke Verdiensten 
dezelve voor het overige ook 
mögen bezitten, riiet dan met 
omzigtigheid of liever volstrekt 
niet behooren gelezen te wor
den. In 1814 werd KIKKER lot 
hoogleeraar in de Nederduit-
sehe taal en letterkunde, aan de 
universiteit van Luik beroepen. 
Do gemoedelijke klaagtoonen, 
die hij bij deze benoeming aan 
zijn vaderland liet tioören, de-
den naauwelijks verwachten dat 
hij zieh onder dezen hem zoo. 
vreemden landaard zou kunnen 
schikken. Weldra echter leide 
hij ook' onder de Walen eenen 
uitgebreiden vriendenkring, dien 
hij aan zijn innemend en steeds 
opgeruimd karakter, en aan het 
bevallige en leerzame zijner voor-
dragten te danken had. Na de 
omwenleling van 1830 keerde 
KINKER naar Amsterdam terug, 
waar hij zijne overige levens-
dagen in rust sleet, en den 16 
September 1845 overleed. De 

meeste geleerde genootschappen 
in Nederland en ook verschei
den buitenlandsche maatschap-
pijen leiden KINKER onder hare 
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medeleden. Reeds in 1810 werd 
hij door koning LODEWIJK der 
derde klasse van het koninklijk 
Nederlandsch instituut toege-
voegd, door welk collegie hij 
nog in bijna tachtigjarigen ou-
derdorri tot voorzitter werd be-
noemd. Het indringend oog 
en levendig gelaat van KINKER 
kenmerkte bij het eerste gezigt 
reeds het schrandere genie; ten 
opzigte van zijne gestalte echter 
had de natuur hem zeer slief-
moederlijk behandeld; zeker Ne
derlandsch dagblaadje, hierop 
zinspelende, zegt: » In 82jari-
gen ouderdom is M.T J . KINKER , 
oud-hoogleeraar, den 16 dezer, 
te Amsterdam overleden; het 
fl. .d verklaart hem 
voor eengroot mensch; naarhet 
ligchaam paste hem die naam 
niet, en let men op 's mans 
godsdienstige beginselen, nog 
veel minder naar de ziel." 

*.KIST (EWALD), ' in 1762 
geboren, bekleedde bijna 25 
jaren het leeraarsambt bij de 
hervormde gemeente te Dord
recht , alwaar hij den 20 Maart 
1822 overleed. Hij bepaalde 
zieh niet" slechts lot de waar-
neming van de predikdienst, 
maar trad voornamelijk als 
schrijver van verschillende wer
ken op. Tot dezelve behooren: 
l.o i r Brienen am ARISTUS over 
de eeuw der Rede van TH. PAINE ; 
— 2.o Leerredenen over Gods 
deugden, 2 dl.n; — 3.o De 
hoofdinhoud van- de sedeleer 
des Christendoms, 2 dl.n; — 
4.o Leerredenen over verschil
lende onderwerpen, 4 dl.n ; — 

5.o Beoefeningsleer, öf de hen-
nis der middelen dm als een 
waar leerling van JESUS CHRISTUS 
getroost en heilig te leven, 2 
dlfi; — 6.o Vijf Leerredenen over 
het geweten; — 7.o De geschie-
denis van RUTH in vier Leerre
denen;— 8.o Het ongunstig 
onlhaal des Heilands in de we-
reld enz. — Vele dezer ge
schulten zijn 'niet van belang-
rijkheid ontbloot, doch dragen 
bijna allerwegen den Stempel 
van Protestantschen oorsprong, 
zpodat de Catholijk, in geloof 
en zeden door Schriften van 
mannen voorgelicht, die enkel 
uit de eenige en eeuwige waar-
heidsbronnen putteden, de wer
ken van KIST, minst genomen, 
kunnen missen. Als letterkun-' 
dige heeft KIST zieh bekend 
gemaakt doô  een bundel Ver
handelingen en Redevoeringen, 
door de Lofreden - op P.. VAN 
BRAAM "en door verscheiden bij-
dragen tot de Mnemosyne. In 
1804 werd hij lid der maat-
schappij van NederlandsChe let-
terkundq te Leyden, ook was 
hij lid van het Dordrechtsch 
genootschap Diversa sed una, 
aan wetenschappen, lelteren en 
kunsten gewijd, welks belangen 

' hij krachtdadig ondersteunde, 
en waarvan hij, na den dood 
van P. VAN BRAAM, voorzitter 
werd. 

* KIVITS (JUSTINUS HENRICUS) , 
den 5 Januarij 1808 te h Her
togenbosch uit ouders van den 
deftigen stand geboren , werd 
voor de Studien opgeleid, welke 
hij in de Latijnsche school zijner 

e 3 
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geboorloplaals en vervolgens in 
bet groot en klein seminarie lo 
St. MicMels-Gestel begc-n, en to 
Luik en te Leyden met den 
meesten lof voltooide. Hij bezat 
in zijne studie-jaren het voor-
regt alles met da grootste ge-
makkelijkheid te bevatten, was 
in de Latijnsche school steeds de 
eerste van zijne talrijke klasse, 
de beveling zijner leeraren en 
de vriend zijner medeleerlingen. 
Aan de hoogeschool van Luik 
trok hij de aandacht der Pro
fessoren door zijne vorderingen 
in de classische letlerkunde en 
eetto hem eigene vaardigheid 
om in het Latijn of Fransch 
over wetenschappelijke onder-
werpen grondig te redeneren, 
zoodat hem het vooruitzigt ge- j 
opend werd, om eenmaal eenen 
leersloel dier hoogeschool te be- j 
kleeden; doch de omwenteling 
van 1830 verijdelde dit plan , 
en hij ging naar Leyden over, 
alwaar hij den 5 October 1831 
tot doctor in de beide regten 
bevorderd werd, na het verde-
digen van zijne disser'fcitie: De 
Mutuo, secundum principia juris 
romani ac hodiemi, waarin des-
kundigen toen reeds den logi
schen betoogtrant opraerkten, 
welke hem latBr aan de baue 
Zoo zeer deed onderscheiden. Na 
deze promotie zette hij zieh als 
practiserend advocaat te 'sHer-
togenbosch neder, en vond in 
den heer M.*L. A.LIOHTENVELT, 
die destijds aldaar als advokaat 
eene aanzieolijke praktijk had, 
een' belangstellend patroon en 
leidsman, wien zijne zeldzame 
bekwaamheden zoo veel achting 
en vertrouwen inboezemde, dat 

V . 

hij, bij den Hoogen Raad naar 
'sGravenhage beroepen., niet 
aarzelde om aan zijnen jeugdi-
gen vriend zijne praktijk over ta 
doen, en hem aan zijne dienten 
aantebevelen. Alzoo was Kivns 
op 24jarigen leeftijd een der 
meest gezochtsle advokaten in 
Noordbrabant. Zijn werkkring 
werd dagelijks uilgebreider, en 
de diensten zijnen medeburgers 
bewezen, dagelijks gewigtiger. 
Zijne V e r d i e n s t e n als regtsge-
leerde waren onwaardeerbaar j 
toegerust met eene uitgebreide 
kennis van het Romeinsche en 
Kostümier regt, doorkneed in 
de Fransche en later Nederland-
sehe wetboeken, was hij devei-
lige vraagbaak voor ieder, wien 
belangrijke regtskwestie'n voor-
kwamen. Zijne mannelijke wel-
sprekendheid, zijne kernachliga 
taal zoo sierlijk en duidelijk, 
weergalmden dagelijks door de 
regtszalen en boeide zijnn reg-
ters, die hem om zijne kunde 
hoogachtten en om zijne edel-
aardige inborst en innemend' 
karakter op groolen prijs stel-' 
den. Hij deinsde niet terug 
voor de moeijelijkste en inge-
wikkeldste geschilpunten, en 
men heeft het aan zijne scherp-
zinnigheid te danken, zoo er 
eenig licht is opgegaan in het 
devolutie-regt en in de tiend-
en heerlijke regten in Noordbra
bant, welke vöör hem nirtrner 
zoo grondig waren behandeld 
geworden. Het was hem met 
alleen te doen, om het goed 
regt to laten zegevieren, maar 
tevens om de wetenschap van 
dienst t e zijn. Van däär dat 
hij zijne conclusion steeds me' 
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naauwgezetheid en logisch uil-
eenzeüe, en de brennen aan-
wees, waaruit verder licht kon 
worden gepui. In gewigtige cri-
mineele zaken schitterde vooral 
zijne wegslepende welsprekend-
heid, die op het lalrijk gehoor 
en de regters den diepsten in-
druk maakte, en dikwerf tränen 
deed vloeijen. Zijne scherpzin-
nigheid vond in de hopeloosste 
zaken punten van verdediging, 
die het minsle vermoed waren 
en dezelve meestal tot een ge-
lukkig einde bragten. Het kon 
niet anders of voor zôô een' 
man moesten weldra de deuren 
van aile collégien geopend wor
den. Hij werd dan ook lid van 
den raad der stad, regent der 

Nßodshuizep, lid der provinciale 
staten enz., en toonde dat hij 
bveral op zijne plaats was. Geene 
onderwerpen van aanhelang kwa-
men daar voor, of Kivrrs nam 
er een werkzaam deel in, zijne 
adviezen en rapporten droegen 
steeds den Stempel van naauw-
gezet onderzoek, en kenmerklen 
zieh door eêne bondige ontwikke-
ling van denkbeelden, vlugheid 
van bevatling en doelmatigheid 
van uitdrukking. Zoo vele Ver 
diensten waren de aandacht van 
Z. M. WILLEM II niet ontgaan,* 
welke besloot die ten dienste 
van den lande te doen strekken. 
Reeds in 1844 werden aanbie-
dingen aan Kivrrs gedaan, die 
deze echter in het. belang van 
vrouw en kinderen van de hand 
moest wijzen, tot dat hij, aan 
'skonings roepstem niet langer 
kunnende weêrstaan, een her-
haald aanbod in 1845 aannam, 

E e 

en dientengevolge in Novb, van 
dat jaar tot lid van den raad 
van state werd benoemd. In 
December daaraanvolgende nam 
hij reeds zitting, en weldra 
wenschten zijne ambtgenooten 
elkander met deze aanwinst ge-
luk, Hij gevoelde zieh in deze 
nieuwe betrekking zeer op zijne 
plaats, en zoude het vaderland 
onberekenbare diensten hebben 
kunnen bewijzen, zoo niet eene 
hevige ziekte van slechts wei-
nige dagen, hem den 8 Mei 
1846 ten grave sleepte, betreurd 
door alien die hem kenden. 
Hem was, het zeldzaam geluk 
te beurt gevallen warme vrien-
den te teilen in elkeh stand en 
rang der maatschappij, en hij 
verstondde kunst om eenieder 
te behagen. Hij was alien die 
zieh op kunslen of wetenschap-
pen toelegden genegen. Zelf een 
gelukkig beoefenaar der oude en 
nieuwe leiterkunde en geschie-
denis en ook in het begin zij-
ner loopbaan aan de dichtkunst 
niet vreemd geweest zijnde, be-
schouŵ e hij den tijd, gedu-
rende welken hij als curator der 
Lalijnsche school, als tweede 
voorzitter van het provinciaal 
genootschäp van kunstenenwe-
tenschappen in Noordbrabanl, 
of als lid der commissie tot het 
stedelijk archief werkzaam was, 
als uren van uitspanning. 

KLAPBOTH (HENDRIK JDLIUS), 
zoon van M. H. KLAPROTH (zie 
dat Art. ~Wbk.-), te Berlijn, 
in 1783 geboren, legde zieh 
tol op de"n ouderdom van vijf-
tien jaren toe op de beoefening 
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der schei- en natunrkundige 
wetenschappen, waarin zijn va-
der zieh zoo zeer onderscheiden 
had. TUaar het lezen van eenige 
geschiedkundige werken en reis-
beschrijvingen bewoog hem "om 
de Perzische en Sineesche talen 
te beoefenen. Na twee jaren 
aan de universiteit van Halle 
te hebben doorgebragt, begaf 
hij zieh in 1802 naar Dresden, 
alwaar hij de Oostersche hand-
schriften der bibliotheek van 
het Japoneesch paleis nazag. 
Gedurende zijn verblijf in die 
stad, begon hij de uitgave van 
zijn tijdschrift Asiatisches Ma
gazin, da t hem voordeelig be-
kend maakte. Hij begaf zieh 
vervolgens nm Weimar, alwaar 
hij tot in 1804 vertoefde. Daar 
hij door zieh zelven, dat Azie 
wenschte te leeren kennen, 
waarvan hij reeds zoo vroeglij-
dig het voorwerp zijner 'ijverige 

' nasporingen* had gemaakt, vond 
hij eene günstige gelegenheid 
oni hetzelve te bezoeken, in 
het gezantschap dat de Russi-
sche regering, in 1805, besloot 
naar Pehin te zenden. Onge-
lukk'iglijk kon dit gezantschap 
niet in Sina doordringen. KLAP-
aoTn . maakte echter gebruik 
van deze reis,- om waarnemin-
gen te verzamelen over de talen 
aller volken, met welke deze 
verre togt hem in aanraking 
had gebragt, en hij vond er 
de eerste bouwstoffen voor zijn 
schoon werk, dat hij later in 
het licht gaf onder den titel van 
Asiapolyglotta. Het Mandschu, 
dat hij vroeger beoefend had, 
was hem op deze reis van groote 
dienst, en het verblijf van tien> 

maanden te Irkutsk, eene voor-
name stad van Siberie\ maakte 
hem gemeenzaam met de Azia-
tische tongvallen. In 1806 
scheidde KLAPBOTH van het Rus
sisch gezantschap, om alleen een 
groot gedeelte der Noorder-gren-
zen van Sina te bezoeken, en 
eerst in 1807 kwam hij te 
St. Petersburg terug. Daar de 
akademie dier stad de door hem 

'gedane. ontdekkingen vereeren, 
en hem een schitterend bewijs 
harer achting geven wilde, wees 

*zij hem het diploma van bui-
tengewoon academicus toe,, en 
verkoos hem, op voordragt van 
den graaf JOANNES POTOCKI, om 
de bergen van den Caucasus, 
bij de Russische regering zelve 
onvolledig bekend, te gaan ex-
ploreren. KLAPROTH trotseerde 
de vermoeijenissen en gevaren, 
om aan deze zending te beant-
woorden, welke hij dan ook 
op de meest voldoende wijze 
ten uitvoer bragt. Eenige te-
genwerkingen, die hij te Sint 
Petersburg ondervond, deden bij 
hem het verlangen ontstaan om 
dat land te verlaten. Maar na-
dat het Russisch ministerie hem 
had uitgenoodigd, om voor de 
keizerlijke bibliotheek, eenen 

• beredeneerden catalogus der Si-
nesche en Tartaarsche boeken en 
handschriften te. vervaardigen, 
welke hij op zijne reizen verza-
meld had, zoo moest KLAPROTH, 
om die taak te volbrengen, zijn 
verblijf in Husland verlengen. 
Op het einde van 1810 was 
hij met zijnen arbeid gereed. 
Twee jaren later ontving bij > 
niet zonder moeile, zijn be-
paald ontslag. In 1814 begat 
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hij zieh naar Italie, en zelte, 
le midden van den staalkundi-
gen crisis, die Europa schokte, 
zijne wetenschappelijke naspo-
ringen vreedzaam voort. In net 
volgende jaar kwam hij met de 
légers der bondgennoten te Pa-
riß, en, terwijl hij dé hem in 
zijn vaderland aangebodene voor-
deelen van de hand wees, bleef 
hij van toen af in Frankriß 
leven ,• waar hij zieh enkel be-
zig hield met de werken, aan 
welke hij eenen roem te dan
ken had, die zieh door geheel 
Europa verspreidde. Hij over-
leed te Pariß den .27 Augustus 
1835. Deze werkzame geleerde 
heeft een aantal werken in het 
licht gegeven, waarvan de voor-
naamste zijn : l.o Asia polyglotta 
of Bangschikking der volken van 
Azië, volgens de verwantschap 
hunner taten, Pariß, 1 8 2 3 , in 
4.t<>, en atlas in folio; — 2.o 
Tableau etc. (Geschiedkundige 
tabéllen van Azië, sedert de 
monarchie van CYRUS tot op 
onze dagen), Pariß, 1 8 2 6 , in 
4. T 0, met atlas ; — 3.o Mémoires 
etc. (Gedenkschriften belrekke-
lijk Azië, bevattende geschied-, 
aardrißs- en leiterkundige na-
sporingen over de volken van 
het Oosten), 1824—1828 , 3 
dl.» in 8.f° ; — 4.o Premiere 
etc. (Eersts en tuieede brief over 
de hieroglyphen), 1 8 2 7 , in 
8.VO; in deze beide brieven stell 
de schrijver zieh ten doel om 
de ontdekkingen van CHAMPOL-LION den Jonge (zie dat Art.) te 
bestrijden ; — 5.o Tableau etc. 
(Geschied-, aardrißs-, zede- en 
staatkundig tafereel van den 

E 

Caucasus), 1 8 2 7 , in 8 .™; — 
'6.° Voyage elc. (Reis mar Pe
lm , door Sineesch Mongolie in 
1820 en 1821 door TIMBOWSKI, 
uit het Russisch vertaald, en 
met Verbeteringen en aanteeke-
ningen in het licht gegeven), 
Pariß, 1 8 2 7 , 2 dl." in 8.™ , 
met atlas enz., voorls verschei
den' handschriften. KLAPROTH 
was lid der Aziatische maal-
schappij en der akademie van 
Resancon. 

* KLEE (HENDRIK) , een scherp-
zinnige'Catholijke theoloog, in 
1800 te Münstermaifeld, een 
stadje nabij Koblenz, geboren, 
ontvjng zijne wetenschappelijke 
opleiding aan het lyceum te. 
Mainz, en ging daarna, om de. 
godgeleerdheid tebeoefenen, in 
het bisschoppelijk seminarie al-
daar. Zelfs alvorens zijne the
ologische Studien yolbragt te 
hebben, werd hij in 1821 on-
derwijzer aan het bisschoppelijk 
gymnasium, en wegens zijne 
uitstekende bekwaamheid in de 
•wijsbegeerte en godgeleerdheid, 
beriep hem de bisschop in 1825 
als hoogleeraar van genoemde 
welenschappen in zijn priester-
huis. Om de doclörale waar-
digheid in de godgeleerdheid te 
bekomen, begaf zieh KLEE in 
den herfst deszelfden jaars naar 
Würzburg, en .schreef te dien 
einde zijne inwijdings-disserlatie 
De chiliasmo primorum smeulo-
rum. Zijn eerst beduidend ge
schalt: die Beichte, historisch
kritische Untersuchung, 1 8 2 8 , 
getuigde reeds van zijn scherp-
• zinnig oordeel en van zijne be-

e 5 
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lezenheid in de Kerkvaders. Op 
aanbeveling van. SCHMEDBING, 
bekwam KLEE in 1829 een be-
roep als hoogleeraar der godge-
leerdheid пааг2?ошг, waar reeds 
HERMES voor' het Rijnland de 
theologische rigting beheerschte, 
cn een overwegend dogmatisch 
gezag vormde. Het dogmatische 
gezigtspunt van den nieuw be-
roepen hoogleeraar mpest met het 
Hermesianismus eene scherpe 
tegenstelling vormen, en het kon 
niet missen r of de streng ker-
kelijke, positive beschouwings-
wijze, zooals dezelve uit de 
voordrägten van KLEE scherp en 
indringend uitsehenen, moest 
met de rationeel-filozofische be-
toogwijze, welke de school van 
HERMES, in het aanvoeren. van 
bewijzen voor de dogma's, ge-
woonlijk bezigde, een polemisch 
conflict uitlokken (zie HERMES 
•Wbk.- en Suppl.). KLEE hield 
behalve 'over de dogmatiek ook 
voorlezirigen over de verklaring 
van het Шеи we Testament, die 
door een bijzonder talrijk gehoor 
gevolgd werden. Zijne exege
tisch-dogmatische verklaring der 
schriften van den H. PAULUS is 
in verscheiden commentaries 
voor het geleerde publiek toe-
gankelijk, en ofschoon hij in 
bet begin, hij de ;al te wijdloo-
pige dogmatische, ontwikkeling,-
het wijsgeerige element al te op-
pervlakkig aanvoerde, verbeterde 
hij in de laalste werken, vooral 
in het commenlarium over den 
Brief aan de Hebreers, deze on-
evenredigheid, terwijl hij daarin 
ook aan het taalkundige gedeelle 
de vereisen te toelichling in-
ruimde. Zijne ervarenheid in de 

Schriftverklaring van het Nieuwe 
Testament openbaardo hij l.o in 
het Commentarium over het Evan-
gelte van den H. JOANNES (waärin 
tevens eene schoone keuze der 
verklaringen van de Kerkvaders 
werd opgenomen); — 2.o Com-
mentar über PAULI Brief an die 
Römer, 1830; —3.o Auslegung 
des Briefes an die Hebräer, 1833. 
Na den dood van- den aartsbis-
schop SPIEGEL, die voor den be-
schermer der Hermesiaansche 
leer doorging, besteeg CLEMENS 
AUGUST DROSTE ZU VISCHERING 
den aartsbisschoppelijken stoel 
van Keulen, die de positief ker- ' 
kelijke rigting met gestrengheid 
van de geestelijkheid vorderde, 
en zieh daardoor reeds zijdelings 
tegen de filozofische hewijs-me-
thode in de godgeleerdheid in-
genomen toonde. KLEE werd 
door den aartsbisschop tot exa-
minator voor de dogmatiek be-
noemd, en zijne dogmatische 
voorlezingen aan de. universiteit 
verwierven door de scherpzin-
nigheid en betooverende wärmte, 
waarmede hij de. leerstellingen 
wist te bekräftigen, en tegen 
de rationalistische lasteringen te 
regtvaardigen, den onverdeeld-
sten bijval. De 4.° Ency/tlopädie 
der Theologie, 1832; — hetö.o 
System dor Dogmatik; — de 6.° 
Dogmenhistorische Monographie 
über die Ehe, 1833; — zijn 
meesterstuk: 7,o Katholische 
Dogmatil!, 3 dl.«, 1834—36; 
en de 8.o Dogmengeschichte, 2 
dl«, 1837—3.8, deze schriftelijkß 
bewijzen zyner veelzijdige theo
logische geleerdheid verspreid-
den weldra • zijnen' schitteren-
den roem. Wijl de vijandelijke 
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aanvallen van hel in do Ryjn-
landen nog steeds getroelelde 
Hermesianismus zieh bijzonder 
tegen KLEE en WINDISCHMANN 
rigtlen, en steeds hatelijker 
werden, en zulks in weerwil 
dat de leer van HERMES door 
eene Bulle van den H. Stöel van 
26 September 1835 veroordeeld 
was, zoo volgde KLEE in 1839 
een eervol beroep naar München, 
om aldaar den kort te voren 
overleden, schranderen MÖHLER 
te vervangen. Zijne werkzaam-
heid alhier mögt echter slechts 
een jaar duren, waarin hij door 
zijne Itefderijke voorkomenheid 
de hartelijkste toegenegenheid 
aller studerenden gewonnen had. 
In den krachtigsten mannelijken 
leeftijd, werd dit rijk begaafde 
genie, even als MÖHLER, door 
hetzelfde ruwe klimaat van Mün
chen vroegtijdig, weggemaaid. 
KLEE overfeed den 28 Julij 1840, 
en beide rüsten thans in een 
naburig graf te zamen. Na zijnen 
dood verscheen nog, door Hi* MIOBEN te Mains in bet licht 
gegeven , • zijn Gruhdriss der 
Ethik, 1840. . 

KLEIN (JACOBUS THEOBORUS), 
een natuurkundige, te Honings-
bergen in 1685 geboren, en te 
Dantzig als secretaris van den 
senaat, den 27 February 1 7 5 9 
overleden, was lid der akademie 
van Petersburg, der koninklijke 
akademie van Londen en des 
instituuts van Bologna. Hij heeft 
een aanlal werken nagelaten, 
waarin men wel meer smaak 
zonule wenschen, maar die bijnä 
alle eenige bijzonderheden of 
afbeeldingen bevatten, die de-

zelve voor de natuurkuadigen 
nuftig maken. De voornaamste 
zijn: l.o Descriptions tubulorum 
marinorum, Dantsig, 1 7 3 1 , in 
4 . t° , met pl.« j 2.e uitg. 1 7 7 3 , 
in 4. T O ; — 2.o Naturalis dispo-
sitio echinodermatum, ib. 1 7 3 4 
en Leipsig, 1 7 7 8 , in 4 . T 0 , met 
pl.n, door LA CHESNAYE DESBOIS 
in het Fransch verjtaald; - f - 3.o 
Historia naturalis piscium, 1 7 4 0 
tot 1 7 4 9 , 5 dl,«, in 4 . t ° j met 
pl.n Dit is hel werk van KLEIN , 
hetwelk het meeste geraadpleegd 
wordt; — 4.o Historim avium 
prodromus, 1 7 5 0 , in 4 . 1 ° ; — 
ö.o Tehtamen methodi osWacolo-
gicm, Legden, 1 7 5 3 , in 4.*°.» 
met pl.n; —6.0 Stemmata avium, 
1 7 5 9 , in 4 > ; — 7.o Ulterior 
lucubratio sublerranea de terris 
et mineralibus, Petersburg, 1760, 
in 4. T 0 Dit is een der zeld-
zaamsle werken des schrijvers-
— 8.o Ova avium plurimarum, 
Hoogd. en Latijn, 1 7 6 6 , met . 
plv 1 1; — 9.o Specimen descripli-
onis petrefactorum gedanensium, 
Hoogd. en Latijn, Neurenberg, 
1 7 7 0 , in 4 .to, mqt gekl. pl.n 

Verscheiden dezer werken zijn 
mede in het Nederduitsch en 
Engelscb vertaald. 

KLEIN. (ERNST FEBDINAND), een , 
Duitsche regtsgeleerde, in 1743 
te Breslau geboren, stüdeerde 
in het gymnasium zijner ge-
boorteplaats, en aan de urii-
versiteit van Halle; le Breslau 
"werd hij tot advokaal bevorderd. 
Door zijne Abhandlungen über 
Gegenstände der Gesetzgebung 
und Rechtsgelehrsamkeit, Leip
zig, 1 7 7 9 , geraakte hij op eene 
voordeelige wijze bij den; groot-
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kanselier VON CARMER bekend,. 
die hem naar Z?er/yw beriep, om 
aan de zamenstelling van het 
nieuwe wetboek mede le werken. 
Met SUAREZ, zijnen vriend, be-
handelde bij de gewigtigsle dee-
len deszelven, namelijk die, 
welke de misdaden en de straffen 
beireffen. KLEIN werd daarna 
directeur der universiteit van 
Hallt, en gewoon lid der regts-
geleerde faculteit. Eenige jaren 
later naar Berlijn teruggeroepen, 
werd hij lid van het opper-
geregtshof, daarnà geheimraad 
en staatssecretaris bij het dé
partement vanjustitie. Hijover-
leed den 28 Maart 1 8 1 0 , als 
lid der akademie van Berlijn, 
die zijne Verhandeling über die 
mierliche Gewalt bekroonde, en 
als corresponderend lid der com-
missie van wetgevin'g le St. Pe
tersburg. Tot zijne voornaamste 
werken behooren: l.o Annalen 
der Gesetzgebung und der Rechts
gelehrsamkeit in den königlich 
preuszischen Staaten, Berlijn ea 
Stettin, 2 1 dl.», 1788—1807; 

, — 2.o Grundsätze des gemeinen 
deutschen und preuszischen pein
lichen Rechts, 2.e uitg., Halle, 
1 7 9 9 ; — 3.o Erkenntnisse und 
Gutachten der Junstenfacullät 
in Halle, Berlijn en Stettin, 5 
dl.«, 1796—1802; — 4.0 Grund
sätze der natürlichen Bechtswis-

•senschaft, Halle, 1797 , in 8.™; 
— 3.-0 System des preuszischen 
Civilrechts, ib. 1 8 0 1 ; — 6.o 
Archiv des Criminalrechts (met 
KLEINSCHROD in het licht gege-
ven), 1798—1809 , 7 dl.« , in 
8.™, enz. 

* KLEIN (J. P.) , in 1760 ge

boren , was lid van het depar
tementaal geregtshof te Arnhem, 
waar hij den 20 February 1805 
overleed. In het begin tot de 
godgeleerdheid opgeleid, slaagde 
hij zeer gelukkig in de Ooster-
sche talen, later echter beoefende 
hij de regtsgeleerdheid. Zijn bij-
werk werd nu de toon- en dicht- > 
kunst, waartoe hij door de met • 
roem bekende dichters BELLAMY 
en VAN ALPHEN sterk werd aan' 
gespoord; het was vooral aan de 
.hand van den laatstgenoemde, 
dat hij den zangberg beklom. 
Met lof maakte-hij zieh bekend 
door zijne Oden en Gedichten, 
en door zijnen Feestzang op 
het anderhalve eeuwfeest van 
Utrechts hoogeschool; verder 
verscheen er van hem in het 
licht: l.o Proevenvoorverstand, 
smaak en hart; — 2.o Bijdra-
gen voor genie en menschen ge-
voel, 3 dltj>, 1 7 8 6 , en volg.; 
— 3.o Kleine prozaische en 
poetische Bijdragen; — 4.o AI-
caische Lierzang, op het over-
Jijden van VAN ALPHEN (1803); 
voorts eenige vertalingen van 
stukken van WIELAND, GEBS-TENBERG , JUNG STILLING enz. 
Hij was met de ouden geraeen-
zaam bekend-, en reeds vroeg 
in deprosodie zeer ervaren. Met 
zijne echtgenoote ANTOINETTE 
OCKERSE, insgelijks eene gees
tige vrouw, gaf hij later nog 
2 stukjes met Oden en Gedieh-
ten, en 3 stukjes met Krijgs-
liederen in het licht. In 179* 
verscheen van hem: Vrijmoedige 
gedachten aver den pligt een,s 

regiere, welk geschrift veel bij-
val vond. 
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KLEI« (BERNHARD), een be-
roemde componist, in 1 7 9 4 te 
Keulen geboren, werd voor de 
toonkunst öpgevoed, begaf zieh 
in 1 8 1 1 naar Parijs, om onder 
CHERÜBINI (zie dat Art.) te stu« 
deren; hij verrijkte de door hem 
beoefende kunst met een aantal. 
Sonaten voor de piano, tosse 
zangsiukken, en godsdienstige 
gezangen. Onder zijne compo
situm in een' verhevenen styl, 
telt men zijn oratorio Job, en 
de groote opera Dido, in den 
stijl van GLÜCK zamengesteld. 
Op het muzijkfeest te Keulen, 
in 1 8 2 8 , deed hij het oratorio 
Jephte, dat eene levehdige aan-
doening verwekte, en in 1830, 
op dat van Halle, het oratorio 
David uitvoeren, dat niet min-

• der werd toegejuicht. KLEIN 
overleed den 9 September 1832. 

* KLIJN (BABEND) , in 1774 te 
Amsterdam geboren, een Neder-
landsch dichter, die, ofschoon 
hij zieh door geene stoute vlugt 
onderscheidde, toch wegens vele 
leerzame en zoetvloeijende ge-
dichten eene eervolle plaats op 
den Nederlandschen zangberg 
innaru. De verzameling zijner 
Gedichten is in 3 dl." vervat, 
Amsterdam, 1 8 1 7 — 2 8 , en was 
in 1 8 1 4 reeds voorafgegaan dopr 
zijne fluide aan de nagedachte-
nis vdnC.Wertz. Door geboorte 
en opvoeding tot den handels-
stand bestemd, was het louter 
natuurlijke aandrift, die hem 
de her ter hand deed nemen. 
Zijne _ Verdiensten deden hem 
het lidmaatschap van de maat-
schappij der Nederlandsche let-
terkunde te Legden, dat van 

het provinciaal ütrechtsch ge-
nbotschap en de ridderorde van 
den Nederlandschen Leeuw ver-
werven. Aan het hoofd van den 
jaargang 1826 van den Neder
landschen Muzen-almansk, voor 
welken hij jaarlijks bjjdragen 
leverde, prijkt zijn afbeeldsel 
terwijl men in den jaargang 1831< 
van dat jaarboekje zijn levens» 
berigt aantreft. KLIJN orerleed 
in zijne geboorteplaats den 1 * 
January 1829. 

KLINGER (FRIEDRICH MAXIMILIAN VON) , den 1 9 February 
1 7 5 3 te Frank fort <-/M gsboren. 
Van het gymnasium zijner ge
boorteplaats begaf hij zieh in 
den ouderdom van 18 jaren 
naar de universiteit van Glesse» 
om de regten te beoefenen. Reeds 
vroeg ontwikkelde zieh bij hem 
eene zucht naar dramatischen 
arbeid, zoodat hij zelfs in 1776* 
gedurende 8 maandea bij het 
tooneelgezelschap van SEILER in 
Leipzig vertoefde. In 1780 be
gaf hij zieh als officiet in Rus
sische dienst, en klom van rang 
tot rang op tot dien van Unte
nan t-generaal, welken hij be-
kleedde, toen hij den 25 Febr. 
1831 te St. Petersburg overleed. 
Als schr'y'ver heeft KLINCER een-
werkzaam deel genomen aan de 
beweging, die in zijnen tijd 
aan de Duitsche letterkunde 
werd gegeven. Zijne Sämmtliche 
Werke, bevattende zijne romans 
en zijne tooneelstukken, zijn te 
Koningsbergen, 1809—-16 , in 
1 2 dl.n, in 8.™,' in het licht 
versehenen. Van zijne romans is 
Faust's Leben, Thalen und Höl
lefahrt in het FransCh verlaald-
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KUNJGSPORRE (MAÜRITS, vrij-
heer VON), Zweedsch veldmaar-
schalk,! mäakte zijne eerste 
wapënfeïten in Frankrißk, In 
1788 in zijn vaderland terugge-
keerd, verdiende hij de gunst 
van koning GUSTAAF III, werd 
in den oorlog van Finland aan-
gesteld, en in het volgende jaar 
met net algemeen commissarfaat 
•en dô approvianderingen des 
légers? belast. In 1808 ver-
trouŵ le GÜSTAAF IV hem in 
4en noodlottigen oorlog, waarin 
èij met Rusland gewikkeld werd, 
'het opporbevel over het Fin-
landsclie leger toe. KLINGSPORRE 
bepaaldp er zieh toe, om den 
vijand |n voorposlen-schermut-
ŝelingen aflematten, deed de 

flotille aer meren, welke zieh 
in de Havens van St. Michael 
en Chriltina bèvond', verbran
den , en streed hardnekkiglijk 
in de raauwe wegen van Ta-
vasthus of Kronebovg; maar de 
Russen, aie veel sterker in ge-
tal wäret], maakten zieh van 
hijna al de Steden van Finland 
meester.i Bij Sikdjoki eh Ke-
wolax bchaalde hij echter onge-
hoopte Toordeelen, ten gevolge 
waarvan hij weder kortstondig-
lijk aanvallender wijze te werk 
ging. De fortuin lachte hem 
Biet lang toe, Hij moest terug-
wijken;.- de gelederen zijns légers 
geraakien in wanordé, en hij 
had Vele moeite, om eenige 
overblijfselen van het corps, 
waarover hij het bevel Voerde, 
te vereinigen. Ztveden bevond 
zieh in eenen staat van ver-
warrlng: het Wester-leger, be-
sterad om tegen de Denen en 
JNborwegers te handelan, had 

een wapenstilstand geslöten, en 
trok op Stokholm aan, om er 
de regering te veranderen. In 
deze omstandigheid bleef aan 
Zweden geen ander redmiddel 
over, dan om den vrede met 
Rusland te sluiten; maar de, 
koning wilde dienaangaande niet 
den- minsten raad aanhooren; 
bij had zelfs verboden iemand 
in zijne appartementen binnen 
te laten; de maarschalk KLING
SPORRE, door twee• andere hoofd* 
officier'en gevolgd, durfde het 
wachtbevel sehenden, had ,een 
kort onderhoud met den koning 
en weinige oogenblikken daarna 
had GUSTAAF IV afstand gedaan 
van de kroon (13 Febr. .1809). 
De standen des koningrijks ga-
ven de kröon aan den hertog 
van SUDERMANLAND, die den naara 
van KAREL XIII aannam. Kurte-
SPORRE overleed, hoog bejaard, 
in 1820. 

* KLINKHAMER (SIBOUT COR-
NELIS), den 13 Julij 18Q4, te 
Amsterdam uit ouders Van den 
deftigen stand geboren, gaf reeds 
vroeg blijken van een scherpzin-
nig öordeel en 'eene levendige 
verb'eeldingskracht. Na .eenige 
jaren aan het athaeneum zijner 
geboorteplaats te hebben *door-
gebragt, schreef hij ter beant-
woording eener regtsgeleerde 
prijsvraag, door de Luiksche 
hoogeschool uilgeschreven, doch 
door omstandigheden te laat № 
gezonden, om naar den. prijs 
te kunnen dingen, zijne Com-
mentatio histm: und. de jurte 
civilis Romani loco, quis est de 
Donationibus, ex fragmentis Va-
ticanis mper iliustrato, dezelve 
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in het licht versehenen, groo-
terideels door hem bewerkt. — 
KLIKKHAMER overleed in den blöei 
zijner jaren den 1 3 April 1834 , 

* KXÜBER (JOHANN LUDWIG), 
een der beroemdste Duitsche 
publicislen, te Thann bij Fulda 
in 1 7 6 2 geboren, werd in 1780 
hoogleeraar der regten in Er
langen , trad in 1804. in Badi
sche dienst over, als geheime 
referendaris te Karlsruhe, nam 
in 1807 het eerste professoraat 
der regten aan de universiteit 
van Heidelberg aan; doch reeds 
in het volgende jaar keerde hij 
als Staats- en kabinetsraad naar 
Karlsruhe terug, woonde, zpn-
der ambtelyk karakter, het con-
gres van Weenen bij, trad in 
1 8 1 7 , als geheime legätieraad, 
onder HARDENBERG , in Pruissi-
sche dienst, .die bij echter in 
1823 wegens staalkundige ver- • 
wikkelingen weder verliet, en 
sedert dien tijd te Franfort a/M 
privatiseerde, alwaar hij in 1837 
overleed. EAÜBER was een zeer 
vruchtbare en daarbij bondige 
schrijver, van wiens talrijke wer
ken wij de volgende aanvoeren : 
l.o Kleine juristische Bibliothek, 
Erlangen, 1 7 8 5 — 9 2 ; — 2.o • 
Das Ritterwesen des Mittelalters 
nach seiner politischen und mi
litärischen Verfassung, Neuren
berg, 1786—88 , 2 dl.«; —3.0 
Neueste Literatur des deutschen 
Staatsrechts, Erlangen, 1 7 9 1 ; 
— 4.o Lehrbegriff der Referir-
kunst, ib. 1808; — 5.o Kryp-
tographik, Lehrbuch der Ger 
heimschreibekunst, ib. 1809; — 
6.o Das Postwesen in Deutsch- , 
Und, ib. 1 8 1 1 ; — 7.o Akten 

werd, op aanraden zijner leer-
meesters in 1826 in het licht 
gegeven. In het volgendo jaar 
behaalde hij de gouden medaille 
door de universiteit van Leuven 
uitgeloofd voor het Leven en de 
daden van IPHICRATES. Met lof 
verwierf hij in 1 8 2 9 , aan de 
hoogeschool van Utrecht, na de 
verdediging zijner Dissertano 
histor. politica, de bello propter 
successionem Regni Hispanici 
gesto, Pace Rheno-Trajectina 
composito, den doctoralen hoed 
in de regten. Ook de letteren 
werden dopr hem met het beste 
gevolg beoefend, ten bewijze 
hiervan strekke zijne uitgave 
van den Quérolus sive Aulularia 
incerti auctoris Comcedia togata, 
Amsterdam, 1829. Na zijne be-
vordering trad hij als praktise-
rend regtsgeleerde óp, van welke 
betrekking hij echter, wegens 
zìjn zwak ligchaamsgestel, spoe-
dig moést afzien, waarop hij 
door den koning tot plaatsver-
vangend regier in de regtbank 
zijner geboorteplaats werd aan-
gesteld. De gebeurtenissen van 
1830 deden hem de lier tokke-
len, on zijn dichtstuk : Aan 
mijn vaderland, werd in de 
Noordstar van 9 Junij 1831 
geplaatst ; ook gaf hij naamloos 
eené Nederduitsche vertaling van 
KÖRNER'S Leger und Schwert 
(Lier en Zwaard) in het licht. 
Bo'ven allen muntten echter zijne 
huisselijke stukjes uit. Verder 
heeft hij medegewerkt aan de 
Regtsgeleerde Bijdragen, enaan 
den Menschenvriend, tijdschriß 
voor algemeene weldadigheid en 
volksbesckaving, zijnde de drie 
eerste stukken in 1830 en 1831 
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des Wiener Congresses, ib. 1815 
tot 1819, 8 dl."; — 8.o Schlusz-
ditto des Wiener Congresses und 
Bundesakte, 2.« uitg., ib. 1818; 
— 9".o Staatsarchiv des Deut
schen Bundes, ib. 1818, 4 afl.»; 
— lO.o Oeffentliches Recht des 
Deutschen Bundes, Frankfort, 
1818;'4.e uitgave, verraeerderd 
met nagelatene aanmerkidgen 
des schrijvers, door MÖRSTADT, 
Frankfort, 1840; — I I . 0 . Droit 
des gens moderne de VEurope, 
Stuttgard, 1819, 2 dl.*; in het 
Hoogd. verlaald, ib. 1821, 2 
dl.n; — 12.o Die eheliche Ab
stämmling des fürstlichen Hauses 
Löwenstein-Wertheim, 1837, enz. 

* KLÜGEL (GEORGE SIMON) , 
een beroemde wiskunstenaar, 
den 19 Aug. 1739 te Hamburg 
geboren, wilde in bet begin de 
godgeleerdheid beoefenen, tot 
welk einde hij de universileit 
van Göttingen bezocht, werd 
echter door BÜSCH en MSTNER 
tot de wiskunde overgehaald, 
aan welke Inj zieh alsnu uit-
sluitend toewijdde. In 1766 werd 
hij als gewoon hopgleeraar der-
zelve aan de toenmalige univer« 
siteit van Helmstedt beroepen ; 
en in 1788 werd hij de opvolger 
van KARSTEN, als-gewoon hoog-
leeraar der wis- en natuurkunde 
te Halle, waar hij den 4 Aug. 
1812 overfeed. Men heeft van 
hem: l.o' Encyklopädie, oder 
zusammenhängender Vortrag der 
gemeinnützigen Kenntnisse, Ber
lin, 1782-1816, 17 dl.»} — 
2,o Anfangsgründe der Astro
nomie , ib. 1793; 6.o uitgave, 
1819; •— 3.o Die gemeinnützig
sten Vernunftkenntnisse, Leip

zig, 1789; 2.o uitg. 1791; ~ 
4.o Mathematisches Wörterbuch, 
ib. 1803—1808, 3 dl.", 4.c en 
5.0 dl. door MOLLWEIDE voort-
gezet, 1823—31. Supplemen
ten door J. A. GRUNERT, ibid, 
1833—36, 2 afdeelingen. 

* KNAUER (JOZEP), vorsl-bis-
schop van Breslau, den 1 De-
cember 1764 te Rbthflössel bij 
Miltelwalde, in het graafschap 
Glatz, geboren, genoot het eer« 
ste onderwijs in de school te 
Mittehvalde, begon en voleinde 
zijne Studien te Breslau. Als 
Student werd hij gastvrij opge-
nomen in het huis van den 
koopman MALINARI, van wiens 
ontluikende familie hijdemede-
opvoeder werd. Den 7 Maart 
1789 tot priester gewijd, werd 
hij kapellaan bij den toenmali-
gen deken van het graafschap 
Glatz en pastoor te Mittelwalde, 
den heer KAREL WINTER, wiens 
secretaris hij later ook werd. 
In 1794 viel hem als een bij; 
zonder-voorregt, onder versehen 
den mededingers, de pastorij 
van Alpendorf ten deel, alwaar. 
hij tot het jaar 1804 verbleef. 
Als zoodanig vergezelde hij ook 
de beide jonge graven van MAG-
NJS, als huisvriend dier familie > 
gedurende een jaar aan de uni-
versiteit van Breslau. In 1809 
verkoos hem de vorst-bisschop 
van Praag tot. opvolger van den 
deken en vorst-aartsbisschoppe-
lijken vicarius van het graafschap 
Glatz, den heer WINTER, nadat 
hij reeds in 1802 secretaris yan 
het vorst-bisschoppelijk vicariaat 
was geworden. Nadat de vorst-
aartsbisschop CHLUMCZANSKI »FL 
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1 8 2 0 , in het graafschap Glatz 
de canonieke algemeene visitalie 
gehouden en den waardigen man 
had leeren waarderen, bragt hij 
het in overeenstemming met den 
koning vari Pruissm, bij den 
Paus zoo ver, dat de deken 
KNAUER de waardigheid van 
prelaat van het vernietigdekloos-
ter ad B. F. Mariam de via 
nova in Ierland en de volmagt 
bekwam, om in den naam van 
zijnen bisschop te vormen. In 
1829 werd KNAUER met de roode 
adelaar-orde 3.<? klasse onder-
scheiden; in 1837 , wegens zijne 
Verdienste, ten opzigte van de 
Calholijke Kerk, door de Ca-
tholijk-lheologische faeulteit van 
Breslau, tot doctor in de god-
geleerdheid benoemd; bij de 
viering van zijn vijftigjarig ju-
bile als priesterin 1 8 3 9 , ont-
vibg hij de roode adelaar-orde 
der 2. E klasse. Op den 27 Au-
gustus 1841 werd hij totvorst-
bisschop van Breslau verkozeh, 
nadat Silezie gebeden, en de 
hooge geestelijkheid, tot getui-
genis dat zij den waardigste 
verkiezen zoude, in de Dom-
kerk den eed afgelegd, en het 
H. Altaar-Sacrament ontvangen 
had. Het was echter den, toen 
hij den bisschoppelijken stoel 
besteeg reeds hoogbejaarden, 
man-, niet lang vergund, de 
door God hem toevertrouwde 
kudde te mögen .weiden, daar 
hij reeds den 1 6 Mei 1844 naar 
een beter leven werd opgeroe-
pen. Als vorst-bisschop van 
Breslau werd hij den 8 Junij 
1845 opgevolgd door den alom 
met roem bellenden Boekholder, 

II. DEEL» F 

MELCHIOR, vrijheer VON DIEKENBROCK, thans nog een sieraad 
der Catholijke Kerk. 

* KNESEBECK (KARL FRIEDRICH 
VON DEM), uit een oud adellijk' 
Middel-MarksGh geslacht gespro-
ten, behoorde reeds in 1 8 0 6 , 
als majoor en adjudant van den 
generaal RÜCHEL , tot de uil-
stekendste officieren des Pruis-
sischen legers, en bewees zijne 
militaire, zoowel als diploma
tische bekwaamheden -voorna-
melijk in 1 8 1 2 , toen hij als 
adjudant-generaal van koning 
FREDERIK WILLEM III met eene 
zending naar St. Petersburg be-
last werd. Het gelukte hem, 
keizer ALEXANDER tot de belofte 
te bewegen, geenen vrede met 
NAPOLEON te zullen sluiten, en 
zijne voorslagen tot een terug-
togtsplan van het Russische leger 

< door denzelven te zien aangeno-
men, zoodat hem voornamelijk 
de roem toekomt, tot den val 
van NAPOLEON te hebben bijge-
dragen. Daarenboven behoort 
het, behalve andereonderschei-
dingen , tot zijne Verdiensten, 
bij de monarchen op den twee-
den dag, het staken van den 
slag bij Bautzen doorgezet te 
hebben. Deze dag was voor hem 
eervol, want de bondgenooten 
wonnen daardoor eene kern voor 
hunne verdere ondernemingen. 
Gedurende de conferentien te 
Trachenberg, in Julij 1 8 1 3 , 
met den kroonprius van Zweden, 
werd aan KNESEBECK het ont-
werpen van een plan van veld-
togt opgedragen, dat, ofschoon 
het de goedkeuring van den 
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kroonprins niet kon wegdragen, 
onvoorwaardelijk werd aange-
nomen. Alle berekeningen le-, 
verden de heerlijkste uitkomsten 
op, en aan KNESEBECK viel de 
voldoening ten deel, dat hem 
de kroonprins van Zwèden, te 
Leipzig op het marktplein luide 
toeriep : KNESEBECK , vous aves 
eu raison 1 Even zulke uitsle-
kénde diensten bewees hij als 
luitenant-generaal in de veld-
toglen van 1814 en 1815. Tus-
schen de koningen FBEDEBIK 
WILLEM III en FREDERIK WILLEM 
IV en KNESEBECK bestond eene 
zeldzame betrekkitìg van ach> 
ting en erkentenis eener-, en 
van onbegrensde trouw anderr 
zijds j zulks bleek in 1813 bij 
zijne verheffing tot generaalder 
infanterie, bij zijne benoeming 
in 1831 tot bevelhebber van 
het observatie-leger in Posen, 
en eindelijk in het laatst van 
1847, bij zijne verheffing tot 
de waardigheid van generaal-
veldmaarschalk, welke KNESE
BECK , zonder eenige active dienst 
bekleedde, tot aan zijnen dood, 
den 12 Januarij 1848 yoorge-
vallen. 

* KNIAZIEWICZ (KAREL), een 
beroemde Poolsehe generaal, in 
1762 geboren, werd in de ka-
detlen-school te Warschau ge-
vormd, en begaf zieh in 1778 
onder de Poolsche artillerie; in 
1794 vocht hij legen de Russen 
bij Gulkoio onder ZAJONCZEK, bij 
Warschau en Mazijowicz onder 
KOSCIUSKO , werd gevangen ge-
nomen en bekwam eèrst onder 
PAUL I zijne vrijheid' Weder, 
waarop hij zieh naar Frankrtyk 
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begaf, en onder DOMBROWSIU, 
in het Poolsche legioen diende, 
waarvan hij later het opper-be> 
bevel bekwam. Bij hetzelve 
streed hij roemrijk in ItaUS 
(Fallari, Calvi), voerde het 
bevel in de veldslagen van Frank
fort en Hohenlinden,, en begaf 
zieh, loen NAPOLEON bij den 
vrede van Luneville, zieh da 
Polen niet aanlrok, naar zijne 
landgoederen. In 1812 vocht 
hij echter weder voor Frankrtyk, 
bij Smolensko en aan de Mos-
hawa, wees in 1814 de aan-' 
biedingen van keizer ALEXANDER 
van de hand, en leefde tot in 
1830 als privaat man in Dresden. 
Bij de, in 1822 in Polen uil-
geborsten, onlusten, werd hij 
door de zamenzweerders tot 
hun hoofd b e 3 t e m d , doch was 
tot aan de ontdekking dezer 
zamenzwering buiten kennis 
daarvan gebleven, zoodat hij» 
öfschoon in Dresden in hechle-
nis genomen, en ophelKönigs
stein gevangen gezet, bij nader 
onderzoek werd vrijgesproken. 
Gedurende de Poolsche orhwen-
teling van 1880, ging hij als 
Poolsch gezant naar Partys-, en 
overleed aldaar in 1842. 

* KNIGHT (HENRV GALLV), 
in 1787 geboren, maakte zijne 
Studien aan de hoogeschoolvan 
Cambridge en bezocbt daarop 
Griekenland. De roem van BY
RON (zie dat Art. -Wbh.-) ver-
leidde hem, om als navolger 
van den gröoten dichter met 
Eastern Tales optetreden, die 
echter weinig bijval vonden, en 
thans reeds lang vergeten zrjn. 
Er stond een ander veld voor 
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hem open, dat der oudheid- en 
bouwkunde, waarvoor hij bui-
tengewone talenten bezal. Hij 
betrad hetzelye bet eerst in 
1 8 3 1 , in welk jaar hij een 
Berigt over zijne reis mar Nor-
mandije met betrekking tot de 
bouwkunde in het licht .gaf. Bij 
deze reisbeschrijving waren twee 
Verhandelingen gevoegd: over 
de Noormansche bouwkunst in 
Normandije zeb?, en over den 
Noormanschen bouwstijl in En-
•geland. Beide verhandelingen 
bevatten het bondigste wat over 
dezen kunsttak nog gezegd is. 
De Noormansche bouwstijl was 
den geleerden kunstkenner door 
zijh onderzoek, zoo lief gewor
den dat hy besloot, de sporen 
deszelven in het zuidelijke Eu
ropa te gaan opzoeken. Zijne 
reis Voerde hem in 1836 tot in 
Sicilie', alwaar, zoo als bekend 
is", nog heerlijke gedenkteekenen 
van den Noormanschen stijl zijn 
bewaard gebleven, van welke 
KNIGHT in 1 8 3 8 , in zijn werk: 
de Noormannen in. Sicilie ver-
slag gaf. Dit werk verschaffe 
aan zijnen schrijver eenen Eu-! 
ropeschen roem, en werd in 
bijna alle levende talen vertolkt. 
Van grooter belang is het werk 
dat KNIGHT onmiddelly'k nahet 
verschijnen zijner Noormannen, 
voorbereidde en kort daarna in 
het licht deed verschijnen: De 
kerkelijke bouwkunst in Italie, 

» van den tijd van KONSTANTIA , 
af; tot adn de 15.« ceuw. 
OWEN JONES en andere Engel-
sche kunslenaars leverden oor-
spronkelijke teukeningen,' tot 
80 biographische voorstellingen, 
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waardoor de kostbaarheid van 
dit werk niet weinig vermeer-
derd werd. Set behoort zeker 
tot de zeldzaamheden, dat een 
partikulier «it eigene middelcn 
zulke groote opofferingen aaa de 
kunst doet, als KNIGST zulks 
deed. Zijne veelvuldige Ver
diensten maakten het berigt 
van zijnen ddod, die den 9 
Febrüarij 1846 plaals had, tot 
eene treurtijding voor alle vrien-
den der kunst. KNIGHT was 
ook lid van het parlement voor 
het graafschap Norih-Notting-
ham, en lid der "coromissie ter 
opwekking van de schoonekun-
sten in Engeland. * 

* KOBELL »(FERDINAND) , een 
beroerade schilder en graveur, 
te Mannheim in 1740 geboren, 
was voor de diplomatische loop-
baan bestemd, werd echter in 
Meidelberg, waar hij studeerde, 
;zoo zeer met geesldrift voor de 
kunst bezield , dat hij ;niet dan 
met tegenzin den post van secre-
taris bij de hofkamer aännam. 
Eene jaarwedde, die de kunsl-
minnende KARL THEOBOR, hem 
in 1772 verleende, Steide hem 
in Staat zieh te Parijs voor 
zijn lieyelingsvak volkomen te 
vormen, waarop, hij hofschilder 
en-hoogleeraar der akademie te 
Mannheim werd. In 1793 ver-
liet hij Mannheim, wegens de 
krijgsbewegingen, en begaf zieh 
naar München, waar hy als 
kabinetschilder en direCtorider 
galerij, den 1 Febrüarij 1 7 9 9 
overleed. KOBEM, teekende met 
eene vaste kernachtige hahd; 
zyne schilderten in Olieverw zijn 

f 2 • 
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гук in effect 3 in zijne landsehap-
pen is vooral het bladerwerk 
voortreffelijk, en in zijne dier-
stukken zocht hij BERGHEM 
nalebootsen. Zeer worden ook op 
prijs gesleld zijne gravures met 
sterk waler, welke bij eene ge-
trouwe, ongekunstelde voorstel-
ling der natuur, bijna zonder 
uitzondering, geestig en mees-
lerlijk uilgevoerd zijn. KOBELL 
heeft twee zonen nagelalen, die 
de erfgenamen zijns talents zijn. 

* KOBELL (FRANZ), broeder 
van den voorgaande, in 1749 

• geboren, voedde als koopmans-
leerling te Mainz, zijne zucht 
voor hot landscbapschilderen, 
vorrade zieh steeds meer als 
secretaris aan de hofkamer te 
Mannheim, en werd door den 
keurvorst weldra in de gelegen-
heid gesteld, om zieh geheel 
aan de kunst toetewijden. "Van 
1776—1785 hield hij zieh in 
Ilalie op, daarna in München, 
waar hij in 1822 overleed. Hij 
heeft slechts weinig slukken in 
olieverw uilgevoerd, maar lever-
de meer dan 10,000 karakter-' 
voile handteekeningen. 

* KOCK (HENDRIKMARCUS DE), 
in 1779 te Heusden in Noord-
Brabant geboren, bragt zijne 
jeugd te Partys door, werwaarts 

'Z i jn vader, een ijverige deelne-
mer aan de Nederlandsche staats-
partijen, de vlugt had moelen 
nemen. Nadat zijn vader ten 
gevolge van zijne verbindtenis 
met DUMOURIEZ , onder de guil
lotine gestorven was, werd de 
.15 jarige jongeling in een wis-
selkantoor opgenomon, aan 
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j welke betrekking hij, wijl hij 
niet de minste neiging voor dat 
vak in zieh ontwaârde, zieh door 
de vlugt onltrok; hij namalzoo 
dienst bij het leger, en klom 
van soldaat tot officier en ad
judant des generaals DAENDEL'S 
op. Zijne geboorle verschafte 
hem kort daarop, eene betrek
king als amblenaar bij de com-
missie van algemeen welzijn in 
Holland. In 1797 werd hij bij 
het département van oorlog ge-
plaalst, en reeds in het volgende 
jaar zien wij hem weder in eene 
geheel verscbiUende betrekking; 
als gezantschaps-secrelaris van 
GRASVELD bij het congres in 
Bastadt. Toen dit congres ont-
bonden werd, had DE KOCK 
bijna het lot van het Franscha 
gezantschap gedeeld, want er 
was bepaald, dat de Bataafsche 
ambassade gemeenschappelijk 
met ROBERJOT en diens gezel-
len vertrekken zoude, en slechts 
"een toeval gaf aanleiding dat zij 
yroeger vertrok en alzoo den 
moorddadigen aanval der Szek-
ler hoezaren ontsnapte. Ш de 
terügkomst in het vaderland, 
beproefde zieh DE KOCK, toen-
maals 21 jaren oud, ofschoon 
reeds als soldaat, officier,révo
lutionnaire zendeling, krijgsbe-
ambte en diplomaat werkzaam 
weest, in eene nieuwe loop-
baan. Hij begaf zieh onder de 
marine, werd in korten tijd 
luitenant, in 1803 scheepska-
pitein, •onderscheidde zieh m 
1803 en 1804 bij de zeegeyech-
ten , en bekwam eenige jaren 
later als eerste chef den gene-

I raalstaf d,er vloot. In deze hoe-
danigheid verscheen hij in 180b 
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op het tooneel zijner schitle-
rende werkzaamheid in Indie, 

' en bewees hier zulke gewigtige 
diensten, dat NAPOLEON hem 
met eerbewijzen overlaadde. In 
1808 bevelhebber vari het Oos-
telijk , gedeelte van Java, in 
1809 brigade-generaal der divisie 
van Samarang geworden zijnde, 
maakte hij in 1 8 1 1 denveldtogt 
tegen de Engelschen op Java 
mede, en werd met de raeeste 
zijner strijdmakkers -krijgsge-
vangen gemaakt, Deze tijd der 
gevangenschap diende ' hem als 
voorbereiding tot den overgang 
tot de patriottisch-Nederland-
sche partij. Door dezen met 
open armen opgenomen, streed 
hij in 1814 en 1 8 1 5 als ge-
neraal-majoor tegen NAPOLEON. 
Hij bekwam het opperbevel 
over de Nederlandsche krijgs-
magt in Oost-Indie, herstelde 
in de eerste plaats de rust op 
de Moluksche eilanden, beoor-
loogde vervolgens den gevaarlij-
ken 'aanvoerder DIEPO NEGRO , 
te water en te land. De zege-
praal, die hij den 24 Junij 
1822 op den sultan van Pa-
lembang behaalde, verbrak de 
magt des vijands, en vers'chafte 
hem tot. beloonihg den rang 
van luitenant-generaal. In de 
jaren 1825—30 was hij onaf-
gebroken werkzaam om de on-
ophoudelijke opstanden op Java 
te dempen. Hij vervolgde de 
wilde inboorlingen, tot in hunne 
afgelegensle sluiphoeken en moe-
rassen, en het schijnt hem bui-
ten verwachting gelukt te zijn, 
den tegenstand des volks te ver-
lammen. Deze roemvolle'strijd 

F f 

was zijne laatsta daad in Indie, 
Na den afloop deszelven keerde 
hij naar Europa terug, werd 
in 1836 minister van binnen-
landsche zaken, en twee jaren 
later tot kanselier der beide 
Nederlandsche ordeh, en in 
1841 tot minister van Staat 
verheven. Koning WILLEM I 
benoemde hem tot lid van de 
eerste kamer, waarvan hij in 
1845 tot president werd ver-
kozen. Hij overleed plotseling 
den 1 1 April 1845. Men prijst 
zijne goedhartigheid, welwil-
lendheid, regtschapenheid en 
zijne zieh steeds gelijkblijvende 
bedaardheid van geest. 

