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V O Ö R W O O R Ü . 

Bij de tdigem vm dit laaiste ded der « a a Y u l l i n g van 
futi door my in Ш Nederdmi»ck bemerke Geecbiedkondig 
Woordenboek ran D S F s i . bB% wd ik mij gedrongm, 
andemaal de hulit mynsr dankbaarheid aan die iakijkc 
kundige en diensiimrdige mannen aaniebicden, welke my 
vooral dit laatsle gedeelte wn mijnen arbeid verligtr m 
daardoor act werk zelf het meest in wurde hebben doen 
Siggen. Tromms, al тс met de moeijdijkheden en be-
шаге», ОЙ» de biographische lexicographie mrbondm, 
eenigzins van nabij bekend h, zal bevroeden, hoezeer die 
moeijclijkhcdcn in cen iijdvak iomemen, gelijk aan het 
legenwordigc, waarin de maatschappelijke belrckkingen 
aim de Iwvigste schokken ondervinden, waarin helder-
schijncnde sierren, zoo aan den staatkundigen, geleerden 
ah kerkelijken Hemel, verdmjnen, от voor andere niet 
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minder schitterende, doch, helaas, pok dikiverf voor dwaal 
lichten floats te maken. De kemisneming en juiste waar-
dering van een en ander kanniet wel anders dan door 
geloofwaardige mededeelingen verkregen worden. — Ik mag 
mij intüsschen met de verwachting vleijen, dat men bij 
het doorlezen of naslaan ook van dit deel, de overtuiging 
zal bekomen, dat er geene moeite gespaard is, om in 
dezen aan de vorderingen van hei tegenwoordige iijdstip te 
beantwoorden. 

Ofschoon ik hiermede mijne taak als volbragt kan 
beschouwen, levert de tijd aan een werk als het onder-
havige steeds nieuwe stof tot aanvullingen op; zelfs sedert 
het naauwelijks anderhalfjarigtijdsverloop der uiigave van 
de drie deelen des Supplements, zijn er al weder eenige 
personen van het wereldtoöneel verdwenen, wier afschil-
deringen in deze galerij eene plaats behöörden inienemen, 
doch welke plaats bij hm overlijden reeds ingenomen was. 
Mögt hun getal eerlang eenigzins aanmerkeUjkworden, 
dan zal ik trachten, om door het aanleggen eener n ieuwe 

r e e k s , ook hunnen naam, hunne verrigtingen, hunne voort-
brengselen der vergetelheid te "onttrekken: 

Zevenaar, Junij 1852. 



SUPPLEMENT 
OP HET 

GMHI IDKUMG W O O R l l O f f i . 

M, . 

H Ü ! 

* iy IAANEN (CORNELIS FELIX 
VAN), Nederlandsch minister van 
Staat , den 9 September 1769 te 
's Gravenhage geboren ; werd , 
na gedurende vijf jaren de 
hoogeschool van Leyden bezocht 
te hebben, in 1793 in de reg
ten gepromoveerd, en verdedigdo 
bij die gelegenheid eene disser-
tatie de ignorantiae et erroris 
natura, praecipue in contracti
ons et delictis , die veel bijval 
vond. Hij vestigde zieh als. ad-
vokaat in zijne geboorteplaats, 
älwaar hij weldra tot stads-se-
cretaris werd aangesteld. .Vervol
gens ging hij in de Staatsdienst 
over, en werd eerst advokaat» 
fiskaal, daarna procureurrgene-
raal van Holland, Zeetand en 
West-Vriesland. Laatstgemelde 
betrekking behield VAN MAASEN 
bij de stichting van het koning-
rijk Holland, terwijl koning 
LoDEwwfc hem daarenboven nog 
tot staatsraad verhief, en hem 

I I I . DEEL. 

daarna de porlefeuille van jus-
titie en politie gaf. Et ont-
stond echter tusschen genoem-
den vorst en VAN MAANEN een 
misverstand, naar men w i l , 
wijl laatstgenoemde volstandig 
weigerde de geheime politie in-
tevoeren, en dit had 's ministers 
verwijdering ten gevolge. Na 
de inlijving' van Nederland in 
het Fransche keizerrijk, werd 
VAN MAANEN tot eersten presi i 

dent van het hofvan app^l te 
's Gravenhage benoemd, en 
kweet zieh met, eenerr onge-
meenen ijver van zijne gewig-
tige taak. Bij de herstelling 
van 'slands onafhankelijkheid 
en het huis van Oranje ;* erlangde 
hij van den sou vereinen vorst, al 
spoedig voorloopig het minisle-
rie van justitie terug, dat hij 
vroeger had . bekleed. In die 
hoedanigheid voerde VAN MAA
NEN, bij de eerste bijeenkomst 
der 'nofabelen te .•Amsterdam, 
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in 1814 , waarin het ontwerp 
van grondwet raoest worden 
vastgesteld, het woord, en hield 
bij die gelegenheid zijne bellende 
kernvolle ' rede (*). Hij was 
voorts in de commissie tot her-
ziening van de grondwet noo-
dig geworden na de vereeniging 
van Nederland met Belgie. Hern 
werd nu bepaaldelijk de porte-
feuille van het ministerie van 
justitie opgedragen , welke hij , 
op eene korle tusschonpozing 
van 1830 na, tot in 1842 heeft 
behouden. In deze hooge betrek-
king was hij als ' t ware de spil 
waär de geheele regering van 
koning WILLEM I , wiens volle 
vertrouwen hij genoot, om 
draaide; doch deze vorsten-gunst 
deed hem ook tot overdreven 
heerschzuchtige maatregelen 
overslaan, die den landzaat in 
het algemeen, en de Beigen in 
het bijzonder innig griefden, en 
zeker het meest tot den opstand 
en den afval van Belgie hebben 
bijgedragen; zoodat dan ook bij 
de eerste bewegingen te Brüssel, 
op den avond van den 2 5 Au
gustus 1830, het hotel van den 
minister VAN MAANEN een der 
eerste voorwerpen van plunde
ring en brandstichting der op-
gewondene volksmenigte was. 
In 1842 legde hij zijne porte-
feuille neder en werd minister 
van Staat, in deze betrekking 
leefde hij genoegzaam vergeten, 
tot dat hij den 15 February 1846 

in zijne geboorteplaats-overleed. 
Veel is er in de handelingen van 
VAN MAANEN aftekeuren ; doch 
welk pordeel tijdgenoot of nako-
mejingsohap ook over zijn be-
winds- en staatsleven velie, — 
zijn karakler als mensch, zijne 
talenten, waaronder zijne manne-
lijke welsprekendheid uitblonk, 
zijn groote ijver en werkzame 
geest, hebben alien, ook zijne 
bestrijders weten te waarderen. 

MABLINI (de abbé LODEWIJK), 
in 1770 te Savigliano, in Pie' 
mont, geboren, studeerde te 
Turvjn, omhelsde den geestelij-
ken staat , en werd in 1792 
lot doctor in de godgeleerdheid 
bevorderd. Toen tijdens de Fran-
sche overheersching de bisschop-
pelijke stoel van Alessandria 
della paglia naar Casal was 
verplaatst, verkoos de bisschop 
YILLARET hem tot secretaris, 
en nam hem mede naar Parijs, 
alwaar hij bij de Normaal-school 
tot onderwijzer in het Grieksch 
werd benoemd. In 1814 uit-
gesloten , later teruggeroepen, 
daama, door de, ontbinding der 
school, in eene nieti we ongenade 
gewikkeld, betrad hij in 1830 
zijnen leerstoel op nieuw, en 
overleed plotseling in 1834, den 
roem nalatende van dengeleerd-
s ten, den hartelijksten en der 
jeugd toegenegensten onderwij
zer te zijn geweest. Aan hem 
heeft men het herleven1 der be-

(*) Te vinden bij R.METEDEBKAMP: De Regeringsvorm der Vereenigde 
Nederlanden, na de Verlief fing van prins WIILEI FREDEWK van Oranje-
Wassau, tot Souvereinen vorst, 'sGravenhage, 1814, 1.« deel, ttadz. 
106»—138. 
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oefening van de Griekschö taal 
in Frankrîjk en de vorming der 
beste kenners derzelve te dan
ken. Hij heeft slechts hand-
schriften nagelaten. 

MAC-ADAM (JOHN LOUDON) , 
een door zijne werken 1er ver-
betering der openbare wegen , 
beroemde ingénieur, in 1760 
in Schotland geboren, stak nog 
jong zijnde, naar de Vereenigde 
Stetten over, en kwam in 1787 
in zijn vaderland terug, alwaar 
men zieh omtrent dien tijd met 
het aanleggen van die talrijke 
wegen bezig hield, welke aan 
dat land zulke snelle vorderin-
gen in de beschaving hebben 
doen maken. Hij begon van 
toen af zieh met dat gedeelle 
bezig. te houden r waarin h i j , 
zonder het gezocht te hebben, 
eenen algemeenen roem heeft 
verworvea. Hij heeft zijne be-
handeUngswijze in eene Onder-
riyfiag bloötgelegd, welke in 
1811 in het licht verseheen, 
in Engaland verscheiden malen 
herdrukt i s , en door CORDIER 
in hat Fransch werd vertaald 
en tot welke Onderrigtittg wij 
korlheidshalve den belangslel-
lende verwijzen. De Revue bri
tannique (zie SAULNIER L. S . ) , 
25." deel,, bevat veeleer de 
hekeling dan eene beredeneerde 
critiek derzelve. De discussion, 
die over dit onderwerp onder de 
Eransche ingénieurs on tstonden, 
hebben de ontdekking uitgelokt, 
dat da bedoelde bebandelings-
wijze,, ten- naaslen bij dezelfde 
is ,• welke onder de administratie 
van TBRGOT , in het Limousijn-

sehe in praktijk werd gebragt, 
en dat TRESAGUET, algemeen 
inspecteur der bruggen en we
gen , er de wäre uilvinder van 
is. Maar indien het vleijend 
is voor Franschen te kunnen 
zeggen, dat aan hun vaderland 
deze belangrijke- Verbetering te 
danken i s , verkort Zulks echter 
niet in het minst den roem van 
MAC-ADAM 5 want behalve dat 
het schijnt, dat hij zieh met 
den eersten uitvinder vrijwillig-
lijk in betrekking heeft gesteld, 
heeft hij zeer zeker de Verdien
ste , eene behandelingswijze te 
hebben voorgesteld en" algemeen 
gemaakt", welke vöör hem in 
Engeland nog oiibekend en in 
Frankrijk bij na geheel vergeten 
was. Het nul van het werk 
van MAC-ADAM werd in 1 8 1 9 , 
door het parlement erkend, en 
hij bekwam twee belooningen 
vaa hetzelve ten. gezamenlijke 
bedrage van 20,000 ponden Ster
lings, desniettegenstaande over-
leed hij zonder eenig vermögen, 
te Mbffat in Schokland, den 2 6 
Novb. 1836.—- De eerste proeve 
in Nederland van eenen Mac-
Adamweg is üi&iusschwütrecht 
en, Culenborg: De spoorwegen 
hebben dezelve' later aanmerke-
hjk in vergelelhcid gebragt. 

MACDONÄÜB- (ETIENNE JACQUES 
JOSEPH ALEXANDRE) f maafschalk 
van Frankriß, en eenider veld-
heeren, waarop Frankrijk zieh, 

, met het meestes regt beroenst' 
werd in 1765 te Sudan tut 
eene Scholsche familie geboren; 
hij was eerst kadet in het le
gieren-' van MAIIAEBOIS, leslerad 

2 
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oro de Holla ndsche patriottische 
partij te ondersteunen, kwam 
vervolgens als onder-luilenant, 
ia het Iersche regiment, van 
DILLON. Zijn schoon gedrag te 
Jemmapes: in 1792, verwierf 
hem den rang van kolonel. 
Bijna gelijktijdig tot brigade-
generaal benoemd, werd hij 
bij het Noorder-leger geplaatst, 
•waarbij hij zieh in de veldtog-
ten van 1793 en 1794 onder-
scheidde. In het volgende jaar 
.werkte" h i j , onder PICHEGRU, 
-mede aan de verovering van 
Holland. Divisie-generaal ge
worden ; zijnde, diende hij in 
die hoedäriigheid bij de legers 
van den Mjn en van Italie, 
alwaar hij zijnen roem handr-
iaafde en vergrootte. Na de be
getting der Romeinsche Staten 
in 1798, werd hij tot landvoogd 
derzelve; benoemd, _versloeg de 
opstandelingen op verscheiden 
punlen, en gaf met 6,000 man 
de nederlaag aan den generaal 
MACK, die 40,000 manschappen 
aanvoerde, Hij verving CHAM-
PIONNET als opperbevelhebber, 
voltooide de verovering van het 
.koningrijk Napels, endeedalom 
zijn gezag erkennen. De tegen-
spoeden van SCHERER noodzaak-
len hem ter verdediging Van 
Oostetiß-Italie toetesnellen, en 
den 18 Junij 1799 leverde hij 
aan de boorden van de Trebia 
dien onvergetely'ken slag, waarin 
hij met 35,000 man, tegen over 
meer dan 50,000 Austro-Russen 
stond, die door SUWAROW aan-
gevoerd werden 5 daar de over-
winning onbeslist was gebleven, 
begon hy den volgenden dag den 
aanval op nieuw, en verloor 

12,000 man. Woedende over 
deze nederlaag, wilde hij ander-
maal het lot der wapens beproe-
ven; maar de krijgsraad was van 
een tegenovergesteld „gevoelen * 
en hij bewerkte den roemrijksten 
der aftogten. Door zijne wonden 
genoodzaakt naar Frankryk te-
rugtekeeren, droeg hij bij tot 
de gebeurtenissen van den 18 
Brumaire. Door MOREAÜ ver-
kozen om den regter-vleugel des 
legers vandenjRynaantevoeren, 
gaf hem kort daarna de eerste 
consul het opperbevel over het 
leger in Zmlserland, waaruit 
hij de Oostenrijkers verdreef. 
Nadat de wapenschorsing van 
Trevisa een einde aan dezen 
veldtogt had gemaakt, werd hij 
als gevolmagtigd minister naar 
Denemarken gezonden. Toen hij 
na zijne terugkomst, openlijk 
de verdediging van MOREAÜ, 
zynen vriend, op zieh had ge-
nomen, hield MACDONALD op in 
betrekking te zijn. Iii 1809 
teruggeroepen, vereenigde hij 
zieh, na' eenige voordeelen in 
het gebied van Trente behaald 
te hebben, onder de muren 
van Weenen met het groote le
ger , had het grootste deel aan 
de overwinning van Wagram > 
en werd den volgenden dag op 
het slagveld tot maarschalk ver-
heven. Kort daarna tot herlog 
van Tarente benoemd, ging hij 
in 1810 AÜGEREAÜ bij het leger 
in Spanje vervangen, alwaar 
hij gezamenlijk met SUCHE* , 
verscheiden, voordeelen behaälde. 
In den Russischen veldtogt van 
1812, Voerde hij het bevelover 
het lO.e leger-corps, . waartoe 
de Pruisen behoorden, en of' 
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söhocui voor den vijand door 
zijne Irouwelooze bondgenooten 
vertaten, bewerkte hij echter 
zonder verlies zijnen terugtogt, 
Hij onderscheidde zieh in den 
veldtogt van 1 8 1 3 , voorname-
lijk le Luisen en te Bautzen, 
en na den . afval der Saksers, 
dekte hij , gezamenlijk met prins 
PONIATOWSKI , den aftogt der 
achterhoede, en nana deel aan 
den slag van Hanau. In 1814 
bood hij. het hoofd aan den 

> aanval van BLÜCHER , behaalde 
verscheiden voordeelen op dien 
veldheer, voornamelijk te Nan-
gis. Na den ausländ van NAPO
LEON , aan wien hij tot den 
laatslen oogenblik getrouw bleef, 
zond hij zijne adhaesie aan de 
koninklyke regering, en werd 
tot pair van Frankriß benoemd. 
Bij de terugkomst van NAPOLEON^ 
met den hertog van AngouWme 
naar het zuiden gezonden, ver-
eenigde hij zieh te Lyon met 
MONSIEUR, en, getuige van den 
siechten geest der troepen, 
keerde hij naar Parijs, tot den 
koning terug, dien hij tot aan 
de grenzen vergezelde. Gedu-
rende de hönderd dagen wees 
hij elke betrekking van de band, 
en bepaalde ,zich tot de dienst 
van grenadier bij de nationale 
garde. Na de tweede restaura-
tie hervatte hij weder het bevel 
over het leger, dat naar de 
Loire geweken was, en waar-
van hij de afdanking moest be
werkstelligen , welke netelige 
laak; hij met het beste gevolg 
ten nitvoer bragt. Tot gfoot-
kanselier van het legioen van. 
eer, gouverneur der'21.* mili- | 

A 

taire öfdeeling en lid van den 
geheimräad benoemd, bediende 
hij zieh enkel van zijnen ihvlöed, 
om zoo veel mogelijk de reac-
tie te verzwakken. Een der 
Stichlers van het genootschap 
ter verbetering van het lot der 
gevangenen zijnde, nam hij deel 
aan alle werken van weldadig-
heid, welke omtrent dezen tijd 
werden uitgeoefend. Daar hij 
in de kamer der pairs het aan* 
zien genoot, dat aan den schil-
terenden glans zijner dienslen, 
en aan zijne persoonlijke hoe-
dahigheden betaamde, werd hij 
verscheiden malen tot president 
en verslaggever van verschillende 
bureaux verkozen; hij bleef tot' 
in 1830 zitling in dezelve hou-
den , en overleed den 2 7 Sep
tember 1840. Zijne Lofrede., 
door den heer DE SEGUJR, is in 
de kamer der pairs, in de ver-
gadering van den 15 January 
1841 uitgesproken. 

MADISSON (JAMES), .4.* presi
dent der Vereenigde Staten, in 
1758 te Montpellier in Virgi
nia geboren; werd door zijne 
familie tot de balie bestemd, 
en maakte met dat doel uil-
muntende sludien. Tijdens de 
algemeene vefgadering van den 
Staat van Virginie, in 1784 en 
1 7 8 5 , verkreeg hij de verkla-
ring van godsdienstige vrijheid, 
krachtens welke elke kerk door 
vrijwillige bijdragen de kosten 
harer eerdienst bestrijdt. Hij 
was met WASHINGTON, FRANKLIN 
en ROBERT MORRIS, een der 
voornaamste leden der conventie, 
welke' in 1787 de constilulie 

3 
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der Vereenigde Slaten ontwierp. | 
Tot afgevaardigde bij het con-
gres verkozen, dat zieh vervol-
gens vereenigde, plaatsten eene 
groote geschiklbeid in de be-
ha.ndeling van zaken ea zijne 
sierlijke voordraglen hem wel-
dra in den eersten rang en be-
paalden later zijne verheffing 
Jot den past van staatssecretaris, 
welken hij gedurende de beide 
voorzilterschappen van JEFFER-
SON bekleedde. In 1808 werd 
Inj als candidaat tot het pre-
sidiura van het eongres voor-
gedragen, verkreeg , door den 
invloed van de demoeratische 
partij , bijna algemeenheid van 
stemmen, en werd in demaand 
Maart 1809 in bezitting gesleld. 
Twee jaren later, bewoog MA
DISSON de vergadering om den 
porlog aan Engeland te verkla
ren. De verdrukkingen, welke 
het Engeische kabinet aan den 
Amerikaanschen handel deed 
ondervinden, en de invloed, 
welken men aart hetzelve toe-
schreef op zekere Indische volks-
stammen, die bij herhaling aan 
het. muiten waren geslagen, 
waren de beweegredenen tot dit 
besluit. Na eenige vijandelijk-
beden, waarvan de uilkomsten 
geenerlei merkelijk voordeel had-
den opgeleverd, liet MADISSON 
aan het Britsch kabinet vöor-
stellingen doen j die niet werden 
aangenomen , en ofschoon En
geland kort daarna vrijwilliglijk 
eene toenadering had voörge-
steld, werd de, voor eenen oogen-
blik afgebroken, oorlog voort-
gezet, doch met verschilleud 
geluk. Het voorzitterschap van 
MADISSON liep ten eindej in 

1813 werd Inj op nieuw tot 
hetzelve verkozen. Toen om-
trent dezen tijd de keizer van 
Rusland zijne bemiddeling tus-
schen de Vereenigde Staten en 
Engeland had aangeboden, zond 
de president drie gevolmaglig-
den naar SL Petersburg; maar 
men kon het niet eens -worden, 
wijl de gevolmagtigden in last 
hadden, de vernietiging van 
het regt van pressing op zee 
te vorderen. Dit regt, hetwelk 
de Engeischen zieh aanmalig-
den, en ten gevolge waarvan 
zij zieh van geheele Amerikaan-
sche scheepsberaanningen had
den meester gemaakt, was een 
der voornaamsle beweeggronden 
van den oorlog. Nieuwe onder-
handelingen, in Augustus 1814 
te Gend geopend, hadden gee-
nen beteren uitslag, en de. oorlog 
werd met verbittering voort-
gezet, - D e Amerikanen werden 
in het begin op verschallende 
punten geslagen, en zonder 
eenig ontzag voor het openbafe 
regt der beschaafde volken, 
vernieuwden de veldheeren van 
Grool-Briitannie, het barbaarsch 
bedrijf, waar.van Koppenhagen 
eenige jaren te voren het too-
neel was geweest (zie FREDERIB 
VI). Na zieh den 2 8 Augustus 
van Washington, de residentie 
van het bondgenootschappelijk 
bestuur, te hebben meester gß-
maakt, staken zij het kapitool, 
waarin de beide kamers verga-
derden, en waarin zieh reeds 
eene vrij aanzienlijke biblio-
theek, benevens het paleis van 
den president bevond, in den 
brand. Zij vernielden daaren-
boven de scheepstimmerwerven t 
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on de over de Potowmak aan-
gelegde bruggen, en bragten 
daardoor aan de Vereenigde Sta
imi eene schade toevanomtrent 
vijf millioen Nedl. guldens. Deze 
ramp strekte aan Amerika tot 
heil, de partijgeest, d ie totdus-
verre alle maalregelen en han-
delingèn des hestuurs verlamd 
had , verdween, en de geheele 
natio stond als een man o p , 
om eön leger le verdrijveh, dat 
zieh als eene bende struikroo-
vers gedroeg. De overwinning 
van Baltimore en die van Plat-
tibury slelden MADISSON in staat, 
om op eene eervolle wijze, met 
het kabinot van St. James we
der onderhandelingen aanteknoo-
pen, die de vorderingen van lord 
CASTLEREAGH echter weldra op 
nieuw verijdelden. Deberoemde 
veldslag van Nieuw-Orleans, den 
8 January 1815, door de Ame-
rikanen , gewonnen, verzekerde 
volkomen hunne onafhankelijk-
heid. Krachtens het vredesver-
drag, den 24 Decb. deszelfden 
jàars , te Gend onderteekend ; 
behielden de Vereenigde Stateti 
de grensscheiding van het Hu-
ron-meer en het Boven-meer. 
Nadat MADISSON in het volgendo 
jaar door MONROE was vervan-
gen, begaf hij zieh naar zijn 
geboorteland, alwaar hij zijne 
overige lévensdagen doorbragt 
in de zedige bediening van 
vrede-regter, en daar was het 
dat hij.in Junij 1836 overleed, 
Hij had in February 1815 , te 
Washington in het licht, gege-
ven : Manifest der Amerikaan-
sehe regering , of Oorzaken en 
kenmerken van den laatsten 

A 

oorlog van Amerika met Enge-
land. Dit werk, ten getale van 
een millioen exemplaren gedrukt, 
is in het Fransch vertaald door 
CHARLES MALO, waarvan twee 
uitgaven , 1816 j in 8 . v o 

MAGNDSEN (FINN) , een IJsland-
sche geschiedschrijver, den 27 
Augustus 1781 te Skalholt ge
boren, fnaakte zijne Studien 
aan de universiteiten van Eop-
penhagen, Van Göttingen en van 
Edimburg. In 1808 te Reiki-
avig tot regier benoemd, legde 
hij reeds in het volgende j aa r , 
wegens de önlusten, deze be-
trekking neder, en ging zieh 
te Koppenhagen met ter woon 
vestigen, alwaar hij hoofd-direc-
leur der handvesten des koning-
ri jks , en daarnä hoogleeraar der 
IJslandsche letterkunde werd. 
Van nu af legde hij zieh met 
den nleesteft ijver toe op na-
sporingen over de geschiedenis 
der oude inwoners van het 
Noorden, behaalde in 1818 
eenen pry's van de akademie 
van Koppenhagen, voor eene 
Verhandeltet) over het stelsel 
van EDDA , dat de grondslag 
zijnerVergelißking der godsdien-
sten werd. Hij overleed den 24 
December 1847 den roem na-
latende van een der geleerdste 
mannen te zijn : geweest, welke 
Denemarken heeft opgeleverd. 
Behalve het reeds aangevoerde, 
heeft men van hem: l.o De 
imaginibus in cede Olavi Pavo-
nis Hiardarhollensi, Sac. X 
extruct. scenas mylhol. repm-
sentanlibus, in Laxdaela me-
moratis dissert,, 1824, i n 4 . t 0 ; 

4 . 
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—• 2,o Bidrag' til nordisk Archa-
eologie, Koppenhagen, 1820 , 
door BILJEGIIEN in het Zweedsch 
verlaald, Slokholm, 1820; — 
3.o Eddalären og dens Oprin-
delse, Koppenhagen, 1 8 2 6 , 4 
dl.»; — 4.o Priscae velerum 
Borealium mythologiae lexicon, 
ib. 1828 , in 4.*° enz. 

MAHMOUD I I , 30.o Turksche 
sul lan, broeder van MUSTAPHA 
IV (zie dat Art. -Wbk.-) werd 
den 20 Julij 1785 geboren, en 
bragt zijne eerste jeugd in het 
serail door, alwaar hij geene 
andere afleiding had dan de 
S tud ie , zoodat hij zieh in de 
Turksche en Perzische letter-
künde zeer bekwaam maakle. 
Later ' werd hij de deelgenoot 
der gevangenschap van zijnen 
neef SELIM III (zie dat Art. 
•Wbk.-), die hem evenzeer tot 
den deelgenoot zijner hervor-
raings-ontwerpen en zijns haats 
tegen de Janitsaren maakle. 
Nadat MUSTAPHA, door eene der 
in het Oosten zoo gewone om-
wentelingen, van dentroonwas 
geworpen, werd MAHMOUD in 
1808 geroepen om hem ople-
volgen. Hij kwam in de un
günstigste _ omslandigheden tot 
het hoogste gezag; inwendig 
schenen onlusten en tallooze 
ongeregeldheden, en vanbuilen 
een ongelukkige oorlog tegen de 
Hussen en Serviers, het Turk-
sehe rijk met eene nabijzijnde 
onlbinding te bedreigen; maar 
zijne voorzigtigheid en zijne 
geeslkracht bedwongen het ge-
vaar. Gedwongen om in 1812 
met de Russen eenen nadeeligen 
vrede le sluiten, wist hij er 

gebruik van le maken, om in 
de oproerige gewesten zijn ge
zag le herstellen; al de bassa's, 
die zoo ongelukkig waren, van 
vermögend genoeg le zijn, om 
bij hem argwaan te verwekken, 
vonden in hem eenen onver-
biddelijken meester. Hij had 
een gedeelte zijner taak vol-
bragt; en in 1821 bieef hem 
enkel nog over den beruchten 
bassa van Janina (zie ALI-PACHA. 
•Wbk.-) en dien van Egypte te 
onderwerpen. ALI bezweek eerst 
na eene worsteling van twee 
jaren, terwijl hij aan MAEMOÜD 
de Grieksche omwentelirig na
het , die de bron werd aller 
onheilen, welke sedert dien 
lijd het Turksche keizerrijk ge-
teislerd hebben. De worsteling 
duurde nog voort toen die vorst 
het ontwerp ten uitvoer bragt , 
dal niet opgehouden had , hem 
bezig te houden, der verdelging 
namelijk dier krijgsmagt, welke 
den sultans zoo noodlotlig was; 
öp zijn bevel werden de Ja
nitsaren bijna alle vermoord. 
Maar een zoodanige maatregel 
had echter niet ten uitvoer kun-
nen worden gebragt, zonder 
een gedeelte der bevolking in 
opsland te brengen. De Russen 
maakten van deze omstandig-
heid gebruik om Turkije aan-
tevallen; en MAHMOUD zag zieh 
genoodzaakt, om den 2 Novem
ber 1829 het noodlotlig ver-
drag van Adrianopel le onder-
teekenen. Hij was van dezen 
verschrikkel'rjken slag nog niet 
weder bekomen, toen de pacha 
van Egypte, MEHEMET-ALI (zie 
dat Art.), Syrie overmeesterd'e, 
dat hij zieh genoodzaakt zag, 



I A H . — M A I . 9 

hem by het verdrag van Koniah 
(April 1833) aftestaan. MAH-
MODD, die naar.wraak h'aakte, 
was den oorlog weder begonnen, 
toen hij den 1 Julij 1839 over-
leed, en twee zonen naliet wäar-
van de oudste ABDUX-MEDJID-
KHAN thans (1852) keizer is. 

MAISON (NICOLAAS JOZEF rnar-
kies DE) , maarschalk van Frank-
rijk, in 1771 le Epinay geboren, 
begaf zieh onder het 7.« batail-
lon der in September 1792 
te Parijs georganiseerde vrij-
willigers, en werd tot kapitein 
bevorderd. Hij onderscheidde 
zieh in den slag van Jemmapes, 
alwaar hij het vaandel van zijn 
bataillon redde, en in den vol» 
genden veldtogt werd hij voor 
Maubeuge gekwetst;. hij nam 
deel aan den slag van Fleurus, 
en , bij den aanval van de brug 
van . Limburg andermaal ge
kwetst , werd hij door JOÜRDAN 
lot balailions-chef bevorderd. Na 
zieh bij de afdeeling van BERNA-
DOTTE in Frankenland gevoegd 
te hobben, volgde hij dien veld-
heer naar Italie, en maakte als 
staf-oßicier den veldtogt mede, 
die door het verdrag van Campo-
Formio bekroond werd. BERNA-
»OTTE, minister van oorlog ge
worden zijnde, benoemde hem 
tot zijnen eersten adjüdant, en 
belastte -hem met verscheiden 
zendingen, waarvan hij zieh. 
met het beste gevolg kweet. Bij 
het leger van Holland en daarna 
bij dat van het Westen geplaatst, 
werd hij na den vrede van 
Amiens, tot bevelhebber van het 
dep.t van de Tanaro benoemd. 