KOHLMANN (ANTONIUS), een 
Jesuit, in 1 7 7 1 , teKaisersberg 
(Fr. dep.1 v. d. Bov. Byn) ge
boren , maakte zijne eerste Stu
dien te Colmar. Door zijne 
neiging tot den geestelijken Staat 
getrokken, verliet hij Frankrijk 
toen de omwenteling uitborst, 
en ging de godgeleerdheid te 
Freiburg studeren. Zoodra hij 
de priesterwijding had ontvan-
gen, begaf hij zieh in de onllui-
kende associatie van het H. Hart, 
en oefende de H. Bedieningen 
uit te Hagenbrunn bij Weenen, 
alwaar hij bij eene besmettelijke 
ziekte, die het land teisterde, 
zijnen ijver aan den dag legde. 
Nadat de congregatie van het 
H. Hart zieh met een ander 
genootschap in Italie ontstäan, 
had vereenigd, werd KOHLMANN 
naar Vicenza en Pavia gezon-
den. In 1805 begaf hij zieh 
naar Duneburg, waär de Jesui
ten hun noviciaat hadden. Twee 
3 
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jarea laier werd hij naar de 
Vereenigde Staten gezonden, al-
waar hij door zijnen ijver en 
zijne deugden de algeraeene ach« 
ting' "wist te verdienen. In 1 8 1 3 
rectof der St. Pieterskerk le New-
York zijnde, werd hij voor de 
regtbank gedagvaard, om de 
daders van eenen diefstal aàn-
teduiden, die hij enkel door 
de Biecht kende. Dit was een 
geheel nieuw verscbijnsel in de 
Vereenigde Stetten, en hij zag 
zieh verpligt zijn slandpunt voor 
protestantsche regters te ver
klaren. Na lange debalten, werd 
er beslist dat KOHLMANN ont-
slagen zou zijn van te spreken. 
Hij gaf hierover een los stukje 
in het licht, getiteldi Question 
catholique en Atnérique. Kort 
daarna gaf hij een ander ge-
schrift uit tegen dtfunitarissen, 
bij gelegenheid van een door 
hen gefabrieeerd nieuw evan-
gelie. Nadat LEO XII het B.o-
meinsch collegie aan de Jesuiten 
had teruggegeven, werd pater 
KOHLMANN als hoogleeraar bij 
hetzelveberoepen, enonderwees 
er gedurende vijf jaren de god-
geleerdheid. Dezelfde Paus be-
noemde hem tot consultar van 
de congregation der kcrkelijke 
zaken, en der niet geordende 
bisschoppen. GREGOKIÜS XVI 
benoetnde hem tot qualificator 
der inquisitie. Eene borstont-
steking, waarvan hij in de maand 
April 1836 bevangen werd, 
sleepte hem binnen drie dagen 
in het.graf." , 

KOLETWS. — Zie COLETTI. 
* KÖLLE(FBEDBBIK), geheime 

legatieraad in Wurtemberg, in 
1 7 8 1 te Stultgard geboren, 
bezocht het gymnasium zijner 
geboorteplaats, en studeerde 
later to Tubingen en Göttingen. 
Nadat hij eene wetenschappelijke 
reis door Duitschland had ge-
maakt, werd hij advokaat bij 
het hofgeregt en privaat-onder-
wijzer in Tubingen, en bekleedde 
van 1806—1813 verscheiden 
ondergeschikte diplomatische be-
trekkingen in Parijs, te's Grip-
venhage, München, Karlsruhe 
en Dresden. In 1 8 1 4 tot twee-
den secretaris bij het opper-ge-
regtshof in Tubingen benoemd, 
nam hij van dit tijdstip af het 
levendigste aandeel aan de po-
gingen tot herstel der oud-Wur-
tembergsche staatsregeling, het-
welk aanleiding gaf, dat hij in 
1 8 1 6 zijne • dienstbetrekkingen 
verliel, en zieh naar Borne 
begaf. Hij ontving intusschen 
reeds in de lente 1 8 1 7 , zijne 
geloofsbrieven als Wurtemberg-
sehe zaakgelastigde bij ' den 
H. Stoel, en voerde aldaar de 
onderhandelingen over de rege
ling der in 1827 opgerigte 
kerkelijke provincie van den 
Boven-Rijn. Vermits KÖLLE 
zijne Verdienste in deze zaak, 
van den kant der daarbij betrok-
ken regeringen, niet behoorlijk 
gewaardeerd achtte, nam hij in 
1833 zijnontslag, zondereenige 
aanspraak op pensioen te ma-
ken, en leefde sedert 1834 in 
letterkundige werkzaamheid te 
Sluttgard, waar hij den 12 
Augustus 1848 overleed. Zijne 
voornaamste geschriften zijn .* 
l.o Geschichte der Erwerbungen 
Oesterreichs in Schwaben, in 
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de Europäischen Amalen van 
1808 j — 2.o Betrachtungen 
über Diplomatie, Stuttgard, 
1838; — 3.o Paris im Jahre 
1838, ib. 1836; -~ 4.o Rom 
im Jahre 1833, ib. 1839; — 
5.° Betrachtungen über das Ge
bet des Herrn, Home, 1833, 
naamloosj: 6.o Italiens Zu
kunft, Stuttgard, 1847 j — 7.o 
Veelvuldige bijd ragen tot het 
Morgenblau, alsmede tot de 
Oberdeutsche Literaturzeitung, 
die toehmaals in München ver-
scheeh, en tot de Süddeutschen 
Miscellen,' onder redactie van 
REHFUES. 

* KOLOKOTRONIS of COLOCO-
TRINI (THEODORÜS), een Grieksche 
volksleider, te Karytene- in Ar-
eaäie in 1770 geboren, behoorde 
in het begin - tot de Klephten 
of Armatolen (*)<, diende op de 
Jonische eilanden en in Napels, 
waar hij raajpor werden be-
vond zieh bij het. uilbarsten 
der omwenteling in Morea op 
de Jonische eilanden. In Haart 
1821 leidde hij den opstand 
aldaar, sloeg, in vereeniging 
met ODYSSEDS, meermalen de 
Türken, stond echter zelfslegen 
den senaat op, werd gevangen 
genomen, doch spöedig weder 
aan het hoofd des legers ge-
plaatst, waarmede hij IBRAHIM-
PACHA sloeg. Als aanhanger van 
CAPO B'ISTRIAS, Voerde hij tot aan 
diens dood „ het leger gelukkig. 

F 

aan, wendde zieh echter in 
1832 legen de regering, viel, 
doo? de Franschen overwonnen, 
in 1833, in de magt der rege
ring , die hem eerst tot den 
dood, en daarna tot 20 jaren 
galeistraf veroordeelde. Koning 
OTTO schonk hem in 1835 ge-
nade; hij overleed te Athene, 
in 1843, 

* KONARSKI (STANISLAUS), een 
der beroemdste onder de man
nen , die zieh ten opzigte van 
Polen verdienstelijk hebben ge* 
maakt. Hij werd in 1700 
geboren en was de zoon van 
den slotvoogd van Zawichost, 
GEORGE KONARSEI. Zijn eerste 
onderwijs ontving hij in het 
klooster der Piaristen in Pelri-
kau, in welker orde hij ook 
trad, toen hij den ouderdom 
van 17 jaren bereikt had. Toen 
hij weinige jaren daarna tot 
hoogleeraar der letterkunde aan 
het Piaristen-collegie van War
schau beroepen werd, en zijne 
geleerdheid, zoowel als zijn re-
denaarstalent algemeene bewon-
dering vonden, zond hem zijn 
oom JOHANN TARLO, bisschop 
van Posen, op zijne kosten naar 
Rome, waar hij vier jaren ver-
bleef, en gedurende de laalste 
twee jaren, in het Collegium 
Nazarenum, van de Piaristen-
orde, b'eroemde vóordragten over 
de taalkunde en geschiedenis 
hield. Na de belangrijkste ste-

f 4 • 

(*) Benaming dier christelijke volksaanvoerders in Macedonie, Thes-
salie en het Ñoordelijke geborgte van Griekenland, die zieh, sedert 
de vestiging der Turksche heerschappij in Europa, van deselveonaf-
hankelijk misten te handkaven, Ned. Bewerker. 
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den van Italic bozocht te hebben, 
begaf hij zieh naar Frankrijk, 
en na zieh aldaar anderhalf jaar 
te hebben opgehouden, keerde 
hij met eenen rijken schat van 
ondervinding en kennis,. naar 
Polen terug. Toen koning STANISLAUS LESZCZYNSKI, den troon 
verlaten en vlugten moest, ver-
gezelde hem KONARSKI , en na 
zijne tweede terugkomst uit 
Frankrijk, wijdde hij zieh uit-
sluitend toe aan het heil van zijn 
vaderland, aan de opbeuring 
der , volksbeschaving r aan de 
overwinnrng der • staatkundige 
vooroordeelen, aan de verbete-
ring van den bedorven smaak 
in de letterkunde; in het ge-
brek aan eene regelmatige ver-
zameling van weiten, voorzag 
hij door de bewerking zijner 
Volumina legum, die in 1 7 3 6 , 
in 6 dl.», in fob, in bet licht 
versehenen. Tot provinciaal van 
de orde der Piaristen beroe-
pen, rigtte hij voornamelijk zijn 
döel, op de Scholen dier orde, 
bezette de leerstoelen niet dan 
met' de bekwaamsten, die hij 
overal wist optesporen, en op-
dat er aan de zoodanigen geen 
gebrek mögt zijn, zond hij 
verscheiden veelbelovende jon-
gelingen buiten 's lands, en 
onderhield dezelve, deels door 
de hem, door koning LODE-WIJK XV van Frankrijk tooge-
kende jaarwedde, deels door 
vrijwillige bijdragen. Eindelijk 
rigtte hij, volgens het voorbeeld 
van het Collegium Nazaremm 
te Pome, in Warschau het 
Collegium nobilium op, waaraan 
hij zelf in 1743 den eerslen 
grondsleen legde; en ofschoon ( 

het. eersttf gebouw weldra af-
brandde, herrees er met behulp 
van vrijwillige bijdragen weldra 
een nieuw, in hetwelke hij 
in 1 7 5 3 een convict voor 60 

, bweekelingen oprigtte, en het 
oriderwijs naar een door hem 
ontworpen stelsel deed geven, 
ja dikwerf zelf zieh met het 
onderwijs bezig hield. Twee 
dergelijke convicten rigtte hij 
te Lemberg en te Wilna op. 
De grootste dienst heeft hij 
echter aan zijn vaderland bewe-
zen, door de onvermoeide be-
strijding van het liberum veto 
op de rijks-dagen; in een door 
hem, in 1 7 6 0 , daarover ver-
vaardigd geschrift, toont hij 
aan, hoe doelloos, ja zelfs na-
deelig voor Polen'äe voormalige 
rijksdagen waren, en ofschoon 
hij oogenblikkelijk den Poolschen 
adel, die zijne voorregten daarbij 
bedreigd zag, geheel (egen zieh 
verbitterde, zag hij daarom van 
zijn voornemen nielaf, enbragt 
het eindelijk" zoo ver, dat dit ver-
derfelijk liberum veto afgeschaft 
word. In 1 7 6 9 verscheen zijn 
werk: Over de godsdienst van 
regtschapen lieden tegenover de 
Deisten. Zijne vijanden klaagden 
hem alsnu, wegenS;verspreiding 
van verdachte grondstellingen te 
Rome aan, doch in plaats van 
zieh te verdedigen , ,zond Ko< NARSKI de Latijnsche vertaling 
van zijn werk aan Paus CLEMENS 
XIV, en ontving van denzelven 
eenen eigenhändigen goedkeu-
ringsbrief, met de uitnood/ging, 
om nog meer ter bevordering 
des geloofs in zijn vaderland 
bijtedragen. Verscheiden hem 
aangebodene bisdommen en eere-
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posteri wees htj van de "hand , 
en bleef tot op het einde zijris 
levens' aan de volks-beschaving 
werkzaam. Hij overleed te War
schau in 1773 . Koning STANIS
LAUS AUGUSTUS Met te zijner eere 
eenen gedenkpenningslaan, met 
het opschrift : Sapere auso. 

* KONIJNENBÙBG (JAN), in 1 7 5 7 
geboren, en te Amsterdam den 
8 January 1831 overleden ; was 
hoogleeraar in de godgeleerdheid 
en kerkelijke geschiedenis by de 
kweekschool der Remonstrant-
sche bfoederschap welke betrek-
king hij van 1790 tot 1827 
bekleedde, in welk jaar hij eervol 
ontslagen werd. In 1794 ver-
wierf hij eene g'ouden medaille 
bij Teylers Godgeleerd genoot-
schap, over eene verhandeling 
die wel niet onder die van dat 
genootschap opgenomen, maar 
in helzelfde jaar, te Haarlem, 
onder den ti tei van : Over den 
aard der Messiaansche voorspel-
lingen in het Oude Verbond, 
enz., in het lichtgegeven werd; 
ook behaalde hij in 1 8 1 4 eene 
zilveren, en in 1 8 1 5 eene gou-
den medaille, bij de Hollandsche 
maatschappìj der wetenschappen 
te Haarlem, laatstgenoemde voor 
eene verhandeling: Over denut-
tigheid der vertalingen van de 
geschriften der oude Griehen en 
Romeinen, en de zilveren voor 
eene verhandeling : Over de voor-
teekenen van aanstaande ge-
steldheid van sakoenen of van 
veranderingen van het weder, te 
vinden in de vlugt der vogelen, 
het gescltreeuw ofgeluid van die-
ren, enz. In dat jaar werd hij 

ook lid van het Zeeuwsch genoot
schap. Behalve deze bekroonde 
verhandelingen, gaf hij nog in 
het licht: l.o Lessen over het 
Leeraarsambt, naar de zienswijze 
zijner secte Voorgedragen; — 2.o 
Nieuwe oversetting van de heilige 
Schriften des Nieuwen Verbonds, 
welke hevige tegenspraäk vond, 
die door EONIJNENBURG in eenen 
brief weder beantwoord werd; 
— 3.o Memoire sur la libertedes 
culies; — 4.o Nationaal Gedenk-
stuk der hernieuwde Nederland-
sehe Vnie in 1 8 1 3 , Amsterdam, 
1 8 1 4 ; — 5.o hofrede op WOLPP 
en DEKEN, 1805; — 0.o Letter-, 
Natuur- en Zedekundige Menge
lingen , 1 8 1 5 , enz. 

•* Kopäcsv (JOZEF VON), vorst-
bisschop van Gm« en primaat 
van Hongarije, in 1 7 7 5 te Wesz-
prim van adellijke ouders gebo
ren, bezocht de eersle Scholen 
in zijne geboorteplaats, enwerd / 
ook hier in 1791 onder de 
alumnen van het Weszprimer 

, diocees opgenomen. De Studie 
der wijsbegeerte en godgeleerd
heid, bragt hij ten einde in het 
toenmaals beroemde seminarie 
te Presburg, en wel met cene 
onderscheiding, waardoor hij 
reeds toenmaals een bijzonder 
aanzien onder zijne tijdgenooten 
verwierf. Na zijne terugkomst in 
zijne geboorteplaats, werd hij tot 
studie-prefect van het seminarie, 
en kort daarop tot secretaris van 
het bisschoppelijk vikariaat aan-
gesteld. In 1798 werd hij tot 
priester gewijd, en kort daarop 
tot hoogleeraar der kerkelijke 
geschiedenis en des kerkelijken 

f 5 
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regts benoemd, waarbij hij het 
werk van FLEURY! Mœurs des 
Israélites ea Mœurs des Chrétiens, 
uit het Fransch in het Hoog-
duitsch vertaalde.en in het licht 
gaf. In 1806 werd hij pastoor 
te Wessprim en'reeds in h e t 
volgende jaar Domheer aldaar. 
Als zoodanig onderscheidde hij 
zieh door zijn zeldzaam talent 
als redenaar, waartoe hem dan 
ook dikwerf eervolle gelegenheul 
werd gegeven. Zoo droeg hij 
in 1809 de Hjkrede van KAREL 
AMBROSIUS , rijksprimaat, tot 
verbazing van alle die hem hoor-
den voor, wijl hij , wegens eene 
pjotsehjke ongesteldheid van den 
daarvoor bestemden redenaar, 
eerst kort te voren daartoe 
was opgeroepén. Bij verscheiden 
landdagen was Kopâcsv. als af-
gevaardigde van zijn kapiltel te-
genwoordig, en onderscheidde 
zieh evenzeer als een bekwarne 
redenaar in de landdagsaangele-
genheden. Na zulke Verdienste 
werd hij door den keizer in 1 8 1 7 
lo t koninklijk, en in 1 8 1 9 tot 
de Septemviraal-Tafel als regier 
benoemd, welke waardigheid hij 
tot in 1831 behield, riadat hij 
reeds in 1 8 2 2 , tot bisschop van 
Stuhlweissenburg, en in 1824 tot 
bissohop van Weszprim was be
noemd geworden. Het zou hier 
tewijdloopig zijn, zijne heilzame 
werkzaamheden in alle bijzon-
derhedën nategaan ; geeneplaats 
i n zijn dioeees was zoo klein, 
die niet van zijne V e r d i e n s t e n 
en van zijne edelmoedigheid 
spreken kon ; slechts eenige 
grootmoedige giften raoeten al-
hier vermeld worden ; zoo schonk 
hij 12,000 gülden voor het gym-

nasium te Raposvar, 10,000 gul
den voor een krankzinnigen-
geslicht, 2500 gulden voor 
een Hongaarsch geleerd genoot-
schap, 5000 gulden voor de 
in Pesth bij eenen watervloed 
ongelukkig gewordenen, enz.' 
zonder van verscheiden korken 
en Scholen te gewagen, die hij, 
of van den grond af, nieuw op-
bouwde, of in het wezenlijke 
verbeterde. In 1839 werd hij 
tot aartsbjsschop van Gran en 
primaat van Hongarvje verheven, 
en overleed, na een kortstondig 
ziekbed, den 1 8 Seplb. 1847. 

* KOPITAR (BARTHOLOMEW), 
een der uitstekendste kenners 
der Slavische talen, en letter-
künde, in 1780 te Repnje in 
Krain geboren, kwam in 1790 
in het gymnasium te Laybach, 
werd in 1 7 9 9 huisonderwijzer, 
en later secretaris bij den baron 
Zois. In 1807 begaf hij zieh 
naar Weenen, om aan de uni-
versiteit aldaar de regten en de 
Slavische letterkunde te beoefe-
nen, en bekwam in 1809 eene 
aanstelling bij de K. K, hofbi-
bliotheek. In 1 8 1 4 werd bij naar 
Parijs gezonden, om.de door de 
Franschen medegenomene hand-
Schriften terugtehalen; later be-
reisde hij Duitschland en Enge
land en in 1 8 3 7 ook Italic. *n 

1843 werd hij tot K.K.hofraad 
en eersten custos der hofbiblio-
theek benoemd, doch overleed 
reeds den 1 1 Augustus 1844, 
Tot zijne werken behooren: l-° 
Grammatik der Slavischen Spra
chen in. Krain,, Laibach, 1805; 
— 2.° Glagolita Cfaziaus, Wee
nen, 1836; — 3.o üitgave van 
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het in het stift St. Florian 
gevonden Poolsche Psalterium 
(naar men beweert het oudste 
Poolsche boek), met Latynsche 
en Hoogduitsche vertalin'g, ib. 
1 8 3 4 ; 7 - 4.° Hesychii Glosso-
graphi discipulus Russus, een 
Grieksch-Russisch glossarium, 
ib. 1839. Ook bezorgde KOMTAR 
in 1 8 2 9 , voor körten tijd de 
Wiener Jahrbücher der Littera-
tur, en bekleedde hij verschei
den jaren den post van censor. 

* KÖRNER (KARL THEODOR) , 
den 23 Septb. 1 7 9 1 te Dresden 
geboren, studeerde te Leipzig 
in 1810 in de regtsgeleerdheid, 
begaf zieh in 1 8 1 1 naar Berlijn, 
en van daar naar Weenen, alwaar 
hij aan het Burg-tooneel "eene 
aanstelling als tooneelrdichter 
bekwamj in 1 8 1 3 begaf hij zieh 
onder het Lützowsche vrij-corps, 
werd offleier en adjudant; in 
Junij. 1 8 1 3 > bij de overvalling 
te Kitzen gewond, doch door 
vrienden voor gevangenneming 
gered, begaf hij zieh däarop 
haar Boheme, en slierf den 
dood voor het vaderland bij 
Gadebusch, den 26 Augustus 
1 8 1 3 , en werd aldaar onder een' 
eik begraven. KÖRNER behoort 
tot de patriottisch-romantische, 
verrükte en in verrukking bren-
gende zangers, die het vrij-

* heidslied van SCHILLER voor de 
lijdgenooten begrijpelijk maakte. 
Hij staat hooger als lier-danals 
tooneeldichter, ofschoon hij meer 
den patriottisch-bewogen tijd in-
vloed op zieh liet uitoefenen, 
dan het hem gelukt is, het te-
genwoordige uit een vrij, ideaal 
standpunt zieh eigen te inaken 
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en te beheerschen. Aan zijne • 
tooneelkundige voortbrengselen, 
die in de taal al te zeer aan 
SCHILLER herinneren, en al te 
zeer naar de tooneelzucht van 
het publiek afgemeten zijn, ont-
breekt in de eerste plaats denk
beeidige voorstelling des levens, 
levendige opvailing deszelven; 
en zielkundige karakterschilde-
ring. Zijne Kluchten en Blij-. 
speien zijn geestig, maar teplat, 
meer snaaksch dan komiek. Tot 
zijne werken behooren: 1.° Dra-
matischeBeiträge, Weenen, 1 8 1 5 ; 
2. E uitg. 1 8 2 1 ; — 2.0 Leger und 
Schwert, Berlijn, 1814"; 7 . E 

uitg. 1834 (zie KLINKHAHER); 
—- 3.° Poetischer Nachlasz, 
Leipzig, 1 8 1 5 ; 7 .o uitg. 1 8 2 9 ; 
— 4 .0 Sämmtliche Werke, Stutt
gart, 1 8 1 8 ; 's Grauenhage, 
1831; Berlijn, 1 8 3 4 , 1 8 3 5 , enz. 

* »KOSEGARTEN (LUDWIG THE-OBAL), — pseud. TELLOW den 
1 February 1 7 5 8 , te Grevesmüh-
len, in het Meck'lenburgsche, 
geboren, werd in 1785 rector 
aan de school te Wolgast, in 
1 7 9 2 predikant te Attenkirchen, 
op het eiland Bugen, in 1818 
hoogleeraar der geschiedenis te 
Greifswalde, daarop ook hoog
leeraar der .godgeleerdheid en 
predikant aan de Jakobskerk, 
doch overleed aldaar reeds den 
26 October 1818. KOSEGÄRTEN 
is meer door zijne Herderszan
gen en Legenden, dan door zijne 
mislukte tooneelkundige voort
brengselen . bekend geworden. 
Niet in het bezit van eeneigen-
lijk poetisch genie, sloot hij zieh 
aan bijna alle poetische rigtin-
gen van zijnen tijd aan, zonder 
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ergens een vast standpunt te 
kunnen bekomen. In plaats van 
natuurlijke eenvoud en frisch-
heid des levens vloeit ons in 
zijne gedichten een ondichter 
lijke stroom van bijvoegelijke 
naamwoorden tegemoet.het ge
weidigste pathos wisselt met 
de meest prozai'sche platheid af. 
Zijne Idyllen hebben Vosz-Klop-
stocksche, zijne Legenden Her-
dersche kleur. Onder zijne 
lierdichten onderscheiden zieh 
diegene, welke bijzondere be-
trekking op het eiland Rügen 

. hebben, door lokale kleur en 
waarheid des gevoels van de 
overige zeer voordeelig. Hij heeft 
geleverd: 1.° Gedichte, Leipzig 
1788 , 2 dl.«; 5.* uitg. Greifs 
walde, 1824, 3 dl."; — 2.» 
Rhapsodien, Leipzig, 1790 tot 
1801., 3 dl.»; nieuwe uitg. 1801; 
— &,° Romantische Richtungen, 
Dresden, 1800—1806, 6 dl.»; 
— 4.o Britisches Odeon, Berlißni 
1800, 2 dl.»; — 5.o Jukunde, 
een landelijk verdicht verhaal, 
ib. 1800; 5.e uitg. 1838; 
6.0 De Insel fahrt, Berlijn, 1804; 
— 7.o Legenden, ib. 1805, 
nieuwe . uitg. 1816; — 8.» 
Sämmtliche Dichtungen, door 
zijnen zoon in het licht gege-
ven, Greifswalde, 1824—27, 
12 dl." Ook vertaaldo hij uit 
het Engelsch in het Hoogduitsch, 
de Ciarisse van RICHARDSON, 
Leipzig, 1790—93 , 3 dl.», en 
de Geschiedenis der Romeinen 
van GOLDSMITH, ib. 1792—95, 
3'dl.n, enz. 

* KOSLOWSKV (MICHAEL IWA-NOWITSCH), hoogleeraar der beeld-
houwkunst te St. Petersburg, 

een beroemde meester in zijne 
kunst, stout en grootsch in 
zijne ondernemingen. Getuigen 
hiervan zijn: het Monument van 
vorst SUWAROW; — zijn Simson, 
bij den grooten waterval in het 
Peterhof; — verscheiden bas-
reliefs, voor de geneeskundige 
akademie in Petersburg, en eene 
menigte andere schoone voort-
brengselen. Door zijne uifge-
breide kennis van de regelen 
der teekonkunst werd hij ook 
als onderwijzer den leerlingen 
der akademie van zeer veel nut. 
Hij overleed in 1803, te Sint 
Petersburg. 

KOÜMAS of KUMAS (KONSTAN
TE MICHAÖL), in 1775 te 
Larisse in Thessalie geboren, 
bezocht, na zijne Studien vol-
bragt te hebben, Duitschland, 
alwaar hij met de beroemdste 
mannen in betrekking. kwam. 
In zijn vaderlandteruggekeerd, 
droeg hij er uit al zijn vermö
gen toe bij, om er door.de 
uitgave van huttige voor de 
Scholen bes'temde, en alzoo in 
de landtaal geschrevene werken, 
den smaak voor.de letteren en 
de wetenschappen te doen her-
levenj wis- en natuurkunde, 
wijsbegeerte, geschiedenis, taal-
kunde, er is bijna geen vak te 
noemen, waarin hij zieh niet 
met het beste gevolg heeft be-
zig gehouden. Tot hoogleeraar 
aan het gymnasium van Kou-
rou-Tchesme aan den Bospo
rus benoemd, droeg hij, door 
in den geest zijner kweekelin-
gen, de vaderlandsliefde en de 
bewondering hunner voorvade-
ren oplewekken, veel bij tot 
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den opstand van Griekenland 
(zie COLETTI) en kon zieh over 
den goeden uitslag zijner po-
gingen Verheugen. Hij overleed 
den 13 Mei 1836. Zijne voor-
naamste werken zijn: l.°Woor-
denboek van het oude Grieksch 
ten gebruike der nieüwere Grie-
ken, Weenen, 1826 , 2 dl.n,in 
4.t0; waarvan wijze, plan en 
uitvoering uitmuntend zijn j — 
2.° Pragmatische geschiedenis 
der menschen, nit de oude schrij-
vers en de beste geschiedschrij-
vers van Duitschland ontleend, 
ib. 1830—32, 12 d l ,» , in8.™ 

* KRAHE (PETER JOSEPH), in 
1758 te Mannheim geboren, 
werd reeds vroeg voor deschil-
derkunst beslemd, zonderdaar-
om het wetenschappelijk onder-
wijs te verzuimen. Zijn vader, 
die Keur-Paltsche hofschilder 
was, gaf,hem het eersteonder-
wijs, en reeds in 19—21jarige 
ouderdom behaalde de jonge 
kunstenaar uitgeloofde prijzen, 
in ,verschiliende kunstvakken, 
voornanaelijk in het historische, 
door de welgelukle voorstelling 
der Gevangenneming van JUGUR-
THA- door de Romeinen. Reeds 
in den ouderdom van 22 jaren 
werd KRAHE aan de schilder-
akadeniie te Dusseldorp als on-
derwijzer voornamelijk in de 
perspeclief aangesteld; hier legde 
hij zieh door eene onweder-
staanbare neiging op de bouw-
kunst toe, waarinhij zieh eenen 
edelen sraaak eigen maakte. In 
1782 werd hij door het loen-
malige Palts-Beijersche hof met 
eene jaarwedde naar Italic ge-
zonden, om op dien classieken 

bodem zijne Studien le kunnen 
voortzetten. Na een l'Ajarig 
verblijf te Rome, en na een 
lang weifelen tot welke der 
beide, hem even levendig aan-
trekkende, zusters der kunst 
hij zieh bepalen zoude, wierp 
hij. zieh eindelijk uitsluitend in 
de armen der bouwkunst. Om 
zijne loopbaan als schilder teslui-
len, Voerde hij nog eenstukin 
levensgrootte uit, voorstellende 

. JÜNEAS door zijne moeder VENUS 
uit den tempel verwezen, tvaar hij 
wraaU aan HELENA dacht uitteoe-
fenen. Thans verslond KRABE de 
werken over oude en nieuwe 

; bouwkunst, welke zoo wel op 
zijne praktische Studie als op 
zijnen smaak den weldadigsten 
inyloed uitoefe'nden. Eene innige 
vriendschapsbelrekking tot de, 
mel hem in Rome levende, ge-
leerden en kunstenaars: D'AGIN-COURT, MUNTER, MORITZ, HIRT, 
HANSEN, HESZ, KNIEP, WILHELM 
TISCHBEIN; TRIPPEL, WEITSCH 
den Oude, ANGELICA KAUFMANN 
en anderen, maakte hem Italic 
dubbel dierbaar. In 1785 be-
gaf. KRAHE zieh naar Napels, 
alwaar hij verscheiden bouw-
kundige opnemingen van Ĵ er-
culanum en Pompeji maakte, 
keerde in het najaar naar Rome 
lerug, om zieh van daar weder 
naar Duitschland te begeven. 
In München, waar hij zieh ge-
durende den geheelen zömer 
van 1786" ophield, ontstond er 
eene vriendschappelijke betrek-

.king tusschen hem, MOZART en 
WINTER , welke tot aan beider 
dood schriftelijk onderhouden 
werd. Kort daarop werd hij be
test met den opbouw van eenen 
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scho uwburg, en ohderscheidene 
groote privaatgebouwen , in de 
Nieuwstad Koblenz, en andere 
in DusSeldorp. Gedurende zijn 
herhaald verblijf in Koblenz had 
hij het vertrouwen van het Keur-
Triersche hof gewonnen» zoodat 
KRÄHE de hem in 1 7 8 9 aange-
bodene eervolle betrekking van 
kamer-raad en opper-bouwdirec-
tor, met goedkeuring van het 
Palts-Reijersche hof, aannam. 
Polilieke veranderingen in .de 
Keurstaten badden »echter ten 
gevolge,,dat KRABE, die bijzon-
der met de genie, artillerie en 
het brugwezen, alsmede melde 
oprigting van kazernen en hos-
pitalen belast was, deze zijne 
betrekking bijna vier jaren zon-
der eenige bezoldiging waarnam. 
Daarna belastle hij zieh met de 
hem opgedragene gedenkteekens 
der generaals HOCHE en MAR-CEAÜ , alsmede met het onder-
boud der gezamenlijke landwegen 
in het Rißn- en JMbezeZ-dep.4, 
en verscheiden gewigtige water-
bouwkundige werken in het 
OwrtAe-dep,4 Tegelijkerlijd rigtte 
hij het prefektuur-rgebouw te 
Koblenz in, en werd hem door 
zijne kennismaking met den ge-
neraal KLEBER , het leveren van 
verscheiden ontwerpen tot groote 
privaatgebouwen te Partys op-
gedragen. In 1803 bekwarn hij , 
eene eervolle beroeping naar Ha-. 
nover, hetwelk aan zijn lot eene • 
nieuwe wending beloofde te ge- ' 
ven; doch de bezetting des lands : 
door de -Fransche legerscharen ; 
verijdelde oök ditmaal weder ' 
zijne hoop. Onverwaohts ech
ter werd hij door herteg KAREL 
WILLEM FERDINAND , in Novb. 

1 8 0 3 , tot Brunswijksche kamer-
en klooster-raad benoemd, en 
met het opzigt over het geheele 
bouw-departe'ment belast. Me-
nigvuldige bewijzen van zijnen 
zuiveren en gelouterden smaak 
gaf KRÄHE in deze betrekking, 
die nog ten hnidigen dage van 
zijn kunsttalent getuigen. Na 
de bezetting van Westfalen werd 
KRÄHE tot ingenieur-en-ehefva.n 
het 0/cer-dep.t benoemd; ook 
ontving hij omtrent dezen üjd 
het diploma als eere-lid der 
akademie van schoone kunsten 
te München. Bij de herslelling 
der onafhankelijkheid der Duit-
sehe Staten, ontwierp KRÄHE 
voor hertog FKEDERIK WILLEM 
van Brunswtyk onderscheidene 
plans tot een lustslot op den 
zoogenaamden Nuszberg, als
mede tot eene groote kavallerie-
kazerne met stallingen, welke 
niel ten uitvoer gebragt wer
den. Na den heldendood des 
hertogs ging KRABE echter voort 
.met de yerfraaijing der stad en 
.omstreken van Brunswtyk; le 
gelijkertijd werd . de demolitie 
der vestingwerken van Wolfen
büttel begonnen en de nieuwe 
aanleg ' vólgens het plan van 
onzen böuwmeester uitgevoerd. 
In den zomer van 1830 begaf 
hij zieh, op de uitnoodiging des 
hertogs van Käthen, naar diens 
residenlie, om den hertog bij 
verschillende1 gewigtige bouw-
aangelegenheden van raadle die
nen, en in het bijzonder om 
zijn gevoelen uittebrengen over 
de door den bouwraad BAND-HAUEB gebouwde Calholijke kerk, 
door ineloriing van welke er 
zoo vele menschen-levens waren • 
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opgeofferd, en dio thans volgens 
het plan van KRÄHE op nieuw 
werd opgetrokken. In 1837 door 
hertog WILLEM vati Brunswik 
gepensionneerd, maäkte de hoog-
bejaarde KRÄHE gebruik van 
zijnen rustt'ijd, om de plannen 
van het hertoglijk paleis naauw-
keUrig uittewerken, daarbij ont-
wierp hij een grooter plan voor 
de beurs te Hamburg, voor den 
schouwburg te Milane, enhield 

1 zieh onaigebroken bezig met 
oudheidkunde, schoone lotteren, 
en met alle.onderwerpen die op 
kunsten en wetenschappen be-
trekking haddeß. Hij overleed 
zacht en onverwacht, op den 
morgen van den 7 Octb. 1840 , in 
het 82. E jaar van zijn werkzaam 
leven, door zijne' faetrekkingen 
en vrienden innig betreurd. 

* KRAYENHOFF (CORNELIUS 
RUDOLF ' THEODOOR) , luitenant-
generaal, te Nijmegen in 1 7 5 9 
geboren, studeerde in de genees-
künde te Harderwijk, werd tot 
het docloraat bevorderd, en oe-
fende eenigen tijd de praktijk 
zijner kunst. te Amsterdam uit; 
doch tijdens de staatkundige 
bhlusten, die in 1 7 9 5 in Ne-
derland uitborsten, nam hij de 
wapens op. Zijn moed, zijne 
talenten, en zijne wiskundige 
bekwaamheden' verhieven hem 
weldra-tot den rang van luite-
nant-colonel der genie en van 
algemeene inspecteur der ves-
tingwerken. In 1798 door het 
uitvoerend bewind belast met 
de vervaardiging eener nieuwe 
kaarl van de Bataafsche repu-
bliek, kweet hij zieh van .die 
taak op zulk eeneeervolle wijze, 

dal zijne kaarl als nog voor de 
volledigste wordt gehouden die 
van Nederland is uitgevoerd. In 
1799 droeg hij op eene kracht-
dadige wijze bij tot de weder-
inscheping van het Anglo-Rus-
sische leger dat in Noord-Holland 
geland was. LODEWIJK NAPOLEON 
verbond hem in 1805 aan zij
nen generaal-staf; en terwijl 
KRAYENHOFF het levendigste deel 
nam aan de veldtogten van 1805 
en 1806 en van 1809 in Zeeland, 
benoemde die prins, intusschen 
koning van Holland geworden, 
hem achtereenvolgend tot zij
nen adjudant, directeur-generaal 
van het depot van oorlog, ge-
neraal-majoor, en eindelijk tot 
minister van oorlog. Toen later 
NAPOLEON Holland met het Flan
sche keizerrijk wilde vereenigen, 
spoorde KRAYENHOFF den koning 
aan, om zieh tegen dez#- on-
regtvaardigheid te verzetten, en 
Steide hem voor, de stad Am
sterdam in staat van verdediging 
te stellen. Maar d& abdicalie 
van LODEWIJK, maakte de mäat-
regelen van KRAYENHOFF nutte-
loos, die zieh daarop verwijderde. 
NAPOLEON, die alom de Verdiens
ten, zelfs bij zijne vijanden, 
wist te waarderen, sielde hem 
kort daarna weder in bediening, 
en benoemde hem tot inspecteur-
generaal der genie en tot ridder 
van het legioen van eer; eerst-
genoemde post bekleedde hij 
tot in 1 8 1 3 , in welk jaar hij 
met geestdrift de zaak zijns va-
derlands omhelsde, tot gouver-
neur'van Amsterdam benoemd, 
en met het bevel over het be
leg van Naarden belast werd j 
van welke stad hij zieh echter 
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niet kon meester maken, en 
die eerst na den afstand van 
NAPOLEON door de Franschen 
ontrnimd werd. Sedert 1 8 1 4 
was KRAYENHOFF luitenant ge-
neraal in Nederlandsche dienst, 
algemeen inspecteur der genie 
en opziener van den waterstaat, 
terwijl koning WILLEM I zijne 
trouwe en veelvuldige diensten 
beloonde, door hem tot baron 
te verhelfen, en hem tot groot-
kruis der militaire Willemsorde 
te benoemen, eene onderschei-
ding die toenmaals nog zeer on-
gemeen was. De laatsle jaren 
zijns levens bragt KRAYENHOFF 
binnen zijne geboorteplaats in 
eerlijke en welverdiende rust 
door, en overleed aldaar na 
eene kortstondige ziekte in den 
nacht van den 23 op den 2 4 
November 1840. Hij schreef: 
1.° Dntwerp tot de afleidingvan 
den Beneden-Bijn in den Yssel, 
Nijmegen, 1 8 2 3 ; — 2,° Ont-
werp om aan de vereeUigde ri-
vieren Waal eriMaas eene andere 
rigting te geven. Voorts viel 
hem de, vooreenenNederlander 
zeldzame, eer ten deel dat eene 
Verhandeling van hem,over de 
eleclriciteit door de maatschappij 
van wetenschappen van Toulouse 
bekroond werd. Deze in het 
Latijn geschrevene Verhandeling 
is door den hoogleeraar VANSWIN-
DEN (zie dat Art. •Wbk.-) in het 
Fransch verlaald. 

KREUTZER (KONRADIN), een bo-
roemde componist, in 1 7 8 2 te 
Möszkirch in Baden geboren, 
werd, na in de abdij Zwiefalten, 
yoor de muzijk te zijn.gevormd, 
in 1 8 1 2 als kapelmeesler naar 

I Stuttgard beroepen. Na verloop 
van een ja'ar nam hij zijn ont-
slag en reisde.door Duïtschland. 
In zijn vaderland leruggekeerd 
aanvaardde hij den post van mu-
zijk-directeur van denvorstvoN 
FÜRSTEMBERG te Donaueschin
gen in het hertogdom Baden. 
Gedurende zijn verblijf in deze 
stad en te Stuttgard, vervaar-
digde hij opera's die eenen schit-
terenden bijval verwierven. In 
1823 begaf hij zieh m&vWeenen, 
alwaar zijn roem hem reeds was 
vooruitgegaan. Hij deed aldaar 
op het hoftooneel eenige zijner 
opera's uitvoeren, die hem het 
brevet van kapelmeesler des kei-
zers verwierven ; in 1840 was 
hij te Keulen, en in 1842 ging 
hij naar Parijs,, om er zijne 
opera: Das Nachtlager von Gra
nada ten tooneele te doen voe-
ren, en toen hem zülks niet 
gelukte, keerde hij naar Duitsch-
land terug, leefde nog eenige 
jaren in Mainz, en overleed te 
Riga, den 14 December 1849. 
Zijne partituren onderscheiden 
zieh doorbeurtelings, liefelijke, 
naïve en bevallige melodiën 
en door eene bekwarne instru-
menlatie. Behalve zijne opera's 

\ waarloe voornamelijk behooren: 
l.o Konradin • van Schwaben; 
— 2.o Libussa; — 3.o der 
Edelknappe, en het. reeds ge-
noemde Nachtlager von Gra
nada ; heeft men van dezen 
componist eenaantal Concerto's^, 
Sonaten, Variation en Solos 
voor de piano, die zeer gezocht 
zijn. 

KRJLOFF (N. A.), de Russische 
LAFONTAINE, in 1768 te Moskau 
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geboren, na te Ewer zijne Studien 
volbragt te hebben, verkreeg hij 
eenen post in de bureaux der 
regering. In 3.785 te St. Peters
burg gekomen, ging hij voort, 
ofschoon met verscheiden ad
ministrative bedieningen belast, 
om met- het beste gevolg 'zijnen 
smaak voor de letteren aante-
kweeken. In den ouderdom 
van 1 6 jafen werkte hij reeds 
voor het tooneel; en hij heeft 
achtereenvolgend verscheiden 
blijspelen geleverd, onder ande
ren: 1.° De waarzegster; — 2 . ° 
De buitensporige familie; — 3.° 
De schrijver in de ztykamer; 
— 4.° Het moden-magazijn en 
5.° Eene les aan mtyne dochters. 
Het is echter voornamelijk als 
fabeldichter, dat KRILOFF zieh 
in den eersten rang der Russi
sche letterkundigen heeft ge-
pläatst. Onder de talrijke uit-
gaven zijner fabelen, moet men 
vooral die onderscheiden, welke 
zijn landgenoot de graaf ORLOFF , 
te Partys, 1 8 2 5 , in 2 dl.11, in 
8.V O, met navolgingen in Fran-
sche en Italiaansche verzen door 
verschillende schrijvers, heeft 
geleverd. Terwijl KRILOFF LA
FONTAINE nav.olgt, heeft hij oor-
spronkelijk weten te blijven, en 
verscheiden zijner fabelen zijn 
geheel van zijne-vinding; de 
laatsle zijn door HIPP. MASCLET 
in het Fransen vertaald, Mos* 
kau, 1828,in 8.™ Deze geestige : 
en diepzinnige denker overleed 
in 1844 , te St. Petersburg, als 
opziener der keizerlijke biblio-
theek, welken post hij sedert 
1 8 1 1 bekleedde, en die hem 
den noodigen tijd overliet om 

II. DEEL. G 

zijn gelukkig génie te doen 
speien. 

* KRONECKER (pater GÜN
THER), een Benediktijner, rent-
meester en muzijk-director in 
de abdij Kremsmünster, den 
27 Junij 1803 geboren, en den 
14 Augustus 1847 overleden, 
verwierf door zijne uitmunlende 
voortbrengselen van kerkelijke 
en andere muzijkstukken der 
heroemdste rneesters, en tevens 
als componist eenen welverdien
den roem. • Onder zijne talrijke 
werken onderscheiden zieh 
voornamelijk ; een door MICHAEL 
HAÏDN begonnen en door hem 
voltooid Requiem in Bdur; — 
Vesperae Defunetorum, een Li> 
bera, eene Solemneele mis in 
Es-dur, een Miserere voor de 
goede week, en de muzijk tot 
het drama van CASTELLI, Yelva 
genaamd. 

* KRÜGER (EPHRAIM GOTTLIEB), 
een voortreffelijke teekenaar en 
graveur, in 1 7 5 6 te Dresden ge
boren, waar hij in de akademie 
der beeidende kunsten zijne op-
leiding ontving, in 1804 l id, 
en in 1 8 1 5 buitengewoon hoog-
leeraar bij dezélve werd, en in 
1834 overleed. Tot de voor-
naamste zijner voortbrengselen 
behooren : zijne bladen tot BEC
KERS, Augusteum, de kutsche 
Susanna, de Boonen-koning, en 
Clorinde's dood voor het Museé 
Français vanRoBiLLARB; verder 
Ariadne op Naxos, de Schilder 
Netscher met zijne vrouw, Jo
sef, die zijnen vader aan Pha
rao voorstelt, en de Madonna 

g 



498 K R L U . 

van GIMIGNANO. Ook voltooide 
hij het door SCHULZ? begonnen 
groote blad volgens MATTH3.I, 
voorstellende den dood van'den 
Bussischen generaal, vorst Mil-
lesinöw, in den slag bij Dres
den, in 1813. 

* E.RUUP (JAN BE) , in 1753 
te Legden geboren, was de zoon 
van een dichtkundig vader, wiens 
voelspoor hij reeds vroeg betrad. 
In het begin tot de predikdienst 
beslemd, was zijn zwak lig-
chaamsgestel de oorzaak dat hij 
van plan veranderde, en zieh 
lot het bestuur eener fabrijk 
bepaalde. Ma 1795, trad hij 
de staaikundige loopbaan in, 
werd in 1807 raad van bin-
nenlandsche zaken, later wet-
houder der stad Legden, en 
daarna vrederegter aldaar, doch 
wegens zijne klimmende jaren 
legde hij alle betrekkingen ne-
der, en ging in stille rust zijne 
overige levensdagen doorbren-
gen bij zijne dochler on zijnen 
schoonzoon, den heer BOSSCHA 
te 's Gravenhage, waar hij in 
het laatst van 1821, als cura
tor der Leydsehe hoogesehool, 
welke , waardigheid hij sedert 
1798 met lof had waargeno-
men, overleed. Als man van 
ongemeen kieschen smaak, als. 
fijn gevoelig en keurig dichter 
en prozaschrijver, heeft hij zieh 
door weinige, maar uitgelezene 
voorlbrengselen doen kennen. 
Als dichter was hij een der 
werkzaamste leden van hel ge-
nootschap Kunst wordt door ar-
beid verkregen; ook was hij een 
verdienstelyk lid van de Leyd
sehe afdecling der maatschappij 

| van taal-en dichlkunde (laier van 
! fraaije kunsten en wetenscliap-

pen); met FEITH en KANTELAAR 
stond hij in naauwe vriend-
schapsbelrekking. Bij het over-
lijden zijner echtgenoote, vrouwe 
MARTHA JACOBA LUZAC, in 1817, 
vervaardigde hij een dichtstuk: 
de Hope des wederziens, het welk 
hij met eenige andere, vroeger 
door hem vervaardigde dicht-
stukjes, in het licht gaf. Ook 
was hij zeer gelukkig in het 
vervaardigen van Beschriften 
op MALNOÖ, SCHULTENS, NIEUW-LAND, enz. Zijne dichterlijke 
v'ertaling van hel 4.e boek van 
de Mneis van VIRGILIUS, is, 
ofschoon door kunslkenners zeer 
geroemd, niet in druk versehe
nen. Als prozaschrijver heeft 
hij zieh door het leven van 
S. FEITAMA ,' en A. HOOGVLIET, 
door eene redevoering öp 
J. NIEUWENHUISEN, slichter der 
Maatschappij tot Nut van hel 
Algemeen, en door eene lofrede 
op C. Pz. HOOFT , in 1817 door j 
de maatschappij van fraaije kuns- • 
ten en wetenschappen bekroond, 
bekend gemaakl. Zijne nage-
dachtenis werd in de maat
schappij van leiterkunde door 
den hoogleeraar TE WATER ge-
huldigd, 

* KRÜSI (HERMANN) , een be-
roemde paedagoog, den 12 Maart 
1775 te Guts in het kanton 
Appenzell geboren, was in zijne 
jeugd daglooner en boodschap-
looper. Sedert 1793 schoolon-
derwijzer in zijne geboortepläats, 
begaf hij zieh op uitnoodiging 
van goede menschen in 1800 
met eene schaar arme kinderen 
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Wickelung des Kindes, Aarau, 
1 8 2 2 ; — 5.o Joh. Heinrich 
Pestalozzis » Vaterlehren in sitt
lichen Wortbedeutungen," Tro
gen, 1 8 2 9 ; — 6.o Beiträge zu 
den Mitteln der Volkserziehung 
im Geiste der Menschenbildung, 
10 afl>, ib. en Zürich, 1832 
tot 1834 , enz. 

* KÜHN (KAHL GOTTLOB), een 
beroemde ' geneeskundige, den 
1 2 Julij 1754 te Spergau in 
Saksen geboren, was de zoon 
van. eenen predikant, ontving 
het eerste onderwijs van.zijnen 
vader, bezocht daarop deschool 
te Merseburg en de vorstenschool 
te Grimma en studeerde de wijs-
begeerte en geneeskunde te Leip
zig ; in 1 7 7 9 werd hij Philos. 
Magister en in 1783 na dé 
verdediging der thesis: Dé forci-
pibüs obstetricis recens iwentis 
tot Med. Dr. gepromoveerd ; in 
1785 werd hij buitengewoon 
hoogleeraar, in 1801 gewoon 
lid der geneeskundige faculteitj 
in 1 8 0 2 , hoogleeraar der ont-
leed- en heelkunde, in 1804 
hoogleeraar der thérapie, en in 
1 8 1 9 , hoogleeraar der physiolo
gie en pathologie. Wadat KÜHN 
zijn jubileum als meester der 
wijsbegeerte en als doctor der 
geneeskunde gevierd had, en 
in 1831 door de geneeskundige 
faculteit van Pesth tot medelid 
benoemd was, overleed hij den 
1 9 Junij 1840. K ü n N was een 
buitengemeen vruchtbare schrij-
ver; hij schreef onder anderen, 
meer dan 160 programma's en 
verhandelingen, waarvan de be-
langrijkste gezamenlijk in het 

g 2 

naar Burgdorf in het kanton 
Bern, waar deze kinderen on
der' weihebbende burgers ver-
deeld werden. Aldaar leerde hij 
PESTALOZZI (zie.dat Art. -WM.-) 
kennen, en stichtte rnet hem , 
onder duizenden hindernissen 
en ontberingen het beroemde 
instituut, met hetwelke hij la-
ter naar Yverduh trok. Hij was 
de oudste en in het begin de 
eenige medewerker van PESTALOZZI aan deszelfs groote opvoe-
dingsplannen, en wist beter dan 
iemand anders, de vaak ondui-
delijke denkbeeiden des meesters 
te regelen en aanschouwelijk te 
maken, en hem in de toepas-
sing derzelve met zijne hulp ter 
zijde te staan. Misverstanden, 
die de oudste en wakkerste me-
dearbeiders van PESTALOZZI ver-
wijderden, bewogen ook KRÜSI, 
om in 1 8 1 6 het instituut te 
verlaten, en een eigen opvoe-
dingsgesticht opterigten. Sedert 
1822 directeur derkantonsschool 
van Trogen in Appenzell, en 
sinds 1832 van het onderwij-
zers seminarie in Gats, overleed 
hij den 5 Julij 1845. Van hem 
is het, gewoonlijk aan PESTALOZZI toegeschreven,: l.o Buch 
der Mütter oder Anleitung für 
Mütter ihre Kinder bemerken 
und reden zu lehren, Zürich, 
1803 , als mede de 2.o An-
schaumigslehre der Zahlenver
hältnisse, 3 stukjes, ib. 1803. 
Daarenboven schreef hij; 3.o 
Biblische Ansichten der Werke 
und Wege Gottes zu religio-
ser Belebung der Volksbildung, 
Leipzig, 1 8 1 6 ; —- 4.o Bedeu
tende Augenblicke in ̂ der. Ent-
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licht versehenen onder den titel 
van Opuscula aeademica medica 
et philologica, 2 dl.11, Leipzig, 
1827—28. De grootsle Ver
dienste verwierf hij zieh echter 
als kenner der oudheid door de 
uitgave van c-ude geneeskundige 
schrijvers ; zoo verscheen van 
hem eene groote uitgave van 
Grieksche artsen, in het oor-
spronkelijke met eene vertaling 
in het Latijn: Medicorum grae-
corum opera quae exstant, Leip
zig, 1 8 2 1 — 2 9 , 26dl»; verder 
de werken van SXDENHAM ,. Hux-
HAM en BAGLIVI , alsmede eene 
zeer vermeerderde hooggeschatte 
uitgave van Stephani Blancardi 
Lexicon medicum, 2 dl.B, Leip-. 
zig, 1832. Daarenboven gaf 
hij 00k verscheiden nieuwere 
geneeskundige werken in het 
licht, en leverde hij verscheiden 
Vertalingen> — Zijn zoon OTTO 
BERNHARD , thans (1851) hoog-
leeraar der scheikunde aan de 

Leipziger universiteit, treedt 
waardiglijk in het voetspoor 
zijns vaders. 

KÜMAS. — Zie KOUMAS. 

* KUNTZ (KAREL), een be-
roemde dier-schilder en graveur, 
in 1 7 7 0 te Marnheim geboren,( 
was eén leerling van RIEGLER 
en QUAGLIO; maakte rijke Stu
dien iu Zwitserland en Italie, 
en werd hofschilder en galerij--

director te Karlsruhe. Voor-
treffelijk zijn vooral zijne stieren 
en koeijen, de luchten en het 
koloriet. Tot zijne beste stuk-
ken behooren de vier getijden 
van den dag, en gezigten aan 
de Bodensee of het meer van 
Konstans. Hij overleed in 1830. . 
Zijne zonèn, RUDOLF, geboren 
in 1 7 9 7 , en LODEWWK, in 1811 
geboren, zijn evenzeer geachte 
kunstenaars. 
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JLiABàT (LEO), een geneeskun« 
dige, in 1803 te Agde (Fr. 
Hérault-âep.1) geboren,. had 
naauwelijks zijne Studien te 
Montpellier volbragt, of hij nam 
deel aan de redactie der Anna
les de médecine physiologique. 
Omirent dezen tijd gaf hij eene 
bijzondere Verhandeling over de 
Rhinoplastie in het licht, welke 
operatie hij later in geheel het 
Ooslen aanwendde. Door de 
zucht om te 'reizen medege-
sleept, doorkruiste hij achter-
eenvblgend Noord- en Zuid-
Amerika, de Fransche bezit-
tingen in Afrika, Griekenland, 
Turktyë, het Heilige land, en 
was gedurende verscheiden ja-
ren eerste lijfarts van den on-
derkoning van Egypte. Bij zijne 
terugkomst in Frankriß liel hij 
drukken: l.o Histoire etc. (Ge-
schiedcnis van MOHAMET-ALI) 5 
— 2.0 Route etc.- (Weg mar 
Indie door Egypte en deRoode-
Zee uit het gezigtspunt van het 
Oostersche vraaystuk beschouwd), 
1840, in S.™; — 3 .9 Traité 
etc. (Verhandeling over de ge-
neeskunde en de gezondheidsleer 
der Arabieren). Achttien maan-
den later begaf hij zieh naar 
Perzië tot den schach, wiens 
eerste lijfarts hij werd, welke 
hetrekkiug hij" gedurende vier 
jaren bekleedd'e, en welke vorst 
uit erkentenis hem met al z'n'ne 
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orden versierde, en hem zelfs 
den titel van Mirza (prins) ver
wende, terwijl hij hem onmid-
dellijk na de prinsen van den 
bloede, en vöör al zijne minis
ters, rang toestond. LABAT be; 

diende zieh van zijn verheven 
st'andpunt om aan zijne land-
genooten nuttig te zijn. De zen-
delingen der Lazaristen vooral, 
hadden hem nuttige aanmoedi-
gingen te danken. Daar zijne 
gezondheid zeer verzwakt was, 
kwam hij, in de hoop van de-
zelve te herstellen , te Nizza , 
alwaar hij den 16 Januarij 1847 
overleed, In 1834 had hij eene 
belangrijke verhandeling in' 8.™ 
doen drukken: De l'irritabilite 
etc. (Over de prikkelbaarheid der 
planten, over de overeenkomst, 
welke zij aanbiedt met de orga-
nieke gevoeligheid der dieren 
enz.), en in 1832 een lösstukje 
over deAziatische cholera-morbus. 

LABILLABDIEBE (JACOBUS JU-LIAISUS HOUXON DE), een kruid-
kundige, den 28 October 1755, 
te Alencon geboren, volgde,na 
zijne s'ludien in het collegie 
zijner geboorteplaats te hebben 
volbragt, de leergangen der ge-
neeskundige school van Mont
pellier, daarna die van Partys, 
alwaar hij in 1780 tot het doc- • 
toraat werd bevorderd. Vandit 
tijdslip af, was zijn leven ver-

g 3 
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der niets dan eene onafgebrokene 
reeks van reizen en nasporingen 
betrekkelijk de kruidkunde. Hij 
begaf zieh eerst naar Engeland, 
keerde naar Frankrijk terug, 
exploreerde de Alpen en het 
gebergte van Dauphine, en over 
Turijn zette hij zijne nasporin
gen in de Savooische bergen 
voort. Deze togten boezemden 
hem hoe langer zoo meer zucht 
in, orn nieuwe te ondernemen j 
den 1 9 November 1786 ging hij 
te Marseille scheep naar het 
eiland Cyprus, en nam vervol-
gens de rigting naar SyriS. Maar 
opgehouden nu door de pest, 
dan door den oorlog, moest 
hij zieh bepalen tot het bezoe-
ken van den Libanon, alwaar 
hij, even als overal, planten 
verzamelde, en waarnemingen 
maakte betrekkelijk den land-
bouw en de zeden der inwo-
ners. Na de omstreken van 
Damascus doorkruist' te heb-
ben, kwam hij met een aantal 
planten, over de eilanden Can-
dia, Sardinie en Corsica terug. 
Hij hield zieh bezig, om het 
resultaat zijner nasporingen in 
het licht te geven, toen hij tot 
naturalist bij den togt werd 
benoemd, die bestemd was om 
LA PEROUSE (zie LAPEYROÜSE 
-Wbk-) optesporen. Den. 29 
September 1 7 9 1 van Bresl ver-
trokken, landde hij te Tenerif^ 
bezocht den beroemden Piek 
van dat eiland, liep in 1 7 9 2 
aan de Kaap de Goede Hoop 
binnen, bezocht een gedeelte 
der kusten van Nieutv-Holland 
en verscheiden eilanden der 
Zuid-Zee; hield zieh eenigen j 
tijd op het eiland Tongalabou | 

op, en bezocht vervolgens eenige 
Sundasche eilanden. Alom had 
hij rijken oogst verzameld j hij 
zou dezelve welligt verdubbeld 
hebben, indien. hij gebruikhad 
kunnen maken van zijn ver-
blijf op het eiland Java van 
1 7 9 3 tot' 1 7 9 5 . Maar ten ge-
volge der gebeurtenissen, die 

•intusschen in Frankrijk hadden 
plaats gehad, was het sraaldeel 
in handen van het Hollandsche 
bestuur in depöt gesteld. LABIL-LARBIERE stond onder verden-
kingen, om welke hethemniet 
vergund was, zieh te verwij-
deren. Zijne verzamelingen wê  
den in beslag genoraen; en als 
krijgsgevangene aan de Holland
sche gezagvoerders uitgeleverd, 
werd hij naar Samarang en 
van daar naar Batavia vervoerd. 
Eerst den 2 9 Maart 1795 gaf 
men bem aan de vrijbeid terug i 
door hem naar He de France 
overtebrengen. Te Parijs aan-
gekomen, vernam hij dat zijne 
verzamelingen naar Engeland 
waren" gezondenj hij liet de-

. zelve door de regering terng-
vorderen, en zij werden weder 
in zijn bezit gesleld. In 1800, 
ter vervanging van L'HERETIER, 
in het instituut opgenomen, 
wijdde hij zijne overige levens-
dagen toa- aan het in orde bren-
gen zijner bouwstoffen, en aan 
de uitgave derzelve", en overleed 
te Parijs, den 8 Januarij 1834. 
Behalve eene reeks van Verhande-
lingen in de Becueils de Vacadp 
mie des sciences en in het Musee 
d'hisloire naturelle, heeft men 
van hem.- 1.° Icones plantarum 
Syrice variorum descriplionibusel 
observationibus Uhstrato3, Parijs, 
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1 7 9 1 — 1 8 1 2 , in 4 . » , met 6 8 

pl."; — 2 . ° Relation etc. (Ver-
slag der reis ter opsporing van 
LA PEROUSE), ib. 1 8 0 0 , 2 dl.» 
ïn 4 . t 0 , met eenen atlas in fol.; 
— 3 . ° Novœ-Hollandiœ planta-
mm spécimen, ib. 1 8 0 4 — 1 8 0 6 , 

2 dl.« in 4 . t o , met 2 6 5 pl.» ; — 
4.P Sertum austrocaleâonicum, 
ib. 1 8 2 4 — 2 5 , 2 dl,» in 4 . t « , 

met 8 0 plt.» Dit werk bevat 
de aanvulling der Flora van 
Nieuw-Holland, in het vorige 
beschreven. De heer FLOURENS 
heeft in 1 8 3 7 in de akademie 
van welenschappen de lofrede 
van LABILLARDIÈRE voorgedragen, 
en SMITH heeft eene plantsoort 
uit het geslacht dex Apocyneae, 
naar hem Billardiera genaamd. 

LABORDE (ALEXANDER LODE-
WUK JOZEP, graaf DE), in 1 7 7 4 
te Parijs geboren, was de zoon 
van eenen bankier van hethof, 
die op het révolutionnaire scha-
vQt sneefdff (zie BORDE J. B. DE 
LA -Wbk.-) Na zijne studiën 
in het collegie van Juilly voir 
bragt te hebben, werd hij door 
zijnen vader naar Oostenrijk ge-
zonden, en maakte met eere 
vijf veldtogten mede onder dé-
dragonders van KINSKI. In Frank-
rijk leruggekeerd, wendde .hij 
zieh weder tot de kunsten, welke 
hij in zijne jeugd beoefend had ; 
,en om zieh in de teekenkunst 
meer te bekwamen, ging hij 
dezelve in Italie beoefenen. Hij 
bezocht vervolgens Spanje, al-
waar hij drie jaren vertoefde, 
en zieh bezig hield met het ver* 
zamelen van bouwstoffen tot een 
groot werk over het Iberische 
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' Schier-eiland, dat de voornaamste 
litel tot zijnen roem is gewor
den. De uitermate groote kosten 
dezer waaflijk vorstelijke uit-
gave ondermijnden zijne fortuin, 
en dit was eene der beweegre-
denen, welke hem bewogen , 
om .eenen post te verzoeken. 
In 1 8 0 8 tot bijzitter van den 
staatsraad benoemd, werd hij 
in het volgende jaar tot re-
kwestmeester bevorderd, en in 
1 8 1 1 met de dienst der brug-
gen en wegen in het Seme-dep.* 
belast. In 1 8 1 3 verving hij 
den heer DE TODLONOEON bij de 
akademie van opschriften. Toen 
Parijs met verbazing de legers 
der bondgenooten voor zijne 
poorten zag, ging hij in den 
naam der nationale garde, waar-
van hij adjudant-majoor was, 
over de kapitulatie onderhande-
len. In 1 8 1 9 . hervatte hij zijne 
dienst bij den staatsraad, enin 
1 8 2 2 tot lid van de kamer der 
afgevaardigden benoemd, ge-
raakte hij, door zieh tegen het 
ontwerp van tusschenkomst in 
Spanje te verzetten, geheel in 
onmin met het'minislerie. Na 
1 8 3 0 was hij eenen oogenblik 
prefekt der Seine, daarna ge-
neraal der nationale garde, en 
eindelijk adjudant van LODEWIJK 
PHILIPPUS. Omtrent denzelfden 
tijd tot afgevaardigde verkozen, 
stemde hij steeds met de be-

. houdende partij, en overleed te 
Parijs, den 2 0 October 1 8 4 2 . 
Zijne voornaamste werken zijn: 
l .o . Description etc. (Beschrij-
ving van eenen ingelegden vloer, 
ontdekt in de oude stad Italica, 
thans het dorp, Santiponce, biß 

g 4 • 
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Sevilla), Parijs, 1802, gr. in 
fol., met pi.11; — 2.° Voyage 
etc. (Schilderachtige en geschied-
hundige reis, door Spanje), ib. 
1807—20 , 4 ill.*, gr. in fol., 
met pl.n; — 3.° Description 
etc: (Beschrijving der nieum 
tuinen van Frankrijk en van 
zijne oude kasieelen), in het 
Fransch, Engelsch en Hoog-
duitsch, ib. 1808—15, gr. in 

' fol., met 130 pl."; — 4.» Iti
néraire etc. (Beschrijvend Reis-
boek van Spanje), ib. 1808, 5 
dl.», in 8 .TO , en atlas ; 3.e 
verm. uilg. 1827—31, 6 dl.«, 

- in 8 . T 0 , en atlas van 37 kaar-
ten en 4 platen, in 4.t0 ; — 
5.° Monuments etc. (Gedenktee-
kenen van Frankrijk enz.), ib. 
1816—36, 2 dl.», g r . i n fol. 
met pl.» j — 6.° De l'esprit etc. 
(Over den geest van associatie 
of proeve over de aanvulling van 
de welvaart en den rijkdom in 
Frankrijk), 2.« tiitg., ib. 1821, 
2 dl.», in 8.TO • .—• 7.0 Voyage 
etc. (Schilderachtige Reis door 
Oostenrijk), ib. 1821-r22, 2 
dJ.n, in fol., met pl.»; — 8.° 
Précis etc- (Kort begrip der ge-
schiedenis van den oorlog tus-
schen Frankrijk en Oostenrijk, 
in 1809), ibid , 1823, 3 dl.», 
in 8 . ™ , met een5 atlas van 25 
haarten en gezigten; — 9.» 
Collection etc. (Verzameling der 
Grieksche vazen van den graaf 
van Lamberg), ib. 1824—28, 
2 dl.n, gr. in fol., met pl.» ; 
— 10.° Oud en Nieuw Ver
sailles, ib. 1840, in 8 .™, met pl.n 

IiABOUKDONNiYE ( F R A N C I S C U S 
REGIS -, graaf m), een warm 
koningsgezinde, wiens naam aan 

de geschiedenis der ihvoering 
van het vertegenwoordigend be-
stuur in Frankrijk verbonden 
blijft, werd in 1767 te Angers 
geboren, en was in bet begin 
der Fransche omwentéling kapi-
tein in het regiment van Aug-
trasië. In 1790. nam hij in 
zijne geboorteplaats eenen post 
van .burgerlijken officier aan. 
Eerst in 1792 'begaf hij zich 
naar het léger van CONDÉ , hij 
diende met dapperheid bij het-
zelve, en toen de gebeurtenis-
sen hem niet meer vergunden, 
om in Duiischland der konink-
lijke zaak nuttig te zijn,' kwam 
hij dezelve in de Vendée Verde-
digen. Gebruik makende van 
de amnistie, door hetconsulair 
bestuur verleend, kwam hij le 
Angers terug, en tot maire be-
noemd zijnde, nam hij de plig; 

ten dier betrekking met even 
zoo veel ijver als beleid waar. 
Na de restauratie door zijn dé
partement tot de kamer der afge; 
vaardigden gezonden, deed hij 
er zich weldra door zijne orato-
rische talenten opmerken, maar 
niet minder door eene onstui-
mige hevigheid, die dikwerf 
door zijne ambtgenooten, en 
zelfs door diegene gelaaktwerd, 
welke zijne staatkundige over-
tuigingen deelden. Reeds sedert 
de zitting van 1816 werd hij 
beschouwd als het hoofd der 
koningsgezinde oppositie. In 
1821 bewees hij de noodzake-
iijkheid, om de verbrokkehng 
der eigendommen voortekomen, 
indien men de kies-collegiën niet 
de prooi der nijverheid en des 
handels wilde zien. In dezelfde 
zitting antwoordde hij aan de 
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öfgevaardigden der linkerzijde, 
die" voorgaven de terugkeering 
van den ouden regeringsvorm 
te vreezen, en zeidehuii: »het 
zou duizendraalen gemakkelij-
ker zijn, het schrikbewind der 
republiek en zelfs de overwel-
diging te doen herrijzen, dan 
eenen regeringsvorm weder op-
tedelven, dien de tijd onherroe-
pelijk verdelgd heeft." In 1823 
legde hij op het bureau een 
voorstel neder, slrekkende om 
MANUEL (zie dat Art. -Wbk-.) die 
den koningsmoord verdedigd 
had, uit de kamer te verwijde-
ren. Na te hebben bijgedragen. 
tot den val van het ministerie 
»E CAZE , hield hij niet op dat 
van DE VILLELE lastig te vallen, 
het welk hij meer dan eens doör 
de kracht zijner argumenten en 
door de vaardigheid zijner we-
derantwoorden in verlegenheid 
bragt. Bij de zamenstelling van 
het ministerie POLIGNAC , met 
de portefeuille van binnenland-
sche zaken belast, bragt deze, 
voor zoo hevigdoorgaande, man 
weinig veranderingen in de bu
reaux te weeg, en niemand, 
zegt een geschiedschrijver, gaf 
aan minder amblenaren hun 
ontslag. Daar hij met zijne 
ambtgenooten zieh niet kon 
ver'staan, werd hij vervangen , 
en, volgens het gebruik, tot 
het pairschap verheven. De 
omwenteling van 1830 overviel 
hem niet, meer dan eens had 
bij dezelve aan zijne vrienden 
voorzegd, zonder hen van de 
gegrondheid zijner vooruitzigten 
te kunnen overluigen; en tot 
het ministerie gekomen, waarin 
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hij haar van naderbij beschouw-
de, kon hij haar niet voorko-
men. Zoodra zij voltrokken 
was, begaf hij zieh naar zijne. 
.landgoederen, en overleed te 
Beaupreau bij Angers, den 7 
Augustus 1839. 