' A 

Door BERNADOTIE naar het leger 
-van Hanover teruggeroepen, 
maakle hij met dien generaal 
den veldtogt van 1805 mede, 
en onderscheidde zieh bijzonder 
te Austerlitz. Ten gevolge dezer 
overwinning, in 1806 tot brigade-
generaal benoemd, maakle hij 
zieh meester van Lubek, waar
van hij tot gouverneur werd 
benoemd. Na in 1808 tot het 
leger van Spanje te zijn oyerge-
gaan, onderscheidde hij er zieh 
in het gevecht van Espinosa, en 
later voor Madrid, alwaar hij 
ernstig werd gekwelst. Geuood-
zaakt naar Frankriß terugtekee-
ren, werd h i j , zoodra hij weder 
tot de dienst in Staat was, bij 
het leger van Holland geplaatst, 
en bekwam na den aftogt der 
Engeischen het bevelhebberschap 
van verschillende plaatsen. In 
den oorlog tegen Rusland in 
1812 , legde hij vele dapperheid 
aan den dag, voornamelijk te 
Polotsk, en werd öp het slagveld 
tot divisie-generaal benoemd; hij 
bescherinde vervolgens den aflogt 
met eenen moed, die door zijne 
talrijke wonden niet verzwakl 
werd, en verliet het leger eerst 
te Cuslrin. In 1813 maakte hij 
zieh meester van Halle en Leip
zig, en nam laier een roemrijk 
deel aan den slag onder de muren 
dier stad geleverd. Den 2 2 De
cember tot opper-bevelhebber 
van het Noorder-leger benoemd, 
kon hij met zijne zwakke magt, 
niets anders dan den voortgang 
belemmeren van eenen vijand, 
die hem verre in gela! overtrof; 
maar hij ontwikkelde in dien 
veldtogt mililaire larenlen, die 

5 
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de aandacht des keizers op 
hem vestigden. Na den afstand 
van Fontainebleau, onderwierp 
hij zieh aan de nieuweregering, 
en , tot pair van Frankrijk ver* 
heven, werd hij in Maar t l815 
tot gouverneur van Parijs be-
noerad. Weinige dagen daarna 
besternd, om het bevel te voeren, 
over de troepen, die tegen NA
POLEON moesten optrekken, was 
h'rj genoodzaakt de vlugt le ne-
men, en volgde LODEWIJK XVIII 
naar Gend. Met den koning in 
Franhrijk teruggekeerd, her-
vatte hij zijnen post van gou
verneur van Partfs, Hij was 
lid van den krijgsraad, welke 
zieh onbevoegd verklaarde om 
den maarschalk NEY te vonnis-
sen , en weinige dagen,daarna 
werd hij als gouverneur van 
Parijs vervangen. Deze onge-
nade duurde körten tijd. Of-
schoon hij in de kamer der 
pairs steeds met de opposilie 
stemde, wist hij het vertrou-
wen des konings te behouden, 
die hem tot lid van zijnen ge-
heimraad benoemde« In 1825 tot 
opper-bevelhebber van den togt 
naar Morea benoemd, werd hij 
bij zijne terugkomst tot maar
schalk van Franhrijk verheven. 
De gunstbewijzen, waarmede 
hij door KAREL X overladen was, 
belelteden' hem niet , om zieh 
in 1830 bij de vijanden van 
dien ongelukkigen vorsfc aante-
sluiten, en hij nam de opdragt 
aan, van hem van Rambouillet 
naar Cherbourg te vergezellen. 
Den 4 November tot minister 
van buitenlandsche zaken be
noemd, gaf hij de portefeuille 
eenige dagen daarna weder over, 

en begaf zieh als gezant naar 
'Weenen, vervolgens in 1830 
naar Petersburg. Gedurende zijne 
afwezigheid tot minister van 
oorlog benoemd, werd hij in 
1837 vervangen, leefde van toen 
af in eene volslagene afzonde-
ring, en overleed te Parijs den 
13 February 1840. 

* MALACHOWSKY (KASIMIR) , 
Poolsch vetdheer, in 1765 in 
het Palentijnschap Nowogrodek 
in LiUhawen geboren, trad uit 
het kadetten-corps in Warschau, 
in 1786 , als eenvoudig kano-
nier in het leger, Voerde reeds 
bij Racla\i)ice de artillerie aan, 
en nam na de derde verdeeling 
van Polen, dienst bij het Pool-
sçhe legioen in Italie. Aan de 
Trebia (1799) gewond en ge-' 
vangen genomen, bekwam h*vj 
in 1803 het bevel over eene 
liniebrigade, viel op St. Do
mingo den Engeischen in ban
den, doch voerde in 1805 reeds 
weder het bevel over een ba
taillon. Met het eerste linie-
regiraent van het herlogdom 
Warschau schilterde hij in 1812 
tegen Rusland, vooral bij den 
overlogt der Beresina. Als briga-
de-generaal by Leipzig gevangen 
genomen, nam hij geen deel 
meer aan den oorlog. Van 1815 
toi 1818 voerde hij het bevel 
in de vesting Modlin. De oude 
dapperheid openbaarde zieh bij 
hem weder in de omwenleling 
van 1830,-voornamelijk bij Bia-
lolenka (23 Febr. 1831), Dembe-
Wielke en Ostrolcnha. Na het 
ontslag van SKRZVNECKI wees hij 
wel is waar het opperbevel van 
de hand, maar liet zieh echter 
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de verkiezing tot plaatsvervan« 
ge'r van KRUKOWIÉCKI welgeval-
len. Ongelukkiglijk ontbrak het 
liem aan jeugdige kracht. Naar 
Frankrijk gevlugt, overlced hij 
in 1845 te Chantilly. 

MALASPINA DI SANNAZARO (de 
markgraaf LODEWIJK), te Pavia 
in 1754 geboren, openbaarde 
reeds in zijne kindschheid een 
verbazend geheugen, en een 
uitgelezen oordeel. Om zijno 
kennissen te ontwikkelen, reisde 
hij dòor Frankrijk, Engeland 
en Duitschland, en werd bij 
zijne terugkomst met de ad-
minislratie der liefdadige ge
suchten zijner geboorteplaats 
belast. Door zijn vaderland naar 
het congres van Weenen afge-
vaardigd, werd hij vervólgens 
verkozen, om hetzelve bij de 
centrale congregatie te verte-
gènwoordigen, alwaar hij gedli-
rende verscheiden jaren eene 
zeldzame bekwaamheid in de 
behandeling der openbare za-
ken aan den dag legde. Hij 
had eene uitmuntende verza-
meling van gravures aller eeu-
wen en scholen bijeengebragt, 
waarvan hij den calalogus in 
het licht gaf. Met geestdrift voor 
de bouwkunde bezield, schetste 
hij zelf het pian tot een lyceum 
der schoone kunsten, hetwelk 
hij op zijne kosten liet uitvoe-
ron. Men heeft hem ook het 
ontwerp van herstelling van den 
Dom van Pavia te danken. Hij 
overleed in die slad in 1834. 
Tot zijne werken behooren; 1.° 
Osservazioni sugli spedali, Pa
via, 1 7 9 3 , in 8 .vo. _ 2.o 
Memorie storiche della fabrica 

della cattedrale di Pavia, Mi
lane, 1 8 1 6 , in fol.; — 3.6 
Guide di Pavia, Pavia, 1 8 1 9 , 
in 8. T 0 ; —- 4.o Inscrizioni la
pidarie , Milane 183Ô, 2 di .» , 
in fol. ; — 5.o Lettera intorno 
alla cattedrale di Pavia, ib. 
1 8 3 2 , in 8 . ™ ; •— 6.0 Elenco 
di Idoli egizi, ib. in 8.*° 

* MALCOLM (sir JOHN), in 
1769 te Burnfort in Schotland 
geboren, onderscheidde zieh: in 
OosMndië onder CORNWALLIS, 
begaf zieh in 1800 als Britsch 
gezant naar Persie en sloot een 
verbond tègen de Afghanen; in 
1801 was h i j , als algemeen 
secretaris van WELLESLEV , in 
Calcutta; in 1808 en 1810 
andermaal in Persie, waar de 
schach hem tot chan benoemde ; 
hij voerde aldaar de aardappe» 
lem i n , die men er naar lient 
Malcolmspruimen noemt. Iti 
1812 benoemde hem de prins-
regent tot ridder (knight); io 
1816 was hij weder in-Indie;. 
waar hij zieh bijzonder onder
scheidde; in 1817 werd hij 
gouverneur der onderworpen 
landen der Maratten ; in 1823 
keerde hij naar Engeland lerug, 
werd generaal-majoor, en in 
1827 gouverneur van Bombay, 
welke betrekking hij tot in 1831 
bekleedde. Bij zijne terugkomst 
in Engeland werd hij tot lid 
van het lagerhuis verkozen, en 
overleed op zijn landgoed bij 
Windsor, den 31 Mei 1833. 
Zoo wel in militaire betrekking, 
als in het vak van administralie 
legde hij steeds den grootsten 
ijver en de meeste bekwaamheid 

: aan den dag, waaraan hij dan 
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ook zijne.snelle bevordering te 
danken had. Toi zijne geschrif-
ten behooren: 1.° eene Geschie-
denis van Perne*, in de nieeste 
Jevende talen vertolkt; — 2.o 
Sketch of the Sikhs, landen, 
1812; — 3 .0 Sketches of Persia, 
2.dl.*, 1828; .—-4 .o Amemoir 
of Central India; — 5.« The 
Governement of India, 1833, enz. 

MALET (CLAUDIUS FRANCISCDS 
DE), Fransch veldheer, te Dole 
den 28 Junij 1754 uit eene 
adellijke familie geboren, begaf 
zieh in den ouderdom van 16 
jaren onder de muskeliers, en 
bij de afdanking van datcorps , 
verkreeg hij het brevet van ka-
pitein der ruiterij. Bij de om-
wenteling, tot commandant.der 
nationale garde van Dole be-
noemd, vereenigde hij zieh, als 
chef van een bataillon vrijwil-
ligers, met het leger van den 
JJij»;"zijne bevordering was snel. 
In l e i 1792 was hij als ad-
judant-generaal te Besancon. In 
1799 tot brigade-generaal be-
noemd, diende hij bij het AI-
pen-leger onder CHAMPIOSSNET , 
en bekwam binnen 's lands een 
commandement. In 1805 tot 
het leger van Italie teruggeroe-
pen, droeg hij veel bij tot den 
voorspöed van MASSENA , die 
hem tot gouverneyr van Pavia 
benoemde: Na zieh legen de 
ontwerpen van den eersten con-
sul verklaard te.hebben, ^er-
viel hij in ongenade. Te Parijs 
teruggekeerd, sloot hij zieh bij 
de overblijfselen der, republi-
keinsche partij aan , en werd 

• door maatregelen van policie 
gevangen genomen. Reeds had 

hij vier' jaren in den kerker 
doorgebragt, loen hij het in 
1812 verkreeg naar een ge-
zondheidsgeslicht overgebragt te 
worden. Vermits het hem al-
daar gemakkelijker viel, om«net 
zijne vrienden betrekkingen te 
onderhouden, knoople hij de 
draden eener uitgebreide zamen-
zwering weder aan : de invloed 
van eenige koningsgezinde chefs, 
en de ondersleuning van een 
bataillon der garde van Parijs, 
waren de middelen, die hem 
voldoende toeschenen, om het 
keizerlijk bestuur omvertewer-
pen. In den nacht van den 2 3 
op den 24 October onlsnäpt 
hij uit het huis waar hij was 
opgesloten, begeeft zieh naar de 
kazernen, en kondigt den Sol
daten den dood van den dwin-
geland (NAPOLEON) aan; hij be
geeft zieh vervolgens naar de 
gevangenis la Force, waaruit hij 
de generaals GDIDAL en LAHOBIE 
bevrijdt, en snelt naar den staf, 
om zieh van den generaal HÜLLIN 
meester te maken. Tegelijker-
tijd bezelte een bataillon der 
garde van Parijs, door eenen 
offleier SOÜLIE genaamd aange-
voerd, het stadhuis en eenige 
compagnien worden naar de 
prefectuur van policie gerigt. 
Bij HOLLIN aangekomen, kon
digt hij hem den dood des kei-
zers en de optreding, van een 
provisioneel bestuur aan ; daar 
echter deze generaal eenig wan-
trouwen openbaarde, loste MA
LET , voor wien elke oogenblik 
kostbaar was , een pistoolschot 
op hem. Deze onvoorzigtigheid 
verraadde zijne onlwerpen: hij 
werd oogenblikkelijk, terw'yl hij 
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een tweede pistool Jaadde, door 
den adjudant LABORDE in hech-
tenis genornen. Den volgenden 
dag, met de generaals GUIDAI. 
en LAHORIE, voor eenen krijgs-
raad gevoerd, openbaarde hij 
in de debatten eene weinig 
gewone onverschrokkenheid en 
tegenwoordigheid van geest. MA
LET , veroordeeld om gefusi-
leerd te worden, onderging den 
29 October zijne straf met eenen 
heldhaftigen moed. De abbé 
LAPON, die de gevaren dezer 
zamenzwering had gedeeld, heeft 
er de Histoire etc. (Geschiedenis 
met officieele bijzonderheden) van 
in het licht gegeven, Parijs, 
1814 , in 8.™ 

* MALIBRAN (MARIA FELICI
TAS) , eene beroemde zangster, 
de dochter van GARCIA, te Pa
rijs in 1808 geboren, betrad 
reeds in haar 15.° jaar , onder 
daverende toejuichingen het too-
neel, en werd bij de groote 
opéra te Parijs aahgesteld. Eort 
daarop ging zij met haren va-
der naar New-York, alwaar zij 
met den Franschen koopman 
MALIBRAN 'in den echt trad, en 
het tooneel vërliet. Intusschen 
maakte haar echtgenoot een 
bankeroet; zij scheidde van hem, 
en betrad op nieuw het tooneel. 
In 1828 werd zij bij de Itali-
aansche opéra te Parijs, met 
60,000 francs voor het saizoen 
geëngageerd, zong vervolgens 
in Landen, te Milane, te Flo
rence , te Napels, en alle be-
denkelijke hulde werd alom in 
de) rijkste mate aan haar ver-
kwist. Nacîat in 1835 haar hu-
welijk •' weltig gescheiden was , 
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trad zij voor de tweede rnaäl 
in den echt met den viool-vir-
tuoos BERIOT , die haar sedert 
eenigen tijd op hare reizen ver-
gezeld had, doch zij stierf reeds 
in 1836 te Manchester. Haar 
tweede echtgenoot Iiet voor zijne, 
ook wegens haar karakter be-
minnenswaardige vrouw, nabij 
Brüssel, een prachtig melalen 
gedenkteeken oprigten. 

* MALMESBÜRT (JAMES HARRIS1, 
graaf VAN) , in 1746. te Salis
burygeboren, was achtereen-
volgend zaakgelastigde.of gevol-
magtigd gezant van Engeland 
aan de hoven x&n Madrid, Ber-
lijn en St. Petersburg. In 1782 
van daar teruggeroepen, bekwam 
hij zitting in het par.lement > 
en werd vervolgens als buiten-
gewoon gezant naar 's Graven-
hage gezonden, in welke belrek-
king hij aan den stadhouder 
WILLEM V gewigtige diensteil 
bewees, die hem van de bui-
tenlandsche mogendheden ver
scheiden gunstbewijzen deden 
ontvangenj en bij-zijne terug-
komst in Engeland, werd hij 
tot peer verheven. Tijdens de 
Fransche omwenteling veree-
nigde hij zieh met PITT-, om 
dezelve zoo veel mögelijk te keer 
te gaan. • In 1796 en 97 werd 
hij belast met de onderhandeling 
oyer den vrede, met het direc-
torium der Fransche republiek. 
Hoewel zijne pogingen met gee-
nen gewenschten uitslag be-
kroond werden, werd hij echter 
bij zijne terugkomst in Enge
land, wegens de voorzigtigheid 
en het beleid, in deze zaak aatt 
den dag gelegd, met de höogr 
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ste waardigheden bekleed. Hij 
overleed in 1820, en heeft na-
gelaten : Introduction to the Ris-
tory of the dutch republic for 
the last ten years from 1777 ; 
ook heeft hij eene schoona uit-
gave geleverd der werken van 
zijnen vader JAMES HARRIS. 

* MaLZEL (LEONHARD), een 
beroemde werkluigkundige ,< in 
1776 te Regensburg geboren, 
kwam echter nog jong zijnde 
te Weene», waar hij weldra bui-
tengemeenen roem verwierf. In 
1826 begaf hij zieh naar Ame
rika vesligde zieh in Boston. 
Nadat hij eene algemeene ver-
maardheid, en een aanzienlijk 
vermögen had verworven, over
leed hij in Augustus 1838, op 
eene reis uit Columbia^ riaar de 
Vereenigde Staten, Zijn voor-
naamste werk is een Panhar-
woss'co», een uit 42 automaten 
zamengesteld orkest, hetwelk 
verscheiden ouvertures, en de 
moeijeiyksta Symphonien uit-
yoert. De handelmaatschappij 
in Boston, heeft dit kunstrijk 
werktuig voor 100,000 dollars 
aangakocht. MäLZEi, was" ook 
de uitvindey. van den Chrono
meter. 

* MAN (MÄXIMILIAAN JACOB 
DE) » d e n 26 Junij, 1765 te 
Ni&megen geboren, trad den 22 
Mei 1782 in dienst, der Ver
eenigde Nedevlanden als extrat-
ordinal ingénieur» ward den 
24 April 1789 bevorderd tot 
ordinair-ingenieuç, en den 17 
Maart 1794, aangesteld tot ka-
piteia der genie, « p d e het in 
deze, hetfekking, dat hij als 

che£ der genie en eerste adju-
dant van den generaal-majoor 
DE BONS , een krachtdadig deel 
had aan de moedige met roem 
bekende verdediging der vesting 
Grave tegen de Franschen. Na 
de Franscha revolutie nam DE 
MAN zijne demissie en was van 
1795 tot 1802 aanhoudend in 
commissie tot het doen van 
metingen en karteringen in on< 
derscheidene districten, a ls : het 
rijk van Nijmegen, het land 
van tusschen Maas en Waat, 
den Bommelerwaard en het 
grootste gedeelte van A&Vehwei 
trad den 1 Maart 1807 weder 
in dienst als luitenant-kolonel-
adjoint bij den generalen staf; 
den 20 December 1807 benoemd 
tot onder-directeur van het de-
pöt-generaal van oorlog, en chef 
van de geographische ingenieurs; 
de» 13 Junij-1809 aangesteld 
tot directeur-generaal van het 
depot van oorlog -f den 1 Jan-
uarij 1811 als chef d'escadron 
bij, den generalen staf der 1." 
militaira divisie te Parijs, ge-
altacheerd aklaar aan het depöt-
generaal van oorlog, en na in 
1812 successivelijk te zijn be> 
noemd tot adjudant en chef van 
den etat-major van de 5 . e mili-
laire divisie, gaf hij bij de ge-
liukkige verandering van zaken 
hier te lande in laatstgemelde 
hetrekking op den 6 Mei 1814 
zijne demissie „ en werd doo-r 
den sou vereinen vorst der Neiex* 
landen den 11 Junij 1814 be
noemd tot koionel bij het corps 
der genie, en tot directeur van 
het avehief van oorlog en topo
graphisch bureau; den, 28 Junig 
1815 tot Geraten commissaris 
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van Z. M. den kerning tot rege« 
ling van de limiten tusschen de 
Nederlanden en Pruissen, en 
later voor die van Hanover, ter-
wijl hij den 6 July van dat jaar 
mede werd benöemd tot com-
missaris des konings, om de 
käarten en archiven van onder-
scheidene ministerien te Parijs 
te reclaraeren en over te nernen. 
Vervolgens is DE MAN in Junij 
1824 benoemd tot generaal-
majoor effeclief; den 3 October 
1830 tot opper-bevelhebber der 
vesting Grave, en den 13 Febr. 
1834 tot luitenant-generaal. Ge-. 
durende den tijd, dat de lui
tenant-generaal DE MAN het 
opperbevel binnen die vesting 
Voerde, heeft hij niet opgehou-
den, om, zoo veel in zijn ver
mögen was , de belangen der 
ingezelenen tevens met die des 
vaderlands te vereenigen. D E 
MAN overfeed te Grave den 17 
Junij 1 8 3 8 , als directeur van 
het archief van oorlog en topo
graphisch bureau, ridder van 
de militaire Willems-orde 3,o 
klasse, kommandeur der orde 
van den Nederlandschen Leeuw, 
ridder van den Rooden Adelaar 
van Pruissew 2fi klasse, kom
mandeur der Guelphen-orde van 
Hanover, lid van de koninklijke 
akademie van beeidende kunsten 
te Amsterdam, en van het pro. 
vinciaal Utrechtsch genootschap 
van kunsten eq wetenschappen. • 

* MANSFIELD (WILLIAM MURRAY, 
graaf VAN), een der voortreffe-
lijkste Engelsche regtsgeleerden, 
den 2 Maart 1705 te Perth in 
Schotland geboren, k'wamreeds 
in zijn derde jaar te'Londen, 

studeerde te Oxford, bereisde 
hierop Franltrijk en Ilalie, trad 
na zijne terugkomst in de pleit-
zalen op , en werd weldra als 
redenaar algemeen bewonderd. 
Na eene üenjariga praktijk in 
de kanselarij, werd hij in 1742 
advokaat-generaal (solicüor ge-
neral), in 1756 lord opper-. 
regter van de koningsbank (lord 
chief justice) en lid van den ge
heimen raad, en ondersebeidde 
zieh in alle betrekkingen opdß 
roemrijkste wijze. Hij had'een-
helder inzigt in de ingewikkeld-
ste zaken, en wist dezelve met 
duidelijkheid en naauwkeurig-
heid voortedragen 5 zijne redene« 
ring was bondig, zijne voordragt 
indringend, duidelijk en zoudep 
eenige dubbelzipnigheid, zyne 
welsprekendheid onwederstaan-
baar. In den geheimen raad 
strekten- zijne inzigten meestal 
tot maatstaf, vooral in geschil-
len, welke de kolonien of buit 
gemaakte schepen betroffen. In 
het hoogerhuis was MANSFIELD 
de vertegenwoordiger der gods-
dienstvrijheid; in het bijzonder 
sprak hij voor de emaneipatie 
der Catholijken, waarom hem 
het dweepzieke gepeupel in 1780 
zijne woning vermeide, waarbij 
ook zyne ryke bibliotheek ver~ 
delgd werd. Nadat hij 31 jaren 
het ambt van opperregler be> 
kleed had, legde hij het in 1788 
neder, ging in afzondering le-
ven en overleed den 2 0 Maart 
1 7 9 3 , op zijn landgoed bij Ken-
Wood, in de nabyheid van. 
Hampslead. Zijne biographie; 
door HOLLIDAY geschreven, is. 
in 1797 te Undun "gedrukt. 
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MANZOUR. — Zie IBRAHIM 
MANZOUR -Wbk-

MABC (KÄREL CHRISTIAAN HEN
DRIK), een geneeskundige, in 
1771 te Amsterdam geboren, 
volgde in den ouderdom van 9 
jaren z'rjne ouders naar Duilsch-
land, alwaar hij zijne eerste 
Studien maakte, en de genees
kundige leergangen aan de uni-
versiteilen van Jena en Erlan
gen bezocht. In 1792 werd hij 
tot het doctoraat bevorderd, en 
studeerde, om zieh in de prak-
tijk te oefenen, in de hospita-
len van Bamberg en Weenen. 
Het verlangen om zijne genees
kundige talenten nog meer te 
ontwikkelen, bewoog hem in 
1796 om te Parys het getal 
der leerlingen van CORVISART te 
komen vermeerderen , en, wel-
dra met de beroemdste in be-
trekking, werkte hij mede aan 
de oprigting der geneeskundige 
maatschappij van naijver. Ver-
schillende uit het Hoogduitsch 
in het Fransch vertaalde werken, 
een onder anderen over de Кое-
pok'inenting, verspreidden wel-
dra zijnenroem. In 1811 ontving 
hij van de faculteit van Pari/js 
de doctorale Avaardigheid, en 
droeg bij die gelegenheid eene 
Latijnsche thesis voor over de 
mische vertooning der ziehten, 
vol geheel nieuwe inzigten. In 
1815 tot lid van den gezond-
heidsraad benoemd, bewees Inj 
in die betrekking gewigtige 
diensten. Kort daarna geroepen, 
om.de prinses ADELAIDE in be-
handeling te nemen, was hij 
van loen.af de geneesheervan 
het huis van Orleans. Ш de 

omwenteling van 1 8 3 0 , tot 
eersten lijf-arts van koning Lo-
DEWIJK-PHILIPPDS benoemd, over-
leed hij den 1 2 January 1841, 
den roem nalatende van een 
geleerde practicus en een wel-
dadig mensch te zijn geweest. 
Ondanks" zijne talrijke werk-
zaamheden, was hij een der 
voornaamste medewerkers van 
het Dictionnaire des Sciences 
médicales, van het Dictionnaire 
de médecine en van de Annales 
d'hygiène et de médecine légale, 
waarvan de belangrijke inleiding 
hem toebehoort. Daarenboven 
heeft hij eene menigte Versla-
gen en Verhandelingen geleverd 
aan de vôrschillende verzame-
lingen der genootschappen en 
akademiën waarvan hij lid was. 

MARCHANT (JOZEP), missiona-
r i s , in 1804 te Passavent (Fr. 
Haute-Saône-àep.t) geboren, vol-
bragt zijne studiën in het semi-
narie van Besançon, alwaar hij 
zieh onderscheidde door zijne 
godsvrucht, en zijne vorderingen 
in de gewijde en ongewijde let-
teren. M Reeds vroeg openbaarde 
hij zijn levendig verlangen, om 
de fakkel des Evangelies voor 
de ongeloovige natiën te gaan 
ontsteken ; . en na eenigen tijd 
te Parijs in het seminarie 
der mission te hebbsn door-
gebragt, ging hij in 1829 ,me t 
eenige andere jonge priesters, 
scheep naar Coclmchina. Toen 
de vervolging in dat gewest uit« 
borst, weigerde hij om voor 
den storm te wijken, en in de 
hoop dat de kalmte weldra zou 
lerugkeeren, nam hij de schuil-
plaats aan, hem door eenige 

http://om.de
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Neophieten aangeboden; meer 
dan eens dienden hem ook de 
wouden en spelonken tot ver-
blijfplaats. Nadat echter de bur-
geroorlog in 1833 op nieuw 
ontvlamd was, viel hij in de 
handen der opstandelingen die, 

• terwijl zij hoopten door zijnen 
invloed de christenen tot zieh 
te lokken, hem toeslonden open-
lijk zijne bediening uitteoefenen. 
Maar toen twee jaren later de 
muitelingen overwonnen waren, 
werd de ijyervolle missionaris 
voor den koning gebragt, die, 
na hem de wreedste folteringen 
te hebben doen verduren, door 
zijne edele standvasligheid ver-
bitterd, zijn doodvonnis onder-
teekende. Deze edelmoedige 
belijder ontving de rnartelaars-
kroon, den 30 November 1835. 

MARCHETTI (JOANNES), in 1753 
te Empoli in Toskanen gebo
ren , oefende eenigen tijd de 
betrekking van procureur in 
zijne geboorteplaats uit. Gedu-
rende eene geestelijke afzonde-
ring, welke hij te Rome hield, 
besloot hij den geestelijken staat 
te ömhelzen, en deelde zijnbe-
sluit mede aan den kardinaal 
TORRIGIANI, die hem de middelen 
verschafte om zijne Studien te 
maken. In December 1777 pries-
ter gewijd zijnde, verkoos de 
hertog MATTE! hem tot secreta-
r i s , lerwijl hij hem den tijd over-
liet, om zieh met zijne werken 
bezig te houden. Naauwelijks 2 7 
jaren oud zijnde, deed hij in het 
licht verschijnen zijne Crüisohe 
proeve op de Ker.kelijke Geschie-
denis van FLEÜRY. Door de goed-

III. DEEL. B 

keuring van eenige aan2ienlijke 
personen aangemoedigd, breidde 
hij zijne nasporingen- u i t , en 
gaf in 1 7 8 2 , zijne Criüek der 
geschiedenis en der Verhande
lingen van FLEURY in het l icht, 
een werk dat dikwerf herdrukt , 
en in het Fransch, Hoogdüitsch, 
en verkort in het Spaansch ver-
taald is. Ofschoon zij aan de Ver
dienste van het werk regt doen 
wedervaren, komen TIRABOSCHI 
en eenige andere schrijvers over-
een, dat er meer gematigdheid 
en wellevendheid in wenschelijk 
ware. De door hem verworven 
bijval bewoog MARCHETTI om de-
zen weg te volgen. Hij gaf verder 
in 'het licht: Oefeningen op den 
H. CYPRIAN o s ; — Concilie van 
Sardica en Vredelievende aanlee-
keningen op eenen herderlijken 
brief van RICCI, bisschop van Pis-
toja. Deze aanteekeningen, welke 
door de vredelievende aanteeke
ningen geslaafd gevolgd werden, 
haalden den schrijver tairijke 
tegenstanders op den hals. , I n 
1786 aanvaardde hij op den 
Sterken aandrang van den kar
dinaal BORROMEI , den post van 
gouverneur van den prins FRAN-
CISCOS SFORZA CESARINI. Hij had 
de toegenegenheid van zijnen 
kweekeling gewonnen , die aan 
zijne zorgen beantwoordde, toen 
de in hare wraak vurige en on-
verzoenlijke Janseniste par l i j , 
zoo vele drijfvederen in het werk 
Steide, dat hij verpligt was om 
zijn ontslag te nemen. PiosVI 
verwaardigde zieh hem over 
deze ongenade te troosten, door 
eenen brief, die niets dan goed-
heid ädernde. Onitrent dezen 
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tìjd (1788) werd hij aau de redac-
tie van het Kerkclijk Dagblad 
Dan Rome verbonden. Later 
yorzamelde hij op uiinoodiging 
yan den Paus, onder den ti tei 
van Getuigenissen der Kerk van 
Frankrijk, de mandementen der 
bisschoppen tegen de invoering 
der nieuwigheden door de con-
stituerende vergadering. MAR
CHETTI leverde er verscheiden 
boekdeelen van, terw'rjl hij aan-
teekeningen voegde bij die plaat-
sen, welke niet overeenkwamen 
mei de in Rome aangenomen be-
ginselen. Men beklaagde er zieh 
over bij den Paus , die den abbó 
VIVIANI met de voortzetling der 
uitgave belastté. MARCHETTI was 
niet, slechts schrijver; gaarne 
oefende hij ook de heilige be-
djening ui t , eri, verkondigde hij 
hei Evangelio aan de armen; 
gedurende twintig jaren ver-
klaarde hij de heilige Schriften 
in de Kerk van JESUS -x zijne 
onderriglingen, die zeer veel 
hijval vonden, zijn gedrukt. 
Examinator der geestelijkheid 
van Rome, revisor der mede-
dingingen bij de Dataria zijnde, 
onophoudelijk geraadpleegd over 
godgeleerde punten, werd, hij 
daarenboven van tijd tot tyd 
met gewigtige missièn belast. 
Tijdens de bezetting van Italie 
door de Franschen dikweri aan 
verdenkingen en gevaren bloot-
gesteld, legde hij steeds eene 
groole tegenwoordigheid van 
geest en eene beproefde onver-
schrokkenheid aan den dag. Ver
dacht van aan de exeommunica-
tie-bulle tégen den keizer deel 
te hebben gehad, werd hij in 
hechtenis genomen en in 1809 

naar het kasteel St. Jngelo 
vervoerd, en daarna naar het 
eiland Elba verbannen. Pius 
VII gaf hem in 1814, den titel 
van bisschop van Ancyre, en 
de infante van Spanje, die ko-
ningin van HetrnriS was go-
weest, benoemde hem lot eersten 
onderwijzer van baren zoon, 
KAREL LODEWIJK VAN BOURBON. 
MARCHETTI is te Rone, in het 
midden van 1837 overleden. 
Behalve de reeds genoemde wer
ken heeft hij nog nagelaten: 1.» 
Berekening van het geld, dal 
voor kerkeliße aangelegenheden 
naar Rome gaat; —-2.o Pligten 
van het Christelißk priesterschap; 
—- 3.o Over de ingedrongenen 
(intrus), eene wederlegging van 
het gevoelen der godgeleerden 
van Fryburg, ten gunste der 
constitutioneelen, 

* MARCINKOWSKI (KAREL), den 
2 3 Junij 1800 te Posen geboren, 
was de zoon van arme ouders, 
pntving zijne opvoeding in het 
lyceum zijner geboorteplaats, dat 
toenmaals door den beroemden 
dichter GORCZYCZEWSKI bestuurd 
werd. Met oogm'erk om zieh 
aan de geneeskunde toetewijden, 
betrok hij in 1819 , de kort te 
voren -gesuchte hoogeschool van 
Berlijn, en sludeerde aldaar de 
vier, volgende jaren met den 
grootsten ijver. Er deed zieh 
echter een hinderpaal tegen de 
intreding in zijn beroep op. On
der de jeugdige Polen, had zieh, 
naar het voorbeeld der Duitsche 
Studenten - vereenigingen, een 
Poolsch genootschap, Polonia 
genaamd, gevormd, datontdekt 
en tot een voorwerp van een 
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streng onderzoek geroaakt werd. 
MARCINKOWSKI zag zieh als lid 

-der vereeniging in deze onder- ; 

zoekingen gewikkeld, en ge -̂
raakte voor eenen tijd in vesting- ' 
gevangenschap, na afloop van 
welke hij zijne Studien voort-
zelte.j .en in 1823 promoveerde. 
De eerstvolgende jaren bragt 
hij in zijne geboorteplaats als 
praktisch geneesheer door, en 
maakte zieh toenmaals reeds 
door zijne uitstekendo hoedanig-
heden , zijnen wetenschappelij- • 
ken ijver, zijne opofferende zorg 
voor de zieken, algemeen ge-
acht en bemind. Het jaar 1830 
ontrukte hem aan dat beroep. 
Het koningrijk Polen was op-
gestaan en MARCIRKOWSKI had 
aan al zijne overtuigingen on-
trouw moelen worden, indien 
hij niet ter hulp ware toegesneld. 
In verschillende veldslagenstreed 
hij dapper mede, terwijl hij na 
den afloop derzelve de zwachtels 
des wondheelers bij de hand 
nam; langzamerhand ook Steeg 
hij op tot chef van den staf 
van den generaal GHXAPOWSKI. 
Na den slag van Ostrolenka 
rnaakte hij den ongelukkigen 
veldtogt naar Litthmwen mede, 
en nam met zijn corps de wijk 
naar Pruissen. Ten gevolge zij-; 
ner deelneming aan den revolu- \ 
tie-strijd moest hij zijn vaderland :. 
vermijden en begaf zieh eerst; 
naar Groot-Brittamie, waar hij i 
de rijksle ondervindingeh in 
zijn vak opdeed; daarna ging 
hij naar Paryjs, waar hij reeds 
met roeiri bekend was, ;wijl hij 
den Franschen artsen, door de 
regering in 183,1 naar Warschau 

gezonden, om de cholera te 
beoefenen, velerzijds behulpzaam 
was geweest. De koninkl'y'ke 
akademie van wetenschappen liefc 
hem uit erkentenis daarvoor in 
1833 eene gouden medaille uit-
reiken. Doch welke eer aan 
MARCINKOWSKI buiten 's lands 
ook ten deel viel, kon hij ech
ter het vaderland niet lang ver-
geten. Door' bemiddeling van 
den Pruissischen gezant zocht 
hij de vergunning te bekomen 
om in hetzelve terugtekeeren, 
en hij begaf zieh naar Berlijn, 
waar hij intusschen in hechtenis 
genqmen en verscheiden'maan-
den gevangen gehouden werd. 
Later veroordeelde men hem 
nog tot eene zesmaandsche ves-
tingstraf, welke hij in Schweid
nitz doorbragl. Zijne geboorte
plaats zag den bevrijder weldra 
weder in de oude, nog toege-
nomene werkzaamheid. Dag en 
nacht bezig in zijn beroep, de 
gelukkigste en meest geachte 
arts van Posen, wenddehij zijne 
aanzienlijke inkomsten steeds 
weder voor zijne kunst of zijn 
vaderland aan. Zijne opoffering 
bij de tweede; uitbarsting der 
cholera, deed hem aan,de be-
volking bijna in het licht van 
eenen heilige loeschijnen, Om-
trent dezen tijd nam hij ook 
deel aan het groote plan, om 
het opvoedingsw^zen - van het 
groot-hertogdom, overeenkom-
stig de behoeften desti jds, op-
tebeuren, eenwerk dat,volgens 
de getuigenis zij ner landgenoo-
t e n , zonder zijne deelneming 
niramer tot stand zou zijn ge-
komen. Een tweede werk, 

2 
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waarmede hij zieh inliet, is de 
Basar >• die teil doel heeft een 
instiluut voor handel en hand-
werk te zijn, en tevens om als 
monster-hotel te dienen; — een 
derde het genootschap voor de 
armen en noodlijdenden, dat te 
Posen in 1845 tot stand kwam. 
— Het was te betreuren dat 
deze edele menschenvriend, door 
de Voorzienigheid bestemd was, 
niet lang voor zijne natuurge-
nooten werkzaam te kunnen 
zijn: eene borstkwaal, die zijn 
leven reeds sedert 2 4 jaren on-
dermijnd had, nam in den herfst 
1 8 4 6 , een zoo boosaardig ka-
rakter aan, dat hij den 7 No
vember van dat jaar aan dezelve 
bezweek. Als schrijver is M A R -
C I K K O W S K I enkel bekend door 
eene Verhandeling over de Pool-
sehe haarziekte (*), welke in 
de geneeskundige kringen zeer 
veel bijval heeft gevonden. 