LACENAIRE , een moordenaar, 
die zieh heeft berucht gemaakt 
door de vermetelheid zijner be-
ginselen, en door eene berede-
neerde snoodheid, was te Lyon 
in 1803 geboren. Na reisbe-
diende te zijn geweest, deed 
zijn siecht gedrag hem tot ar-
moede vervallen, waaruit hij 
zieh enkel door misdaad trachtte 
te redden. Aan de regtbanken 
overgeleverd,. was het onder 
dertig verschillende hoofd-be-
schuldigingen, dat hij voor het 
geregt verscheen. Zonder aan-
drang noemde hij zijne medeplig-
tigen, en bekende verschillende 
diefstallen en moorden, door 
hem vroeger gepleegd. Ten 
dood veroordeeld, onderging 
hij zijne straf in de maand 
November 1835. Indien het 
leven van LACENAIRE niets an
ders aanbood, zou hij ongetwij-
feld vermengd zijn gebleven 
onder de menigte van moorde-
naars. Maar hetgene wat van 
hem een' bijzonderen booswicht 
maakt, is zijne gevoellooze en 
onbewogene houding gedurende 
den loop der debalten, is de 
verschrikkelijke koelbloedigheid 
met welke hij, voor al degene, 
die hem wilden aanhooren, les
sen van materialismus en bedor-
venheid uitkraamde; terwijlmen 
de dagbladen zieh tot weerklan-
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ken dier afechuwelijke leerstel-
lingen zag opwerpen, en* zieh 
beijveren, om belangstelling te 
„verwekken voor een gedrogt, 
dat de zedelijkheid verguisde 
en de Godheid hoonde j zijne 
gesprekken zag herhalen, en 
verzen publiek maken, die hij 
uit het diepst van zijn gevan-
genhok van Bicêtre, als een 
aas voor de openbare nieuws-
gierigheid uitwierp. De behoefte 
aan hevige ontroeringen is alleen 
in staat om de belangstelling te 
verklaren, welke een man zoo 
als LACUNAIRE heeft kunnen in-
boezemenjen het is een trek 
der zeden, welke verdient be-
waard te blijven. Een Fransch 
dichter, AMEDÉE POMMIER, heeft 
in de volgende dichtregelen die 
schandelijke sympathie geken-
merkt, welke men, in onze 
dagen voor groóte misdadigers 
heeft aan den: dag gelegd : 

» Un scélérat infame a vu ses rapsudies 
Reproduites partout et partout applau~ 
_ , dies. 
Et ces graves journaux dont l'intraitable 
_ . . • . ' orgueil 
Daigne a peine à notre art accorder un 
• . coup d'oeil, 
Qui pour parler de vers ont trop d'autros 
„ . • matières, 
Ont pourtant consacre des colonnes en-

tlèrGS 
Aux bribes sans couleur d'un méchant 
n . , . . , . , . coupletier, 
Qui du sicaire seul savait bien le métier. 
IÍACENAIHE a sur nous l'avantage du-

, • • „ , . c r i m e i 
Mieux que lui mille fois nous polissons 

' l a rime..... 
Nos. jours se sont usés dans ces rudes 
m • . . . . -combats, 
Mais tout cela n'est rien ; nous n'assa-
'." ' . , sinons pas. 
A ce prix seulement on devient un grand 
•m , ' liomme, 
lit la presse au public vous révêle et 
~ , , vous nomme ; 
m est le gout du jour : les beaux vers 

ne sont rien 

S'ils viennent de la part de quelque 
homme do bien ; 

Mais un vil assasin , un tigre LACENAMK , 
Griffonnant des chansons de sa main 

sanguinaire, 
A N A C R Ë O N de bagne, H O R A C E d'éoha-

faud. 
Par la presse aux cent voix est prune 

, comme il faut." 

LACHÀTRE (CLAUDIUS LODE» 
WIJK, graaf, later hertog DE), 
te Parijs, den 30 September 
1 7 4 5 uit eene oude familie van 
Berri geboren, trad reeds vroeg 
de loopbaan der wapens in. In 
1789 was hij veldmaarschalk 
en hoofd-schout van Berri, en 
werd door den adel zijner Pro
vincie aïs afgevaardigde voor 
de algemeene staten verkozen. 
Hij verscheen weinig op de tri
bune; maar in de afdeelingen 
openbaarde hij zijnen haat tegen 
aile invoering van nieuwighe-
den, en hij onderteekende de 
protesten van den 1 2 en 1 5 
September 1 7 9 1 , tegen de han-
delingen der nationale vergade-
ring." Na den afloop der zitting 
ontweek hij Franltrijk, en 
maakte in het léger der prin--
sen den veldtogt van 1792 
mede. Vói ijver en wakker-
heid organiseerde hij in het 
volgende jaar te Londen, een 
regiment, onder den naam van 
Loyal emigrant -bekend, dat 
zich door zijne dapperheid en 
krijgstucht onderscheidde, en 
dat bij verschillende gelegenhe-
den het hoofdbood aan de 
pogingen der zegevierende re-
publikeinen, voornamelijk te 
Meenen en te Quiberon. Dit 
corps werd in 1 7 9 6 naar Por
tugal ingescheept, en in 1802 
ontbonden. De graaf DE LA-
CHATRE , naar Londen terugge-
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keerd, behield den titel en het 
daaraan verbünden Iraklement 
van kolonel bij het Engeische le
ger, LODEWIJIC XVII I benoemde 
hem in 1807 tot,, zijnen ver-
trouwelijken zaakgelastigde bij 
het Britsch kabinet, en in het 
volgende jaar verbond Inj hem 
aan zijn huis met den titel vari 
eersten schildknaap. Na de res-
lauratie van 1 8 1 4 , werd hij 
tot gezant te Lenden, daarna 
tot pair van Frankrijk, herlog 
en eersten kamerheer benoemd. 
Na in 1824 de partij van den 
burggraaf DE CHATEAUBRIAND , 
die de portefeuille van buiten-
landsche zaken had verlören, 
te hebben verdedigd, werd hij 
in zijne bedieningen van eer
sten kamerheer vervangen, door 
den graaf KAREL DE DAMAS. 
Door deze ongenade getroffen, 
overviel hem weinige dagen 
daarna eene beroerte, waaraan 
hij te Meudon den 1 8 Julij 1824 
overleed. 

LACLEDE (DE) is enkel bekend 
door zijne Histoire etc. (Alge-
meene Geschiedenis van Portu
gal), Parijs, 1 7 3 5 , 2 dl.», in 
4. ' ° , of 8 dl.«, in 12.«>° Dit 
is het volledigste werk dat er 
over genoemdrijkhestaat, maar 
men verwijt den schrijver in al 
te menigvuldige uitweidingen , 
en in overdreven uitvaringen 
legen de Paussen en het hof 
van Rome te vervallen. Deze 
geschiedenis is met aanteekenin-
geu in het Portugeesch vertaald, 
Lissabon, 1 7 7 7 , ib. 1 6 dl.», in 
8-T°; en herdrukt in 1 8 2 8 , - 1 0 
dl." , in 8 . T ° , met een vervolg 
toi aan don MIGUEL, en ver

scheiden gewigtige veranderin-
gen door FORTIA »'URBAN (zie 
dat Art.) en MIELLE. 

LACOUR , een schilder in 1 7 4 6 
te Bordeaux geboren, en den 
28 Januarij 1 8 1 4 in zijne ge-
boorteplaats overleden, leerde 
de eerste beginselen zijner kunst 
van VIEN , ging zijn talent te 
Rome verder ontwikkelen, en 
ondanks'de aanbiedingen welke 
hem werden gedaan, om hem 
te Parijs te houden, kwam hij 
in zijne vaderstad terug, waar 
bijna al de kerken met zijne 
schilderijen versierd zijn. Zijn 
meesterstuk is de H. PAULINUS, 
die in zijn paleis eene menigte 
vervolgde ongelukkigen opneemt. 
Deze kunstenaar schilderde met 
het beste gevolg in verschillende 
genresj zijne historische stukken 
worden echter het meeste ge-
zocht. Hij voerde te Bordeaux 
de bcoefening der schilderkunst 
in, en vprmde verscheiden be-
roemde-leerlingeh. 

LACROIX (SYLVESTER FRANCIS-
cus), een geleerde wiskunste-
naar, te Parijs in 1 7 6 5 geboren, 
had harde cn moeijelijke beginse
len: de eerste jaren zijnslevens 
bragt hij met zijne arme moe-
der in grooten kommer door; 
maar wel verre van zieh daar-
over te beklagen, hield hij zieh 
overtnigd, dat hij aan die beproe-
vingen hoedanigheden te danken 
had, welke hem gedurende zij
nen langen levensloop onder-
scheidden. De kweekelihg van 
MONGE (zie dat Art. -Wbk:-) 
zijnde, was hij pas 1 7 jaren, 
toen hij bekwaam werd geoor-
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deeld oui in de artillerie-scholen 
de wiskunde te onderwijzen. In 
1786 bood lnj der akademie vari 
welenschappen eene Verhande-
ling over de gedeeltelijke onge-
Itykheden aan, die in het Recueil 
des savants étrangers gedrukt 
werd, en in het volgende jaar 
behaalde hij op 22jarigen ouder-
dom den prijs der wiskunde, 
door dat beroemde genootschap 
uitgeschreven. De omwenteling 
vond hem als hoogleeraar in 
een der collégien van Partys. 
Onder de conventie bood men 
hem den post van examinator 
in de school van Metz aan, waar-
van een besluit der comraissie 
van algemeen welzijn den be-
roemden LAPLACE beroofd had; 
hij had niet alleen den moed 
om deze aanbieding van de hand 
te wijzen, raaar hij spaarde daar-
enboven geene pogingen om deze 
betrekking aan den titularis te 
doen leruggeven, en hij had 
het geluk hierin te slagen. Kort 
daarna aan de uitvoerende com-
missie van openbaar onderwijs 
verbonden, droeg hij bij tot het 
herstel der sludiën, en werd hij 
hoogleeraar bij de polytechnieke 
school. Later werd hij, bij de 
oprigting der universiteit, tot de-
ken van de faculteit van weten-
schappen benoemd.: Zijn geheele 
leven was op deze wijze aan het 
onderwijs of aan de zamenstel-
ling van duidelijke, geleidelijke 
voor zijne kweekelingen be-
stemdeverhandelingen loegewijd, 
welke krachtdadig hebben bijge-
dragen, om door gelieel Europa 
do wetenschap bij het volk in-
gang te doen vinden.' Hij over
bed te Parijs den 27 Mei 1843, 

als de oudste hoogleeraar van 
Frankrijk. Sedert 1799 was hij 
lid van het ins.tituut. Menbeeft 
hem te danken : l.o Cours de 
mathématiques (Volledig leerstei 
sel der wiskunde), 1798—1801; 
nieuwe uitg., Parijs, 1829 ,-en 
volg. jaren, 9 dl.n, in 8.™;-* 
2.0 Traité etc. (Verhandeling 
over de differenciaal- en inle-
graal-rekening), 1797—1800, 
2 dl.«, in 4,to ; dit werk, de 
ware grondslag van zijnen roem, 
heeft eene tweede uitgave ge-
had, Parijs, 1810—19, 3dl.«, 
in 4.to, met pl.n j — 3.° Essai 
etc.- (Proeve over het onderwijs 
in liet algemeen, en over dal 
der wiskunde in het bijzonder); 
1805; 4.° uitg., 1838, in 8.« 
Verscheiden zijner werken zijn 
in het Nederduitsch vertaald. 

LADOUCETTE (JOANNES KAREI. 
FRANCISCÜS, baron DB), in 1772 
le Nancy , geboren, begon in 
die * stad de regtsgeleerdheid te 
beoefenen, toen de Fransche 
omwenteling uilborst. Hij kwara 
onder de nationale garde, en 
onderscheidde zieh bij dezelve 
door den invloèd van zijn woord 
en door de wijsheid zijner ge-
voelens. Men beschuldigde hem 
van moderantismus, zoodat hij, 
om aan het schrikbewind te 
onlsnappen, zieh genoodzaakt 
zag • de wijk naar Zwitserlana 
te nemen. ' Hij kwam vervol-
gens te Partys', alwaar hij in 
verlrouwelijken omgang met de 
letterkundigen leefde en zelf 
de lelleren beoefende. Na den 
18 Brumaire, werd hij aan den 
eerslen consul voorgesteld, ota 
eene plaats in den algemeenen 
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raad van het Seine-dep.* le be-
kleeden , maar BONAPARTE ver-
koos hem als prefekt naar de 
Opper-Älpen le zendën. LADOU-
CETTE • kenmerkte zijn beheer 
aldaar door de nuttigste dien-
sten. Hij deed eenen weg ope-
nen door den berg Genève, ten 
einde de gemeenschap tusschen 
Frankrijk en Piémont gemak-
kelijker te maken, vermenig-
vuldigde de schulen, stichtte 
een muséum j een * akademisch 
genootschäp en bragt een Jour
nal etc. (Dagblad voor den land-
bouw en de kunsten) tot stand. 
In 1809 tot de prefectuur van 
het iîoer-dep.t geroepen, be-
kleedde hij die betrekking tot 
in 1 8 1 4 , keerde onder de eer-
ste restauratie tot het ambte-
looze leven terùg, en nam 
gedurende de honderd dagen, 

.de prefectuur van het Moezel-
dep.1 aan. De tweede restau
ratie gaf hem andermaal aan 
het stille leven en aan de beoe-
fening der letteren terug. Door 
het JMbezeZ-dep.1- van 1834 tot 
1 8 4 8 , als afgevaardigde geko-
zen, nam hij plaats in het lin-
ker-centrum, en bield zieh 
minder bezig met staatkundige 
geschillen , dan met administra
tive onderwerpen. De Febru-
arij-omwenteling trof hem op 
eene smartelijke wijze: hij 
kwijnde nog eenige dagen en 
overleed den 1 9 Maart 1848. 
LADOUCETTE was officier van 
het legioen van ëer, blijvend 
secretaris van het philotechnisch 
genootschäp, lid der centrale 
maatschappij van bouwkunde 
en van de koninklijke akade-
mie van België. De baron DE 

STASSART heeft een verslag van 
zijn leven en zijne werken in 
het licht gegeven. Men heeft 
van hem-: l,o Philocles, naar 
den Agathon van WIELAND ge-
volgd, 3.e uitg. Parijs, 1 8 2 0 , 
2 dl>, in 8.TO ; — 2.0 Voyage 
etc. (Reize tusschen de Maas 
en den Ryjn), ib. 1 8 1 8 , in 

•g.voj — 3.o Histoire, etc. (Ge-
schiedenis, oudheden, gebruiken 
en tongvallen der Opper-Alpen), 
ib. 1820 , een werk waarin de 
geleerdheid en de statistiek zieh 
in de bevalligste vormen klee
den; — 4.° Le troubadour, ib. 
1 8 2 4 , in 1 2 . M O , met pl.», een 
tafereel der zeden van Provence, 
in de 12 . E eeuw; — 5.° Nou
velles etc. (Verheilen, vertelsels, 
verdiehtsels en mengelingen), 
Parijs, 1822 , 3 dl. «,in 12.™°, 
waarvan verscheiden gedeelten 
in. 1827 en in 1842 herdrukt 
werden. Men.onderscheidt vooral 
zijne verdiehtsels of fabelen, 
die het niet aan bevalligheid 
en aan natuurlijke inkleeding 

, ontbreekt. 

LAFERRONNAYS (PETRUS LODE-
WIJK AUGUSTUS, FERRON, graaf 
DÉ) , minister en pair van Frank-
rijk, vergezelde, in hoedanig-
heid van eersten edelman, den 
hertog van Berri op diens enii-
gralie, en kwam eerst met 
dien prins in Frankrijk terug. 
Tot veldmaarschalk benoemd, 
werd hij in 1 8 1 7 als gezant 
haar Denemarken gezonden, 
van waar hij zieh in dezelfde 
hoedanigheden haar Rusland 
begaf. Hij volgde keizer ALEX
ANDER naar het congres van 
Troppau, en begaf .zieh ver-
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volgens in 1821 naar dat van 
Laylach. In 1828 van Peters
burg teruggeroepen, werd hij 
met de portefeuille van buiten-
landsche zaken belast, die hij 
echter weldra aan den prins DE POHGNAG overgaf. Na de 
omwenteling van 1 8 3 0 , déed 
hij-afstand van alle betrekkin-
gen en ging Rome bewonen, 
alwaar hij den 1 7 Jan. 1 8 4 2 , 
in groóle gevoelens van gods-
vrucht oYerleden is. 

LAFFITTE (JACQUES), een slaats-
man, in 1 7 6 7 te Rayóme ge
boren, was.de zoon van eenen, 
lim merman, en werd in den 
ouderdom van 14 jaren, aan de 
zorgen van eenen handelaar toe-
vertrouwd , die, daar hij zijn 
zeldzaam vernuft ontwáarde, 
niets verzuinlde om helzelve le 

- ontwikkelen. Hij was 2 1 jaren 
oud, toen hij als boekhouder 
in hei bankiershuis PERREGAUX 
te Partys kwam. Zijn ijver en 
zijne diensten verwierven hem 
het vertrouwen van zijnenchef, 
die hem aan zieh verbond en 
hem tot uitvoerder van zijnen 
uitersten wil verkoos. Als op-
volger in het huis PERREGAUX , 
wikkelde hij zieh in groóle on-
dernemingen, deed gelukkige 
speculatien, en behaalde onnoe-
melijke voordeelen, zoo dat hij 
weldra onder de eerste hande-
laars van Europa, werd geteld. 
In 1809 een der regenten der 
bank van Franhrijh zijnde, werd , 
hij president der kamer en reg
ier der reglbank van koophandel. 
In 1 8 1 4 door het provisioneel 
bestuur aan hethoofd der bank 
geplaatst, weigerde hij daarvoor 

bezotdiging te ontvangen. In 
1 8 1 5 ontving bij een zeer vlei-
jend bewijs vàn het vertrou
wen dat zijne financieele trouw 
en regtschapenheid inboezemda? 
LODEWWK XVIII en NAPOLEOS 
stelden beurlelings aanzienlijke 
sommen in zijne handen in be
waring. Omlrent denzelfden tijd 
bewees hij aan den Staat eena 
zeer groote dienst, door het voor-
Schieten der noodige fondsen ter 
bezoldiging van het Loire-leger. 
In 1 8 1 6 door het Se/ne-dep.« 
naar de kamer der afgevaardig-
den gezonden, nam hij van dien 
oogenblik af deel aan alle finan
cieele discussién, en was gedu-
rende 1 5 jaren een der hoofden 
van die liberale oppositie", welke 
nadat zij na elkander alle voor-
regten der kroon vernietigd had, 
den vai des troons le weeg bragt 
(zie KAREL X) . In het begin der 
omwentelirig van 1 8 3 0 , aan-
vaardde hij de portefeuille van 
financien, en was de eerste die 
voorslelde, om aan den herlog 
van Orleans den titel van lui-
tenant-generaal des koningrijfcs 
optedragen. President van den 
raad geworden zijnde, open-
baarde . hij in dien verheven 
post weifeling en zwakheid ; het 
oproer van den 14 February 
en de plundering van het aarts-
bischoppelijk paleis (13 Maart 
1 8 3 1 ) noodzaakten hemhetpre-
sidentschap aan CASIMIR PÉBIBR 

(zie dat Art. -Wbh.-) aftestaan; 
Hij sloot zieh alstoen bij de party 
der ontevredenen aan, enkwam 
onder de oppositie, welke tuj 
niet weder verbot. De onnoe; 
melijke verliezen, welke hij had 
ondervonden, bragten hem in d e 
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noodzakelijkheid zijn bankiers-
huis te sluilen, en, ter voldoe-. 
ning zijner schuldeischers, zijne 
eigendommen te veilen; maar 
zijne staatkundige vrienden open-
den eene inleekening, om zijn 
hôtel voor hem te behouden. 
Aan het privaat leven terugge-. 
geven, herstelde hij zijn huis, 
onder de benaming van Maat-
schappelijke Bank (Banque Soci
ale). LAFFITTE overleed te Parijs, 
den 26 Mei 1 8 4 4 , den roem 
nalatende van een' bekwaam en 
regtschapen financier, van een' 
opregtelijk aan' zijn land ver-
kleefd burger, maar die weinig 
bekwaâm was, om als mede-
bestuurder van de teugels der 
regering deszelven optetredeu. 
Weinige oogenblikken voor zij-
nen dood, zeide hij tot degene, 
die hem . omringden : Bat hij 
aan God en aan de menschen 
om vergeving vraagde voor het 
deel dat hij had genomen aan 
de gebeurtenissen, die het aan-
zien van Frankrijk veranderd, 
en de grondslagen der maat-
sehappij hevig geschaht hehben. 
— [De begravenis van LAFFITTE 
kari waarlijk vorstelijk genoemd 
worden. De lengte van den lijk-
stoet werd op een uur wegs 
begroot ; toen het begin daarvan 
het kerkhof Père Lachaise, waar 
het lijk ter aarde besteld is, 
boreikte, was de staart van den 
trein nog aan de Porte St. Mar
tin. Niet minder dan 30,000 
werklieden en meer dan 1800 
Studenten volgden het lijk. On
der de koetsen waren er vijf 
van het hof van LODIS PHILIPPE , 
bij welke er eene was van ma-
dame ADELAIDE ,'s konings zus-

ter, en eene koets inrouwkleur 
van de herlogin van Orleans^ 
Drie der ministers en eene me-
nigte der afgevaardigden van 
alle denkwijs, de iwaalf maires 
van Parijs, verscheiden adju-
danlen des konings en eene 
ménigle andere aanzienlijken 
ñamen deel aan de plegtigheid .-
de slippen van bet lijkkleed 
werden door de heeren DOPIN,, 
den Ouden, ABAGO , BÉBANGER 
en THIERS gedragen; aan het 
graf Spraken de heeren BÉBAN-
GER en ARAGO. De lijkdienst 
werd in de St. JlocAws-kerk 
verrigt. De regering had bij 
die gelegenheid meer dan ge-
wone maatregelen van voorzorg 
genomen.- alie posten waren ver-
dubbeld', de overige troepen 
mogten de kazernen niet verla-
len. Het hotel LAPFITTE was 
reeds vroegtijdig door troepen 
bezet, en in al de aangrenzende 
Straten zag men ruiterij van 
verschiilende wapens. Bij den 
sloet zelven waren linie-troepen, 
municipale en nationale gardes, 
hoezaren , dragonders, ja tot 
zelfs 4 stukken kanon. De digte 
drommen der aanschouwers wa
ren ontelbaar; vensters, daken, 
schoorsteenen waren met toe-
kijkers bezet. Het eenigekind, 
door LAFFITTE nagelälen, is de 
echtgepoote van den prins de la 
Moskowa, oudsten zoon van den 
maarschalk NEY]. 

LAFON (JOANNES BAPTISTA HXA-
CINTHDS) , in 1766 te Pessac-sur-
Dordogne geboren, waseenvoudig 
diaken toen de Fransche omwen-
leling uitborst. Uit beginselen 
aan de familie der BOURBONS ge~ 
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hecht, werkte iiij onder het Di-
rectorium aan de zamenstelling 
eener koningsgezinde associatie 
in het zuiden van Frankrtyk. 
Onder het keizerlijk bewind, 
we'rd hij in hechtenis genomeri, 
wijl hij te Bordeaux, de recla
mation van Pips VII tegen den 
invai in zijhe Staten, met de 
door het hoofd der Kerk uitge-
vaardigde excommunicalie-bulle, 
heimelijk had doen drukken. Na 
langen tijd in la Force gevan-
gen te hebben gezeten, werd hij 
naar Partys vervoerd, en vervol-
gens in een gezondheidsgesticht 
geplaatst, waarin zieh ook de 
generaal MALET bevond. De beide 
gevangenen vormden het ont-
werp, om van de verwijdering 
van BONAPARTE gebruik te maken 
ter omverwerping zijner regering 
(zie MALET). Nadat LAFON zieh 
van de prefectuur van policie 
had meester gemaakt, begaf hij 
zieh naar den plaatselijken staf, 
waar hij werd aangehouden; 
het gelukte hem echter te ont-
snappen, en na het geruchtvan 
zijnen dood te hebben doen ver-
spreiden, ging hij le Louhans 

• wonen, alwaar hij , onder eenen 
valschen naam, eene aanslelling 
bij het openbare onderwijs ver-
kreeg. Bij de resta uratie keerde 
hij naar Partys terug, en werd 
hij gedurende de honderd dagen I 
met eene zending in de Ooste-
lijke deparlementen belasi. Het 
gouvernement beloonde hem met 
den post van tweeden onderwij-
zer der pages. Omtrent dezen 
tijd zocht hij bij do geestelijke 
overheid aan, om tot priester 
gewijd te worden. Men oor-
deelde echter, dat na zulk een I 

woelig en geheel aan de staal-
künde toegewijd leven, hij'noo-
dig had, om gedurende eenigen 
tijd, door afzondering en Studie 
in _ een seminarie, zieh tot het > 
priesterschap voortebereiden. 
LAFON wilde zieh aan die-voor- j 
waarde, waar van hij meendedat 
zijne jaren hem moesten ont-
heffen, niet onderwerpen. Nadat 
de heer DE CHEVERÜS aar'tsbis-
schop van Bordeaux was gewor
den, lietdezeprelaat, diezijnen 
ouderdom, zijne regelmatige 
levenswijze, en het;vurig ver
langen dat hem bezielde, om 
priester te worden, in aanmer-

' king nam , hem tot de heilige 
i wijdingen toe. Na de omwen-
teling van 3830, keerde LAFON 
naar zijne familie, te Pessac-
sur-Borgogne terug, en overleed 
aldaar in Augustus 1838. Meo 
heeft van hem: Histoire etc. 
(Gesöhiedenis der zafyenswering 
van MALET), 1814, in 8.™ 
, * LAFOND of LAFON? (CHAR* 
LES PHILIPPE), een der eerste 
Fransche vioolspelers, te Parijs 
in 1776" geboren. Hij had tot 
meester op het instrument, dat 
hem zoo zeer beroemd heeft 
gemaakt, zijnen moederlijken 
oom BARTHEACTIE , en leerde de 
compositie eerst onder NAVOI-GILLE den Oude, en daarna 
onder BERTON. Na zijnen oom 
in verschillende gedeelten van 
Europa te zijn gevolgd, kwam 
LAFOND te Partys terug, waar I 
hij als zanger optrad. Debijval, i 
welke hem in Feydauia.ua' j 
en 1788 ten deel viel, werden j 
aan de raadgevingen van GARAT | 
toegeschreven, maar hij hau , 

i 
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dezelve meer te danken aaa de 
belangstelling, welke de jeugd 
des kunstenaars inboezemde, 
op een üjdstip, waarop het 
Fransche publiek, in het stuk 

. van toonkunst nog zeer ten 
achteren was. Ofschoon het 
zangtalent met dat van viool-
speler zeer vereenigbaar " is, 
legde LAFOND zieh voortaan 
uitsluitend op zijn instrument 
toe. Na zieh gedurende ver
scheiden jaren in de concerten 
der Opera en van de straat 
Chanlereine te hebben doen-
hooren, en den grootsten roem 
te bebben ingeoogst, begaf hij 
zieh naar Petersburg, alwaar 
hij tot in 1 8 1 4 de belrekking 
van eersten vioolspeler des kei-
zers van Rusland bekleedde. 
Bij de restauratie in Frankrijk 
teruggekeerd, werd hij eenigen 
tijd daarna tot eersten violinist 
van de kamer des konings be-
noemd. Deze betrekking strookte 
het best met den aard van zijn 
talent, waarvan het uitwerksel 
altijd beter wordt gewaardeerd 
in eene beperkte salon dan in 
eenen schouwburg. Kracht, 
schittering, Idankuitzetting, 
vuur en nadruk, welke het 
genie van den kunstenaar uit-
maken, zijn hoedanigheden, 
welke deskundigen steeds aan 
LAFOND hebben ontzegdj maar 
eenpariglijk kennen zij hem toe 
sierlijkheid, zuiverheid , onge-
dwongen spei, met eene zekere 
bevallige uitdrukking vereenigd, 
mils dezelve niet in liefkozin-
gen vervalle. Men heeft aan 
LAFOKD eenige Concerto's, twee 
Opera's, verscheiden Sonaten en 

II. DEEL. H 

Romancen lo danken. Hi) deed 
zieh ook in de voornaamste»ste-
den van Nederland met den 
meesten bijval hooren. Hij over-
leed in 1 8 3 9 , aan de gevolgen 
Yan eenen vai uit een rijtuig. 

LAFOREST (ANTOINE RENÉ 
CHARLES MATHURIN, graaf DE), 
in 1 7 5 6 te Aire in Artois, uit 
eene achtbare familie van Maine 
geboren, werd in den ouderdom 
van 1 6 jaren tot onder-luitenant 
bevorderd; maar zijne vroegrijpe 
lalenten bewogen zijne ouders, 
hem reeds in hot volgendo jaar 
bij de diplomatic te doen plaat-
sen. In 1778 tot legatie-secre-
taris te Geneve benoemd, ver-
kreeg hij de vergunning, om 
den marines DE LA LUZERNE 
(zie dat Art.), die naar de Ver-
eenigde Stalen werd gezonden, 
als secretaris te vergezellen. Hij 
bekleedde er in 1 7 9 2 den post 
van algemeen consul, toen hij, 
even gel'y k al de overige agen-
len des konings, teruggeroepen 
•werd.. Daar hij den toestand 
van Frankrijk beoordeelde, zoo 
was zijne bedoeling niet der-
waarts terugtekeeren ; maar hij 
werd er in het verschrikkelijke 
jaar 1 7 9 3 , door WASHINGTON 
naar toe gezonden, ten einde 
geschillen te regelen, welke tus-
schen de beide volken eene vre? 
debreuk zouden hebben kunnen 
te weeg brengen. Hij slaagde in 
deze zending, en keerde weldra 
naar Philadelphia terug, alwaar 
hij belere tijden afwachtte. In 
Frankrijk teruggekeerd, werd 
hij door TALLEYRAND , als divisie-
cbef aangesteld, daarna aan het 
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hoofd] der algemeene post-admi-
nistratie geplaatst. Na den 18 
Brumaire belastte, hem de eer-
ste consul', om over"een nieuw 
traktaat van bondgenootschap 
met de Vereenigde Stetten, en de 
voorwaarden der overeenkomst 
van Luneville te onderhandelOn. 
In 1801 tot gevolmagligd rail 
nister in ' Beijeren benoemd, 
regelde hij de schadeloosstellin-
gen, die aan de Duitsche vorsten, 
•welke bezittingen aan den linker 
Bijn-oever hadden, toekwamen; 
en werd vervolgens naar Berlijn 
gezonden, met den last om de 
onzijdigheid van Pruissen te ver-
zekeren; zijne wijzeraadgevingen 
werden niet opgevolgd, en in 
1806 te Parijs teruggekeerd, 
werd hij tot staatsraad benoemd. 
Na den-vrede van Tilsit voor 
het gezantschap in Busland be
noemd, had zijn vertrek niet 
plaats, wijl het doelloos was 
geworden, en hij werd naar 
Spanje gezonden, om koning 
KAREL IV met zijnen zoon te 
verzoenen. Men weet welke 
party NAPOLEON, van de siechte 
verstandhouding dezer beide 
vorsten meende te kunnen trek-
ken; maar LAPOREST te Madrid 
aangekomen, verkreeg eerst op 
het einde van 1812 de vergun-
ning om naar Frankrijk terug-
tekeeren. Hij was het die de 
voorwaarden regelde van het 
verdrag van Falancay met FERDINAND VII (zie dat Art.), dien 
NAPOLEON genoodzaakt was naar 
Spanje terugtezenden. Het kei-
zerlijk bewind liep ten einde. 
Het provisioneel bestuur ver-
trouwde hem, per interim, de 
portefeuille van buitenlandsche 

zaken toe; en de koning be-
noemde hem tot zijnen com-
missaris bij de onderhandelingen 
over den vrede, die den 30Mei 
1814 te Parijs geteekend werd. 
Bij het klimmen zijner jaren 
had hij om zijn ontslag gevraagd, 
en "op een buitengoed genoot 
hij de voor hem noodige rust, 
toen de terugkomst van NAPO> LEON die rust kwam stören. Van 
de lijst der staatsraden doorge-
streken • zou zijne vrijheid heb-
ben kunnen bedreigd worden, 
indien hij het mandaat, der 
kiezers van het dep.4 Loir-et-
Cher, die hem naar de kamer der 
volksvertegenwoordigers zonden, 
niet had aangenomen. De ko
ning herstelde hem in zijne 
bedieningen, en verhief hem in 
1819 tot het pairschap. Zijne 
künde en langdurige ondervin-
ding waren er dikwerf van nut. 
Na 1830 nam hij de wijk naar 
een landgoed bij JBlois, alwaar 
de Studie, die hij altijd bemind 
had, en de godvruchtige oefe-
ningen der weldadigheid ender 
godsdienst zijne laatste jaren 
vervulden.- Hij overleed aldaar 
in 1846. Zijne Lofrede is door 
den beer de LEZAV-MARNESIA m 
de kamer der pairs uitgesproken. 

LAHARPE (de generaal FREDERIK C/ESAR), ex-directeur der 
Helvetische republiek, in l'ßrf 
uit eene oude familie te Bolle 
(Waädland) geboren, maakte 
zijne Studien eerst te Geneve, 
en daarna te Tubingen, alwaar 
hij in den ouderdom van tu 
jaren tot doctor in de regten 
werd bevorderd, en trad daarna 
als advokaat op in zijne ge-
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boorteplaats. In eene discussie 
met den raadsheer STEIGER , over 
eene zaak, welke hij moestbe-
pleiten, ward hij, nadat de 
Bernsche patricier hem had 
herinnerd dal de Waadlanders 
de oßderdanen van Bern waren, 
door dit verwijt zoo diep ge-
kwetst, dat hij besloot het 
Woodland te verlaten, en er 
niet weder in terugtekeeren al-
vorens hetzelve zoude bevrijd 
zijn. Op eene reis welke hij 
met een Russisch heer door 
Italia deed, ontving hij van 
den vrijheer VON GRIMM, de 
uitnoodiging om zieh naar Pe
tersburg te begeven, ten einde 
er zieh met eene opvoeding te 
belasten. Hij kwam in 1782 
in die hoofdstad aan, enmaakte 
er zieh weldra op de voordee-
ligste wijze bekend. Toen hij 
de opvoeding had voltooid waar-
mede hij zieh belast had, plaatste 
keizerin CATHARINA hem als on-
derwijzer bij hare kleinzonen , 
de grootvorsten ALEXANDER en 
KONSTANTEN, en gaf hem den 
rang van majoor bij het Russi
sche leger. Hij wist aan bet 

' hof de geheele onaf hankelijkheid 
van zijn karakter te behouden, 
en had zelfs aan de openhartig-
heid, welke hij bij Versehiiiende-

gelegenheden aan den dag legde, 
de achting der keizerin, en de 
toegenegenheid zijner doorluch-
lige kweekelingen te danken. 
Toen hij in 1791 den oogenblik 
als gekomen bescbouwde, om 
de vrijverklaring der Waadlan
ders te reclameren, ontwierp 
en liet h\] aan den senaat van 
Bern een 'verzoekschrift indie-

H 

nen, waarin hij, in den. naam 
zijner landgenooten, de bijeen-
roeping der staten van het Waad-
land vraagdö, welke zouden 
hebben te beraadslagen over de 
middelen om tot de herstelling 
der misbruiken te geraken. Eon 
afschrift van dit verzoekschrift 
werd uit Bern aan de keizerin 
CATHARINA teruggezonden, die er 
zieh bij bepaalde aan LAHARPE 
te verbieden zieh vèrder met 
de zaken van Zuiitserland tebe-
moèijen. Hij beloofde te gehoor-
zamen en hield woord; maar 
daar de'Berners zieh daarmede 
niet voldaan achtten, zoo ver-
oordeelden zij hem tot eene le-
venslahge verbanning. LAÜARPE 
verliet Busland in 1795 met 
eene jaarwedde en den tilel van 
kolonel; en, daar bij in het 
Waadland niet kon lerugkeeren* 
kocht hij het landgoed Genthod, 
bij Genève, ten einde meer in de 
nabijheid zijner bloedverwanlen 
en vrienden te zijn. Hij werd 
alstoen het voörwerp van een 
bijzonder toezigt der Bernsche 
policie, en de kleine kwejlingen, 
waaraan hij zieh dagelijks zag 
blöotgesteld, eindigden met hem 
zoodanig te verbitteren, dat hij 
aan de Zwitsersche omwenteling 
van 1798 medewerkte, ongetwy-
feld zonder de rampen te voor-
zien, welke dezelve aan zijn 
land berokkënen zoude. Tot lid 
van den senaat, daarna tot een' 
der directeurs van de unitaire 
republiek verkozen, ontmoette 
bij in de uitoefening zijner "be-
dieningen binderpalen, die hij 
niet dan met behulp zijner rae-
deambtgenooten kon te. boven 

lv2 
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körnen; maar door hen bedro
hen , werd hij afgezet door eenea 
'staatkundigen Streek, dien men 
rnet den 1 8 Fructidor vergeleken 
heeft, en zag zieh, op nieuw 
btootgesteld aan den geheelen 
haat, dien hij zieh door zijne 
onverschrokkenheid in hagche-
lijke oogenblikken had op den 
hals gehaald. Genoodzaakt om 
zijn vaderland te vertaten, begaf 
hij zieh in 1800 naar het reserve-
kamp te Dijon, alwaar de gene-
raal BRUNE hem 40 louis d'or 
leende, eene postchais verschafte, 
en hem .eenen brief voor den 
eersten cónsul ter hand Steide. 
Hij ging te Plessis-Piquet,. bij 
Parijs, wonen, en bleef aldaar 
tot aan de restauratie, vreemd 
aan alle zaken, terwijl hij zijnen 
tijd verdeelde tusschen het aan-
Itweeken zijner boomen, de be-
oefening der geschiedenis, .en 
het gezelschap van eenige vrien-
den. Sedert zijne komsl tot 
den troon, onderhield ALEXANDER 
eene levendige briefwisseling met 
zijnen ouden onderwijzer. Tij-
dens de gebeurtenissen van 1814 , 
maakte LAHARPE gebruik van zij
nen invloed op dien Vorst, om 
de onafhankelijkheid van Zwit-
serland te verzekeren, en om 
vervolgöns door het congres van 
Weenen het groóte vraagstuk 
te doen beslissen, dat hem ge-
durende zijn geheele leven had 
iezig gehouden, de vrijverkla-
ring van het Waadland namelijk. 
Bij den tweeden intogt der bond-
genoolen, kwam hij te Parijs 
terug, alwaar hij door ALEXAN
DER met dezelfde welwillendheid 
en bartelijkheid ontvangen werd. 
Na . het vertrek des Russischen 

keizers, dien hij niet(mogt we-
derzien, kwam hij in 1816 Lau
sanne bewonon. Tot lidvanden 
grooten raad verkozenj legde 
hij, wegens toenemende verzwak-
king, die waardigheid in J828 
neder; hij overleed den SO Maart 
1 8 3 8 , doch leeft nog steeds in 
dierbare nagedachtenis bij de 
Waadlanders. M. MONNARD heeft 
in het licht gegeven rNoiiee sur 
le general LAHARPE , Parijs, 
1 8 3 8 , in 8.vo [Men heeft ter 
vereering der nagedachtenis van 
LAHARPE, in zijne geboorteplaats 
Bolle aan het meer van Geneve, 
op een schilderachlig eiland in 
de nabijheid des oevers, eenge-

. denkteeken opgerigt, bestaande 
in eene obelisk van granietsteon, 
met bronzen medaillons, om-
stahdigheden uit zijn leven voor-
stellende.'Dit gedenkteeken werd 
den 6 September 1844 ingewijdj. 

LAINE (JOZEP HENDRIK JOACHIM), een staatsman, den 11 
November 1 7 6 7 te Bordeaux 
geboren, omhelsde met geest-
drift de beginselen der omwen; 
leling. De roem, waarmede hij 
het beroep van advokaat uitoe-
fende, deed hem in 1703 tot 
administrateur van het distrikt 
van la Beole, voor de afdeeüng 
der levensmiddelen benoemen: 
Na den 31 Mei schaarde hij.zieh 
niet onder de partij der Giron-
dijnen; maar hield zieh van alle 
buitensporigheden verwijderd. 
In 1 8 0 8 , , tijdens de verhande
lnden over het strafwetboek, 
tot Iid van het wetgevende hg-
chaam benoemd, durfde hij eene 
levendige oppositie te openbaren, 
tegen het stelsel van verbeurd-
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verklaring, dat men in hetzelve 
wilde invoeren. Hij vraagde de 
zamenstelling van een geheim 
comité, waarin hij al het on-
regtvaardige kon blootleggen, 
dat er in het ontwerp der re
gering was opgesloten. LAINE 
moest vreezen zieh de ongenade 
van BONAPARTE op den hals te 
hebben gehaald, maar hij ont-
ving kort daarna de decoratie 
van het legioen van eer, het-
welk hem niet belette, om bij 
andere gelegepheden dezelfde 
ôpenhartigheid aan den dag te 
leggen. Op het einde van 1 8 1 3 
door het wetgevend ligehaam , 
met het ontwerpen van een ver-
slag belast over den toestand; 
van FranJcrijk' en deszelfs be-
hoeften, durfde hij zieh met de 
geheele onafhankelijkheid eens 
mans uitdrukken, die doorde 
waarheid te zeggen, zijnen pligt 
meent te vervullen. NAPOLEON 
werd gebelgd door de zijdeling-
sche vertoogen, welke de ver-
gadering in dit verslag aan hem 
riglle. Hij hâd het Vooral op 
LAINE gemunt, dien hij als een' 
door Engeland besoldigden vér-
rader aanduidde. De leden der 
commissie moesten zijne kwade 
luim ondervinden, en het wet-
gevende ligehaam werd verdaagd. 
LAINE kwam te Bordeaux terug, 
en'bevond zieh aîdaar tijdensde 
koningsgezinde beweging van den 
1 2 Haart 1814 . De hertog van 
Angoulême benoemde hem tot 
prefekt van het Gironde-àeç.*, 
eenen post, welken hij kiesch-
heidshalve weifelde aantenemen. 
Nadat het wetgevend ligehaam 

den naam van kamer van afge 
H h 

vaardigden had aangenomen, 
werd LAINE tot voorzilter der-
zelve verkozen. Toen de önver-
wachte landing yan NAPOLEON , 
de kamer op den 1 1 Maart 1 8 1 5 
buitengewoon had doen bijeen-
roepen, bewoog LAINE k die de-
zelve presideerde, de mannen 
aller partijen hunne verdeeld-
heid, te vergeten, en al hunne 
pogingen tegen den algemeenen 
vijand te yereenigen. 'Eenige 
dagen daarna vertrok hij naar 
Bordeaux, alwaar hij zieh met 
Mevr. de herlogin van Augouleme 
naar de Nederlanden inscheeple. 
Bij de terugkomst deskonings 
op nieuw tot het voorzitterschap 
beroepen, legde hij bewijzen 
eener gematigdheid af, die hem 
in de beide partijen vijanden. 
verwekte. Tijdens de discus-
sie'n over het nieuwe ontwerp" 
van de verkiezingen, ontving 
hij in de wärmte der debatten, 
eene logenstraffing van den beer 
FORBIN-DES-ISSARTS ; hij verliet 
daarop de kamer, onder het 
voorwendsel dat zijne gezondheid 
hem niet loeliet dezelve langer 
te presideren. Maar nam, op 
uitnoodiging des konings, den 
fäuteuil weder in. Den 7 Mei 
tot minister van binnenlandsche 
zaken benoemd, droeg hij bij tot 
de üitvaardiging der ordonnance 
van den 5 Sept., die de ontbin-
ding van de kamer der afgevaar-
digden uitsprak. Gedurende de 
zitting van 1818 onderscheidde, 
hij zieh door zijne welsprekend-
heid en zijne indringende rede-
neerkracht, in de verhandelingen 
over verschillende gewiglige on-
derwerpen. Hij- verdedigde met 
8 
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den meeslen nadruk het ontwerp I 
over de zamenstolling der kies-
collegien; en, bij gelegenheid 
der Spaansche vlugtelingen, aan 
welke een afgevaardigde de ge
ringe ondersleuning wilde doen 
onttrekken, die het gouverne-
ment hün verleende, deed bij 
deze edele woorden hooren: 
» Een gevoel, zachter nog dan 
de weldadigheid, verzet zieh 
tegon de doorschrapping van 
een artikel, dat door de men-
schelijkheid wordt gehandhaafd. 
De koningen, die men teregt 
met vaders van huisgezinnen 
heeft vergeleken, even als zij 
soms verstoord, sluiten hun 
land voor balddadige en misleide 
kinderen j maar in den grond 
buns harten verbeugen zij zieh, 
als bloedverwanten of naburen, 
deze vlugtelingen opnemen, om 
hun dezelve op den dag van 
barmhartigheid terugtegeven." 
DAINE verliet het ministerie den 
28 December 1 8 1 8 , en verscheen 
sedert dien tijd zelden meer op 
de tribune. Bij de opening ech
ter der zitting van 1 8 2 3 , toen 
de kamer beraadslaagde over 
het adres in antwoord op de 
troonrede, Steide hij, in bet 
belang der handhaving des vre-. 
des met Spanje, een amende-
ment voor* dat verworpen werd. 
In de zitting van den 23 Fe
bruary, vraagde hij, dat de 
rede van ROYEB-COIXARD tegen 
elke gewapende tusschenkomst 
in de zaken van het schiereiland 
gedrukt zoude worden. In 1824 
tot de kamer der pairs geroe-
pen, handhaafde hij er zijnen 
roem als redenaär- In de be-
raadslaging over het ontwerp 

van wet ter beleugeling der zee-
rooveryen, deed hij welsprekende 
woorden hooren ten gunste van 
Griekenland. . Toen later degraaf 
MONXLOSIER, zijne beruchte pe-
titie legen de godsdienstige con> 
gregatiea had uitgevaardigd, 
scheen DAINE zijne vooringeno-
menheid tegen de geestelijkheid 
grootendeels aantenemen. Iii 
de laatste jaren der restauralie, 
deden zijne künde en zijne on-

i dervinding hem de rampen voor-
zien, welke eene onvoorzigtige 
slaatkunde konle weeg brengen. 
Opregtelijk aandon oudstentak 
der BOURBONS verkleefd, zag hij 
met eene diepe smart de gebeur-
tenissen van Julij 1830$ en, 
overtuigd dat deze omwenteling 
eene algemeene omverwerping 
in Europa- ten gevolge moest 
hebben, sprak hij in de kamer 
der pairs deze woorden uit, 
welke eenen diepen indruk te 

, weeg bragten: De koningen ver> 
dwijnen! (Les rois s'en vontl). 
DAINE, besloten om den eed te 
weigeren, eindigde nogtans met 
aan den aandrang zijner vrien-
den toelogeven, en logde den-
zelven af. Hij verscheen echter 
zeldzaam in de kamer. Na de 
troostmiddelen der Kerk ontyan-
gen te hebben, overleed hij te 
Partys, den 1 8 December 1835. 
Met de voornaamste hoedanig-
hoden des redenaars begaafd, 
onderscheidde hij zieh voor-

. namelijk door eene levendige 
voordragt, vol vuur door de 
schitterende beeiden, de verhe-
venheid der gedachten, en do 
•kracht der redekunst. De diepe 
overtuiging waarmede lujjje* 
zield scheen, het ernstige zijner 
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inborst, de verhevenheid zijner 
ziel, gaven aan zijne redete 
ringen een gezag, waaraan bet 
moeijelijk was te wederstaan 
"Welligt zou men hem echter 
kunnen verwijten, van uit de 
gevoelens zijner jeugd, eenige 
beginselen te hebben behou-
den, die met de koningsgezinde 
leerstellingen, waarvan hij dik-
werf de welsprekende verdediger 
was, -weinig vereenigbaar waren. 
LAINE was in 1 8 1 6 lid der Fran-
sche akademie geworden, en 
werd bij dezelve opgevolgd door 
den heer DUPATY. Kort na het 
verlaten van het ministerie werd 
hij met het blaaüwe lint ver-
sierd, en vroeger.had hij den titel 
van bn rggraaf (vieomle) bekomen. 

* LAING (ALEXANDER GORDON) , 
in 1 7 9 4 te Edimburg gebo
ren, begaf zieh in 1 8 1 0 , als 
vaandrig, onder het corps der 
Edimbnrger-vrijwilligers; in het 
volgende jaar ging hij naar Bar
bados, diende op de Antillische 
eilariden, en als adjudant van 
den gouverneur van Sierra-
Leone, MACARTHY ,• en keerde 
in 1820 naar zijn vaderland 
terug. In 1822 werd hij op 
last der regering van uit Sierra-
Leone naar Gambia en Mendingo 
gezonden, om over de gesteld-
heid en den töestand dier gewes-
ten te berigten, en het gevoelen 
der beheerschers derzelve, be-
trekkelijk de afschaffing van 
den slavenhandel, te polsen. 
Zijne verdere reis in de binnen» 
landen van Afrika werd door 
den oorlog met de, Ashanlees 
afgebroken, en in 1824 keerde 

H h 

hij als majoor naar Engeland 
terug, vanwaar hij in 1825 
weder vertrok, tot het doen 
eener nieuwe reis, waarvan 
het doel was, de ontdekking 
vati.den loop en de uitwatering 
des Nigers. Te Tripolis aan-
gekomen, trad hij er in den 
echt met de dochter, van den 
Britsehen consul WAKRINGTON 
aldaar. Reeds daags na zijne 
bruiloft zelte hij zijne reis 
voort. Zijn laatst schrijven was 
uit Tual, van den 2 7 December 
1 8 2 5 , want hij werd in 1826 

• door Foulah's bij'Timbuktu ge-
wurgd, wijl hij MAHOIHÜD niet 
als den grootslen profeet begroe-
ten wilde. Het dagboek zijner 
reizen is door den Franscheíi 
vice-consul DELAPORTE , onder 
dezen titel in het lichtgegeven; 
Itinéraire de Tripoli de Barba-
ríe à la ville de Timbuctu etc: 

LALLEMAND de Oude (FRANCIS- . 
eus ANTONIUS, vrijheer), luite-
nant-generaal, in 1 7 7 4 , te Metz 
geboren, was(in het begin ad
judant van JUNOT (zie dat Art. 
-Wbk.-), en werd tijdens den 
togt naar Si. Domingo met eene 
zending bij den generaal LE-OLERC belast. Als kolonel van . 
het 27.e dragonder-reg.t, bij het 
groóte leger geplaatst, werd hij 
Üikwijls in de verslagen en dag-
berigten vermeid, wegens trek-
ken van moed, en verkreeg in 
3807 het kruis van officier van 
bet legioen van eer. In bet 
volgende jaar ging hij tot het 
leger van Spanje over, en werd 
in 1 8 1 1 tot brigade-generaal 
bevorderdj den 1 1 Junij 1 8 1 2 
4 ' 
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gaf hij te Maguillo: de neder-
.laag aan eene colonne Engelsche 
ruiterij, en den 13 December 
wierp hij bij Alicante eene 
Spaansche afdeeling overhoop. 
De tegenspoeden. des keisíers 
voerden hem naar Frankriß te
rug, en hij nam een werkzaam 
deel aan den dwazeh en nutte-
loozen veldtogt van 1814. Ka 
de abdícaüe van NAPOLEON , ont-
ving hij van LODEWHK. XVIII, 
het kruis van den H. LODEWIJK , 
en het bevelhebberschap van het 
4is«e-dep.t 5 maar. zijn nieuwe 
stand was hem niet voldoende, 
en hij sloot zieh bij de veldhee-

. ren aan, die de .terugkomst van 
NAPOLEON voorbereidden. Bij het 
berigt zijner landing, voegdehij 
zieh bij den generaal LEFEBVRE-
DESNOUETTES, met wien hij zieh ¡ 
van la Fere trachtte meester te 
maken. Deze onderneming mis: 

lukte door de dapperheid van ¡ 
- den generaal D'ABOVILLE (zie dat | 
Art.). Door zijne troepen ver- i 
•laten, trachtte hij Lyon XQ be- ! 
reiken 5 maar onder weg met I 
zijnen broeder en eenige andere 1 

officieren, die hem vergezelden, I 
aangehouden, had hij zijne vrij-
beid enkel aan den val der 
BOURBONS te danken: NAPOLEON 
beloonde zijnen ijver door hem 
tot luitenant-generaal en lid van 
de kamer der pairs te* benoe-
men. Hij streed te Fleurus en 
te Waterloo, en nadat deze 
groóte veldslag door de Fran
schen verloren was; vraagde hij 
om de vergunning van NAPOLEON 
naar St. Helena te vergezellen. 
Hij kon die gunst niet erlan
gen , en werd op een Engelsch 
schip gevankelijk naar Malta 

vervoerd. Gedurende dien tijd 
word zijn proces in Frankriß 
voor eenen krijgsraad voortge-
zet, die hem ten dood veroor-
deelde. Na zijne vrijheid terug 
te hebben bekomen, begaf hij 
zieh naar Eonstantinopel, vervob 
gens naar Smyrna, naar Perziii 
en Egypte; maar overal terug-
gestooten, besloot hij eindelijk 
om zieh naar zijnen broeder in 
de Vereenigde Staten te bege-
ven, alwaar zij in Texas, onder 
den naam Toevlugtsoord (Champ 
d'Asile), eene volkplanting op-
rigtten, die niet slaagde en niet 
kon slagen. Genoodzaakt om 

I Texas te verlaten, kwam hij de 
omstreken van Nieuw-Orleans 
bewonen, alwaar hij, zoo niet 
gelukkig, ten minste gerust 
was, tot dat hij, steeds door 
de behoefte aan gewaagde lot-
gevallen gedreven , in 1823 te 
Lissabon aan wal staple, van 
waar hij zieh naar Cadix begaf, 
om zijne diensten aan de cortes 
aantebieden. Toen hij aldaar 
aankwam, bestonden de cortes 
niet meer; gevangen gezet, en 
weder vrijgelaten, was hij, ̂ a a r 

hij niet weder naar .Ftankriß 
kon terugkeeren, na.eenigen 
tijd in Belgie m in Engeland te 
hebben rondgezworven, naar.de 
Vereenigde Staten teruggekeerd, 
met het oogmerk van er een 
opvoedings-gesticht opteriglen, 
toen 1830 hem vergunde weder 
in Frankriß te verschijnen. Op 
de luitenants-generaal-cadre ber-
steld, werd hij in 1833 tot pair 
verheven, was gedurende twee 
jaren bevelhebber van Corsika, 
en overleed te Parys, den И 
Maart 1839, 
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LALLEMAND (DOMINICUS HEN-BBIK, vrijheer), jongste broader 

van den voorgaande, le Mets 
gebo'ren, volgde de loopbaan 
der wapens, en had aan zijne 
dapperheid en zijne bekwaam-
heden eene spoedige bevordering 
te danken. Tot den rang van 
brigade-generaai .der artillerie 
bevorderd, onderscheidde. hij 
zich by den inval van 1814, 
in verschillende gevechten. Bij 
bet berigt der terugkomst van 
NAPOLEON van het eiland Elba, 

, trachtle hij in het Aisne-A&p.1 

eene beweging te zijne gunste 
te bewerken; doch deelde het 
lot van zijnen broeder, en, tot 
luitenant-generaal bevorderd, 
.streed hij te Waterloo, aan het 
hoofd van de artillerie der garde. 
Hij volgde het leger tot aan 
gene zijde der Loire, en stak 
na de afdanking deszelven naar 
de Vereenigde Staten over. Bij 
verstek ten dood veroordeeld , 
besloot hij, om met zijnen broe
der, in Texas, onder den naam 
van Champ d'Asile (zie het voorg. 
Art.) eene volkplanting ,aante-
leggen. HENDRIK, minder waag-
achtig -dan zijn broeder, trad 
in den echt met de dochler van 
eenen rijken handelaar in de 
Vereenigde Staten, en overleed 

,te Borden-Town, in Nieuw-Jer-
sey, in 1823. Men heeft van 
hem eene Traite etc. (Verhan-
deling over de artillerie) Nieuw-
Orlihns, 1820, 2 dl.a in 4.*°, 
waarvan er- een uit platen be-
slaat, in. het Engelsch vertaald 
door RENWICK. 

LALUZERNE (ANNA CUSSAR , 
H 

marines DE) , brooder van den 
kardinaal bisschop van Langres 
(zie LALDZERNE -Wbk.-), een • 
Fransche diplomaat, te Partys 
in 1741 geboren, adjudanl van 
den maarschalk DEBROGLIE, zijn 
bloedverwant, werd in 1762 
benoemd tot majoor-generaal 
der ruiterij, en kolonel der 
•Fransche" grenadiers. Bij den 
vrede keerde hij tot de diplo
mazie terug, en werd legen 
het einde van 1776, met eenen 
buitengewonén last naar Betyeren 
gezonden. Te midden der ver-
deeldheden, welke er onlston-
den, betrekkelijk de opvolging 
van den keurvorst MAXIMILIAAN 
JOZEP , legde hij vele voorzig-
tigheid en fermiteit aan den 
d'ag, en nam deel aan de on-
derhandelingen, die op het 
hoofd "van KAREL THEODOOR, de 
staten der beide lakken van, 
zijn huis bevesligden. In 1778 
te Partys teruggekeerd, verving 
hij GERARD in de Vereenigde 
Staten, en kwam eerst na den 
vrede van 1783 in Frankrtyk 
terug. Zijn naam werd aan 
een der twaalf graafschappen 
gegeven, waaruit loenmaals de 
unie bestond. In de maand 
Januarij 1788 tot het gezant-
schap van Engeland beroepen, 
overleed hij te Londen in Sep
tember 1791, den roem nala-
tende van een' in de takliek en 
de diplomalie volleerd man. 

LALUZERNE (CAESAR HENDRIK, 
graaf DE), Fransch minister van 
marine, broeder van den voor
gaande, te Partys in 1737 ge
boren, was sederi meer dan 

h 5 
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dertig jaren in dienst, toen hij 
tot luitenant-generaal werd be 
vorderd. In 1786 tot gouver
neur der Onder den wind eilan-
den benoernd, werd hij achttien 
maanden later met de porte
feuille van marine belast. In 
1789 nam hij, naar het voor-
beeld der overige ministers, bij 
de wegzending van NECKER , zijn 
ontslag; en, zonder de drin
gende aanzoeken des konings, 
zou Inj zelfs volhard hebben in 
zijn besluit, om zieh geheel 
van de staatszaken verwijderd te 
houden : raen legde hem het 
verval der koloniën ten laste, 
en er werd den 19 October 1790 
«en .formeel voorstel gedaan, 
om te verklaren, dat hij . en 
zijne ambtgenooten het openbare 
vertrouwen verloren hadden. 
Zijn ontslag werd eindelijk aan-
genomen; in 1791 begaf hij 
sich, wegens de ziekte zijns 
broeders (zie het voorg. Art.), 
paar Londen,: en van daar naar 
Duit&chlandi alwaar hij in Maart 
1799, op het landgoed Bernau 
bij Wells overleed. Men beeft 
van hem : l.o Betraue etc. {Te-
rugtogt der tien duisenden), naar 
XÈNOPjaoN, Parijs, 1786,2 dlp, 
in 12.m°, metpl." Deze vertaling 
in het Fransen wordt zeer op 
prijs gesteld; — 2.o Constitu
tion etc. (Staatsregeling der Athe
ners), londen, 1793, in 8.™ 
De aanteekeningen bevalten de 
uitdrukking der gevoelens van 
afschrik, welke hem de misda-
deu der Fransche omwenteling 
hadden ingeboezemd, 

LAMBALLE. — In het Wbk. 
abttsiveliß onder LAMABALLE 

aangeduid. — Zie dat Art. al-
daar. 