* M A R C O - C A T A L A N ( J O A N N E S ) , 

kardinaal, in 1771 te Bello, 
dioeees van Saragossa, uit een 
rijk en oud geslacht geboren; 
kwam reeds zeer vroeg in de 
universiteit van Saragossa, zoo-
dat hij naauwelijks 13 jaren 
leide, toen hij zijne humaniora 
volbragt had, en de leergangen 
der wijsbegeerte en regtsgeleerd-
heid begon, e n , nog geen 2 0 
jaren oud zijnde, bekwam hij 
na het strengste onderzoek, door 

de Statuten dezer universiteit 
voorgeschreven, het doctoraat in 
de beide regten. Weldra ont-
wikkelde hij zooveel doorzigt 
en vlijt, dat het Dom-kapiltel 
van Saragossa hem in 1797, 
met algemeene stemmen eene 
prebende aan het koninklijk 
collegie St. Clemens, hetwelk 
Spanje in Bologna bezat, ver-
leende. Op deze wijze kwam 
M A R C O - C A T A L A N iültalie, alwaar 
hij bestemd was , eene zoo 
schitterende loopbaan te maken. 
De jaarboeken van het collegie 

•geluigen van zijne onvermoeide 
vlijt in het studeren en van 
zijne gestadige beoefening aller 
deugden; hij won daardoor de 
achting en toegenegenheid zij-
ner overheden en medestude-
renden, en in 1800 zijne be-
noeming tot hoogleeraar in het 
kerkelijke regt. Gedurende zijn 
verblijf te Bologna, was hij 
gewoon jaarlijks de hoofdstad 
der Catholijke wereld te bezoe-
ken. Hij wierp zieh voor den 
nieuwen Paus Pius VII te voet, 
en ontving van dezen dezelfde 
blijken van welwillendheid, als 
hem dezelve van P I U S VI waren 
te beurt gevallen, toen die Paus 
op den weg naar zijne roem-
rijke gevangenschap, het Spaan-
sehe collegie te Bologna tot 
zijn nachtkwartier verkozen had. 
Tegen het einde van 1803 keerde 
M A R C O - G A T A I J A N naar Spanje te-

(*) Weichseizopf, Judenzopf of Wichtelzopf; eene in Polen zeer ge-
wone siekte, niaarbij voornamelijk het hoofdhaar zoo zeer ineinander 
zit, dat men het onmogelijk kan kämmen of ontwarren. 

N e d, B e w e r b e r . 
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rüg , en KAREL IV, die de künde 
en bekwaamheid van den jongen 
man zeer wel kende, wierp het 
oogophem, om hem tot eervolle 
ambten te beroepen; daar het 
echter zijn vast besluit was , 
om zieh aan den geestelijken 
Staat toetewijden, zoo wee's hij 
de hem aahgebodene eereposten 
edelmoedig van de hand, en 
nam plaals in de kerkelijke ge
lederen. , Hij dong in 1805 
mede naar de waardigheid van 
Canonicus docloralis aan de kerk 
van Plasencia, en in 1813 naar 
dezelfde waardigheid, aan de 
hoofdkerk van Saragossa, en be-
kwam dezelve. beide malen met 
eene overwegende meerderheid 
van stemmen. In 1814 werd hij 
aartspriester van St. Salvator, 
en bij het openslaan van den 
aartsbisschoppelijken stöel van 
Saragossa, tot eersten offleiaal 
der diocese en provincie be-
noemd. Deze eervolle onder-
scheidingen bewijzen, hoezeer 
hij onder de geestelijken uit-
muntte. Doch niet alleen on
der de geestelijkheid, maar ook 
buiten dezelve werd hij hoogge-
acht: tot bewijs daar van strekke, 
dat hij in 1808 tot lid van de 
Junta werd verkozen, welke in 
die dagen des gevaars en der 
omverwerping de zaken . be-
stuurde. En toen in 1813 de 
verkiezingen voor de wettige 
cortes plaats hadden, werd hij 
tot kiezer bestemd. Toen de 
yrede in Europa hersteld, en 
in Romc de reglbanh der keilige 
Rota weder ingevoerd was , en 
e r , volgens oud gebruik, een 
regier voor het Arragonische 
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koningrijk moest beroepen wor
den, werd MARCO-GATALAN, die 
zieh door zijne Verdienste en on-
dervinding onderscheidde, door 
koning FERDINAND VII tot die 
waardigheid benoemd. Dit wa
ren de antecedenten, met welke 
hij den 2 December 1816 te Rome 
kwam* en in July 1817 zijnen. 
hoogen post aanvaardde, in wel
ken hy zieh door zijnen ijver, 
zijne onomkoopbaarheid en zijn 
doorzigt onderscheidde. De Paus-
sen PIUS VII en LEO XII vereer-
den hem metbijzondereachting, 
en beide benoemden hem bij vele 
gelegenheden in de bijzondere 
congregation, welke zij ter on-
derzoeking van ingewikkelde 
Processen, betrekkelijk de be
langen van aanzienlijke familien 
of van de apostolische kamer, 
zamenstelden. In het bijzonder 
verheugde hij zieh over de toe-
genegenheid van LEO XI I , die 
hem met de moeijelijkste aan-
gelegenheden des bestuurs en 
des regtshandels belastte, en 
hem lot lid der commissie be-
noemde, uit de geleerdste man
nen zamengesteld, en welke met 
de hervorming der wetten belast 
was. Hoe groot de roem ook 
wezen mögt, dien MARCO-CATA-
LAN door zijn. verstand en zijne 
wetenschappelijke bekwaamheid 
in Rome verworven had j mögt 
hij zieh echter over eene niet 
minder groote beroemdheid in 
zijn vaderland Verheugen. Dus 
gebeurde het dat FERDINAND VII 
aan Rome het bezit van dezen 
man benijdde en hem bij zieh 
wenschte te hebben. Hij be-
noemde MARCO in 1826 lot 

3 
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staatsraad en verzocht den Paus 
hem naar Spanje te laten terug-
keeren. Ofschoon het aan MARCO-
CATALAN zwaar viel , Rome te 
moeten verlaten, wilde hij zieh 
loch niet legen den wil van zij-
nen souverein verzetten; doch 
verkreeg door lusschenkomst des 
Pauses, die nog meer dan vroe-
ger van de wijsheid van MARCO 
gebruik wilde maken, dat de 
koning afstand van hem deed, 
en hy werd eenige maanden later 
door den Paus tot gouverneur 
van Rome benoemd, waarbij hij 
echter den pöst van auditor 
der Rota tevens bleef waarne-
men; bij zijn bestuur van Rome 
legde hij dezelfde beginselen van 
onpartijdigheid en onomkoop-
bare regtvaardigheid aan den 
dag, welke hem steeds als regter 
onderscheiden hadden, en ver-
eenigde daarmede, tot aller te-
vredenheid, het scherpzinnigst 
beleid en eene rustelooze werk-
zaamheid. Tot belooning van 
zulke eervolle werkzaamheden 
bekwarn hij in Deceraber 1828 
het heilige purper, en werd 
met den titel van St. Agiieda 
alla Sukirra tot kardinaal-dia-
ken verheven. FERDINAND V I I 
overleed (29 Sept. 1833) , en 
benoemde MARCO-CATALAN in zijn 
testament tot president van den 
familieraad, dien hij voor den 
tijd der minderjarigheid zijner 
dochter ISABELLA had aangesteld. 
Doch MARCO nam deze voor hem 
zoö vereerende betrekking niet 
aan , en weigerde, in weerwil 
van herhaalde oproepingen, zijn 
nieuw ambt te aanvaarden, ten 
einde daardoor aan alles vreemd 
le blijven, wat in Spanjö go-

beurde, en wat hij nog voorzag. 
Ligte aanvallen van beroerten 
ondermijnden langzarnerhand 
zijne ligehaamskrachten; den 13 
Maart 1841 beving hem eene 
hevige köorts en hij overleed 
den 1 5 daaropvolgende, omlrent 
middernacht, in voorbeeldige 
vroomheid. MARCO-CATALAN be-
minde de wetenschap en de let-
le ren , en verzamelde met niet 
geringe kosten eene rijke bi-
bliotheek, tot welker regeling 
hij de weinige oogenblikken aan-
wendde, die. hem zijne bezig-
heden overlieten. De uitspraken 
der Rota, die hij van 1817 tot 
1828 ontworpert had , werden 
door den advokaat NICOLA AS SAL-
VATORI , zijnen medehelper bij 
zijne sludien, verzameld, en in 
1829 te Rome, in twee zware 
deelen in het licht gegeven. De 
beide hoogsl sierlijke Lijkreden, 
welke hij bij de eccequien voor 
de koninginnen MARIA LODISA, 
gemalin van KAREL I V , en MA
RIA ISABELLA , gemalin van 
FERDINAND V I I , in 1819 te 
Rome heeft uitgesproken, zijn 
een bewijs van zijnen beschaaf-
den smaak. Een ander bewijs 
zijner welsprekendheid en zijner 
vertrouwelijke bekendheid met 
de taal en de schoonhedeh van 
CICERO , zou de lijkrede zijn, 
welke hij bij de uitvaart der 
hertogin van Lucca, MARIA 
LOUISA, heeft voorgedragen, In
dien dezelve, even als de beide 
eerstgenoemde, door den druk 
ware publiek gemaakt. 

* MARCUS (ADELBERT FRIE
DRICH) , een der beroemdste 
artsen van het niouwerc Duilsch-
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land, in 1753 te Arolsen, in 
het Waldecksche, van Joodsche 
ouders geboren, en werd, na 
in 1778 door den vorst-bisschop 
FRANZ LUDWIG VON ERTHAL (zie 
dat Art.), door het H. Doopsel 
in de Catholijke Kerk te zijn 
opgenome'nj deszelfs lijfarts, en 
besturend geneesheer van he t , 
op zijne aanleiding, door ge-
noemden edelraoedigen vorst te 
Bamberg opgerigle beroernde 
ziekenhuis. Na den dood van 
laatslgenoemde in 1 7 9 5 , trad 
hij op als leeraar der vroeger 
landelijke geneeskundige school, 
en in 1804, als director van 
het door hem opgerigte heel-
kundige gesucht, nadat hem in 
1803, de directie der geneeskun
dige- en ziekeninrigtingen, in 
de Frankische vorstendommen 
was opgedragen. Van af 1808 
tot aan zijnen dood, in 1816 
voorgevallen, presideerde hij te 
Bamberg, de nieuw opgerigte. 
geneeskundige commissie. MAR
COS, vroeger een aanhanger der 
Brownsche leer, erkende echter 
later de onbestaänbaarheid van 
dat sielsei in zijne oorspronke-
lijke gedaante. Met de natuur-
filozofie van SCHEIXING bekend 
geworden, maakte hij dezelve 
nuttig voor de geneeskunde. 
Hij was een der eerste bevor-
deraars van.het gevoelen, dat 
alle soorteri van typhus van 
eenen onlstekenden aard, en her-
senontsteking derzelver grond-
slag is. Zijne Schriften zijn: l .o 
Von den Vortheilen öffentlicher 
Krankenhäuser, Bamberg, 1789; 
—*' 2.o Prüfung des Brown'sehen 
Systems, Wämar, 1797—89, I 

' '' i-B 

4 dl.»; — 3.o Magazin für 
spezielle Therapie, Neurenberg, 
1807—12 , 3d l .« ; —- bvEphe-
meriden der Heilkunde, ßer.-
Itjn, . 1 8 1 1 — 1 4 , 8 dl .n; _ 
5.o Heber den jetzt (1813) herr
schenden Typhus, Würgburg, 
1814; — 6.o lieber die Mutige 
Bräune, Lübeck, 1 8 1 0 , mede 
in HÜFELAND'S Journal voorko-
mende; — 7.o Der Keuchhusten, 
Bamberg, 1816; in het Fransen 
vertaald door C. L . JACQUES, 
Straatsburg, 1821;—- 8.o geza-
menlijk met F . W. J . SCHELLING r 
Jahrbücher der Meßicih als 
Wissenschaft, Tübingen, 1805 
tot 1808, 3 dl.» Zijne biogra-
phie werd na zijnen dood gele-
verd door D. r SPEIER en D. r 

M . ; Bamberg, 1827. 

MARET. — Zie BASSANO. 

MARIA CtoWLDBi ADELAIDE 
XAVIERE. — Aan dit Artikel 
in het Wbk. toetevoegen: » Het 
proces harer heiligverklaring, 
werd den 19 September 1843 
in de Congregatio Bituum voorge-
nomen, welke heiligverltfaring 

•dan ook werkelijk* gevolgd is." 

* MARIA LOUISE, aartsherto-
gin van Oostenrijk, her'togin van 
Parma, Piacensa m Guastalla, 
werd den 1 2 December" 1791 
geboren, en was de oudste'doch-
ler van FRANCISCUS 1,- den laat-
sten Roomschen en eerslen Oos 
lenrijkschen keizer, uit deszelfs 
tweede huwelijk met MARIA. 
THERESIA, dochter' 'van koning 
FERDINAND van Napcls: Om na 
den vrede van 1800 de belangen 
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zyner familie met die van het j 
aanzienlijkste regerende huis in 
Europa te verbinden, verzocht 
NAPOLEON, nadat hij zieh van 
zijne eerste gemalin JOSEPHINE 
(zie dat Art. -Wbk.-), had laten 
scheiden, om hare hand, die 
aan den gelukbigen ver.overaar 
ook niet gewpigerd werd. Bij 
procuratie te Weenen reeds ge-
huwd, geleidde haar de gezant 
van NAPOLEON , BERTHIEU , in 
waren triomftogt door het zui-
delijke Duüschland naar Parijs, 
waar de pleglige huwelijks-ver-
eeniging van NAPOLEON, melde 
naauwelijks 19 jarige bevallige 
beizersdochter, door den kar-
dinaal FESCH , den oom des kei-
zers , werd ingezegend. Reeds 
den 11 April 1811 verheugde 
zij Frankriß en NAPOLEON, 
wiens vurigste wensch daardoor 
vervold werd, met eenenzoon, 
die reeds in de wieg den titel 
van koning van Rome bekwam. 
In het najaar 1811 vergezelde 
zij NAPOLEON op zijne reis door 
de Hollandsche departementen, 
en in het daaropvolgende jaar , 
bezochl zij , terwijl haargemaal 
in den noodlottigen veldlogt 
legen Rusland streed, over Sah-
sen en Praag hären dierbaren 
geboortegrond weder, waar zij 
overal met ongeveinsde geesl-
drift ontvangen werd. In 1813, 
gedurende den veldtogt in Sah-
sen, en op gelijke w'yze in 
1814, benoemde haar NAPOLEON 
onder verschillende beperkingen, 
tot regentes. Getrouw volhardde 
zij bij NAPOLEON, in het voor 
haar zoo onaangename stand-
p u n t , en volbragt naar haar 
best vermögen deszelfs raadge-

vingen en voorscbriflen. Nog 
uit Blois, werwaarts zij zieh 
op beve! van NAPOLEON, toende 
bondgenooten Parijs naderden, 
den 2 9 Maart 1814 , met hären 
zoon begeven had , en de zelel 
des bestuurs verplaatst was, vaar-
digde zij den 7 April daaropvol
gende, eene oproeping aan het 
Fransche volk ui t , die van hare 
verkleefdheid aan haar nieuw 
vaderland en hären echtgenoot, 
zpowel als van de gelrouwsle 
pligtvervulling getnigde. Na de 
verbanning van NAPOLEON naar 
Elba, werd het haar niet loe-
gestaan hem derwaarts te vol-
gen; in Klein-Triänon had zij 
daarentegen ,• den 1 6 April eene 
bijeenkomst met hären vader, 
en vertrok daarop met hären 
zoon over Zwitserland naar 
Sckönbrunn. Gedurende de hon-
derd dagen in 1816 hield zij 
zieh ook aldaar op. Ten ge-
volge van het besluit der Wee-
ner-conferenlie, aanvaardde zij 
den 1 7 Maart 1 8 1 6 , de rege
ring der haar door het verdrag 
van Fontainebkau in 1814 toe-
gekende hertogdommenParma, 
Piacenza en Guastalla. Haar 
zoon werd te Schönbrum op-
gevoed (zie NAPOLEON — F .K . 
J . -Wbk.) Van dit tijdstip af, 
regeerde MARIA LOUISE , doch 
onder den invloed van Oosten-
riß, over de haar ten' deel 
gevallen hertogdommen, tot dat 
de dood aan haar onruslig le-
ven , den 17 December 1 8 4 7 , 
ten gevolge eener longontsle-
k ing , welke "zij zieh bij het 
veelvuldig bezoek van hären 
ernst ig zieken biechlvader had 
op den hals gehaald, een einde 
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maakte. Haar lijk werd, over-
eenkornstig hären uiterslen wil, 
van Parma naar Weenen ver-
voerd, waar het den 23 Janu-
arij 1848 aankwam, en tot den 
2 5 in de parochie-kerk van den 
K . K . Hofburg, uitgesteld bleef. 
Op laatstgenoemden dag werd 
het van daar naar den K . K . 
familie-grafkelder bij de paters 
kapucijnen övergebragt, en naast 
dat van hären vader, keizer 
FRANS I , en dal van hären zoon,. 
den hertog van Reichstädt) bij-
gezet. ...Na hären dood vielen 
Parma en Piacenza aan den 
vroegeren herlog van Lucca, 
KAREL LODEWIJK VAN BOÜRBON, 
ten deel; het herlogdorn Gua-
slalla aan Modena. Van hären 
tweeden, in morganatisch, huwe-
lijk aan haar verbonden, ge-
maal, den. graaf ADAM VON 
REIPPERG , Oostenrijkschen ge-
neraal, die haar als opper-ka-
merheer was loegevoegd, liet. 
zij twee zonen na , waarvan er 
een door sluipmoord viel, en 
eeno dochter met den grafelijken 
litel van Montenuovo, welke Zij 
in haar testament met 500,000 
francs bedacht. MARIA LOUISE 
was zeer zacht en beschaafd in 
hare manieren. In hare jeugd 
bezat zij eene bijzondere ge-
makkelijkheid in het aanleeren 
van vreemde talen, zoodat zij 
het Engelsch, het Italiaansch 
en het Fransch, even zoo vlug 
sprak en schreef, als hare moe-
dertaal het Hoogduitsch; als 
toonkunstenares bezat zij uit-
stekende talenlen, lerwijl zij 
met eenen stnaak en eene zui-
verheid leekende, die doof eenen 
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irieesler in de kunst zou benijd 
worden. In het verhaal derge-
vangenschap van NAPOLEON op 
St. Helena, door den generaal 
MONTHOLON , vindt men belang-
rijke bijzonderheden over het 
karakter der beide keizerinnen 
JOSEPHINE en MARIA LOUISE. » Zij 

• hadden," zeide NAPOLEON , » een 
geheel tegenover'gesteld karakter. 
JOSEPHINE was de bevalügheid , 
de onwederstaanbare verleiding, 
de onbegrensde trouw. MARIA 
LODISE was de onschuld, ende 
ingetogenheid. Zij was . ' toenik 
met haar in den echt t rad , 
eene zeer deugdzame, zeer on-
derwprpene uit het klooster kö
rnende novice. JOSEPHINE ZOU, 
indien ik haar had lalen be-
gaan, millioenen voor haar toilet 
en hare milddadigheden hebben 
opgeofferd, MARIA LOUISE , in-
tegendeel, spaarde van hetgene 
wat ik haar gaf, en soms. was 
ik verpligt met haar te knorren, 
om haar overeenkomstig hären 
rang uilgaven te doen maken." 

MARIANA (JOANNES) — w,ordt 
in het Wbk. abusivelijh opge-
gevcn als te Florence geboren; 
moet zijn te Talavera. — 

MARIGNY (AUGUSTIN ETIENNE 
GASPAR» DE BERNARD DE), Ven-
deesch veldheer, te Lucon in 
1754 geboren, voerde in 1789 
het bevel over het artillerieperk 
van Rochefort. Op den nood-
loltigen 10 Augustus bevond hij 
zieh met den markies DE LESCURE 
in de Tuilerien, en zij kwamen 
te zamen in Poilou terug. Weldra 
borst de Vendeesche opstand te 

5 
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Saint-Florent uit (5 Maar11793). 
Kort daarna met LESCÜBJE en 
zijne familie in hechtenis geno-
m e n , werd hij naar Brcssuire 
vervoerd; maar door LAROCHE-
JACQUELEIN , wiens bloedverwant 
hij was , bevrijd, werd hij tot 
bevelhebber der artillerie be-
noemd; hij voerde dezelve aan 
den 5 Mei, bij het beleg van 
Thouars. Na zieh van Saumur 
te hebben - meester gemaakt, 
gelukte het hem den republi
keinen die , meeslers van het 
basteel zijnde, er zieh tot het 
laatste uilersle in schenen te 
willen verdedigen, eene capitu-
latie le doen aannemen. Bij het 
gevecht van Lucon, den 1 3 Au
gustus, had hij'een gedeelte van 
den regtervleugel onder zijne 
bevelenj maar verdwaald ge-
raakt , kwam hij eerst aan, 
toen CHARETTE , door de repu
blikeinen geslagen, zijnenaflogt 
begon. Na de nederlaag van 
Mortagne geraakte hij op nieuw 
in verdenkingj doch in den slag 
van Laval won hij door zijne 
onverschrokkenheid op nieuw de 
achting des legers, en vooralna 
de nederlaag van Dol, toen hij 
op den weg van Antrain de 
vlugtende troepen tegenhield. 
Kort daarna in Mans overrom-
peld, had hij •naauwelijks- den 
tijd om zieh met deze zelfde 
troepen le redden, waarvan hij 
de overblijfselen verzamelde, en 
naar Savenay geleidde. Langs den 
-regteroever der Loire ronddwa-
lende, trachtle hij de Brelagners 
in opstand te brengen, waarin 
hij echter niet kon slagen. In 
Maart 1794 kwam hij in de Ven
dee terug, en na een leger te 

hebben georganis'eerd, hei welk 
men van het cenlrum o£ Poitou 
noemde, maakle hij zieh meesler 
van Mortagne; maar hij zag 
zieh genoodzaakt, hetzelve, op 
het gezigt van den met over-
wegende magt naderenden vij-
and , öogenblikkelijk wedeiv te 
ontruimen. CHARETTE en STOF-
FLET , die , sedert den dood van 
LAROCHEJAQOELEIN , de beide an
dere hoofd-legers commandeer-
den , hielden te Cerisaie, met 
MARIGKY eene beraadslaging, 
waarin men overeenkwam', de 
troepen niet aftedanken, dan 
nadat men de republikeinen van 
den regter ,oever der Loire zou 
verdreven hebben. In eene an
dere beraadslaging te Jallais, 
ontstonden er hevige geschillen 
belrekkelijk de keuze van eenen 
nieuwen opperbevelhebber, en 
men scheidde ontevreden. Daar 
de Soldaten van MARIGNY ge-
brek aan levensmiddelen hadden, 
raadde hij hun aan, naar hunne 
haardsteden terugtekeeren, en 
MARIGNY, die ziek was gewor
den , begaf zieh naar een kas-
leel bij Cerizaie. Dit gedrag 
deed de verdenkingen herleven, 
welke men reeds van hem ge-
koesterd had. Er werd een 
krijgsraad belegd, en CHARETTE 
(zie dat Art. -Wbk.-), die er 
den post van rapporteur in be-
kleedde, besloot lot de doodstraf 
tegen MARIGNY. Van het hem 
dreigendegevaaronderrigt, wilde 
hij niet ontvlugten, en de Sol
daten van STOFFLET namen hem 
in hechtenis. Hij vraagde om 
eenen biechivader en men had 
de barbaarschheid hem denzel-
ven te weigeren. Hij beluigde 
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zijne onschuld, ging den dood 
met dezelfde onverschrokkenheid 
le gemoet, als die welke hij 
steeds in den strijd had aan 
den dàg gelegd, en gaf zelf het 
teeken tot de execulie (July 
1794). MARIGNY , van eene ver : 

hevene gestalte, ' bezat eenè 
verbazende spierkracht, was op-
geruimd, bescheiden , geestig ; 
maar het ongeluk scheen zijne 
inborst te veranderen, en dik-
werf toonde hij zieh driftig en 
bloeddorslig. » De dood van dit 
legerhoofd is eene der meest 
betreurenswaardige gebeurtenis-
sen van den Vendeeschen oor-
log ," zeiden eenpariglijk ' de 
koningsgezinden en republikei
nen, en zij Spraken naar waarheid. 

* MARMONT (AUGUSTE FRÉDÉ
RIC LOUIS, VIESSE DE), hertog 
van Bagusa, en maarschälk 
van Frankriß, den 20 Juli) 
1774 , le Châtillon-sur-Seine, 
uit eene oude en aanzienlijke 
famille geboren, kwam in zijn 
15. cjaaralsonder-Iuitenantreeds 
by het leger, onderscheidde zieh 
in 1795 bij de armée van den 
Biß, en nog meer in Italie, 
als adjudant-generaal van BONA
PARTE. Op den togt naar Egypte, 
bewees hij voor Malta, Alex
andrie , en in den slag bij de 
Pyramiden, verder als bevel
hebber van Alexandrie, gewig-
lige diensten, werd brigade-ge-
neraal, en na zijne terugkomst 
staatsraad. Als bevelhebber der 

. reserve-arlillerie, bevorderde hij 
in 1800 het transport derzelve 
over den St. Bernardsberg, werd 
na den slag by Marengo divi-
sie'generaal en slooi den wapen-

slilstand van Treviso. In 1805 
Voerde hij het bevel over het 
leger in het kamp van Zeist 
(prov. Utrecht), werkte laier 
mede b'y de fnnemingvaa;Ulm, 
bezette Stierniarhcn, en sloeg 
daarop de Russen en Montene
grin ners bij Castelnovo. In den 
oorjog tegen Oostenri/jk (1809), 
was hij in verscheiden gevech-
ten zegevierend, dreef den, ge-
neraal GIULY naar Hongarije, 
vereenigde zieh daags voor den 
slag bij Wagram met NAPOLEON , 
en werd op het slagveld van 
Znaim door hem tot maarschälk 
benoemd. Nadat hij gedurende 
18 maanden met het grootste 
beleid het generaal-commando in 
de Iiiirische provincien gevoerd 
had , werd hij in 1 8 1 1 , als-
plaa tsvervanger van MASSENA, 
bevelhebber des legers in Por-
tugal, hetwelk hij echter, door 
een kanonskogel zwaar geWond, 
in 1812 moesl verlatenj in 
1813 voerde hij een legercorps 
in de veldslagen bij Lützen, 
Bautzen, Würzen en Dresden 
aan. In den slag bij Leipzig 
stond hij legen over den uiter-
sten linkervleugel van het Si-
lezische legercorps, en trachtte, 
geslagen en gewond, den 18 
en 19 October de voorsteden te 
verdedigen. Buiten Staat, om^ 
het doordringen der bondgenoo-
ten in Frankriß legen te höu-
den, in talrijke gevechten deels 
oyerwinnaar, deels geslagen; 
werd hem en MORTIER de be-
scherming der hoofdslad loever-
Irouwd; na den bloedigen strijd 
op den 30 Maart, trok hij naar 
Essone terug, en onderwierp 
zieh den 4 April aan de pro-. 
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visioneele regering. Hij werd 
na de restauratie loi. kapitein der 
koninklijke lijfwacbt benoemd, 
vergezelde den koning in ,1815 
naar Gend, en werd nadehon-
derd dagen een der generaal-
majoors der koninklijke garde, 
herstelde in 1817, als gevolmag-
tigde des konings, in Lyon, de 
rust , wijdde zieh vervolgensop 
zijne landgoederen aan de ver-
belering der fabrijken en land-
huishouding toe, en woonde in 
1826, als builengewoon gezant, 
de krooning van keizer NICOLAAS 
bij. In de Jùlij-omwenleling 
voerde hij het bevel over de l . e 

Parijsche militaire afdeeling, 
volgde KAREL X naar Engeland, 
bereisde Rusland, Turkiß, Sy
rie en Egypte, leefde meeslal 
ïn Weenen, en overleed in 1844. 
MARMONT heeft nagelaten: Voy
age etc. (Reis van den maar-
sehalk, hertog van Ragusa door 
Hongarijë en Zevenbergen, Zuid-
Rusland, Crimea en de oevers 
der Azofsche zee, naar Eon-
slanlinopel, verder door eenige 
deelen van Klein-Azië, Syrie, 
Palestina en Egypte), Brüssel, 
1837 , 4 dl.», in 1 8 . ™ 

MARS (HIPPOLYTE BOOTET, be-
kend onder den naam van Ma
demoiselle), eene beroemde too-
neelspeelster in 1778 te Parijs 
geboren, was de dochter- van 
MONVEL (zie dat Art. -WbL*) 
Heeds in den ouderdom van 13 
jaren, verscheen zij op het 
tooneel Monlansier, en tijdens 
de zamenslelling van het nieuwe 
gezelschap, dat den naam van 
Théâtre français aannam, werd 
zij aan hotzelve verbonden. Zeer 

onderscheiden door hare beval-
ligheid en haar bekoorl'vjk or-
gaan, vormde zij zieh door de 
Studie, en bereiktfe zulk eenen 
trap van volmaaklheid, dat zij 
den bijnaam van onrtavolgbare 
verdiende. In 1812 verving zij 
mejufvrouw CONTAT, in de rol
len van eersle hehaagzieken 
(grandes coquettes), e n , door 
een zeer zeldzaam voorregt, 
wist zij tot in gevorderdejaren, 
het publiek le bekoren. Nadat 
zij in 1841 haar bepaald ont-
slag had genomen, bragt zij 
hare laatste jaren te midden van 
eenen uilgelezen kring door, 
onderscheidde zieh door hare 
liefdadigheid jegens de a rmen, 
en overleed christelijk te Parijs, 
den 2 0 Maart 1847. Behalve 
de rollen van AGNES, van HEN
RIETTE , van VICTORINE enz. van 
het oude tooneel-register, waarin 
zij uilmunlte, schiep zij er zelve 
van 1798 tot 1 8 4 0 , meer dan 
honderd nieuwe, en droeg door 
haar spei tot het welgelukken 
van een aantal slukken bij 5 
hiertoe behooren l'intrigante, 
les deux gendres, la filled'hon-
neur, le tyran domestique, enz. 

MARSAND (ANTONIUS), een let-
terkundige uil eene Lyonneesche 
familie, waarvan de naam MAR
CHAND was , werd in 1765 le 
Venelie geboren , omhelsde den 
geestelijken S t a a t , en na de 
heilige wijdingen tehebbenont-
vangen, oefende Inj .hat predik-
ambt uit. Hij vond veel bijvat 
t e Venelie, te Padua, le Mi
lane en te Rome. Hij bezocM 
Frankrijh en werd bij zijne 
lerugkomst tot hoogleeraar tier 
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statistiek aan de universiteit te 
Padua benoemd, alwaar hg tot 
in 1825 onderwees, in welk 
jaar hij emeritus werd. Het 
verlangen om zijn oud vader-
land terug te zien, deed hem 
eene nieuwe reis naar Parijs 
ondernemen, alwaar hij zieh 
bezig hield met nasporingen 
naar handschriften en gedenk-
penningen. Hij had er zieh 
met ter woon willen vestigen , 
maar de Ooslenrijksche regering 
vorderde, dat hij elk jaar eenige 
maanden in Italie zou doorbren-
gen, en het is op eene dezer 
reizen naar Milane, dat hij den 
3 Augustus 1842 overleed. Met 

-geestdrift voor PETRARCHA ver-
vuld, had de abbé MARSAND eene 
volledige verzameling bijeenge-
bragt van alle uitgaven' der 
werken van dien grooten dich
te r , welke hij in 1826 aan 
koning KAREL X afstond, en 
welke men tegenwoordig in het 
Louvre ziet : in hetzelfde jaar 
gaf hij er de beschrijving van 
in het l icht, onder den titel 
van Bibliotheca Petrarchesca, 
dat een zeer belangrijk en zeld-
zaam boekwerk is. Vroeger 
reeds had hij eene uitmunlende 
uitgave der Rime van zijnen ge-
liefkoosden dichter in het licht 
gegeven (1819—20, 2 d l « , in 
4 . T 0 ) , welke de uitgevers behoo-
ren te raadplegen, die het te 
doen i s , om eenen goeden tekst 
te leveren. Onder de overige 
werken van MARSAND , alle tot 
een vrij beperkt getal exempla-
ren gedrukt, onderscheidt men: 
l .o U fiore dell' arte dell' intaglio 
nelle stampe con singolare studio 
raceolte da L. Gaudio, descritte 

ed illustrate, Padua, 1823 , ih 
4 . T 0 ; —- 2 .0 Manoscritti Italiani 
della regia bibliotheca parigina 
descritti ed '. illustrat, Parijs, 
1835—38, 2 di.» in 4 . to. bet 
2.o di. bevat de handschriften 
der bibliolhekèn van het Arse-
mal , van Ste. Genoveva en van 
MAZARIN; — 3.o Commento sulla 
celebre canzone di Fr. Petrarca 
a laude di Nostra Signora, Pa
rijs , 1 8 4 1 , in 4.*° Ook heeffc 
MARSAND èene verhandeling over 
LADRA DE NOVES nagelaten (zie 
dat Art. -Wbk.-). 

MARTIN (THOMAS IGNATIUS), 
een landbouwer, te Gallardon 
bij Chartres geboren, heeft ge-
durende de eerste jaren der res
taurale eene zekere beroémdheid 
genotèn. Daar hij zieh aankon-
digde als met openbaringen be-
gunsligd, begaf hij zieh naar 
Parijs, en werd bij LODEWIJK 
XVIII toegelaten, aan wien hij 
geheime dingen zeide. In 1817 
verscheen een Verhaal in het 
licht van de gébeurtenissen met 
den heer MARTIN voorgevallen 
enz. MARTIN werd veelvuldig 
door personen van allerlei stan
den bezocht. De gevoelens ten 
zijnen opzigte waren zeer ver-
deéld: de eenen hadden in hem 
allò vertrouwenj de anderen 
achtten hem niet vrij van be-
goochelingen. Het is werkelijk 
mogelijk, dat de geestdrift met 
welke men hem van alle kanten 
raadpleegde, zekere opgetogen-
heidj welke hij onder'Sommige 
personen verwekte, het hoofd 
van den goeden boer eenigzins 
op den hol hebben gebragt. Hij 
kondigde de terugkomst van 
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LODEWMK X V J I aan , die na 
1 8 4 0 , aan Frankrijk den vrede 
moest wedergeven, en in <leze 
verbeelding is hij den 8 Mei 
1 8 3 4 , bijna plotseling overle-
den. Nadat zijne aanhangers, 
door een zoo schielijk uiteinde 
verslagen, het gerucht hadden 
uitgestrooid, dat hij vergeven 
was , stond de overheid de op-
•delving van het lijk toe; njaar 
de genees- en heelkundigen, die 
hetzelve in tegenwoordiglieid van 
een aantal getuigen onderzoch-
ten, vonden er niet het ininste 
spoor van vergif in. Wat er 
ook van de openbaringen van 
MARTIN zijn möge, moet men 
echter in aanmevking nemen, 
dat de bisschop van Chartres 
er nooit het minste verlrouwen 
in Steide, en dat hij zelfs wei-
gerde dienaangaande een onder-
zoek :te bevelen. Het volledigste 
geschrift, dat er over dezen 
persoon bestaat ; wiens Verschij-
ningen en bezoek bij den koning 
gecopieerd schijnen,. naar het-
gene met FRANCISCUS MICHEL 
was voorgevallen (zie MARÉCHAL 
DE SALON -Wbk.-) i s : Le passé 
de. (Het voorledene en het toe- ' 
körnende, door buitengewone ge-
beurtenissen, aan MARTIN over-
homen ,verhlaàrd), Parijs, 1832. 
Dit werk, onder den invloed 
•van een groot vooroordeel ge-
schreven, biedt belangrijke bij-
zonderheden aan. Het boven 
vermelde Verhaal enz. is ook, 
in het Nederduitsch vertaald:, 
in het licht versehenen. 

MARTIN (BLASIUS), een be-
roemde zanger, in 1767 te 
Parins geboren, had zijne eer-

ste opvoeding aan een' z'yiier 
oomen te danken, die door zij-
леп aandrang overgehaald, hera 
het vioolspelen liet leeren. Snello 
vorderingen op dit moeijelijke 
inslrument spoorden hem aan, 
om in eene loopbaan voorltegaan 
voor welke hij eenen bepaalden 
smaak gevoelde. Negenlien ja
ren oud zijnde, genoot hij reeds 
eenen zekerén .roem, en zijn 
talent had hem in eenige aan-
zienlijke gezelschappen toegang 
verschaft, toen het loeval in 
hem dat • ingeboren talent voor 
het gezang en die heerhjke stera 
deed onldekken, welke alle kan-
stenaars eenpariglijk voor eenig 
verklaren. Het is op het loo-
neel van MONSIEUR, later too-
neel Feydeau, dat hij in 1788, 
voor het eerst verscheen in le 
Marquis de Tulipano. Beeds bij 
zijne eerste optreding kondigde 
hij zieh aan als een groóle kun-
stenaar, en nam hij plaals in 
den rang van alles wat toen-
maals beroemd was. Het aan-
lal der door hem voortgebragte 
rollen is onnoemelijk; al de 
beroemde componislen GRÉTRT, 
MÉUUL , DALAYRAC , NICOLO , 
BOIELDIEC bebben voor hem ge
werkt , en hebben hem een groot 
gedeelte van den roem te dan
ken, dien zij verworven hebben. 
Zijne stem was niet alleen merk-
waardig, door hären verrukke-
lijken -klank en hare kracht, hij 
vereenigde daarmede eene uilge-
strektheid, die geen zanger ooit 
heeft kunnen bereiken, daar 
hij zonder moeile drie volle 
octaven in mi kon doorloopen; 
daar hij tegelijk tenorist en 
hoogo altist was, kon nieman« 
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hem vervangen; ook is ziju 
reperlorium spoedig bijna geheel 
verlaten. Na twee en dertig-
jarige dienst, verliet hijin 1822 
Let tooneel; doch verscheen in 
da tien volgende jaren nog we
der dikwerf op hetzelve. Na 
1830, kwam hij het tooneel te 
hu lp , hetwelk hij tot luister had 
verstrekt. De jaren hadden hem 
niets van zijne middelen van 
uitvoering doen verliezen, en 
weinige weken voor zijnen dood 
zong hij nog met die frischheid 
en kracht, welke men in hem 
steeds zoo bewonderd had. MAR
TIN is den 28 October 1 8 3 7 , 
op het kasteel van Roncière bij 
Lyon, bij ELLEVIOU , zijnen mak-
ker en vriend, overleden. 

MARTIN (LOUIS-AIMÉ), een be-
roemde letterkundige, in 1779 
te Lyon uit eene achtbare fa-
miiie geboren, maakte er uit-
muntende studiën en verzamelde 
uitgebreide kundigheden. In 
den ouderdom van 2 0 jaren te 
Partys gekomen, werd hij wel-
dra aan het Journal des Débats 
verbunden, waarin hij vërslag 
gaf van de wetenschappelijke 
werken. Zijne Lettres etc. (Brie-
ven aan SOPHIA over de natuur-
en de scheikunde en de natuur-
lijhe historié), in 1810 in het 
licht gegeven, wezen hem eene 
eervolle plaats, onder de jonge 
letterkundigen aan. Hij hield, 
kort daarna, in het Athénée 
eenen cursus van letterkundige 
geschiedenis van Frankrijk. In 
1815 tot secretaris-redacteur van 
de kamer der afgevaardigden 
benoerad, werd hij in hetzelfde 
jaar belast om in de polytech-

nieke school eenen leergang der 
geschiedenis van Frankrijk le 
houden, die in 1830 door eenen 
cursus voor het Hoogduitsch 
vervangen werd. Even als zoo 
vele anderen door datgene, wat 
men vooruitgang' noemt,. be-
drogen, hield hij zieh ijverig 
met niëuwe uitvindingen bezig, 
bevorderde de nieuwe stelsels 
van onderwijs, kwam op het 
denkbeeld van gemeente-bibli-
olheken, en droeg meer dan 
iemand anders bij tot de uitgave 
van het Panthéon littéraire, 
eene verzameling van meester-
stukken aller natiën , die door 
het onderwijs te populariseren, 
de menschen beter en gelukki-
ger moest maken. Hij gaf er 
de inleiding van in het licht » 
onder dezen ütel : Plan d'une 
etc. (Ontwerp eener algemeene 
bibliolheek; oefeningen der boc
ken , welke tot de wijsgeerige 
geschiedenis van het menschelijk 
geslacht kunnen dienen), Parijs, 
1837 , gr. in 8 . ™ Maar niet 
lang duurde het of hij ontdekte 
dat hij zieh in zijne droomen 
voor het geluk der menschheid 
bedrogen had , en dat de vol-
making der werktuigen, en het 
aanleggen van spoorwegen, geen 
ander uitwerksel hadden, dan 
hare behoeften, en de zucht 
om aan dezelve te voldoen, te-
vermeerderen. Het was alstoen,. 
dat hij de noodzakelijkheid ge-
voelde, om den mensch tot de 
waarheden eener verheyener 
orde, tot de godsdienst terug-
teroepen, die alleen, volgens 
de schoone gedachte van MON
TESQUIEU , in staat is het geluk 
op aarde te verzekeren. Met 



3 2 11. 

dat doel gaf hij zijn werk in 
het l icht: De l'education ele. 
(Over de opvoeding der.moeders 
van kuisgesinnen), door de Fran-
sche aka'demie in 1835 bekroond, 
als het nuttigste voor de zeden, 
dat in den loop des jaars in het 
licht was versehenen. Onge-
lokkiglijk heeft de schrijver in . 
hetzelve naast wijze grondbegin-
selen grove dwalingen geplaatst; 
ep zieh tegen verscheiden leer-
stukken der Catholijke gods-
dienst aanvallen veroorloofd, 
die zijn werk op den index 
hebben doen plaatsen, en die 
er d u s , zelfs aan diegene voor 
welke het bestemd was, het 
lezen niet van veroorloven. — 
AIME-MARTIN is den 18 Novem
ber 1847, te Saint-Gemain-en-
Laye, als een der opzieners der 
bibliotheek van Sie. Genoveva, 
overleden., Een bewonderaar van 
BERNARDIN DE ST. PIERRE zijnde, 
was hij met de weduwe van 
dien groolen schrijver in den 
echt getreden, hij verzamelde 
de werken deszelven, en wreekte 
zijne nagedachlenis op de on-
regtvaardige aanvallen des nijds. 
Zijne inborst en zijne talenten 
hadden hem lalrijke vrienden 
verschalt, onder welke men, 
moet onderscheiden den minis
ter Lxmi (zie dat Art.) en den 
heer DE LAMARTINE , aan wien hij 
zijne gemeide verhandeling over 
de opvoeding enz. heeft opgedra-
gen, en die op zijn graf eenige 
welsprekende woorden heeft uit-
geboezemd, welke door. de dag-
bladen zijn medegedeeld. Behalve 
de reeds genoemde werken, heeft 
men er nog eenige andere van 
MARTIN, die echter zijnen roem 

niet vergroot hebben ; maar men 
heeft hem uitmuntende uitgaven 
te danken, der Werken van MO
LIÈRE en RACINE, metdeaanlee' 
keuingen van al de Commentators 
van de Maximes (GrondsteUin-
gen) van LA ROCHEFOUCAULD , 
van de Wißsgeerige werken van 
DESCARTES, en van de Verhan
deling over het bestaanvan God, 
door FÉNÉLON met beoordeelende 
aanmerkingen en bijvoegselen. 
Een kundig beminnaar van boe-
ken zijnde, had hij eene kostbare 
verzameling van zeldzame boß-
ken én handschriften bijeenge-
gebragt, waarvan de gedrukte 
catalogus, door de liefhebbers 
zeer gezöcht wordt. Hij heeft 
in handschrift nagelaten : Bis
loire etc. (Wetenscfiappelijke en 
staatkundige geschiedenis der 
polytechniehe school), en Ver
handeling over de geschiedenis 
van Frankrijk; van welke beide 
werken hij reeds in 1 8 4 1 , de 
op handen zijnde uitgave had 
aangekondigd. 

MARTOS (PETROWITZSCH IWAN), 
een beroemde Russische beeld-
houwer, staatsraad, en rector 
der keizerlijke akademie van 
schoone kunsten te St. Peters
burg , werd le llchnia (Pol-
tawa) in Klein-Rusland geboren. 
Vroegtijdig in de Russische aka
demie geplaatst, werd hij met 
eene jaarwedde naar Rome ge-
zonden, alwaar hij de schilders 
RAPHAEL MENCI en POMPEO BA-
TONI leerde kennenden van de 
hulpmiddelen wist gebruik te 
maken, welke hem het bezoe-
ken hunner werkplaatsen aan-
bood. Bij zijne terugkomst 
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voorzag hij de voornaamste sin-
den van Rusland met kostbare 
gedenkteekenen, onder welke 
vo'oral melding verdienen: de 
kolossale, bronzen • groep van 
Minin en Pozkarsky,-. te Mos
kau; het gedenkteekcn van 
Keizer Alexander, te Taganrog; 
— dat van den hertog van Ri
chelieu, te Odessd; ~ van ho-
monosow',. te Archangel; — van 
Potemkin j te Kherson; — van 
Helena en Alexandra, van Rei
ser Paul, te PalotvokyenZi Nog 
ziet men van hem verscheiden 
standbeeiden in de hoofdkerk 
van Wilna en te St, Petersburg. 
Dezelve onderscheiden zieh door, 
het eenvoudige en natuurlijke 
van MARTOS, die ook vooral in 
de draperien uitmuntte. Hij 
overleed te St. Petersburg, den 
17 April 1835 , in meer dan 
tachtigjarigen ouderdom. 

* MASCAGKI (PAULUS) , een • 
beroemde Italiaansche onlleed-
kundige, in 1752 te Castel-
letto, een dorp bij Siena in 
Toslianen geboren; na het voor-
bereidende schoolonderwijs, stu-. 
deerde hij aan de universiteit 
van Siena in de geneeskunde, 
hield zieh echter onder de lei-
ding van zijnen hoogleeraar voor-
namelijk met de anatomie bezig, 
welken hoogleeraar'hij in 1774, ; 
en dus in 22jarigen ouderdom 
verving. Van dezen oogenblik 
af wierp hij zieh met al het 
vuur der jeugd op de baan der 
onldekkingen, en zoo was, het 
voornamelijk het lymphatische 
stelsel,. dat zieh als een nog wei
nig bekend onderwerp, zijnen 

III. D E E L . 

onderzoekingsgeest aanbood, en 
tot welks naauwkeuriger onder-
zoek, de akademie van weten-
schappen te Partys reeds ver-
schillende pry'zen had uitgeloofd. 
Dit . onderzocht hij alsnu met 
zulk eene vlijt, dal hij bijna 
in alle jaargetijden geheele da-
gen en een gedeelte der nachten 
in de preparaat-zaal doorbragt, 
tot dat hij eindelijk zijn groot 
werk: Vasorum lymphaticorum 
corporis humani historia et'ico-
nographia, Siena; 1787, in fol. 
met 42 platen, in h e l l i c h t 
kön doen verschijnen, welk 
werk door zijne »schoone uit-
Voering, zoo wel als door zijne 
heerlijke, door den Bolonees 
GYRO SANCTI uitgevoerde, ko-
peren platen j een anatomisch 
prachtwerk aanbiedt, hetwelk 
met den' groolsten bijval word 
onthaald, en den schrijver in 
zijn vaderland het grootsle aan-
zien verschafle. Hij won levens 
door hetzelve in 1791 den door 
de Parijsche akademie uilgeloof-
den prijs van> 1200 Francs, en 
werd tot een' harer buitenlarid-
sche leden benoemd. Nadat 
MASCAGNI zieh langen tijd in 
Siena had opgehouden, werd hij 
in 1800 aan de universiteit van 
Pisa en een jaar later als hoog
leeraar der anatomie, Physiolo
gie en chemie aan hethospitaal 
St. Maria Huova, te Florence 
beroepen. Hij overleed in 1815-
•— Behalve het reeds aange-
voerde werk en andere kleine 
geschritten en opslellen in dag-
bladen, verscheen nog van hem 
na zijnen dood: Anatomie voor 
beeldhouwers en schilders, in 



34 M A S . 

fol. met 15 p l . n , Fiorence, 1816, 
en i n . 1 8 2 3 , zijn door ANTOM-
MARCHI, den geneesheer van 
NAPOLEON , uitgegeven groot 
prachtwerk: P. Mascagni Ana-
tomia tcniversa 44 tabul. aeneis 
accuratissime repraesentate etc., 
Pisa, 1826 enz, 4 dl." 

MASCHERONI (LAURENTIUS), een 
wiskunstenaar, te Bergamo in 
1750 geboren, omhelsde den 
geestelijken Staat, en werd in 
het cöllegie zijner geboorteplaals 
tot hoogleeraar der huraaniora 
henoemd; later verkreeg hij 
den leerstoel der Grieksche taal 
aan de universifeit van Pavial 
Nadat hem bij toeval een wis-
kundig boekwerk in handen 
was gevallen, las hij hetzelve 
met gretigheid, en Het, om 
zieh aan deze wetensßhap toe-
tewijden, alle andere Studien 
varen. Zijne snelle vorderingen 
verwierven hera weldra den 
leerstoel der meetkunde, in 
het collegie Mariane van Ber
gamo. Zijn roem verspreidde 
zieh weldra door zijne meet
kunde van het Itompas, een 
oorspronkelijk • werk, dat de 
generaal BONAPARTE in Frank-
rijk het i eerste bekend maakte. 
Tot afgövaardigde bij het wet-
gevende ligehaam der Cisalpijn-
sche republiek yerkozen, had 
hij met GREGORIO FONTANA, de 
consütutie van dezen nieuwen 
Staat ontworpen, welke geheel 
n a a r d e leest van die der Fran-
sche republiek geschoeid was. 
In 1798 werd hij naar Frank-
riß gezonden, oih er het stel-
sei van niaten en gewiglen te 
beoefeneni en hetzelve op Italie 

toetepassen; maar zijne talrijke 
werkzaamheden ondermijnden 
zijne gezondheid, en hij over-
löed te Parijs in Julij 1800, 
op den oogenblik, waarop hij 
zijne benoeming vernara tot de 
Consulta van Milane. Men heeft 
van hem, behalve het reèds aan-
gevoerde: 1.° Sulle'curve che 
servono a delineate le ore ine
guali degli antichi nelle super* 
ficie plano, Bergamo, 1784, 
in 4. T 0 ; — 2.o Nieuwe naspo-
ringen over het evenwigt der 
gewelven, Bergamo, 1 7 8 5 , in 
4 > , met 13 p l > , een geleerd 
werk ; — 3.o Invito di Dafni 
a Lesbia, een dichtstuk, waarin 
hij met even zoo veel naauwkeu-
righeid als losheid de zeldzame 
voorwerpen van het kabinet der 
natuurlijke historic der univer
siteit van Pavia beschrijft ; — 
4 . 0 In morte Bordce, viri téle-
berrimi, elegia, Parijs, 1799, 
in fol. enz. 

* MASSENBACH (CHRISTIAN VON), 
in 1752 te Schmalkalden gebo
ren, werd in 1782 offlcier onder 
de Wurtembergsche garde en 
onderwijzer aan de hooge Karel's 
school, trad echter weldra als 
kapitein in den generaal-kwar-
tiermeestersstaf in Pruissische 
dienst, en werd onderwijzer van 
prins LODEWIJK FERDINAND in do 
wiskunde. In 1787 maakte hij 
den veldtogt in Holland en van 
1792—1795 den oorlog tegen 
Frankrijk mede. Latere voorsla-
gen tot Verbeteringen in het leger 
verwekten hem vijanden. Hij 
maakte echter snelle vorderin
gen i zoodat hij in 1805 reeds 
legerhoofd was. In het begin 



M A S . — M A T. 3 5 

was hij voor een bondgènoot-
schap met, Frankriß, toen echter 
Pruìièén den schijü gaf, alsof 
het zieh met Rusland wilde ver
binden, ried hij aan tot een stiel 
voorlrukken naar dèh Riß, teft 
einde aan Oostenriß Jucht tege-
ven; toen Frankrißk met Pruis-
senvrede sloot, Ste ide hij de 
bèz'ètting van Hanover voor, en 
ontwierp een plan van veldlogt 
legen Rusland van uit Silezié. 
In 1806 was Inj generaal-kwar-
tiermeester van het Hohenloh-
sche corps en streed bij Jena. 
Hèt ongeluk van Pruissen, de 
steeds voortdurende marschen, 
inspanningen eh vèrmoeyenis-
sén bragten hem zoo zeer in 
verwarring, dat hij op den te-
ruglogt bij Prenslau,de Fran
schen reeds aan gene zijde van 
het meer Uiter waande, terwijl 
zij hog aän deze zijde waren, 
en d a a r b m tot de capilulatie 
aanraadde; dit wikkelde hem 
in het ondérzoek wegens deze 
capitulatie. Bij leefde alenu in 
afgetrokkenheid op zijn landgoed 
Bialijosk, en schreèf aldäär; 
l .o MckerinnérUngen ah grosse 
Männer, Amsterdam* 1808} — 
2.o Memoitèn zur Geschichte des 
preuszischèn Staates unter F R I E 

D L I C H W i u i E f c n r Wund I I I , 3 
dl.", ib. 1809 enz.; — 3.o His
torische Denkwürdigkeiten zur 
Geschichte des Verfalls des preus
zischèn Staates seit 1792, 2' dl. 1 1, 
ib. 1809. In den Russischen 
veldtogt verliet h i j , na de ca
pilulatie van Y O R K , den hläa'r-
schalk M A C D O N A L D (31 December 
1812) , en sloot zieh bij den 
eersten aan. Vermits Piuissen 

h e m i n d e n s l r i j d v a h . 1813 
n ie t i n d iens t S t e i d e , n o c h h e m 
h e t v e r l a n g d e on ts lag w i l d e ge-
v e n , b e g a f h i j z i e h w e d e r n a a r 
Wurtemberg, schree f o n v e r w i j l a 
a l d a a r , we l l i g t u i t g e k r e n k l e 
e e r z u c h t ; z i j n e legen Pruisseh 
v i j ande l i j ke Denkwürdigkeiten 
meiner Zeit; z o n d d e z e l v e a a n 
d e n k o n i n g , e n begeerde eene 
a a h z i e n l i j k e S ö m , i n d i e h d ö z e l v e 
n i e t ten d r u k z o u d e n b e v ö r d e r d 
W o r d e n : i n 1817 b e g a f h i j z i e h 
n a a r Frankfort « / M . O r i r e q ü i s i -
' t ie v a n Pruissen, a l l i ier in h e C h -
lenis g e n o m e n , w e r d h i j y o o r 
e e n ö n ; gedeel te l i j k u i t Vr lenu 'en 
v a n h e m bes taanden k r y g s r ä a d 
b e t r o k k e n , en i n 1817 t o t 14 
j a r e n v e s t i n g S t r a f v e r o o r d e e l d . 
H i j Itwam i n 1820 t a n Küstrln 
n ä ä r Glalz, w e r d i n h e t z e l f d e 
j a a r d o o r d e n k o n i n g b e g e n a d i g d , 
en övörlee'd i n 1827 o p z i j n lar id-
goed Bialyosk, i n h e t g r o ö l -
he r togdo rn Warschau. 

* MATTHISSON (KAR! FRIEDRICH 
VON), d e n 2 3 J a n u a r i j 1761 te 
Hbhendodesleben b i j Maagdeburg 
g e b o r e n , s t u d e e r d e in d e sehoo l 
te Kloslerbergen, en d a ä r n a aan 
d e u n i v e r s i t e i t v a n Halle d e f h e -
o l ö g i e , d ie h i j ech te r w ö l d r a n i e t 
täa lge lee rdhe i ' d , n ä l u u r k u n d e eri 
f raai je l e i t e ren verw isse lde^ w e r d 
o n d e r w y z e r i n h e t i h s l i t ü u t v ä n 
BASEDOW le Dessau, v e r v o l g c n s 
g o u v e r n e u r v a n e e n e n l i j ö a n d -
schen g r a a f , m e t wie'rt liVj z i e h 
i n Altona, Heidelberg e n Männ
heim o p h i e l d , b r a g t 2 j a r e n dtfö? 
b i j z i j ne f l v r i e n d BONSTETTEN te 
Nyon aan h e t m e e r v a n Geheve, 
b e g a f z i e h i n 1790 als opvWder 

2 
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in een handelhuis t eLyon , werd 
in 1794 , hofraad van Hessen-
Hornburg, in hetzelfde jaar voor-
lezer der regerende vorstin van 
Anhalt-Dessau, bereisde met de
ceive van 1795—1801 Italic, 
Zwitserland en Tyrol, werd in 
1801- ßadisch legalieraad, in 
1809door den koning van Wiir-
temberg veradeld. In 1812 werd 
hij geheime Jegatieraad, opper-
bewindhebber van het hof-too-
neel en eerste bibliolhekaris te 
Stulgard; bereisde in 1819 in 
het gevolg- van den koning van 
Würtemberg, ltalie, en ging in 
1829 te Wörliiz afgezonderd le-
ven, waar hij den 12 Decem
ber 1831 overieed. MATTHISSON* 
vroeger (door SCHILLER) over-
dreven geprezen, later (door 
MENZEL) even zoo. qverdreven 
gelaakt, is een naauwkeurige; 
door plastische duideüjkheid der 
laalkundige voorstelling zieh 
aanbevelende dichter der senti : 

menteele dweeperij, volgens de 
uitdrukking van HILLEBRAND de 

• Lieblingssänger der mondscheinr 
Hebenden Frauen; voor het 
overige zijn zijne voortbrengse-
len kuisch en zuiver. Zijne 
Erinnermgm bevelen zieh aan 
door belangrijke. aanmerkingen 
over personen, zeden, lelteren 
en kunsten , door uitlokkendo 
schilderjngen van plaatsen en 
toeslanden, doch lijden aan ge-
maakle gevoeligheid, zoowel als 
aan gezochte kunstgrepen in de 
voordragi; — l .o Gedichte, 
Mannheim, ,1787, 13.« uitg, 
Zurich, 1838; — 2 .0 Briefe, 
ib. 1785 , 2 dl.»; — 3.o Erin-
nerun0eti (mede in brieven), ib. 
1 8 1 0 - 1 5 , 8 d l " ; - 4 . 0 Schrif

ten, uitg. van de laatste hand, 
ib. 1825—29 , 8 dl.»; — 5.o 
Lyrische Anthologie, ib. 1803 tot 
1807, 2 0 dl.»; — 6.o Literari
scher Nachlass, ,t door SCHOCH 
in het licht gegeven," Berlijn, 
1 8 3 2 , 4 dl.» 