* LAMBERT (GUILLAUME), le 
, Maastricht den 1 Julij 1761 
geboren, was de zoon van PIERRE 
JULIEN LAMBERT, op dattijdslip 
Sergeant bij het regiment mi
neurs en sappeurs. Hij trad den 
28 Maart 1 7 7 4 als tarnböer bij 
genoemd regiment in dienst, en 
verkreeg den 2 7 Maart 1791 ' 
den graad van sergeant,- in deze 
betrekking woonde bij de beide 
bolegeringen van Maastricht bij 
in 1 7 9 3 en 1794 . Den 1 Julij 
1 7 9 5 verkréeg hij van het Ba-
taafsche gouvernement den rang 
van onder-luitenant en den 19 
October 1 7 9 7 dien van eerslen 
luitenant bij de • mineurs. In 
dien rang maakte hij de; veld-
togten mede in Pruissen (1806 
en 1807). Den 8 Augustus 1808 
werd hij benoemd tot kapitein 
der tweede klasse bij het ko-
ninklijk corps artillerie en genie 
en geplaatst bij het bataillon 
werklieden. Op last- van den 
minister van oorlog bekwam hij 
den 2 1 Augustus het commando 
over de compagnie mineurs, 
welke ingedeeld was bij de bri
gade onder bevel van den gene-
raal-majoor CHASSÉ, enbestemd 
om een deel uittemaken van 
het leger, dat ter beteugeling 
van Spanje werd zamengetrok-
ken. Den 3 November aan-
vaardde hij met zijne compagnie 
uifc Bergen-op-Zoom den marsch 
en na zieh met de brigade ver-
eenigd te hebben, was hij den 
24 October te Bayonne. Kort 
na den intogt in Spanje werd 
hij lé Burgos ( 1 6 November) 
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in bezetting gelegd en gesteld 
onder de bevelen van den gene-
raal LERY. Ofschoon aldaar in 
geenen deele eerst-aanwezend 
offlcier der genie zijnde, bragt 
hij veel toe tot het daarslellen 
en versterben van de citadel 
dier stad. 'In 1809 maakte hij 
met zijne compagnie deel uit 
van het belegering-corps voor 
Saragossa, en in 1810 in de 
belegeringen van Ciudad Rodrigo 
en Almeida. In laatstgenoemoe 
vesting kwam hij in bezetting 
onder de bevelen van den gene-
raal BRENNIER. In 1 8 1 1 , toen 
MASSENA Portugal moest verta
ten , bleef Almeida bezet, en 
toen alle 'middelen tot ontzet 
verijdeld waren en de Engel-
schen het garnizoen reeds als 
hunne wisse prooi beschouw-
den, ontving BRENNIER den last 
om de werken te vernielen en 
zieh verder zoo goed mogelijk 
te redden. De taak dezer ver-
nieling werd aan LAMBERT opge-
dragen, in 5 dagen tijds werden' 
180,000 ponden buskruid ge-
mineerd, en toen den 1 0 Mei 
's nachts ten 1 2 ure het garni
zoen Almeida verliet, bleef de 
compagnie Hollandsche mineurs, 
toen nog 30 hoofden sterk, al-
leen achter. Bij loting werden 
5 hunner gekozen om aan de 
mijnovens te staan en dezelve 
aantesteken. Toen het garnizoen 
het eerst op de Engelsche voor-
posten sliet, werd door LAMBERT 
het bepaalde teeken gegeven, 
en.... het werk van verwoesting 
was vervuld. Toen verliet bij, 
met achlerlating van 3 der af-
stekers, A Imelda en kwam, na 
het doorstaan van honderden 

doodsgevaren, met nog 7 zijner 
onderhoorigen , bij de passage 
van de brug St. Felix bij het 
Fransche leger aan. Voor het 
beleid en den moed hierbij be-
wezen, benoemde de keizer hem 
tot ridder van het legioen van 
eer. Met het restant dezer com
pagnie werd hij op last van 
den minister van oorlog den 1 9 
October gedirigeerd naar Metz, 
om dezelve aldaar voltallig te 
maken. Hier werd hem het 
aanbod gedaan om als chef de 
bataillon mede naar Rusland 
te gaan, dan hij vraagde en 
verkreeg zijn pensioen den 8 
Maart 1 8 1 2 , en leefde sedert 
dien lijd als een geacht en regt-
schapen burger te Maastricht. 
Hij overleed 30 jaren daarna, 
den 1 7 September 1 8 4 2 , even 
gelijk hij geleefd had, gelaten 
en gerust. Hij was geen in do 
wetenschappen doorkneed offi
cier , maar van kindsgebeente 
in de praktijk geoefend, daarbij 
paarde hij een holder hoofd en 
een buitengewoon sterk lig— 
chaamsgestel. 

* LAMBERT (PIERRE GODEFROID), 
zoon van den voorgaande, te 
Maastricht den 2 January 1 7 9 1 
geboren, trad den 1 September 
1806 als cadet bij. het corps 
mineurs in dienst. Bij de op-
rigting der militaire school te 
Bonsholredijk, ging' hij den 1 
Mei 1807 als kweekeling op 
dezelve over. Den 21 Januarij 
1809 werd hij als adelborst ge-
plaatst by* de koninklijke garde. 
Bij de vereeniging van Holland 
met Frankrißk, toen de adelbor-
slen werden opgeheven, kwam 
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hij den It October 1810 als g 
grenadier bij het tweede regi
ment gardegrenadiers. Beze ware 
achleruitgang in zijne militaire 
loopbaan verdroot hem; met 
nog een dertigtal zijner kame-
raden vraagde hij om als velite 
bij de lanciers overtegaan, het-
geen hem den, 16 November 
1810 gelukte. Doch nu was 
zijn lot niet beter, gretig aan-
vaardde hij dus den 28 January 
1811 eene aanstelling als ofßcier 
bij de expeditie voor Batavia 
bestemd. Doch de expeditie. 

> werd niet ondernomen en hij 
met eene menigte zijner käme-
raden ingedeeld bij regimenten, 
behoorende tot het leger in 
Spanje, niet als ofBcier, maar 
als sergeant, in welke betrek-
king hij bij het 15.e van linie 
kwam. In dezen graad was hij 
tegenwoordig bij onderscheidene 
gevechten, waarvan de voor-
naamste waren die van 16—22 
July 1812 tusschen Fortenallas 
en Salamanca, den 22 Julij 
de. slag bij Salamanca en den 
23 Julij bij Alba. Door de aan-
houdende vermoeijenissen werd 
hij den 25 ziek en moest zieh 
te Burgos in het hospitaal laten 
opnemen, doch Burgos werd 
spoedig hierop door AB Engel-
schen aangevallen en hij, met 
eene hevige koorts onder de le-
den, verkoos lieyer in bet open 
veld le bezwijken, dankrijgsge-
vangen te worden gemaakf; ge-
lukkig ontkwam hij ,het gevaar 
en kwam op nieuw te Vittoria 
in het hospitaal', hetwelk hij 
den 19 October genezen verliet, 
om den 11 December bij zijh 
regiment te Salamanca aan te 

komen. Kort daarna lag hij met 
den staf van het regiment te 
Valderas in bezetting, toeu hij 
na 7 jaren in alle rangen reeds 
gediend te hebben, den 8 Febr. 
1813 zijne aanstelling bekwam 
als onder-luitenant bij het regi
ment; in dien rang'woonde hij 
de volgende gevechten bij als; 
den 12 Junij bij Burgos ert het 
springen der brug bij Lérida, 
den 18 Junij bij Filia Frías, 
den 25 en 26 Junij vbij Tolosa, 
den 29 bij den overtogt van de 
rivier Bidassoa, den 25, 26 en 
27 Julij de aan vallen op Para-
peluna, den 3 Augustus bij den 
intogt in Frankrißt. Den 14 
September tot eersten luitenant 
bevorderd., woonde hij.den 7 
October het gevecht voor de brug 
van Irun bij, waarbij hij aan 
de regterhand" gekwetst werd, 
hierdoor was hij genoodzaakt 
het regiment en leger te ver-
laten en in het hospitaal te 
gaan. Na zijne.genezing werd liij 
den 11 Maart 1814 gedirigeerd 
naar het depot van zijn regi
ment te Brest; dan de toesíand 
van Europa was veranderd en 
daarom vraagde en verkreeg híj 
den 1 Julij 1814 ais Hollander 
zijn ontslag uit de Fransche 
dienst. In 22 dagen reisde 
hij te voel van Brest naar 
zijne geboorteplaats; doch hier 
verbleef hij niet lang, maar 
spoedde zieh naar 'sGravenhage 
ten einde eene plaatsing te er
langen , waartoe hij echter te 
laat kwam, wijl er geene vaca-
tures meer bestonden, zoo dat 
hij tot den 30 December cm 
nou-activiteit werd gesteld; ais-
toen werd hij ais 1,B luitenant 
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geplaatst bij het depòt-batailìon 
voor de koìonien te Harderwijk. 
Hier werd hij den 8 October 
1 8 1 6 eersten luitenant-adjudanj;, 
den 1 8 January 1820 kapitein-
adjudant, en den 3 September 
1823 als kapitein geplaatst by 
de lO.e afdeeling infanterie te 
Amsterdam. In 1825 werd hij 
der commissie toegevoegd, welke 
belast was met.de verzorging, 
spijziging, kleeding enz. der̂  
noodlijdenden bij den zwaren* 
wateryloed in NoordLEolland. 
Voor zijn aandeel in deze com
missie verkreeg hij de verzor
ging enz. van al diegene, welke 
in de kaserne Oranje Nassau 
waren opgenomen. Van delO.e 
afdeeling werd hij 1 6 Augustus 
1829 overgeplaatst bij de 14.<= 
afdeeling te Maastricht. Met 
deze "afdeeling was hij in de 
vestihg Maasìrièht in 1830. Bij 
het mobiele leger in 1831 en 
1832., en in de vesting' Maas
tricht in 1833 en 1834 , en ver
kreeg bij besluit van Z. M. van 
den 10 September 1831 eene 
eervqlle vermelding. Den 28 
November 1840 werd hij bij 
keuze aangèsteld tot majoor à 
la suite bij dezelfde afdeeling en 
den 27 Maart 1841 tot majoór 
bij het 9.E regiment infanterie, 
waarbij hij den 8 October 1842 
benoemd werd tot ridder der orde 
van den Nederlandschen Leeuw. 
Dit bataillon kwam later bij'het 
1.° regiment infanterie, van welk 
regiment hij den 30 April 1848 
afging om als luitenant-kolonel 
het commando op zieh te nemen 
van het 1& bataillon grenadiers. 
In welke belrekking hij door Z. 
M. als groot-herlog van Luxem

burg benoemd werd tot komman-
deur der orde van de Eikehkroon. 
Hij mögt echter slechts kort deze 
schoone betrekking bekleeden, 
want hel einde zijns levens was 
daar, den 1 8 Junij 1850 over-
leed hij le 's Gravenhage aan 
eene. der vreesselijkste ziekten, 
wélke den mensch kunnen tref
fen, de Miserere of darmjichl; 
gedurende vijf dagen leed hij 
gelaten en met het oog op God. 
Hij was een in den krijg ge-
vormd soldaat en paar'de daarby 
levens. die wetenschappelijke 
kennis, waardoor h'y* met den 
tijdgeest kon medegaan. Hier-
door en door zijne strenge regt-
vaardigheid en hartelijken om-
gang buiten dienst, was hij 
gezien en geacht bij zijne meer-
deren en werd hij bemind en 
vereerd door zijne minderen. 

" LAMBEKTINI. — Zie BENEDIG-
TUS X I V -WbL-

* LAMBRECHTSEN (NICOLAAS 
GORNELIS), heer van Ritthem, 
den 29 Februarij 1752 te Vlis-
singen- geboren , verdient eene 
eervolle vermelding onder de 
medewerkers, tot de Byvoegse-
len en Nalezingen op "WAGENAAR ; 
daarenboven komen er in de 
werken van het Zeeuwsch ge-
nootschap der wetenschappen 
verschillende stukken van hem 
voor, zoo als onder anderen : 
Over het gevonden graf van graaf 
WILLEM I I ; over DE LA RUE , 
en Beschrijving van Nieuw-Ne-
derland, waarin de vroegere 
geschiedenis der Nederlandsche 
Noord-Amerikaansche koloniè'n, 
vooral van het later in New-
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York herdoopte Niew-Amstér* 
dam,, hetwelk zijnen oorsprong 
bijnä vergeten is,, uit ccble 
stukken wordt opgedolven en 
in het .licht gesteld. In de 
werken der maatschappij van 
Nederlandsche leiterkunde le 
Legden, vindt men van hem 
eene verhandeling over de Bheto-
rijkkamer, het Bloemken Jesse, 
enz. Hij overleed te Middel
burg in 1823. 

* LAMETH (ALEXANDER, gräaf 
DE), officier", lid der eerste na
tionale vergadering in Frankrijk, 
in 1760 te Parijs geboren, 
wierp zieh, na afstand van 
zijne adellijke voorregten te heb-
ben gedaan, onvoorwaardelijk 
in de armen der omwenteling ; 
hij ontvlugtte met LAFAVETXE 
(zie öat Art. -Wbk.-), en kwam 
na eene driejarige gevangen-
schap in Engeland, waarop hij 
met zijnen broeder KAREL , te 
Hamburg een handelshuis op-
rigtte. Onder NAPOLEON keerde 
hij «aar Frankrijk terug, werd 
door de restauralie tot luitenant-
generaal bevorderd, en verwierf 
in de kamer der afgevaardigden 
bij de liberale oppositie een groot 
aanzien. Hij overleed den 19 
Maart 1829, en heeft nagejaten: 
l.o Un électeur etd (Een kie
zer aan iyne ambtgenooten), 
Parijs, 1824, in 8.vo; ~ 2.o 
La septennalite etc. (Het seven-
•jarig tijdvak van het Engeische 
parlement enz.)Parijs1824, 
in 8.™ ; — 3.0 La censure 
etc. (De ontsluijerde censuwr), • 
Parijs, 1824, in '8.voj — 
4.0 Histoire etc. (Geschiedenes 
der constituerende vergadering), 

1828—29, 2 dl.«, in 8.™, 
siech Is middelmatig is. 

LAMOTTE. MENÉ -Wbk.-
Zie RonAN-Gui-

LAMOOROCX (JOANNES VINCEK-TIOS FELIX), een beroemàe m-
tuurkundige, den 3 Mei 1779 te 
Agen (Fr. Lol-et-Garonne dep.1) 
geboren, was de zoon van een' 
calicot-drukker, beoefende in 
het begin de söheikunde, met 
oogmerk om zijnen 'vader in 
zijn beroep behulpzaam te zp; 
maar een bijzondere aanleg voor 
de krüidkunde Steide hem wel-
dra in Staat, om zijnen hoog-
leeraar SAINT-AMANS te vervan-
geh. Toen hij zieh in 1808 
genoodzaakt zag zijne handeis-
zaken telaten varen, aanvaardde 
hij den leerstoel der natuurlijke 
historié ; bij de akademie van 
Caen, Welke bij op de eervolste 
wijze bekleedde, Hij overleed 
in die stad ten gevolge van 
eenen aanval van beroerle, den 
26 Maart 1825. Zijne leerwijze 
heeft niet minder dan zijne ge-
Schriften tot zijnen roem bijge-
dragen. Zijne slandplaafs bad 
hem in de gelegenheid geste/d, 
om zieh, aan zijnen geliefkoos- • 
den smaak voor de natuurlijke 
historié der zee, welke hij zulke 
groote vorderingen heeft doen 
maken, toetewijden ; zijne ver-
zamelingen waren zeer rijk:de 
stad Caen beert dezelvo aange-
kocht voor haar muséum., № 
halve een aantal artikels, in«e 

wetenschappelijke dagbladen en 
verzamelingen en in de Dicti
onnaire classique, d'histoire na
turelle opgenomen, heeft hij w 
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hei licht gegeven: l.o Disserta
tion etc. (Verhandeling over 
verscheiden soorten van weinig 
behende of nieuwe Zeewieren), 
Agen, 1 8 0 5 , in 4 > , met 36 
pit." ; — 2.0 Essai etc. (Proeve 
over de soorten van weinig be
hende Zeewormen), 1 8 1 3 , in 
4. '° , met pit." ; — 3.o Histoire 
etc.(Geschiedenis der buigbare 
horaal-polypen, gewoonlijk Zoo-
phyten of plantdieren genoemd), 
Caen, 1 8 1 6 , in 8. T 0 , met 1 9 
pit.11.; — Lo Exposition etc. 
(Methodische ver Maring van de 
geslachten der polypen, met der-
zelver beschrijving ens.), Parijs, 
1821, . in 4 . T 0 , enz. enz. Een 
groot gedeelle van de Geschie* 
denis der women in de Ency
clopédie méthodique is van zijne 
hand ; daarenboven heeft hij een 
supplement op de hones zoo-
phitorum van ESPER in het licht 
gegeven. Men heeft hem daar
enboven de bezorging der eerste 
deelen eener uitgave van BUF-FON te danken, die DESMARETS 
voortgezet heeft. 

LAMPI (de ridder JOANNES BAP-TISTA), in 1 7 5 1 te Nomeno in 
Tyrol geboren, begaf zieh, ha 
lessen van zijnen vader, en van 
TJEBERSTREICHER , beide schilders 
van eene groóte Verdienste, ont-
yangen tehebben, naar Verona, 
en bezocht er de school van FR. 
LORENZO, van wien hij weldra een 
der beste kweekelingen werd. 
In 1773 vesligde hij zieh te 
Trente, alwaar hij verscheiden 
groóte schilderijen vervaardigde, 
onder welke men onderscheidt 
de stervende PHILOCTETES, JUPI
TER in overweging over het lot 

der menschen, en eene VENUS. 
In 1 7 8 9 , bezocht hij Zwitser-
land, Italie en Franhrijk, en 
in het volgende jaar begaf hij 
zieh naar Si. Petersburg, al
waar hij de portretten van de 
leden der keizerlijke familie en 
van verscheiden hooggeplaatsto. 
personen vervaardigde, terwijl 
hij zieh voor het overige meer 
met de theorie dan wel met de 
praktijk zijner kunst bezig hield. 
In 1796 keerde hij naar Weenen 
lerflg, alwaar de keizer hem. 
verad'elde, en hem eenen leer-
stoel in de school der schoone 
kunsten gaf. LAMPI bekleedde 
dien post tot in 1822,alswan-
neer hij naar de nabijheid van 
Triest trok, alwaar hij in Fe
bruary 1837 overleed. 

• * LANCASTER (JAMES) , een En-
gelsche zeeyaarder, was de eerste 
zijner natie, die, den 10 April 
1 5 9 1 , van uit Plymouth, met 
eene Britsche vloot, beslaande. 
uit drie schepen., naar Oost-
Indie stevende, en, nadat hij 
onderweg een schip had verlo
ren, tot Malakka kwam. Toen 
hij in December 1592 overSw-
matra en Ceylon wilde terug-
keeren, werd hij door tegen-
winden naar de kusten van 
Amerika gedreven, en als hij 
met 2 1 man op een eilandjein 
de nabijheid van St. Domingo 
landde, door zijne schepen ver-
laten, maar door een Fransch 
schip gered, en in 1593 naar" 
Engeland overgebragl. In 1 5 9 5 
verwoestte hij, als bevelhebber 
eener Engelsche vloot, de kus
ten van Brazilie, maakle zieh 
meester van de stad Femambuco, 
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en bragt onnoemelijke rtjkdom-
raen mede naar Engeland terug. 
In 1601 werd hij als bevelhebber 
eener vloot derEngelsch-Oostin-
dische maatschappij, weder naar 
Oost-Indie gezonden, slichtte 
volkplanlingen te Àchem en Ban
tam , sloot voor de Engelschen 
nuttige handels-verbindtenissen, 
en keerde daarop met eene rijke 
lading naar Engeland terug. 
"Volgens zijne aanwljzingeri wer
den later de Noord-Pool-expedi-
tien ondernomen, met het cfbel 
om eene westelijke doorvaart 
naar Indie te vinden, waarbij 
zijn naam in Lancaster-Sound 
(Naauw van Lancaster), die de 
Baffinsbaai met de IJs-Zee of 
Barrow-Straat vereenigt, is be-
waard gebleven. 

•* LAKCASTEB(JOZEF), in 1 7 7 1 
geboren, opende in 1798 te Lon
don eene armen-school, en bragt 
bij de uitbreiding derzelve, het 
eerst de onderwijs-methode, om 
door de bekwaamste en geschult
ste leerlingen hunne minderge-
vorderde medeleerlingen te doen 
onderwijzen, in toöpassing. In 
1810 en 1 1 bereisde hij Enge-
land en Scholland, en bewerk le, 
door hooggeplaatste mannen on-
dersteund, de oprigting van ver
scheiden dergelijke Scholen. Daar 
hij, als kwaker, door de bis-
schoppelijke geestelijkheid werd 
tegengewerkt, doch het voordeel 
zijner leerwijze klaarblijkelijk 
scheen, zoo werd de Anglikaan-
sehe geestelijke ANDREW BELL 
(zie_ dat Art.), die in Indie te 
gelijkertijd eene dergelijke leer
wijze had uitgevonden, belasi 
om dezelve te verspreiden. Door 

de whigs begunstigd, zette LAN-CASTER niettemin zijne bemoei-
jingen, voort, doch zag zieh 
eindelijk, door de Engeische hof-
kerk verdrukt, genoodzaakt naar 
Amerika overtesleken, en stierf 
in de vergetelheid teNew-Tork, 
in 1838. . Tot zijne werken be-
hooren: 1.° Verbetering in de 
opvoeding, 1 8 0 3 , in 8 .™; — 
2.0 Ferslag wegens de vorderin-
gen des plans van JOZEF LAD-CASTER ter opvoeding van kin-
deren, 1 8 1 0 , in 8.vo; — 3.o 
Hoofdinhoud eener les in de 
vrijmetselaars-logevoorgedragen, 
1 8 1 2 , in 8.fo De Lancaster-
sche- , Ieerwijs is zoo wel in 
Frankrijk als in Engeland het 
voorwerp der levendigste ge-
schillen geweest. De liberalen 
beschermden en verspreidden 
dezelve, terwijl zij de geeste
lijkheid beschuldigden van haar 
in minachting tebrengen. Deze 
geschillen die gedurende een 
gedeelte der restauratiein Frank-
rijk voortduurden , zijn thans 
bijna geheel vergelen. Men stemt 
loe, dat Indien deze leerwijze, 
bij eene eerste kennismaking 
m,et dezelve, degemakkelijkste, 
snelste, en de minst kostbare 
toeschijnt, het er echter ver af is 
dat dezelve zoo bondig zouzijn 
als de oude leerwijze. De be> 
wonderenswaardige resullaten, 
die men zieh beloofd had te 
verkrijgen, hebben aan de ver-
wachting van het publiek met 
beantwoord, en zelfs in de Scho
len, waarin LANCASTER het meeste 
opgang maakte, is zijne manier 
door allerlei andere handelwij-
zen vervangen. Men moet ook 
erkennen dat men er veeleer 
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p voorwendsel, dan eene wäre 
•••< jweegreden in gevonden heeft, 

om de geestehjkheid aanleran-
den. Men deed zijn best om 
dezelve voorlestellen, als. de 
onkunde voorstaande, wijl zij 
in de algemeene vooringenomen-
heid niet deelde, en wijsselijk de , 
ondervinding der toekomst wilde 
afwachten. Dit gedrag is tegen-
woordig genoegzaam geregtvaar-
digd. Het Algemeen noodwendig 
Woordenboek der zamenleving , • 
dat men zeker niet van verde-, 
diging der Catholijke geestelijk-
heid zal verdenken , drukt zieh 
over de Lancastersche leerwijze 
aldus uit: » Dat deze Scholen 
in landen, waarin tot hiertoe vol-
strekt niets, of niets geregelds 
en doelmatigs voor het volks-
onderwijs verrigt werd, van 
groot nutkunnenzijn, isbuiten 
twijfel, doch zij blijven altijd 
een onvolkomen hulpmiddel om 
de eigenlijke volksbeschaving le 
bevorderen. Ret lezen, schrijven 
en rekenen wordt er gebrekkig 
geleerd; het godsdienstig onder-
wijs isijdel geheugenwerk, en dat 
in taal-, sang- en teekenkunde, 
en in de oefening van het denk-
vermögen ontbreekt er geheel en 
ah". — Zie verder BELL. 

* LÄNDER (RICHARD), in 1804 
le Truro, in Gormvallis gebo
ren , was het kind van arme 
ouders, leerde de boekdrukkerij, 
doch vergezelde in 1825 den 
kapitein CLAKPERTON ,' die ter 
nasporing van den Niger, eene 
reis naar Afrika ondernam, als 
deszelfs dienstknecht. Na den 
dood van CLAMERTOU (zie dat 

II. DEEL. I 

Art. -Wbk-), kwam hij in 1828 
in Engeland -terug, alwaar hij 
de dagboeken van zijnen over-
leden meester in het licht gaf. 
In Maart 1830 maakte hij met 1 

zijnen broeder JOHN eene=nieuwe 
reis, ter nasporing van den 
Niger; zij gingen overBadagry 
en Bussa naar Funda, alwaar 
zij door de Hikas gevangen ge-
nomen, en aan slavenhandelaars 
verkocht werden; in de nabij-
heidvan kaapFormosa, werden 
zij: door den kapitein van een 
Liverpooler brik vrijgekocht, en 
zij keerden in 1 8 3 1 , over 
Fernando-Pao naar London te
rug. Zij hadden de uitwatering • 
van den Niger en de baai van 
Benin on tdekt. In October 1832 
ondernamen zij eene nieuwe 
Niger-reis, op drie stoomboo-
ten, en drongen tot Eboa doorj 
in een gevecht met de inboor-
lingen had RICHARD een schot 
in het dijbeen bekomen, en 
stierf' dan de gevolgen dezer 
verwonding,- le Fernando-Pao, 
in 1834. 

LANDON (CHARLES PAUL), een 
Schilder en letterkundige, in 
1760 te Nonant (Fr. Ome-dep.*) 
geboren, legde zieh. onder de 
leiding van REGNAÜLT vroegtij-
dig toe op de beoefening der 
schilderkunst, en behaalde ver
scheiden prijzen, waardoor hem 
de onderscheiding ten deel viel, 
van als pensionnaris naar Borne 
gezonden te worden. Te Parijs 
teruggekeerd, werd hij totdirec. 
teur van het museum benoemd. 
Als kunstenaar, schrijver en 
uitgever van werken, betrekke-

i ' 
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Vijk de schoone kunsten, werd 
hij correspondent der 4.° klasse 
van net instituut. Hij overleed 
den 7 Maart 1826. [Tot zijne 
voornaamste schilderwerken be-
hooren: het Bad VA» VIRGINIA, 
LEDA, POLLUX en HELENA, VENUS en AMOR, PAUL en VIRGINIE, 
D i E D A L o s en IKAROS enz.]. Onder 
zijne talrijke door geheel Europa 
bekende geschriften, telt men 
vooraamelijk : l.o Annales etc. 
(Jaarboeken van het museum en 
van de nieuwere school der 
schoone kunsten), l. e verzame-
ling van 1801—1810, 17 dl.« 
in 8.™ ; 2.e verzameling, van 
1810-T-17, 12 dl.n in 8.TO Bij 
dit werk voegt men gewoonlijk: 
Paysages etc, (Landschappen en 
genre-schilderijën), 1805, 4 
dl.», in 8/ro; — 2.0 Salon van 
1808—1810,1812,1814,1817, 
1819, 1820, lid".*, in 8.™ 
Dit werk is door verschillende 

; uitgevers voortgezet ; — 3.o 
Choix etc. (Reuse van schilde
rten en standbeeiden uit de be-
roemdste museums buiten Frank-
rijk), 1821, 4 dl.», in 8.TO, 
dit werk is niet voltooid ; — 4.o 
Vies etc. (Levensbeschrijvingen 
en' werken der beroemdste schil
ders), 1803 en volg., 25 dl», 
in 4.t° Dezelve bevatten de 
portretten en volledige werken 

Van DOMENICHINO, MlCHAëL AN-
GELO , RAPHAÖL , POUSSIN en 
LESUEUR , met eene keuze der 
voornaamste voortbrengselen, 
van ALBANO, DANIEL, VOL-TERRE, BACCIO-BANDINELLI enz. 
Men voegt 'er' een' deel bij 
bevattende Kernen van oude 
sebilderstukkcn ; — 5.o Descrip
tion etc. (Beschrißving van Partis 

en van deszelfs gebouwen), met 
em geschiedkundig kort begrip 

I en aanmerkingen door LEGRANB, 
I 1 8 0 6 — 1 8 0 9 , 2 dl.», in 8 .v» 5 

— 6.0 Galerie etc. (Geschied-
I kundige galerij der beroemdste 
\ mannen aller eeuwen en aller 

natien), 1 8 0 5 — 1 8 1 1 , 1 3 dl", 
i in 1 2 . m o , met pH.»} — 7.o 

Description etc. (Beschrijving van 
i Londen en deszelfs gebouwen), 
! 1 8 1 0 , in 8.™, met42pit.* enz. 

* LANGBEIN (AUGUST FREDERIK 
ERNST) , den 6 Septb. 1757 te 
Badeberg bij Dresden geboren, 

I studeerde in Meiszen, en legde 
I. zieh sedert 1 7 7 7 te Leipzig op 
' de regtsgeleerdheid toe; in 1781 
r werd hij actuarius in het Jus-

titie-district Groszenhain, in 
1 7 8 5 advokaat te Dresden, in 
1 7 8 6 geheim kanselarijschrijver 
aldaar, doch nam, wijl hijgeen 
uitzigt op bevordering had, in 
1800 zijn ontslag en begaf 
zieh naar Berlijn, alwaar hij 
a l s priVaatgeleerde leefde; in 
1820 werd hij censor voor het 
vak der S c h r i f t e n over de schoone 
wetenschappen, en overleed al
daar den 2 January 1835. LANGBEIN maakte zieh als lierdichter 
en romanschrijver bekend; het 
gelukkigste echter in de Wuch
tige balladen, en kleine dich-
terlijke of proza'ische ver teilin -
gen. De grondrigting van zijnen 
geest is de boertige.' Het is 
echter te bejammeren, dat de 
dichter, bij werkelijk poetischen 
aanleg, niet diep genoeg in
dringt , al te achteloos in zijne 
uitdrukkingen is, en voorname-
l i jk de leerstellingen eener zeer 
slappe moraal, ja zelfs wulpsche 
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oorlog legen de Türken mede, 
organiseerde in 1 7 9 2 een corps 
Fransche uitgewekenen, voerde 
bij den slag van Austerlite, als 
luilenant - generaal, het bevel 
over de 4.e afdeeling, streed in 
1807 met onderscheiding legen 
de Franschen, voerde„sedert 
1 8 1 0 , in den oorlog met de 
Türken, het bevel over het 1.« 
corps van het Do«a«-leger, en 
maakte met hetzelve den oorlog 
van 1 8 1 2 mede. In 1 8 1 3 
vormde zijn corps den linker-
vleugel van het Silezische leger 
onder BLÜCHER; na den slag 
aan de Katzbach; nam hij de 
divisie Puthod gevangen, droeg 
veel bij tot bet Winnen van 
den slag van Leipzig, trok den 
1 Januarij 1 8 1 4 mede over den 
Bign, en onderscheidde zieh 
voornamelijk bij Laon eaParijs. 
In 1 8 1 5 kwam zijn corps van 
36,000 man niet tot het gevecht. 
Naar Rusland teruggekeerd, werd 
hij gouverneur-generaal van 
Nieuw-Rusland; in 1829 voerde 
hij als generaal der infanterie 
een legercorps tegen de Türken 
aan, waarvan het detachement 
van. den generaal GEISMAR eene 
afdeeling was, onderscheidde 
zieh met hetzelve, doch geraakte 
met' den veldmaarschalk DIE-BITSCH, Wegens deszelfs opper-
bevel en voorrang, in geschil, 
begaf zieh na den vrede van 1829 
naar Petersburg, en overleed al-
daar in 1831 aan de cholera. 

LANGLOIS (HIERONYMUS MAR-TINUS), sehilder, in 1 7 7 9 te 
Parijs geboren, was de kwee-
keling van DAVID , Irad in den 
2 

schiideringen niet versmaadt, 
ten einde daardoor den bij val 
eener zekere klasse van lezers 
te vinden. Zijne Sdmmtliche 
Schriften versehenen te Stutt
gart, 1 8 3 5 , in 30 dl.»; in 
1 8 4 5 , in 1 6 dl.» ; eene Auswahl 
uit dezelve, 1 8 3 9 , 8 dl.« 

•* LANGER (JOHANN PETER VON), 
een historie-schilder, in 1 7 5 6 
le Kalkum geboren, werd in 
1 7 8 4 professor, in 1789 direc-
tor der schilderakademie van 
Dusseldorp, en in 1806 van 
die van München, en overleed 
in 1824 ; hij was een voortref-
felijke colorist, en sedert zijne 
reis naar Parijs, in 1 7 9 8 , een 
uilmuntend navolger van RA-
MiAëL. Zijne hoofd-schilderij is : 
CHRISTUS , de kinderen zege-
nende, te, München. — Zijn 
zoon ROBERT, in 1783 le Dus-
seldorp geboren, Werd in 1806 
professor te München*'in 1842 , 
algemeen directeur der konink-
lijke galerijen, en overleed in 
1845. Deze was een even zoo 
bekwaam teekenaar als schildere 
leverde verscheiden stukken vol-
gens DANTE , en uit bel gebied 
der godsdienst, alsmede fresco's 
en geëtste platen. 

* LANGERON (graaf DE) , kei-
zerlijk Russisch generaal, in 
1764 in Frankrijk geboren, 
woonde onder ROCHAMBEAÜ (zie 
dat Art. -Wbk.-) den oorlog in 
Amerika bij, werd bij» zijne 
terugkomst overste, begaf zieh 
in 1 7 8 7 als vrij williger naar 
Rusland, trad daarop werkelijk 
in Russische dienst, maakte den 
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wedstrijd (concours) op de schit-
terendste wijze op, en "werd, 
na den grooten prijs te hebben 
behaald, naar de school van 
Rome gezonden. "Set was ge-
durende zijn verblijf in die stad 
der kunsten dat. hij zijne schil-
derij van Cassandra uitvoerde, 
waarmede hij op de tentoonstel-
ling van 1817, eene gouden 
médaille behaalde. Andere be-
langrijke werken verwierven 
hem andere belooningen en de 
aehting der kenners. Eindelijk 
werd hij, ter vervanging van 
THEVENIN , den -7 April 1838, 
in het Instituut opgenomenj 
doch overleed reeds den 28 De
cember deszelfden jaars. Onder 
zijne vôortbfengselen onder-
scheidt men vooral Diana en 
Endtjmion, die. men in het 
museum van het Luxembourg 
ziet. Het leven en de werken 
van dezen kunstenaar zijn be-
knoptelijk beschreven door RA
OUL ROCHETTE. 

LAPEIUOUSE (PHILIPPUS PICOT 
BE), een natuurkundige, den 
20 October 1744 te Toulouse 
geboren, werd in den ouderdom 
van 24 jaren met den post van 
advocaat-generaal bij het parle
ment dier stad bekleed. Tijdens 
de hervorming door MAUPEOU , 
in 1771, in de roagistratuur 
hewerkt, deed jhij afstand van 
zijnen post, en begaf zieh naar 
de Pyrénéen, alwaar hij zieh 
geheel aan de beoefening der 
natuurlijke historié toewijdde. 
Bij de bijeenroeping der alge-
meene staten werd hij belast 
met de zamenstelling der cahiers 
van den adel van het landvoog-

dijschap van Toulouse, en in 
1790 werd hij een der adminis-
trateurs van het distrikt dier 
zelfde stad; maar toen hij twee 
jaren later den loop gadesloeg, 
welke de ömwenteling narh, 
legde hij ook dien post neder. 
Kort daarna werd hij in hech-
tenis genomen, en bekwam eerst 
na den 9 Thermidor zijne vrij-
heid weder. Van dat tijdstip 
af hervatte hij zijne weten-
schappelijke bezigheden, en werd 
achtereenvolgend benoemd tot 
inspecteur dermijnen, enhoog-
leeraar der natuurlijke historie 
bij de centrale school van Tou
louse. In 1800 tot den post 

| van maire beroepen, stichtte 
hij, gedurende zijn beheer, 
eenen Botanischen tuin, een 
Observatorium, een kabihet van 
natuur- en scheikunde, ver
scheiden bibliotheken, een mu-
seum-, en eene school voor de 
schilderkunst. In 1815 tot lid 
van.de kamer van vertegenwoor-
digers verkozen, haastte hij zieh 
na eene kortstondige ziekte, 
om tot zijne geliefkoosde Stu
dien terug te keeren. Hij over
leed te Toulouse, den 18 October 
1818. Zijne voornaamste wer
ken zijn .- l.o . Description etc. 
(Beschrijving van verscheiden 
nieuwe soorten van versleende 
schelpen en oesterschelpen), 
1781, infol., metl3gekleurde 
plt.n; — 2.o Traite etc. (Ver-
handeling over de mijnen. en 
ijzersmeüovens van het graaf-
schap Foix), Toulouse, 1788, 
in 8.Y0; in het Hoogduitsch 
vertaald, Berlijn, 1789, in 8.M; 
— 3.o Table etc. (Methodische 
tafel der zoogdieren en vogels), 

http://van.de
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in het dep.1 der Opper-Garotmc 
waargenomeu, 1789, in 8.™$ 
— 4.0 Fiord der Pyrénéen, 
Partys, 1795, in fol,, met atlas j 
— 5.o Monographie der steen-
breiten (Saxifrages), 1801, in 
fol. j — 6.0 Histoire etc, (Be-
hnopte geschiedenis van de plan-
ten der Pyrénéen, en wegwtyzer 
voor de kruidkundigen in dat 
land), Toulouse, 1813, in 8.vo, 
met een Supplement, 1818. 
LAPEIROÙSE was correspondent 
van net instituut. Verscheiden 
zijner Verhandelingen zijn op-
genomen in de verzamelingen 
der akademiè'n van Toulouse,, 
van Stokkolm enz. alsmede in 
het Journal de physique. 

LARÉVELMÈRE-LEPAUX (LODE-
WIJK MARIA) , den 25 April 1753 
te Montaigu in Poitou geboren, 
werd aah de universiteit van 
Angers tot M.1' in de regten be-
vorderd. Om aan zijne ouders te 
behagen, bezocht hij gedurende 
eenigen tijd de pleitzaal ; maar 
daar hij in dezelve geenerlei 
bijval inoogslte, legde hij zieh 
meer op de zede- en staatkun-
dige wetenschappen toe. Zijne 
vrouw boezemde hem den smaak 
voor de krnidkunde in, waar-
van zij hem de eerste grondbe-
ginselen leerde, en later hield 
hij er zelf te Angers eenen 
openbaren leergangover, alwaar 
het hem gelukte die wetenschap 
te populariseren. Hij had het 
plan gevormd, om zieh in Zwit-
serland of in de V.ereenigde 
Staten te gaan vestigen, ,toen 
de groote gebeurtenis der om.-
wenteling van 1789 hem van 

dit onderwerp deed afzien. Tot 
de algemeene Staten afgevaar-
digd, nam hij een werkzaam 

' deel aan de debatten dier ge-
denkwaardige vergadering, en 
stemde steeds in den zin eener 
groote hervorming, dochzonder 
zijne -beginselen aan den gang 
van eenige party te onderwer-
pen. Ofschoon hij zieh intus-
schen voor de monarchie had 
verklaard, kon mea door zijn 
stemmen, om den vorst van 
zijne gewigtigste voorregten te 
berooven, zijne republikeinsche 
rigting opmerken. Hij wilde dat 
de regters door het volk zou-
den worden verkozen, en Steide 
voor om op de vaandels" deze 
woorden te doen plaatsen: De 
vrtyhmd of de dood. Een der 
stichters, van den club der Jako-
bijnen zijnde, liet hij zieh later 
in dien der Feuillanten aanne-
men, waarin zieh de konings-
gezinden vereenigden; maar hij 
verliet dezelve weldra om tot 
de Demagogische denkbeeiden' 
terugtekeeren. Na den afloop 
der zitling, werd hijgezworene 
bij het hoogerehof van Orleans, 
daarna lid der centrale admini-
stratie van zijn dep.* Tegelij-
kerlijd predikte hij de zuebt 
voor de gelijkheid en vrijheid, 
aan de inwoners ten platten 
lande, die aan het muiten 
sloegen, daarna werkte hij mede 
aan de zamenstelling van eenen 
club en de redactié van een 
dagblad, in den republikeinschen ' 
zin. Als afgevaardigde bij de 
conventie, deed hij, in ant-
woord op het manifest van den 
her tog van Brunswtyk, het be-

i 3 
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slaii aannemen, hetwelk be-
paalde, dat de Fransche nalie 
al de onderdrukte volken, welke 
hume vrijheid verlmgden terug 
te erlangen, te hulp zoude hö
rnen. Hij had aar» de constitu-
erende vergadering deze gedenk-
waardige woorden gezegd: Op 
den dag, waarop Frankrißzal 
ophonden eenen koning te heb-
ben, *zal het zijne vrijheid en 
zijne rust verliezen, on» aan de 
verschrikkelijke willekeur der 
partijën te worden overgegeven 
(18 Mei 1791). En desniétte-
genstaan.de, stemde hij in het 
procès van LODEWWK XVI, na 
de onbestaanbaarheid der be-
diening van regter met die 
van wetgever te hebben aange-
toond, voor den dood en tegen 
het a p p e l en het uitstel. Een 
moedige tegenslander der berg-
partij zijnde, vertraagde de 
krachtvolle redévoéring, welke 
hij denllMaartl793 uitsprak, 

. gedurende eenige dagen de ze-
gepraal der regêringloosheid. 
Minder gelukkig in eene vroegere 
discussie, had hij vruchtélooze 
pogingen aangewend, om zieh 
tegen de oprigting der révolu
tionnaire regtbank te verzetten. 
Hij had op de bergpartij en in 
het bijzonder op DANTON geze-
gevierd. De Girondijnen gevoel; 
den alstoen hunnen moed her-
leven; maar op nieuw door de 
Demagogen aangerand, werden \ 
zij den 31 Mei en 2 Junij, in ! 
'weerwil der betuigingen van 
L A R i v E L u È R E , die vruchteloos 
naar de eer streefde om hunne 
kluisten U deelen, overwon-
nen. Van toen af besteeg .hij 
dagelijks de tribune, onopbou-

j delijk vraagde hij de nominale 
oproeping, maar zijne woorden 

; werden door het geschreeuw ver-
stikt. In dezen levendigen en 
aanhoudenden oorlog, putteLA-
REVELLIERE, die van natuur 
zwak was, al - zijne krachten 
uit; door sluipkoortsen onder-
mijnd, kon hij de tribune niejt 
meer beklimmen dan door den 
arm zijner vrienden ondersteund. 
Eindelijk verklaarde hij dat hij 
zou opbouden de zittingen bljj-
tewonen, daar hij niet wilde, 
dat men zou kunnen gelooven, 
dat hij door zijne stem of door 
zijn stilzwijgen, aan de bqiten-
gewone of gruwelijke maatre-
gelen had medegewerkt, welke 
men elken dag zag aannemen. 
Bij deze verklaring riepen de 
Montagnards uit: Naar de re-
voluiionnaire regtbank! — Gaat 
üw' gang, antwoordde hijhun, 
eene misdaad meer of minder 
moet « niet veel kosten: de 
president wilde de vergadering 
raadplegen, toen een afgevaar-
digde van af zijne plaats riep, 
dat het. nutteloos was zieh met 
LAREVELLIERE bezig te houden, 
die weldra zijnen natuurlijken 
dood zoude sterven. Deze aan-
merking belette dat men tot de 
stemming overging; maar twee 
uren daarna vaardigde de com-
missie van algemeene veiligheid 
een mandaät van in hechtenis-
neming tegen hem uit, en Steide 
hem weldra buiten de wet. Naar 
het bosch van Montmorency ge-
vlugt, vond hij weldra eene 
nieuwe scbuilplaats bij een'zij
ner vrienden, in de nabijheid 
van Pcronne, alwaar hij tot den 
9 Thermidor vorbleef. Den 8 

http://genstaan.de
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Maart 1 7 9 5 verscheenhij weder 
in de convenlie, die hom tot 
een' harer secretarissen, daarna 
tot lid der cominissie, belast met 
het ontwerpen vän organieke 
wetten, en emdelijk tot.Presi
dent verkoos. Het is omtrent 
dezen tijd" en op den zelfden 
oogenblik, waarop hij bekende 
dat de Republikeinsche rege-
ringsvorm niet aan Frankrtyk 
paste, dat hij voorstelde, om 
de niet beeedigde prieslers, 
welke binnen twee maanden het 
grondgebied der Republiek niet 
zouden verlaten, gelijk te stel-. 
len met de nitgewekenen, te 
weten met den dood te straffen. 
Den 1 September werd hij lid 
der commissie van algemeen 
wehtyn, ging vervolgens in den 
raad der ouden over, en werd 

. den 31 tot lid van het directo-
rium verkozen. Het was om
trent dezen tijd, dat hij de 
even zoo dwaze als goddelooze 
eerdienst der Theophilanthropie 
uitdacht, waarvan hij zieh tot 
opperpriester verklaarde. »*Hlj 
wilde echter, zegt een leyens-
beschrijver, dat deze sekte pries-
ters zoude hebben, en elk der 
sektarissen moest zulks op zijne 
beurt zijn j de dienstdoende 
priesters waren in Witte gewa-
den en driekleurige kapsels ge-
kleed \ en op den predikstoel 
zongen en lazen zij wijsgeerige 
hymnussen en lofzangen, terwijl 
zij den God der natuur aanrie-
pen. Deze Theophilanthropen 
cefenden hunne eerdienst uitin " 
de voornaamste korken van Pa
rtys, gemeenschappelijk met de 
Catholijken." - Deze sekte trok 

I i 

in het begin de .aandacht tot 
zieh en had een zeker getal 
proselieten; maar weldra werd 
zij in een belagchelijk licht ge-
steld, en de Theophilanthropi
sche godsdienst trof het zelfde 
lot als die der Rede, door CHAU-METTE (zie dat Art. -WbL-) uit-
gevonden. LEPAÜX sloot zieh 
daarop, uit vrees voor de ko-
ningsgezinden, bij de partij van 
BARRAS aan, in welke hij een 
der vurigste vervolgers werd. 
Hij presideerde het directorium 
den 18 Fructidor (zie AUOEREAU 
-Wbk.-). Na dien staatkundigen 
Streek ging hij voort met REW-BELL" en BARRAS het gezag te 
deelen, doch bepaalde hij zieh 
tot zaken van den tweeden rang. 
Daar zijn opperpriesterschap in 
de Theophilanthropische eer
dienst, het vermoeden had ver-
wekt, dat hij door dit middel 
tot het opperste gezag wilde ge-
raken, zoo werd hij in Junij 
1 7 9 9 van het directorium uitge-
sloten: toen regende het van alle 
kanten op hemschotschriftenen 
earicaturea ter bespolting zijner 
mismaakte gestalte. Hij was met 
eene middelmatige fortuin tot 
het gezag gekomen; en men 
moet hem het regt doen we-
dervaren, dat. hij dezelve gedu-
rende zijne groote magt, niet 
vermeerderde. Nadat de oogen
blik der aanklagten voorbij was, 
kwam hij te Partys terug, en 
ging voort met de vergaderin-. 
gen van het instiluut geregeld 
bijtewonen;'hij was lid van dat 
genoolsehap sedert deszelfs op-
rigting, en hield verscheiden 
voorlezingen in hetzelve. Bij 
4 
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net ontstaan des keizerrìjks, 
weigerde hìj den eed aan den 
keizer afteleggeh, waarom hij 
bij bet instituut vervangen, en 
genoodzaakt werd zieh van 
Partys le verwijderen ; hij nam 
de wijk naar een klein land-
goed, dat hij te Sologne, drie 
uren van Orléans verwijderd, 
gekocht' had. In 1-809 werd 
bet hem vergund te Partys te-
rugtekomen, en twee jaren later 
liet NAPOLEON'hem eene jaar-
wedde aanbieden, welke hij van 
de hand wees. Niet ver van 
den plantentuin gehuisvest, wan-
delde hij dikwerf in denzelv.en. 
Hij werd niet getroffen door de 
wet op de koningsmoorders, en 
overleed te Partys in 1824. Be-
halve eenige gelegenheidsstukjes, 
heeft men van hemt'l.o Re
flexions etc. (Bedenkingen over 
de eerdienst, over de burgerltyke 
plegtigheden en de nationale 
feesten), Partys, jaar 5 , in 8.vo -} 

in het Hoogd. vertaald, 1 7 9 7 , 
in 8.™ ; — 2.o Essai etc. (Proeve 
over de middelen om de alge-
meenheid der aanschouwers deel 
te doen nemen in alles wat bij 
de nationale feesten gebruikeltyk 
is), jaar 6 , in 8;»° ; — 3.° 
Du etc. (Over het Panthéon en 
een nationaal tooneel), Partys, 
Frimaire, jaar 6 (December 
1 7 9 7 ) , in 8 .™ , enz. ; verder 
eenige Verhandelingen in letter-
kundige tijdschriften. 

LARREY (JOANNES DOMINICUS , 
baron), een beroemde heelmees
ter, uit eene familie gesproten, 
welke reeds meer beroemde 
mannen in dat vak had gele-
verd, werd in Julij 1 7 6 6 te 

Bandeau, bij Bagnères de Bi
garre (Fr". Opper-Pyreneën-dep.1) 
geboren,- begon do beoefening 
der heelkunde onder de leiding 
zijns ooms ALEXIS-LARREV ; in 
1 7 8 7 begaf hij zieh naar Parijs, 
en verkreeg, na een vergelijkend 
examen, den post van tweeden 
inwonenden heelmeester in het 
Invaliden-gesticht. In 1792 als 
adjunet chirurgijn-majoor, bij 
het leger van den Rijn ge-
plaatst, liet hij bij hetzelve de 
vervoerbare veldhospitalen (am
bulances volantes) organiserenj 
die de heelmeesters in staat 
stelden, om de bewegingeh hon-
ner respective corps te volgen, 
en oogenblikkelijk hunne zorg 
aan de gekwetsten toetewijden-
In 1 7 9 4 had hij de direc'tie van 
de heelkundige dienst bij het 
leger van de Oosteltyke-Pyreneen, 
en werd in het volgendo jaar tot 
hoogleeraar bij de militaire ge-
neeskundige school van Tal-
de-Qrace benoemd. BONAPARTE 
beriep hem kort daarna naar 
Italie, om er ambulancen op-
.terigten. Na het verdrag van 
Campo-Formio, met het onder-
zoeken der militaire hospitalen 
van Italie belast, maakte hij 
van deze gelegenheid gebruik, 
om er heelkundige Scholen tot 
stand te brengen, namelijk te 
Padua, te Milane en te Udine. 
Onder de artsen begrepen, be-
stemd om den togt naar Egypte 
medetemaken, gaf hij aldaar 
nieuwe bewijzen van zijnen ijver 
en van zijne zelf-opoffering. In 
Frankrtyk teruggekeerd, werd 
hij in 1802 benoemd tot eer-
sten heelmeester van de garde 
des consuls, in 1804 tot ofll-
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cior van het legioen van eer, 
en in het volgende jäar tot in-
specteur-generaal van de gezond-
Jheidsdienst bij de legers: in deze 
hoedanigheid maakte hij al de 
veldtogten des keizerrijks mede, 
en kenmerkte zieh alom door 
zijne talenten en zijne menseh-
'lievendheid. Op den terugtogt 
uit Rusland legde hij eenen 
moed en eene koelbloedigheid 
aan den dag• die hem den lof 
der veldheeren' en de bewon-
dering der Soldaten, wier vader 
hij was, verwierven. Hij volgde 
NAPOLEON te Waterloo, alwaar 
deze schitterende militaire, roem 
moest verduisteren, en behoorde 
tot de krijgsgevangenen. De 
restauratie handhaafde hem bij 
zijnen op het slagveld van Wa
gram bekomen eertitel van ba-
ron en in den rang, welken 
hij aan zijne diensten en zijne 
talenten te danken had. Tot 
consulterend heelmeester van 
het huis des konings benoemd, 
werd hij bij de reorganisatie 
der akademie van geneeskunde 
een der eerste leden derzelve. 
In 1829 verving hij PELLETAN 
(zie dat Art. -Wbk.-) bij de aka
demie van wetenschappen, al
waar zijne plaats sedert lang 
wasaangeduid. LARREY overleed 
te Partys, den 25 July* 1 8 4 2 , 
na de tröostmiddelen der gods-
dienst ontvangen te hebben. 
Behalve Verhandelingen in de 
yerzamelingen der akademien, 
waarvan hij lid'was, en talrijke 
artikels in de Dietionnaire des 
sciences meäicales, heeft men 
van hem: l,n Relation etc. 
(Geschied- en heelkundig vor-

I i 

slag van het leger vàn het 
Oosten), Partys, 1803 , in 8.V O; 
— 2.o Mémoires etc. (Verhan-
delingeri over de militaire heel-
leunde), ib. 1 8 1 2 — 1 8 , 4 dl.", 
in 8.VO j — 3.o Considérations 
etc. (Aanmerhingen over de geh 
hoorfs), ib'. 1822 s in 8.™ ; — 
4.o Clinique etc. (Heelkundige 
behandeling van bedlegerige sie-
ken), ib. 1 8 3 0 — 1 8 3 6 , 5 dl.», 
in 8. V O , met atlas. Al zijne 
werken zijn in verschillende 
talen vertolkt. 

* "LASALLE VON LÖUISENTHAL 
(WILHELM ALBERT) , in 1768 te 
Dillingen, in het Saarbrücksclie 
geboren, openbaarde reeds vroeg-
tijdig eene bijzohdere neiging 
voor den mililairen stand, zoo-
dat zijn vader voor hem, toen 
hij pas dertien jaren oud was, 
eenen onderluitenants-post in 
het régiment Elsas kocht. Hij 
was eerste luitenant toen de 
ômwenteling begon. Zijn ré
giment bleef in het begin ge-
trouw, doch de révolutionnaire 
beginselen drongen in de gele
deren der Soldaten weldra zoo 
zeer door, dat de regering de 
troepen, waarop zij zieh niet 
kon verlaten, van de grenzen 
meende terug te moeten roepen. 
LASALLE beleefde thans den treu-
rigsten tijdj hij was een der 
weinige officieren, die tegen de 
nieuwe brde van zaken inge-
nomen waren, en dacht zijnen 
bezworen pligt als soldaat slechts 
dan te kunnea vervullen, wan-
neer hij tegen Frankrtyk de 
wapens opvatte. Hij begaf zieh 
onder het régiment Royal AI-
5 
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lemand, dat in het volgende 
jaar den treurigen veldtogt der 
Pruisen naar Champagne mede-
maakte. Na den afloop van 
denzelven werd het regiment 
bij het Oostenrijksche leger in-
gelijfd, en nam deel aan de 
raeesle gevechten der jaren 1 7 9 3 
en 1794 . LÄSALLE werd aan-
gezocht om in Eransche dienst 
te treden, doch wees zulks 
met afschuw van de hand. Zijn 
grootvader was op het moord-
schavot gevallen; zijn vader 
had drie jaren in de gevangenis 
doorgebragt, en zijn eigen haat 
legen de omwenteling was niel 
afgenomen, ofschoon ook het 
schrikbewind intusschen geval
len was. Hij gaf de voorkeur 
aan de Hollandsche dienst, 
waarvoor de prins VON LÖWENSTEIN-WERTHEIM jaist een jager-
corps wierf. In deze dienst 
was hij echter niet gelukkig, 
Het was het tijdslip van den 
inval van PICHEGRU , en de ge-
heele dapperheid vaneenbelrek-
kelijk klein corps kon tegen de 
overmagt niets uitrigten. Het 
corps van LASALLE moest den 
Bommelerwaarä, na eene dap-
pereverdedigingontruimen, ook 
Naarden zag het zieh verpligt 
overtegeven. Wat het zwaard 
des vijands en de desertie had 
overgelaten,. trad in Maart 
1 7 9 5 in Engeische soldij en 
werd in het volgende jaar naar 
West-lndie gezonden. Het was 
te<doe'n, orn de herovering van 
het eiland St. Lueie, welks 
bezit van het fort Werne For
tune afhing. LASALLE bood zieh 
aan, om rnet 200 zijner jagers 
en 100 Engelschcn den nanval 

te ondernemen, tnaar de kleine 
S c h a a r had onder het vuur uit 
de hooger liggende schansen 
zeer yeel te lijden. LASALLB 
zelf bekwam twee kogels in 
het dijbeen, en moest zieh uit 
het gedrang laten dragen,- de 
generaal ABEHCROMBY meende 
hem mel de verzekering te 
trooslen, dat zijne wonden hem 
aanspraak op pensioen gaven, 
doch LASALLE verklaarde hem, 
dat hij slechts voor deeervocht 
en bad dringend om ondersteu-
ning voor zijne hard bedrukteja
gers. Zijn wensch werd vervuld, 
en de inneming van het fort was 
het gevolg. Naauwelijks was 
hij hersteld, of hij werd met 
eenen kruistogt tegen de zee-
roovers belast, en nam daarop 
deel aan den aanval tegen het 
Spaansche eiland Trinidad. In 
het volgende jaar keerde hij 
met zijn corps naar Engeland 
terug, en nam in 1800 deel 
aan den oorlog tegen Frankrijh. 
De taak was hem opgelegd, om 
door zyn doordringen in de' 
dalen van het Zwarte-Woud, 
het leger-corps van ÄUGEREAÜ 
zooveel mogelijk terug te hou-
den j hij had echter ter berei« 
king van dat doel over veel te 
geringe strijdkrachten te be-
schikken, en het was reeds 
veel, dat hij zijne troepen voor 
eene volslagene vernietiging be-
waarde. Deze veldtogt was zijn 
l a a t s t e ; door de menigvuldige 
veldtogten, door zijne wonden 
en door de West-Indische koorls 
uitgeput, nam hij zijn ontslag, 
eh ging met zijne vrouw, eene 
Kreoole van het eiland St. Vin
cent, naar Bayreuth, waar hij 
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den keurvorst MAXIMILIAAN van 
Beijeren, zijnen voormaligen 
overste in hét regiment Ehas, 
vond en door denzelven tot 
majoor d la suite benoemd werd. 
Op eene reis naar zijne ouders 
in Frankrijk door verschillende 
gevaren bedreigd, ging hij voor 
de» laatste maal West-IndiS be-
zoeken, ten einde de aange-
legenheden zijner echtgenoote 
aldaar te regelen, en kocht 
daarop eigendommen in den 
omtrek van Trier aan, waar 
hij zijne volgende levensdagen 
in ongestoorde rust doorbragt. 
Zijn haat tegen de Franschen 
verliet hem ook thans nog niet. 
In weerwil aller aansporing, 
was hij niet te bewegen', om 
zieh ,te Parys aantemeldea, 
om net op hem vallende aan-
deel der schadeloosstelling der 
emigranten in ontvang te neraen. 
De orde van den H. LOÖEWIJK, 
hem door LODEWIJK XVIII ge-
schonken, droeg hij nooit. Se-
dert 1809. naar Tiveebruggen 
verhuisd, verliet hij deze hem 
aangenaam gewordene wöon-
plaats, toen aldaar in 1830 
eenige onlusten ontstonden, 
verkocht zijn huis en al zijne 
overige eigendommen, en keerde 
naar zijn landgòed terug. De 
laatste tijd zijns levens was een 
onafgebroken lijdeh, waarvan 
hem den 27 September 1845 
de dood bevrijdde. 

LAS-CASES (MARIN JOSEPH EM
MANUEL AUGUSTE DIEUDONNÉ >-
graaf DE)̂  in 1766 op het 
kasteel Las-Cases (Fr. Opper-
GaronMe-dep.t) geboren, was uit 
dezelfde familie als de deugd-

zame bisschop van Chiapa (zie 
CASAS -Wbk.-). Na zijne Studien 
bij de paters van het Oratorium 
van Vendome volbragt te hebben, 
werd hij tot de militaire school 
loegelaten, waarin hij groóte vor-
deringen maakte. Voor de zee-
dienst besterad, ging hij aan 
boord van een gallo-spaansch 
schip, bestemd om Gibraltar te 
belegeren,- hij liep daarbij groot 
gevaar, en nam deel aan den 
zeeslag, die bij Cadix geleverd 
werd. Nadat dé vrede gesloten 
was, voltooide hij zijne opvoe-
ding ea deed verre reizen,'van 
welke hij nieuwe kundigheden 
medebragt. la 1787 werd hij 
tot scheeps-luitenant benoemd. 
Twee jaren later week hij uit 
en diende in het leger van den 
prins van CONDIS. Hij stak daarop 
naar Engeland over, nam deel 
aan de bngelukkige onderneming 
van Quiberon, en, in London 
teruggekeerd, ging hij voort met 
er lessen te geven in verschil
lende vakken van onderwijs. De 
1 8 Brumaire vergunde hem in 
Frankrijk terugtekeeren, en hij 
Ieefde er in dé afzondering, zieh 
enkel met letterkundige werk« 
zaamheden bezig houdende. Maar 
toen in 1809 de Engeischen 
Vlissingen bedreigden, trad hij 
als vrijwilliger in dienst om 
hen te bestrijden, en diende 
onder den staf-van BERNADOTTE. 
Reeds toenmaals door NAPOLEON 
opgemerkt, werd hij achtereen-
volgend kamerheer, rekwesl-
raeester, graaf, en daarenboven 
met verscheiden zendingen be-
last. In 1 8 1 4 weigerde hij, 
om do adhaesie van den••Staats« 
ráad, in de vervallen-verklaring 
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des keizers, te onderteekenen, 
hervatte na den 20 Maart zijne 
bedieningen, en was een der 
vier vrijwillige deelgenoolen der 
ballingschap van NAPOLEON op 
Ste. Helena, aan v/ien hij in alle 
omstandigheden de meestelrouw 
en verkleefdheidopenbaarde. Hij 
was sedert 1 8 rnaanden bij den 
doorluehtigen gevangene, van 
wiea hij het volle vertrouwen 
genoot, dien hij tot secretaris 
»verstrekte, wiens gedachten hij 
verzamelde, of wiens herinne-
ringen hij volgens zijne dictata 
opschreef, toen hij op last van 
den gouverneur HUDSON-LOWE 
(zie dat Art.) naar de Eaap de 
Goede Hoop werd verbannen, 
en na aldaar 8 rnaanden als 

. gevangené te zijn geweest, naar 
Europa overgebragt en te Ostende 
aan wal gezet. Na zieh, steeds 
door de policie bewaakt, eenen 
geruimen tijd te Frankfort a/M 
en in België te hebben opgehou-
den, en vruchtelooze pogingen 
bij de mogendheden te hebben 
aangewend, om den toestand 
van den gevangene van Ste. He
lena te verzaenten, keerde hij 
«erst na den dood van NAPOLEON 
naar Frankrijk terug; hij ging 
alstoen een landgoed bij Parijs 
bewonen, alwaar hij in de af-
zondering leefde, zieh enkel bezig 
houdende met het verbeteren van 
zijnen Atlas historique et géo
graphique (Geschied- en aard-
rijkshundige Atlas), [waarvan de 
beste en prachtigste uitgave is 
die van Brüssel, 1 8 2 7 , onder 
dezen titel-.Atlas historique,gé
néalogique , chronologique et géo
graphique par A. LE SAGE (comte 
DE LAS-CASES), avec des,aug

mentations par J. MARCHAL , de 
Bruxelles, et de nombreuses amé
liorations par une Société de sa-
vans et de gens de lettres, in 
planoj De vermeerderingen van 
MARCHAL bestaan voornamelijk 
in de toevoeging eener Geschie-
dénis der Nederlanden, en drie 
kaarten, dat rijk betreffende. 
In zijne ballingschap op Ste. He
lena was de beoefening van de
zen onwaardeerbaren Atlas de 
voornaamste bezigheid van NA
POLEON, terwijl hij aan den 
auteur de vleijende verzekering 
gaf, dat indien hij denzelven tij-
dens zijne groolheid hadde ge-
kend, hij er de lycéen en aile 
opvoedings-gestichten medeover-
stroomd zoude hebben] ; ook-
verbeterde hij in dien rusttijd 
zijn Mémorial de Ste. Hélène, 
een werk waarvan de elkander 
yerdringende uitgaven, en de 
vertolking in verschïllende talen, 
genoegzaam het gewigt en de 
belangrijkheid bewijzen. Deeer-
ste üitgaveis die van Partys,-
1 8 2 1 — 2 3 , 8 dl.a, in 8 .«} de 
laatste 1 8 4 2 , 2 dl.n, gr. in 8.™, 
is met Vignetten van CHARLET 
versierd. In 1830 werd LAS-CA
SES , door het Seine-üevt tot lid 
van de kamer der afgevaardigden 
verkozen, waarin hij zieh onder 
de oppositie schaardej hij over-
leed te Passy den 1 6 Mei 1842. 

* LASSO (ORLANDO M) » A M * 
Artikel, in het Wbk. voor-

. körnende, toetevoegen."»V°or 

dezen beroemden kerkelijken 
toonkunstenaar Het konmg 
LODEWHK van Betyeren een 
standbeeld oprigten, hetwelk 
volgens het model van profes-
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sor WINDMANN door MÜLLER 
in metaal gegoten en voor het 
Odeon te München, naast het 
gedenkteeken van GLUCK ge-
plaatst is. De plegtige ont-
liulling had plaats den 1 5 
Oclober 1849. Het op het 
voetstuk in metalen letters 
gedreven opschrift, duidt den 
naam van den kunstenaar al-
dus aan : ORLANDO DE LATTRE 
genannt ORLANDO DI LASSO 
— op welken grond weten 
Wij niet. De meesle vroegere 
en latere schrijvers komen er 
in overeen, dat de componist 
met zijnen vaderlandschen 
naara ROELAND LASS gehee-
ten heeft, waaruit in het 
Lalijn ORLANDUS LASSUS, en 
in het Itaüaansch ORLANDO 
DI LASSO gevormd is." 

LÄSTEYRIE-DUSAILLANT (graaf 

KAREL PniLIBERT DE), in 1 7 5 9 

te Brives4a-Gaillarde (Er. Cor-
è̂ze-dep.1) geboren, maakte zijne 

Studien te Limoges, en kwam 
dezelve te Partys voortzetten. 
Na een gédeelte van Europa 
bezocht te hebben, was hi} ; ten 
gevolge der gebeurtenissen van 
den Russischen oorlog, genood-
zaakt naar Frankrtyk terugte-
keeren. Hij bragt uit Beißeren 
werklieden in de lithographie 
mede, en bragt in 1 8 1 5 in 
zijn vaderland de eerste en 
schoonste werkplaats tot stand, 
welke er in dat vak in Franh
riß bestaat. Vruchtbaar in 
nutlige ontwerpen, had hij een 
kabinet en eene bibliotheek za-
mengesteld, welke al de voor-
werpen en elemeniaire werken 
over de landhnishoudkunde be-

vatte, Bij herhaling bood hij 
dit kabinet der regering aan, 
onder de eenige voorwaarde, 
dat het een openbaar gesticht 
zoude worden; deze edelmoe-
dige aanbiedingen werden niet 
aangenomen. Zijn liberalismus 
deed hem met geestdrift de 
zaak van Grieherüand omhel-
zen. Hij was een der stichters 
van de Grieksche commissip, 
welke door hären invloed op 
het openbaar gevoelen, op eene 
krachtdadige wijze medewerkte 
aan den gelukkigen ui.tslag vaa 
eenen zoo wenigen opstand 
Na zieh op het einde der re
gering van LoDEWUic PHILIPPUS 
in de gelederen der opposilie 
te hebben geschaard, nam hij 
deel aan de werkzaamheden der 

' kiezers van het Seme-dep.*, en 
presideerde in 1847 het gast-
maal van Chdteau-Rouge. Na 
de uitroeping , der republiek, 
leefde hij in de afzondering en 
overleed in 1849. . Tot zijne 
werken behooren: l.o 'Tratte 
etc. (Verhandeling over de wol
dragende dieren van Spanje), 
Partys, 1790, in 8s»; — 2.o 
Du cotonnier etc. (Over den ka-
toenboom en de aankweeking 
deszelven), ib. 1808 , in 8.™,« 

— 3.o Du pastel etc. (Over de 
weede, den indigoboom en an
dere planten, waaruit men eene 
blaauwe kleur kan trekken), ib. 
1811, in 8.?°; —• 4.o Consti
tution etc. (Slaatsregeling der 
Spaansche monarchie), ib. 1815, 
in 8.™; — 5.o NoUveau etc. 
(Nieuw stelsel van opvoeding voor 
de lagere Scholen), ib. 1815; 
— 6.o Mähode etc. (Natuurliße 
wißze bij het ondenvtys der taten 
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te volgen, eene handleiding voor 
onderwtyzers en leerlingen), ib. 
1 8 2 6 , in 1 8 . M O ' De graaf DE LAS
TET, RIE heeft medegewerkt aan 
de Dictionnaire d'Agrkulture. 

LATIL (J. B . MARIA ANTONIOS 
DE), kardinaal, in 1 7 5 1 op het 
eiland Ste. Marguerite geboren, 
volbragt zijne Studien in het' 
serhinarie van St. Sulpice te Pa
rtys , en werd in 1 7 8 4 tot pries-
ter gewijd. Tot groot-vikaris van 
den bisschop van Vence benoemd, 
vertegenwoordigde bij dien pre-
laat, in de baljuwschaps-verga-
dering. van het diocees, welke 
de bijeenroeping der algemeene 
slaten voorafging, en. toonde 
zieh aldaar zeer ingenomen tegen 
de toenmaals van alle kanten 
ingeroepen hervormingen, Zieh 
gelijk blijvende in zijne begin-
selen, weigerde hij den eed aan 
de eonslitutie afteleggen, welke 
de oude organisatie der geeste-
hjkheid veranderde , en verliet 
FranUrtyk in 1 7 9 1 . Hij kwam 
in het volgende jaar in betzelve 
terug, ongetwijfeld met eenige 
zending belast; maar te Montfort-
l'Amaury aangehouden, haastte 
hij zieh, zoodra hij daartoe in 
Staat was, om naar Duitsch-
land terugtekeeren, en ves-
tigde zieh tQ Dusseldorp, alwaar 
hij zieh door zijne begaafdheid 
voor den kansel zeer beroemd 
maakte. Later begaf hij zieh 
naar Engeland, werd aalmoeze-
nier van den graaf van ARTOIS, 
en verliet van dien oogenblik 
af dien prins niet weder, welke 
hem zijn gebeele vertrouwen 
geschonken had. In 1 8 1 4 in 
Frankrtyk taruggekeerd, werd 

I hij lid der beide commissien,. 
! ingesteld om zieh met da ker-
l kelijke zaken bezig te hooden, 

en nam een levendig deel aan 
al de ten gunste der geestelijk-
heid genomene, maatregelen. In 
1 8 1 6 verleende de Paus hem 
den titel van bisschop Van Amy-
clea; in 1821 werd hij tot het 
bisdom van Chartres beroepen, 
dat door het nieuwe concordaat 
hersteld was, en in 1824 tot 
den aartsbisschoppelijken stoel 
van Reims verheven. In deze 
hoedanigheid verrigtte hij in het 
volgende jaar de zalving van 
KAREL X (zie dat Art.). Sedert 
1 8 2 2 tot pair benoemd, kon 
het niet missen of deze prelaat 
werd in den raad van den nieu-
wen koning beroepen. Tot mi
nister van staat benoemd, werd 
hij in 1826 door Paus LEO XII 
met het Uoomsche purper ver-
eerd, als eene belooning voor de 
menigvuldige diensten, welke hij 
aan de Kerk bewezen had. Des-
niettegenstaande onderleekende 
hij den 1 0 April de verklaring 
der Fransche geestelijkheid over 
de onafhankelijkheid der lijde-
lijke raagt in burgerlijke zaken. 
Hij begaf zieh in 1829 naar 
Rome, om bij het conclave te-
genwoordig te zijn, waarin Pms 
VIII verkozen werd. . Sedert 
zijne verheffing tot de bisschop-
pelijke waardigheid, had hij op-
gehoudön de biechtvader des 
könings te zijn, en hij bragt 
het grootste gedeelte des jaars 
in zijn diocees door. Hij was 
te Reims, toen de ordonnantie'n 
in het licht versehenen, waar-
aan hy geheel vreemd was ge-
weest. Den 2 7 Julij te Partys 
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aangekoraen, volgde hij KAREL 
X naar Engeland, en vergezelde 
hem naar de verschillende woon-
plaatsen, welke die vervallen 
vorst belrok. Na den dood van 
dien monarch deed hij twee-
reizen naar Rome, en daar bij 
bevond dat het luchtsgestel al-
daar hem niet günstig was, en 
nog minder dat van Oostenrijk, 
keerde hij naar Frankrijk teirug, 
met oogmerk om zijn geboorte-
land te gaan betrekken; maar te 
Gemmenos bij Marseille aange-
komen, overleed hij aldaar den 
6 December 1839. Bij de ver-
.voering van zijn stoffelijk over-
blijfsel naar Reims,, sprak een 
zijner groot-vikarissen, de abbe 
HERBLAT, eene lijkrede uit, die 
in het licht is versebenen. 

LATOUR D'AUVERGNE. — Zie 
TOUR D'AUVERGNE -Whit.-

LATREILLE (PETRUS ANDREAS) , 
een beroemde natuurkundige, 
te Brives (Ft. Correze-dep.*), 
den 19November 1 7 6 2 geboren, 
„maakte zijne Studien te Parijs 
in het collegie Lemoine, alwaar 
hij de toegenegenheid van HAUY 
won, en omhelsde den geestelij-
ken Staat. In 1 7 8 6 keerde hij 
naar zijne geboorteplaats terug, 
en daar hij geenerlei bediening 
had aangenomen, wijdde hij 
zijnen geheelen vrijen tijd toe 
om nasporingen omtrent de in-
sekten te maken. Eenige zelrt-
zame planten, welke hij op 
eene nieuwe reis naar Parijs 
aan LAMARCK aanbood, verschaf
fen hem de kennismaking met 
dezen grooten natuurkundige, 
dien hij later in zijnen leerstoel 

bij het museum van naluurlijke 
historie opvolgde (,zie LAMARCK 
•Wbk.-). Onder het schrikbe-
wind te Brives als priesler in 
hechtenis genomen, word hij 
naar Bordeaux vervoerd, in het 
kasteel Ha opgesloten, en tot 
verbanning veroordeeld. Te mid
den zijner ongelukken werd de 
wetenschap, welke hij zoo ijvo
rig beoefende, eene gelegenheid 
van heil en redding. Toen de 
geneesheer der gevangenisseh 
zieh verwonderde, hem, terwijl 
zijn hoofd bedreigd was, in de 
beschouwing van een insekt ver-
slonden te zien, zeide hem LATREILLE: Het is een seer zeldsaam 
insekt. Het insekt wordt voor 
eenen natuurkenner van Bor
deaux (BORY SAINT-VINCENT) ge-
vraagd en verkregen, waarop 
deze het .zieh ten pligt stelde 
LATREILLE aan het gevaar dat 
hem bedreigde- te onttrekken, 
en weldra ziet zieh de natuur
kundige priester, in weerwil 
der hinderpalen, welke dezer 
edele poging in den weg stün
den, aan de vrijheid terugge* 
geven. De beer MARTIGNAC droeg 
ook veel bij tot zijne bevrijding. 
In 1 7 9 7 werd hij op nieuw 
verbannen: maar, door deach-
ting zijner medeburgers omringd, 
kon hij in het volgende jaar te 
Parijs terugkomen. Kortdaarna, 
werd hij benoemd tot corres
pondent van het instituut, en 
verkreeg eene aanstelling bij het 
museum van natuurlijke histo
rie, alwaar hij met de methodi
sche rangschikking der insekten 
belast werd. Ja 1 8 1 4 verving 
hij zijnen vriend OLIVIER bij 
de akademie van wetenschappeu. 
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Zelfs volgens de getuigenis zijnec 
medediogers, heeft LATREILLE 
zieh in den eersten rang der 
insektenkenners geplaatst, en 
bijna al de geleerde genootschap-
pen van Europa haastten zieh 
om hem onder hunne leden 
optenemen. Hij overleed den 
6 Februarij 1833 ; zijne voor-
naamste werken zijn: lo His
toire etc. (Natuurltyke historié der 
Salamanders van Frankrtyk), 
Partys, 1800, in 8.vo; — 2.o 
Histoire etc. (Natuurltyke histo
rié der mieren), Partys, 1802, 
in 8.™, met 21 plt.n ; — 3.o 
Genera crustaceorum et insecto-
rum secundum ordinem natura
lem in familias disposila}, ib. 
1806—1809, 4 dl.», in 8.™ • 
—- 4.0 Familles etc. {Natuurltyke 
familiën, van het âierenrtyk, be-
knopteltyk en in eene ontledende 
orde voorgesteld, met de aan-
wtyzing vanderzelver geslachten), 
ibid, 1825, in 8.™5 — 5.0 

' Cours d'entomologie etc. (Ver-
handeling over de insekten, of 
natuurltyke historié det schelp-
dieren, arachniden, duizend-
beenen en gekorvene diertjes), 
ibid, 1831, in 8.™, met 24 
losse platen. Onder al zijne 
vodrtbrengselen is dit werk het 
meest gezochte en het belang-
rijkste. LATREIIXE heeft het Ma
gasin, encyclopédique, het Bulle
tin de la société philomatique, 
de Annales et mémoires van het 
muséum der natuurlijke historié 
met een aantal waarnemirigen 
verrijkt; hij heeft Supplementen 
voor de nieuwste uitgaven van 
BUFFON geleverd, en was de 
medearbeider vari CUVIER, van 
PEJEAN en van DETERVILLE. 

LAUREAU (PETRUS), in Auxois 
in 1748 geboren, kwam te Pa
rtys zijne studiè'n voortzeWen, en 
zijnen smaak voor de letteren, 
aankweeken. Hij had vôôr 1789 
den titel van gesefaiedsehrijver 
van den graaf van Artois. Tij-
dens de nieuwe administrative 
verdeeling van Frankrtyk, werd 
hij door zijne Jandgenoolen tot 
vice-president van het Yonne-
dep.t verkozen, alwaar hij zieh 
de slandvastige verdediger toonde 
van orde en vrijheid. Na den 
afloop der zittingen, haasttehij 
zieh, om zieh weder naar zijn 
dep.' te begeven, alwaar hij. 
het geluk had, van aan al de 
vervolgingen te ontsnappen te-
gen de welgezinden gerigt. Te 
verstandig om naar publieke 
ambten te dingen, leefde hij 
aldaar vergeten en gerust, ter-
wijl hij al het goede stichlte, 
wat in zijn vermögen stond. Hij 
bereikte eenen zeer hoogen ou-
derdom, en overleed den 28 
Maart 1845, te St. André, bij 
Avallon. Behalve l'Amérique 
découverte, Autun, 1782, in 
12.110, eene soort van dichtstuk 
in proza, een gewrocht zijner 
jeugd, en thans geheel vergeten, 
heeft men van hem: l.o Eloge 
etc. (Lofrede op den koning van 
Pmissen — FREDERIK H —)> 
Partys, 1787,- in 8.™ ; — 2.° 
Histoire etc. (Gesehiedenis van 
Frankrtyk vôôr CLOVIS), ibid, 
1789, in 4>, of 2 dl.", in 
12.wo. _ 3.o Traité etc. (Ver-
handeling over de verbetering 
der dier- en plant-geslachten), 
ib. 1802, in 8.™ 

LAUTH (TROMAS), hoogleeraar 
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in do ontleedkun.de en Physio
logie bij de faculteit van Straats-
bürg, " in welke stad hij den 
19 Augustus 1758 geboren werd, 
was de zoon van eenen beroem-
den verloskundige. In 1785 
tot hoogleeraar der ontleed- en 
heelkunde bij de universiloit 
zijner geboorteplaats, benoemd, 
bekleedde hij dezen dubbelen 
leerstoel met eene begaafdheid, 
die zijnen roem weldra door 
geheel Duitschland verspreidde, 
alwaar men vruchtelooze pogin-
gen aanwendde, om hem der-
waarts le lokken. In. 1795 
werd hij tot eersten geneesheer 
van bei hospitaal van Straats-
bürg benoemd, en ging voort 
in die betrekking de achting 
zijner medeburgers te verdienen. 
Met uitgebreide kundigheden, 
vereenigde hij de edelste hoeda-
nigheden, en overleed, algemeen 
betreurd, den 16 September 
1826. Zijne voornaamste werken 
zijn : 1.° Scriptorum latinorum 
de anevrismatibuscollectio, 1785, 
in 4.t0 j — 2.o Nosologia chi
rurgica, Straatsburg, 1788, in 
8. v oj — 3.o Vie etc. (Leven 
«an JOHANN HERMANN), ib. 1802, 
in 8.vo; — 4.o Histoire etc. 
(Geschiedenis der ontleedkunde), 
tot op HARVEY, 1815, in 4.t° 
l.o deel. 

LAVALETTE (MARIA CHAMANS , 
graaf DE), in 1769 te Parijs 
geboren, was een der laatsle 
verdedigers van LODEWIJK XVI, 
op den 10 Augustus 1792. Kort 
daarna als vrijwilliger aan het 
Alpen-legmia verbünden, diende 
hij aan den Iììjn, in àeVendée 

II. DEEL. K 

en in Italie". Bij den slag van 
Arcóle, werd hij tot kapitein" 
bevorderd, en werd adjudant 
van den generaal BONAPARTE , die 
hem met verscheiden zendingen 
belastte, • waarvan hij zieh op 
eene wijze kweet, die het in 
hem geslelde vertrouwen al 
meer en meer regtvaardig'de. Hij 
vergezelde den grooten veldheer 
op deszelfs togt naar Egypte , 
en streed aan zijne zijde bij 
de pyramiden, op den berg 
Thabor en te St. Jean d'Acre. 
Na den 18 Brumaire, waartoe 
hij had bijgedragen ,• werd hij 
commissaris en daarna alge
meen directeur der poslerijen, 
met den titel van staatsraad. 
In 1814 verloor hij die betrek
king , maar werd in dezelve 
hersteld, bij de terugkomst van 
NAPOLEON van het eifond Elba, 
welke men hém beschuldigt le 
hebben vobrbereid. In de or
donnance van den 24 Julij be-
grepen, werd hij in heeh tenis 
geriomen en, voor het hof van 
assises van bel «Seiwe-dep.1 ge-
voerd, dat hem den 21 Novem
ber ten dood veroordeelde. Daags 
vóór dat de executie zou plaats 
hebben, begeeft Mevr. DE LA
VALETTE zieh naar de gevange-
nis, en, na aldaar hare kleeding 
met die van hären echtgenool 
verwisseld te hebben, gelukte 
het haar hem te doen ontsnap-
pen. Hij vlugtte naar Belgie 
en bereikte Beigeren, alwaar hij 
bij zijnén bloedverwant EUGE-
NIUS DE BEAUHARNAIS verbleef, 
tot dat in 1822 genade-brieven 
van LODEWIJK XVI II, hem de 

' poorlen van . Franhrijk weder 
k 

http://ontleedkun.de
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verwekte eene önlzettende geest-
drift. Het Gemeente-bestuur (la 
Commune) liet den 1 2 Januarij 
geschut planten, ten einde er 
de voorstelling van te beletten. 
Maar de Conventie vernietigde 
het besluit van het Gemeente-
bestuur, en de acteurs konden 
hetzelve sp,elen voor twee dui-
zend aanschouwers in eene zaäl, 
die döor dertig duizend bajon-
netten omringd werd. Toen de. 
generaal SANTERRE zieh op het 
tooneel vertoonde, om hetvolk 
aantespreken, werd hij met uit-
jouwingen overladeu. Onder het 
derde bedrijf, riep een der aan
schouwers uit: Laat ms de 
Jdltobijnen in hunne roofneslen 
gaan toemetselen, en het publiek 
jnichte zulks tbe. Van deze 
omstandigheid onderrigt* liet de 
koning den schrijver verzoeken i . 
hem met zijn werk bekend te 
willen maken, en LAYA zond 
het den vorst in de gevahgenis. 
Marseille had eene deputatie 
aan den schrijver van den Ami 
des lois gezonden; deze hulde, 
döor de sectien goedgestemd, 
deed hem in de gevangenis wer. 
pen, waarin hij vijftien maan- . 
den verbleef. LAYA had het 
geluk aan het schavot te ont-
snappen, en kwam den 9 Ther-
midor weder te voorschijn. Hij 
ontwierp het verslag, volgens 
de bij ROBESPIERRE gevonden pa
pieren', hetwelk COURTOIS , na 
hetzelve gewijzigd te hebben, 
in de conventie voorlas, en 
leende in verschillende omstan-
digheden zijne pen aan dien 
afgevaardigde. Onder het con-
sulair bestuur, dong bij naar 
den post van onder-prefekt van 

openden. Bij het eerste berigt 
zijner ontsnapping, had deze 
vorst gezegd: Meer, DE LAVA
LETTE is de eenige die hären 
pligt heeft gedaan. De terug-
komst van LA VALETTE was niet 
in staat om aan zijne vrouw 
het gebruik barer geestverm.o-
gens lerugtegeven, welke zij 
sedert zijn vertrek verloren had. 
Hij leefde vergeten te Parijs, 
of op een naburig landgoed,en 
overleed in de eerste dagen van 
Maart 1830 ; hij liet Mémoires 
na, die in 1 8 3 1 , in 3 dl.*,in 
8.TO gedrukt zijn. Men vindt 
er belangrijke bijzonderheden in 
over zijne ontsnapping uit de 
conciergerie 

LAVALLIÈRE. —- Zie VALLIJÉRE 
•Wbk-

LAYA (JOANNES LODEWIJK) , een 
achtensWaardige letterkundige, 
te Parijs, den 4Decb. 1 7 6 1 , uit 
eene oorspronkelijk Spaansche 
familie geboren, was de bloedver» 
want van Mevr. DUFRESNOY (zie 
dat Art. -Wbh.-), wier eerste 
schreden in de dichterlijke loop-
baan hij bestuurde. Eenige 
omstandigheids-geschriften, en 
naauwkeurige doch koeleverzen 
hadden hem onder de menigte 
niet kunnen onderscheiden, toen 
een tooneelstuk l'Ami des lois 
(de Vriend der wetten), een werk, 
waarin nog meer moed dan ta
lent doorslraalde, zijn' naam 
eensklaps aan Franhrijk kwam 
bekend maken. Dit stuk, voor 
de eerste maal uitgevoerd den 2 
JanUarij 1 7 9 3 , te midden der 
debatten van het procès van den 
ongelukkigen LODEWIJK X V I , 
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Fontainebleau, maar Icon den-
zelven niet bekomen, wijl hij 
de letteren beoefend en treur-
spehn vervaardigd had. Later 
vergezelde hij- den heer ALEXANDER DE LA B.OCHEFOUCAULT, 
afgezant te Dresden. Plaatsver-
vanger van SAINT-ANGE (zie dat 
Art. -Wbk.-) in het Collegie 
van Karel den Groote, werdhij 
geroepen om DËLILLË optevol-
gen in den leerstoel der dicht-
kunst bij de faculteit van let
teren. Den 6 Augustus 1 8 1 7 
vérving hij CHOISBUL-GOUPFIER 
(zie dat Art. Wbk.-) bij de Fran-
sche akademie. LAYA overleed 
in Augustus 1833. Behalve 
eenige weinig belangrijke losse 
stukjes, heeft men van hem : 
l.o Essais etc (Proeven van 
twee vrienden), met LEGOUVJÉ , 
Parijs, 1 7 8 6 , in 18.™} — 2 . o 
Jean Galas, een treurspel, 1 7 9 1 , 
in 8.™ ; 3.° Les dangers 
etc. (De gevaren der inbeelding), 
Parijs, 1790 , in 8.™ Dit too-
neelstukje, waarin de schrijver 
het vooroordeel der onteerende 
straffen aanrandt, • genoot veel 
bij val 5 — ifi l'Ami etc. (De 
vriend der wetten), blijspel in 5 
bedrijven en in verzen, ib. 1822, 
in 8.?°. (zie boven); — 5.o Les 
derniers etc.(Delaatsteoogenblih 
ken der voorzitster DE TOURVEL) 
heldendicht, 5.° uitg. 1 7 9 9 , in 
8.vo . — e.o Epitre etc. (Brief 
aan eenenjeugdigen landbouwer, 
kortelings tot afgevaardigdever-
kozen), 1 7 9 9 , en 1818, in 8.™, 
waarvan het doel is om te be-
wijzen, dat de halfgeleerdheid, 
in aile kunsten zoo gevaarlijk. 
zulks yooral in de welgeving 
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is, en dat het eenvoudig ge-
zond verstand in dezelve te 
verkiezen is boven schijn-be-
kwaamheid; — 7.o Eusebe, 
heldendicht, Parijs, 1 8 0 7 , in 
8.TO; herdrukt onder dezen titel .-
Lettre etc. (Brief van EUSEBIUS 
aan zijnen vriend), ib. 1 8 1 5 , 
in 8.™ 5 — 8.o Falkland of 
het geweten, tooneelspel in 5 
bedrijven in proza, in 1 7 9 9 
ten tooneele gevoerd, ib. 1 8 2 1 , 
in 8.f° Verder heeft hij aan 
verscheiden leiterkundige ön-
dernemingen medegewerkt of 
er bijdragen loe geleverd. 

LECHEVALIER ( J O A N N E S BAP-
TISTA), te Trely (Fr. Kanaal-' 
dep.t) in 1 7 5 2 geboren, is een 
der geleerden, welke CHOISEUL-
GOUFFIER naar Konstantinopel 
vergezelden, en door faunne 
werkzaamheden bijdroegen tot 
de verzameling der bouwstoffen 
van zijn heerlijk werk over 
Griekenland. Het is aan hem, 
dat men in het bijzonder de 
ontdekking te danken heeft der 
grayen van AJAX, van ACHILLES 
en "van PROTESILAS. In 1788 
in Frankriß teruggekeerd, ver-
wijderde hij zieh weldra weder 
uit een land, alwaar elke dag 
nieuwe gevaren aanvoerde, en 
na Dnitschland en de Noordsche 
Staten bezochttehebben.kwam 
hij te Landen, alwaar hij gedu-
rende eenigen tijd letterkundige 
lessen gaf. Na den 9 Tbermi-
dor, waagde hij het te Parijs 
terugtekomen, alwaar hij door 
TALLEYRAND, loenmaals minis
ter van buitenlandsche zaken , 
welwillehd werd onlvangen,'en 
2 
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die hem eene aanslelling in zijne 
bureaux gaf. Den 18Fructidor 
haaslte hij zieh, eene zending 
naar Spanje aantenemen, welke 
hem de gelegenheid verschafte, 
de voornaamste Steden van het 
Schier-eiland te bezoeken. In 
Frankriß teruggekeerd, gaf hij 
er in 1799, de .1.« uitgave zij-
ner Rds naar Troade in het 
lieht, waarvan hij reeds frag-
menten in Duitsche en Engel-
sche tijdschriften bad geplaatst. 
Hij werd daarop aan MECHAIN 
(zie dat Art. -Wbk.-) toegevoegd, 
die belast was met het opmelen 
van den Meridiaan tusschen 
Rhodes en Barcelona; en na 
•den dood van dien sterrekundige, 
zette hij zijne reizen voort door 
Europa, en bezocht Ralie en 
Sieilie. In 1815, tot opziener 
der bibliotheek van de H. Ge
noveva benoemd, besteedde hij 
zijne overige levensdagen, aan 

. de rangschikking der door hem 
verza melde bouwsloffen, en 
overleed te Pariß, den 2 Julij 
1836. Men heeft van hem: l . o 
Voyage etc. (Reize in Troas), 
3.= uitgave, 1802, 3 dl.n, in 
8.v<>, en atlas in 4.»° Deze uit-

. gave, welke de vorige verre 
overtreft, bevat niet slechts de 
ontledende gescbiedenis van het 

, tooneel van den Bias, maaf die 
der plaatsen, welke HUMERUS in 
zijne Odyssea bescbrijft. Het 3.« 
dl. bevat een naauwkeurig ver-
slag van den geleerdenEngelsch-
man MORRIXT, welke later in 
Troas, de door LECHEVALIER voor-
gedragen bijzonderheden ging 
onderzoeken 5 — 2.» Voyage etc. 
(Reis naar de Zee van Marmora 
en de Zwarte Zee), 1800,2 dl.", 

in 8.™ Een aantal oudheid-
kundige vraagstukken zijn door 
LECHEVAHER opgelost, aanwien 
deze beide werken, eene aanzien-
lijke plaats onder de reizigers 
en oudheidkundigen aanwijzen, 
Dezelve gaan met zeer gezochte 
plans en kaarten vergezeld. 

* LEDEBUR-WICHELN (FREDE-BIK CLEMENS JOZEF EGO« MARIA 
ANTON, vrijheer VON), bisschop 
van Paderborn, den 22 Octo
ber 1770 in den huize Düsse 
bij Ostinghausen in den kreits 
Soest geboren. Hij was onder 
vier kinderen de tweede gebo
rene en verloor reeds vroeg-
tijdig zijnen vader. De moeder, 
eene geborene baronnesse VON 
WENDT , zond de beide oudste 
zonen in 1779 tot haren broeder, 
den Domproost en Wijbisschop VON WENDT , naar Hildesheim, 
om aldaar het gymnasium te 
bezoeken. Na zijne volbragte 
Studien aldaar, betrok FREDE-RIK CLEMENS de hoogeschool van 
Bonn, waar hij de inwijding 
der door den keurvorst-aarts-
bisschop MAXIMILIAAN FRANZ 
gestichte universiteit bijwoonde, 
bezocht daarop de seminarien 
te Mainz en Paderborn, en aan-
vaardde in den ouderdom van 25 
jaren, en na de subdiakonaats-
wijding te hebben ontvangen, de 
hem verleende prebende aan het 
Domstift te Hildesheim. In stille 
afzondering, maakte hij zieh 
alliier door menschlievende wel-
dadigheid zeer bemirid, waarom 
hem de vorst-bisschop FRANZ-
ECON, vrijheer VON FÜRSTENBERG, tot zijnen hofmaarschalk 
benoemde. Kort voor de secu-
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larisatie van net stift ad St. 
Patroclum te Soest, bekwam 
hij ook nog de aldaar open 
staande proostdij. Door Pans 
LEO XII hiertoe uitdrukkelijk 
opgeroepen, belastte hij zieh 
in 1825, met het door den 
dood van zijnen oom, den wij-
bisschop WENDT, openstaande 
generaal-vikariaat van Hildes
heim. De eigenhändige brief 
des Pauses van den 22 April 
1825 legde van hem de eer-
vollö getuigenis af: » Fide in 
ecclesiam, religionis selo, pru-, 
dentia pacisque studio praes~ 
tare." Op den feestdag van 
den H. MARTINUS (11 Novem
ber) 1825 volgde zijne verkie-
zing tot bisschop van Paderborn, 
en hij nam den herdersstaf op, 
in de troostvolle overtuiging van 
nog in de laatste jaren zijns 
levens der Kork en zijn vader-
land nuttige diensten te kun-
nen bewijzen, en in de nabijbeid 
zijner geliefde bloedverwanten 
te mögen verwijlen. Eerst op 
den 28 October 1826 volgde 
zijne consecratie. In de hoe-
danigheid van Pauselijken exe
cutor , der voor het koningrijk 
Hanover uitgevaardigde om-
schrijvings bulle »Impensa Rom. 
Pon}' installeerde LEDEBUR in 
den zomer 1828, het Domka-
pittel te Hildesheim, hetwelk 
hem bij de, in Aug. deszelfden 
jaars plaats hebbende bisschops-
verkiezing, tot bisschop van 
Hildesheim verkoos. Doch op 
den uitgedrukten wensch van 
koning FAEDERIK WILLEM III, 
gaf hij aan die eervoile roep-
stem geen gehoor, ofschoon hij 

K. 

gedurende zijn geheele leven, 
de innigste deelneming open-
baarde voor alles, wat het dio-
cees van Hildesheim betrof. Den 
15 October 1840 woonde bij 
de huldiging bij van den thans 
regerenden .koning van Pruis-
sen, FREDERIK WILLEM IV", en 
had de eer, als oudste der tot 
dit feest in Berlißn bijeen ge-
komen Catholijke bisschoppen, 
de plegtige toespraak aan den 
koning • te houden,: van welke 
taak hij zieh met indrukwek-
kende waardigheid kweet. Hij 
overleed den 30 Augustus 1841, 
en legde ook in zijne uiterste 
wilsbepaling zijne verhevene 
weldadigheid aan den dag. On-
geveinsde vroomheid, een on-
wrikbaar vasthouden aan de 
goddolijke instellingen der Ca
tholijke Kerk, warme verkleefd-
heid aan het koninklijke huis, 
en in zijnen omgang zonder aan-
matiging, ootmoedig en vriende-
lijk. —• Ziedaar de hoofdtrekken 
van zijn beminnenswaardig ka-
rakter. 

* LEE (CHAIILES) , generaat, 
in dienst der vereenigde Noord-
Amerikaansche Staten, in het 
graafschap ehester in Engeland 
geboren, was de zoon eens offi
ciers, en van zijn l l . e jaar af 
met dezelfde waardigheid be-
kleed. Te huis leerde hij de 
Grieksche en Latijnsche, op 
zijne reizen de Italiaanscbe, 
Spaansche, Hoogduitsche en 
Fransche lalen, en koos de 
taktiek tot zijne lievelings-stu-
die. Hij diende eérst in Ame
rika, sedert 1762 in Portugal, 
3 
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na de herstelling van den vrede, 
in Polen, begaf zieh in 1773 
naar New-York, en trad in 
1775 als generaal-majoor in 
dienst van het congres te Phi
ladelphia. WASHINGTON zond 
hem in 1776 naar New-York, 
om den Engeischen aldaar en 
in den omirek het landen te 
beletten. Degestrengheid, waar-
mede hij jegens diegene, welke 
het met Engeland hielden, te 
werk ging, verwekte veel ge-
mor. Als generaal over het 
leger in de zuidelijke provin« 
cien, verdedigde hij Sullivans 
Island legen sir .HBNRT CLIN
TON , kwam- Geòrgie te hulp, 
mòest op bevel van het congres, 
den generaal WASHINGTON, in 
October in Yorkisland bijstaan, 
en redde hem werkelijk uit 

'eenen neteligen toestand. Van 
den 13 December 1776 af werd 
hem het geluk ongunstig. Hij 
werd door de Engelschen ge-
vangen genomen, en eerst na 
de nederlaag van den generaal 
BOCRGOVNE , te Saratoga, weder 
jn vrijheid gesteld. Het gevecht 
van Monmouth, 28 Junij 1778, 
eindigde zijne militaire loopbaan. 
Hij werd beschuldigd, dat hij 
niet volgens de hem gegevene 
bevelen, den vijand aangetast 
had, op eene vernederende wijze 
teruggetrokken was, en oneer-
biedige brieven aan zijnen be-
velhebber, den generaal WAS
HINGTON, had geschreven. De 
over hem gehouden krijgsraad 
verklaarde hem schuldig, en 
suspendeerde hem voor twaalf 
maanden van het commando. 
Dit vonnis werd door het con
gres bekrachtigd. LEK begat 

zieh naarzijn landgoed in Virgi
nie , verkocht het echter weldra, 
ging naar Baltimore, van daar 
naar Philadelphia, en overfeed 
den 2 October 1782. Amerika 
heeft aan dezen man veel te 
danken. Hij schijnt het eerst op 
het denkbeeld te zijn gekomen, 
dat Amerika zieh onafhankelijk 
moest verklaren. Eenigen tijd 
voor zijnen dood vervaardigde 
hij voor zieh zelven het vol-
gende grafschrift : » Door de 
dwaling medegesleept, tot het 
ongeluk geboren, door het con
gres misleid, verachtélijk in de 
oogen mijns vaderlands gemaakt, 
drukt mij rampspoed ter aarde 
neder; te vergeefs. zocht iknaar 
vrienden, wat blijft mij* over 
te hopen ? Alles, wijl ik mij 
zelven, over mij zelven genoeg 
ben." 

* LEEGHWATER (JAN ADRI-
AANSZ) , een bëroemde Neder-
landsche werktuig- en waler-
bouwkundige, in 1575 te Rijp 
in Noord-Holland geboren » heeft 
zieh, behalve door de droogma-
king van verscheiden meren en 
plassen, vooral bekend gemaakt 
als eerste ontwerper van de 
droogmaking van het Haarlem-
mermeer, waarover hij zijn be-
kende Haarlemmer-meer-boek 
heeft nagelaten, waarin hij zieh 
ingénieur en molenmaker van 
de Hijp noemt ; dit werk door 
deskundigen met" vrucht geraad-
pleegd, heeft ook nog in onzen 
tijd gediend bij de vernieuwing 
en aanvankelijke uitvoering van 
genoemd plan van droogmaking j 
en 1er vereering van den eersten 
ontwerper van hetzelve, heeft 
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men aan het voornaartfste werk-
tuig, ter waterontlasting bij het-
zelve aangewend, den naam van 
Leeghwater gegeven. Bij was 
vooral ook werkzaam bij het 
droogmaken van de Beemster 
in Noord-Holland, welk groot 
werk hij in 1 6 1 2 mede ten 
einde bragt. In 1626 diende 
hij, volgens zijn eigen verhaal, 
als landmeter in Holstein op 
de Regger- en Barmerzee, in 
1 6 3 4 was. hij als ingénieur en 
landmeter in Ooslland bij de 
dijkagie van Butsloot. In 1640 
gaf hij zijn ontwerp tot droog-
rnaking van het Haarlemmer-
meer in het licht, waarvan in 
körten tijd verscheiden uitga-
ven versehenen. Ook buiten 
'slands begeerde men alom zijne 
dienst, zoodra het ora het droog
maken van meren, plassen en 

1 moerassen te doen was, waar-
door hij tevens in de gelegen-
heid kwam om een gedeelte van 
Frankriß, Engelatid, Buitsch-
land en Bélgië te bereizen, en 
rijk in ondervinding te worden. 
Behalve in dewaterbouwkunde, 
was hij ook zeer ervaren in het 
maken van molens, sluizen en. 
het aanleggen van dijken enz. 
Volgens zijn eigen verhaal heeft 
hü in persoon medegemetseld' 
aan het stadhuis te Amsterdam 

> en aan den toren der nieuwe 
kerk aldaar, terwijl bij de ver-
vaardiger was der speel werken 

' op de Wester- en Zuiderkerk-
torens der hoofdstad $ de tijd 
en de plaats van LEEGHWATER'S 
overlijden zijn nietjuistbekend. 

* LEEN (WILLEM VAN DER), 
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in 1 7 5 3 te Dordreeht geboren, 
en den 6 April 1825 te Delfts-
haven overleden., was een be-
roemd kunstschilder, vooral in 
bloem- en fruitstukken, die hij 
gewoonlijk, naar de natuur ea 
zeer uitvoerig schilderde. Hij 
oefende eerst zijne kunst nit 
in zijne geboortestad, bij JAN 
ARENDS , ep later bij DIRK Kiix-PERS en JORIS PORSEN. Daarop 
zette hij ,zijne oefeningen gedti-
rende drie jaren te Pariß vodrt, 
welke slad hij in 1 7 8 7 en in 
1808 andermaal bezocht. • Met 
de behandeling van het penseel 
vereenigde hij denkunsthandel, 
en bestuurde verscheiden belang-
rijke kunstverkoopingen. 

LEGENTIL DE LA GALAISIERE 
(WILLEM JOZEF HYACINTHDS JOANNES BACTISTA) , een sterrakun-
dige en reiziger, te Coutanees, 
den 1 2 September 1 7 2 5 geboren. 
Hij was voor den geestelijken 
Staat bestemd j doch na de lessen 
van - DELISLE te hebben bijge-
woond t werd hij met geestdrift 
voor de stersekunde bezieid, in 
welke wetens'chap hij, ohder de 
leiding van CASSINI, de grootste 
vorderingea maakte. In 1 7 5 5 
in de akademie opgenomen, 
droeg hij indezelve verscheiden 
geleerdö Verhandelingen voor. 
Hij behoorde tot de sterrekun-
digen, die den gang van Venus 
voorbij de zonneschijt gingen 
waarnemen. Voor Pondicheri 
bestemd, liet het siechte weder 
hem niet toe voor deze stad 
aantekomen, dan op den oogen-
blik, waarop dezelve juist in 
de magt der Engeischen was 

c 4 
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gevallen. Het was in volle zee, 
dat hij, den 6 Junij 1761 ,'• 
Venus de zonneschijf zag voor-
bijgaan. Daar er den 3 Junij 
1 7 6 9 een nieuwe voorbijgang 
van Venus moest plaats hebben, 
besloot hij tot dat tijdstip in 
Indie te blijven. Bij herhaling 
echter bezocht hij de eilanden 
île de France, Bourbon, Bodri-
guez, Madagascar, de Philippijn-
sehe eilanden, en de kust van 
Coromandel In Augustus 1 7 6 6 
begaf hij zieh naar Manilla-, 
daarna ging hij naar Poridicheri, 
en maakteer zijne toebereidse-
len, om den voorbijgang van 
Venus waartenemeh, maar op 
dien dag werd de lucht nevel-
achtig, en de voorbijgang had 
plaats zonder dat men denzelven 
kon waarnemen: dezelfde teleur-
stelling ondervonden ook de En-
gelschen te Madras; maar twee 
zijner vrienden, welke hij te 
Manilla had gelalen, alwäar hij 
eerst plan had gehad zijne waar-

• nemingen te malien, waren ge-
lukkiger. LEGENTIL zag in 1 7 7 1 
Franltrijk weder, alwaar hem an
dere onaangenaamheden wacht-
ten. Zijne erfgenamen, die hem 

. dood waanden, hadden zijne 
goederen verdeeld; het gelukte 
hem dezelve terugtebekomen ; 
maar zijn procureur, eenNeder-
Normandijner, werd bestolenop 
den oogenblik dat hij hem re-
kening en verantwoording zou 
doen. LEGENTH. pleitte, verloor 
zijn procès, en werd tot de 
kosten veroordeeld. Hij zocht 
troost in de Studie, hield zieh 
bezig met de zamenstelling zij
ner reisbeschryving, en leverde 
der akademie een aantal Ver-

handelingen. LEGESTIL is den 
22 October 1 7 9 2 te Partys over-
leden. Men heeft van hem: l.o 
Memoire etc. (Verhandeling over 
den gang van Venns voorbty de 
son), met TREBUCHET , in het 
Journal des savants van Maart 
1 7 6 0 ; — 2.o Vorjage etct (Beis 
in de Indische seeen'btygelegen-
heid van den voorbtygang van 
Venus voor de zonneschijf), Pa
rtys, 1 7 7 9 — 1 7 8 1 , 2 dl.*, in 
4.*°, metpl.n, kaarten enplans; 
ibid, Heidelberg, 1 7 8 2 , 8.dL» 
in 8:*°, met pl.» Men vindt 
in dit werk hoogstbelangrijke 
bijzonderheden betrekkelijk de 
Indische zeeen, en vooral wat 
de Indus betreft. Het is aan 
hem dat men de kennis van 
hunnen dierenriem en van de 
sterrekunde hunner Braminen te 
danken heeft, welke, volgens, 
hem, zeer veel overeehkomt met 
die der oude Chaldeers. Het was 
niet zonder moeile, dat hij van 
de Braminen de tafels kon be-
komen, welke hun dienen bij • 
de berekening der verduisterirt-
gen, en van hen de wijze te 
leeren, om er gebruik van te 
makeu. Hij ontdekte, dat het 
verbazend aantal jaren, welk de 
Chaldeers aan elk tijdperk der 
wereld gaven, slechts eene bij-
eenvoeging der omwentelingen 
van den evenaar is, en dat de , 
vier iougams, of tijdperken der 
wereld, waarvan de Braminen 
met zoo veel ophef spreken, 
slechts astronomische tijdperken 
van de beweging der sterren in 
de lengte zijn, welke men tot 
in het oneindige kan veranderen 
en doen öpklimmeD. De reis 
van LEGENTIL is verkort, en 



L . E (f. — L E E , 555 
met andere reisverhalen in het 
Hoogduitsch vertaald, Hamburg, 
1780—82 , 3 dl.", in 8.™ J. 
D. CASSINI heeft de hofrede van 
LEGENTIL in het licht gegeven, 

JParijs, 1 8 1 0 , in 8 J O 

* LEHNEN (JAKOB), in 1803 
te HintervseUon, in het Pruis-
sische regeringsdistrikt Trier, 
geboren, was bij zijne geboorle 
een gezönd kind van gewone 
grootte, groeide echter slechts 
tot in zijn vierde jaar, van welk 
tijdstip. af zijn ligchaam, voor 
het overige regelmatig geeven-
redigd, bij eene grootte van 3 
voet 2 duim bleef staan. Of, 
en in hoeverre deze zijne uit-
wendige gestalte op de keuze 
van zijn beroep invloed heeft 
uitgeoefend, is niet bekend'; in 
alle geval werd zijne bestemming 
tot Schilder, door het uitste-
kendst talent begunstigd. Ze-
ventien jaren oud zijnde, bezocht 
LEHNEN het gymnasium te Co-
Mens, en hier was het, dat de 
teekenmeester en schilder ZICK 
aldaar des jongelingskunstliefde 
opwekte,. en hem tot het aan-
leeren der eerste beginselen der 
schilderkunst, de noodige aan-
leiding gaf. De onbelemmerd 
voortgaande ontwikkeling bragt 

„het aangeboren talent weldra in 
bloei en reeds in zijn 22.e jaar 
kon LEHNEN in Dusseldorp als 
zelfstandige kunstenaar optreden. 
Hij koos als onderwerp zijner 
kunst voornamelijk het stil le-
ven, waarin hij alle elementen 
der schilderkunst, met eene zeld-
zame getrouwheid, in den klein
sten maatstaf wist te vereenigen; 

TL k 

zijno vruchtstukken, en afbeel-
dingen van dood wild worden 
voornamelijk op prijs gesteld. 
— Bijna alle groote galerijen van 
Duitschland kunnen stukken 
van LEHNEN aanwijzen, de con-
sul WAGNER in Berlijn bezit ver
scheiden zijner beste schilderijen. 
Maar ook buiten Duitschland 
worden . zijne , voortbrengselen 
zeer gezocht, en buitengemeen 
duur belaald en zijne aquarella's 
versieren verscheiden Album's. 
Door zijn langdurig verblijf te 
Dusseldorp, en als oudste lid der 
akademie aldaar, was LEHNEN 
volkomen burger dier stad, en 
voor de inwoners zelfs was zijne 
buitengewoon kleine gestalte niet 
meer inhetoogvallend. Gebeur-
de het soms, dat kinderen op 
straat hem voor hunnen ge-
lijke hielden en hem zonder erg 
tot het speiüitnoodigden, dau 
ontzag zieh het luimige man-
netje niet, met hen mede te doen. 
Slechts de lastige nieuwsgierig-
heid van vreemdelingen, vooral 
van Engeischen, waarvan hij 
dikwerf op reis te lijden had, 
ergerde hem. Het berigt van 
zyn overlijden, den 26 Septem
ber 1847 te Gobienz, werwaarts 
hij eene vacantie-reis had ge-
maakt, voorgevallen, bragt eene 
grobte verslagenheid te weeg 
in den geheelen kring zijner 
kunstgenooten, en talrijke Dus-
seldorper-vrienden. Aan zijne 
nagedachtenis werd door het 
kunstgenootschap aldaar een Al
bum toegewijd. 

LEHOC (LODEWHK GREGORIUS), 
de zooh van LODEWUK PETRUS 
5 
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(lie Hoc -Wok.-), werd iß 1743 
te Parijs geboren. In 1 7 7 8 door 
LODEWWK XVI tot algeraeen 
commissaris der marine ter uit-
wisseling der krijgsgevangenen 
henoemd, werd het uitwisselings-
verdrag, hetwelk hij ontwierp, 
als een meesterstuk in dat vak 
heschouwd. Hij*volgde den graaf 
CHOISEUL-GOUFFIER naar Kon
stantinopel, met den tilel van 
eersteh legatie-secretaris, en ging 
met DEMLLE de bouwvällen vaa 
Athene bezoeken (zie CHOISEUL-
GOUFFIER en DELUXE -Wöfc.-). 
In 17.87 door DE CALOJNNE le-
ruggeroepen, ten einde deel te 
nemen aan de voorbereidende 
werkzaambeden van de verga-
dering der notabelen, werd hij 
yervolgens gedurende de jaren 
1788 en 1789 renlmeester van 
den hertog van Orleans. Tot 
voorzitter zijner afdeeling, en 
chef van een der bataillons der 
nationale garde verkozen, werd 
bij, na de reis van Varennes, 
door de constituerende vergade-
ring, met bet opzigt over den 
jongen dauphin belast: hij kweet 
zieh van die taak, als een man, 
die er het geheele gewigt van 
gevoelde, en door de uitgebreid-
heid zijner kundigheden en de 
bevalligheid van zijnen geest, 
gelukte het hem een weinig 
troost aan de koninklijke fami-
lie te verschaffen. , LODEWIJK 
XVI, voor eenen oogenblik aan 
de vrijheid teruggegeven, be-
noemde hem tot zijnen minister 
te Hamburg. In 1 7 9 3 door de 
conventie teruggeroepen, werd 
hij in den kerker geworpen, 
wijl hij aan den koning raad-
gevingen had medegedeeld, in 
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eene memorie, welke in de be-
ruchte ijzeren kas werd gevon-
den: maar in de gevangenis 
vergeten, bekwam hij na den 
9 Thermidor de vrijheid weder. 
In 1 7 9 5 benoemde het diree-
torium hem tot buitengewoon 
gezant in Zvieden', en hij be-
kleedde dien post tot op den 
1 8 Brumaire. Sedert dien tijd 

1 leefde hij vreedzaam op een land-
goed eenige mijleci van Parijs 
verwijderd, en werd lid en 
daarna voorzitter van den alge-

1 meenen räad van het Owe-dep.* 
In zijne vrije oügenblikken legde 
hij zieh toe op de beoefening 
der letteren, en in 1807 liet 
hij een treurspel ten tooneele 
voeren, Pyrrhus genaamd, dat 
eene eervolle vermelding van 
den Jury der tienjarige prijzen 
heeft bekomen j maar de zin-
spelingen, die nit. het onder-. 

1 werp konden worden gemaakt, 
wijl er een wettige prins in 
optreedt, die zijne kroon komt 
terugvorderen, deden er de ver-
dere • voorstellingen van verbie-
den. LEHOC is den 1 5 October 
1 8 1 0 te Parijs aan eene borst-
ziekte overleden; hij bad Vertel-
sets u,it het Engelsch en honderd 
Klinkdichten van PETRARCHA in 
het Fransch vertaald; en twee 
opera's en de Lofrede van den, 
kanselier DE L'HÖPITÄI. zamen-
gesteld. 

LELIEVRE (CtAumos HUGO), 
een beroemde delfstofkundige, 
te Parijs den 28 Junij 1752 
geboren, legde zieh in zijne 
jeugd, te Straatsburg op de be
oefening der geneeskunde toe, 
welke wetenschap hij echter 
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weldra liet varen, om zieh op 
de bergstofkunde" toeteleggen. 
Kweekeling van de eerste school 
der mijnen zijude (zie SAGE-: 
B. G. -Wbk.-), werd hij er tot 
ingenieur, in 1790 tot inspec-
teur, en later tot algemeen in-
speeteur van benoemd. In 1 8 1 0 
naar het eiland Elba- gezonden, 
om er de ijzermijnen te onder-
zoeken, ontdekte hij er eene 
nieuwe zelfstandigheid door de 

.'Deutsche delfstofkundigen Lie-
vrite genoemd., Van deze zen-
ding teruggekeerd, kobshijzijn 
verblijf in de nabijheid van 
Sevres, om aldaar zijne werk-
zaamheden- voorttezetten, en 
behield daarbij den titel van 
vice-president van den raad der 
mijnwerken, en overleed te 
Parijs den . 18 October 1835 . 
Men heeft aan dezen geleerde de 
ontdekking te danken van den 
smaragd in Frankriß, en van 
verscheiden andere kostbare slee« 
nen. Hij was het die het eerste 
wäarnam dat het geoxydeerde 
ijzer, door eene blaaspijp heet 
gemaakt, de polariteit aanneemt. 
LEMEVRE heeft in verschwende 
verzamelingen in het licht ge-
geven: Note etc. (Aanteekening 
over de groene feldspaath van 
Siberie, en het bestaan der po-
tasch in dien steen); — 2.° 
Memoire etc. (Verhandeling over 

• den lepidolit); — 3.o Descrip
tion etc. {Beschrißing en ont-
leding van het met arsenikzout 
verbonden koper) enz. 

* LEMANS (MÖZES) , een be-
roemde Israelitische taalgeleerde, 
den 5 November 1 7 8 5 te Naar-
den geboren; genoöt het eerste-

onderwijs van zijnen vader en 
van eenen DAVID HAAGE. BENJAMIN COHEN JACBZ. onderwees 
hem in het Latijn, LITWAK. in 
de.wiskunde, de hoogleeraar 
J. DE GELDER voerde dit onder
wijs hooger op, vooral in de 
differentiaal-. en integraal reke-
ning, terwijl eigene oefening het 
overige aanvulde. Taalgeleerd-
heid vooral werd den vlijtigen 
jongeling meer en meer eigen. 
Ofschoon het Hebreeuwsch 
Chaldeeuwsch, Syrisch en Ara
bisch steeds de voorwerpen zij-
ner hoofdstudie waren, werd 
hij echter ook volkomen bekend 
met hetNeder- en Hoogduitsch, 
Erigelsch, Fransch, Italiaanscb 
en Spaansch. In-1800 en 1801 
gaf hij onderwijs te Noordwolde, 
doch kwam in het volgende 
jaar reeds weder te Amsterdam, 
alwaar zijne. ouders zieh in 1 7 9 2 
met ter woon gevestigd had-
den, terug. Van dat tijdstip af 
wijdde hij zieh bepaaldelijk aan 
het onderwijs toe, en verkreeg 
achtereenvolgend akten van al-
gemeene toelating-, als huison-
derwijzer, bij de plaatselijke 
schoolcommissie van Amster
dam , en als schoolonderwijzer 
in 1809 van den derden, in 
1 8 1 2 van den tweeden, en in 
1 8 1 9 van den eersten rang, bij 
de provinciale commissie van 
onderwijs in Noord-Holland. In 
1810 werd LEMANS, door_het 
toenmaals gevestigd Israelitisch 
opper-consistorie als godsdienstig 
onderwijzer toegelaten, en in 
December 1 8 1 8 werd hem door 
de godsdienstige Israelitische 
school-commissie een voorloopig 
bewijs, als onderwijzer van den 
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hoogsten rang uitgereikt, en Iiij, 
tfot höofd-onderwijzer der Isra
elitische arraenschool aangesteld. 
In den volsten zin des woords 
beantwoorddo hij aan deze zijne 
roeping. Een aantal van meer 
dan 700 kinderen, voor het 
grootste gedeelte, als het ware, 
van de straat opgenomen, ge-
wendde hij, door slechts weinige 
medehelpers ondersteund, in de 
nieuw gevestigde school weldra 
aan orde, stilte, oplettendheid 
en gehoorzaamheid; en deed deze 
onbeschaafde aan allerlei ondeug-
den overgegeven jeugd spoedig 
bewijzen geven van vorderingen 
in de noodzakelijkste weten-
schappen, terwijl hij haar tevens 
leerde bescheiden zijn, en haar 
hart voor de deugd opende. 
Intusschen ging zulk eene in-
spanning de ligchaamskrachten 
van den verdienstelijken armen-
onderwijzer verre te boven, 
zoodat zijne gezondheid er mer-
kelijk door werd ondermijnd. 
Den 26 April 1828 legdeLEMANS 
te Leyden het candidaats-examen 
af in de wiskunde, uatuurlijke 
wijsbegeerte en natuurkunde, 
en verlcreeg op den 27 Mei 
daaropvolgende de vereerende 
aanstelling tot onderwijzer in 
de wiskunde, aan het gymna
sium te Amsterdam, ten gevolge 
waarvan hij zijne betrekking 
hij de armenschool nederlegde. 
Kuim 4 jaren slechts mögt LE-MANS in eenen kring werkzaara 
zijn, waarin hij de goedkeuring 
van bestuurders, de achting van 
zijne medeonderwijzers eri den 
leergierigen ijver van zijne jeug-
dige leerlingen genoot. Na eene 
ziekte van 13 dagen, overleed 

hij den 1 7 October 1 8 3 2 , aan 
de gevolgen eener bloedstorting. 
Als lid van, onderscheiden ge-
leerde en wetenschappelijke ge-, 
nootschappen, was hijin dezelve 
zeer werkzaam, en behaalde in 
dat van Tot nut en beschaving 
in 1 8 1 3 den gouden eerepen-
ning voor zijne bekroonde prijs-
verhandeling over de adjectiva 
en adverbia.. Tot zijne overige 
werken behooren voornamelijk: 
l.o Rudtmenta der Hebreeuwsche 
taal, 1 8 2 1 ; — 2.o Vertaling 
in het Nederduitsch der Gebeden 
der Israeliten, 1825; — 3.o 
Hebreeuwsch-Nederduitsch woor-
denboeh, door hem gezamenlijk 
met S. J . MULDER van 1829 
tot 1831 bewerkt. De hoofd-
commissie tot de zaken der 
Israeliten Steide -dit werk zoo 
zeer op prijs, dat op hare voor-
dragt, in Augustus 1 8 3 1 , van 
wege de. regering aan LEMANS 
een groote zilveren eerepenning 
daarvoor werd uitgereikt. LEMANS stond zeer in achting bij 
den hoogleeraar VAN DER PALM 
(zie dat Art.) met wien bij ge-
leerdo briefwisseling hield, en 
bij den hoogleeraar VAN SWIN-
DEN (zie dat Art. Mbk-.), wiens 
nagedachtenis hij in 1823 met 
eene Lijkrede vereerde; 

LEMERCIER (NEPOMUCENUS LO-DEWIJK), een tooneeldichter, die 
zieh niet minder door zijn .edel 
karakter, dan door zijn origineel 
talent onderscheidde, was de 
zoon van den secretaris der com-
mandementen van Mevr. deprin-
ses DE LAMBALLE; hij had tot 
pete-tante die schoone en on-
gelukkige prinses DE LAMBALLE, 
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een der eerste en onschuldigste 
slaglofters der Fransehe. omwen-
teling. Het was op een bevel 
der köningin MARIA ANTOINETTE , 
dät in 1 7 8 7 zijn treurspel Me-
léagre ten tooneele werd gevoerd, 
hetwelk hij strenger beoordeelde 
dan het publiek, en dat hij niet 
heeft doen drukken. Moediglijk 
vatte hij. nieuwe studiën aan. 
De Fransche omwenteling ver-
schafte aan deze jonge en vurige 
ziel nieuwe onderwerpen ter 
overweging; hij hoorde de schit-
terende redenaars der constitue-
rende vergadering: hij was, 
stom van verschrikkîng, bij de 
bloedige worstelingen der con-. 
ventie tegenwoordig, en toen er 
vreedzamer tijden schenen opte-
dagen, prolesleerde hij tegen de 
misdaden, waarvan hij getuigen 
was geweest, door zijn blijspel 
le Tartuffe révolutionnaire, het
welk het direclorium zieh haastte 
met deszelfs schrijver te verban
nen. Eindelijk verscheen, in 
1 7 9 7 , zijn treurspel Agamem
non, waaraan een schitterende 
bïjval ten deel viel, en dat,' 
volgens het oordeèl van mannen 
van sraaak, zijn voornaamste titel 
tot roem is gebleveni In het 
volgende jaar liet hij Ophis ten 
tooneele voeren, waarvan het 
onderwerp aan de Egyptische 
overleveringen is onlleend, en 
dat groote schoonheden bevat,-
voor de uitvoering las hij dit 
stuk aan BONAPARTE voor, die 
hem op zijnen togt naar Egypte 
wilde medenemen,. Het blijspel 
Pinto, in 1800 gespeeld, werd 
opgemerkt als eene der eerste 
proeven, met het oogmerk on-
dernomen, om het dramatisch 

stelsel te wijzigen, eri daardoor 
nieuwe uilwerkselen te weeg te 
brengen. In het volgende jaar 
bood LEMERGIER den l.«nconsul 
het schoone tafereel aan van 
Agar dans le desert (Agar in de 
woestyn), dat eerst lang daarna 
ten tooneele werd gevoerd j maair 
hij weigerde de gratificatie van 
10,000 francs, welke BONAPARTE 
hem voor dit werk wilde doen 
geven. Ofschoon aan al zijne 
stukken niet dezelfde bijval was 
te beurt gevallen, had hij zieh 
echter niet over het publiek te 
beklagen, dat hem zelfs in zijne 
ongeregeldheden gespaard had.j 

. maar zijn treurspel Isule et Oro-
vese, in 1803gespeeld, konniet 
ten einde gebragt worden. Hij 
liet hetzelve echter drukken met 
eene opdragt aan Mevr. BONA-
PARTE. In de betrekkingen, 
waarin hij voortging met den 
l . c n consul testaan, had hij 
zijne geheele ohafhankelijkheid 
behouden, en toen het gerucht 
zieh verspreidde dat BONAPARTE 
zieh tot keizer wilde verheffen, 
deed hij alles wat in zijn ver
mögen was, om hem daarvan 
terugtebrengen. Van toen af 
hielden al zijne betrekkingen 
op met het hoofd van den Staat, 
en hij zond zijn brevet van het 
legioen van eer, waarvan hy 
sedert de oprigting lid was, 
terug. In 1810 verving hij 
NAIGEON bij de Fransche aka-
demie. In het volgende jaar 
begon hij in het atheneum, 
eenen leergang van dramatische 
letterkunde, die in 1 8 1 2 , 1 8 1 3 
en 1 8 1 5 voorlgezet, in 4 dl.", 
in 8.™ gedrukt is. Dit werk, 
Waarin men met veel geest en 
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originaliteit, den smaak des 
schrijvers voor nieuwigheden 
aänlreft, zal ' altijd nuttiglijk 
geräadpleegd worden. Hij bragt 
eenige zijner theorien in prak-
tijk;'in zijne treurspelen Frede"-
gonde, in 1 8 2 0 , en Louis IX 
enEgypte, in 1 8 2 1 , met eenen 
schitterenden bijval ten tooneele 
gevoerd. Beide zijn op het too-
neelregister gebleven. Met ter 
zijdestelling van zijne opposi-
tie tegen het keizerlijk bewind, 
en eenige lossc stukjes van tijd 
tot l\jd in het licht gegeven, 
was LEMERGIER geheel vreemd 
aan de staalkunde, gebleven. 
Bij de omwenteling van 1 8 3 0 , 
liet hij het zieh echter welge-
vallen, om zieh tijdelijk met 
den post van maire van het 
1 1 . ° arrondissement van Partys 
te belasten, en bood hij zieh 
tweemalen aan als candidaat tot 
de vertegenwoordiging. Eene 
dubbele nederläag deed hem zijne 
ihisrekening inzieh, en, van het 
strijdperk äfgetreden, waarop 
hij nooit had behooren te ver-
schijnen, keerde hij weldra tot. 
zijne bezigheden terug. Nadat 
hij NAPOLEON op Ste. Helena 
ongelukkig had gezien, was 
zijn haat tegen zijnen ouden 
vriend langzamerhand verzwakt. 
Hij was reeds ziek, toen hij 
vernam dat Engeland er in 
toestemde, ora de . overblijfse-
len van den grooten veldheer 
aan Frankrtyk terugtegeven, en 
dat BERTRAND (zie dat Art.) zij
nen keizer ging afhalen: » En, 
zeide hij tot zijne vrouw, in
zien ik mijnen consul eens ging 
afhalen." Hij overleed eenige da-
gen daarna, den 8 Jwnij 1840 , 

•en werd bij deakademie door 
VICTOR HUGO vervangen, die hem 
zonder voorbehouding prees. Be» 
halve de zeslien Treurspelen, 
waarvan wij de voornaamste 
reeds genoemd hebben, heeft 
men hem ook een aantal Blty> 
speien te danken. Onder den 
titel van Comedies historiques, 
1 8 2 8 , in 8 . ™ , heeft hij ver-
eenigd: Pinto, — Richelieu:, 
ou la journée des dupes en 
l'Ostracisme,,ou la Comédie grec
que. Onder zijne overige voort-
brengselen onderscheidt men-: 
Atlantiade ou la Théogonie new-
ionienne, — Moïse, — Homère 
en Alexandre, vier afzonderlijk 
uitgegeven dichtstukken, maar 
die, volgens de meening des 
schrijvers, bes'temd zijn, om een 
enkel werk te vormèn, waarin 
hij zieh voorgesteld heeft, de 
wetenschappen , de wetgeving, 
de dichtkunst en de krijgskunde, 
onder de trekken der mannen 
afteschilderen , wier verheven-
heid in "die verschillende loop-

! banen onbetwistbaar is. La 
Panhypocrisiade, of het Helsch 

I ïooneel der 16 .e eeuw, 1817,in 
8 . V 0 Dit is een wijsgeerig hekel-
dicht, nîet minder opmerkelijk 
door zijne gebreken als door 
zijne senoonheden, en dat, even 
gelijk het geen model heeft ge-
had., er welligt ook nimmer toe 
dienen zal. De dichter voegde 
er in 1832 vier nieuwe ge
Zangen bij, waardoor het getal 
tot 20 werd gebragt. 