MABDÜIT-DOPLESSIS (THOMAS 
ANTONIUS , ridder DE) , in 1753 
te Hennebon (Fr. Morbihan-
dep.t) geboren. Toi geestdrifl 
voor de helden van het oude 
Griekenland, verliet hij in den 
ouderdom van 1 2 jaren met 
twee .zijner raakkers het colle-
gie , om de, velden van Mara
thon en de Thermopylen te 
gaan bezoeken. Na hunne edele 
nieuwsgierigheid voldaan te heb-
ben , begaven zij zieh naar 
Alexandrien alwaar de pest 
MAUDUIT van , zijne beide mak-
kers beroofde. Hij vertrok al-
leen naar Konstantinopel, alwaar 
de Fransche gezant hem de 
middelen gemakkelijk maakte, 
om ,naar zijn vaderland terug-
tekeeren, ; en hem met. zijnen 
vader verzoende. Na dienst 
onder de artillerie te hebben 
genomen, maakte hij onder de 
bevelen van ROCHAMBAUD , den 
Amerikaanschen oorlog, mede, 
onderseheidde zieh bijzonder bij 
de inneming van New-Iork, en 
ontving de decoratie van Gin-
cinnatus. In 1787 tot ' kolonel 
van het regiment van Port-au-
Prince benoemd, ging hij scheep 
naar St Domingo, en beteugelde 
gedurende vier jaren den revo-
l.utionnairen geest in de volle-
planting. Maar de aankomst. 
in 1 7 9 1 , der bataillons van 
Normmdiß en Artois, die met 
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de nieuwe beginselen geheel in-
genomen waren, vernietigde het 
uitwerksel zijner wijze niaatre-
gelen. Nadat de opstand zelfs 
onder zijne eigene Soldaten had 
veld gewonnen, slepen zij hem 
naar hunne kazernen. Twee 
zijner officieren, de broeders 
ANGLADE, sneven door hem te 
verdedigen. Op het bevel dat 
men hem geeft van neder te 
knielen, antwoordt hij door 
eenen bilk van verontwaardiging. 
Een grenadier kwetst hem in 
het aangezigt: » Gij weet u 
siecht van de sabel te bedienen," 
zeide hem MAUDDIT, lerwijlhij 
zijne borst ontblootte, » hier 
hadt gij moelen treffen," en 
hij valt met twintig bajohetste-
ken doorboord, den 4 Maart 
1791. Door die waardige na-
volgers der beulen van de Fran-
sche hoofdstad, werd zijn hoofd 
als in zegepraal rondged ragen. 
DE LA FOSSE ROUVILLE heeft in 
het licht gegeven: Eloge etc. 
(Geschiedkundige Lofrede van 
den ridder MAUDUIT-DUPLESSIS) , 
Senlis, 1818 , in 8 . ™ , •• ' 

* MAUVILLON (JAKOB), een 
talentvolle, vlijtige schrijver, 
den 8 Maart 1743 te Leipzig 
geboren, • was een der voor-
naamste aanhangers van het phy-
siocratische stelsel; in 1759 
trad hij als ingenieur in Hano-
versche dienst, doch na den 
vrede in 1765 nam hij zijn 
ontslag, studeerde daarop in 
Leipzig de regten, en werd in 
1 7 6 6 , medebestuurder van het 
pcedagogium te Ilefeld, in 1771 
onderwijzer der krijgsbouwkunst 

aan het Carolinum te Kassel, 
kort daarop kapitein bij de Hes
sische cadetten. In 1785 werd 
hij te Brunswik tot majoor 
en laier als luitenant-kolonel 
bij het corps ingenieurs en tot 
leeraar aan het Carolinum aan-
gesleld, en overleed aldaar, 
den 11 Januarij 1794. Tot 
zijne werken behooren: l .o Ge-
schichte der Besitzungen und 
des Handels der Europäer in 
Indien , naar het, Franse!), 
Hanover, 1774—84, 4 dl."j 
— 2.o Sammlung von Aufsätzen 
über Gegenstände aus der Staats
kunst,. Leipzig, 1776, 2 dl.»; 
— 3 .0 Einleitung in die mili-
iärischen Wissenschaften, Bruns-
•tvyk, 1 7 8 0 ; — 4.o Essai his-
torique sur l'art de la guerre, 
pendant la guerre de 30 ans, 
Kassel, 1784; 2.= ui tg . 1 7 8 9 ; 
— 5.o Dramatische Spruch-
Wörter, Leipzig, 1785; nieuwe 
uitg. met veranderden t i lel , 
1790 ; — 6.o Von der preus-
zischen Monarchie unter FRIE
DRICH dem Gröszen, Brunswijk, 
1793—96, 4 dl.» , door FRIE
DRICH VON BLANKENBURG ten einde 
gebragt; — 7.o Geschichte FER
DINANDS , Herzogs von Braunsch
weig , Leipzig, 1794 , 2 dl.« ; 
— 8.o Briefe über den Werth. 
Deutscher Dichter; — d.ophy-
sioeratische "Briefe; — lO.o 
Veber den'Einfluss des Pulvers 
in den neuern Kriegen; — l l . o 
Mann und."Weib, enz. 

MAVET (STEPHANUS) , den 6 
Junij 1751 te Lyon geboren, 
werd in 1777 door FKEDERIK 
II naar Berlin beroepen, die 

3 
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hem tot directeur der manu-
facturen en fabrijken van Pruis-
sen benoemde, Hij hield zich 
bezig, om er de aankweeking 
van den moerbezienboom en het 
vervaardigen van zijde t.e be-
vorderen, en slaagde er in. De 
rampen van Pruissen in 1806 
bragten groote veranderingen ip 
hef fabrijkwezen te weeg. MA VET 
werd ontslagen, met eene jaar-
wedda die voor zijne behoeften 
nciauwelijks toereikende was. 
Hij verdroeg zijnen knellenden 
toestand niet eenen moed, die 
ziph steeds gelyk bleef. De 
letteren, welke hij gedurende 
zijn geheele leyen beoefend had, 
verzachtten voor hem het ver-
driet en de zwakheden des 
ouderdoms, en hij overfeed te 
Berlijn in Jnlij 1 8 2 5 , door al 
degene hetreurd welke hem 
gekend hadden. Behalve een 
aantal dichtstukken, onder welke 
er zeer bevallige voorkomen, 
heeft men van MA VET: l .o Me-
moire etc. (Verhandeling over de 
fabrijken van Lyon), 1 7 8 6 , in 
8.VQ, welke het accessit bij de 
akademie dier s tad, in 1784 
had bekomen; — 2,o Metnoire 
etc. (Verhandeling over de zij-
defabrijken in Brandenburg), 
Berlijn, 1788 , in 8 . ™ ; even 
gelijk de volgende, door BOCK 
in het Hoogduitsch vertaald j 
— 3 . o Memoire etc. (Verhande
ling over het aankmeken van 
den moerbezienboom in Duitsch-
land, voornamelijk in de Pruis-
s.ische staten), Berlijn, 1 7 9 0 , 
in 8 .yo 5 — 4.o Mimoire etc. 
(Verhattdeling over de middelen 
om drooge en schrale gronden, 
voormmelijk die van Champagne, 

op de voordeeligste tvijze te ont-
ginnen en vruchtbaar te maken), 
1 7 9 0 , in 8 . v o , enz. 

MA YET (JOAKNES MARIA FE
L I X ) , uit dezelfde familie, den 
2 8 Mei 1751 geboren, was eerst 
clericus bij het kapitlel van den 
H. PAULUS te Lyon, maakle 
zijne theologische Studien in het 
seminarie der Trente-Trois le 
Parijs ; en in zijn va der land 
teruggekeerd, was hij achter-
eenvolgend kapellaan in ver
scheiden parochiën. Door de 
geestelijkheid van zijn diocees tot 
de algemeene staten afgevaardigd, 
stemde hij er steeds met de 
regterzijde. Hij onderteekende 
de verklaringen en protesten ten 
gunste der monarchie., en ver< 
klaarde zich daarenboven voor 
de exposition des principes etc. 
(blootlegging der beginselen enz). 
Hij bestreed zelfs de invoering 
der nieuwigh'eden door een ge-
schrift, getiteld: De la Constitu
tion de l'Église catholique, 1790, 
in 8 . ™ , waarin hij den aard en 
de uitgebreidheid der magt on-
derzoekt, welke JESUS CHBISTUS ' 
aa'n zijne Eerk heeft gegeven, 
door wie dezelve moet worden 
uitgeoefend, en welke de be-
trekkingen der beide magten 
zijn. Dit zeer bpndige geschrift 
is te gelijkerlijd zeer gematigd. 
De abbé MAURY, dien hij met 
zijne raadgevingen ondersteunde, 
van Peronne teruggekomen (zie 
MAURY -Wbk.-), gaf verslag van 
de knevelarijën, waarvan hij het 
slagtoffer was geweest, metzoo 
vele ongekunsteldheid en web 

„ sprekendheid, dat de geheele 
vergadering deze eerste rede-
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voering toejuichte. MAYET, die 
zieh gedrongen gevoelde om 
zijnen ambtsbroeder geluk te 
wenschen, ornhelsde hem terwijl 
hij zeide: Da nos in amplexu 
mori! Van dien oogenblik af 
werd hij de verlrouweling van 
den beroemden redenaar. Men 
beproefde om hem voor de con-
stitutie te winnen; maar hij 
bood evenzeer tagenstand aan 
gunstbewijzen als aan bedreigin-
gen. Toen Frankrtyk geene vei-
ligheid meer aanbood, vergezelde 
hij den abbe" MADRY naar Rome, 
en vond eene schuilplaats bij 
zijnen vriend, die intusschen 
bisschop van Monleftascone was 
geworden. Tijdens het concor
d a t in Frankrtyk teruggekeerd, 
werd hij tot pastoor van Trevoux 
benoemd. Hij ontmoelte den 
kardinaal MAÜRY, op deszelfs 
doortogt te Lyon, in Mei 1800 , 
en deed al wat in zijn vermögen 
was, om hem terugtehouden van 
zieh naar Partys te begeven, 
vermits hij het resultaat dier 
reis wel voorzag. Nadat MAURY 
tot het aartsbisdom van Partys 
was benoemd, wilde hij den 
abbe" MAYET tot zijnen groot-vi-
karis verhelfen. De zedige gees-
tehjke gaf geen gehoor aan zijnen 
aandrang: hij Steide zieh met 
het kanonikaat te vreden, het-
welk de kardinaal FESCH hem 
had doen aannemen; en weigerde 
later evenzeer de waardigheid 
van groot-vikaris, hem door< 
Mg.r DE BERNIS, tot administra
tor van Lyon benoemd, aange-
boden. Omtrent dezen tijd begon 
het sehoone werk van de voort-
planling des geloofs. De abbe1 

MAYET , die er honorair-preeident 
v a n w a ß , droeg er veei toe bij, 
om dezelve door geheel Frank-
rtyk te verspreidenj gedurende 
eenigen tijd bezorgde Inj de 
JSouvelles ou Annales etc. (Berig-
ten of Jaarboeken der vreemde 
missien), en overleed te Lyon, 
den 19 November 1835. 

* MAZIO (GIACCOMO), te jRome 
in 1801. geboren, sproot uit 
eene zeer deftige familie, was 
de neef van den kardinaal RAF-
FAELE MAZIO, dien Inj naar het 
congres van Laibach vergezelde, 
toen deze nog slechts eenvoudig 
prelaat was, en secrelaris van 
den beroemden kardinaal CON-
SALVI. Na den dood van zijn' 
o o m , trad pater GIACCOMO in 
de rnaatschappij van JESUS, al-
waar zijne grondige kennis in 
het kanonieke regt, waarin hij 
als hoogleeraar werdaangesteld, 
en zijne buitengemeene bedre-
venheid in vijf vreemde levende 
talen hern in Staat stelden ge-
wigtige diensten aan zijne orde 
en aan de Kerk te bewijzen. 
Hij sprak en schreef zeer vlug 
en gemakkelijk Fransch, Hoog-
duitsch, Engelsch en Russisch 
hij verrijkte de Italiaansche boe-
kerijen met keurige overzeltin-
gen in zijne moedertaal van 
verschallende vreemde werken, 
als o. a. van de Brieven van 
COBBETT over de protestantsche 
hervorming (van welk werk de 
voorstanders van het Anglika-
nisme terstond alle afdrukken 
opkochten, ora de verspreiding 
te beletten), van de Geschiede-
nis van LINGARD , de Geschiede-
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wis van de geestelijke Seminarian, 
vertaald uit het Hoogduilsch 
van den Eerw. pater TBEINER , 
en de Conferentien van WISE
MAN , uit het Engelsch. Toen het 
onverslandig en brutaal revoluti-
onnair geweld al wal deugdzaam 
en geleerd was uit Rome ver-
joeg, verliet ook pater GIACCOMO 
die zwaar geteisterde stad en 
week naar Engeland; doch het 
ongunstig klimaat was hem al-
daar zeer nadeelig. Sinds on-
geveer negen maanden le Rome 
teruggekeerd, gunde hij zieh 
schier geen oogenblik rust , maar 
overlaadde zieh met nog meer 
werkzaamheden dan vroeger; 
want bij zijn' cursus in het 
kanoniek regt voegde hij ook 
nog een' tweeden insgelijks da-
gelijkschen cursus , namelijkin 
de kerkelijke historic Evenzoo 
als hij gedurende zijn leven de 
achting van den H. Vader, en 
de vriendschap en onderscheiding 
van al zijne collega's verwierf, 
zoo ook verwekte de tijding van 
sijn' dood, in Mei 1851 voorge-
vallen, eenealgemeenedroefheid. 

MAZZOLA (FRANCESCO). — Zie 
MAZZUOLI •Wbk.-

* MECKEL (JOHANN FRIEDRICH), 
den 31 Julij 1713 te Wetzlar 
geboren, studeerde te Güttingen 
en te Berlijn, en werd in Göt
tingen tot Med. Dr. gepromo-
veerd; in 1751 werd hem de 
leiding der nieuw opgerigte 
vroedvrouwen-school le Berlin 
opgedragen; in 1753 bekwäm 
hij den leerstoel der ontleed-
kunde aan het Collegium medi-
co-chirurgicum aldaar, en werd 

koninklijk lijf-wondarts; Inj 
overleäd den 18 September 
1 7 7 4 , nadat hij door zijne, 
in de schriften der Berlijnsche 
akademie ópgenomene, verhan-
delingen, waaronder vooral uit-
munite : De quinto pare nervo
rum cerebri, grooten roem had 
verworven. — Zijn zoon PHI
LIPP FRIEDRICH, in 1756 te 
Berlijn geboren, studeerde al
daar, le Göttingen en te Slraats-
burg, en werd aan laatstge-
noemde universiteit in 1777 tot 
Med. Dr. gepromo veerd 5 in 1779 
bekwam hij den leerstoel der 
ontleed- en heelkunde in Halle, 
werd in 1795 door PAUL I tot 
de verlossing der keizerin naar 
St. Petersburg beroepen, alwaar 
hij tevens het opzigt over de 
ziekenhuizen bekwam;.hij over-
leed le Halle, den 18 Maart 
1 8 0 3 , en liet behalve eenige 
vertalingen in het Hoogduitsch, 
na : Dissertatio de labyrinthis, 
Straatsburg, 1778 , in 4. T 0 — 
Diens zoon JOHANN FRIEDRICH 
MECKEL , bijgenaamd de Jonge, 
werd den 17 October 1781 te 
Halle geboren, ontving privaat 
onderwijs, bezocht daarop de 
Dom-school le Maagdeburg, en 
vergezelde in 1 7 9 5 , zijnen va
der op deszelfs reis naar St. Pe
tersburg. Zijne akademische Stu
dien maakle hij le Halle en te 
Göttingen, en begaf zieh na de 
voleinding derzelve, in 1803, 
op wetenschappelijke reizen naar 
Weenen, Parijs en Italie, van 
waar hij in 1806 in zijne ge-
boorteplaats terugkeerde, en in 
1807 den leerstoel der heelkunde 
bekwam, welken hij echter in 
1808 met dien der anatomie on 
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Physiologie verruilde; in 1828 
werd jhij tot geheimen medici-
naalraad benoemd. MECKEL was 
rusteloos bezig voor zijne we-
tenschap -, en heeft, vooral in 
het gebied der vergelijkende 
ontleedkunde bijzonder veel ge-
leverd, en de van zijnen groot-
vader geérfde anatomische ver-
zameling, welke na zijnen dood 
als Meckelsch museum, in het 
bezit der universiteit overging, 
in hooge mate verrijkt, tot welk 
einde hij talrijke reizen onder-
nam: als in 1811 naar Napels, 
in 1818 naar Holland, Enge
land en Frankrijk, in 1821 
naar Parijs en Cette, in 1824 
naar Italie en Sicilie, in 1826 
naar Sahburg, in 1829 ander-
maal naar Italie tot JSfapels, ia 
1831 naar Opper-Italie eaZwit-
serland. MECKEL overleed te 
Halle, den 31 October 1833. 
Zijne belangrijkste Schriften zijn: 
l .o Handbuch der pathologischen 
Anatomie, 3 dl.», Leipzig, 1812 . 
tot 1 8 1 8 , in het Fransen en 
Engelsch vertaald; — 2.o Hand
buch der menschlichen Anatomie, 
4 dl.», Halle, 1815—1820; — 
S .o System der vergleichenden 
Anatomie, 7 dl .»,ib. 1821—31, 
in het Fransch, Parijs, 1827 
tot 1838 ; — 4.o Tabulai ana-
tomico-pathologico3, modos omnes 
quibus partium corporis Immani 
omnium forma interna atque 
externa à noma recedit, exhi-
bentes, Leipzig, 1817—26, 4 
dl .», in fol.; — 5.o Beiträge 
nur vergleichenden Anatomie, ib. 
1808—12 , 2 dl.» enz. Ook 
was hij de uitgever van het 
Archiv für Anatomie und Phy 

siologie. — Zijn jongere broe-
der AUGUST ALBRECHT , den 4 
April 1790 te Halle geboren , 
bezoeht het paedagogium aldaar, 
kwam in 1807 op de universi
teit te Jena, en werd in 1810 
te Halle Med. Dr.; in 1817 
werd hij privaaldocent der na-
tuurkunde en geregtelijke ge-
neeskunde in Halle; in 1821 
hoogleeraar der geregtelijke go-
nees- en ontleedkunde te Bern, 
begon echter weldra ziekelijk 
te worden, en.overleed den 19 
Maart 1829. Van hem heeft 
men: l .o Lehrbuch der gericht
lichen Medizin, Halle, 1821 ; 
— 2.o Einige Gegenstände der 
gerichtlichen Medizin, Halle, 
1819—20, 2 dl.» 

* MEER (JAK VAN DER) , een 
beröemde Nederlandsche Schil
der , in de eerste helft der ze-
vontiende eeuw, te Schoonho-
ven in Zuid-Holland geboren , 
schilderde landschappen, maar 
munlte vooral uit in zeesluk-
ken, waarbij de schepen en het 
^cheepswant onnavolgbaar wa
ren. Met LIEVE VERSCHUUR be-
gaf hij zieh naar Borne, • om 
zieh aldaar in het schilderen 
van . levensgroote beeiden te 
oefenen. Zijne penseelstreken 
zijn geestrijk, zijne zamenstel-
liugen rijk en levendig, maar 
zijne voorgronden hebben eene 
al te blaauwe tint. Hij heeft 
ook veel geetst, onder anderen 
vier- schoone landschappen met 
Schapen. Hij overleed in 1691. 
— Zijn bröeder, ter onderschei-
ding van hem, de Jonge bijge-
naamd. die in 1690 stierf, schii-

5 
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derde dîerstukken zoo echoon, 
dat hij' daarin jzelfs BERGHEM 
oyertrof j zijne schilderijen be-
vatten dan ook volstrekt niets, 
dan herders, herderinnen, Scha
pen en geiten, waarop hij zieh 
met aile vlijt en met z'y'ne ge-
heele stndie toelegde, en het 
er ook werkelijk zoo ver in 
bragt, dat men zijne voortbreng-
sejen niet dan met verrukking 

. kan aanschouwen. 

MEHEMET-ALI , onder-koning 
van Egypte, in 1769 te Cavala 
in Romelië, oud Macedonië, 
geboren., Deze groote m a n , 
veroveraar en hervormer, voor 
wien de souverèiniteit van 
Egypte bestemd was , en die 
bijna den troon der sultans had 
beklommen, had den nederig-
sten oorsprong. Zijn vader, 
officier in de Turksche policie, 
was a r m , en met zeslien kin-
deren belast, welke zijn dood 
weldra tot weezen maakte. De 
jonge MEBEMET werd daarenbo-
ven van zynen oom beroofd, 
dien de divan deed onthoofden. 
Gelukkiglijk was de gouverneur 
van Camla een oude vriend 
der familie; hij trok zieh hem 
aan en liet hem opvoeden. De 
beer LION, handelaar van Mar-
salle, toenmaals in Cairo ge-
vestigd, legde voor den wees 
ook eene toegenegenheid aan 
den dag, waarvoor de pacha 
van Egypte zieh dankbaar heeft 
getoond. Een trek van ken-
merkende loosheid en stout-
moedigheid deed MEHEMET toen
maals reeds opmerken. De 
in woners van een dorp bij' Ca-
vala weigerden de belasling te 
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betalen,. en de gouverneur, die 
er hen gewapenderhand niet toe 
dwingen kon, was zeer in ver-
legenheid. MEHEMET vraagde 
hem zes Soldaten en beloofde 
de mtiitelingen te zullen onder-
werpen. In het dorp aangeko-
m e n , gaat hij met zijn klein 
gevolg in de moskée en , terwijl 
hij zijn gebed verrigt, laat h i j , 
onder voorwendsel eener gewig-
tige zaak, de vier voornaamsle 
inwoners komen. Deze begeven 
zieh naar de moskée, en wor
den oogenblikkelijk gekneveld 
en naar Cavala gevoerd, ondanks 
de pogingen der bevolking, die 
hij met de bedreigingbedwingt, 
van de gevangenen te zullen 
doorsteken, indien men de min-
ste poging mögt doen, om de-
zelve te bevrijden. Om hem 
te beloonen, deed de gouver
neur hem met eene zijner bloed-
yerwanten in den echt treden, 
en het is bij deze vrouw dat hij 
den beroemden IBRAHIM-PACHA 
(zie dat Art.) verwekte. Tot 
op het tijdstip, waarop BONA
PARTE zieh van Egypte meesler 
maakte, bleef MEHEMET vreed-
zaam iniîomeZië.alwaarhijzicb 
met den tabakshandel bezig hield. 
Maar itoen de Porte besloten 
had, de Mammelukken legende 
Europesche veroveraars bijte-
springen, veranderdé de toestand 
van MEHEMET, en zijne groote 
lotgevallen begonnen. De gou
verneur van Cavala zond 300 
man naar het leger van ZIA-
Jousoux, welke de Turksche 
vloot bij Abukir moest aan land 
zetten. Hij Steide aan het hoofd 
van dit contingent zijnen zoon 
ALY-AYA , dien hij als raadgever 
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MEHEMET-ALI toevoegde. De 
generaal FRIANT, belast om de 
landing te beletten, ontving het 
Ottomannisch leger zoo warm, 
dat A L Y - A Y A , van het beroep 
der wapens afgeschrikt, de vlugt 
nam, tot zijn' vader terugkeerde, 
en aan MEHEMET het bevel over 
de manschappen van Cavala 
overliet. Deze kolonel geworden 
zijnde, onderscheidde zieh in ver
scheiden gevechten, en rnaakte 
zieh meester van het fort.van 
Abukir. Nadat de Franschen 
in 1801 Egypte ontruimd had-
den, kwam MEHEMET, aan het 
hoofd zijner driehonderd Solda
ten van Cavala, op het eer» 
zuchtige denkbeeld, om de sou-
vereinileit van dat schoone land 
te betwisfen aan de Mammeluk-
ken , die helzelve reeds sedert 
zoo lang onder den titel van 
leenroerige heeren exploiteerden, 
aan de Turksche bassa's, welke 
de Porte naar Alexandrie en 
Gairo zond, eindelijk aan de 
Engeischen, welke de„Egypti-
sche havens wenschten te be
zeuch, die aan den weg naar 
Indie lagen. Het gedrag van 
MEHEMET was in deze omstandig-
heid bewonderenswaardig. Zwak 
en onbeduidendtemidden zijner 
vermögende mededingers, ont-

"wikkelde hij met een blijkbaar 
overwigt, de geheele arglistig-
heid der Oostersche diplomatie. 
KOHSREW, later groot-vizier, was 
toenmaals pacha van Cairo. Het 
gelukte aan MEHEMET zieh in 
zijne gunst te dringen, en het 
bevel over 4,000 Albanezen te 
bekomen, eene bende zonder 
tucht , maar onbedwingelijk op 
het slagveld, en tracht dezelve 
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aan zieh te verbinden, door de 
bewijzen, welke hij geeft van 
zijne groote hoedanigheden en 
van eene schijnbare toewijding 
aan hunne belangen. Weldra 
worden OSMAN BARDISSY , hoofd 
der Mammelukken, en E.oub-
SCHYD-PACHA , veldheer der Otto
mannische troepen, handgemeen. 
MEHEMET-ALI , die met zijne 
Albanezen onder ' KOURSGHYD 
diende, nam geen deel aan den 
slrijd: de overwonnenKouRscHYD 
schrijft zijne nederlaag aan ME
HEMET toe, en klaagt hem aan 
bij den divan en bij KOHSREW. 
MEHEMET, door den pacha op-
geroepen, om voor hem te ver-
schijnen, wierp het masker af, 
vereenigt zieh met de Mamme
lukken, valt KOHSREW "aan, 
maakt hem gevangen, en werpt 
hem buiten Egypte. Er bleef 
hem slechts over, de Engeischen 
en Mammelukken te verwijde-
ren. Tot in 1806 was Egypte 
het tooneel van verschrikkelijke 
ongeregeldheden. Het was ter 
prooi aan de volslagenste rege-
ringloosheid. De Steden en dor-
pen, achlereenvolgend .door al
lerlei horden bezet, die elkander 
verdreven, werden geregeld uit-
geplunderd. IBRAHIM-BEY en 
OSMAN BARDISSY, regerings-chefs, 
moesten E L F I , eenen anderen 
Mammelukschen emir , die uit 
Lenden kwam, en op de hulp 
der Engeischen steundeV het 
hoofd bieden. De oorlog barst 
u i t ; ELFY wordt overwonnen. 
Terwijl de Mammeluksche leger-
hoofden elkander verdelgen* wint 
MEHEMET, die den schijn eenar 
vurige godsvrucht aannam, de 
gunst des volks en derulema's 
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(wetgeleerden).' Eensklaps brengt 
hij de Albanezen tot. opsland , 
en noodzaäkt de beide regerende 
emirs, BARDISSY en IBRAHIM, de 
vlugt te nemen. Hij laat het 
uiterlijke des gezags aan een' 
Turkschen pacha over, en leent 
hem zijne ondersteuning om de 
Mammelukken volkomen ten on-
der te brengen; zoodra hij zieh 
echter verbeeldt, dat de oogenblik 
gekomen i s , maakte hij zieh 
meester van het opperste gezag. 
De Porte, die hij in zijne be
langen gewonnen had , door 
hem 4,000 beurzen (omtrent 
/•3,000,000) aantebieden, be-
vestigde hem in zijn. pachalik. 
MEHEMET-ALI had in het begin 
tegen de Engelschen te worste-
len. De admiraal LEWIS , had 
zieh door.het verraad van AMYN-
A G A , in 1807 van Alexandria' 
meester gemaakt. Op . eene 
zwakke wijze door de Mamme
lukken ondersteund, en dik-
werf door den nieuwen pacha 
geslagen, zag zieh de admiraal 
verpligt vier maanden na zijne 
landing, zijne zoo onzekere ver-
overing te vertaten, Om aan 
den divan te gehoorzaraen, die 
hem niet al te magtig wilde doen 
worden, was MEHEMET-ALI ge-
noodzaakt, om den oorlog in 
de Arabische woestijnen te gaan 
voeren , . tegen de dweepzieke 
sekte der Wahabilen, die Mekka 
en Medina veroverd hadden. 
Deze oorlog werd eerst in 1818 
ten einde gebragt, door de po-
gingen van IBRAHIM-PACHA, wiens 
groote militaire hoedanigheden 
daardoor in het daglicht werden 
gesteht Gedurende de toebereid-
eelen van dezen veldtogt, die 

twee jaren dnurde; werden de 
aanvoerders der Mammelukken, 
door listig uitgedachte verleidin-
gen naar Cairo gelokt, in de cita
del vermoord; de. landvoogden 
der provincien lieten in geheel 
Egypte alles wat er nog van 
deze schoone en woelige krijgs-
magt bestond, ombrengen. De 
Albanezen, die in den harden 
Arabischen veldtogt zeer gedund 
waren, konden de ontwerpen 
van.den onder-koning nietmeer 
dwarsboomen. Op eene bede-
vaart naar Mekka, zond MEHE-
MET aan den land voogd van 
Cairo het bevel, om zieh yan 
alle- grondeigendommen meester 
te maken. De bezitters ontvin-
gen als schadeloosstelling eene 
lijfrente. De verdelging der 
Mammelukken en de verzwak-
king der Albanezen, lieten 
Egypte zonder leger. MEHEMET 
wist er zieh een te vormen; 
ook wist hij zieh eene vloot 
te verschaffen. Hij liet tot de 
krijgsdienst de Fellah's of Egyp-
tische boeren toe , welke men 
er tot dusverre van verwijderd 
had gehouden, en Voerde onder 
zijne troepen de organisatie der 
Westersche legerscharen in. De 
Albanezen en Türken veront-
waardigd van naast ellendige 
Fellahs te moeten manceuvre-
r e n , wilden aan het muiten 
slaan. Een oproer dat in Oppw-
Egypte uitborst en de opstand 
van Griekenland verschaffen aan 
MEHEMET een voorwendsel om 
de Albanezen te verwijderen. D ß 

stok maakte de onwillige fel
lah's gedwee, die hij voor het 
overige tot den' rang van onder-
offleiers hevorderde. De kapitein 
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SEVJE, beroemd ondei1 den naam 
van SOLYMAN-PACHA , tot gene-
raal-majoor van het Egyplische : 

leger vorheven, werkte door 
' zijnen moed-en zijne künde op 

eene . krachtdadige wijze mede 
aan den goeden uitslag van het 
door MEHEMET opdernomen werk. 
IBRAHIM-PACHÄ , ofschoon reeds 
beroemd, ; was verpligt, met 
de overigen in de gelederen te 
tredeh, en zieh in den Europe-
schen wapenhandel te oefenen. 
De onder-koning bekwam op 
deze wijze een uitmuntend leger; 
zijne vloot, te Navarino vernield, 
was spoedig hersleid en.in Staat 
om in zee le blijven. Nadai de 
onder-koning zieh van de grond-
eigendommen had meester ge-
maakt, deed hij den bijzonderen 
landbouw door eenen. algemee-
nen vervangeh. Hij lietikanalen 
graven, om het vruchtbaarma-
kende slib van den Niß verre 
weg te kunnen vervoeren, en 
liet meer dan vijftien honderd 
tuiniers komen, wier verriglin-
gen, volgens de beste voor-
schriften en handleidingen, de 
gedaante van Egypte geheel ver-
anderden. Niet te vreden van 
de eenige grohdeigenaar van zijn 
rijk te zijn, eigende MEHEMET 
zieh ook het monopolie der nij-
verheid toe. Hij rigtte eene 
menigte fabrijken op, om sijne 
Produkten te bewerken. Onbe-
twislbaar is het echter dat deze 
ontwikkeling des landbouws en 
der nijverheid ten voordeele van 
eenen enkele, de bevolking van 
Egypte niet verrijkt heeft. ME
HEMET wilde ook het onderwijs 
regelen. Hij rigtle allerlei Scho
len op , en zond de kinderen 

dei'i vournaamste familicän. naar 
Parijs, om aldaar te sluderen. 