LEMONTEV (PETRUS EDUARD), 
een letterkundige, den 1 4 Jan
uary . 1 7 0 3 te Lyon uit eene 
achtbare familie van den nan-
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delstand geboren. Na in zijne 
geboorteplaats uitmunlende Stu
dien te hebben gemaakt, volgde 
hij de pleitzaal, en behaalde 

- prijzen bij verscheiden geleerde 
genootschàppen. Dé bijeenfoe-
ping der algemeene stalen kwara 
eenen anderen loop aan zijne 
denkbeelden geven; hij onder-
steunde met eenen goeden uitslag 
de vorderingen der Protestanten 
van Lyon, dm tot dezelve eenen 
afgévaardigde te zenden. Bij de 
zamenstelling der municipalitei-
ten, werd hij tot plaatsvervan-
gend procureur der gemeente 
benoemd, en sprak, bij ver-
schillende gewigtige gelegenhe-
dôn, in derr naam dier groote 
stad. In 1 7 9 1 tot afgévaar
digde bij de wetgevende verga
dering verkozen, schaarde hij 
zieh aan de zijde der constitu-
tionelen', vverd lid der diploma
tische commissie, président en 
secretaris der vergadering, welke 
bediening hij gedurende cen ge-
deelte der zitting uitoefende. 

• Hij verzetle zieh tegen de wet
ten op de uitwijking, en het 
gelukte hem er de geleerden, 
de kunstenaars en reizigers van 
te doen uitzonderen. In zijne 
hoedanigheid van secretaris, ver-
pligt om de dépêches aan de 
vergadering voortelezen, kon 
hij zijne tränen niet bedwin-
gen, bij het verslag der moord-
tooneelen van Avignon, en 
was genoodzaakt de tribune te 
verlalen. Hij presideerde de 
vergadering, toen op den 8 
October 1 7 9 1 LODEWMK XVI in 
dezelve verscheen : er was juist 
besloten dat er op de redevoe-
ring van den vorst niet dan 

schriftelijk zou geantwoord worr 
den* zoodat de President, den 
hiervan niet verwittigden en 
verbaasden koning, niet anders 
dan dit drooge antwoord kon 
geven : Sire, de Nationale Ver
gadering , zal omtrent de voor-
stelleny weihe gty haar zooeven 
hebt gedaan, beslissen, en ü 
door eene schrifteltyhe boodschap 
met haar besluit behend mai 

hen. Den volgenden dag wilde 
LEMONTEY in het ontwerp van 
boodschap, het leedgOvoel mt* 
deukken, dat hij gevoelde ovep 

•de rol, welke men hem had 
doen speien, maar de vergadê  
ring .verzette er zieh tegen. Na 
den afloop der zitlingen, begaf 
hij zieh naar zijne geboorte
plaats, en toen dezelve legen 
de conventie aan het muiten 
sloeg, schaarde hij zieh onder 
bare verdedigers. Na bijna al 
de leden zijner familie te heb
ben zien sneven, ontsnapte hij 
zelf slechts aan den dood door, 
als een soldaat vermomd, de 
vlugt naar Zwitserland te nemen.< 
In 1 7 9 5 te Lyon teruggekeerd > 
werd hij tot administrateur vaö 
het distrikt benoemd, en wenddß 
pogingen aan om de ballingeß 
terug te doen roepen. Toefl 
Lyon in 1 7 9 7 aan behoefte ter 
prooi was, werd hij belast om 
ohderstand bij de regering te 
gaan vragen. Na deze zending 
volbragt te hebben, deed hij 
eene reis door Italic, en kwam 
zieh te Partys vestigen, alwaät 
hij in vrede de zoeligheden der 
vriendschap en studio genoot. 
In 1798 liet hij de opera Palma 
of de Reiziger in Griehenland 
ten tooneele voeren, welke meor 
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dan honderd malen werd uitge-
voerd : door de barbaren op het 
tooneel te doen verschijnen, die 
de meesterstukken der kunst 
in Griekenland vernielden, Steide 
de schrij ver zieh voor, ora de 
révolutionnaire wandadca, die 
de gedenkstukken van Frankrijk 
vermeid hadden, aan den alge-
meenen haat overlegeven. Eeni-
gen tijd daarna leverde hij de 
opéra Romagnesi, die meer dan 
twinligmalen werd uitgevoerd. 
Toen de orde der advokaten 
hersteld was, deed LEJIONTEY 
zieh op de roi derzelve inschrij-
ven, en werd lid van den raad 
van administratie der vereenigde 
Tegten. In 1804 tot président 
der commissie van letlerkun-
dige censuurs benoemd, kweet 
hij zieh eervol van deze moei-
jelijke taak, welke hij onder 
verschillende titels, na de restau-
ratie, en gedurende de honderd 
dagen vervulde. In 1819 ver-
\ing hij den abbé MORELLE bij 
de Fransche akademie, en hij 
overleed den 27 Junij 1826. 
Zijne Œuvres complètes (Voile-
dige werken) zijn in 1829—31, 
in 7 dl.", in 8.vo, in het licht 
gegeven ; men onderscheidt in 
dezelve : Raison-folie etc. (De rede 
dwaasheid, elk zijnwoord, Heine 
zedekundige verhandeling, ver-
staanbaar voor onde kinderen), 
een werk vol geest en bevallig-
heid; — Extraits etc. (Uittrek-
selen nit de Gedenkschriften van 
DÂNGEAU) ; — Essai etc. (Proeve 
over de monarchale grondvesling 
van LODEWIJK XIV, en over de 
Veränderungen welke dezelve ge
durende het leven van dienvorst 
ondervond). Dit stuk was be-

stemd om tot inleiding te. dienen 
eener critische geschiedenis van 
Frankrijk gedurende de 18.« 
eeuw, een.belangrijk werk, dat 

•niet ten einde is gebragt. Men 
heeft aan LEMONTEÏ verweten, 
vele partijdigheid aan den dag 
te loggen, wanneer.het om de 
groóte ñamen der Fransche re-
publiek te doen is, en de ge
schiedenis door stelsels verminkt 
te hebben. De la peste etc. (Over 
de pest te Marseille en in Pro
vence, gedurende dejaren 1720 
en 1721); —- Histoire etc. (Ge
schiedenis van het regentschap 
en de minderjarigheid van Lo-
DEWIJK X V , tot het ministerie, 
van den kardinaal DE FLEDRÏ); 
— Etude etc. (Letterkundige stu-

! die over het geschiedkundige ge-
deelte van den roman PAUL et 
VIRGINIE , vergezeld van officieele 
aanleekeningen betrekkelijk het 
vergaan van het schip de Saint-
Géran), 1823, in 8.™ en l8.m o ; 
— Bons effets etc. ( Goede uitwerk-
seien der spaar- en voorzorgban-
ken of de drie bezoeken van den 
heer BRUNO) , een klein geestig 
geschrift, hetwelk de oprigting 
van spaarbanken zeer bevorderd 
heeft. Het is dikwerf herdrükt. 
LEMONTEÏ is in de Fransche aka
demie opgevolgd door FOURIER 
den wiskunstenaar, en de heer 
VILLEMAIN j-toenmaals directeur, 
sprak zijne lofrede uit. . K r a ( % 
tens eene ordonnantie, in Julij 
1826, door den président der 
reglbank van eerste instanlie 
uilgevaardigd, en bij een besluit 
van het koninklijke hof van 
Parijs bekrachtigd, zijn de'af-
schriften en uittreksels, door 
LEMONTEÏ gemaakt van de oor-



L E M . L E N. 

spronkelijke stukken, hem in 
1808 . door het ministerie van 
buitenlandsche zäken toever-
trouwd j zoowel als diegene 
zijner handschriften, welke aan-
haüngen uit die zelfde stukken 
bevatten, bij den riotaris CHO-DRÖN in bewaring nedergelegd. 

LENHOSSEC (MICHAEL VON) , een 
Hongaarsche arts, in 1 7 7 3 le 
Presburg geboren, beoefende de 
geheeskundige wetenschappen te 
Weenen en le Peslh, in welke 
laatste stad hij in 1 7 9 9 tot Het 
doctoraat bevorderd werd. Tot 
gewoon lijfarts van den graaf 
van Gran behoemd, gaf hij be-
wijzen van eene groote bekwaam-
heid en van eene beproefde 
trouw, welke hem in 1809 tot 
den leerstoel der. physiologie en 
ontleedkunde te Pesth deden be-
roepen. Later onderwees hij te 
Weenen met niet minder roera 
en vrucht; naar Hongarije te-
ruggeroepen, kwam Inj ziehte 
Bude vesligen, alwaar hij in 
1840 overleed. Hij had brieven 
van adeldom ontvangen, met 
de titels van regentschapsraad, 
gezondheidsreferendaris, en eer-
sten geneesheer van Hongarije. 
Van zijne werken, die zieh alle 
onderscheiden doof de duide-
ltjkheid, de onpartijdigheid en 
den geest van orde, die er in 

• heerschen, noemen wij: l.o Na-
sporingen over de kartslogten en 
neigingen. der siel, beschouwd 
als oorsahen der ziehten en micl-
delen om dezelve le genesen, in 

. het Hoogd. Pestli, 1804, in 8.™; 
—• 2.o Introductio in melhodo-
logiam physiologite corporis hü

ll. DEEL. L 

mani, ib. 1808, in 8.̂ 0̂  _ $0 

VerMaring van'het menschelijh 
verstand, in zijne betrehkingen 
tot het geestige en ligchameUjhe 
leven, in het Hoogd., Weenen 
1824—25 , 2 dl.« in 8 .vo ; e e n 

werk zoowel voor do geleerden 
van elk beroep, als voor de ge-
neeskundigen geschreven, en dat 
zieh door eenen zeer godsdien-
stigen geest onderscheidt. 

LENORMAND (Mejufvr. MARIANNE 
A.), eene zwarte kunstenaarster, 
in 1 7 7 2 te Älencon (Er. Orne-
dep.t) geboren, ontving aldaar 
eene zeer beschaafde opvoeding 
in de konmklijke abdij der Be-
nediktijnsche nonnen, on deed 
zieh reeds in hare kindschheid 
opmerken door eene groote le-
vendigheid des geestes en eene 
vurige verbeeldingskracht. Zij 
had naauwelijks haar zevende 
jaar bereikt, loen zij reeds begon 
te profeteren. Nadat de abdis 
was teruggeroepen, voorzeide 
Mejufvr. LENORMAND , dat eene 
dame DE LIVARDIE haar vervan-
gen zoude, en achltien maanden 
later bevestigde de keüze des 
konings deze voorzegging. Deze 
uitslag en die welke haar in 
het vervolg bij hare gezellinnen 
te beurt vielen, bevestigden haar, 
later in het denkbeeld, dat zij 
met het vermögen begaafdwas, 
om de toekomst te voorzeggen. 
In de eerste jaren der omwen-
teling te Parijs gekomen, maak-
ten de voorzeggingen, welke zij 
waagde, haar bekend en ver
dacht bij de verschrikkelijke 
Commissie van algemeen'welzijn, 
welke haar in 1704 in hechtenis 

1 " ' 
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deed nemen. üit de gevange-
nissen van het schrikbewind 
ontslagen, droeg de door haar 
ondergane vervolging niet weinig 
bij, om hären roem uittebreiden, 
en weldra zag zij zieh door al 
degene geraadpleegd (en derzel-
ver getal wasgroot), welkehun 
lot wenschten te kennen, en 
naauwkeurig. te weten, of zij 
op de bestendigheid der fortuin 
konden rekenen. Het tijdvak 
des keizerrijks was de seboonste 
tijd der waarzegster. Overne« 
den, krijgslieden, groote beeren 
enz. beijverden zieh meer dan 
eens, om haar hunne offers te 
doen aannemen. NAPOLEON zelf, 
zegt- men, kon den lust niet 

.wederstaan haarte raadplegen? 
en het is bewezen dat JOSEPHINE 
met haar in eene groote ver-
trouwolijkheid leefde. Ondanks 
al de gunst, welke zij gen'oot, 
werd zij op bevel des meesters, 
wegens eenige onbescheidene 
openbaringen, in 1809 in hech-
tenis genomen, en in 1821 werd 
zij. te Brüssel andermaal gevan-
gen gezet, wijl zij in hare %• 
bille au congres d'Au-lanCha-
pelle, eenige denkbeeiden had 
voorgedragen, die weinig strook-
ten met de nieuwe staafkunde der 
Europesche kabinetten. Mejufvr. 
LENOBMAND was koningsgezind: 
ofschoon haar bedrijf er door 
leed, had zij echter de BQUR-BONS met vreugde zien terugko-
men. Heizer ALEXANDER van 
Busland bezochthaar, LODEWMK 
XVIII wilde haar zien. Sedert 
1830 deed zij verscheiden rei
zen naar Alencon, alwaar zij 
yoornemens was zieh met ter 
woon nedertezetten; maar zVj 

overleed te Partys in 1$48, in de 
straat Tournon, welke zij sedert 
meer dan SO jaren bewoonde, 
en liet eene aarizienlijke fortuin 
na. Mejufvr. LENORMAND heeft 
een vrij groot getal staatkundige 
stukjes nagelaten, waaarvan het 
tén minste nuttelops zou zijn 
de opgave medetedéelen j maar 
men kan nog raadplegen hare 
Souvenirs etc. (Herinneringen uti 
Belgio, honderd rampspoedige 
dagen), 1822,, in 8.v°j en Me-

.mowes etc. (Geschiedkundige en 
geheime gedenkschriften'ßer kei' 
serin JOSEPHINE, enz.), 1827, 3 

,dl.*, in 8.™ Zij had in 1825het 
prospectus in het licht gegeven 
van een Album, de Mße LENORMAND, in orde gebragt en ver-

. rijkt met eigen handschriften, 
commentarién , biographische 
aanteekeningen op de Fransche 
omwenteling, dat uit 5 à\fl in 
4.t0 en 8 dl.« in 8.™ moest b&-
staan. Zij had eene galerij ge-
vormd van schilderten der beste 
meesters, ,die de ongelukken of 
groote daden van de familie der 
BOÜRBONS voorstelden. 

LÉONARD (NrCOLAS GERMAIN), 
een Fransch dichter, in 1744 
te Guadeloupe geboren, kwam 
zeer jong in Frankrijk, alwaar 
bij met het beste gevolg zijne 
Studien maakte. Door den mi
nister GHAUVELIN begunstigd, 
trad hij de diplomatische loop̂  
baan in, en bekwam in 1772 
den post van zaakgelastigde te 
Luik. Die stad en de diplomatie 
moede, kwam hij te Partys terug, 
dat hij weldrà verliet om naar 
Guadeloupe terugtekeeren, van-
waar hij echter weder in Frank' 
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van het erfdeel zijner vaderen 
berbofd. Hij zocht daarop eene 
toevlugt en hulpmiddelen in de 
letteren, welke h'ij tot dusverre 
uit smaak beoefend had. Eerst 
hoogleeraar in de centrale Scho
len van Partys, werd hij ver-
volgens censor, in het keizerlijk 
lyceum, en algemeen inspecteur 
der Studien. In 1816 afgezet, 
werd hij later, in hoedanigheid 
van gewoon edelman, aan het 
hof van KAREL X verbonden. 
In 1819 tot lid der akademie 
van opschriflen en schoone let
teren verkozen, hield hij niet 
op deel te nemen aan de werk-
zaamheden van het instituut, 
en * hield 00k eenige voorlezin-
gen in de Fransche akademie. 
Hij overleed in den schoot van 
zijn gezin den 16 September 
1849. Men heeft hem te danken: 
l.o Tableau etc. (Vergeltykende 
tafel der oude gescliiedenis, ten 
gebruike der openbare Scholen}, 
1802, 2 gr. bladen jn piano; 
— 2.0 Histoire etc. (Gescliiedenis 
van Egypte onder de Romeinsche 
overheersching, voornameltyk Ье-
schouwd in de verschillende lak-
ken en de opeenvolgende veran-
deringen ztyner administratie, 
sedert de verovering van dat land 
door AUCUSTUS , tot de innemvng 
van AlexandriS door de Arabie-
геи), een werk dat den prijs 

. heeft behaald, uitgeloofd door de 
derde klasse van het instituut, 
in de openbare zitting van den 
3 Julij 1807, 1816, in 8ло-; 
— З.0 La Vendee, een dicht-
stuk, in zes zangen, 1824, in 
8.™; — 4.0 Vision etc. (Gesigt 
van EZECHIEL), 1825, in 8,*°j 
2 

riß kwam. Kort daarna vertrok 
hij andermaal naar Guadeloupe, 
met den titel van onderrsecre-
taris der kolonie, tot dat hij den 
26 Januarij 1793 te Nantes 
kwam sterven. Men heeft van 
hem ; l.o le Temple de Guide, 
naar MONTESQUIEU gevölgd, 1772, 
in 8.TO; — 2.° l'Amour vengé, 
1773, in 4.t»j 1775, in 8.™; 
— 3.° Lettres de deux amants 
de Lyon, 1773, 2 dl." in 12.m0 

Deze, in het Engelsch en in het 
Italiaansch verlaalde, roman is 
in denzelfden smaak als de Wer
ther van GCGTHE , en ofschoon 
de schrijfstijl er bij moetonder 
doen, is het lezen deszelven voor 
de jeugd niet minder gevaarlijk 
dan dat van het gewrocht van 
den Deutschen romandichter ; 
— 4,o La nouvelle Clementine, 
1774, in 12.mo enin8.T°, door 
Mevr. FRORIEP (zie dat Art.) in 
het Hoogd. vertaald; — 6.0 Idyl
les et Poèmes champêtres, Pariß, 
1775, in 8.v°; 1782, groot in 
18.m° Het is voornamelijk door 
dit werk dat LÉONARD zijnen 
letterkundigen roem heeft ge-
handhaafdj — 6.0 Alexis, een 
pastorale roman ; — 7.o Voyage 
aux Antilles, 1790; — 8.° Les 
Saisons, naar het Engelsch van 
THOMPSON gevolgd. De beste uit-
gave zijner Werken , is die, 
welke z'vjn neef, GAMPENON , heeft 
geleverd, Pariß, 1798, 3 dl.» 
in 8.vo 

LEPÜEVOST D'IRAV (de burg-
graaf CHRISTIAAN. SIMEON), lid 
van het instituut, in 1768 te 
Iray, in het Orwe-dep.4 gebo
ren, werd door de omwenteling 
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— 5.o Chant etc, (Gewijd ge-
zang, toegepastop de ongelukken 
van Griekenland, of omschrij-
ving van Psalm XL1II), 1826, 
in 8 . v o j — 6.0 Paraphrase etc. 
(Omschrijving van het boek JOB) , 
1826, in 8 . ™ ; -r- 7.o Ode op 
den dood van den hertog van 
Enghien, 1827, in 8.™— 
8.o La guerre etc. (De heilige 
oerlog, of hulde aan den heb-
denmoed der Grieken), 1827, 
in 8 . v o } — 9.o Manlius Tor-
quatus, een treurspel, op het 
tooneel van het Odeon uitge-
voerd 5 verder liederen, in eenige 
verzamelingen opgenomen. 

LEROUX (JOANNES JACOBUS) , 
een geneeskundigej den 17 April 
1749 geboren, oefende te Parijs 
met het beste gevolg de genees-
kunde uit, toen de Fransche 
omwenteling uitborst. In 1792 
tot officier-municipaal, en daarna 
tot administraleur der publieke 
gesuchten benoemd, bevond hij 
zieh den 10 Augustus bij den 
persoon des konings, dien hij 
naar de wetgevende vergadering 
vergezelde, en gedurende het 
schrikbewind nam hij de wijk 
naar het dorp Senteny. Er 
werden drie mandaten van in-
bechtenisneming tegert hem uit-
gegevenj maar FOURCBOV, zijn 
vriend, deed dezelve intrekken, 
en verkreeg voor hem, in 1795, 
eeneh leers loel bij de gezond-
heidsschool, welken hij bij de 
verschillende veranderingen dier 
school • behield, en tijdens de 
herstelling van de geneeskun-
dige faculteit, in 1810 , werd 
bij tot deken derzelve benoemd. 
JNadat de ordonnantie van 1823 

L E S . 

de faculteit had opgebeven, be
hield LEROUX in de nieuwe 
niets anders dan den onvrucht-
baren titel van honorair hoog-
leeraar. Hij overfeed in April 
1832 aan.de cholera. Zijne 
voornaamste werken zijn': l.o 
Instruction etc. (Onderrigling 
over de typhus, veldkoorts, hos-
pitaalkoorts, gevangeniskoorts), 
Parijs, 1814, in 4.toj — 2.0 
Memoire etc. (Verhandeling over 
en organisatie-plan van degenees-
en heelkunde, door de heeren 
LEROUX en DUPUYTREN), Parijs, 
1816, in 4.t°; — 3.o Table 
etc. (Register der onderwerpen 
en schrijvers voor de 65 ernte 
deelen van het Journal de mé
decine), 1788, in 4. t 0 LEROUX 
is gedurende tien jaren de hoofd-
redacteur van het Journal de 
médecine van BACHER gevveest> 
vervolgens werd hij eigenaar en 
nitgever van het Journal de 
médecine, chirurgie, pharma
cie ; hij was ook meâewerker 
aan den Codex medicamentarius. 
Behalve deze verschillende ge
schritten, in de meeste van 
welke zieh de naauwkeurige en 
uitgebreide inzigten van den 
arts ten toon spreiden, die zijne 
kunst in den grond verslaat, 
heeft men aan LEROUX nog 
eenige dicht- en proza-stukjes. 
te danken, gezamenlijk in het 
licht gegeven onder dezen titel, 
Essais de littérature, Parijs 
1830, 2 -dl.», in 8.™ Deze 
Essais (Proeven) bestaan uit 
herdersdichten, rustgedichten, 
brieven, fabels enz. — 

LE SAGE TEN BROEK. — Zie 
SAGE TEN BROEK. (J. G. LE). 

http://aan.de
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* LESLIE (Sir JOHN), eon na

tuurkundige, \e> Cooles in Schot-
land, in April 1766 geboren , 
•was in bet begin bestemd, om 
een pachtgoed overtenemen, 
doch bragl reeds in zijne yroeg-
ste jeugd, door zijne neiging 
voor de wjskunde een groot op-' 
zien te weeg, sludeerde daarop 
te St. Andrews, te Aberdeen , 
Edinburgh en London, bereisde 
Noord-Amerika, en na zijne te-
rugkomst, met THOMAS,WEDGE-WOOD , het Europesche vasleland, 
werd in 1809 te Edinburgh 
hoogleeraar der wiskunde, en in 
1819 der natuurkundige weten-
schappen j hij overleed den 3 
November 1832 op zijn landgoed 
Coates. LESLIE beeft zieh zeer 
verdienstelijk gemaakt door de 
uitvinding van onderscheidene 
natuurkundige werktuigen, zoo 
als b'ijvoorbeeld den differentiaal-
thermomeler, den hygrometer, 
den photometer enz.'— Tot zijne 
voornaamste geschritten behoo-* 
ren; l.o eene vertaling in het 
Engelsch van do Natuurlijke 
historie der vogelen door BUF-
FON , 9 dl.°, London 1793; — 
2.0 An experimental inquiry in
to the nature and propagation 
of head, London, 1804; — 
3.o The relations of air to heat 
and moisture, Edinburgh, 1813, 
in het Hoogduitsch vertaald $ 
Leipzig, 1823 , enz. ..... 

' * L'ESTOCO (JOHANN HERMANN , 
graaf VON) , keizerlijk Russisch 
geheimraad en gunsteling van 
keizerin ELIZABETH, was de 
zoon van eenen Duitschen veld-
barbier, werd den 29 April 

1892 te Celle (llaniwaer) ge-. 
boren, leerde bet beroep zijns 
vaders, dat hij echter weldra 
ontliep, en kwam in 1713 te 
St. Petersburg. Het geluk ver-
schafte hem begunstigers onder 
de grooten des hofs, en hij 
kwam als bediende in dienst 
van PETER den Groote, doch 
zijne uitgelatenheden voerden 
hem in 1718 naar Kasan in 
ballingschap, alwaar hij tot de 
troonbestijging van keizerin GA-THARINA (1725) kommervol leef-
de. Deze vorstin schonk hern ge-
nade, en niet lang duurde het 
of L'ESTOCQ bragt het zoo ver, 
dat de prinses ELIZABETH hem 
tot haren lijfarts verkoos, en _ 
hem hare toegenegeriheid schonk. 
Ook van zijnen kant was hij der 
prinses met levensgevaar ge-
trouw, en reeds in 1730, na 
den dood van PETER I I , er op 
bedacht, om haar den vaderlij-
ken On moederlijken troon te 
verschaffen. Wat echter toen-
maals verzuimd werd, dat zocht 
hij na den dood der keizerin 
ANNA te bewerken,' en door 
zijne aanslagen en zijnen moed, 
kwam ELIZABETH den 26 No
vember 1741 op den troon. De 
keizerin beloonde zijne trouwe 
diensten, door hem tot werke-
lijken geheimraad, eersten lijf
arts , en directeur-generaal der 
geneeskundige kanselarij te be-
noemen, en hem meermalen 
aanzienlijk te beschenken. Hij 
werd tot vrijheer, en later door 
keizer KABEL VII tot rijksgraaf 
verheven. De gewigtigste staa Is-
aangelegenheden gingen door 
zijne handen. Hij dwarsboomde 
3' 
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in 1 7 4 3 de- yerkiezing van FRE-
BERiic, kroonprins van Denemar-
ken, tot troonopvolger in Zwe
iten , en ̂ bragt in hetzelfde jaar 
den vrede tusschen Rusland en 
Zweien tot stand. Doch zijn 
overwegend aanzien berokkende 
hem den haat van-verscheiden 
grooten, an deze bragten het 
na langdurige pogingen zoover, 
dat hij in 1748 in hechtenis 
genoraen, en na een zeer lang-
durig proces, in 1 7 5 3 ten dood 
veroordeeld werd. Doch ELIZABETH was tot de bekraehtiging 
van dit vonnis niet te bewegen. 
Zij liet hem naar Vstjuk WeliU 
in bet gouvernement van Ar
changel verbannen, en de meeste 
verzachting in zijnen toestand 
brengen. Zijn vermögen van 
een half milioen roebels was 
verbeurd verklaard, en gedeel-
telijk aan zijne vijanden tot 
belooning gegeven. Zijne bal-
lingschap bleef echter niet voort-
duren, zoo als zulks het plan 
was. PETER III riep hem in 
1 7 6 2 terug, gaf hem zijne nog 
voorhanden zijnde goederen te
rug, en in eenen rüstigen ou-
derdom overleed L'ESTOCQ den 
23 Junij 1767 . 

LESUEUR (JOANNES FRANCISCUS), 
een beroemde componist, in 
1 7 6 0 te PlessieV, bij Abbeville, 
geboren, openbaarde reeds vroeg-
tijdig eenen bepaalden smaak 
vopr de toonkunst. Toen hij 
in zijne eerste kindschheid eenen 
militairen marsch boorde, riep 
bij uit: Hoe, verscheiden muzijk-
siukken te gelijh! Na zijne S ta 
dien in het collegie van Amiens 
te hebben volbragt, werd hij 

achtereenvolgend muzijkmees-
ter der hoofdkerk van Seez in 
1 7 7 8 , van die van Dijon in 
1780 , van de St. Innocents (kerk 
der Onnoozele kinderen) te Pa-
rijs in 1 7 8 4 , en na eene me« 
dedinging in 1 7 8 6 , van Notre 
Dame (Lieve-Vrouwen-Kerk). 
Dbor de omwenteling van die 
betrekking beroofd, trad hij de 
dramatische.- loopbaan in, en 
vervaardigde Ja €averne (de 
Spelonk), welk stuk in 1793 
met den grootsten bijval werd 
uitgevoerd. Op deze opera volg-
den Paul et Virginie en Telema-
que, in 1 7 9 4 en 1 7 9 6 ten too-
neele gevoerd. Eindelijk schreef 
hij voor de akademie van toon
kunst- zijne groote Opera der 
Barden, welke in 1804 werd 
uitgevoerd. Inspecteur en hoog-
leeraar van het conservatorium 
zijnde, werd hij tot directeur 
der keizerlijke kapel benoemd. 
De dood 'van ADAM, in 1809 ten 
tooneele gevoerd, en l'Inaugu-
ration etc. (De inwijding van 
den tempel des roems), een ge-
legenheidszangspel, in 1807 met 
PERSÜIS zamengesteld, waren 
zijne beide laatsle dramatische 
werken. In 1 8 1 5 kwam hij 
in het inslituut, en werd tot 
oppertoeziener der muzijk des 
konings benoemd, welke betrek-
king hij tot in 1830 bekleedde, 
Alstoen begaf hij zieh nmGhail-
lot, waar hij afgezonderdleefde, 
en den 6 October 1837 overleed, 
vol onderwerping aan den wil 
Gods, welke bij hem hetgevolg 
eener diep ingewortelde gods-̂  
dienstige overtuiging was, aan 
welke geen tijdperk zijnslevens 
hem ooil ontrouw had bevon-
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Nepotisms van Rome, moet 
in toepassing worden gebragt, 
op gènoemd Leven van Paus 
SIXTUS "V. 

LETRONNE (JOANNES ANTONIUS)., 
te Parijs den 25 Januarij 1787 
geboren, legde zieh eerst op 
de wiskunde töe, leerde vervol-
gens de schilderkunst in de 
school van DAVID , en, na zieh ' 
eindelijk op de beoefening der 
aardrijkskunde en Grieksche taal 
të hebben toegelegd, beslöot hij 
zieh voortaan uitsluitend aan 
laatstgenoemde wetenschappen 
toetewijden. Zijne eerste wer
ken, welke in hem eene zeld-
zame Verdienste verräadden, 
openden hem de deuren van het 
instituut, waarin hij in .1816, 
in de afdeeling der opschriften 
en schoone lotteren werd toe-
gelaten. In 1819 tot algemeen 
inspecteur der universiteit en 
der militaire Scholen benoemd, 
werd hij achtereenvolgend, in 
1834 hoogleeraar bij het col-
legie van Frankrijk; opziener 
en beheerder der nationale bi-
bliotheek in 1835; in 1840 
algemeen opziener der handves-
ten des koningrijks, en in 1847 
directeur der school van Nantes. 
Alom kenmerkte hij zijn aan-
wezen door belangrijke verbe-
teringen. Hij wist de wetenschap 
voor allen uitlokkend te maken, 
en hij bezat in eenen hoogen 
raad de zuiverheid des oordeels, 
e gestrengheid des regels, ge-

paard met eene grondige geleerd-
heid. Hij overleed den 14 De
cember 1848, met verscheiden 
Fransche en vreemde orden ver- " 

den. In weerwil van den schit-
terenden bijval van eenige zij 
ner opera's, is het echter niet 
pp het tooneel, dat men de ware 
titels tot roem van LESUEUR 
moet zoeken; Niets van hetgene 
wat hij heeft gecomponeerd is 
op het tooneel gebleven ; daar 
in tegendeel zijne gewijde mu-
zijk als toonbeeld en model 
steeds zal biijven bestaan. Zijne 
Missen, Oratorio's en Motetten 
züllen in de toekomst den hoo-
gen rang handhaven, in welken 
de tijdgenooten dezelve geplaatst 
hebben j eene majestueuse een-
voudigheid is het onderscheiderid 
kenmerk van zijnen stijl. LE-
SÜEÜR had zieh veel met de 
muzijkale théorie en geschiede-
nis bezig gehouden. Men heeft. 
van hem: l.o Essai ete. (Proeve 
over de gewijde toonkunst)'; — 
ä.o Expose ete. (Breedvoerig 
vertoog over eene eenparìge, na-
bootsende en op elice pleglig-
heid toepasselijke muzijk), 1787, 
in 8.TO Hij droeg bij tot de 
Principes etc. (Grondbeginselen 
der toonkunst), door CATEL in 
het licht gegeven. 

LETI (GREGOBIUS). — Bij de 
opgave der werken van dezen 
scbrijver in het Wbk. heeft 
eene uitlating plaats gehad 5 
in het 14.e dl., blz.465,l.e 
kolom, na regel 33, moet 
volgen: » 3.0 Leven van Paus 
SIXTUS V , in verscheiden le-

• vende talen (00k in het Ne-
derduitsch) vertolkt, in het 
Franseh" *— en hetgene in 
het Wbk. verder gezegd 
wordt van het werk: Ret 

• L 1 
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sierd, als commandeur van.het 
ligioen van eer, en lid van bijna 
alle geleerde genootschappon van 
Europa. Men heeft van hem ; 
î.o Essai etc. (Crilische proeve 
over de plaatsbeschrijving van 
Syracusa, in het begin der 5.? 
eeuw), Parijs, 1813, in 8.™; 
— 2.0 Systeme etc. (Metrisch 
stelsel der Egyptenaren), door 
de akademie-van opschriften en 
schoone letteren bekroond 5 — 
3.0 Considérations etc. (Alge-
meene beschouwingen over de 
berehening der Grieksche en Ro-
meinsche munten, en over de 
waarde van het goud en silver 
soôôr de ontdekking van Amerika), 
Parijs, 1817, in 4.to ; — 4.o 
Edition etc. (Uügave van HOLLÍN 
met aanteekeningen en opheîde-
ringen), ib. 1821 en volgende 
jaren, 30 dl.» in 8.T0, en atlas 
in 4.t0; — 6.0 Mémoire etc. 
(Verhaindeling over hetgrafvan 
OSÏMANDIAS van Thebe door Di-
ODORÚS van Sicilië beschreven), 
ib. 1822, in 4.t"; e.o Jie-
cherches etc. (Nasporingen om 
le dienen tot de geschiedenis 
van Egypte gedurende de over-
heersching der Grieken en Ro
meinen), ib. 1823, in 8.TO5 

— 7.0. Observations etc. '(Criti
sche en archeologische waarne-
mingen over de dierenriemen), 
ib. 1824, in, 8.y° j een werk 
vol van eene gozonde critiek, 
vfaarin de schrijver aantoont, 
dat de zodiaken van Egypte tot 
geene hooge oudheid opklim-
inen; dat de Ghaldeè'rs, daarna 
de Grieken van Alexandrie, de 
verdeeling van den dierenriem 
in twaalf teekens of afdeelingen' 
hebben uitgedacht; dat deze 

ontdekking van daar in bei bin» 
nenland van Egypte, en bijna 
gelijktijdig in geheel oostelijk: 
Azië doordrong ; — 8.0 Examen 
etc. (Onderzoek van den tekst 
van CLEMENS van Alexandrie, 
betrekkelijii de ver schillende wij-
zen van schrijven bij de Egyp< 
tenaren), 1827, in 8.™; — 
9.0 Matériaux etc. (Rouwstoffm 
voor de geschiedenis des Chris
tendoms), ib. 1833, in 4.'o, 
waarin de schrijver doet zien i 
dat de sporen der Egyptische 
godsdienst, nog lang na het 
besluit van keizer THEODOSIUS, 
waarbij de uitoefeningdier.eere-
dienst werd verboden, zijn be-
houden gebleven; —10.6 Etuds 
etc. (Geschiedkundige Studie, om 
te dienen tot vervolg op de Nat 
sporingen tot de geschiedenis van 
Egypte, CMS.), ib. 1833, in 
4.t0.'} — ll.o Récompense etc. 
(Belboning , beloofd aan denge^ 
nen, die twee uit Alexandrie 
ontsnapte slaven zal onldekken 
of terugbrengen. Aankondiging 
in een Grieksch papyrus bevat), 
vertaald en toegelicht, ib. 1833, 
in 4.toj —12.0 Essai etc. (Proeve 
over de cosmologische denhbeel-
den, welke sich aan den naarß 
van Atlas verbinden enz,) in de 
Annali del institulo di Corres-
pondanza archeolog. Tom. H-
blz. 161 en 1740, 1830; -
13.0 iettre etc, (Brief over de 
historische muurbeschildering t 

in de versiering der tempels_en 
andere openbare of particulière 
gebouwcn, bij de Grieken en de 
Romeinen), ib. 1840; — 14.° 
Sur l'origine etc. (Over den 
oorsprong van den Grieksche» 
zodiak, en over verscheiden pw 
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ten van de stern- en tijdreken-
künde der ChaldeSrs, bij gele-
genheid eener verhandeling van 
den heer L . IDELER), ib. 1840, 
in 4 . t o j — 15 .° Rapport etc: 
(Verslag van de ontdehhing in 
de heilige Kapel gedaan, van 
een hart midden in het absis van 
de boven-hapel geplaatst), ib. 
1 8 4 3 , in 8 .™, waarin de schrij-
ver de gevolgtrekking maakt, 
dat het hart niet is dät van deri 
H. LODEWIJK, zoo als sommige 
critici zulks beweerd haddenj 
^~ 18.° Recueil etc. (Verzame-
ting der Griekscheen Latijnsche 
opschriften van Egypte), ib. 
1 8 4 2 — 4 8 , 2 dl." in 4.to, en 
atlas in •ibi. Tot dit hoogst be-
langrijke werk behoort nog een 
3.c dl., waartoe de schrijver de 
bouwstoffen heeft nagelaten, ge- • 
reed om ter perse te worden 

, gelegd; — 17.o Explication etc. 
(Verklaring van een Griehsch 
opschrift, in het binnenste van 
een oiid metalen standbeeld, met 
beschouwingen over eenige pun-
ten der kunst bij de ouden), 
ib. 1 8 4 4 , enz. enz. 

LEU. — Zie BONAPARTE (LODEWIJK) en HORTENSE, koningen 
koningin van Holland. 

* LEU (JOZEF) , lid van den 
grooten- en van den opvoedings-
raad van het kanton Lucern, te 
Ebersol in 1800 geboren, en 
den 20 July 1845 door de 
hand eens moordenaars gevallen, 
een der krachtvolste, edelste 
en merkwaardigsto persoonlyk-
heden, welke in de laatste 
Zwitsersche worstelingen om be-

ginseien, vöor de regten der 
Catholijke Eerk zijn opgetreden. 
Vanzijneouders, die welgestelde 
lahdlieden, en getrouwe aanhan-
gers der Catholijke Kerk waren, 
werd LEU tot eenen vroraen, 
eenvoudigen landman opgeleid. 
In zijno jongelingsjaren oefende 
NICOEAAS WOLF, een man, die 
als een heilige leefde, en bij 
het volk" van Lucern in de 
hoogste achling stond, grooten 
invloed uit op zijnen geest en 
zijn gemoed. Deze maakle den 
jongen LEU opmerkzaam op de ^ 
bedorvenheid des tijds, op de 
ten gevolge der Flansche om-
wentelingen steeds voortdurende 
beroeringen in Staat en Kerk, 
op de siechte grondbeginselen , 
welke vele regeringen, tot on* 
geluk der volken aankleven. LEU 
begreep de woorden van den 
helderdenkenden man zoowel als 
het karakter van den tijd, en 
gevoelde diep, hoe noodzakelijk 
de tegenstand legen zulke on-
heilen was. Ongeloof en siechte 
grondbeginselen j die met de 
teugellooze hartstogten der eerste 
Franschc omwenteling zieh over 
geheel Europa verspreid hadden, 
waren ook sederi de reslauratie 
(1815) in bijna alle standen, en 
zelfs bij vele regeringen in Zuit-
serland doorgedrongen, en kwa-
men aizoo in 1830 ligtelijk op 
nieuw tot eene vreesselijke uit-
barsting. In October 1830 cir-
culeerde er.in het kanton Lucern 
een verzoekschrift om verande-
ring in de staatsregeling en in 
de regering. LEU sloot zieh dezer 
beweging aan, deels, wijl de 
oude regering, wegens hareanti-
5 
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Catholijke beginselen en hande-
lingen, bij het volfc geen ver-
«trouwen vond, ten andere, wijt 
by de nieuwe beweging niet enkel 
aan mannen wilde overlaten, die 
met den geest des ongeloofs en 
der omwenteling bezield waren, 
flij vond ook weldra gelegenheid 
om zijne stem tegen eenigebe? 
palingen der staatsregeling te 
verhelfen. Bet radicalism us wist 
echter door het geschreeuw van 
volksgeluk, vrijheid en verlieh-
ting de gemoederen te begoo-
chelen, en tot de heerschappij 
te geraken; het volk was nog 
•te onervaren en te ligtgeloovig, 
en haalde zieh daardoor eene 
tienjarige zware, harde beproe-
ving op den hals. Eene der 
eerste handelingen, waardoor de 
nieuwe regering bekommering 
verwekfe, was het sluiten van het 
zoogenaamde Siebenerconcordat, 
tusschen de standen Lucern, 

, Zürich, Bern , Solothurn, St. 
Gallen, Argau en Turgau. Deze 
hadden zieh gezamenlijk nieuwe 
constitution ' gegeven, en, of- , 
sohoon volgens het bondver- ; 
drag onwettig, zieh dezelve 
ouder elkander wederkeerig ge-
waarborgd. Dit was nu een 
werkelijk Sonderbund, wijl het 
zieh de uitoefening dier regten 
aanmatigde, welke enkel aan 
het eedgenootschappelijk ver-
bond toekwarnen. De meeste 
verontrusting baarde echter daar-
by de omslandighcid, dat de 
nieuwe regeringen daor veel-
vuldige vyandelijke handelingen 
legen 'de Catholijke Kerk en 
bare instellingen, een billy k mis-
trouwen en ontevredenheid on-
der de Catholijken verwekt 

hadden. LEU protesteerde alzoo 
in den grooten raad van Lucern, 
tegen het Siebenerconcordat, en 
beweerde dat de groóte r a a d j 
als het hoogst beslissend gezag 
van het kanton, door hetzelve 
in zijne regten verkort, en dat de 
vrije uitoefening der Catholijke 
Godsdienst met gevaar bedreigd 
-Werd. Toen deze Sonderbund 
door IttCfirB.desniettegenstaande 
bekrachtigd werd, verklaarden 
LEU en Ds SCHERER in eenen 
brief, dat zij, ten gevolge der 
toetreding van Lucern, tot het 
Siebenerconcordat, niet meer 
deel konden nemen aan de Ver
handelingen van d e n grooten 
raad. Hierop werden door den 
grooten raad den 14 Junij 
1839 de betrekkingen van LEU 
en zijne gelijkgezinden, als open-
staande verklaard, en het kies-
distrikt//ocAáor/aangeschreven, 
om nieuwe leden voor den groo
ten raad te kiezen. Bij deze 
vergadering begeerde het volk 
van het kies-distrikt in zijne 
groóte meerderlíeid, rekenschap 
van de drie leden wegenshunne 
aftreding, en toen LEU deze 
aflegde, openbaarde zieh van alle 
kanten zulk eene overeenstem' 
ming der committenten met de 
inzigten hunner vertegenwoor-
digers, dat men de drie raads-
heeren niet ontslaan, en ook 
tot geene nieuwe verkiezing 
overgaan wilde. Daarop rigtten 
eenige radicalen van het kies-
distrikt een, met 36 handlee-
keningen (waaronder verscheiden 
.valsche) voorzien, klaagschrift 
tegen LEU en consorten aan den 
kleinen raad. Hetzelfde deed 
ook de president van den groo-
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ten raad D.* KASIMIR PFSFFER , 
en er werd alsnu, op last van 
het staatsbestuur, een geregte-
lijk onderzoek, vooreerst bijde 
distrikts-regtbank van Hochdorf 
begonnen« Dezelve besliste ech
ter, dat de aangeklaagden aan 
het hun te last gelegde policie-
misdrijf niet schuldig waren; 
Het staatsbestuur appelleerde nu 
by het oppergeregt, in hetwelk 
de aankjagende president van 
den grooten raad, PFSFFER , zeit" 
zitting had, en met meer an
dere groot-raden (ondanks de 
zoo zeer geroemde scheidingder. 
magten), oordeelde en uitspraak 
deed. LEU tituleerde in zijne 
openbare en moedige verdedi-
ging, deze beeren, ten gevolge 
hunner dubbele hoedanigheid, 
als aanklagers en regters. Voor 
dit openbare en gegronde eerbe-
wijs werd LEU met twee dagen 
gevangenschap en eene geldboete 
gestraft. Hij leed voor eene 
regtvaardige zaak, voor zijn 
Volk, en zijn volk leed met 
bem, en haalde hem, nadat hij 
zijne straf had ondergaan, met 
geestdrift en juichende af, en 
vergezelde hem onder een tal-
rijk geleide, als in triomftogt, 
naar zijn huis. Ofschoon nu 
LEU , in den grooten raad geene 
opposilie meer kon vormen, 
bood hij niettemin bij elke ge-
legenheid den geweidigsten te- • 
genstand legen de plannen en 
ontwerpen van het radicaüsmus, 
dat bij elke aanleiding zijne 
stelselmatige vijandschap jegens 
de Calholijke Kerk aan den dag 
legde. Zoo bijv., loen voor het 
eedgenöotschap eene nieuwe 
bonds-oorkonde ontworpen werd, 

waarin de Protestanten een blijk-
baar overwigt over de Catholijke 
kantons bekwamen, zonder dat 
men de regten der Calholijke 
Kerk door bijzonderebepalingen 
verzekerd en gewaarborgd had, 
verklaarde zieh LEU op hetnâ  
drukkelijkst tegen dit ontwerp, 
en toen de stemming over het-
zelve in het kanton Lucern 
plaats had, werd het met eene 
groote meerderheid vorworpen. 
De regering wiefp de schuld 
dezer verwerping op de geeste-
lijken en vorffide het - plan , 
offi deze van het Catholijke 
middelpunt aftescheiden, en ge-
heel aan den Staat te onder-
werpen. Te dien, einde kwamen 
er', op uitnoodiging van Lucern, 
afgevaardigden van onderschei-
dene kantons, den 20 January 
1 8 3 4 , te Baden in Ar gm te 
zamen. Toen deze conferentie-
besluiten aan den grooten raad 
ter bekrachtiging werden voor-
gelegd, bevond zieh LEU reeds 
weder in denzelven, doch pro-
testeerde ditmaal, onder dag-
teekening van 1 1 Maart 1 8 3 6 , 
te vergeefs tegen de beruchte 
artikels, welke de bitterste in-
breuken "in de regten der Ca
tholijke Kerk bevatteden, en 
daarom ook door den Paus en 
bisschop verworpen werden. Ge-
durende de jarert 1836 tot 1 8 4 0 , 
onthield zieh de regering van 
Lucern van geweidige maatre-
gelen, en bepaalde zieh totbe-
sluiten- en verordeningen van 
minder gewigt, ten opzigtevan 
welke zij geene groote tegen-
kanting verwachlte. Zijvreesde 
het jaar 1840 , en bespaarde 
gewigtiger veranderingen voor 
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het nieuwe regerings-tijdperk, 
waarin Zij,op nieuw bevestigd, 
met een verjongd aanzien ed 
nieuwe rnagt, ook iets van meer̂  
gewigt wagen kon. LEU Steide' 
zijne hoop ook op het jaar 1840,. 
en op deze wijze rustten zieh 
beide parlijen tot den beslissen-
den strijd uit. Maar LEU wilde 
zijne tegenpartij voorkomen en 
haar beproeven. In de zitting 
van den grooten raad van No
vember 1839 deed hij een 
voorslel, in hetwelk hij ver-
langde: 1.° De uittreding van 
Lucern uit het Siebenerconcor-
dat; -— 2.o De opheffing der 
Badener-conferentie artikels ; — 
3.'° Waarborg voor de Catholijke 
opvoeding; —4.° Afschaffing van 
de voorregten der advokaten; 

5.° , Uitbreiding der vrijhe-
den van den landböuw; —r 6.° 
Uitbreiding der gemeente-regten. 
Deze welmeenende en gegronde 
wenschen werden, wel is waar, 

5 door den grooten raad van de 
hand gewezen, maar zij Wor
felden te diep bij het volk in, 
dan dat men ze met zulk een 
besluit uit het leven zou hebben 
kunnen verdeigen. Heeds in Fe-; 
hruarij!daaropvolgende verscheen j 
er eene pelitie voor den grooten i 
raad met bijna 12,000 handtee-
keningen voorzien, die met de 
beginselen en voordragten van 
LEU geheel overeenstemde, en 
eene verandering der staatsre-
geling in. genoemden geesl be-
geerde. Deze petitie had ten 
geYolge, dat wel(niet dadelijk 
tot de herziening der staatsre-
geling werd overgegaan, doch 
dat er besloten ward, het vraag-
stuk der herziening na den tijd-

kring van 10 jaren, le rekenen 
van af 3Q January 1831, on? 
Verwijld aan het volk terbeslis-
sing voorteleggen, en in geval 
van toestemming, hetzelve van 
den kleinen raad ledoen uitgaan. 
Bij de op banden zijnde herzie
ning der staatsregeling moest 
in LEU de wensch op wellen, 
om; zoo veel als bet in zijn 
vermögen was, er toe bijtedra-
gen, dat bij dit herzieningswerk 
net reuzenbeeld van het radica-
lismus omvergeworpen, en het 
gebouw der nieuwe conslitulie, 
.op eenen vrijen en waar-Catho-
lijken grondslag werd opgetrok-
ken, Hij erkende, dat overeen-
stemming in de beginselen, en 
eendragt in het handelen nood-
zakelijk waren; bijberiepdaarom 
300 der aanzienlijkste mannen 
van het kanton, met welke hij 
meest door de Broederschap ter 
bewaring en opwekking des ge-
loofs, vertrouwelijk wasbekend 
geworden, legen den 5 Novb. 
1840 naar Ruszwiß te zamen,, 
en onderhiekl zieh aldaar vrij 
en openhartig met hen over de 
grondbeginselen, welke zy in de 
nieuwe staatsregeling wenschlen. 
Behalve omtrent de algemeene 
grondslagen, welke de regten des 
Staats en der Kerk waarborgden, 
kwam men ook daarin overeen, 
dat de voorafgaande beraadsla-
ging over de conslitutieaan eenen 
jdoor het volk te dien einde ver-
kozen raad van staatsregeling 
zou worden opgedragen. Dß 

Ruszwijler-bijeenkomst had in 
bet geheele land zoo veel indruk 
nagelaten, dat op den 21 Novb. 
1840, het laatste.grondbeginsei 
door den grooten raad yölledig en 
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gaaf erkehd ert aangenomen werd, 
Nadat op den 31 January 1 8 4 1 , 
het volk toi de herziening- der 
constitutie besloten, en den 1 1 
Maart eenen,uit aanhangers van, 
LEU bestaanden raad -van Staats-
regeling verkozen .had, werd 
reeds op den 1 Mei het ont-
werp der constitutie aan het 
volk voorgelegd en door hetzelve 
aangenomen. Toen echter kort 
daarop, bij eene openbare aan-
ieiding, eenige yereerders van 
LEU, aan dezen hunne hulde 
wilden aanbieden, wees hij alles 
van de hand en gaf Gode alleen 
de eer. Ofschoon LEU de grond-
legger der nieuwe regering was, 
nam hij toch geene der hem 
aangeboden eöreposten aan. Hij 
liet zieh slechts in den opvoe-
dingsraad verkiezen, om alhier 
tot heil van het volk byzonder 
werkzaam te kunnen zijn. Met 
groote zorg regelde hij het volks-
schoolwezen, gaf. aan hetzelve 
bijzondere opzieners, van welke 
steeds de plaatselijke pasloor pre
sident moest zijn j verder inspec-
teurs, die alle uit de parochiale 
geestelijkheid gekozen werden ; 
eindelijk eene volks-schoolcc-m-
hiissie, in welke evenzeer gees-
telijke medeleden verkozen wer
den ; terwijl hij zorgde dat de 
schoolyerordeningen zieh tot alle 
takken van het onderwijs, ja 
zelfs tot de bibliotheken voor 
de school en de jeugd met de 
meeste zorg uilslrekten. 'Er werd 
eene bijzondere kantönsschool; 
opgerigt voor jongelingen, die 
zieh niet aan een wetenschap-
pelijk, maar aan een burgerlijk 
beroep wenschten loetewijden; 
bei Ursuliner kloostcr te Lucern, 

als eene hoogere schoolinrigting 
voor jonge dochters, werd her-
steld>en levens bewerkt, dat 
armen-, wees-, zieken-, krank-
zinnigen-, tucht- en verbete-
ringsgestichten aan geestelijke 
corporatien werden overgegéven. 
Zeer zwaar viel echter aan LEU 
én aan de regering de zorg om 
de drukpers binnen de grenzen 
der waarheid,, zedelijkheid en 
godsdienst terugtevoeren. Twee 
proeven werden te. dien einde 
genomen, van welke delweede, 
die de gebreken der eerste ver-
goeddej met eene groóte meer-
derheid werd aangenomen, en 
tamelijk aan het oogmerk be-
antwoordde. Maar LEU wist wel, 
dat het niet genoeg was, de ze-
gepraál op het radicalismus be-
haald te hebben, maar dat men 
dezelve óok behouden moest? 
daarom beriep hij met de zijnen, 
de 315 onderteekenaars van¿de 
Ruszwijler-verklaring, tegen den 
20 April 1842, weder naar de-
zelfde-stad bijeen, alwaar hij 
op eene plegtige wijzehet J?«ss-
ivijler-verbond tot stand bragt ¿ 
welks leden zieh tot de hand-
having der Calholijke Kerk, en 
dé daarop gegronde orde in den 
Staa t verbonden. Een ander rttid-
del om den godsdienstzin opte-
wekken en te onderhouden, 
zag LEU in de beroeping van 
leden der Societcit van JESUS 
naar Lucern. Vader WOLF had-
hem vroeger reeds den veelbe-
teekenenden raad gegeven: » In
dien men slechts de eerwaardige 
pálers Jesuiten weder kon beko-
men, en daarbij beterewetten, 
dan zou het nog mogelijk zijn, 
een algemeen zedenbederf voor-
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tekomen." Maar WOLF voegde 
bij dezen raad ook nog do na-
volgenda woorden, welke het 
völk van .Lucern nimmer zal 
vergeten: » Vreest de magt der 
helle niet! Weest standvastig! 
AI wie op God vertrouwt, zal niet 
beschaamd worden gemaakt." 
Vast was nu het besluit van 
LEU, om op de beroeping der 
Jesuiten aantedringen, le bid
den , te vermanen en alle geoor-
loofde middelen in het werk te 
stellen j om deze beroeping tot 
stand te brengen. En hij ge-
loofde ook daartoe des te meer 
heregtigd te zijn, wijl er nog 
eene stichting vSn toereikende 
goederen als een erfdeel der 
vröme vaderen voor de Jesui
ten bestond, en volgens regt 
en geregtigheid en zelfs naar 
lüid van een artikel der consti-
tutie, overeenkomstig de be-
stemming moest aangewend 
worden. Voor het overige was 
LEU bereid, om alles, goed en 
bloed, en zelfs, mögt het noodig 
zijn, zijn leven daarvoor opte-
offeren. Gaarne wilde hij dan 
sterven, als dat doel bereikten 
de Jesuiten in Lucern zouden 
zijn! Met zulk een vastge-
loof en eene onwrikbare over: 

tuiging was hij dezer zaak. 
toegedaan. In December 1842 
bragt hij deze aangelegenheid 
voor den grooten raad, die ein-
delijk, nadat vele hindernissen 
en zwarigheden uit den weg 
wareri geruimd, den 24 Octo
ber 1844 tot het beroepen van 
7 Jesuiten voor de theologi
sche faculteit in Lucern besloot. 
Middelerwyl had echter ook de 
radicäle parlij aan de oraver-

werping der regering van 1841 
gewerkt. Met behulp van vrij-
scharen uit de naburige kantons 
had zij tweemalen oproer en 
burgeroorlog uitgelokt, doch 
werd beide malen geslagen. Deze 
nederlagen hadden wraak opge-
wekt, en in de lagere volks-
klassen, die door de togtender 
vrijscharen zieh aan de woorden 
roof en moord reeds gewend 
hadden, sprak men er hier en 
daarover, het een of ander Lu-
cernsch regeringshoofd uit den 
weg te ruimen en te vermoorden. 
Er werden dus omtrent dezen 
tijd, zoowel aan LEO, als aan 
andere, personen brieven gerigt, 
die de vreesselijkste bedreigin-
gen tagen hun leven bevatteden. 
In het bijzonder bood zieh JA
COB MÜLLER . VON STECHENRAIN 
aan, om, indien hij er voor 
betaald werd, LEU dood te Schie
ten. Hij wendde zieh te dien 
einde aan verscheiden staatkuO' 
dige vlugtelingen in Argau en 
in Zürich, alsmede aan andere 
personen in het kanton Lucern 
zelf. De meeste hadden hem 
groote sommen gelds, te zamen 
60,000 francs beloopende, bê  
loofd, indien Inj den boosaardigen 
aanslag ten uitvoer bragt. MÜL
LER zelf scheen daartoe de ge
senkte booswicht te zijn j hij had 
den eersten togt der vrijscharen 
medegemaakt, werd geva'ngen 
genomen, en koesterde daarom 
eenen hevigen wrok tegenLEO, 
dien hij de oorzaak van' zijn 
ongeluk noemde. Zijne 'zeden 
waren daarenboven bedorven en 
zijne geldmiddelen uitgeput, 
zoo dat de geldbeloflen en me-
nigvuldige schrift- eh monderu'ko 
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aansporingen tot de afschuwe-
lijke daad, derzelver uitwerking 
niet missen konden. Nadat hij 
LEU, onderscheiden malen met 
een geweer had beloerd, zonder 
dat zieh voor hem eene gunstige 
gelegenheid aanbood, sloop hij 
eindelijk in den nacht van den 
1 9 op den 20 Julij 1845 , in het 
hu'is van het uitgekozen slagt-
offer. Aan de openstaande deur 
der slaapkamer, den eenen voet 
op, den anderen binnen den 
drempel, riglte hij het geweer 
op het midden des ligehaams, 
doodde op deze wijze zijn slagt-
offer in het nachtelijk rustbed, 
en nam daarop ijlings de vlugt. 
Zoodra de bekendmaking der 
vermoording van LEU bij de re
gering aankwam, nam deze 
maatregelen, om den dader te 
ontdekken. Nog nooit echter 
hebben geregtelijke ambtenaren r 

en dagbladen zulk een pligt-
verzuim en zulk eene laaghar-
lige zedeloosheid aan den dag 
gelegd als bij deze gelegenheid. 
Niet slechts werd door eenige 
kantons de, uitlevering der bij 
dezen möord betrokken perso-
hen geweigerd, maar radicale 
couranten vonden zelfs de her-
senschim van eenen zelfmoord 
uit, en borsten met alle woede 
op den verhoorregter AWMANN 
los, ten einde dezen in zijn 
verslag le doen wankelen. Intus-
schen bragt de geldsom, welke 
de- policie-directie van Lucern 
op de ontdekking van den 
dader uitloöfde, hare uitwer
king te weeg; volgens aandui-
ding Van MICHAEL ACHERMANN, 
een der zamengezworenen, werd 
JACOB MÜLLER in bechtenis ge-

nömen, en er deden zieh weldra 
zulke sterke en menigvuldige 
bez waren tegön hem op, dat 
hij eindelijk, niet door physi* 
sehen dwang, maar door da 
gepaste leiding des verhoors, 
zieh genoodzaakt zag zijn zwaär 
misdrijf te bekennen. Den 2 4 
Januarij 1846 werd hij door 
de crimineele regtbank ten dood 
veroordeeld, en op den 31 der-
zelfde maand had, onder den 
toevloed eener ontelbare menigta 
volks, zijne onthobfding plaats. 
-r- Zelden werd het verlies van 
eenen man zoo innig betreurd 
als dat van LEU. Hij werd 

„ door het volk als den grondleg-
ger bescbouwd van de nieuwe 
orde in Staat en Eerk3 en de 
omverwerping van dezen toe-
stand, zou op het einde van 
1847 bezwaarlijk gevolgd zijn, 
indien hij nog geleefd hadde.'—• 
LEU was een in elk opzigt voor-
treffelijke man; hij bewerkte 
rüstig en onverschrokken het 
goede waar hij kon, in zijne 
ambtelijke betreklcingen, zoo-
wel als in het bijzondere leven ̂  
nu in den raad te Lucern, 
dan als president des geregts,. 
als vredeslichter en raadgever 
in zijnen kring en in zijne 
nabuurschap, zoowel in zijne 
landhuishouding als in zijnen 
vertrouwden familiekring.. Men 
heeft eene menigte der sohoon-
ste en-heerlijksle bewijzen van 
zijn edel karakter en van zijne 
christelijke gezindheid. Er wer
den hem, als den schepper der 
nieuwe orde van zaken, de 
aanzienlijkste eereposten aange-
boden, bijna opgedrongen; hij 
ontvlugtte dezelve. Geen geld-
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dorst plaagde hem j rnaat hlj 
werd door niemand in mildda-
digheid overtroffen. Nog in de 
laatste dagen van zijnen aard-
schen levenswandel beschikte 
hij, dat eene groóte som gelds, 
die hem toebehoorde en in han-
den van eenen derde was, als 
eene Hefdegift aan eene protes-
lantscheplaats, voor de belrek-
kingen van verongeluklen aldaar 
zou worden aangewend. Geen 
buisarme, die zijne liefdadigheid-
inriep, bleef onbevredigd, geen 
studerende, die hoop op goed 
gedrag en vorderingen gaf, geene 
noodzakelijke of nullige inrig-
ting in de nabijheid ol in de 
verle, die niet door hem on-
dersleund werd. "Tan zijne aan-
zienüjke inkomsten en zijn groot 
vermögen mögt niet het gering
ste bespaard worden. Slechts 
de nood zijns vaderlands be
kommerde hem en hield hem 
in zija hart bezig. In Hochdorf 
ondernam een waardige priester, 
tot betere opvoeding en vorming 
der Vrouwctijke landjeugd, de 
stichling eener inrigting, in 
vvelko deze dochters, niet tot 
eene verfijnde beschaving, maar 
overeenkomstig hären stand en 
haar beroep, in de werkzaam-
heden eener boerendochter en 
huismoeder, in huisselijke, en 
noodzakelijke landhuishoudelijke 
bezigheden, en in eenen catho-
lijken leef- en huisregel zouden 
worden opgevoed. Aan dit edele 
doel behulpzaam le zijn, was 
weldra ook de zaak van LEU én 
veelvuldig met raad en daad 
ondersteunde hij het gewigtige, 
xware, moedig ondernomen 
werk. Het kasteel Baldegg, dat 

in eon aangenaam oord aan een 
meer gelegen, vroeger een ridder-
en adellijk goed was.werdmct 
eenige landerijen aangekocht, 
en tot het vermelde doel be-
stemd. — Terwijl hij alzoo zij
nen rijkdora tot ondersleuning 
en slichting van weldadige in-
rigtingen aanwendde, leefde hij 
zelf steeds hoogst eenvoudig. 
Zijn privaatleven was, zelfs in 
de oogen zijner grootste vijan-
den, voorbeeldig, en even zoo 
min kan hem een zuiver, edel-
denkend , mannelijk karakter 
betwist worden. 