! Hij deed alles wat hij kon , 
; maar in één woord ; op zijne 
: wijze, om de kiemen van.be-
• schavingy welke BONAPARTE, 
I gedurende zijnen veldtogt, in 
' Egypte had uilgeströoid, te 

ontwikkelen en vruchtbaar te 
m a k e n . : MEHEMET'waë al le 

; vermögend om niet te beproe-
; ven tegeh1 zijnen opperleenheer, 

den sultan MAHMOUD (zie dat 
Art.) te worstolen. Onder voor-
wendsel dat de pacha van Acre 
of Accongeweigerd-'had hem 
6000 uitgeweken Fellah's te-
rugtegeven, viel hij in 1831 
met 30,000 m a n , onder het 
bevel van IBRAHIM-PACHA , in 
Syrie. Beeds sedert lang had 
h i j . met begeerige : oogen ; naar 
het hezit dier provincie uitge-
zien, welke voor hem de sleu-
tel van Konslantimopel wasJ De 
sultan gaf bevel aari de beide, 
pacha's om de vijandelijkheden 
te staken. IBRAHIM ging niette-
min voort met de belegoring 
van St. Jean d'Acre. MAHMOUD 
woedend, verklaarde den onder-
koning in den r i jksban,en be-
la'stte HUSSEIN ,• dien hij tot pacha 
van Egypte benoemde, met het 
bestraffen vah MEHEMET. In den 
bérgpas van Bey'lan, werd HUS
SEIN door IBRAHIM in 1832 ge
heel verslagen, zoodat hij zieh 
eerst le Adanah ophield, om 
den uitslag der geopende onder-
handelingen aftewachten. Daarop 
werd RESCHID-MEHEMET legen 
IBRAHIM opgezonden, met een 
leger van zeslig duizend m a n , 
het laatste, waarover de sultan 
kon beschikken- De Egyplische 

http://van.be-
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veldheer trok alsnu over den 
Taurus, en door de overwinning 
van Konich, vernietigde Inj in 
1832 de troepen van RESCHID. 
Er bleef hem slechls over om 
tegen Konslantinopel ople trek-
ken ;, maar Rusland, dat vreesde 
MEHEMET aan, het hoofd van 
het Islamismus te zien, kwam 
tusschenbeide en eindigde het 
geschil, met aan den onder-
koning de vier pachaliken van 
Syria te doen toekennen. MAH-
MOUD hervatte dö vijandelijkhe-
den in 1839; IBRAHIM behaalde 
op EALIZ-PAOHA de overwinning' 
van Nezib, en hij werd enkel 
door de stem van Frankriß 
opgehouden. Daarop közen Oos-
lenriß en Engeland partij voor 
den sultan ; hunne vloten ver-
woestten de kuststeden van 
Syrii1; de haven van Alexandria 
werd. göblokkeerd, eh IBRAHIM 
maakte eenen rämpspoedigen te-
rugtogt. Het verdrag van 1840 
maakte een einde aan dezen 
oarlog. v D e onder-koning be-
kwäm niets dan de erfelijkheid' 
van Egypte voor hem en zijne 
familie. Reeds sedert meer dan 
een jaar nam MEHEMET, wegens 
zijne ondermijnde gezondheid, 
geeh deel meer aan de regeting, 
tot dat hij eindelijk den 2 Au-
gustos' 1849» te Alexandria 
overleedi 

*• M E L A N D E R H I E L M ( D A N I E L 

MELANDER, tot den adelstand 
verheven onder den naam van), 
een Zweedsch meet- en stern
kundige in 1726 geboren, scheen 
zieh in het begin enkel op de 
hoogere meetkunde . te willen 
toeleggen, toen hij .echter in 

1761 tot hoogleeraar te Upsal 
benoemd werd, wijdde hij zieh 
geheel aan de sterrekunde toe. 
In 1778 werd hij door GOSTAAF 
III tot den adelstand verheven^ 
en in 1801 tot kahseliér be^ 
noemd. .Na zijnen leerstoel ge» 
durende Yeertig jaren te- liebben 
bekleed, legde hij zijnen post 
met behoud van zijn traktemenli 
neder, MELANDERHIELM overleed 
in 1810 en heeft nagelaten: 1/ 
Lineamenta theoriae lunariSi 
door FRISI uitgegeven, ondef 
den titel van DANIELIS MELAN
DRI et PAULI FRISII, allerias d 
alterum, de theorid lunari com-
mentarii, Parma, 1 7 6 9 ; — 2.o 
Conspectus pralectionum astrano-
micarum continens fundaments 
dstronomiae, auctore MELANDO» 
HIELM, Upsal, 1 7 7 9 ; - 1 » 
ISAACI NEWTOSI Tractatus dt 
quadratura curvarùm, in тим 
studiosOcjuvenlutis mathematical 
explicationibus illuslratus a DA
NIELE MEL ANDRÒ, astronomìa 
professore, Upsal enz. 

MENDELSSOHN. — Zie BART* 
UOLDV. 

MERCCEOR (ELISA) , te Nanteì 
den 2 4 Junij 1809 geboren. 
openbaarde reeds in hare tee* 
derste jeugd den gelukkigste« 
aanleg voor de dichtkünst. Ti№ 
jaren oud zijnde, gaf zij rèed* 
les in de Fransche taal ; i» 
haar eljfde jaar schreef zij еда 
Nouvélle (Geestig verhaat) i" 
proza, en toen zij twäalf jaren 
oud was , vervaardigde 
dichtstuk. Haar опишкев* 
roem vérspreidde zieh weldra, 
en in 1826 haastte zieh de pro-
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vinciale akademie van Lyon, om 
haar onder hare correspondenten 
oplenemen. 'Kort daarna nam 
ook het akademisch genootschap 
der Neder-Loire, haar in . zijti 
midden op. Door deze eervolle 
onderscheidingen aangemoedigd, 
legde zij zichimet vernieuwden 
ijver op de dichtkaäst toe. Een 
deel harer ; QSmres (Werken), 
Nantes, 1827, getuigde van hare 
vorderingen. De toegevendheid, 
met welke men ha re pYoeven 
onthaalde, moest haar doen ge-
looven, dat zij geroepen was, 
om op den Fransöhen Parnas-
sus .plaä'ts te nemen. Hare ver-
beeldingskracht werd opgewon-
den , zij verbeeldde zioh dat; 
z i j , om tot den roem te gera-
ken, welken zij droomde, zieht 
slechts naar Parijs behoefde te 
begevon. Zij kwam er werke-
Hjk met hare moeder-in Octo
ber 1 8 2 8 , en vond er dadelijk 
edelmoedige en ijverige bescher-
mers. Eene tweede uitgäve ha--
rer Poisies (Gedichten), met 
nieuwe stukken vermeerderd, 
verscheen in 1829 , in 1 8 , m ° , 
en was zeer sierlijk gedrukt. 
De omwenleling van 1830 deed 
haar hare jaarwedde verliezen. 
De meeste harer vrienderi ver
liefen haar. Eene ziekte maakte 
hären toestand nog knellender. 
Weldra had zij geene andere 
redmiddelen om aan de behoefte 
te ontsnappen, dan om aan 
eenige kinderen uit de buurt 
onderwijs in het lezen te geven. 
In weerwil harer bekrompen-
heid, behield zij steeds eene 
kalme gemoedsgesteldheid. » I k 
wenschte wel eens te weten, 
zeide zij soms al lagehende, of 

de Grieksche dichter» dagelijks 
brood hebben gehad," Haro ge-
stadige: inspanningen ondermijn-
den; haar van natuur zwak 
geslel geheel en al , en meetti-
gen lijd gekwijnd te hebben-, 
bezweek zij in Januärij 183&. 
Men zegt dat zij op haar sterf-
bed de volgende verzen, aan 
een' harer eerste treurzangen 
ontleend , herhaalde, : en waarin 
zijy even, als G I L B E R T I'' haar-
hart vooi< Gdd qpenbaarde'} 

JDiçu lit' au fond* du : mien'cfe quüla de 
,: >••'••'• ; • ••'(sodm'èhôé; 
;'• 4 P puisse-t-il • 6\î vètrè^iôspïrer la 
; ..,,: ,." ' ,: ,,(pitié I 

Donnez bien pjju, suffit à' ma frâle fejciç-
' . ' (tenco. 

Donnez; j'ai,faim, j'attends; aurai^-je 
:, ," , (on vain prip ? 

De gedichten van mèjufvrouw 
M E R C Œ U R bezitten vélo* orïgina-
litëiti', Haar stijl M • besvall%, 
warm !en , ge voèlig > ; maar ôok 
ongelijk.en .swas.iduister»;- . 

:MÉRICI (ANGELA).1 —• ;Zi«s*.'Atf?.> 
GÈÎDè -WbL- . ! ' ; 

M É R I G O T ( J O A N N E S R O C I I Ü S ) , 

in 1794, 'te ; Saint-Arfiand, ditH 
cees- van Bourges, geboren', 

: stadeerde eerst in het seminarie 
dier stad, alwaar hij in 1816 het 
sub-diaconaat ontving. Te Parijs 
gekomen zijnde, begaf hij zieh 
in verschillende gestichten, niaar 
kon zieh tot geen derzelve be-
paleri. In 1820 deed hij in het 
licht verschonen eën Discours 
etc. (Verhandeiing over de mis-
sien), in S.™, en ko'ndigde hij 
het voornemen aan, om er eene 
algemeene Geschiedenis Van in 
het licht te geven; Reeds se* 
dert verscheiden jàren voerde 
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hij het ellendigste leven, terwijl 
hij- vruchtelooze pogingen aan*-
wendde: om uil dien Staat te 
geraken.toen hij in 1831, door 
den - 1 treurigen voorspoed! van 
СцатЕЬ verblind, zieh oök tot 
sekte-hoofd wilde opwerpen. Hij 
slool zieh bij de Tenipuliersdm, 
en ontving het priesterschap 
van eenen zoogenaamden Joan-
niter, bisschop. Weldrä afkee-, 
rig van eene parlij,; waarväp-
hij de < ongerymdheid. inzag,' 
kwam h i j , na het gerucht te 
h e b b ^ lyerspreid, dal Inj door 
oenv beeedigd bisschop gewijd 
was, op het denkheeld om den 
titel van palriarch der consti-
lulioneele kerk aantenemen. Irt 
het batst 1 van September 1832 
opende h i j , onder den naam 
van R O C H U S , eene kerk op hat. 
plein der - Sorbonne, in een lo
kaal, dal tot bijeenkomsten d e r 
Sint-Simonisten gediend '"had, 
terwijl hij eene tweede verkon-
digingiäes Evangelies aankon-
digde,- Er hadden tw*ee of drie 
bijeenkomsten plaats, maar de-
zelve werden zoo, onstuimig, 
dat ? de politie verpligt was de r : 
zelve te verbieden. M E K I G O T > , > 

in eene nog diepere eilende 
vervallen dan vroeger, deed' 
eenige pogingen, om van zijne 
verbindtenissett ontslagen le 
worden en tot den leekeh-stand 
terugtekeeren. Met grond kan 
men echter voörönderslellen, 
dat terwijl hij 'de gunslen der 
Kerk inriep^ hij zieh met zeer 
verschillehde bedoelingen tot 
anderen wendde. In het begin 
van ¡1834 kondigde men aan; 
Histoire crüique des pretendus 
refomes de Chdtel, Farbe, Roch, 

waarvan er .eene aflevering ver- \ 
scheen ; maar het ..werk werd 
in het licht ge^even onder den 
titel van Scènes etc. {Geschied- | 
kundige tooneelen : der zooge- * 
naamde hervormers), in 12.*° 
M É R . I G O T , die er de schrijver 
van i s , spreekl in dezelve met 
vele minachting, over al de 
sectarissen, .«waarover h'rj mon-
stering houdt, zonder voor zieh 

; zelven :eene uitzondering ite ma-
' ken. Deze ongelukkige moest 
, weldra., de rrtaat zijner < godde-

loosheden volmelen, door zijne 
Abjuration èie. (Afzwcring des 

" Catholijken geloofs)] 1834 , in 
8 . ™ ; een dichlstuk vol gods-
lasteringen. Onder smarten eö 
wroegingen gebukt', • overleed 
deze afvallige, den 2 9 January 
1 8 3 5 , in het ziekenhuis U 
Charité, na eenen verschrikke-

ii jken doodstrijd, gedurende 
welken hi j , onder het belijden 1 

zijnér misslagen aan degene 
welke hem oppasten, niet kon 
besluilen • eene openbare her-

l roeping 'derzelve te doen. 

• M E B L I N ( P H I L I P P U S A N T O N I O S ) , • , ' 

jtbygenäamd D E D O U A I , eenregts-
jigeleerde, die zijnen -roem ge-
i'deeltelijk te danken heeft aan 

de door hem in de eersteFran-
; sehe omwenteling gespeelde ge* 

wigtige ro l , werd in 1754 te 
i: Arleuot,, een stadje in het Fr< 
iiVoordler-dep.1, geboren. Zijnva-

; der, een welgezeten landman, 
I deed hem zyne Studien beginnen; 

maar de religieuzen der nabu-
rige abdij van Auchin, door 
zijnen . aanleg bekoord, wilden ( 

aan de ontwikkeling deszelven 
bevorderlyk- zljn, en zonden 
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hem naar hun collegie van Douai; 
hei was. alzoo aan de geestelijk-
heid, wier hartstogtelijke vijand 
en wreede >vervolger hij zieh 

. l'ater toonde, dal hij gedeclte-
lijk zijne opvoeding le danken 
had. Tot advokaal bij het par-
lement van Douai bonoemd, 
had' ?ijn roem zieh >weldra tot 
buiten de grenzen zijner pro-
vincie verspreid;. en hij werd 
*eeds van alle zijden geraad-
pleegd> loen hij tot de redactie 
van het Repertoire de jur,ispru-
denee werd beroepen, hetwelk 
hij raet ,een aantal•.' belangrijke 
Artikels verrijkle, en waarvan 
het ;eigendom, dat hij in het 
vervolg bekwam; voor hem de 
broü eener groote fortuin werd. 
Als afgevaardigde van den bur
gerstand: van Douai tot de ver-
gadering, die den lilel van 
conslitueronde aannam, duurde 
het n i e t lang, of hij nam de 
plaats i n , welke zijne regls-
geleerde kennis hem aanwees. 
Het was alstoen dat de hertog 
van Orleans MERLIN in zijnen 
raad beriep, en hem het be-
heer van een gedeelte zijner 
goederen toevertrouwde ; het
welk, niet zonder waarschy'n-
lijkheid, heeft doen zeggen , 
dat de nieuwe raadsheer niet 
vreemd was aan het gedrag van 
den hertog. Na de beruc.hle 
zitting van den 4 Aug. 1789 
(zie MATTH, DE MONTMORENCY 
-WM.-) tot lid der feodalecom-
missie benoemd, regelde hij de 
beraadslagingen derzelve, en 
was er de blijvende verslagge-
ver van. Omlrent denzelfden 
tijd was hij een der commis-

II I . DEEL. 

sarissen voor ,de, vervreemding 
der''dominale geestelijke goede
ren, en behoqrdehij tot de eom-
missie der const i tuée, waarin 
hij tot allerlei révolutionnaire 
maatregelen ; aanspoorde. ' Daar 
hij rta de zitting voorzag-, dat 
PaHjs niet lang rüstig zoude 
zijni, wees hij het vöorzitter-
schap" van eene der opgerigte 
regtbanken van de hand, om 
dat van de crimineele regtbank 
te Douai, te aan vaarden. Deze 
kloinmoedige voorzigtigheid is 
de kenmerkende trek van het 
karakter van MERLIN , en geeït 
de verklaring van zijn gedrag. 
Door zijne landgenooten tot-de 
Convenue afgevaardigd, haastte 
hij zieh niet om zieh naar zij
nen post te"begeven. Hij be-
hoefde.zich alzöo niet le ver
klaren over de verandering van 
regeringsvorm; hij , was een 
repubiikein van den folgenden 
dag, maar hij. Meef. niet ten 
achteren om die van den vori-
gen dag le 'overtreffen; In • het 
procès des konings, stemde hij 
voor, den dood, tege'n het uit-
stely en deed.het voorstel der 
verdedigers van LODEWIJK XVI 
verwerpen, strekkehde om op 
den ongelukkigen vorst de wet 
van den jury te doen loepassen, 
die het twee derde gedeelte der 
stemmen tot de veroordeeling 
vordert , (zie LODEWIJK XVI 
•Wbli.-}. Achtereenvolgend met 
verschillende zendingen belast, 
was htj op het tijdstip van den 
31 Mei in Bretagne, en> geza-
menlijk met zijne ämbtgenoöten 
o n t w i e r p h y een protest tegen 
dezen dag; maar weldra deed 
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het gevoel.der vrees hen dezen i 
moedigen, stap herröepen. Kort 
daarna terug'geroepen, om aan 
het nieuwe Burgerlijke wetboek 
médclewerken, werd hij belast 
met de zamenstelling van een 
ontwerp van beslüit belrekkelijk 
de ontwapening, tía aanhoúding 
van de vijanden der nieuwe orde 
van zaken. Bat hetwelk hij 
voorslelde werd door de berg-
partij zoo gematigd bevonden 
dat zij den zamensteller beschul-
digde van door Koblenz belmld 
te worden* Het was alstoen dat 
hij , steeds door fle vrees gedre-
veh, die gruwelyke Wet op de 
verdachten aanbood en deed aan-
nemen, welke hem;zoo dikwerf 
is verweten, en die eene onuit-
wischbare, vlak op Vynen naam 
heeft gekleefd. Vän toen af hield 
hij zieh, zoo veel als hij koh , 
verscholen, tot na den 9 Ther-
midor. Vijf dagen later, werd 
hij s tot president der conventie 
benoerad; en eenigen tijdidaárna 
tot lid der-commissie'van alge-
meen welzijn, hetwelk hij tot 
aan het einde van de zittingen 
derzelve bleef. Het was MERLIN,' 
die het bevel ,gaf tot het sluiten 
van den club der Jakobijnen j 
hij deed de voordragt tot de 
herroeping in de vergadering, 
der op den 31 Mei 7 2 verban
nen afgevaardigden 5 eneindelijk 
vernietigde hij de beruclite ge-
meente (commune) van Parijs, 
welke zoo dikwerf de conventie 
had doen beven, door het be-
sluil te doen nemen dat de ad
ministrado dier groóte slad in 
verscheiden municipaliteiten zou 
verdeeld worden. Bit zijn dien-
sten, welke men niel kan mis-

kennen, en welker vormelding 
de billijkheid vordere Maar te-
gelijkertijd dat hij tot maat-
regelen van orde terugkwam, 
scheen zij'n • haat tegen de ko-
ningsgezinden en vooral tegèn 
de priesters meer en mèer loe-
tenemen, en hij bevorderde of 
lokte tegen hen allerlei maatrè-
gelen van gestrengheid u i t y die 
dadelijk in het werk werden 
gesteld. Hij eindigde zijne çon-
ventioneele loopbaan met de aan-
bieding ' van het Wetboek der 
misdaden en straffen (Code des 
délits et des peines), bekend 
onder den naam van wet van 
den 5 Brumaire , die in twee 
zitlingen zonder eenige discus
sion werd aangenomen. Deze 
codex, waarin hij aile wetsbe* 
palingen, door de drie verte-
genwoordigende vergaderingen 
uitgevaardigd, had ineengesmol* 
ten, was omtrent dezen lijd 
eene wareweldaàd, en heeft nièt 
opgehouden van kracht te • zijn, 
dan in 1811. Door meer dan 
80• kiesvergaderïngen" tôt den 
raäd der ouden beroepen, had 
hij slechts eenen enkelen dag 
zitling in denzelven, daar het 
directorium, by deszelfs eersl« 
besluit, hem het ministerie van 
justitie toevertrouwde. Twee 
maanden later (January 1705) 
aanvaardde hij den post van mi
nister van politie, en in deze 
nieuwe betrekking toonde by 
zieh gewelddadig, kwellend en 
steeds genegen om de gestreng' 
heid der wetten tegen de uitge-
wekenen en priesters te over
driven. Na den 18 Fructidor, 
waarvan hij een der vurigsl« 
uitlokkers was geweest, werd 
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hi) ter vervanging vat* BARTEE-
LEMY ;, die tpt verbanning yer-
oordeeld was, tot lid van het 
directorium benoemd. Nog geene 
twee jaren later (Junij 1790) , 
ZE|g Juj zieh genoodzaakt "zijn 
ontslag te nemen,, en keerde 
hij naar Doitai ierug, waar h|j 
zijne regtsgeleerde Studien we
der opvatte, waarvoor h i j , te 
midden der woelingen zijns le-
vens, steeds den smaak had 
behouden. Hij verliet zijne ver* 
blijfplaats na den 18 Brumaire, 
om aan het instituut eene Ver-
handeling te komen voorlezen, 
ever de noodzakelijkheid van 
een eenparig mtboekvoor geheel 
Frankrijk, terwijl hij er bij het 
consulair bestuur op aandrong, 
om.een land dat homogeen was 
geworden,, in het genot van 
eene gelijkvormige wetgeving te 
stellen. Deze wensch werd ver-
vu)d; rnaar MERLIN werd niet 
geroepen, om aan het nieuwe 
burgerlijke wetboek medetewer-
ken. Door eene soort van be-
shotting totsubstituut bij het hof 
van cassatie benoemd, meende 
hij echter niet te moeten wei
geren , maar het duurde niet 
lang of hij verkreeg den post 
van procureur-generaal bij dat 
opperste gereglshof. Allerlei 
eerbewijzen vielen hem alstoen 
ten deel, zonder dat hij zieh 
den schijn gaf dezelve nateja-
gen. Hij werd tot graaf, groot-
offlcier van het legioen van eer 
enz. verheven, en met deze 
vereerende titels, vereenigde hij 
nog dien van lid dercommissie 
der betwistbare zaken van de 
kroon, en van het privaat do 

D 

mein ,des keizers. Hij was lid 
van het instituut sedert de op-
rigtiqg , deszef^en 5 ;ert toen J $ 
de, reorganjsatie van dat 
chaain ip 1803,,c(e Jç^s^e der 
zède- en s,taatkundjge .weten--
schappen * werden .vernjeUgd,, 
kwam hij in de Franscho Aka
demie. Toen hij in 1810 in 
zijne hoedanigheid van président, 
LEMERCIER (zie dat Art.) beantr 
woordde, gaf hij strenge lessen 
aan den schrijver van Pinto, 
over de nieuwigheden, welke 
hij zieh vcroorloofd had in 
eenige zijner tooneelstukkçnin-
tevoeren; maar het opmerke-
lijkste in zijne redevoering was , 
dat hij te gelijkertijd de on-
godsdiensfige gevoelens van NAI-
GEON (zie dat Art. -Wblt.-), dien 
LEMERCIER opvolgde, aan de 
kaak Steide. De val, yan NA
POLEON moest dien van MERLIN 
na zieh- slfipfn, die niet verstän
dig ganoeg was, om te begrijpen, 
dat zijne roi van hooggéplaatst 
ambtenaar was afgeloqpen. Van 
den slaatsraad uitgeslpten, moest 
men hem vap zijnen post van 
procureur-generaal afzetten. Ge-
durende,de honderd dagen bij 
het hof van cassalie hersteld, 
en tot minister. van staat be
noemd , werd hij te gelijker
tijd door zijn département tot 
de kamer der vertegenwoordi-
gers gezonden, waar hij zieh 
enkel vertoonde, om door zijp,e 
ambtgenooten in een belagche-
lijk licht te worden gesleld-
Getroffen door ,de ordounantie 
van den 24 Julij 1 8 1 5 , ging 
hij eene schuilplaats in België 
zoeken; maar genoodzaakt om 

2 
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dat land to vertaten, scheepte 
hij zieh" in naar de Vereenigde 
Stalcn: Het schip, aan boord 
van hetwe'lke hij zieh bevond;' 
leed schipbreuk bp de kusten 
van Vlissingen; niet dan met 
vele mbeito redde hij zieh het 
leven T e n smeekte hij, den kö-
ning der Nederlanden,, van in 
heni jiiels anders te zien, dan 
eeneri'VreemdelJDg, dien de zee 
op zijne kusten had geworpen, 
en deze vorst Het hem onder 
eenen aangenomen naam leven, 
eerst te Haarlem, daarna te 
Amsterdam; laier mögt hij 
openlijk te Brüssel yvonen. Hij 
trad er weder als advokaat op, 
ontwierp Memorien, gaf con
sultation, en hergoot of vol-
tooide zijn Repertoire de juris
prudence • (Zaak-register van 
regtsgeleerdheid), 3.« uitg., i3«-
rijs, 1827—28, 18 dl.", in 
4.'°", en zijne Questions de 
droits (Regtsgeleerde vraagstuk-
hen), 4.e uitg., ib. 1827—30 , 
8 d l . V i n 4. T 0 Door de Julij-
omwenteling in Franhrtyk lerug-
gebragt, kwam hij aldäar met 
al de uit de ondervinding ge-
putle lessen. De herinneringen 
der eerste omwenleling, waar-
van hij de verrukkingen gedeeld 
en de wisselvalligheden gevoeld 
had , hadden hem gematigdge-
maakt. In de akademie der 
zede- en staatkundige weten-
schappen teruggekeerd, was hij 
met eenen volhardenden ijver 
hij al de zittingen derzelve te-
gönwoordig, en bragt er bij 
gebrek van werkzame deelne-
ming , de herinnering in mede 
aijner werken, en den roem 
van zijnen naam als regtsge

leerde. , Oud en bijna blind ge
worden, bragt hij de laatste 
jaren zijns levens in de afzon-
dering door, en overleed te 
Partys den 2 6 December 1838. 
Thans nu zijne werken begin
nen te verouderen, worden de-
zelve strenger beöordeeld dan 
zulks bij zijn leven het geval 
w a s t Een beroemde advokaat 
der Parijsche balie, de heer CH. 
PAULMIER , heeft hem oordeel-
kundig gewaardeerd, in een 
Artikel getiteld: Merlin. » Hij 
was , zegt hij , de laatste der 
oude regtsgeleerden en de eerste 
der nieuwe; als een positief 
m a n , behandelt hij de vraag-
stukken veeleer met de weten-
schap van eenen geleerde, dan 
met de rede van-eenen publi-
c i s t j " en ziedaär de reden, 
waarom zijn roem verzwakt, 
naarmate dat de wäre weten-
schap des regts nieuwe vorde-
ringen zal maken. 

* MEDLEN (ANTONIUS FRAN-
CISCUS VAN DER) -—* in het'Wbh-
abusivelijk naar VAN DER MEULEN 
verwesen. — Een beroemde 
Schilder van veldslagen, te 
Brüssel in 1634 geboren, nog 
jong zijnde, begaf hij zieh, op 
verzoek van COLBERT , aan wien 
tE BRUN hem op de gunstigste 
wijze had doen kennen, naar 
Partys,, hij genoot hier eene jaar-
wedde van 2,000 livres, en moest 
LODEWIJK X I V op al zijne veld-
togten volgen, om de verschü-
lende gevechten, kampementen 
en gezigten van belegerde Steden 
aftemalen; men vindt nog tegett-
woordig 1 5 zoodanige stukken 
in het museum van MLouvre, 
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waaronder ook de intogt van 
LODEWIJKXIV te Atreckt en de 
belegering van Maastricht, 10 
andere ziet men op het kasteel 
van Rambouillet. Daarenboven 
hield hij zieh ook bezig met 
het schilderen van landschap-
pen, portretten en gezigten van 
paleizen, en bewees groóte dien-

. sten aan iE BRÜN in het ver-
vaardigen der Veldslagen van 
ALEXANDER' (zie BRUN — KAREL 
LE -Wbk.-), Vele zijner.stuk-
ken zijn door de beste grave urs 
van zijnen tijd in plaat gebragt, 
onder anderen door HUGHTEN-
BERG, DE HOOGE, COCHIN, SIMON-
NEAU , ERTINGER en anderen. In 
1673 werd hij als lid der aka-
demie van Parijs opgenomen, 
en overleed aldaar in 1690, 

MEYNIER (KAREL), historie-
schilder, te Parijs in 1759 gebo-
ren , beoefende eerst de graveer-
kunst onder CHOFFART; maar 

,daar hij zijnen bepaalden smaak 
voor de schilderkunst wilde op-
volgen, kwam hij in 1785 in 
de akademie, alwaar hij VINCENT 
tot meester had, die met DAVID 
den smaak voor het oude trachlte 
te dpen herleven. Na in 1789 
den grooten prijs te hebben 
behaald, begaf hij zieh met 
eene jaarwedde naar Rome, al
waar hij vijf jaren- doorbragt, 
en zieh door de beoefening der 
meesterstukken steeds raeer en 
meer zocht te bekwamen. Bij 
zijne terugkomst deed hij zieh 
weldra opmerken, door de stuk-
ken, welke hij naar de verschil
fende tentoonstellingen zond. In 
1815 tot lid van het insfituut 

D 3 

: verkozen , werd hij drie jaren 
later tot hoogleeraar bij de ko-
ninklijke Scholen benoemd, en 
overleed te Parijs den 6 Sep
tember 1832« Zijne schilde-
r i jen, die een groot karakter 
van teekening en uitdrukking 
bezitten, hebben hem onder de 
Fransche historie-schilders eene 
eervolle plaats aangewezen : men 
stelt vooral zijne zinnebeeidige 
voorstellingen op prijs. Hij had 
zieh ook beroemd gemaakt door 
zijne bekwaamheid in het be
schilderen van plafonds. Zijne 
belangrijkste voortbrengselen 
zijn: Het afscheid van Telema-
chus en Encharis, De graveer-
stift heeft dit yoortreffelijke 
werk op nieuw voortgebragt, 
hetzelve wordt, te gelijk met 
het volgende, met lof vermeld, 
in het verslag over de tienjarige 
prijzen : Het 76. E Unie-regiment, 
dat zijne standaard's in het 
arsenaal van Insprück weder' 
vindt; de Intogt der Franschen 
in Berlijn, een groot s tuk; De 
op het eiland Lobau gehwetste 
Fr ansehen, hunnen gener aal 
herkennende, welken zij, verlo
ren hadden. In geen ander werk 
heeft deze kunstenaai;de kracht-
volle uitdrukking en de anato
mische wetenschap zoo ver ge
bragt. MEÎNIER heeft in : het 
koninklijk museum drie groote 
plafonds geschilderd , het eene 
stelt voor: Rome, dat het'wet-
boek van Justinianus aan de 
Aarde geeft;, het andere Frank-
rijk, dat onder het sehild des 
vredes, de schoone hunsten be-
schermt; het derde de Genius, 
die de meesterstukken d#r groote 
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Fran&che meeslers voor de sets- \ 
sen dei Tijds beschermt. Het 
Jransche museum bezit ver
scheiden stukken V a n dezen 
meester, riamelijk de Asch van 
Phocion, een gestreng en huiten-
.getheen wijsgeerig onderwerp; 
de Herder Phorbas, die (Edi-
pus aan Peribea, koningin van 
Korinthe, voorstelt, enz. 

* MEZZOFANTI (JOZEF) , den 19 
September 1774 te Bologna, uit 
z6er geachte doch onvermogende 
ouderen geboren. Zijn vader 
was een timmerman. Heteerste 
onderwijs ontving hij vaneenen 
priester dier stad met name 
PHILIPPUS CICOTTI. Pater RES-
WGHI, een geleerd Oratorianer, 
leidde hem op het pad der we-
tenschäp verder, en eindelijk be-
zocht hij de school der piaristen. 
Zijne vlugheid van opvalting, de 
gemakkelijkheid eh kracht van 
zijn geheügen en zijne onver-
nioeide opmerkzaamheid wekten 
bij' zijne leermeesters > zoowel 
als bij zijne medeleerlingen, de 
meeste bewondering, en hij 
verliet, na de hoogste eereprij-
zen weggedragen te hebben, 
zijne scholen steeds met den 
roep van een bnieengewoon ta
lent. E n , inderdaad op vijf-
tienjarigen leeftijd had hij ook 
reeds zijne fllözofische studiert 
volbragt en kende h i j , behälve 
het Latijn en Grieksch, waarin 
Mj Mjnonder ui tmuntte , ook 
nog enkele ändere talen gron-
dig. Zijn vroom gemoed neigde 
naar d№'geestelijken stand heen; 
alzüo legde hij zieh op de god-
geleerdheid ijvetig toe, en deed 
zijne eerste H. Mis in 1797. 

M E Z. 