* LEUCHTENBERG (hertog VON), 
titel door koning MAXIMILIAAN 
JOZEP van Beijeren, in 1 8 1 7 ; 
aan zijnen schoonzoon EUGE-. NIUS DE BEAUHARNAIS (zie dat 
Art. -Wbk.-), vroeger onder-
koning van Halle, gegeven. 

* LEUCHTENBERG (AUGUSTUS 
KABEL EUGENIUS NAPOLEON, her
tog VON), zoon van EUGENWS DE BEAUHARNAIS, in de vorige 
aanvulling bedoeld, on van de 
Beijersche prinses AMELIA , in 
1 8 1 0 te Milane geboren, ver-
gezelde na eene voortreffelijke 
opvoeding te hebben genolen, 
in 1829 zijne zuster naar Bio-
Janeiro, Irad vervolgensin Bei
jersche krijgsdienst, word in 
1830 door Frankrijk van den 
Belgischen troon uitgesloten, 
trad in 1 8 3 4 , volgens het ver
langen van den stervenden don 
PEDRO, in don echt met donna 
MARIA van Portugal, doch over-
leed reeds in 1835 ; in dit körte 
t'tjdsverloop bad hij reeds do 
geheele liefde der Porlugeezen 
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gewonnen. Met hot beste ge-
volg had hij zieh in de teeken-
en graveerkunst geoefend, en 
een aanzienlijk kabinet van na-
tuurlijke historie verzameld. 

LEVATI (de abbé AMBROSIUS), 
een ( letterkundige, in 1788 te 
Tornella in Lombardie geboren, 
werd in het seminane van Mi
lane opgevoed. Door zijne over-
sten tot het onderwijs bestemd, 
droeg hij in het lyceum van 
Milane de rhetorica en de wijs-" 
begeerte voor, de geschiedenis 
te Bergamo, en eiadelijk de 
Grieksche letterkunde in de uni-
versiteit van Pavia. Hij overleed 
in laatstgenoemde stad den 6 
Julij 1841, juist toen hij zieh 
met eene vertaling der Werken 
van PLATO bezig hield j het jaar 
te voren was hij tot lid van 
het Lombardü-Veneliaansch in-
stituut benoemd. Men heeft 
van hem : l.o , Viaggio di FR. 
PETRARCA in Francia, in Ger
mania ed in Balia, 1820 , 5 
dl.« , in 8.T°, een werk voi na-
sporingen en eene uitmuntende 
verzameling van bouwstofi'en 
voor het leven van dien dichr 
ter; — 2.o Dizionario biografico 
delle Donne illustri, Milane, 
1822, 3 dl.% in 8.™; — 3.o 
Saggio sulla storia della lette
ratura Italiana nei primi ven
ticinque anno del secolo XIX, 
ib. 1831, in 8.™$ 4.o II 
Piccolo Muratori, ossia storia 
d'Italia del medio evo, ib. 1837, 
5 dl.«, in,l8.mo LEVATI droeg 
daarenboven bij tot-verscheiden 
uitgaven, onder anderen tot de 
vertaling der Verhandelingen 

II. DEEL. M 

gevoegd bij den Italiaansçhen 
bijbel van Venetiè. 

LISVÊQUE (PETRÙS), te Nantes 
den 3 September 1748 gebo 
ren, legde zich bijzonder op de 
wiskunde toe, waarin'hij groole 
vorderingen maakte. In den 
ouderdom van 18 jaren, ging 
hij in eene zeer ondergeschikte 
betrekking scheep aan boord van 
een schip van den staat. In 
minder dan twee jaren leerde 
hij al hetgene wat betrekking 
heeft tojt den scheepsbouw, het 
scheepswant en de stuurmans-
kunst. Bij zijne terugkomst 
onderwees hij te Mortagne, te 
Breteuil en te Nantes de wis
kunde , en bekwam in 1772 
in laatstgenoemde slad den leer-
stoel der waterkunde of hydro
graphie. Hij gaf aldaar het eerst' 
het tooneel van eenen luchtbol; 
in 1786 werd hij tôt examina-
tor der marine benoemd. Men 
heeft hem ook een der eerste 
stoomwerktuigen te danken, die 
in Frankrijk vervaardigd zijn. 
Hij was grondig ervaren in de 
geschiedenis, de talen, de na-, 
tuurkundige wetenschappen,, de 
administratie, den haddel enz. 
en vereenigde met deze kundig-
heden een diepzinnig en bondig 
oordeel. Tijdens de Fransche • 
omwenteling beschermden hem 
zijne talenten en diensten ge-
durende eenigen tijd, maarge-
durendo het schrikbewind zag 
hij zich genoodzaakt de vlugt 
le nemen, en eerst na den 9 
Thermidor kwam hij weder te 
voorschijn. In 1797 tôt lid 
van den raad der ouden verko-

m 
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zen, werd hij len ge volge van 
den 1 8 Fructidor er weder uit-
gesloten. Nadat de tijden.kal
mer waren geworden, kwam 
hij weder te Parijs terug, en 
verving COUSIN in 1801 bij het 
instituut. Zedig in zijnen smaak, 
leidde hij een gerust en geluk-
kig leven, toen hij eenen 2 7 
jarigen zoon, verdienslelifk offi
cier bij de genie, verloor. Deze 
dood bespoedigde den zijnen: 
hij bezweek aan een aanval van 
beroerte, té Havre, den 1 6 Oc
tober 1 8 1 4 . DELAMBRE sprak 
in het instituut zijne Lofrede 
uit. Zijne voorriaamste werken 
zijn: l.o Tables etc. (Algemeene 
tafele der lioogte en lengte van 
den negentigslen graad — no-
nagesirae —), Avignon, 1 7 7 6 , 
2 dl.«, in 8.T0 LEVEQUE heeft 
de door PTOLEMEUS bereitende 
lafels voor zeven luchtstreken 
of klimaten, op den geheelen 
aardbol toegepast ; dezelve bie-
den eenige voordeèlen.aan bo-
ven die van LAGRANGE J — 2.o 
Le Guide etc. (De Gids voor den 
zeevaarder), Nantes, 1 7 7 9 , in 
8.™, met pl." LALANDE oordeelt 
dat dit werk al de andere over-
treft, welke over het zelfde 
onderwerp gehandeld hebben ; 
— 3 .0 Examen etc. (Zeevaart-
kundig examen, of verhandeling 
over de werkluigkünde, toege
past op den scheepsbouw en het 
scheep&want), Nantes, 1 7 8 2 , 
2 dl.11, in 4. T 0 Dit is eene met 
aanteekeningen verrijkte verta-
ling van het werk van don GE
ORGE JUAN Y SANTACIIXA (zie dat 
Art. -Whk.-). Dezelve is met 
vermeerderingen herdrukt, Pa
rijs, 1 7 9 2 , 2 dl.«, in 4.*oj 

— 4.o Description etc. (Nauti
sche, besehrijving der oostelijke 
husten van Groot-Brittannië en 
der husten van Holland, van 
Jutland en van Noorwegen), 
ib. 1804 , in 4.*o LÉVÊQUE heeft 
daarenboven verscheiden wer
ken in handschrift nagelaten. 

LÉviZAC (JEAN - PONS ~ VICTOR 
LECOUTZ , abbé DE) , een laal--
kundige ; in 1 7 5 0 in Languedoc 
geboren, wijdde zieh vroeg aan 
den geeslelijken Staat toe, werd 
met een kanonikaat van het 
kapiltel van Vabres bekleed, en 
besteedde zijne vrije oogenblik-
ken aan de beoefening derletle-
ren. Tijdens de omwenteling 
verliet bij Frankrijk, nam de' 
wijk naar Holland en vervolgens 

-naar Engeland, zette zieh te 
Lenden neder, alwaar Inj lessen 
in de Fransche taal gaf, en over
bed aldaar in 1 8 1 3 . Zijne voor-
naamste werken zijn: 1.° l'Art 
etc (De kunst om de Fransche 
taal naauwkeurig te spreken en 
te .schrijven), Landen, 1797; 
4.e uitg. Parijs, 1809 , in 8.T«, 
door DBEVET herzien ; — 2.° 
Traité etc (Verhandeling over de 
klanken der Fransche taal, ge-
volgd door eene verhandeling over 
de spelkunst en de uitspraak), 
Londen, 1800, in 12.*<°; —8.° 
Bibliothèque etc. (Draagbare M-
blioiheek der Fransche schrij-
vers, enz.), 1 8 0 0 , 3 dl.", in 
8 ,vo; — 4 ,0 Theorical and 
practical grammar ofthefrench 
tongue, ten gebmike der Engei
schen, in 1 8 1 5 te Parijs her
drukt ; — 5.o Dictionnaire etc. 
(Fransch en Engelsch Woorden' 
boek), 1 8 0 8 , in 8 .™; — 8-0 
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Dictionmire etc.. (Woordenboek 
der Synonymen}, 1809 , in 12.™° 
L É v i z A c heeft daarenboven uit-
gaven met voorreden en aantee-
keningen geleverd van werken 
van . verschilfende Fransche clas-
sieke schrijvers. 

LEVITA. — Zie ELIAS LEVITA 
-Wbk.-

LIBRI (GEORGE BAGNANO, graaf 
DE), in Toskanen uit eeneoude 
familie geboren. Door de toen-
maals heerschende denkbeeiden 
medegesleep t, had Inj zieh bij 
de komst der Franschen in Ita
lie , een der wärmste voorstan-
ders derzelve getoond. Hij slreed 
in hunne gelederen en voerde 
zelfs met onderscheiding het 
bevel. " Bij den vrede genood-
zaakt de wijk naar Frankrijk 
te nemen, zag hij zieh aan 
vervolgingen blootgesteld, waar
van de beweegredenen niet zeer 
vereerend waren. Naar Belgio 
geweken, alwaar koning WIL
LEM I al de misnoegden opnam, 
verdedigde hij in den National 
de staatkunde van dien vorst, 
en haalde zieh de grootste ver-
achting en den algemeenen haat 
der Beigen en van alle weiden-' 
kende Nederlanders op. den 
hals ; zoodat, toen op den 25 
Augustus 1830 de Belgische 
omwenteling te Brüssel begon 
uittebarsten, de bureaux van 
den National, zoowel als het 
woonhuis van LIBRI overwél-
digd, en alles geplunderd, ver-
guisd en verdelgd werd. Hij 
week alstoen naar Holland, 
waar koning WILLEM hem eene 

jaarwedde schonk. Een brief, 
dien hij omtrent het midden 
van 1 8 3 5 van den ex-minister 
GODBEAU on tving, waarin deze 
veel berouw openbaarde; wegens 
het onheil dat bij der Catholijke 
Kerk berokkend had, bewoog 
den graaf BAGNANO , om zieh 
met God te verzoenen. Van dit 
tijdstip af veranderde bij van 
gevoelens en van taal, en gedu-
rende zijne laatste ziekte, Iegde 
hij voor notaris en in tegen-
woordigheid van getuigen , de 
verklaring af (waarvan acte werd 
opgemaakt), dat hij in de Ca
tholijke godsdienst wilde leven 
en sterven, en dat hij al dat-
gene veroordeelde, waarin hg, 
hetzij in zijne uitdrukkingen, 
hetzij in zijne geschriften of in 
zijn gedrag, de Kerk of hare 
bedienaars mögt beleedigd heb-
ben. Hij gaf daarenboven het 
verlangen te kennen, dat deze 
herroeping na zijnen dood open-
lijk mögt worden voorgelezen. 
Het is in deze gevoelens dat' 
hij den 1 Januarij 1 8 3 6 den 
geest gaf. 

* LICHNOWSKY (FELIX MARIA 
VINCENZ ANDREAS, vorst VON), 
zoon van vorst EDUARD, den 
schrijver eener Geschiedenis van 
het huis van Habsburg, werd 
den 5 April 1 8 1 4 in het voor-
ouderlijke stamhuis Krzyzano-
wits, bij Ratibor in Silezie, 
geboren, beleefde zijne eerste 
jeugd in Gras, waarvan de 
Romantische omstreken en his
torische herinneringen den in-
druk op zynen gevoeligen geest < 
niet misten. Nadat zijne opvoe-

rä 2 
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ding voltooid was, zond zijn 
vader hem naar Pruissen, waar 
hij, twintig. jaren oud zijnde, 
in dienst trad bij een hoeza-
ren-regiment Zijne verwach-
tingen bij helzelve te Jeur ge-
steld ziende, besloot hij zieh 
naar Spanje te begeven, ten 
einde aldaar voor de zaak van 
het weltige gezag to strijden. 

- Zijneondervindingen aldaar, van 
af den eersten togt tegen het 
Engelsche hulplegioen onder 
EVANS (Maarl 1 8 3 7 ) , tot den 
eindelijken overgang van het 
Carlistische corps naar Frank-
riß (September 1839) , worden 
geschilderd in zijne Erinnerun
gen aus den Jahren 1 8 3 7 , 1838 
und 1 8 3 9 , een böek, dat bij 
deszelfs verschijnen met regt 
opzien baarde, en nog in latere 
tijden als een belangrijk do
cument voor de geschiedenis 
zäl blijven bestaan. Het krijgs-
gedruisch van het jaar 1840 en 
het vooruitzigt op eenen oorlog 
der Duitsche Staten tegen Frank-
rißt voerde hem naar Pruissen 
terug, doch slechts voor eenen 
körten tijd, .want weldra nam 
de staatkundige horizon weder 
zijne oude vreedzame schakering 
aan, en nu brak LICHNOWSKY 
andermaal op. In Brüssel en 
Pariß, waar hij in den naast-
volgenden tijd verwijlde, schreef 
hij zijne Erinnerungen, en wik-
kelde zieh daardoor in een ge-
schil met MONTENEGRO , dat 
aanleiding. tot een tweegevecht 
gaf, waarin beide strijders won* 
den bekwamen, IIICHNOWSKV een 
ernstig schot door het ligehaam. 
Na zijne genezing zien wij hem 
in Lissabon, waar hij zieh met 

» de ohwettigo regering Volkonjen 
verzoende, wijl COSTA CABRAL 
de /evolutie beteugeld, en de 
oogenschijnlijk onmogelijke op-
lossing des raadsels gevonden 
had, om in eenen Staat van het 
Pyrenesche schiereiland rust en 
orde te herstellen. Ook over de-
zen vreedzamen kruistogt heeft 
hij een werk in het licht gege-
ven : Portugal, Erinnerungen 
aus dem Jahre 1 8 4 2 , dat in 
het Portugeesch vertaald werd. 
Dit werk bezit geheel do Ver
dienste der vroegere over Spanje: 
levendige ontwerping en voor-
stelling, en meesterlijke schü-
dering van persoonlijke hoeda-
nigheden. Op den terugweg uit 
Portugal beging hij de onvoor-

I zigtigheid, van in Barcelona 
aanteleggen en werd hier door 
eenen scheepskapitein ontdekt, 
aan wien hij in 1838 eene la
ding geweren had toevertrouwd, 
welke door dezen niet aan de 
Garlisten, maar aan de Chris-
tino's waren afgeleverd. Er ont-
stond eene volksbeweging en 
LiCHNowsicy werd gevangen ge-
nomen , zonder dat de plaatse-
lijke consul, zieh zijner zoo 
aangetrokken had, als de vorst 
het meende te kunnen verlan
gen. Hij zelf heeft dit voorval 
tot het voorwerp eener zeer • 
levendige openbare discussiege-
maakt, doch met zeer weinig 
geluk, want hij stond voor zijne 
zaak alleen, tegen over een ge
heel koor van dagbladen , die 
bij deze welkome gelegenheid, 
van eenen ridder de legitimjteit 
voor hun forum gesteld te zien, 
zieh met eene half-Engelsche 
bitterheid uitlieten. In zijn va-
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derland teru'ggekeerd, wijdde 
de vorst zijne zorgen voorna-
melijk aan,de provincie Silezie, 
die hem veel te danken heeft. 
Zijne werkzaamheid ten alge-
meenen nutle verschafte hem 
in körten tijd het volste ver̂  
trouwen zijner landgenooten, 
door welker verkiezing hij tot 
lands-oudste en afgevaardigde 
der vier zuidelijke en oostelijke 
dislrikten- van Silezie verheven 
werd. Tegelijkertijd stond hij 
als direcleur aan het hoofd van 
den Koseler-Wilhelmsspoorweg. 
Aan vijandschappen van velerlei 
aard, ontbrak het hem ook thans 
niet. Een man van bekende 
grondbeginselen, zoo als-DICH-NOWSKY, kon niet anders dan het 
wanschepsel der zoogenaamde 
Duitsch-Cathölijken, hetwelk 
toenmaals. in Silezie te voor-
schijn kwam, waar en hoe het 
hem slechts mogelijk was, be-
strijden, en daarbij bleef dan 
de gedienstige drukpers niet ten 
achteren, maar viel den vorst 
op hare bekende wijze aan. 
— De nieuwste en schoonste 
-werkzaamheid van LIGHNOWSKY 
dagleekent van de zitlingen des 
eersten vereenigden Pruissischen 
landdags. Hij behoorde hier tot 
die leden der heeren-curie, welke 
het standpunt des adels in de 
tegenwoordige tijdsomstandighe-
den in het algemeen wel begre-
pen hebben,. en zijne rede, .die 
hij bij gelegenheid van het vraag-
stuk der periodiciteit voordroeg, 
heeft er zeer veel toe bijgedra-
gen, dat deze curie reeds in 
de eerste • vergadering, eenen 
vaslen grondslag in de open-

M 

bare meening won. Door hem 
geschiedde het ook, dat de 
heeren-curie, in een .der gewig-
tigste vraagstukken des tijds,/ 
namelijk de bescherming van! 
den arbeid, het initiatief nam. » 
Deze stap strekte zoowel het ge-
voel, als den staatkundigen tact 
des vorslen tot alle eer. Als 
ooggetuige met den nood van 
den arbeidenden stand in Silezie 
bekend, vervulde hij eenen pligt, 
door zieh zijne arme landslie-
den aantetrekken j door dit te 
doen, verschafte hij tevens aan 
de heeren-curie een even zoo 
invloedrijk als voordeelig stand
punt. Nog in andere opzigten 
is de voordragt van LICHNOWSKY 
rijk in gevolgen geweesl, daar 
de stemming van den vereenig
den landdag bepaald voor eene 
nationale handelspolitiek is uit-
gevallen. Na den afloop van den, 
landdag bragt LICHSOWSKY zijnen 
tijd gedeellelijk Op zijne land-
goederen, en deels in Weenen 
en ßerlijn door. Hij bevond zieh 
in laätstgenoemde stad, toen de 
Maart-revolutie uitborst. Onbe-
kommerd wegens zijn leven, , 
deed hij al het mogelijke om 
het volk totbedaren tebrengen, 
en verloonde zieh bij herhaling 
op de Straten, bij de barrika-
den, terwijl hij op zijn woord 
van eer verzekerde, dat hij op 
den vereenigden landdag alles, 
zoude in het werk stellen, om 
de regten des volks te doen 
gelden, waarloe bij ook aan den 
koning de dringendste voordiag-
len wilde doen. In de zilling 
van den vereenigden landdag 
stemde en ijverde hij dan ook 

m 3 
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voor de uitgebreidste concession 
in den geest des tijds. . In Si-
leste voor de nationale .vergade-
ring gekozen, nam hij in de 
Paulus-kerk plaats aan de reg-
terzijde. De stenographische be-
rigten deelden slechts zeer zwak 
den indruk mede, dien Lieu-
NOWSKY maakte, zoo dikwerf 
als hij het spreekgestoelte betrad. 
Hij bezat het geheim de ver-
gadering, zelfs als zij na veel-
vuldige debatlen ten uiterste 
vermoeid en overspannen was , 
als door eenen electrieken schok 
te bewegen. Hg" had eene schoone 
gestalte, was in de volle, men 
zou kunnen zeggen dártele le-
venskracht, vol gepaste bewe--
gingen Voerde hij het woord 
als den degen en het pistool, 
sneed en trof zeker, en wist 
hij zijne tegenpartij van haar 
stuk te brengen, en zieh hare 
naaktheid tot een zegeteeken te 
maken. Toen de debatten in 
de Pmhs-kerk met eene toe-
nemende • hartstogtelijkheid ge-
voerd werden, was het Licn-
HOWSKY, die bij herhaling tot 
gematigdheid en verzoening aan-
spoorde. Zijne laalste rede hield 
hij over den wapenslilstand van 
Malmm, en ook deze leidde 
tot verzoening. Hij betrad het 
spreekgestoelte, nadat de be~ 
roemdste redenaars hunne argu
menten hadden uitgeput, en 
het geroep naar stemming de 
overhand had bekomen. Het 
gefluit der galerij vergezelde l 
hem toen hij naar zijne plaats 
terugkeeröe. De vorst was juist 
o£ het punt geweest, om eene 
reís te ondernemen, van welke 
hij zieh echter terughield, wijl ] 

hij in den beslissenden oogen-
blik het aan zijne medewerking; 
niet wilde laten önlbreken. Des 
Dingsdags zou hij echter bepaal-
delijk vertrokken zijn, Indien 
de Maandag, de noodlottige 18 
September 1848, zonder geweld-
dadige gebeurtenissen wäre af-
geloopen., Van de middaglafel 
in het Engeische hof, begaf zieh 
LICHNOWSKY naar zijn woonhuis 
op de Zeil. Daar Steeg hij te 
paard, waarheen hij eigenlijk 
wilde uitrijden is twijfelachtig. 
Er wordt beweerd dat hij de, 
arlillerie had willen te gemoet 
rijden; waarschijnlijk echter 
was zijne bedoeling, den rijks-
bestuurder van het aannaderen 
eener depufatie der linkerzijde 
te verwittigen. Toeu hij met 
den generaal VON AOERSWALD 
(zie dat Art.) aan de wandeidre-
ven, de Friedbergerpoort voorbij 
kwam, werden er schoten op 
de beide ruiters gelost, • die 
echter niet troffen. De barri-
kaden belelteden hen, in de 
stad terugtekeeren; zij kozen 
dus het vrije veld, en zochten 
bescherming bij eened tuinier, 
waar zij zieh gescheiden ver-" 
borgen, de eene op den zolder, 
de andere in den kelder. Een 
ooggetuige, D.* HOBES van Born
heim, verhaalt de afschuwelijke 
gebeurtenis op de volgende wijze: 
» Men had de woning der beeren 
SCHNEPF en SCHMIDT reeds twee-
malen te vergeefs doorzocht, 
toen er een met eene bijl naar 
den kelder ijlde; ik volgdehern 
op den voet na, anderen kwa-
men daar tusschen; DICHNOWSEY 
trad uit de niet geweld geopendc 
enge ruimte, en ik stond aan 
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zijne zijde, om elke mishande-
ling zooveel mogelijk afteweren. 
In het begin werd ik hierin 
ondersteund dpor eenen Frank-
forter, den heer PILLOT; eveh 
als ik ernstig bedreigd, .verwij-
derde hij zieh om hulp te ha-
len, die, helaas te laat kwam. 
Een der bende bedreigde mij 
met de sabel, ik verklaarde be-
daard, dat ik niet van den 
bedreigde zou wijken, en zoo 
lang als ik kon, mij tegen elke 
aan hem gepleegde gewelddadig-
heid zou verzetten; iksprak niet 
legen, maar voor hunne zaak, 
voor welke ik reeds gestreden 
en geleden had, toen de meesie 
hunner nog in de luren lagen. 
Ik maest mij nu .nader bekend 
maken , gaf mijne woning op, 
en verhaalde iets van mijn voor-
ledene. Langzamerhand bragt 
ik de meesten op mijne zijde. 
Zij wilden den vorst nu gevan-
kelijk. naar Barnheim voeren; 
een hunner verlangde, dat hij 
naar Hanau gebragt werd. Er 
kwamen echter van beide zij -
den der haag andere gewapen-
den op ons aan, die de overigen 
steeds weder aanhitsten. Ik 
raaakte er daarom eenen der 
geleiders opmerkzaam op, dat 
hij op den zandweg omsingeld 
en afgesneden zou kunnen wor
den, die daarop uitriep: » Dat 
is een brave man, die meent 
het wel met ons, wäär is de 
zandweg ?" » Maar niemand 
volgde den raad des geleiders 
om de naburige wegen te be-
zetten. Ik gevoelde mij in mijnen 
bepaalden wil geheel zeker en 
sterk, en bad den vorst, die 

zeer opgewonden was, om zieh 
bedaard te houden. Ik zou hem 
zeker gered hebben, hadde hij 
dezen raad gevolgd. Wij had-
den reeds de helft van den weg 
naar Bornheim afgelegd, toen 
het aan eenigen van de bende 
inviel, van, den gevangene eene 
berinnering te willen hebben; 
zij scheurden te dien einde zij-
nen rok in stukken. Het is 
mogelijk dat, LICHNOWSKV het 
döel dezer manoeuvre niet be» 
grepen, en zieh verbeeld heeft, 
dat men alsnu ernstig hem te 
lijf wilde, en met eenen luiden 
kreet daartegen, greep hij er een 
naar zijn geweer. Daarop ge-
raakten alle weder in woede; 
mijne stem vermögt niets meer 
tegen het Iuide getier, den vorst 
werd het geweer afgerukt, hij 
bekwam een kolfslag op het 
hoofd, een andere legde op hem 
aan, de bedreigde vlood van 
mij weg naar de boomen, het 
schot viel, de kogel doorboorde 
het onderlijf van achteren naar 
voren; hij gaf een' luiden gil, 
deed nog eenige schreden, en 
zeeg.neder. Diep ontroerd, be-
gaf ik mij naar mijne woning; 
nog voor de deur derzelve, ver-
nam ik dat LICHNOWSKV nog 
leefde, en bij voorlduring mis-
handeld werd; ik snelde terug, 
won de- betergezinden die hem 
omringden, in mijne belangen 
en wij droegen den daarenboven 
aan hoofd en aan beide armen 
verschrikkelijk gekwelste naar 
het huis van den heer SCHMIDT. 
Hij erkende mij, vraagde naar 
den toestand zijner wonden, 
openbaarde mij zijnen; uitersten 
4 
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wil, klaagde over hevige smar
ten en vergaf luide aan zijne 
vijanden." BETHMANNMITI den 
doodelijk gewonde in zijne wo-
ning op; later werd hij naar 
het ziekenhuis overgebragt, 
waarin hij des nachts ten eon 
ure (alzoo den 1 9 Septb. 1848) 
den geest gaf. De leden van 
den rijksdag volgden talrijk den 
lijksloet. Aan het graf Spraken 
vos GAGERN', WILHELM JORDAN , 
WILHELM VON KETTELER, en 
anderen. JORDAN noemde onbe-
schroomd de bewerkers van zij-
nen dood. 

* LIEBERMANN (FRANZ LEOPOLD 
BRUNO), een uitstekend Catho-
lijk dogmalisch leeraar, alge-
meen vikarius van Straatsburg, 
werd den 8 October 1 7 5 9 te 
Molsheim, een plaatsje 4 uren 
van Straatsburg gelegen, gebo
ren. Zijne voorbereidende, wijs-
geerige en godgeleerde studien 
maakte hij bij de Jesuiten en 
werd, na in 1 7 8 3 tot priester 
le zijn gewijd, te Hohengrefl 
als kapellaan met de zielzorg 
belast. Doch reeds na eenige 
maanden, door JEANJEAN (zie 
dat Art.) aanbevolen, werd hij 
subregent in het priestersemi-
narie te Straatsburg, waar hij 
tot in 1 7 8 7 buitengewoon ze-
genrijk op de wetenschappelijke 
en zedelijke vorming der jonge 
geestelijken werkte. Hij word 
daarop pastoor te Ernolsheim, 
in het distrust zijner geboorte-
plaats, doch hier, in 1 7 9 1 , 
door de stormen der omwente-
ling, op eene gewelddadige wijze 
uit zijne paslorü verdreven. Hij | 
begaf zieh daarop naar den reg- 1 

ter i?yn-oever. Toenmaais had 
het diocees van Straatsburg den 
Rijn nog niet tot grensscheiding. 
De bisschop-kardinaal DE ROHAN 
benoemde bem tot overste van 
het bisschoppelijke priesterhuis, 
dat in het Overrijnsche gedeelte 
des diocees, in de oude abdij 
EtlenheimmMister Allerheiligen 
gevestigd was. Hier, in deze 
romantische eenzaamheid, ver-
zachtte de Studie der godgeleerd-
heid, en de zucht voor het 
leeraarsambt, de smart, welke 
de dolle woede der omwentejing 
tegen Kerk en Staat in hem 
verweist had. Ten behoeve zijner 
voorlezingen schreef hij: Institu-
tiones juris canonici universalis, 
een compendium, dat langen 
tijd aan het seminarie van Mainz 
als voorleesboek gebruikt werd, 
tot dat bet zieh later door dat 
van SCHENK verdrongen zag. De 
vrijheid der Kerls werd door LIEBERMANN moedig verdedigd legen 
de zoogenaamde Constitution ci
vile du clerge, zoowel monde-
lings als sehriftelijk, en in 1795 
keerde hij, als een gelrouwe zie-
lenherder, naar zijne verlatene 
gemeente terug. Doch slechts 
weinige maanden genoot hij dit 
geluk:" door de sbirren van den 
revolutionnairen storm vervolgd, 
moest hij andermaal eene veilige 
schuilplaats zoeken; steeds met 
levensgevaar bedreigd, trachtle 
hij nietlemin naar zijn vermö
gen , en met eene bewonderens-
waardige opoffering, aan zijne 
gemeentenaren troost en hulp 
te doen toekomen. Terwijl hij 
zieh in de afgelegenste hoeken 
eener boerenwoning verborgen 
bield, sloop hij dikwerf in net 
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<1 tristere van den nacht, en als 
boer verklced, rond, om biecht 
te hooren, dezielcen te troosten, 
en hen door het H. Oliesel voor 
den op handen zijnde overgang 
naar de eeuwigheid te versterken 
—• en bewees zieh alzoo als het 
wäre beeld des goeden herders, 
aan wien het heil der Schapen 
dierbaarder is dan zijn leven. In 
geraeenschap met zijne evenzeer 
bedrukte vrienden BEBTH, DE 
MÉJEAN, SCHNEIDER en THOMAS, 
werd hij tot bisschoppelijken 
commissaris benoemd, en met 
buitengewone volmagt uitgerust, 
om in geval van nood doelma-
lige beschikkingen te kühnen 
maken. Eerst in 1800 was het 
hem weder vergund, openlijk 
te werken, zonder zijn leven 
in gevaar le stellen. Als secre-
taris des bisschops kwam hij in 
'1801 te Straatsburg, en ver-
scheen naast COLMAR en OBERLE, 
als een talentvolle prediker op 
den kansel der hoofdkerk. De 
vroeger constitutioneele SADRINE 
werd heläas in 1803 bis'schop 
van Straatsburg, en dit bewoog 
LIEBERMANN zieh weder naar. 
zijne voormalige pastorij te be-
geven, nadat hij voöraf naamloos 
tegen den dwazen Herderlijken 
brief zijn Réponse à Mr. SAURINE 
geschreven had. Met smartge-
voel sloeg hij den bedrukten 
loestand der kerkelijke aangele-
genheden gade, en erkende de 
noodzakelijkheid, om voor eene 
betere toekomst, geschikle jon
gelingen zorgvuldig aantekwee-
ken, en om daardoor levens aan 
de geestelijkheid voor hare deels 
afgevallen, deels vermoorde le-

M m 

den, eene hoopvollé vergoeding 
aantebieden. Hij stichtie eene' 
geestelijke school, die door zij-
nen opvolger BECKMANN later 
werd voorlgezet. Opeenen mor
gen , kort voor Paschen 1 8 0 4 , 
werd LIEBEBMANN plotseling, we-
gens voorgewende verstandhou-
ding met den hertog van ENGHIEN 
gevankelijk opgeligt, mav Parijs 
ver.voerd', en smachlte aldaar in 
den kerker van St. Pélagie, van 
Goeden Yrijdag af tot den 20 
November 1804. Behalve zijn 
brevier, bewees hem een deel 
vari het werk l'Evangile medité 
goede dienslen; hij vertaalde 
psalmen, die hij met eene me
talen stift, welke hij toevallighij 
zieh had, op de kerkermuren 
schreef. Op dezelfde wijze ver-
vaardigde hij verscheiden .geeste
lijke liederen in de Hoogduitsche 
taal, om dezelve eenmaal, bij 
zijne in vrijheidslelling, als een 
treffend aandenken aan zijne ge-
meenlenaren te schenken. Den 
25 Julij werd hij uit genoemde 
gevangenis, naar den Tempel 
overgebragt, waarin hij met nog 
twee andere gevangenen het ver-
trek bewoonde, dat de ongeluk-
kige LODEWUK XVI betrokken 
had. Naauwelijks echter had COL
MAR (zie dat Art.)den bisschoppe
lijken stoel na Mains bestegen, 
of het was zijn eerste stap, om 
bij keizer NAPOLEON , de vrij-
heid. van den abbé LIEBERMANN 
te verzoeken, ten einde hem de 
directie van zijn nieuw te stieb
ten groot en klein seminario 
toetevertrouwen. Het verzoek 
werd wel is waar ingewilligd, 
maar de voorwaarde er aan 
5 



588 L I E. -r- L I N. 

verbunden, dat LIEBERMANN het 
dep.' van den Donderberg (Mont 
Tonnerre) niet mögt verlaten, 
en onder het policie-opzigt der 
prefektuur blijven zoude. Den 
1 November 1805 werd hij met 
de nieuwe organisatie der the
ologische Studien belast, -van 
welke Mj zelf de leervakken der 
dogmatiek, pastoraal en kerke-
lijk regt voor zijne rekening nam, 
daarbij predikte hij dikwerf met 
waarlijk evangelische zalving en 
apostolischen ijver, en scfareef 
hier zijn zeer gezocht leerboek 
der Dogmatiek: Institutiones the-
ohgicœ, 5 dl.n, hetwelk zijnen 
naam in de theologische let— 
terkunde vereeuwigen zal, en 
wegens de duidelijkheid in de 
rangschikking der slof, wegens 
de naauwkeurige begripsbepa-
ling, de ongemeene bevatlelijk-
heid in de voorstelling tot de 
meest gezochle compendiën be-
hoort, en ondanks de veelvuldige 
gangbare filozofische leeringen, 
zieh door zijne posilief-bewij-
zende méthode van de Scholen 
nog niet heeft laten verdringen. 
Den 4 October 1806 viel hem 
de onderscheiding ten deel, van 
de keizerlijke universiteit van 
Parijs, het diploma van doctor 
in de théologie te bekomen. Het 
bisschoppelijk gymnasium to 
Maim, de eer . en het sieraad 
der stad, heeft zijn beslaan aan 
LIEBERMANN te danken. In 1823 
werd hem door koning LODEWIJK. 
XVIII het bisdom Metz aange« 
boden : dankbaar wees hij echter 
uit ootmoed die verhevene waar-
digheid van de hand, volgde 
echter korldaarop de roepslem 
van den bisschop THARIN naar 

Straalsburg, om zieh aldaar met 
. het generaal-vikariaat le belasten. 
En .aan deze belrekking bleef 
hij volhardend getrouw onder 
THAUIN, DE TREVERN en Räsz, 
niettegenstaande hem sedert 
1824 , hoogst eervolle geestelijke 
waardigheden waren aangeboden. 
Hij overleed na een kortslondig 
ziekbed, den 1 1 November 1844, 
des middags ten 1 2 ure; zijn 
geliefde bisschop en vriendRäsz 
drukle hem de oogen toe. On-
derscheidene lof-, lijk- en andere 
gelegenheids-reden zijn deels af-
zonderlijk gedrukt, deels in Räsz 
und WEIS Kanzelberedsamkeit 
opgehomen.. Door christelijken 
oolmoed en grondige wetenschap 
veredelde LIEBERMANN zijn echt 
priesterlijk leven. 

* LINGARD (JOHN), een be-
roemde Engeische geschied-
sohrijver en wakkere verdediger 
der Catholijke Kerk, in 1770 
te Hornby, een stadje in de 
nabijheid van Lancaster, gebo
ren, ontving als yeelbelovend 
jongeling zijne opleiding leDouai, 
door de P. P. Jesuiten. In het 
begin dezer eeuw (de 19. e ) was 
hij Cathölijk geestelijke te New
castle, in het graafschap Nort
humberland , en hield zieh later 
te Rome op. Zijn eerste werk, 
dat de openbare aandacht trok, 
en de bittere critiek vanSouTHEV 
uitlokte, was zijne History of 
the Anglo-Saxon Church, in 
1806 le Newcastle aan de Tyne 
uilgegeven. Tusscben de jaren • 
1 8 1 9 en 1 8 2 5 , gaf LINGARD den 
eersten druk zijner History of 
Engeland, in 6 dl.» , in 4 . 1 0 . 
in hot Hcht, tusschen 1825 en 
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1829 den tweeden, in 12dl.», 
in 8/»°, en tusschen 1849 tot 
1850, den derden, met zijne 
laatste aahteekeningen en ver-
beteringen, 10 d l . v in 8J° 
Van dit werk bestaat eene uit-
munlende Fransche en Hoog-
duilsche vertaling. In 1836 gaf 
LINGARD , zonder zijnen naam 
te noemen, eene nieuwe ver
taling (in het Engelscb) der vier 
Evangelisten in hei licht, voor-
zien van critische en ophelde-
rende aanteekeningen. Als diepe 
denker,. grondige geleerde, en 
onVertnoeide geschiedvorscher 
neemt D.r LINGARD in zijn va-
derland, onder de beste leiter
kundigen eene eerste plaatsin, 
naast HOME , den Jacobitischen 

" geschiedschrijver, MACAÜ'LEY , 
den geschiedschrijver der whigs, 
en HALLAM , den constitutione-
len geschiedschrijver. LINGARD 
overleed in zijne geboorleplaals 
den 18 Julij 1851. Tot in den 
gezegenden ouderdom van 81 
jaren was by een voorbeeld van 
werkzaamheid , en waren chris-
telijken oolmoed. De roem der' 
wereld werd door dien waardi-
gen priester steeds ontvlugt; de 
afzondering en het verkeer onder 
de eenvoudige landlieden had 
voor hem de meeste aanlrekke-
lijkheid: daar kon hij zieh on-
gestoord wijden aan de betrach-
ting zijner godsdienstpligten, en 
de diepe Studien vandennaauw-
gezetten geschiedvorscher. Het 
Engeische dagblad the Chroni
cle zegt van dezeri merkwaar-
digen geleerde: » De openbare 
gesebiedenis van het leven van 
LINGARD is het register van de 
opvolging en den bijval zijner 

boekdeelen. Hij was een'alom 
geacht medeburger en een ijverig 
belijder van zijn geloof. Deze 
geschiedvorscher was wijsgeer 
en Christen in den meest uit-
gebreideii ea verhevensten zin 
van het woord. In de kapel 
van het collegie van Ushaw, 
waar zijn stoffelijk overschot 
rust, is hem een eenvoudig 
grafgesteente opgerigt. Zie hier 
.eene naauwkeurige opgave zijner 
werken: l.o Catholic loyalty 
vindicated, Landen, 1 8 0 5 ; — 
2.o Documents to assertain the 
Sentiments of British Catholics 
in former ages respecting the 
Power of the Popes, in 8. V O , 
1 8 1 2 j — 3.0-Review of certain 
Anti-Catholic Publications, by-
Drs. HUNGERFORD and TOMLINE, 
lord KENYON etc., 1 8 1 3 ; — 4 . o 
The History and Antiquities of 
the Anglo-Saxon Church, con-
taming an Account of its Ori
gin , Government, Doctrines, 
Worship, Revenues, and Cle
rical and Monastic Institutionsv 
de 3.e druk van dit werk, in 
1845 in -het licht versehenen, 
is geheel herzien, en' als op 
nieuw geschreven te beschou-
wen; — 5.0 History of En
gland from the First invasion of 
the Romans to the Reign of 
WILLIAM and MARY, in the Jear 
1 6 8 8 ; — 6.o Vindications of 
certain Passages in the 4. T H ana 
5.* Volumes of the History of 
England, in 8.V O; in antwoord 
op het Edinburgh Review, in 
1827 in het licht gegeven; — 
7 .o Catechetical Instructions on 
the Doctrines and Worship of the 
Catholic Church, in 8 .?°; — 
8.o New Version of the four 
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sehe regtschapenheid, en den 
nieuw berlevenden botanischen 
luin van professore. C. HABERLE 
het meeste uitgelokt, zou ook 
LIPPICH zieh geheel aan de kruid-
kunde hebben loegewijd, indien 
niet de roem van den groo-
ten patholoog PH. C. HARTMANN, 
hem benevens verscheiden an
dere zijner medeleerlingen naar 
Weenen getrokken had. Hier 
bragt hij van 1 8 1 9 — 1 8 2 0 en 
van 1 8 2 1 — 1 8 2 2 het overige zij
ner geneeskundige Studien ten 
einde. De door den regerings-
raad en hoogleeraar J . N. VON 
RAIMANN voorbeeldig geleide cli-
nische school, trok hem.bijna 
geheel van de. "kruidkunde af. 
In 1823 beslool hij zijne ge
neeskundige opvoeding, met de 
hem den 2 6 Mei ten deel geval-
lene doctorale waardigheid in de 
geneeskunde. Naauwelijks was 
hij gepromoveerd of hij werd 
tot tweeden sladsgeneesheer der 
provinciale hoofdstad Laibach 

• benoemd. Deze betrekking be-
kleedde hij gedurende 1 1 jaren. 
Sedert het jaar 1829 versehenen 
er van hem verscheiden verhau1 

delingen in de Medizinischen 
Jahrbücher van den Ooslenrijk-
schen Staat, en in andere tijd-
schriften, alle van geneeskun-
digen aard; benevens eenige 
zelfslandige werken, die zoo wel 
buiten als binnen zijn vaderland 
de grootste opmerkzaamheid, ja 
zelfs bewohdering verwekten. 
Als een boven alle malen werk-
zaam geweest zijnde atts en 
mensch, blijft hij voor Laibach 
onvergetelijk. Zijn wensch, om 
op eenen praktischen leerstool in 
Italie, waar reeds zijne door hem 

Gospels; with Notes, Critical' 
and Explanatory. By a Catho
lic, in 8.vo 

* LIPPICH (FRANZ WILHELM) , 
in 1 7 9 9 te Iglo in Hongarije 
geboren, ontving bet eerste on-
derwijs, in de Calholijke lagere 
school zijner geboorteplaats 
(1806—1809), kwam vervolgens 
in het gymnasium te Podolin, 
waar Piaristen, en te Leulsehau 
en Kaschau, waar Premonstra-
tensers onderwezen, aan welke 
hij zijn vloeijend Lalijn en zijne 
bondige, schoone schrijfwijze te 
danken bad. Te Kaschau maakle 
hij zijne filozofische Studien. In 
de meest gebruikelijke levende 
Europesche talen moest hij zijn 
eigen leermeesler zijn. Hetzelfde 
geldt ook van het leekönen en 
schilderen, in welke kunst hij 
een uilstekend talent aan den 
dag l'egde, en uit zieh zelven en 
door zieh zelven alleen weldra 
eene bekwaamheid erlangde, die 
al zijne bekenden en begunsti. 
gers deed verbaasd staan. Ook 
de toonkunst bleef hem niet 
vreemd. Door het Dom-kapittel 
van Zips vöor het Pazmannsche 
instituut te Weenen bestemd, 
volgde hij toch zijne neiging 
voor de natuurkundige weten-
schappen en de geneeskunde, 
welke hij reeds als knaap in 
zijne spelen had geopenbaard. 
Hij betrok 1 8 1 7 — 1 8 de uni-
versiteit te Pesth, waar hij in 
den broeder zijner moeder eenen 
ondersteuner, en in den uitmun-
tenden letterkundige MICHAEL VON LENHOSSECK eenen vaderlij-
ken raadgever en bloedverwant 
vond. Door de eenvoudige Duit-
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vereerende mededingingen, ver-
ving hij in 1825 BECLARD (zio 
dat Art.) als eersten heelmeester 
van het ziekenhuis la Pilié, en 
toonde , zieh van den eersten 
oogenblik af den meester waar-
dig, dien hij op volgde. Nieuwe 
heelkundige operation, en groóte 
bekwaamheid in de behandelin-
gen, de kunst om den lijders 
vertrouwen inteboezemen, ver
schalten hem, terwijl dezelve 
zijnen roem verbreiddén, eene 
even zoo talrijke als voordeelige 
praktijk. Het kon niet missen 
of daarbij moest do afgunst ont-
waken; maar hij beantwoordde 
de aanvallen des nijds enkel 
door, nieuwe meesterlijke kunst-
bewerkingen. Het mislukte hem 
echter toen hij mededong, om 
bij, de faculteit eenen leerstoel 
te bekomen, die hem" in de 
gelegenheid zou hebben gesteld, 
om zijne ontdekkingen te popu-
lariseren; en hij was niet go-
lukkiger, toen hij zieh aanbood 
om DUPUYTREN bij de akademie 
van wetenschappen te vervan-
gen. Deze dubbele teleurstel* 
ling trof hem meer, dan hij 
er voor wilde uitkomen. Lis-FRANC overleed te Partys, den 
1 2 Mei 1847. Behalve artikels 
in de Revue medícale, en eenige 
afzonderlijk uilgegevene stukjes, 
heeft men'van hem: I.o Clini-
que etc. (Heelkundige cliniek 
van het ziekenhuis la Pitié), 
1 8 4 1 — 4 3 , 3 dl.*, in 8.vo; een 
werk vol van de belangríjkste 
waarnemingen, en 2.o Precis etc. 
(Kort begrip der opererende ge-
neeskmde), waárvan hij slochts 
het l . e deel heeft in het licbt 
gegéven. Hij was lid der ko-

zoo zeer beminde zuster, aan 
de K. K. akademie der schoone 
kunsten te VenetiS, als begun-
stigde der keizerin-moeder, zieh 
aan de schilderkunst (oewijdde, 
te kunnen werken, werd ver-
vuld, en zijne onvermoeide vlijt 
en leergierigheid beloond. In 

• het schooljaar 1834—35, betrad 
LIPPICH zijnen nieuwen werk-
kring als hoogleeraar en director 
eener cliniek , waaraan vroeger 
L. V. BRERA gewerkt had. Na 
eene moeijelijke, doch in heer-
lijke resultaten rijke taak vot-
bragt te hebben, volgde den 1 7 
July 1841 bij keizerlijk besluit 
zijne beroeping tot den, door 
aftreding van den hoogleeraar 
EDLEN VON HILDENBRAND open-
staanden, leerstoel der therapie 
en geneeskundige cliniek voor 
arisen aan de K. E. universiteit 
te Weene», van welke eervolle 
belrekking hij, de onvermoeide, 
de onbegrijpeiijk werkzame, den 
1 2 December 1 8 4 5 , door den 
dood werd opgeroepen., 

LISPRANG (JACOBUS), een der 
beroemdste beelmeeslers der te-
genwoordige eeuw, in 1790 te 
St. Paul (Fr. loiVe-dep.t) ge
boren, begon zijne Studien te 
Lyon, en eindigde dezelve te 
Partys in de hospitalen. In 1 8 1 2 
werd hij tot het doctoraat bê -
vorderd, en maakte in hoedanig-
heid van adjunct-arts in het 
volgende jaar den veldtogt.van 
Dresden mede. Daar de vrede 
zijne diensten'nutteloos maakle, 
bekwam hij in 1 8 1 4 zijn ontslag, 
en kwam hij weder te Partys 
zijne studien en waarnemingen 
voortzetten. Na verscheiden zeer 
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ninkttjke akademie van gejaees-
kunde, en in het 2. C deel der 
Nieuwe Verhandelingen van dat. 
geleerde genootschap vindt men 
er eene van hem over de Rhi-
noplaslie of de kunst om neuzen 
te herstellen, waarvan er exem-
plaren afzonderlijk zijn gedrukt, 

* LITTROW (JOSEPH JOHANN , 
EDLER VON) , een beroemde ster
nkundige, den 1 3 Maart 1 7 8 1 
te Rischof-Teiniz in Boheme ge
boren , was de zoon eens koop-
mans, bezocht het gymnasium 
te Praag, en ging in 1 7 9 8 over 
tot de universiteit, alwaar hij 
zieh na elkander, met reglsge-
leerde, geneeskundige en god-
geleerde Studien bezig hield. 
tot 1803 werd hijhüisonderwij-
zer bij den graaf RENARD in 
Silezie, en hield zieh in zijne 
vrije uren bezig met de beoefe-
ning der wis- en sterrekunde, en 
met zulk een gelukkig gevolg, 
dat hij in 1 8 0 7 , na een schrif-
telijk coneursus tot hoogleeraar 
der sterrekunde aan de universi
teit van Krakau benoemd werd. 
In 1809 trad LITTROW in Rus
sische dienst, als hoogleeraar 
der sterrekunde aan de univer
siteit van Kasan in 1 8 1 6 werd 
hij als mede-hoofdbestuurder van 
het Observatorium naar Ofen in 
Hongarije beroepen, en in 1 8 1 9 
oindelijk tot director van het 
O b s e r v a t o r i u m en hoogleeraar 
der sterrekunde aan de hooge-
school van Weenen benoemd; 
in 1832 werd hij meldeleiding 
van het genootschap der natuur-
ohderzoekers en artsen in Wee
nen belast, in 1835 tot den 
Oostenrijkschen adelstand ver-

heven. LITTROW overleed na 
eene kortstondige ziekte, den 
30 November 1840. — Bij was 
een der vruchtbaarste' astrono
mische schrijvers, enheeftdoor 
zijne Schriften, waarvan er ver
scheiden in den populairen toon 
zijn zamengesleld, zeer veel tot 
de verspreiding der astronomi-

J sehe kennissen bijgedragen. On-
[der zijne werken werden het 
t meest verspreid: l.o Die Wun-
[der des Himmels, Stuttgard, 

1 8 4 2 ; — 2.o Elemente der 
Algebra und' Geometrie, Wee
nen, 1 8 2 7 ; — 3.o Populäre 
Astronomie, Praag, 1 8 2 5 , in 
het Italiaansch verlaald, Bo-

\ logna, 1 8 4 0 ; — 4.o Die Dop
pelsterne, Weenen, 1835; — 
5.o JJeber den erioeilerten Ge
brauch der Mulliplicationskreise, 
Praag, 1 8 2 1 ; verder zijne Schrif
ten overmeetkunde, wiskunde, 
kometen, lijfrenten, levensver-
zekeringen, enz. 

LIVINGSTON (EDWARD), in 1764 
in New-York, uit eeneEngelsche 
familie geboren, die onder de re
gering van JACOBUS II naar Ame
rika was overgestoken, maakle 
zijne regtsgeleerde Studien te 
Princetown, en trad op zulk 
eene schitterende wijze voor de 
baue op, dat men zieh hem 
betwistte, voor äl de in Amerika 
zoo talrijke vereenigingen en 
clubs. Hij werd alderman en 
eindelijk burgemeester van New-
York; maar daar wachtten hem 
groote beproevingen; omtreutde-
zen tijd, begaven zieh deuitge-
wekenen van St. Domingo, bijna 
alle naar de Vereenigde Stalen, 
alwaar zij" een gastvrij onlhaal 
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en overvloedige ondersteuning 
vonden. Daar LIVINGSTON het 
hem toegekende crediet verre 
had overschreden -, zoo zag hij 
zichgenoodzaakt, om ter hand-
having zijner eer , zijne eigene 
fortuin opteofferen. Hij verliet 
de magistratuur en begaf zieh 
in 1805 naar New-Orleans. Op 
dit nieuwe tooneel won hij de-
zelfde achting als te New-York. 
Het wetgevende ligchaam en de 
senaat openden zieh weldra voor 
hem. Het was alstoen dat hij 
zieh' bezig. hield met het Wet-
boek. van het crimineele regt, 
hetwelk zijn' naam zoo beroemd 
heeft gemaakt; in de voorrede 
behandelt -hij het gewigtige 
vräagstuk der afschaffiog ,-van 
de doodstraf, met eene duide-
Hjkheid en eene kracht van 
redenering, die hem eene aan-
zienlijke plaats, onder de schrij-
vers over het lijfstraffelijk regt 
hebben verzekerd. Dit door 
TAILLANDIER in het Fransch 
vertaalde werk, 1 8 2 5 , in 8.™, 
verwierf hem den titel van lid 
van het instituut ma Frankrtyk. 
Nàdat JACKSON (zie dat Art.) in 
1829 president was geworden, 
beriep hij LIVINGSTON tot de 
directie der buitenlandsche aan-
gelegenheden, en zond hem naar 
Partys-, om de lerugbetaling te 
onderhandelen der schuld van ; 
2 5 millioenen, door Frankrtyk 
aangegaan ten opzigte van de 
Yereenigde Staten. In zijn va-
derländ teruggekeerd overleed 
hij den 23 Mei 1836 , te Mont
gomery aan de Hudson. LIVINGSTON was een derverlichlste 
verstanden van Amerika, en de 
ijverigste weldoener der mensch- -

heid. De republiek van Guate
mala beval eenen algemeenen 
driedaagschen rouw over hem, 
en in Frankrtyk sprak de beer 
MiGNET, in de a'kademie der 
zedelijke wetenschappen, zijne 
lofrede uit. 

LIVIUS. •— Zie TITOS LIVIOS 
-Wbk.-

LOBAD (GEORGE MOUTON, graaf), 
maarschalk van Frankrtyk, in 
1 7 7 0 , te Phalzburg (Fr. Meur-
fAe-dep.t) geboren, trad, tijdens 
de oorlogsverklaring aan Oos--
tenrtyk in 1 7 9 2 , .als eenvoudig 
vrijwilliger in dienst bij het 
9.C bataillon van zijn départe
ment, fieeds in' het volgendo 
jaar was hij adjudant van dett 
generaal MEUNIER, en maakte 
in die hoedanigheid verscheiden 
veldtogten mede aan den Rtyn. 
In 1 7 9 8 ging hij tot het leger: 
van Italie over, voerde na de 
inneming van Rome het bevel 
over het kasteel St. Angelo, en 
bekleedde den post van adjudant 
bij JouBßRT (zie dal Art. -Wbk.-) 
in den noodlottigen slag van 
Novi. Kolonel van een der re-

'gimenten, welke in de laatste 
oorlogen in Genua eene der ge» 
denkwäardigste belegeringen uit* 
Stenden (zie MASSENA. -Wbk.-) 
oogstte hij aldaar den roem in 
van eenen officier te zijn, die 
zieh niet minder door de juist» 
heid van zijnen blik als door 
zijne dapperheid onderscheidde. 
In Frankrtyk teruggekeerd, be-
noemde hem NAPOLEON in het 
«kamp van Boulogne tot brigade-
generaal, , verhief hem kort 
daarna tot zijnen adjudant, en 
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divisie-generaal in Spanje, al
waar hij zijne gewone dapper-
heid ten toon spreidde. Hij 
kwam bij het groóte leger van 
Duilschland aan op den vopr-
avond van den slag van Eck
mühl, en droeg door zijne on-
verschrokkenheid niet weinig 
bij tot de door de Franschen 
behaalde overwinning. De titel 
van Graaf van Lobau werd hern 
in 1809 gegeven, voor zijne 
moedige verdediging op het ei-
land van dien naam, door den 
Donau vijf mijlen boven Weenen 
gevormd. Hij nam deel aan de 
veldtoglen van 1 8 1 2 en 1 8 1 3 , 
•werd te Dresden krijgsgevangen 
gemaakt (zie GOUVION St. CYR); 
en kon eerst bij het ophouden 
der vijandelijkheden naar Frank? 
rijk terugkeeren. In 1 8 1 4 tot 
ridder van den H. LODEWIJK en 
algemeen inspécteur der infan-
terie benoemd, hervatle bij den 
20 Maart 1 8 1 5 zijne bediening 
van adjudant van NAPOLEON, die 
hem tot lid van de kamer der 
pairs én tot bevelhebber der 
i.6,afdeeling benoemde; maar 
te Waterloo krijgsgevangen ge-
maakt, werd hij naar Engeland | 
overgebragl, alwaar bij vernam 
dat eene ordonnance hem ver-
bood in Frankrijk terugtekee-
ren. ' In 1 8 1 8 kon hij echter 
zijn vaderland wederzien, en 
weldra werd hij op de lijst van 
beschikbaarheid hersteld. In 
1 8 2 9 tot afgevaardigde van bet 
Meurlhe-áep.t verkozen, was hij 
bij.de omwenteling van 1830 
lid der commissie van het slad* 
huis, en verving den 26 Decb. 
LAFAYETTE als bevelhebber der 
nationale garde van Partys; in 

- L 0 D. 

bet volgende jaar werd hij tot 
maarschalk van Fr'ankrtyk be
noemd , en overleed te Partys 
den 29 November 1838. Zijne 
Lofredc is in de kamer der pairs 
door den heer DE SEGUR uitge-
sproken. 

* LODER (JUSTUS CHRISTIAAN 
VON), een beroemdeontleedkun-
dige, den- 1 2 Maart 1753 te 
Riga geboren, was de zoon van 

I eenen, uit het Bayreutsehe ge* 
boortigen, protestantschen pre-
dikant aldaar 5 kwam in 1769 
in het lyceurn zijner geboorle-
plaats, in 1 7 7 3 aan de univer-
siteit van Göttingen, alwaar hij 
in 1 7 7 7 tot Med. Dr gepromo-
veerd werd; in 1 7 7 9 werd hij 
gewoon hoogleeraar derontleed-, 
heel- en verloskunde te Jena, 
bereisde in 1780—82 Frank-
rijk, Holland en Engeland, 
rigtte na zijne terugkomst te 
Jena eene nieuwe snijkamer, 
eene genees-heelkundige cliniek, 
een gesticht voör de verloskunde 
en een kabinet van naturalien 
op; werd in 1 7 8 1 physicus en 
lijfarts van den hertog van Sak-
sen-Weimar, in 1782 hofraad, 
en in 1 7 9 9 geheime hofraad. 
In 1803 werd LODER als hoog
leeraar en Pruissische geheim-
raad naar Halle beroepen, begaf 
zieh, na de inneming der stad 
door de Fransche troepan, in 
1808 naar Koningsbergen, en 
bekwam aldaar den litöl van 
koninklijk lijfarts, werd in het 
volgende jaar in den adelsland 
verheven; privaliseerde hierop 
in Petersburg en in Moskau, 
werd in 1 8 1 0 Russische Staats- . 
raad, lyfarts en hoogleeraar te 

http://bij.de
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I Moskau; maakte zieh zeer ver-
dienstelijk door de leiding van 

j verscheiden militaire hospitalen, 
i vooral gedürende het heerschen 

v der choiera, in 1830; in 1831 
werd hij tot geheimraad be-
noerad, en overleed den 16 April 
1832. De bevordering en ont-
wikkeling der ontleedkunde heeft 
veel aan LODER te danken. Be-
halve talrijke Programmen gaf 
hij in het licht: 1.° Grundrisz 
der Anatomie- des menschlichen 
Körpers, Jena, 1806; — 2.° 

' tabulae anatomicae, Weimar, 
•1794-1802; — 3.» Anfangs-. 
gründe der medizinischen An
thropologie und der Staatsarznei
kunde, Jena, 1791; 3.«uitgave 
Weimar, 1800; in het Zweedsch 
vertaald, Lund, 1799; — 4.o 
Journal für die Chirurgie, Ge-
burtshülfe und gerichtliche Ars-
neikunde, Jena, 1797—1804. 

LODEWWK NAPOLEON , koning 
van Holland. — Zie BONAPARTE 
(LODEWIJE). 

* LODEWIJK PHILIPPUS, koning 
der Franschen, de eerste van 
dien naam, was deoudste zoon, 
van den op het schavot der 
eerste Fransche révolutiegestor-. 
ven hertog LODEWIJK PHILIPPUS 
JOZEF VAN ORLÉANS, bijgenaamd 
EGALITÉ (zie ORLÉANS -Wbk.-) 
en van do prinses LOUISE MARIE 
ADÉLAÏDE DE PENTHIÈVRE, en 
werd den 6 October 1773 te 
Parijs geboren. Door zijne ge-
boorte voerde hij den titel van 
hertog van VALOIS, en sederi 
1785 dien van hertog van CHAR
TRES. Onder de leiding der 

II. DEEL. N 

bekende mevrouw m GENLIS 
ontving hij eene uitmuntenda 
opvoeding, kwam nog zeer jong 
zijnde bij het -leger, nam de 
grondbeginselen der omwente-
ling aan, maakte, nadat hij 
eenen körten tijd onder KEL
LERMANN geslaan, en met zijnen 
jongeren broeder, den herlog 
van MONTPENSIER, den slag bij 
Valmy bijgewoond had, in 1792 
den veldtogt onder DUMOURIEZ 
mede, en onderscheidde zieh , 
in den slag van Jemappes zeer 
voordeelig als commandeur.van 
den regter vleugel. Na den on-
gelukkigen slag van Neerwinden 
in 1793, ontvingen DUMOURIEZ 
en de jonge hertog van de com-
missie van veiligheid bet be
vel, om naar Parijs te komen; 
doch beide onttrokken zieh aan 
den zekeren dood door eene 
plotselijke vlugt naar het Oos-
tenrijksche hoofd-kwartier, te 
Bergen in Henegouwen. Des-
niettemin wees de hertog alle 
voorstellen, om tegen Frankrijk 
te dienen, van de hand en 
voerde van dezen oogenblik af, 
het leven van eenen armen 
banneling. • In de eerste plaats 
begaf hij zieh naar Zwitserland, 
en bekwam, na een naauwkeu-
rig onderzoek zijner bekwaam-
heden, onder den naam van 
CHABAUD', eenen post als onder-
wijzer der wiskunde aan een 
instituut te Reichenau, in het 
kanton Graauwbunderland. Hier 
was hij 8 maanden geweest, 
toen het berigt van het uiteinde 
zijns vaders hem bewoog, een 
ander toevlugtsoord optezoeken. 
Hij begaf zieh naar Hamburg f 
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en bereisde te voet Zweden, 
Noonoegen en Lapland. Ten 
gevolge' eener, door het direc-
torium met hem geopende on-
derhandeling, ging hij in. 1796 
scheep naar de Vereenigde Sla-
ten,, en van daar teruggekeerd, 
vestigde hij zieh met zijne beide 
breeders, den hertog van MONT-PENSIEB, en den graaf BEAUJO-LAIS, in 1800 met ter woon 
in Engeland. Zij verzoenden 
zieh met LODEWUK XVIII en 
den oüderen tak der familie, 
waaraan zij vreemd waren ge
worden, werden aan het hof 
ontvangen, en leefden gerust 
en zonder zwier, tot dat de 
dood zijner broeders LODEWUK 
PHILIPPOS bewoog, Engeland 
voor eenen tijd lang te verlaten. 
Hij ging in 1807 scheep naar 
Sicilie\ en trad aldaar inl809, 
bij wederkeerige persoohlijke 
töegenegenheid, in den echt 
met de prinses AMALIA, doch-
ter des konings van Navels, 
de trouwe gezellin zijns levens, 
en zijne thans/ (1851) nog le-
vende weduwe. Hij bleef te 
Palermo tot aan den val van 
NAPOLEON, en keerde toen naar 
•Partys lerug, zonder zieh bij, 
het hof en deszelfs'tstaatkunde 
aantesluiten. Gedurende de hon-
derd dagen beproefdehij, wel is 
waar te-vergeefs , het uiterste, 
om het Noorder-leger aan den 
koning getrouw te doen blijven. 
Hij verliet daarom den 23 Octb. 
1815 Frankrtyk, en begaf zieh 
naar zijne vroegere woonplaats 
Twiekenham. In 1817 kwamhij 
te Partys terug, nam zijn ver-
blijf in het Palais Royal, werd 
echter door bet hof met wan-

trouwen gadegeslagen, koel en 
vernederend behandeld, hetwelk 
natuurlijker wijze zijne popula-
riteit deed stijgen. Gednrende 
dezen tijd toonde hij zieh als 
de grootmoedige en echt vorste-
lijke beschermer der kunsten en 
wetenschappen, en men zag 
de coryphseen van beide steeds 
onder de welkomste gasten zijner 
salons. Na de Julij-omwenteling 
(zie KABEL X) werd hij tot'Iui-
tenant-generaal des koningrijks 
benoemd, en den 9 Aug. 1830 
bezwoer hij bet herziene charle 
,voor de kamers, en besleeg. 
door de keuze.derzelve daartoe 
geroepen, als Koning der Fran
schen, den troon. Spoedigwerd 
deze nieuwe dynastie door al 
de mogendheden van Europa er-
kend, en de oorlog, voornamelijk 
door de omzigtige bemoeijingen 

; van het Oostenrijksche kabinet, 
vermeden, waardver LODEWUK 
PHILIPPUS zieh zeer verheugde, 
daar hij zijne dynastie liever 
wilde bevestigen, dan dezelve 
aan de wisselvalligheden der 
veldslagen blootstellen. In het 
binnenland van Frankrtyk daar-
ontegen verdrong de eene op-
stand den anderen; — hetvolk 
dat op de opbeffing van zekere 
beiastingen gerekend had , had 
dikwerf gebrek aan werk. Te 
Lyon stroomde het bloed in de 
muilerijen van 21—23 Decem
ber 1831; in de Vende'e verhief 
de legenomwenteling het hoofd, 
en in Partys werden op den 5 
en 6 Junij de republikeinsch-
gezinden beteugeld. Reeds se-
dert lang waren deze blöedige 
dagen door do volks-clubsen 
voorbereid. In November werd 
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op den koning, op den oogen-
blik, dat hij zieh naar de ka
roer'der afgevaardigden bégaf, 
een pistoolschot gelost, dat ech
ter gelukkiglijk zijndoel miste. 
Doch, hoezeer de belegering en 
inneming der citadel van Ant
werpen, de Fransche dapperheid 
op nieuw deed schitteren, ver-
loor toch de regering steeds 
meer en meer aan kracht; zij 
had onophoudelijk met volks-
bewegingen te worstelen, en 
deze hadden haren oorsprong 
in de geheime,genootschappen. 
Tegen laatstgenoemden werd 
eene wet uitgevaardigd, eene 
andere tegen degene, welke 
krijgswapens bewaarden, en eene 
derde tegen de openbare uitroe-
pers. Deze voorzigtigheidsmaat-
regelen waren echter niet in 
Staat nieuwe gevaren van de mo
narchic afteweren; de bloedige 
tooneelen van Lyon vernieuwden 
zieh nog verschrikkelijker in 
1 8 3 4 , en ook Partys word weder 
het tooneel van beroeringen, 
die niet dan metmoeite, en na 
de hardnekkigsto worstelingen,. 
konden beteugeld worden. De 
vijanden des konings betraden 
als nu, daar openbaar geweld 
hen slechts op de slagtbank of in 
de gevangenis leidde, den weg 
der persoonlijke vervolgingen en 
van den sluipmoord. Zoo zag 
Frankriß de gruweltooneelen 
van den 28 Jalij 1 8 3 5 , op wel
ken dag de moordaanslag tegen 
den koning door het heische 
werktuig van FIESCHI (zie dat 
Art.), PEPIN en MOREY ZOU wor
den uitgevoerd, waarbij 64 men
schen (zie MOETIER -Wbh-) deels 
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gedood, deels gewond Werden, 
doch de koning zelf pp de won-
derbaarsle wijze ongeschonden 
bleef, Ofschoon de moordenaars 
hunne misdaad op het schavot 
met hun leven boetlen., zoo 
strekte hun dood tochingeenen 
deele tot een afschrikkend voor-
beeld; want na körten tijd reeds 
deed er zieh een tweede en derde 
moordenaar, ALIBAUD (zie dat 
Art.) en MEUNIER op, die binnen 
weinige jaren, nog een Vierde, 
vijfde en zesde opvolgden.—Een 
ander gevaar openbaarde zieh 
voòr den aan deze menigvuldige 
moordaanslagen onlsnapten ko
ning, en wel hierdoor dat LODE
WUK NAPOLEON , een neef des 
keizers en de tegenwoordige pre
sident der Fransche republiek, 
zieh tot orgaan maakte der be-
wegingspartij, de krijgsmagt in 
zijne belangen zocht tewinnen, 
en met behulp derzelve zieh 
eenen weg tot den Franschen 
troon .baande. Een toe vai, of 
liever een gelukkige invai van 
een' der veldheeren en aanhan-
gers van LODEWUK PHILIPPUS ver-
ijdelde den aanslag. LODEWUK 
NAPOLEON werd door LODEWUK 
PHILIPPUS aan de gewone regtban-
ken onllrokken en op bevel des 
konings naar Amerika overge
bragt. De Jury van Straatsburg , 
intusschen, die wegens rnede-
pligtigheid over de overige be-
schuldigden moest vonnissen, 
sprak ten spijt des konings, een 
nietschuldig uit. In het .vol
gendo jaar had de echtverbindte-
nis van den hertog van ORLÉANS 
(zie dat Art.), oudsten zoon van 
LODEWUK PHILIPPUS, metprinses 

n 2 
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HELENA van Mecklenburg-Schwe-
nwjplaats, en in 1838 ontstond 
er een oorlog met Buenos-Ayres, 
die drie jaren duurde, en aan 
de Franschen in dien Staat de-
zelfde-regten als aan de Engel-
schen verschafte. Een tweede 
oorlog met Mexico bekwam even-
zeer eenen gelukkigen uitslag, 
en verschafte aan het geschon» 
den Fransche gezag voldoening; 

Daar echter de minister MOLE 
bijna alleparlijen tegen zieh had, 
zoo verwijderde hij zieh, en na 
eenen langdurigen crisis vormde 
SOULT een nieuw kabinet, of~ 
schoon in geenen deele in den 
geest der liberalen. De zitting 
der kamers van 1840 werd in 
het begin reeds tamelijk ontstui-
mig; de voor den hertog ,van 
NEMODRS, tweeden zoon van 
LODEWIJK PHILIPPUS , wegens 
zijn huwelijk met eene prinses 
KOBURG-KOHARY , verlaiigde do-
tatie werd geweigerd, en het 
ministerie trad af. Aan het 
hoofd van het thans volgende 
werd den 1 Mäart. 1840 THIERS 
geplaatst, en door hem bekwam 
de Fransche staatkunde eene 
nieuwe rigting j welke voor de 
rust van Europa gevaarlijk 
dreigde te worden. De Ooster-
sche; aangelegenheden tusschen 
Egypte en T«r/cp" hadden eene, 
voor het laatste rijk zeer be-
denkelijke, wending genomen, 
.zoodat'de groote mogendheden 
besloten tusschen beide te tre-
den, en, wijl de Fransche re
gering uit baatzuchtige oogmer-
ken de zaak op de lange baan 
schoof, heimelijk, eh zonder 
medewerking van Frankrijh een 
verdrag, tot onderstenning der 

Porte tot stand braglen, waar-
van de uitvoering zeer spoedig 
volgde. Ten uiterste gebelgd, 
bragt THIERS eene, vloot tot stand 
ter bescherming van Egypte, 
liet buitengewone uilrüstingen 
maken , met de ombewimpelde 
bedoeling dezelve tegen Duitsch-
land aantewenden, en zocht den 
koning de verwerping van ge-
noernd verdrag aftepersen. Öp 
zijne bepaalde weigering nam 
het kabinet, den 21 October 
1840 , zijn ontslag, en de alge-
meene vrede was gered. Weinige 
dagen te voren, 1 5 Octb., had 
de 5.e aanslag (DARMES) plaats 
gehad.. In bet nieuwe, door 
SOULT gepresideerde, door Gui-
ZOT geleide ministerie, heerschte 
in het algemeen eene vredelie-
vende * gezindheid. ' Twee' van 
het vorige geerfde denkbeeiden 
kwamen in uitvoering.' de asch 
van NAPOLEON werd, met be-
williging van Engeland door 
den prins BE JOINVILLE, derden 
zoon des konings, van Sie. He
lena afgehaald, en den 1 5 De
cember 1 8 4 0 , plegtiglijk in de 
kerk der Invaliden te Partys 
bijgezet. Verder werd het groot-
sche plan ter bevestiging van 
Partys voor de kamers gebragt, 
en nadat hetzelve was aangenó-
men, liet de regering onverwijld 
de handen aan het werk slaan. 
De ongelukkige dood van den 
erfgenaam des trOons, den her
tog van ORLEANS, den 1 3 Julij 
1 8 4 2 , trof regering en volk als 
een bliksemstraal. Onverwijld 
werden dé kamers beroepen, en 
eene wet betrekkelijk het re-
genischap vastgesleld. De ge-
beurtenissen in Algiers hadden 
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daarbij steeds de opmerkzaam-
heid der kamers lot zich getrok-
ken• ongehoorde offers warea 
er verstrekt, -en de uitslag in 
het algemeen onzeker geweest. 
De verwoestingstogten (Razzias), 
door den maarschalk VALEE uit-
gevondenj en door zijnenopvol-
ger BUGEAUD uitgevoerd, hadden 
net dubbele doel om te ver-
schrikken en te wreken. De 
colonisatie liet veel te wenschen 
over. In 1843 sloot de koning, 
door het" huwelijk van denprins DE JOINVILLE met eene prinses 
van Rrazilie, eene nieuwe fa-
milie-verbindtenis 5 welke eenige 
jaren later ook door het huwelijk 
van den hertog van AUMALE, 
met eene Napolitaansche prin-
ses.gevolgd werd. In 1844 was 
de spanning tusschen Frankrtyk 
en Engeland, wegens de in-
breuken der Franschen in de 
zelfslandigheid van het eiland 
Hayti, tot den hoogsten top 
gestegen, en de wederkeerige 
bezoeken des konings der Fran
schen en der koningin VICTORIA , 
waren te minder in staat, om 
eene sympathie tusschen de 
beide kabinetten en natien, te 
weeg te brengen, als het korte-
lings gesloten huwelijk des her-
togs. van MONTPENSIER met de 
zuster der koningin van Spanje, 
voor Engeland een nieuwe grond 
van ijverzucht was, wegens den 
toenemenden invloed van het 
Fransche konihgslrais. Was de 
Fransche nationale ijdelheid, 
door de vreedzame bijlegging 
der aangelegenheid van Hayti 
— waartoe voor het overige de 
geheele vaslheid van karakter 
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en getnatigdheid van GUIZOT ver-
eischt werd — op een' achter-
grond geschoven, zoo won zij 
aan den anderen kant weder door 
den Snellen en gelukkigen oorlog 
tegen Marocco, wat zij ginds aan 
roem verloren had. De hoofdrol 
in deze expeditie speelde de rid-
derlijke prins DE JOINVILLE, die 
reeds vrooger in den oorlog tegen 
•Mexico zij ne sporen verdiend 
had. Intusschen werd er aan 
de verslerking van Partys snel 
voortgewerkt ; maar in weerwil 
van dit bolwerk, rondom eene 
gistende hoofdstad, en hoezeer 
ook de koning door krijgsverrig-
lin'gen in Afrika en Amerika, 
aan welker hoofd hij steeds met 
eene verstandige berekening, 
een' zijner zonen wist te plaat-
sen, de Fransche ijdelheid en 
roemzucht zocht te vleijen, zoo 
zag hij loch met elk jaar het 
getal zijner vijanden vermeer-
deren, en de niet opvolging 
van den grondregel, dat eene, 
op revolutionnairen grondslag 
gevestigde magt, niet bevoegd 
is, om staatkundige misdrijven 
te straffen, droeg veel daartoe 
bij. Hierbij kwamen huisselijke 
rampen, en de staatkundige 
verdeeldheden en spanningen 
onder het volk en in de kamers 
bedroefden het hart van den * 
man, die reeds zoo dikwerf 
door zijn wijs en beraden ge-
drag het bewijs geleverd had, 
dat hij voor geene zwarigheid 
terugdeinsde. — Intusschen za
gen bijna alle parlijen in LODE-WIJK PHILIPPUS den willekeurigen 
beerscher in een constitutionneel 
gewaad, die de beginselen der 
3 
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omwenteling, waaraan hij zijne 
verheffing te danken had, bin
nen- en buitenlands verloochende 
en met de voéten trad. De on-
tevredenen organiseerden zieh, 
onder eenen algemeenen reform-
kreet, en veelvuldig aangelegde 
groóte gastmalen — banquets —-
werden even zoo vele wervers-
maaltijden, [ter recrutering der 
oppositie. Onder deze voortee-
kens werden den 28 December 
1 8 4 7 , de kamers door den ko-
ning geopend. Op zijnen weg 
naar de kanler der afgevaardig-
den, werd hij door het volk op 
de Straten met bet geroep naar. 
kieshervormingen begroet, en 
zelfs de nationale garde hief het 
Vive la reforme! aan. Doch 
het plan des konings om in 
niets loetegeven, en veeleer 
der oppositie schrik aantejagen, 
stond vast. In de beide kamers 
lokte het vraagstuk der banquets 
(gastmalen) de onstuimigste de-
batten uit, die tot den 1 5 Fe-
bruarij 1848 voortduurden.Een, 
voor het 12.ß wyk van Parijs 
aangekondigd, banket was door 
de policie verboden geworden, 
en ziedaar eene reden te meer 
waarom de oppositie er op aan-
drong,. om hetzelve te houden. 
De tot dat feestmaal bestemde 
2 2 February brak aan. Reeds 
vroeg in den morgen was het 
volk op de been, on hield zieh 
met het aanleggen van barri-
cadén bezig. De straatgevech-
ten, die op dezen dag plaats 
hadden, moesten echter weldra 
een einde nemen, wijl aan het 
volk wapens, munitie en leiding 
ontbraken. Vreesselijke emst 
openbaarden daarentegen de too-

•noelen des oproers op den vol-
genden dag, 23 February; de 
opstand had zieh deels heime-
lijk, deels openlijk geörgani-
seerd, en door de vaste houding, 
die het volk tegenover de troe-
pen aannarn, bleek het, dat 
bet met het hewuste doel ge-
schiedde, om het ministerie te 
doen vallen, de kamers te ont-
binden en bet hervormingsplan 
doortezetten. Ook in de gele
deren der nationale garde zel've 
verhieven zieh stemmen ten 
gunste' der reform. Door het 
4 > legioen derzelve werd der 
kamer van afgevaardigden eene 
petitie tegen het ministerie aan*;. 
geboden, waarop de afgevaar-
digde CREMIEUX antwoordde: 
» Het ministerie is ten dood 
veroordeeld, de nationale garde, 
heeft zijn vonnis uitgesproken." 
De koning, van den critieken 
toestand onderrigt, vraagde aan 
GUIZOT.- » Wat nu te doen?" 
Waarop GÜJZOT antwoordde: 
» Wat nu te doen is, weet ik 
hiet; ik weet echter dat ik twee 
dingen niet doen kan, en deze 
zijn : de reform bewilligen, en 
op de nationale garde taten sehie-
ten." Dat LODEWIJK Vmums 
bij dit alles radeloos was, bleek 
uit zijn besluit om het minis-
terie-te veranderen, welk be
sluit niet zoodra önder het volk 
bekend was of het vuren werd 
gestaakt, en de huizen waren 
des avonds tot in den hoogsten 
top verlicht. De republikeinen 
beoogden echter meer dan eene 
verandering van ministerie, en 
met deze concessie weinig te 
vreden, bragten zij spoedigeene 
sterke bende van arbeiders en 
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nationale gardes bijeen, die 
steeds door republikeinschgezin-
den aangroeide, en door, een 
rood vaandel werd vooruitge-
gaan, en aan het niet verlichte 
hotel van Guizox, door eene 
Sterke afdeeling linie-infanterie, 
welke daar had post gevat, ter 
beveiliging der uiterst gewigtige 
archiven, die het bevatte, en 
ter persoorilijke bescherming van 
den ex-minister, werd opge-
houden. Plotseling zag men 
het paard van den commandant 
steigeren, en hoprde men op 
denzelfden oogenblik een sChot 
vallen — en op het woord vuur! 
deed een sterk pelotonsvuur 50 
menschen , deels : dood, deels 
gewond nedervallen. In eene 
wilde vlugt, en onder een vrees-
selijk geschreeuw, ijlden de ver-
sch'oond geblevenen van daar, 
doch slechts om zieh door de 
geheele stad te verspreiden, en • 
al het volk tot wraak opteroe-
pen. -— Dit was de eerste slag 
van het laatste uur voor de Juiij-
monarchie. — Zoodra de doo-
den en gekwetsten, met eenen 
indrukwekkenden toestel,, van 
GUIZOT'S hotel waren wegge-
voerd, hoorde men van alle 
kanten het donderend geroep: 
» Verraad, men schiet het volk 
neder, —»te wapen!" Honder-
den barrikaden werden nog in 
denzelfden nacht tot stand ge-
bragt, en nergens meer vond net 
volk tegenstand, terwijl tegelij-
kertyd de democratische kies-
commissie van Parijs, zieh con-
stitueerde. -Des morgens van 
den 24 Februarij las men in 
den Moniteur, welke maatrege-
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len gedurende dien nacht door 
LODEWIJK Pamippus genomen 
ware.ri» met de volgende woor-
den: » Den 24 Febr., 's mor
gens ten 3 ure. De koning heeft 
den heer THIERS laten roepen, 
en hem met do zamenstelling 
van een nieuw kabinet belast.-
De heer THIERS heeft den koning 
om de vergunning verzocht, 
zieh deii heer ODILLON-BARROX 
te mögen toevoegen. Dekoning 
heeft dit voorstel bewilligd." 
Dan, noch deze verandering van 
ministerie, noch de gelijktijdige 
benoeming van den maarschalk 
BUGEAUD tot bevelhebber van 
Parijs, waren in staat om den 
waggelenden troon van den Bur-
ger-koning weder te bevestigen. 
De Straten van Parijs waren ' 
op den morgen van den 24 Febr. 
in even zoo vele verschansingen 
vera'nderd, en de bewegingen der 
troepen daardoor geheel belem-
merd en derzelververeenigingen 
afgesneden. Eindelijk liet zieh 
LODEWHK PHILIPPUS döor zijne 
nieuwe ministers (THIERS, B.EMU-

SAX, BARROT BIX DUVERGIER DE 
HAURANKE) tot de ontbinding der 
kamers bewegen, waarmede de 
reform natuurlijk verbunden was. 
Ofschoon korthierop den troepen 
ook verboden werd op het volk 
te Schieten, gingen nietteminde 
opstandelingen rusteloos voort, 
hun eenmaal begonnen werk 
doortezetten; niet weinig daartoe 
opgewekt door een plakkaat van 
den redacteur van la Re"forme 
(FLOCOK), van dezen körten in-
houd .* »Bürgers! LODEWIJK PHILIPPUS laat, even als KAREL X, 
« vormoorden! .het möge hem 
4 
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dus ook vergaaa, zoo als het 
met KAREL X gegaan is!" —• 
Steeds meer en meer naderden 
de insargenten het paleis des 
.konings en dat der kamers. Tot 
net houden eener revue over 
de troepen begaf zieh de koning 
iaaar het Caroussel-plein. Slechls 
de linie-troepen ontvingen hem 
met deri groet van: Leve de 
honing! De nationale garde riep 
b'rjna eenparig: Leve de reform! 
Deze vijandelijke manifestatie 

• brak de laatsle kracht van Lows 
PHILIPPE; bleek en ontdaan 
kwam hij in het kasteel terug, 
zonder de revüe aan de andere 
zijde voortgezet te hebben,» Geen 
twijfel meer," zeide hij, » het 
is om mij te doen!" In de 
Tuilerien heerschte thans eene 
algemeene verwarring. THIERS 
on tving van vertrouwde perso-
nen bij voortduring de meest 
verontrustende beriglen j door 
NEMOURS om mededeeling aan-
gezocht, Steide hij eindelijk aan 
den koning deszelfs toesland in 
zijne geheele naaktheid voor. 
De hertog van NEMOURS naderde 
daarop zijnen vader, en drong 
bij hem aan om de kroon neder 
te leggen. Op deszelfs vraag. 
aan THIERS : » Gelooft gij , dat 
mijne abdicatie voor mijnen 
kleinzoon de kroon zal behou-
den?" antwoordde de minister: 
» Sire, ik weet het niet, ik 
geloof het niet." Daarop trad 
EMILE DE GIRARDIN binnen, en 
Steide den koning met drift en 
nadruk voor, dat slechts zy'n 
afstand van de regering in Staat 
was de monarchie te redden; 
en.toen de vraag des konings, 
of er dan geen middel van te-

genstand meer voor handen was, 
ontkennend was beantwoord, 
zeide de vorst zeer gelaten: 
»' Nu, ih abdiceer.'" Oogen-
blikkelijk ijlden vele deraanwe-
zigen voort, om dit berigt zoo 
snel mogelijk te verspreiden. 
De tusschenkomst van BUGEAUD 
en van de k'oningin, die den 
koning het abdiceren afraadden, 
deed' den grijzen vorst in zijn 
genomen besluit weder eenigzins 
wankelen. De aandrang der mi
nisters en prinsen en het ge-
druisch van buiten, deed hem 
eindelijk echter de pen opvatten, 
en bet volgende schrijven: »'lk 
leg de kroon, welke de stem 
der natie mij beroepen heeft te 
dragen, neder ten gunste van 
mijnen kleinzoon, dengraafvan 
Partys. Möge hem de groote 
taak gelukken, die hem thans 
wordt opgedragen! 24 February 
1848. Louis PHILIPPE." — Er 
werd nu oogenblikkelijk bevel 
gegeven, de troepen intetrek-
ken, en de reiskoetsen te doen 
voorkomen; maar opstandelingen 
schoteri op de rijtuigen, doodden 
den voorrijder en tweepaarden, 
zoodat dezelve weder naar het 
koetshuis moeslen. lerugkeeren. 
Dit voorval vermeerderde nog 
de verwarring, die in het paleis 
heerschte, zoodat men hier en 
daar reeds een Sauve qui pent! 
hoorde. De koning legde het 
groot-kruis van het legioen van 
eeri af, en verwisselde de gene-
raals-uniform met burger-klee-
ding. — Kort daarop zag men 
LODEWIJIC PHILIPPUS met zijne 
gemalin en de hertogin van NEMOURS met hare kinderen op den 
weg der ballingschap. Twee on-
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aanzienlijke stads-rijtuigen brag-
ten* de vorstelijke vlugtelingen 
van het plein la Concorde (*), 
in 25 minuten naar St. Cloud. 
Gedurende eenige dagen hoorde 
men niels van dezelve, toen ein-
delijk het berigt werd verspreid 
dat LODEWIJK PHILIPPHS met 
zijne familie naar Engeland was 
overgestoken, en aldaar met toe-
stemming der Engelsche rege-
ring, het kasteel te Richmond, 
tot zijn verblijf had gekozen. 
Nog twee jaren mogt de grijze 
vorstelijke balling, alhier in' 
den schoot zijner familie, en 
van alle staatkundige woelingen 
verwijderd, beleven, tot dat hij 
den 26 Augustus 1850 , in den 
ouderdom van omtrent 77 jaren, 
overleed. — Zie daarhel bijna 
onopgemerkt uiteinde van den 
Rurgerkoning, van den NAPOLEON des vredes, van den be-
voorregten beschermeling der 
onmiddelbaar over hem wakende 
hand Gods, aan wien letterlijk 
de woorden van den Psalmist 
hewaarheid. werden: » Uit zes 
gevaren heeft God u gered, in 
het zevende treft de nood u niet." 
Voor den opmerkzamen waar-
nemer blijkt. de hand Gods nog 
duidelijker als hij den grijzen 
vorst op zijnen overtogt naar 
Engeland gadeslaat, en hem den' 
"wroegingskreet hoort uitroepen: 
Tout comine CHARLES X ! comme 
CHARLES X ! Als raoesten alle 
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slagen hem treffen, die zijn voor-
ganger ondervond, zag hij reeds 
vroeger zijn' zöon j zijn' ver-
moedelijken troonsopvolger door 
eenen wreeden en geweldigen 
dood omkomen; het uiteinde 
van den hertog van ORLEANS 
was in de daad niet minder 
treurig dan dat des hertogs van 
BERRI; en'spaarde de Voorzie-
nigheid hem meermalen, het 
was geenszins op dat zijne grijze 
haren in vrede ten grave zouden 
dalen, maar op dat hij, even 
als KAREL X , van vaderland en 
troon verwijderd, zijne laatste 
Zuchten op vreemden bodem 
zoude slaken. 

LOHR (JOHANN ANDREAS CHRISTIAN), een verdienstelijke schrij-
ver voor de jeugd, in 1764 te 
Halberstadt geboren, studeerde 
in bittere armoede te Halle in 
de godgeleerdheid, werd huis-
onderwijzer, in 1 7 8 7 predikant 
te Dehlitz, in 1 7 9 3 te Merse
burg, in 1 8 1 3 opper-predikant 
te Zwenkau bij Leipzig, en over
leed in 1823. Hij schreef: l.o 
Erzählungen; — 2.o Mährchen; 
— 3.0 Fabeln; — 4.o eene Geo
graphie ; —; 5.o eene Welt — 
en 6.o eene Naturgeschichte enz. 
voor de jeugd, die verscheiden 
uitgaven beleefden, en waarvan 
er verscheiden in het Neder-
duitsch bewerkt, met vrucht 
in onze lagere Scholen gebruikt 
5 

(*) Volgens verscheiden berigten, zou de koning eerst hier, weinige 
schreden van de ptaats, waar LODEWIJK XVI, en zijn eigen vaderop 
het moordschttvot waren omgekomen, da afslands-oorhonde ondertee-
kcnd hebben, wal bij de ovcrijlde vlugt vergeten was. 

N e d. B e w e r k c r. 
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•worden j ook gaf hij naamloos 
verscheiden geschriften over den 
Ooft* en tuinbouw enz. in hat 
licht. 

LOISELEUR - DESLONGCHAMPS, 
(AUGÜSTÜS LODEWIJK ARMAND) , 
een kenner der Oostersche talen, 
in 1805 te Parijs geboren, werd 
besternd ощ voor de geneeskunde 
te worden opgeleid, welke zijn 
vader met roem beoefende; maar 
zijn smaak deed hem eenen an
deren weg inslaan. Hij volgde 
eerst den leergang van het Per
zisch van SYLVESTRE DE SACY, 
waarvanhij een der voornaamste 
leerlingen was, en bepefende 
daarna het Sanserilisch onder de 
leiding van CHEZY. Als lid van 
het Aziatisch genootschap, Steide 
hij aan hetzelve het drukken 
voor van den tekst der Hitopa-
desha (goede raadgevingen), met 
eene Flansche vertaling- maar 
het. wilde er.de kosten nietvan 
dragen. Intusschen had Inj dit 
boek geheel eigenhändig ge-
schreven, en er verklärщеп 
en amteeheningen bijgevoegd. 
De vertaling der Wetten van 
MANU, 1832—33, 2 dl.«, gr. 
in.8.™, waarvan ёеп voor den 
Sancritischen tekst, den roem 
van den jongen geleerde begon. 
Dit werk, dat het grootste licht 
over de Indische beschaving 
verspreidt, is eene verzaraeling 
van voorschriften betrekkelijk 
de godsdienst, de zedeleer en 
staatkunde, welke de Indianen." 
beschouwen als eene Goddelijke 
openbaring, en als den grond-
slag van al hunne burgerlijke 
regten. Van dien oogenblik af 
met het opzigt der Oostersche 
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! handschriften van de koninklijke 
bibliotheek belast, ging hij voort 
met al de oogenblikken, welke 

1 zijne ambtsbedieningen hem 
overlieten, aan de Studie toete-
wijden. In 1838 leverde hij 
in de verzameling onder den 
naam van Panthéon bekend (zie 
MARTIN. — L. A.), eeneuilgave 
der Duizend en een nachten, 
en der Duizend en een dagen 
(zie GALLAND en PÈTIS DEXA 
GROIX — F. -Wbk.~), voorafge-
gaan door eene geschiedkundige 
proeve, over de Oostersche Ver-
halen. In hetzelfde jaar deed 
hij in het licht verschijnen : 
Essai etc. (Proeve over de In-
dische fabelen, en over derzel-
ver invoering in Europa), in 
8.vo, een belangrijk werk dat 
vele nasporingen had gekost. 
Zijne laalste uitgave is die van de 
Amarakocha (schaLvan Amarai, 
of onsterfelijke schat) met esne 
vertaling en eenregister, 1839, 
gr. i n 8.vo Hij had te naauwer-
nood het l.e dl. in het lieht 
gegeyen, toen hij te Partys, 
den 10 Januarij 1840, in eenen 
ouderdom overleed, welke hem 
nog geheel den noodigen t'tjd 
sclieen te beloven, om de an
dere door hem beraamde wer
ken in gereedheid en ten einde 
te brengen. De heer DBBEU, 
hoogleeraar der Turksche taal 
bij de koninklijke bibliotheek, 
heeft deze uitgave in 1845 ten 
einde gebragt. 

LONGIN (PETRUS FRANCISCUS) , 
èen beroemde kanselrödenaar, 
in 1766 te Gray geboren ; f 
Maart 1790 tot priester gewijd, 
kon h i j , wegens de onlusten, 
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die de eed deed ontstaan, wel
ken hijweigerdeafteleggen, niet 
dan körten üjd, de heilige be-
dieningen uitoefenen. In 1 7 9 2 
genoodzaakt om zijn vaderland 
te verla ten, vond hij eene schuil-
plaats in Zuitserland, en maakte 
zieh Voordeelig bekend, door 
de lofrede van de heilige DE 
CHANTAL, welke hij in de kapel 
der Visitatie te Freyburg, in te-
genwoordigheid van verscheiden, 
bisschoppen uitsprak. • Tijdens 
het concordaat in Frankrijk te-
ruggekeerd, werd hij tot kapel-
laanbenoemd te Meulan, daarna 
in de L. V . kerk te Versailles 
en in die van St. Germain 
VAuxerrois. Van toen af ver-
scheen hij met roem op de 
meeste kansels van Parijs. In 
1830 tot de pastorij van St. Louis 
d'Antin benoemd, moest hij in 
dat jaar voor de Fransche aka-
demie de lofrede van den H. Lo-
DEwuic houden. Gebukt onder 
allerlei gebreken, overleed hij 
den 2 1 September 1 8 3 7 , aan 
eene beroerte, in Franche-
Comté, alwaar hij zijne farnilie 
was komen bezoeken. Men heeft 
van hem; 1.o Sermons (Leerre
den), Parijs, in 8.V O, bevattende 
vijf Verhandelingen over de 
Biecht, de Deugd, de Lief de 
Gods, het Geloof en de Jal-
«loes; en 2.o Panégyriques (Lof-
reden) van de heilige CHANTAI., 
van den heiligen LODEWIJK en 
van den H. VINCENTIUS DE PAULO. 
Men prijst in dezelve vooral 
het wijze ontwerp en de edele 
eenvoudigheid des stijls, even-
zeer van de hoogdravendheid 
als van de al te groóte gemeen-
zaamheid verwijderd. 

Loo (JOANNES BAPTISTA VAN), 
een schilder uit eene adellijke 
Hollandsche farnilie gesproten. 
Zijn grootvader (JAKOB), te 
Sluis, en zijn vader (LODEWIJK) , 
te Amsterdam geboren, waren 
ook beroemde schilders; Laatst-
genoemde kwam zieh t&Aixin 
Provence nederzetten, alwaar 
JOANNES BAPTISTA in 1 0 8 4 ge
boren werd, en in 1 7 4 5 , dea 
grootsten roem nalatende, over
leed. Verscheiden vorsten van 
Europa betwistten hem elkan-
der • maar VAN LOO wilde zieh 
lieVer te Parijs nederzetten, 
alwaar de prins DE CARIGNAN 
hem in zijn hôtel huisvestte. 
De regent, herlog van ORLÉ
ANS, Meld zijn penseel ook be- ' 
zig. Deze beroemde kunstenaar 
slaagde zeer wel in de histori
sche stukken ; doch het zijn 
vooral zijne portretten, die hem 
zijne groóte vermaardheid heb-
ben gegeven. Zijne penseelstre-
ken zijn geleerd en stoutj eene 
schoone keuze, een edele en 
verheven stijl en een zacht ko-
loriet onderscheiden zijne voort-
brengselen. Hij werkte on-
vermoeid en. met de grootste 
gemakkelijkheid. Het stuk dat 
het zegel op zijnen roem drukte, 
was de groóte schilderij van 
de plegtigheid der ridders van 
den H. Geest, waarin HENDRIK 
III den graaf DE GONZALES aan-
neemt. Er zijn verscheiden stuk
ken volgens hem gegraVeerd. 
Louis MICHEL en CHARLES AME-DÉE PHILIPPE VAN LOO waren 
zijne zonen en kweekelingen ; 
de eersie als schilder van den 
koning van Spanje, en de an
dere van den koning van Pruis-

i 
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sen, hebben met roem de talenten 
van hunnen vader en meester 
•doen herleven. 

Loo (KAREL ANDREAS VAN), 
broeder en kweekelmg van den 
voorgaande, in 1705 te Nizza 
geboren, werd scbilder van Lo-DEWIJK. X V , boogleeraar der 
akademie van schilderkunst, en 
ridder der orde van den heili
gen MICHAÖL. Zijne schilderijen 

' bevelen zieh aan door de naauw-
keurigheid der teekening, de 
malschheid, de frischheid en 
het schilterende van het koloriet. 
Hij was belast era aan de schil-
derstukken van het helmdak van 
het invaliden-gesticht te Parijs 
te werken, toen de dood hem 
in 1765 wegmaaide. Sort na 
zijnen dood verscheen te Parijs 
zijne Levensbeschrijving in bet 
licht. In het museum van Pa- | 
rijs ziet men twee schoone stuk-
ken van dezen Schilder: de 
H. Geest, de vereeniging van 
de H. Maagd met den H. Jozef 
bestralende, en JJNEAS, die zij-
nen vader ANCHISES midden door 
den brand draagt. 

* LOPEZ (NARCISSO), generaal, 
in 1790 te Caraccas in Venezuela 
geboren, alwaar zijn vader een 
aanzienlijk handelaar was. Al 
vroeg openbaarde hij eene over-
helling tot vrijzinnige beginse-
len. Hij trad in dienst bij het 
Spaansche leger, en was reeds 
op 28jarigen leeftijd kolonel. 
Nadat de Spanjaarden Venezuela 
ontruimd hadden, begaf LOPEZ 
zieh naar Cuba, en bevondzich 
tijdens den Carlistischen oorlog 
in 1835, wegens zaken, te Ma-
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dfid. Hij koos aldaar de partij 
der Christinos en diende onder 
den generaal VALDEZ- ontving 
onderscheidene eerbewijzen en 
ambten onder CHRISTINA , be-
kleedde zelfs den post van gou-
verneur van Madrid, en de 
waardigheid van senator te Se
villa. De uitsluiting der Cuba-
sehe gezanten*van de cortesgaf 
aanleiding, dat hij zijn ontslag 
nam en naar Cuba terugkeerde, 
welk eiland gedurende eenen 
geruimen tijd door hem tot een 
bijzonder voorwerp zijner studio 
was gemaakt. Op Cuba terug-
gekeerd, hield hij zieh bezig 
met de bewerking van koper-
mijnen, en de opwekking der 
inwoners van Havana tot vrij-
zinnigheid; daarbij echter gaf 
hij zieh aan het spel over, waar-
door hij schulden-op schulden 
stapelde, en in eene zamen-
zwering tegén het moederland 
gewikkeld, werd hij ten dood 
veroordeeld, doch redde zieh 
door de vlugt. Ia Amerika schoot 
zijne oproerzucht weliger op, 
wijl hij aldaar bij de misnoegde 
vlugtelingen krachtiger weer-
klank vond. In Mei 1850 sloegen 
zijne plannen tot dadelijkheden 
over: hij landde den 16 dier 
maand te Cardenas, eene kleine 
stad van Cuba, van welke hij 
zieh meester maakle, door aan 
de slaven de vrijheid te beloven, 
die hem echter kort daarna de 
stad weder uitdreven, zoodat 
hij andermaal genoodzaakt was, 
Cuba te verlaten. In de Ver-
eenigde Staten teruggekeerd, 
werd Inj in hechtenis genomen, 
doch kort daarna weder in vrij
heid gesteld. Daar hy ZUN Cuba, 
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zoo als hij het noemde, niet 
kon vergeten, ging hij in 1851 
weder onder zeil en landde, 
na vele tegenspoeden, in den 
nacht van den 1 1 Augustus té 
Moullo, en begaf zieh daarop 
naar Las-Posas, in welke slad 
hij 52 man in het gevecht ver-
loor. Terwijl hij te Martotorena 
uitrustte, werd hij door de 
Spanjaarden overvallen en gesla-
gen. Na eenigen tijd in bosschen 
en bergen te hebben rondge-
zworven, werd hij door verraad 
in eene boerenwoning gevangen 
genoin*en, en den 1 September 
1851 te Havana gefusileerd;, 
onder den uitroep van: ik sterf 
voor mijn geließ Cuba! 

L o R i Q U E T (pater J . N.), in 
1767 te Epernay geboren, werd 
in de congregatie der Jesuiten 
opgenomen , op den oogenblik 
dat zij zieh onder den naam van 
•Vaders des geloofs in Frankrijk 
vestigden, en tot hoogleeraar 
benoemd in het klein semina-
rie van Argenliére (dioeees van* 
Lyon), waarvan de kardinaal 
FESCH hun het bestuur had toe-
vertrouwd. Toen "NAPOLEON in 
eenen oogenblik van l o o m , 
hunne uilroeijing had bevolen, 
volgde hij het lot zijner orde-
broeders, en vlugtle eenigen tijd 
paar Duitschlahd. Na de restau-
ratie werd hij óverste van het 
gesticht te Aix, daarna naar 
Saint-Acheul gezonden, dat on-
der zijne leiding weldra een der 
bloeijendste pensionnaten der 
orde werd. Vol .ijver voor al 
hetgeno wat de openbare opvoe-
ding en het onderwijs betrof, 
hield hij zieh bezig niet nieuwe 

verbeterde uitgaven van school-
boeken te leveren, vooral in het 
vak van geschiedenis. Hij over-
leed le Saint-Acheul, den 1 0 
April 1 8 4 5 , en liet den roem 
na, een der bekwaamste man
nen le zijn geweest, welke de 
maatschappij van JESUS sedert 
hare herstelling heeft opgeleverd. 
Behalve eene Verzameling van 
Latijnsche en Fransche classieke 
schrijvers, ten gebruike der col
légien, heeft men van hem* l.o 
Tableau etc. (Tijdrekenkundige 
tafel der oude en nieuwe ge
schiedenis); — 2.0 Histoire etc. 
(Oude geschiedenis der Egypte
naren ; Babylonien enz.)j — 
3.0 Histoire etc. (Gewijde ge
schiedenis, gevolgd door eene Le-
vensschets van J. C); — 4.o 
Histoire etc. (Kerkelijkc geschie
denis , sedert J. C.); — 5.o 
Histoire etc. (Romeinsche Ge
schiedenis); •— 6.o Histoire etc. 
(Geschiedenis van Frankrijk) ; 
— 7.o Sommaire etc. (Kort he-
grip der aardrijkskunde van de 
verschillende tijdvakken); — 8.o 
Abrégé .etc. (Kort begrip der fa
belleer) ; •— 9.o Eléments etc. 
(Beginselen der rekenhunde) ; 
— lO.o Traité etc. (Verhande-
ling over de sierlijkheid en het 
dichterlijke van het Latijn); — 
l l . o Abrégé etc. (Kort begrip 
der beginselen van zedekunde)} 
— 12.o Manuel etc. (Handlei-
ding voor den calechiseerder). AI 
deze werken dragen de hoofd-
letters A. M. D. G. (Ad majorem 
Deigloriam), eenespreuk, later 
door de ordebroeders van pater 
LoniQüET aangenomen, bij de 
uitgave van alle dergelijke wer
ken; de aangevoerde, deeenige 
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door hem erkende, 2ijn yeel 
malen in 18.mo herdrukt. 

LOSANA (de abbé MATTHEOS) , 
in 1738 in Piémont geboren, 
maakte zijne eersle Studien te 
Pinerolo, en na de H. wijdingen 
te hebben ontvangen, werd hij 
le Turijn tot doctor in de god-
geleerdheid bevorderd. Pastoor 
van Lombrtascogeworden, hield 
hij zieh in dat beneficium met 
landbouwkundige werken bezig, 
en werd lid der koninkiijke 
landbouwkundige maatschappij 
van Turijn, waarin hij verschei
den zeer belangrijke verhande-
lingen vodrlas. Een voorstander 
der Fransche overheersching 
zijnde, werd hij, wegens zijne 
gevoelens verontrust en gevan-
gen gezet ; maar de slag van 
Marengo gaf hem aan de vrij-
heid terug, en hij bekwam den 
leerstoel- der dogmatica aan de 
universi teil van Turijn. Nadat 
die leerstoel in 1803 was opge-
heven, begaf hij zieh met den 
titel van hondrair hoogleeraar, 
naar zijne parochie, alwaar hij, 
na gemeente-scholen te hebben 
opgerigt, in 1833 hoogbejaard ( 

ovexleed. Behalve , een aantal 
Verhandelingen over den akker-
botiw, voorkomende in de Han
delingen der maatschappij van 
Turijn, verdienen van hem ver
meld te worden: l.o Delle ma
lattie del grano in erba non 
curate o bene conosciute, 1811, 
in 8,yo.} — 2.o Breviario del 
fedele, 181Ä in-12.m°;' ten ge-
bruike zijner parochianen̂  Ook 
vertaalde hij de Latijnsehe lof-
zangen der Kerk in het Itali-
aansch, in betzelfde prosodiseh 

metrum, waarvoor hij door LEO 
XÏI, met eene gouden médaille, 
met het afbeeidsei van dien 
Opperherder, beloond werd. 

LOÜBOH. - - Zie LAODON -Wbk,-

Loois (de baron LODEWUK Do-
MINICUS), onder den naam van 
abbé LODIS bekend, te Toul in 
1755 geboren, was geestelijke 
raadsheer bij het parlement van 
Parijs, toen de omwenteling 
uitborst. Hij was in 1788 lid 
der provinciale vergadering van 
Orléanais, en verklaarde zieh 
in dezelve ten voordeele der 

| nieuwigheden, welke zieh om
irent dien tijd voorbereidden. 
Toen, bij de eerste feederatie, 
de bisschop van Antun in het 
Veld van Mars, deMisopdroeg, 
assisteérde hij dien prelaal, in 
hoedanigheid van diaken. Door 
LODEWUK XVI, na de reis van 
Varemes, met eenige vertrou-
welijke eri diplomatische zen-
dingen belast, zag hij zieh aan 
gevaarlijke vervolgingen bloot-
gesteld, ennadenlOAugustus, 
nam hü de wijk naar Engeland, 
alwaar hij het flnancie-stelsel van 
PITT ernstig beoefende. Na den 
18 Brumaire in Frankrijk le-
ruggekeerd, werd hij achtereen-
volgend benoemd lot bureau-chef 
van liquidalie bij het ministerie 
vah oorlog, ambtenaar bij de 
kanselarij van het legioen van eer, 
rekwestmeester bij den Staats-
raad, en eindelijk, in 1810, 
tot président van den raad van 
liquidatie in Holland opgerigt. 
Onder het ministerie van Mot-
LIEN , was hij een der admi
nistrateurs van de openbare 
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schatkist en had het betwiste 
onder zijne afdeelingen. In 1813 
belast, om aan het wetgeven.de 
ligchaam de wet op de, geld-
middelen aantebieden, hield hij 
eene hoogdravende lofrede over 
de orde en de spaarzaamheid 
der keizerlijke administralie. Bij 
de restauratie provisioneel tot 
minister van financien benöemd, 
werd hij in die betrekking door 
LODEWIJK XVIII bevestigd, en 

• deed een verslag over het budget 
der jaren 1814 en 1815, waarin 
hij den lof, in 1813 aan de 
administratie van NAPOLEON toe-

. gezwaaid, herriep. De oud-mi-
nister GAUDIN, die daarin een 
aanval tegen zijn financieel be-
heer meende te zien, reclameerde 
tegen de beweringen van Louis, 
en er ontstönd tusschen hen 
eene discussie, waarin het pu-
bliek een l'evendig belang Steide. 
Bij zijne komst tot het ministerie 
had hij de schaHüsten ledig ge-
vonden, onnoemelijke en drin
gende behoeften te voldoen, en 
een' achlerstand van zeven ä 
acht millioenen. Deze schulden 
waren die van het keizerüjk be-
stuurj NAPOLEON was gevallen, 
en op zijnen naam kon men 
het hatelijke van gebrek aan 
goede trouw werpen. De toe-
stand van Frankrijk scheen het 
in de onmogelijkheid te stellen, 
zieh van zijne schulden te ont-
heffen. Ontwerpen van conso-
lidatie, welke slechts eene met 
verlies gepaarde liquidatie wa
ren, werden op den voorgrortd 
gesteld. De minister bewees, 
dat het niet aan de regering 
was, dat de .schuldeischers ge-
leend hadden, maar wel aan • 

den Staat zelven, en ondanks 
de pogingen eener hevige oppo-
sitie, weifelde hij niet om zieh 
met de schulden van het kei-
zerrijk te belasten. Hij deed in 
de'schatkist omtrent 9,500,000 
francs störten, zijnde het restant 
der kas van het buitengewoon 
domein des keizers. Voor de 
dagelijksche behoeften Voerde hij 
schuldbrieven in op kort verval, 
en op langen tijd, om den ach
terstand te betalen. De eene ga-
ven zes ten honderd interest, en 
de andere, die een driejarig ter-
mijn hadden, bragten er acht op. 
Het vertrouwen dat. hij wist 
inteboezemen, door alle verbind-
tenissen getrouw natekomen, 
was zoo groot, dat ondanks de 
moeijelijkheden der tijden en 
de ongerustheid, die de geesten 
nog beheerschte, al de door 
hem ultgegeven schatkistbillet-
ten zeer gezoebt werden. In 
weinige maanden waren al de 
loopende uitgaven gedekt. De 
schatkist betaalde naauwkeurig, 
kon tovens in de dagelijksche 
behoeften voorzien, en openlijk 
de schuldbrieven ' van langen 
vervaltijd weder inkoopen. De 
grondslagen van hetsopenbaar 
crediet waren gelegd. Zooda-
nig was de stand van zaken 
toen de 20Maart 1815aanbrak, 
De baron Loois volgde den ko-
ning naar Gend, en de voor-
spoed der financien verdween 
met den minister, die denzel-
ven bewerkt had. De behoeften 
der honderd dagen putteden 
alles uit, zelfs de renten, die 
tot de amortisatie-kas behoor-
den, en toen hij in de maand 
Jul*rj daaropvolgende de porte-
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feuille van flnancien weder 
aanvaardde, bevond bij zieh in 
nog neteliger toestand dari in 
1 8 1 4 . Met bekwaamheid werkte 
bij voort te midden der moei-
jelijkste hinderpalen, tot in de 
maand November, als wanneer 
hij zijnen post aan COTIVETTO 
(zie dat Art. -Wbk,-) inruimde, 
ten einde zijne toestemraing 
niet te geven aan hat met de 
•vreemdelingen geslolen verdrag. 
In hetzelfde jaar tot lid der 
kamer van afgeVaardigden be-
noemd, stemde hij er met de 
minderheid. Na de in 1 8 1 6 
uitgesprokene ontbinding herko-
zen, sloot hij zieh bij de meer-
derheid aan, welker geest aan-
merkelijk gewijzigd was. Op 
het einde van 1818 kwam hij 
weder in het'bebeer met DES-SOLES, GOUVION SAINT-CYR, DE 
SERRES , DECAZES en PORTAL. 
Het is gedurendeditminislerie, 
dat hij in de deparlementen de 
kleine Groot-boeken invoerde, 
welke nieuwe maalregel de cours 
der renten deed stijgen, en de 
provincien in de voordeelen en 
het gemak der plaatsingen deed 
deelen. In de laatste maanden 
van 1 8 1 9 was een gedeelle van 
het ministerie van gevoelen, dat 
men eenige veranderingen in de 
kieswet van 5 Februarij 1 8 1 7 
behoorde te makeo. De baron 
Louis, de maarschalk SAINT-CYR 
en de generaal DESSOLES namen 
hun ontslag, ten einde geen deel 
te nemen aan eenen maatregel, 
die, volgens hen, den liberalen 
geest dier wet ontaardde. In 
1 8 2 1 werd hij door het Meurthe-
dep.t op nieuw als afgevaardigde 
verkozen, maaf in 1823 hield 

hij op lid der kamer te zijn. 
In November 1827 keerde hij 
in dezelve terug, en was een 

. der onderteekenaars van het be-
ruchte adres der 2 2 1 , dat de 

j regering van KAREL X tot staat
kundige streken (coups d'etat) 
aanspoorde. Bij de omwenleling 
van 1830, werd hij door de 
municipale commissie van den 
2 9 Julij gekozen, om voor het 
behoud der staatskas te waken. 
De vaardigheid zijner maatrege-
len handhaafde de orde in de 
dienst en de naauwkeurigheid 
in de uitgaven en ontvangsten. 
Den 13 Maart 1831 stemde 
hij er, in weerwil zijner hooge 
jaren, in toe, om lid van het 
ministerie te worden, waarvan 
CASIMIR PERIER het hoofd was. 
Zijne bekende goede trouw en 
de naauwkeurigheid, waarmede 
hij de betalingen bewerkstel-
ligde, herstelden langzamerhand 
het vertrouwen. De cours der 
rente verbeterde, en Steide hem 
in staat twee leeningen te doen, 
steeds meer en meer voordeelig 
voor de schatkist. Toen hij voor 
de laatste maal het ministerie 
verliet, waarin hij tot vijfmalen 
toe geroepen was, slonden de 
renten op 98 ' / 2 francs. De 
laatste jaren zijns levens wer
den door bitter hartzeerge-
kenmerkt. De dood van zijnen 
neef, den admiraal DE Riesv 
(zie dat Art.), dien hij als eenen 
zoon beminde, veroorzaakte hem 
eene diepe smart. Hij overleed 
te Brie-sur-Marne, den 26 Au
gustus 1 8 3 7 , eenen eervollen 
roem van regtschapenheid en 
bekwaamheid nalatende. 
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* Louis PHILIPPE. — Zie Lo-DEWWK PHILIPPUS. . 
* LOUISE , koningin der Bei

gen.— Zie ORLÉANS. 
* LOUISE, koningin van Pruis-

sen. — Zie LUISE; 
LOUVERTDRE. — Zie TOUSSAINT-

LOUVERTUBE -Wbk.-

LOVERDO (NICOLAAS , graaf 
DE), een beroemd veldheer, 
in 1 7 7 3 te Cephalonië (Ioni
sche eihnden) geboren, werd 
in 1 7 9 2 als aspirant bij de 
Fransche artillerie geplaalst, 
maakte zijne eerste wapenfeiten 
in 1 7 9 4 en 1 7 9 5 by hk leger 
der Alpen, en diende in 1 7 9 6 
bij het leger van Italie. Na 
den vrede van Campo-Formio, 
werd hij tot adjunct-secretaris 
der centrale administratie der 
Ionische ahnden, die te Corfu 
resideefde, benoemd. Toen in 
1 7 9 8 die plaats door de ver-
eenigde Anglo-Turco-Russische 
krijgsmagt berend werd, nam 
LOVERDO, tot kapitein der artil
lerie benoemd, een levendig 
deel aan de verdediging. Hij 
wilde na de eapilulatie het lot 
zijner wapenbroeders deelen, en 
niel lang duurde het, of ' hij 
werd uitgewisseld. Naar. het 
leger van -Italie teruggezonden, 
werd bij weldra door BONAPARTE 
opgemerkt, die hem met gewig-
tige zendingen in Albanie en 
Epirië belastte. — Later be-
stemde de eerste consul hem, 
om bij MURÂT te dienen. LOVERDO' volgde in 1808 , den 

Ii. DEEL. 0 

fi maärschalk LANNES naar Spanje, 
en werd in den slag van Ess
lingen, tot kolonel chef van den 
stai' bendemd. In 1814 . sloot 
hij zieh aan de regering der 
BOURBONS aan, en trachlte in 
•het volgende jaar, gezamen-
lijk met den'generaal ERNOUFF, 
den hertog van ANGOOLEME in 
de zuidelijke departementen te 
handhaven; mäar nadat de troe-
pen verstrooid waren, zag hij 
zieh genoodzaakt zichindestad 
Sistcron te.werpen, van waar 
hij met eenige proven̂ alen, den 
teruglogt des prinsen hoopte te 
dekken. Van -alle kanten inge-
sloten, onderging hij zelf de 
wet des overwinnaars, en werd 
onder het opzigt van den mi
nister van algemeene policie ge-
steld. LOVERDO bleef.gedurende 
de hohderd dagen in Frankrijk; 

•" zoodra de uitslag van den slag 
van Waterloohem bekend werd, 
begon hij weder zijne pogingen, 
ten gunsle der BOURBONS , en 
liet de witte vlag hijsbhen. Tot 

i belooning zijner diensten, werd 
i hij tot luilenant-generaal, graaf 
j en commandeur der orde van 

den heiligen LODEWWK benoemd. 
| Omtrcnt denzelfden tijd ont-

ving hij brieven van naturali-
satie. Tot het bevelhebberschap 
der 11 .o militaire afdeeling be
noemd, behield bij dien ppst tot 
in 1 8 1 8 , en werd alstoen be-
schikbaar gesteld. Tijdehs den 
togt mav Algiers in 1 8 3 0 , 
werd hij bestemd öm de ge-
mengde commissie te presideren, 
belast om er de grondslagen van 
te leggen, en er den goeden 
uitslag van voortebereiden. Hij 

o • * ; : • •. 
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belastte zieh vervolgens га et het 
commandement eener afdeeling 
van het expeditie-leger, keerde 
eenigen lijd daarna naar Frank-
riß terug en overleed den 26 
Julij 1837. 

LOCIEN. — Zie BONAPARTE 
(LÜCIEN). 

*• LBCKNBR (NICOLAAS VON), 
was de zoon van eenen weiheb
benden bierbrouwer en herber
gier te Cham in het Beijersche 
woud; werd in 1 7 2 1 geboren, 
en ontving, tot den geestelijken 
stand bestemd z'yjnde, zijne we-
tenschappelijke opleiding in het 
Jesuiten-collegie te Passau. Bij 
het uitbarsten van den oorlog 
over de Oostenrijksche erfop-
volging, voerde hem zijne beer-
schende neiging tot den soldalen-
stand onder de vaderlandsche 
Standaards. Hij diende eerst als 
vrijwilliger in het Beijersche in-
fanterie-reg.t van MORAWITZKI , 
daarna in het bereden, vrij-corps 
van den kapitein GSCHRAY, waarin 
hij het weldra tot luitenant bragt. 
Toen de vrede aan zijne werk-
zaamheid in Beißren een einde 
maakte, trad bij in Hanoversche 
dienst. Hier rigtte hij in het be
gin van den zevenjarigen oorlog 
(1766) een corps ligte ruiters 
op, die zieh onder den naam van 
Luclmersche Hoezaren algemeen 
gevreesd maakten. Aan het hoofd 
dezer vrijschaar, reedstot overste 
gestegen, overrompelde hij den 
24 Mei 1 7 6 0 de Franschen in 
Butzbach, en maakte zieh ook 
in den verderen loop des oorlogs 
door stoute strooptogten en over-
rompelingen berucht. Toen na 

— L U C . 

den vrede van 1 7 6 3 Hanover 
het schoone hoezaren-regiment 
afdankte, nam LUCKNER, daar-
over gebelgd, dienst bij zijne 
vroegere vijanden, de Franschen. 
LODEWIJK X V stelde hern aan 
als luilenant-generaal, met een 
tractement van 30,000 livres. 
In 1 7 9 0 schaarde hij zieh aan 
de zijde der omwentelingsgezin-
den, en ontving den 3 1 Decem
ber uit de banden van den 

^minister NARBONNE , te Metz, 
den maarschalksslaf. Hern werd 
daarop het commando over bet 
Bißleger, en later over het 
Noorderleger opgedragen. Doch 
de hooge ouderdom had zijn' 
krijgshaftigen geest werkeiijk 
verslapt, en hij beantwoordde 
niet aan de groote verwachtin-
gen, welke de natie van hem 
had opgevat, waarom hij in 

• 1 7 9 2 bij de centraal-armee ver-
plaatst, en in de legerplaats der 
2." linie te Chalons sur Marne 
gezonden werd, waar hij niets 
te doen had, dan rekruten te 
verzamelen, en dezelve onder 
zijn opzigt te doen oefenen. Deze 
verneaering bewoog LÜCKNER , 
in 1 7 9 3 zijn ohtslag te vra-
gen, dat hem zonder verwijl, 
met eene jaarwedde van 36,000 
livres, gegeven werd. Intus-
schen weigerden de ambtenaren 
der landskas in ,den Elzas, 
waar de maarschalk zijne woon-

. plaats gekozen had, hem de 
uitbetaling, en hij was onvoor-
zigtig genoeg, om zieh naar 
Pariß te begeven, ten einde 
persoonlijk zijn goed regt te 
doen gelden. De in zijn karak-
ter heerschende geldzucht had 
hem vorleid, om zieh zelven 
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in den muil van den leeuw te 
werpen. De toenmaals alver-
raogende ROBESPIERRE liet hem, 
als eenen overtolligen kostgan
ger der nalie, zijn proces op-
maken, en deongelukkige maar-
schalk boette den 4, Januarij 
1794 zijn leven onder de guil-
lotine. 

* LÜDEN (HENDRIK), een ge
achte Duitsche geschiedschrijver, 
in 1780 te Loxstedt bij Bremen 
geboren, beoefende te Göttingen 
de godgeleerdheid, wijsbegeerte 
en geschiedenis, privaliseerde 
hierop eenigen tijd, en werd in 
1806 te Jena (sedert 1810 met 
den titel van hofraad) hoogleer-
aar der geschiedenis, die bij op 
eene opwekkende en schrandere 
wijze onderwees, zoo als voor 

. het overige zijne geheele werk-
zaamheid aan het Duitsche va-
derland was toegewijd, gelijk 
zulks zyne talrijke Schriften be-
wijzen. Hij overleed te Jena, 
den 23 Mei 1847. Er bestaat van 
hem: l.o Ansichten des Rhein
bundes, 1808; -—2.° Handbuch 
der Staatsweisheit ,1818; — 3.o 
het tijdscbrift Nemesis, 12dl.n, 
1814—18; — 4.o Geschichte 
des Altherthums, 3.e uilg. 1824; 
•— 6.0 Geschichte des Mittelal
ters, 2.e uitg, 1824; — 6.o 
de onvoltooide; Allgemeine, Ge
schichte des deutschen Volkes, 
12 dU, 1825—37. In lateren 
tijd bewerkte hij: Geschichte der 
Deutschen, 1—3 dl., 1842 tot 
1844, en uit zyne nalatenschap 
verscheen; Rückblicke in mein 
Leben, Jena, 1847. 

О о 

* LUISE AUGUSTE WILHELMINE 
AMALIE, koningin vanPmsse«, 
dochter van hertog KAREL van 
Mecklenburg-Strelitz, werd in 
1776 te Hanover geboren,- waar 
haar vader toenmaals gouverneur 
was; in 1793 trad zij in den 
echt met den toenmaligen krooii-
prins, later konihg FREDERIK 
WILLEM III (zie dat Art.) van 
Pruisseni LUISE was een waar 
sieraad des troons, en door bare 
zachtmoedigheid, vriendelijkheid 
en nederigheid, het voorwerp der 
algemeene vereering en liefde. Bij 
het uitbarsten des oorlogs van 
1806, vergezelde zij den koning 
naar Naumburg en begaf zieh-
met hem, na den slag van Jena, 
naar Koningsbetgen en Mem'el 
Vruchteloos voor Pruissen was 
eene bijeenkomst van LUISE met 
NAPOLEON in Tilsit; doch deze 
erkende hare beminnenswaardig: 
heid, en het haar vroeger, door 
bittere lastering aangedane on-
regt. In 1808 ondernam zij 
van uit Koningsbergen een be-
zoek der keizerlijke familie te 
Petersburg, en keerde den 23 
December 1809 met den koning 
en hare kinderen naar Berlijn 
terug. In 1810 bezocht zij 
hären vader te Strelitz, doch, 
op het lustslat Hohenzieritz plot-
seling door eene hevige borst-
koorts overvallen, overleed zij 
den' 19 Julij in de armen van 
hären toegesnelden gemaal. Haar 
lijk werd den 27 Julij plegtiglijk 
naar Berlijn afgehaald, en eerst 
in de graf kamer der Domkerk, 
en daarna in het tot dat einde 
opgerigte praalgraf in den slot-
tuin te'Charlottenburg bijgezet, 
2 : ' 
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waar sedert 1840 haar gemaal 
aan hare zijde rust. 

LUMSDEN (MATTHEUS), een ge-
leerde- kenner der Oostersche 
talen, , in 1 7 7 7 te Clor'a in 
Schotland geboren, en den 3 1 
Maart ' 1 8 3 5 te Louden overle-
den, had gedurende 20 jaren 
den post van hoogleeraar in het. 

L Ü M. 

Perzisch en Arabisch aan het 
c'ollegie van Fort-William te 
Calcutta bekleed. Behalve 'de 
uitgave - van verscheiden Perzi
sche en Arabische werken, heeft 
men hem te danken: 1.° Per
zische Spjraakkunst, Calcutta, 
1 8 1 0 , 2 dl.*, in fol. • — 2.o 
Arabische Spraakkunst, 1 8 1 3 , 
l.e dl., mede in fol 

ElNDE VAN HET TWEEBB DEEL. 
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