Sedert dien tijd was hot catechi-
seren en hetbiechthooren, en 
wat verder tot het H. dienst
werk behoordü, zoodanig zijn 
lust en leven, dat men niet 
begrijpt, hoe hij nog tijd ove-
rig kon hebben, om zieh, zoo 
alsspoedigbleek, nog op andere 
geestoefeningett loeteleggen. Im-
mers , behalve de wijsbegeerte, 
geschiedenis en aardrijkskunde, 
hield hij zieh met kruidkunde 
en poSzij niet minder ijverig 
bezig, studeerde voorts de Griek-
sche en Latijnsche klassieken, 
en voegde verder nog daarbij 
de kennismaking met wat de 
moderne letterkunde hetvoor-
treffelijkst opgeleverd had. Dit 
alles te zamen genomen ware 
genöeg geweest, om hem een' 
eersten rang in de geletterde 
wereld te doen bekleeden; doch 
bij al die geleerdheid voegde 
zieh nu hog de wondergave der 
talen, die hem den hoogsten 
roem verwierf, aangezien hij 
door de uitgebreidsle spraak-
kennis te regt, voor den man 
van alle tijden en van alle na
tion mögt gehouden worden. Hij 
sprak het Albanisch, Amarisch, 
Angolisch, Arabisch, Aramäisch, 
oud en nieuw Armenisch, Bul
garisch , Catahniich, Chair 
deeuwsch, Celtisch, Chineesch, 
Deensch, Engelsch, Ethiopisch, 
Fransch, Georgisch, oud en 
nieuw Grieksch, Robreeuwsch, 
rabijnsch-Hebreeuwsch, Hindos-
tansch, Hongaarsch, Hoog-
duitsch, lllyristh, lersch, J№" 
Kaansch, Koptisch, Karacaisch, 
Kurdisch, Latijn, Maleisch, 
Maltesisch, Mongoolsch, Neder-
duitsch, Noorweegsch, Persisch, 
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Poolseh, PorlugeeschRussisch, 
Semantisch, Smscritisch, Sar-
Usch, Singalesisch, Spaansch, 
Syrisch, Tartawrsch, Tiroolsch, 
Turksch, Vlaamsch, Wdlla-
chisch, Zweedsch, gelijk ook 
flog de taal der Zigeuners of het 
2 P 0 g e n a a m d Eoedevwaalsch (*). 
Hoe gnbegrijpelijk reeds dekett-
njs* van al deze talen in 6en 
enkel hoofd schijnen möge, zoo 
verstand MEZZOFANTI toch nog 
buitendien. een aantal dialecten, 
en met zulk een tact en eene fijn-
heid van opvatting, dat hij al 
spoedig onder het gesprek zieh 
naar ieders wijze van uijtdruk-
k i n g , met het meeste gemak, 
wist te voegen. Op die wijze 
werd datt ook zijne vermaard-
heid in ItaUe", en weldra geheel 
de heschaafde wereld door zoo-
danig gevestigd, dat geen rei
ziger zonder hem te bezoeken, 
de plaats verlief, waar hij zieh 
ophield, en vele geleerden zelfs 
naar hem heen t rokken, om 
hem te leeren kennen en te be-
wonderen. Zoo, onder anderen, 
de beroerqde sterrekundige ba-
ron VON ZACH, die MEZZOFANTI 
met den kapitein SMITH ' En-
gelsch hoorde spreken, Russisch 
en Poolsch met den prins Voi.-
KONSKI, en zelf Hongaarsch, 
Duitsch, Walachisch en Ti
roolsch met hem sprak, zoodat 
hij in verbazing verklaart: Ik 
kwam naar Roms, om de he* 
melwonderen, te leeren kennen, 
en, sie, ih heb er het grootste 

D 4 

wereldwonder gevonden. Lord 
BYRON, de stelselmatige verach
ter aller wetenschap, noemde 
desniettemin MEZZOFANTI » den 
BRIAREDS der talen, een wan
delende Polyglot, die ten iijde 
van Babels-tofrenbouw had moe-
ten leven, om voor algemeenen 
Tolk te hebben kunnen dienen, 
een echt wondermensch, sonder 
de minste aanmaliging. Ik Steide 
hem in alle nrij bekende talen 
op de proef, al kende ik daarin 
slechts een of anderen vloek; 
doch niet alleen in de1 mij 
yreemde Spraken, maar zelfs 
in het Engelsch, mijne moe-
dertaal, heeft hij mij te schände 
gemaakt." Toen hij tot de kardi-
naalswaardigheid verheven werd, 
vvenschlen hem drie en veertig 
kweekelingen der propaganda, 
ieder tot eene verschilfende na-
tie behoorende, daarmeds gelnk, 
en MEZZOFANTI vertaalde voor 
de bij dat plegtig bezoek aan-
wezenden deze onderscheiden 
toespraken, tot hem zoowel in 
poezjj als proza gerigt, en on-
derhield zieh voorts vlug en 
levendig met al deze jongelin
gen , ieder in zijne eigene taal. 
Keizer FRANS l van Oostenriß 
bezocht in 1819 MEZZOFANTI te 
Bologna, en liet hem in zijne 
tegenwoordigheid door zijn ge-
volg in allerlei vreemde Spraken 
op de proef stellen, doch men 
verklaarde, dat hij het Poolsc!^, 
Hongaarsch, Duitsch en Illy
risch volmaakt goed sprak en 

(*) Een geleerde* die M E Z Z O F A N T I te Rome bezocht en hem at deze 
talen in de Propaganda hoorde spreken, beweert^ dat er nog wel een 
mtal aan deze opgave ontbreekt. . , , 
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kende. Keizer NICOLAAS gaf, 
tijdens zijn bëzoek te Rome, 
de: verzekering, dat MEZZOFANTI 
zoo igoed Russisch sprak, als 
of hij le St. Petersburg geboren 
ware. Een Indische prins stond 
verbaasd, zijn lolk niet meer 
noodig te hebben, toen MEZZO
FANTI hem aan GREGORIUS XVI 
voorstelde. DeTurkschegezant, 
de, erfgrootvorst van Rutland-, 
met één woord, allen die Börne 
bij zijn leven bezochten, ston* 
den verstomd over zulk eene 
wondergave, en nagenoeg allen 
droegen in hunne Albums een 
schriftelijk aandenkert., hetzij in 
proza of poëzij, van den grooten 
geleerde, een elk in zijne moe-
dertaal, mede naar huis. In zijne 
boekerij .heeft men 140 verschil-
lende wpordenhoeken gevonden, 
waaronder zeer zeldzame; en 
zoo ook vele spraakkunslen, 
met aanmerkingen : van zijne 
hand verrijkt Onder zijne na-
gelaten papieren bevond zieh ook 
de, helaas, onvoltooid geblevene ' 
toelichting van een belangrijk 
Mexicaansch handschrift. Die 
MEZZOFANTI van nabij gekend 
hebben verzekeren , da t . hij 
zoowel voor de spraakleer als 
voor de wûorden van elke taal , 
zieh, enkel van de vergelijj-
kende méthode bediende. Wan-
neér hij alzoo eene of andere 
hem nog onbekënde taal leeren 
wilde, dan zocht Inj naar die, 
wplke hij kon vooronderstellen, 
er. het meest meê overeen te 
komen, en nu begon hij de 
afwijkingen der eene " van de 
andere, naauwjieurig na tegaan, 
e n . zoQ ontstond. dan van zelf 
eene kennismaking met het ge-

heele zamenstel der hem nog 
vreemde sp raak , . en tegelijk 
eeneimmer diepere.inzage van 
die, welke hij reeds kende. In-
tusschen is en blijft hei onbe-
grijpelijk, hoö c"ön erikelhooft 
zob oneindig vele vdrmen heeft 
künnen omvatten, e n , z e k e r , 
SAMSONS ligchamelijke kracht 
heeft de hersenkracht van MGZ-
ZOFANTI wel niet overtroffen. 
Met armen enntnet kinderen 
ging deze groote man het liefst 
van allen om; trotschheid kende 
hij, niet , en zöö weinig was 
hij verwaand op zijne gave, dat 
Inj zelfs niet eens de roinste 
wäarde aan al zijne wetenschap 
hechtte, en geene andere glorie 
-kende, dan in het verborgen wel 
te doen met woord en daad, 
en door het besteden van alles; 
•wat hij slechts missen kon, aan 
Christelijke liefdegiften. Aan 
eereteekenen, geleerde titels en 
höoge bedieningen heeft het hem 
dan ook niet ontbroken. Aan de 
hoogeschool van Bologna onder-
wees hij de Grieksche en He-
breeuwsche Letteren, tot dat 
NAPOLEON, wien hij den eed 
nie t 'zweren wilde, hem uit 
dien leerstoel verwijderde. Jo' 
AOHIM herstelde hem echter, na 
den val des keizers, in die-ge
leerde betrekking en schonk hem 
tegelijk de orde der Beide Sic«* 
lien. Meermalen bekleedde Inj 
het rector-ambt aan die ver-
maarde universiteit, gelijk meda 
dat van onderbibliothecaris, en 
vervolgens van bibliothecaris, 
nadat POZZETTI, zyn voorganger, 
overleden was. — Pius VII , op 
den H. Stoel terugkeerende, 
wilde hem naar Rome met zieh' 
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nernen, pm daar ; als secretaris 
der propaganda optötreden; maar 
MEZZÖFANTI weigerde die betrek-
king alleen uit zucht voorzijhe 
geboortestad, en de' herhaalde 
beden van den kardinaal CONSAEVI 
konden hem' daartoe evenmin 
bewegen, als het verlangen des 
kefzers van ' Oostenryk en des 
gropthcrtogs van Toshane, die, 
elk om strijd, hem in hunne 
Staten • in glansrijke bediening 
wilden stellen, doch zichmoes-
ten vergenoegen' m e t ; hem ten 
blijke. hünner ; hooge vereering 
alleen de" versierselen' hunner 
oi'den''bp de borst te ' mögen 
hechten. De grootherfög;.van 
Toskane • schonk hom eerst het 
Sint-Jozefs-hruis van Verdienste, 
en later, loen hij tot Kardinaal 
bettoemd was , het groot-krüis 
van diezelfde orde. Toen de kar
dinaal GAPELLABI, later GREGO
RYS' X"VT, het ambt van prefect 
der propaganda bekleedde, stond 
MEZZÖFANTI hem met den rnees-
teh ijver in deze zoö gewigtige 
aangelegenheden ten dienste; . — 
doch, als later de kardinaal, 
Paus geworden' zijride, hem voor 
zjjne bemoeijingen eene aan-
ziehlijke •srim.me -gelds toe wees, 
zond de' hederige geleerde .die 
penningen aan de propaganda 
zelve, ten dienste van de hui-
teh-Europesche Mission, op zijhe 
beurt ten geschenke. GREGORIÖS 
XVI verloor hem intusschen 
nooit uit het oogv tnaar drbegj 
even . als de kardinaal-aartsbis: 
schop van Bologna OPIZZONI, 
hem de teederste genegenheid 
eh eerbied toe. Bij zekere gele-

K genheid Steide deze Paus hem 

• D 

aan Ш' vreemden prinsi voor 
met de woorden. » Hier ziet 
gij den levenden PinksterdagP' 
» N e e n / H : Vader, antwoordde 
de ootmoedige geleerde•» ik ben 
slechls een oud, vri/j siecht geben
den woördenboek" Alslideener 
depütatie uit zijne geböortesfad 
naar Borne gereisd, verhief "zijne 
Heiligheid hem tot huisprelaat 
eh apostolischen protonotarius. 
In 1832 evenwel beriep de Paus 
hem voor goed naar Borne, ,waar 
hij nog datzelfde jaar werdb'e-
nPemd tot canonicus van Sta. 
Märia-Maggiore, en voorts :pn-
afgebroken -werkzaam is gebie
t e n . Spoedig daarna werd hij 
a ls : eerste bibliothecaris ;der 
Vaticaansche boekerij aangesteld 
en tevens als kanonik overge-
plaatst bij Sint-Pieter, welks 
kapittel hem de leiding таи het 
seminarie toevörtrouwde у .en 
waaraan hij het grootste deel 
van zijn ambts- en van zijn 
canonicaats inkomen besteedde, 
terwijl hij zelfs verscheiden1 Se
minaristen van aanleg däar.. op 
zijne kosten onderhield. Hij 
was een groot kenner : van schür 
derijen,. en heeft als. zpodanig 
menigmeesterstuk,dat'verloren 
geraakt ,.• of.: onkenbaar geworden 
w a s ! tot sieraad voor eene der 
zä len«; van i de Vaticaansche; bibli-
otheek. opgespoord , *ontdekt en 
betioudeh. In het corisistorie van 
den 12 Febr. 1838 vierd hij tot 
kardinaal verheveh j ! -en tot. lid 
benoemd van deri congregatie der 
Propaganda, van den Index en 
den Rihis, tot prefect der. Stu
dien, voor het examen der bis* 
Schoppen, en voor de Sinesöhe 
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aangelegenhedea. Na den dood 
van den kardinaal SALA , werd 
Mj apostolische visitator van hqt 
hospitaal van Sint-Jacob, enpre> 
sideüt vaä den raad van admini-
ßlrätie van het groot hospitaal 
des i Aller heiligsten Verlossers 
ad sanctü sanctorum,. Eindelijk 
werd hij ook nog visitator van 
het buis der Catechümenen, 
waar tevens zijne uitgebreide 
laatkennis van het grootste nut 
•was, alsmede visitator van het 
klooster van Maria Boodschap. 
Hij was protector der stad Bo
logna'van het marktvlek Me
diana , en van de gemeente 
Gavignaw in Latittm, van alle 
Cärmeliten-ordefi,, vati de cott-
gregatie der hospitalen en van 
vele andere kloosters en broe-
derschappen« Voor alle vreem-
delingen was hij een altijd 
hereidvaardige biechtvader, zöö 
zelfs, dat hij dikwerf verzekerde, 
voor zijne uitgebreide taälstudie 
den stärksten prikkel gevonden 
te hebben in de zucht, om dit 
gewijd liefdewerk zoo v^ l en 
zöo uitgestrekt mogelyk te küh
nen verrigten. In het laatste 
jaar zijns levens bekleedde hij 
dan ook nog hat ambt van 
biechtvader,in hetnieuwekloos
ter der Polinnen. Een oneindig 
aäntal akademische diplomen is 
na zijn dood onder zijne papie
ren gevonden. • Men, kän öok 
ligtelijk denken, dal geheel 
Europa zieh beijverde, om; zulk 
een' geleerdo naar behooren te 
vereerea, want, zeker was het, 
dat zijn naatn eene wetensenap« 
pelijke instelling tot grooter 
lüister verstrekte, dan haar 
diploraa hera. Gedurende de 

E l. 

maanden February, Maarl, en 
April van het j aa r1848 overviel 
hem eene ziekte, waarvan hij 
niet meer herstelde, en tot wel
ker dopdelijken afloop de Staat-
kundig® verwikkeling, waariß 
Italié destyds reeds zoo ernstig 
ver ward begon te taken, niet 
weinig heeft bijgedragen. Toen 
eindelijk de H. Vader vlugten 
moest, verklaarde hij , dat nu 
ook zijn leven niet lang meer 
duren zou. Op het einde van 
February 1 8 4 9 nam de ziekte 
dan ook zulk eene ernstige wen
ding, dat weldra alle hoop op 
het behoud van den doorluch-
tigen lijder vervlogen was; den 
I S Maart ging hij de eeuwige 
rust kalra en gelaten in , ^ 

, zieh nog tot op een half mir 
vóór zijn verscheiden, zy'nefi 
patroon den H. JOZEF vurig 
aanbevolen, en God en de hei
lige Maagd tot zijnen laatsten 
ademtogt met de teederste liefde-
uitdrukking aangeroepen te heb
ben. Hij stierf, door de heilige 
genademiddelen der Kerk her-
haaldelijk gesterkt, den dood 
der regtvaardigen, en werd reeds 
den; volgenden avond naar de 
kerk van San-Onofrio, waarvan 
hy den kardinaalstitel voerde, 
in stille o vergebragt, omaldaari 
volgens zijne laatste wilsbeschik-
king, begraven te worden. De 
tydsomstandigheden gedoogden 
geen prachtstoet achter zijn lyk; 
doch de groóte man, die der? 
glans der wereld steeds gering 
en alleen Gods eer hoogschatte, 
was met zulk eene nederige №' 
aarde-bestelling 't best gedient 
Intusschen rust zyna asch in 
deze kleine kerk by die van 
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Ilali&'s grooten dichter, TASSQ, 
den zanger van het Verlost 
Jeruzalem; en het nederige gräf-
gesteente van beide beröemde 
mannen wekt meec bewonde-
ring, dan de trotsche praalbo-
gen en heel de heidensche luister 
van 't wereldveroverend Rome. 

MIAULIS (ANDREAS BOKAS) , 
een beroemda Grieksche admi-
raal, in 1771 te Negroponle 
geboren, dreef voor de omwen-
teling eenen voordeeligett graan-
handel naar Frankriß eaSpanje 
en bewees zijne bekwaamheid 
tot opperbevelhebber, door de 
overwinningen bij Palms ( 5 eä 
6 Maart), Speszia ( 2 0 Septb. 
1 8 2 2 ) , door het verbrandender 
Turksche vloot in de haven van 
Modbn ( 1 2 Mei 1 8 2 5 ) , efi de 
overwinning bij de kaap Papas 
den 8 January 1820 . Onder 
lord COCHRANE leefde hij op 
Porös en Hydra; CAJPO »'ISTRIAS 
Steide hem eerst wedör aan het 
hoofd der marine,, doch belee-
digdö weldra den vrijheids- en 
geregtigheidszin van den dappö-
ren held zoo zeer, dat deze 
zieh gaarne tot aanvoerder der 
opgewönderi Hydrioten aanböod, 
en den president, zoowel als 
deszelfs ä opvolger AUGUSTINUS 
CAPO D'ISTRIAS , nadrukkelijkeü 
tegensland bood. De zegepraal 
der nationale partij was groo-
tendeels aan hem toetesChrijven. 
Door den koning, aan wienhij, 
benevens andere daartoe verko-
zenen, de huldiging in München 
overbragt, met de aangelegen-
heden der vloot belast, en tot 
zee-prefekt en onder-admiraal 
verheven, overfeed de vader-

landslievende man te Athene in 
1 8 3 5 . Hij rust naast het ge-
denkteeken van THEMISTOC&ES. 

MICARA (LODEWIJK), kardi-
naal, in 1 7 7 5 , te Frascati ge-
boren, wist door zijne talentetö 
en zijne diensten, de toegene-
genheid van Paus LEO XH'te 
verdienen, die hem in 1 8 2 6 
met het Roomsche purper ver-
eerde. Na den dood van GRE
GORYS XVI sprak hij in het 
conclave eene redevoering uit, 
waarin hij aan zijne ambtgenoo-
ten äanraadde, om in de keuze 
van den nienwen Opper-herder, 
enkel de behoeften der Kerk te 
raadplegen. Als voorstander der 
concessien, waafvan het hem 
niet moeijelijk was, de treurige 
resultaten te voorzien, overlöed 
hij als deken varr het heilige 
Collegie, te Borne, den 2 4 Mei 
1847. , en liet aan de armen 
het grootste gedeelte van zijn 
vermögen na. 

MICHAIAON (CLAUDIOS), een 
beeldhouwer, te Lyon in 1751 
van arme ouders geboren, öpen-
baarde reeds in zijne kindseh-
heid veel aanleg voor de kunst, 
waarin hij zieh beroemd heeft 
gemaäkt; hij werkte eenigen tijd 
zonder anderen gids dan de na-
tuur, en pas 1 5 jaren oud 
zijnde, Voerde hij eenigehouten 
beeiden uit, die hem de äan-
moedigingen der kenners* ver
wiegen. Nadat vrienden vah 
zijnen vader hem de middelen 
hadden gemakkelijk gemaakt, 
om te Parijs te komen, oftt* 
Ving hy' er de lessen van BRIDÄN 
(sie dat Art. -WM.), die hem 
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gebruiktc tot h a t bewerken der 
mascaronen van bet Louvre. 
Onafgebroken bij den arbeid, 
Jas hij des nachts in zijn bed , 
bij eene tlamp van zijnevinding. 
Na den gröoten prijs te hebben 
bèhaald, begaf hij zieh naar Rome, 
alwaar h i j met den schilder 
DR#1PS (zje dat Art. -Wbk.-) in 
betrekking kwam, en nadat deze 
geniale kunstenaar in 1788 oyer-
leden. was, .viel aan MICHALLON , 
bij eene mededinging, de eer t en 
d e e l , om he t praalgraf v o o r 
z'y'nen vriend in marmer uitte-
voeren. , Dit monument in de 
k e r k v a n Sta. Maria in via lata 
geplaatst, vestigde zijnpn roem. 
Ty'dens de vermoording v a n 
BASSEVILLE , kwam MICHAIXON 
te Partys; ,terug, behaalde ve r 
scheiden prijzen, door , de c o m -
missie v a n onderwijs uitgeloofd 
en Steide tot ,den walgang (terre-
plein), v a n d e n Pont-Neuf een 
plan v o o r , d a t niet uitgevoerd 
is. V o o r h e t muséum d e r Fran-
sche monumenten vervaardigde 
hij eèn schoon borslbeeld v a n 
JOANNES .GOÜJON. . Zijn laatste 
werk is h e t model v a n een 
standbeeld v a n ;CATO van ütica, 
hetwelk; hij v o o r de z a a l v a n 
liet wetgevend ligehaam moest 
verraardigen.- Ну overleed aan 
de gevolgen v a n eenen v a l , in 
Augus tus l799 . 

MICHALLON (ACHILLES ETNA) , 
een. landsçhapschilder, z o o n v a n 
den voorgaande te Partys in 1796 
geboren, kweekeling v a n DAVID 
en v a n VALENCIENNES , was pas 
12 jaren o u d , toen zijne proeven 
de aandacht wekten v a n d e n 
vorst Y o u s s p T O O F F , d ie h e m , 

om hem in zijne Studien aan-
temoedigen, eene jaarwedde 
toelegde. Na verscheiden eere-
penningen te hebben bekomen, 
behaalde hij in 1817 , met een-
parige stemmen, den grooten 
prijs voor het historisch land-
schap, De schilderijën , welke 
hij van Rome zond, onder welke 
men onderscheidt Gezigtvan het 
meer Nemi, Roeland te Ronces-
valles, en het Gevecht der La-
piten en Genlauren, plaatstea 
hem in den rang der meesters. 
Voor de tentoonslelling van 1822 
leverde Inj de Bouwvallen van 
het circus, een Gesigt uit den 
omtrek van Napels, . en een' 
Zwitserschen Waterval, welke 
het groote denkbeeld,, dat hij 
van zij'ne latenten gegeven had, 
bevestigden, Hij werd door den 
hertog van Orleans gebruikt om 
verschilfende gezigten van het 
park van Neuilly te schilderen. 
De dood ontrukte hem aan de 
kunsten in den bloei zijner ja
ren , den 24. September 1822. 
De beer' VANNIER , een zijner 
bloedverwanten, sprak op zijn 
graf. eeneredevoering u i t , welke 
gedrukt i s , zoo als ook de Ca-
talogus zijner schilderijën, Stu
dien, teekeningen enz., ten ge* 
tale van 463. In 1827 heeft 
men in het licht gegeven: Vu® 
etc. (Gezigten uit Italie en Stei
ne, volgens de natuur geteekend 
door MICÜALLON), in fol., vooraf-
gegaan door eene Levensschets. 

MicHAun (CLAUDE IGNACE 
FRANÇOIS), vrijheer, luitenant-
generaal, in 1751 te Chaux-
Neuve (Fr. Doubs-àen.1) geboren, 
in het begin kapitein by het 
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1.» bataillon vrijwilligers van 
zijn dep.*, werd hij in korten 
tijd luitenant-kolonel, en in Mei 
1793 tot brigade-generaal be-
vorderd. Hij onderscheidde zieh 
bij de regter-afdeeling van het 
Rijii-leget, vooral in het gevecht 
van den 1 2 September. Tot 
divisie-generaal benoemd, ver-
ving hij provisioneel PICHEGIUJ , 
in het opperbevel des legers, 
opende den veldtogt door de her-
overing van de sterkte Vauban, 
en bood, ofschoon met veel min
der strijdkraehten, het hoofd 
aan de aanvallen des vijands. 
In den winter 1795 laslte hij 
het kasteel van Manheim aan, 
en veroverde het na een bom-
bardement van 14 uren. Wegens 
eene kwetsing aan de knie ge-
noodzaakt het leger te verlaten, 
ontving hij , zoodra hij hersteld 
was; het commandement van 
Vlaanderen. Hij werd ook ad-
interim tot generaal van het 
leger van Engeland aangeduid. 
In 1800 en 1 8 0 1 , voerde hij 
hot bevel over verschillende 
corps in.Italic, en onderscheidde 
zieh bij den overtogt van de 
Etsch (Adige) en de Mincio. In 
1805 opperbevelhebber der Fran-
sche troepen in Holland, en in 
1800 gouverneür der Hanzö-
steden, bevond hij zieh in het 
volgende jaar bij het leger in 
Duitschland, en had grootelijks 
deel aan de inneming van Dant-
zig. Na de overgave dier stad 
met het commandement van 
Berlijn belast, werd hij later 
gouverneur van Maagdeburg, 
en bevelhebber van de militaire 
afdeelingen der JE^e en Saale. 
Bij de restauralie, werd Inj tot 

ridder van den H. LODEWHK 
en algemeen inspecteur der in> 
fanterie benoemd. Gepension-
neerd in 1816 , ging hij Lui 
zancy bew'onen,' alwaar hij den 
2 6 September 1835 overleden 
is. De generaal MICHAÜD was 
de deken , der lüitenants-gene-
raalj hij had DESAIX, SAINT-CXR 
en EXEBER onder zijne" hevelen 
gehad. 

MICHAÜD (JOZEF), lid der 
Fransche akademie, in 1 7 6 7 , 
in het vlek Albens", in Saiiooije, 
geboren, na in het collegie van 
Bourg, waar zijn väder was 
gaan wonen, zijne ; Studien te 
hebben volbragt,; kwam hij in 
1791 te Parijs, en trad het 
eerst in de loopbaan der lotteren 
op door een Voyage etc. (Beis 
mar den Mont-Blanc) metiver» 
zen doormengd. In den omgang 
met • koningsgezinden gekomen, 
werkte h i j , ofschoon nog vrij 
jong zynde, mede aan de re-
dactie van verschillende dagbla-
den *dier kleur. < Na den val 
des troons op den 10 Äuguslus, 
was hij verpligt, om zieh ver-
scholen te houden; !? maar niet 
lang duurde het of hij vertoondö 
zieh weder in de gelederen van 
de tegenstanders der omwente-
l ing, en op den 2 2 September 
1792 (gewigtige dagteekening!), 
verscheen het I.e. N.o der Quo-
tidienne, waaryan hij een der 
slichters was , en dat hij: in 
weerwil van velerlei gevaren en 
tegenkantingen, niet ophield te 
handhaven. Het gelukte hem 
aan het schrikbewind te ont-
snappen, en, zoodra hij er toe 
in Staat was, hervatte hij in 
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de dagbladen zijne worsteling 
len gunsle der monarchie. Den 
13 Vendémiaire werd hy in con-
tumacie ten dood veroordçeld j 
een jaar later liet hij dit- von-
nis vernietigen, en hervatte 
andermaal de directie der Quo
tidienne, Den 18 Fructidor, in 
de lijst der veroordeelden tot 
ballingschap begrepen, kvvam 
hij eene schuilplaats in de Jura-
bergen zoeken, en maakte de 
verveling zijnereenzaamheidbe-
kooriyk door, de zamenstelling 
van le "Printemps d'un proscrit 
[De Lente van eenen banneling), 
een dichtstuk in den beschry-
venden slijl, waarover CHÉNIER , 
i n zijn verslag over de tienjarige 
prijzen y met lof heeft gespro-
ken , ofschoon hij geen vriend 
dier genre was » en zieh over 
MICHAUD le beklagen had , die 
piet had opgchouden, hem in 
z'y'n dagblad aanteranden, en 

; soms met eene hevigheid, die 
zelfs door den partijgeest niet 
gewettigd wordt. Na den 18 

,i Brumaire, bij het vertrek van 
den 1.en Consul naar Marengo, 

\ te Partys leruggekeerd, gaf hij 
in het licht de Adieux à Bona
parte , een ernslig pamphlet, 
met vuur en diepzinnigheid ge-
schreven. Door zijne vrienden, 
vooral door FONTANES, aange-
spoord, die hem aan de nieuwe 
dynastie wenschte te verbinden., 
vörvaardigde hij voor het hu-*-
welijk van NAPOLEON met MA
RIA LOUISE , het 13 . e boek der 
JEnîde, of het huweltyk van 
Mnms en Lavinia, In 1813 
verving hij CAÎLHAVA by de 
Fransche akademie, en werd, 
ien gevolge van omstandighe-

den , ontslagen v a n de lofrede 
van zijnen voorganger uittespre-
ken. Bij de rèslauratie werd 
hij tot algemeen censor der dag» 
bladen benoemd, welko belrck-
king hij niet uiloefende, alsmeda 
tot plaatsvervangend voorlezar 
des konings. Gedurende de 
honderd dagen nam hij dewijk. 
naàr het dep.t Saône en Loire, 
bij zijnen vriend BERCHOUX, den 
schrijver der Gastronomie, en 
kwam eers.t na de terugkomst 
des konings weder in Partys, 
In hetzelfde jaar (1815) door 
het ^Im-dep.t tot de kamer der 
afgevaardigden gezonden, nam 
hij aan de regterzijde zitting 
bnder de gemqgtigde mannen. 
Hij vond in de kamer niet het 
sprekers-bijval, hetwelk z'y'ne 
vrienden verwacht hadden, en 
hield, na de prdonnantie van 
den 5 September 1 8 1 6 , op er 
lid van te zijn. Terwijl hf 
steeds voortging met het leveren 
van geestige artikels aan de 
Quotidienne, voltooide (hy zijne 
Histoire- des croisades (Geschitf 
dénis der kruistogtçn), dat zijn 
voornaamste letterkundige roem 
is gebleven, en waarvan de 
beste uitgave, 1825—29 , .ni* 
10 d i > , in 8.vo bestaat, daar-
onder begrepen de BibHotkeà 
der Kruistoglen, 3 d l . n , en de 
Arabische Eronijken, door den 
heer REINAUD in orde gebragt. 
Hy sloot zich bij de konings' 
gezinde schrijvers aan, die het 
ministerie VILLÈLE bestreden, eP 
verloor in 1827 zijnen post van 
voorlezer des konings, wijl hjj 
de beraadslaging der akademie 
tegen het ontwerp van wet op 
de drukpers had onderteekenel-
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Na in 1829 meer dan ÖOjaren 
bereikt te hebben, ging Inj de 
plaatsen bezoeken, welke hij in 
zijnè Geschiedeniè tier "kruiàtsg1-
ten beschreven had , en zijnè 
re is , waarop hij werd yerge-
zeld, door den beer POUJOULAT 
onder den titel van Correspon
dance de l'Orient, 1833—36, 
6 dl.» in 8.*», in het liöht >ge-
geveh, vermeerderde nog zij nen 
roem als schrijver en waarne-
mer. In 1833 ondernam hij 
met zijnen jongen medewërker 
eene Nouvelle ^etc. (Nieüive wer-
zameling van Gedenkschriften 
betrehkeliß de geschiedenis van 
Frankrîjk), en hij leefde lang 
genoeg om Het einde dezer eer« 
volle onderneming te zien. MI-
CHAUD overleed to Passy, den 
30 September 1 8 3 9 , door alle 
partijen geacht, en den roem 
nalatende van een der geestigste 
verhalers vari onzen tijd tezijn. 

MIÖHATJX (ANDREAS) , een be-
roemde kruidkundige, den 7 
Määrt 1746 te Satory by Ver
sailles: geboren, studeerdeonder 
IIÏÎMONNIÉR ett JUSSIEU, en deed 
in 1779 eene reis naar Enge* 
land, vanwaar hij een aahtal 
toenmaals in Frahkriß nog on-
bekende boomen en struiken 
terugbragt. In het volgende 
jaar vergezelde hij LAMARCK, en 
THOÙIN, naar de bergen van 
Auvergne, doorkruiste de Py
rénéen en kwarn in Spanje, 
alwaar hij verscheiden zaden 
aankocht, die aan den planten-
tuin overgegeven, en onder de 
aankweekende kruidkundigen 
verdeeld werden. MONSIEUR (la
ter LoDEWijK XVIII) zond hem 
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i»; J 7 8 2 naar Persiti; Hij Meie 
zjoh' eenigen •• %'d M Babsom o p , 
om berigten omlrent het land 
Mewinnen , eh zieh in ^eJ>er-
zisehe ; ta'al te 1 oefenen. • Hij 
tràchtte in Persie doortedrifte 
gen , maar dat rijk werd door 
de burgeroorlogen verscheurd, 
en de Arabieren, die de, grea-
z-en verwoestten', plunderden 
hem uit en lieten hem enkel 
zijne boeken behouden. De Ea-
gelsche consul te Bassora trok 
zieh- zijner aan , en verschalte 
hem. de middelen, ora zijne 
reis voortlezetten. Na zieh naar 
Schiras te hebben begeven, ging 
hij vervolgens naar Ispahan^ 
alwaar hij'den koning van eene 
gevaarhjke ziekte genas.' • Hij 
bragt twee jaren door met het 
bezoeken der -verschilfende dee? 
leu van Perziè'i van de Indische 
tòt aan de Easpìschesee* Niet 
ver van Bagdad,' ontdekte >hg 
in eenen näar SÉMIRAMIS' 'be~ 
noemden t u i a , een Persepóli-
taansch gedenkteeken 'dät hij 
aan het kabinetivan joudheden' 
der koniriklijke bibliolheek zond. 
Naar Frankrißt teruggeroepen, 
was hij gehood'zaakt om van het 
door hem gevormde plan afte-
zien, om het land ten oosten 
van de Easpische see te bezoe
ken , en zieh naar Thibet en he t 
koningrtjk Kachmyr of Cache-
myre le begeven, en kwam hij to 
Pariß t e rug , verrijkt met een 
heerlijk kruidboek, en verschei
den kostbare zaadsoorten. Op 
last des bestuurs, ondernam h i j , 
in 1785, eene reis naar Noord* 
Amerika, en doorkruiste gedu-
rende twee jaren die tfitgestrekte 
gewesten, van Florida tot aan 
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d e Hudson-baai e n van Canada 
t o t a a n de Missisipi, terwijl hij 
dikwerf Woeste o f door wilden 
bewoohda gewesten doortrok. 
De vruchten dier toglen waren 
60 duizend boom-loten e n 40 
kislen met Saden, welke hij 
» a a r - het museum zond. Nadat 
de 'omwentel ing hem van zijn 
tractement had beroofd, offerde 
hij er zijne geheele fortuin a a n 
op > o m zijne togten voorttezet-
ten. Toen zijne middelen ein-
delijk uitgeput waren, was hij 
genoodzaakt. naar Europa lerug-
tekomeh. Op zijne terugreis ' 
leed hi) schiphreuk, en redde 
«nkel zijnen persoon en vier kis-
ten zijner verzamelingen. Den 
25 December! 1796 kwam hij 
te Parijs a a n , en n a gedurende 
d r i e jaren" billijke reclamation 
te hebben ingediend, slond het 
directorium hem, slechls geringe 
schadelodsslellingen toe.; Ge-
lukkiglijk behield MICHAUX, aan 
ontberingen gewoon, te midden 
van Parijs, de gewoonten, welke 
hij in zijn omzwervend leven 
had aangenomen; hij voeddo 
zieh slechts met zeer eenvou* 
dige spijzen, welke hij zelf toe-
bereidde,: en sliep o p eene bee -
renhuid. In October 1800 volgde 
hij den kapitein BAUDIN o p zij
n e n logt naar Nieuw-Holland, 
doch scheidde van hem o p lie-
deFrance, van waar hij zieh 
naar de kust van Madagascar 
begaf alwaar hij in November 
1802 overleed. De naam van 
Michamia is door AITON a a n 
den Mindium van JÜSSIEÜ ', uit 
het geslacht der Campanulaceae, 
gegeven. Zijne voornaamste wer
ken zijn j l.o'Histoire etc, (Ge-

schiedenis der eiken van Noord-
Amerika) Parijs, 1801 , in fob, 
met .36 platen* — 2.oFloraT>o-
realis Americana*'Parijs, 1803, 
2 dl.«, in fol. met platen enz. 

MIEKEVELT. r— Z Ï 6 M l f t E V E t T 
•Wbk.- , . 

MILBEKT (JACQUES G É R A n n ) , 
een, schilder en naluurkundige, 
in 1766 te Parijs geboren, legde 
zieh vroegtijdig op de schilder-
kunst toe, terwijl 'hij bij voor-
keur zieh, tot voorwerpen uit 
de natuurhjke historié bepaalde, 
voor welke wetenschap hij eene 
bijzondere neiging gevoelde. In 
1795 tot onderwijzer der tee-
kenkunst bij de school der mijn-
werken benoemd, onlving hij 
i n het zelfde jaar den last,"om 
d é Pyrénéen te bezoeken, er 
d e liggingen van afleleekenen 
e n d e voortbrengselen te bepefe-
n e n . I n 1799 bezocht hij de 
Alpen,,en i n het volgende jaar 
Vergezelde hij als teekenaar den 
kapilein BAUDET naar d e zuid-
pool-landeh, e n werd bij zrjne 
terugkomst door het ministerie 
belast met het opzigt van den 
druk dier reisbeschrijving (ziö 
PÉRON -Wbk.-yia 1815vertrok 
hij naar d e Vereenigde Staletl 
van Amerika, waar van hij het 
uilgestrekte grondgebied en de 
voortbrengselen der drie' rijken 
met eenen onvermoeiden ijver 
beoefende. V a n e e n ' dier tog
len kwam hij terug, met voort
brengselen beladen, welke hij 
voor het kabinel des konitigs 
verzameld had , toen hij door 
Mgr. DE CHEVERUS (zie dat Art.) 
ontmoet werd, diedezen zwaren 
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last volstrektelijk tot Boston met 
hem wilde deelen. Na zeven-
jarige nasporingen, gedurende 
welke hij meer dan 6 0 bezen-
dingen had overgemaakt, welke 
planten, levende vogelen, vier-
voetige dieren enz., en meer 
dan 8,000 stalen van rotsen, 
delfstoffen, bergzouten enz. be-
vatteden, nam hij de reis naar 
zijn vaderland weder aan, door 
den beer DE CHEVEKÜS vergezeld, 
die insgelijks naar Frankrtyk 
terugkeerde., Daar de onder-
sleuning, welke hij van de re-
gering had onlvangen, niet 
toereikende was geweest, om 
zijne kosten le dekken, had hij 
op deze reis een gedeelle van 
zijn vermögen verteerd. Na de 
omwenteling van 1830 bekwam 
hij het kruis van eer, en over-
leëd in behoeftige omstandighe-
den, den 5 Junij 1840. Men 
heeft van hem: l .o Voyage etc. 
(Schilderachtige rets naar lie 
de France, de Kaap de goede 
Hoop en het eiland Teneriffe), 
1 8 1 2 , 2 dl.«, in S.™, .met 
atlas; — 2.o, Itinéraire etc. 
(Schilderachtige reisbeschrtyving 
längs de rivier Hudson, enz.), 
1827—29, 2 dl.*, in 4,to, met 
atlas; — 3 , o Vie etc. (Levens-
beschrtyving van den beer DE 
CHEVERUS enz , ) .— ;' 

* MILLINGEN (JAMES), een be-
roemde oudheidkundige, in 1775 
te Lenden geboren. Gunstige 
belrekkingen zijner jeugd vorm-
den reeds vroegtijdig zynen 
smaak. Zijn vader bezat eene 
rijke bibliotheek en eene soboone 
verzameling van vazen en andere 
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oudheden, en de zoon, dien 
men, wegens de gegoedheid der 
familie, volle vrijheid lief., hield 
zieh met welbehagen met deze 
voorwerpen bezig. Hij maakte 
toenmaals reeds kennis met ver
scheiden voorname oudheidkun» 
digen, koesterde voor het overige 
het plan om krijgsbouwkundige 
•te worden, doch werd door 
aanhoudende ziekelijkheid in de 
uitvoering daarvan teruggehou-
den. • In 1790 kwam hij met 
zijne familie te Partys, waar 

•zijn vader ging wonen, wijl hij 
het grootste gedeelle van zijn 
vermögen in Fransche papieren 
had belegd, en in den woeligen 
en onstuimigen lyd - deze • gol
den ' op de plaats zelve bewaken 
wilde. MILLINGEN kon alsnn 
onder de leiding van BARTHE-
LEMY , MONGEZ , TERSAN en an
deren zijne archaeologische stu
died voortzetten, doch niet voor 
langen tijd. Hij had eene be-
trekking in een Hollandsch 
bankiershuis bekomen, .en dit 
was voldoende, am hem in 
eonen tijd verdacht te maken, 
waarin men elken rijke en el» 
ken vreemdeling als eenen za-
menzweerder beschouwde. De 
besluurders van zijn bankiers
huis — vader en twee zonen — 
stierven op denzelfden dag on
der het valmes, MILLINGEN zelf 
werd in de gevangenis gewor-
pen , waarin hij elf maanden 
moest doorbrengen. Toen hij ein-
delijk in 1794 in vrijheid werd 
gesleld , verliet hij < Frankrtyk> 
en begaf zieh' over Holland en 
Hamburg naar Engeland, doch 
keerde in 1797 andermaal lerug. 

E 



66 M I L. 

Do tijd was weder onrustig en 
MILLINGEN werd als vreemdeling 
ten tvyeedenmale gevangen ge-
zet. Hij werd van de eene regt-

\bank naar de andere gesleurd, 
en eerst na verscheiden rnaan-
den weder in vrijheid gesteld. 
Hij verbleef alsnu tot 1801 in 
Engeland, en maakte omtrent 
dezen tijd gebruik van de vredes-
onderhandölingen, om zieh ten 
derdenmale naar Frankrijk te 
begeven. Gemeenschappelijk met 
eenen anderen Engelschman, 
riglte hij le Parijs een handels-
buis op, en was wederongeluk-
kig. De vrede van Amiens was, 
zoo als bekend i s , van korten 
duur, en bij de vernieuwing des 
oorlogs ging het huis van MIL
LINGEN te niet. Hij had nu voor 
de eerste maal den tijd om Italic 
te bezoeken, werwaarts hem zoo 
wel. zijne lievelingsneiging als 
de zorg voor zijne gezondheid 
riepen. Hij vertoefde aldaar in 
Florence, Napels, Rome en 
maakte alom de grondigste Stu
dien. Eerst. na een achljarig 
verblijf, kwam hij met zijn 
eerste werk te voorschijn, be-
staande in eene Verhandeling 
over debelangrißkstemmtenvan 
het kabinet van Milane. In het 
volgende jaar gaf hij in 60 platen 
in fol. een werk over de vasen 
in het licht, hetwelk men als 
een model werk van dien aard 
kan beschouwen, terwijl de 
platen zieh door naauwkeurig-
heid en schoonheid bijzonder 
onderscheiden. Aan dit werk 
sloot zieh vier jaren later een 
dergelijk aan over de vmen der 
versameling Coghil. Zijn voor-
naamste werk echter is unedited 

Monuments, 1 8 2 2 , eene voor-
Stelling en critiek der toenmaals 
bekende heschilderde vazen. In 
Engeland werd dit Verdienste-
lijke werk naauwelijks opge; 1 

merkt. MILLINGEN had de ei-
gendommelijkheid zeer laconisch 
te schrijven en menige gewigtige 
onldekking, die aan anderen 
stof tot eene schitterende ver
handeling zou gegeven hebben, 
maakte hij in weinige regels af. 
Zulk eene behandelingswijze 
was niet de geschikte, om op-
merkzaamheid te- verwekken, 
vooral niet in eenen kunsttak, 
waarin kwakzalverij en halfge-
leerdheid bijzonder te huis be-
hooren. De tweede afdeeling, 
die in 1826 in het licht ver* 
sebeen, draagt de kenmerken 
dezer geringe belangslelling i 
want MILLINGEN bepaálde zieh 
niet slechts tot de helft der % 

platen, maar legde ook aan 
het graveren niet die zorg W 
koste, welke men vroeger van 
hem gewoon was. Met deze 
beide afleveringen hielden de 
Unedited Monuments op. Mrt>' 
LiNGEN gaf sedert dien tijd nog 
slechts twee werken over de 
Numismatiek in het l icht, het 
laatste in 1 8 4 1 , hoofdzakelijk 
een twistschrift tegen MABCHI 
en TESTIERI , die in hun Itah* 
aansch Patriotismus' beweerfl 
hadden , dat Griekenland zijne 
beschaving van uit Italie beko-
men had. Na dezen arbeid nam 
de ziekelijkheid van den ver-
ouderenden man, meer enmeer 
de overhand, lot dat de doód 
hem eindelijk van zijn langdurig ( 

lijden verloste. Het is zeer te 
I wenschen, dat zijne letterkun-

file:///bank
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dige nalalensehap, die zeer aan-' 
zienlijk mDet zijn, in kundige 
banden valle. 

MIL ON (KABEL), een let (er
kundige , in 1754 te Luik ge
boren, was eerst onder-biblio-
thekaris van den prins van Condé, 
verkreeg vervolgens den leerstoel 
der v/etgeving in de school van 
het Panthéon. Tot hoogleeraar 
der oude talea in het lyceum 
Napoleon benoemd, werd hij 
eenigen tijd daarna in de Sor
bonne met den ieergang van de 
geschiedenis der oude wijsbe-
geerte belast. Sedert verschei
den jaren had hij reeds van het 
onderwijs- afgezien, toen hij le 
Parijs, den 31 Jul*u' 1839 over-
leed. Een geleerde bibliographe 
zy'nde, kende hij de beste boeken 
in bijna alle wetenschappen in 
den grond. Behalve vele geachle 
vertalingen (in het Fransch), 
heeft ! men van hem: l .o Poé
sies légères (Losse gedichlen), 
waaronder men voorâl opmerkt 
l'éventail (de waqijer) ». welk 
dichtstuk veel brjvâl vond; — 
2.o Histoire etc. (Geschiedenis 
van de reizen der Paussen van 

af INNOCENTIDS I tût PlOS V I ) , 
1782,- in 8.™- — 3.o Intro
duction etc. (Inleiding tot de ge
schiedenis der onlusten in de 
Vereenigde Provinciën van 1777'• 
tot 1787), 1788 , in 8 . V 0 ; — 
4.o Histoire etc. (Geschiedenis 
der Undingen, welke in Enge
land sedert JOLICS CESAR ge-
daan zyn), 1798 , in 8.™ Hij 
was met DOGHOSAL de uitgever 
der Volledige Werken van De-
JUBSAis, en hij heeft vervol-

gen geleysrd op de Elements 
etc. (Beginselen der geschiedenis 
van Frankriß en der geschie
denis van Engeland), door den 
abbe" MILLOT (zie dat Art. -Wbk,-) 

* MlLORADOWITSCH (MlCHAL 
ANDREJEWITSCH » graaf VON) , 
keizerlyk Russisch generaal der 
Infanterie, in 1770 geboren, 
maakle in 1787, den veldtogt-
legen de Türken en in 1794 
dien tegen de Polen mede, werd 
wegens zijne dapperheid snel 
bevorderd, voerde als generaal-
majoor, in 1799, devoorhoede 
van SUWAROW in Ilalie, en in 
1 8 0 5 , als lüitenant-generaal, 
eene Russische afdeeling bij Aus-
terlilz aan. In 1808 bezeüe 
hij Wallachije aan het hoofd 
van een Russisch corps, narn 
Giurgewo en Slobodseschah in , 
en sloeg de Türken bij Giur
gewo. In 1812 organiseerde hij 
het eerste. reserve-corps tegen 
de Franschen, en Voerde het 
aan tot het hoofdleger voor den 
slag van Mosaisk, commandeerde 
daarop als generaal der infanle
rie de voorhoede, welke tusschen 
het hoofdleger van KUTUSOW en 

. het Fransche leger geplaatst was, 
in den regler-vleugel des laat-
sten opereerde, en den vijand 
veel afbreuk deed. In 1813 be-
kwam hij een eigen corps- stond 
gedurende den slag van Lützen 
bij Altenburg, en dekte aldaar 
de linkerflank der Jbondgenoo-
ten-, Voerde daarna het bevel 
over de Russische achterhoede, 
en leverde daarmede d e n l 3 M e i 
het geyecht voor Bischofswer-
dau, len gcvolge waarvan hij 
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tot graaf werd verheven y- bij 
Bautzen voerde hij bet bevel 
over de voorhoede van den lin-
kervleugel, en Meld den 21 
Mei de aanvallen der Fransche 
voorhoede uit. Na den wapen-
slilstand commandeerde h i j , 
onder den grootvorst KONSTAN-
TIJ« het reserve-corps van het 
Boheemsche leger, droeg met 
dit corps wezenlijk veel bij tot 
de heslissing der veldslagen van 
Kulm en Leipzig, en Voerde 
dit corps öok in Frankrijk aan. 
Na den vrede werd MILORADO-
wiTSCH militaire gouverneur van 
St. Petersburg. In December 
1825 was hij bij den opstand 
der militairen in die stad te-
genwoordig, en lerwijl hij de 
zamengezworen toe'sprak, werd 
by door een pistoolschot gedood. 

MIKA (don FRANCISCO ESPOZ y), 
een Spaansch veldheer, den 17 
Julij 1781 te Idozin in Na-
varra geboren, was reeds vroeg 
zijn' vader, een' welgezeten 
landman, in zijnen arbeid be-
hulpzaam. Toen de Fransche 
legerscharen in 1808 Spanje 
overweldigden, nam hij als een-
voudige vrywilliger dienst in 
het bataillon van Doyle, van 
waar hij in het corps guerilla's, 
door zijnen neef opgerigt, over
ging. Nadat zijn neef in 1810 
door de Franschen was krijgs-
gevangen gemaakt, werd hij tot 
kapitein verkozen, enkortdaarna 
benoemde de junta van Arra-
gon hem tot aanvoerder van al 
de guörilla's van Narnrra; In 
dien titel door het regentschap 
des koningrijks, met het brevet 
van kolonel, bevestigd, werd 
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hij achtereenvolgend t o t briga-
dier , veld-maarschalk en alge-
meen bevelhebber van Jrragon 
benoemd. Het eersle gebruik 
dat MINA van zyne mägt maakte, 
was alle bendechefs te ontwa-
penen, welke even z o o geducht 
voor de inwoners des lands als 
voor de Franschen waren ge
worden, e n hij liet zekeren 
ECHEVARRIA, die zieh door zijne 
strooperijefl berucht had ge
maakt, fusileren. Aan het hoofd 
van een Corps parlijgangers door 
hem i georganiseerd , trachtte 
MINA d e krygsverrigtingen van 
het Fransche leger i n het noor-
den van Spanje te belemmeren, 
e n deed aan hetzelve groote ver-
liezcn ondergaan. Dikwerf ver-
r a d e n e n gedeellelijk geslagen, 
gelukte het hem echter altijd 
weder zijne troepen te vereeni-
gen, en herscheen hy weder veel 
geduchter o p den oogenblik dat 
men hem verdelgd waande. 0p 
het einde des oorlogs bevond 
MINA zieh a a n het hoofd van 
een leger van 31,500 man, dat 
13 sterke plaatsen veroverde en 
meer dan 14,000 kry'gsgevange-
n e n maakte. Het is waarschijn-
lyk dat hij van dat tijdstip af. 
er o p bedacht was , o m eene 
staatkundige rol i n zijn vader-
land te speien. In 1813 tot 
staatkundig chef van Navarra 
benoemd, maakte hij van deze 
vermeerdering van gezag g c ' 
b ru ik , o m de hervormingß11 

voor te bereiden, waarvan zijn 
hoofd zwangerging. NadatFBR' 
BINAND VII had doen bryk6°» 
dat hij hem wenschte te kennen» 
begaf hij zieh in Julij 181* 
naar Madrid, en verbleefaldaar 
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25 dagen, gedurende welke Inj 
verscheiden conferentien met 
den koning had. MINA kwam 
in Navarra terug, onlevreden 
over den vorst, en kwam op 
het. stoute denkbeeld om zieh 
van Pampehna meesler te ma-
ken; ten einde er de constilu-
lie der cortes uitteroepen. Nadat 
deze poging mislukt was, vlugtte 
hij naar Frankrijk, alwaar hij 
met onderscheiding werd ont-
haald door de officieren die 
hem bestreden hadden. Toen 
hij echter te Parijs kwam, werd 
hij op aanzoek van den Spaan-
schen gezant in hechtenis ge-
nomen. Men liet hem de keuze 
zijner verblijfplaats, en hij ves« 
tigde zieh te Rar-sur-Aube, 
alwaar hij van eene geringe 
jaarwedde der regering leefde. 
Gedurende de honderd dagen, 
verwierp hij de voorstellen, 
hem van. wege NAPOLEON ge-
daan, en begaf zieh heimelijk 
naar Zwitserland. Na de tweede 
reslauratie te Parijs terugge-
keerd, sloot hij zieh bij ver
scheiden mannen aan, die tot 
de oppositie behoorden. Toen 
hij de proclamatie der consti-
tutie van 1812 vernam, haaslte 
liij zieh, naar Spanje terugte-
keeren. Den 23 Februarij 1820 
in Navarra gekomen, veree-
nigde hij in de haast eenige 
zijner oude Soldaten, en vaar-
digde een manifest ui t , waarin 
hij den gang a fbakendedien 
men .moest volgen, om de ze-
gepraal der nieuwe regering te 
verzekeren. Den 11 Maartdeed 
hij zijnen in logt in Pampeluna, 
alwaar hij met den rang van 
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veldmaarschalk, den titel van 
kapitein-generaal van • Navarra. 
bekwam. Ontevreden met den 
geest, die in dat gewest heerschle, 
verkreeg h i j , om in dezelfde 
hoedanigheid naar Gallime ge-
zonden te worden. I n J u l i j l 8 2 2 
tot opper-veldheer benoemd der 
eerste militaire afdeeling (Kata
tonie), waar de koningsgezinde 
opstand de grootsle vorderingen 
had gemaakt, vond hij er de 
opstandeiingen meester van ver
scheiden sterke Steden, terwijl 
het te Vrgel, onder den naam 
van Regentsehap van Spanje zelfs 
een centraal-bestuur had. -Na 
zijn leger te hebben georgani-
seerd, maakte hij zieh meester 
van Castel-Follit, dat hij deed 
siechten, en van Balaguer, en 
versloeg in verschillende ont-
moetingen het geloofsleger. Den 
4 December maakte hij zieh 
meester van Vrgel, omsingelde 
er het kasteel,'waarvan hij de 
bezetting over de kling liet 
springen- tot belopning dezer 
wreede handelw'yjze, ontving hij 
den titel van kapitein-generaal 
van Katalonie. Na het getal zij
ner troepen verslerkt te hebben, 
noodzaakle hij de opstandeiingen 
naar Franhrijk te vluglen, en 
maakte in eene proclamatie be-
kend, dat de factie verdelgd was, 
en dat de militaire Operation 
waren afgeloopen. Maar de Fran-
sche tusschenkomst kwam wel-
dra aan de zaken eene andere 
gedaante geven. Nadat het le
ger , hetwelk men FERDINAND ter 
hulp zond, den 13 en 14 April 
1823 , de grenzen was overge-
trokken, vleide zieh MINA , dat 

3 
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h i j , even als in den vorigen 
oorlog, den vijand in kleine 
afdeelingen zou kunnen bestrij-
deh- maar de omstandigheden 
waren verschillend. Hij ontwik-
kelde nietlemin in deze ongelijke 
wörsleling, al de hulpmidde-
len, welke de moed, de wak-
kerheid en de tegenwoordigheid 
van geest hem konden ingeven. 
Na de vernietiging van het 
constitulioneel bestuur, onder-
teekende h i j , daar hij elken te-
genstand voor onmogelijk moest 
beschouwen, den 1 November, 
eene eervolle capitulatie, en 
zocht eene schuilplaats in En
geland. Te Plymouth aan wal 
geslapt, werd hij met geestdrift 
onlhaald, en begaf zieh daarop 
naar London, alwaar hij de ge-
nezing zijner wonden afwachtte. 
In 1834 beriep de koningin 
CBRKSTINA, regentes van Spanje, 
hem, benevens een aantal ban-
nelingen, ^ naar zijn vaderland 
terug. Hij werd zelfs voor eenen 
körten ttjd, in de Baskische 
provineiän, met het bevel be-
last over de troepen, welke 
bestemd waren, om ZÜMALA-
CABREGUY (zie dat Art. -Wbk.:) 
te bestrijden. Maar, evengeiyk 
zijne voorgangers, moest hij 
voor den opstand wijken, en 
zijne ondermijnde gezondheid 
nookzaakte hem weldra, om van 
al zijne betrekkingen al te zien. 
Hij begaf zieh naar Bareelonq,, 
alwaar hij den 24 December 
1836 overleed, MINA had een 
sterk ligchaamgestel en eene 
gespierde gestalte. Eenvondig 
in zijne manieren, matig en 
een.vijand der pracht, vast en 
onherroepelijk in z*ijne beslui-
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ten , vereenigde hij hoedanighe-
den, die enkel in builengewone 
menschen worden aangetroffen. 
Bewonderenswaardig door de 
heldhaftige énergie, welke hij 
ontwikkelde om de onafhanke-
lijkheid van zijn land te hand-
haven, scheen Inj zieh le ver-
nederen door zieh door den 
partijgeest te laten beheerschen, 
en hij verloor te midden der 
burgeroorlogen een gedeelte der 
roemrijke begoocheling, welke 
schoone wapenfeiten aan zijnen 
naam hadden gehecht. 

MIONNET (THEORÉ EDME) ,. een 
beroemde penningkundige, in 
1770 te Parijs geboren, werd 
in 1789 bij het parlement als 
advokaat toegelaten. Niet lang 
duurde het of de requisitie 
onttrok hem aan de.baue; maar 
na verloop van eenige maanden 
werd hij naar Parijs terugge-
roepen, en bij de bureaux van 
het openbaar onderwijs aange-
steld. Reeds in zijne eerste 
jeugd had MIONNET eenen heer-
sehenden smaak voor de pen-
ningkunde aan den dag gelegdi 
zijn, gelukkige aanleg verwieri 
hem de welwillendheid van den 
abbé BARTHÉLEMÏ, die hem i" 
1795 als surnumerair bij h e t 

kabinet van gedenkpenningen 
deed plaatsen, en eenige maan
den later werd hij tweede arnb; 
tenaar bij dat département. Hi! 
wijdde van toen af zijn geheele 
leven aan de penningkunde toe. 
In 1800 kwam hij op bet denk-
beeld om eene verzameling van 
afdruksels van médailles te roa; 
ken, en zes jaren later gaf hij 
er den Catalogus van in n e 
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licht, len einde er den kunste-
naar de beoefening gemakkelij-
ker yan te maken. Eene reis, 
welke Inj in 1809 in Italic 
deed, vormde zijnen smaak, 
door het gezigt der schoone 
kabinetten, en de beoefening 
der meesterslukken. In 1814 
tot ridder van het legioen van 
eer benoemd, was hij in 1818 
een der drie candidalen tot den 
post van opziener der oude ge
denkpenningen en gegraveerde 
steenen der koninklijke biblio-
theek. De zorg voor zijne gezond-
heid bragten hem in hetzelfde 
jaar weder in Italie, alwaar hij 
door verscheiden geleerde ge-
nootschappen met onderschei-
ding werd önthaald. In 1829 
adjunct-conservateur, in 1830 
lid der akademie van opschrif-
ten geworden, werd hij in 1837 
lid der akademie van weten-
tenschappen van Sh Petersburg, 
en van die van opschriften van 
Stokholm, en in 1838 corres-
ponderend lid van het numisma
tisch genootschap van Landen. 
Vrij van cerzucht, eenvoudig, 
bescheiden, verpliglend, geen 
ander levensgenot dan de Studie 
en de vriendschap kennende , • 
maakte hij niouwe werken ge-
reed, toen hij te Parijs, den 
7 Mei 1842 overleed. Men 
heeft van h e m : l . o Catalogue 
etc. (Catalogus eener verzameling 
van afdruksels van Grieksche en 
Romeinsche gedenkpenningen), 
ten getale van twintig duizend, 
Pari js , 1806 , in 8 . voj — 2.o 
Description etc. (Beschrijvkg 
van oude Grieksche en Romein
sche gedenkpenningen), met den 
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graad van derzelver zeldzaani;-
heid en hunne waarde, Parijs, 
1806—1839. Dit werk , het 
volledigste, dat van dien aard 
bestaat, b.eeft 17 dl .», in 8.vo, 
met eenen atlas van numisma
tische aardrijkskunde ; — 3.P 
Poids etc. (Zwaarte der gouden 
en zilveren gedenkpenningen van 
het koninklijk kabinet van 
Frankrijk). Bij de beschrijving 
der rijkdpmmen van het kabinet 
van Parijs, heeft de schrijver 
de belangrijkste stukken ge-
voegd, welke in de beste nu
mismatische werken beschreven 
zijn-. — 4.o De la rareté etc. 
(Over de zeldzaamheid en den 
prijs der Romeinsche gedenk
penningen)* eene verzameling 
bevattende de zeldzame en onuit-
gegeven af beeldsels der gouden, 
zilveren en metalen gedenkpen
ningen , gedurende de Romein
sche republiek en het keizerrijk 
geslagen, Parijs, 1815, in 8 . T o ; 

2." uitg. 1837, 2 dl.», 39 pl,*-

MIOT (ANDREAS FRAUCISCUS , 
graaf), in 1761 te Versautes 
geboren, kwam zeer jong in 
de militaire administratif, en 
werd divisie-chef bij het minis-
terie van oorlog. In 1793 tot 
algemeen secrelaris bij het dé
partement van buitenlandsche 
zaken benoemd, bekwam hij 
er na den 9 Thermidor de por
tefeuille van, en werd in 1795, 
als gevolmagtigd minister naar 
den groot-heriog van Toskanen 
gezonden. In deze zending had 
hij veelvuldige gelegenheid om 
zijne talenten en zijne bekwaam-
heid aan den dag te leggen; 
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hij droeg bij tot de vèrdragen, 
welke lusschen Frankrijk en 
de ho (/eri van Napels en Rome 
gesloten werden, en ontving in 
1796» uit de handen vàn den 
Paus, de bekrachliging van het 
vèrdrag van wapenschorsing, dat 
vroeger door den prins.DE BEL-
MONTE onderteekend was. Toen 
hij Florence verliet, stak hij naar 
Corsika over," dar aan het mui-
ten was geslagen, en het gelukle 
hem aldaar de rust te herstel
len , zonder dat het noodig was 
strenge maatregelen aantewen-
den. De uitslag dier zending 
verschaffe hem het gezantschap 
van Frankriß aan het hof van 
Sardinia, Zoo lang als hij le 
Turiß zijn verblijf hield, werd 
de schuilplaals welke MADAME 
en de- gravin van Arlois er ge-. 
vonden hadden geeerbiedigd, 
en hij ontweek in dat opzigt 
de bevelen van het directorium, 
dat, öntevrederi over zijn ge-
drag, hem in 1798 lerügriep. 
Om de vervolgingen, waarmede 
hij bedreigd -werd, le ontgaan, 
deed hij eene reis naar Holland. 
Kaden 18 Brumaire, werd hij 
tot algemeen secretaris van het 
ministerie van oorlog benoemd, 
kwam daarna ih het tribunaat 
en eindelijk in den slaatsraad, 
alwàar hij belasi werd om die-
gene van de lijst der uilgewe-
kenen te schrappen, welke er 
uit hartstogt of overijling op 
gebragt waren. Zes rnaanden 
later vertrok hij naar Corsika, 
in hoedanigheid van algemeen-
adminislrateur. Tegen het einde 
van 1802, kwam hij zijneplaals 
in den slaalsraad weder inne-
men, en deed er zieh bij de 

v e r h a n d e l i n g e n o v e r de wetboe-
k e n o p m e r k e n . I n 1806 werd 
hij a a n JOZEF BONAPARTE ver-
b o n d e n , diett b i j , als m in i s te r 
v a n b i n n e n l a n d s c h e z a k e n , naar 
Napels v o l g d e , e n d a a r n a als 
a l gemeen b e w i n d h e b b e r v a n z i jn 
h u i s , n a a r Madrid. N a den 
slag v a n Vittoria k e e r d e hi j naar 
Frankrijk t e r u g . D o o r de res-
t a u r a t i e v a n a l z i j n e pos ten be-
r o o f d , h ie ld h i j z i e h n o g enkel 
b e z i g m e t l e t t e r k u n d i g e w e r k -
z a a m h e d e n . I n 1825 g i n g hij 
i n de Vereenigde Stolen den 
b a n n e l i n g b e z o e k e n , d i e n ' hij 
o p t w e e verschal lende t roonen 
h a d g e z i e n , w i e n s v r i e n d h i j 
w a s g e b l e v e n , e n h i e l d z ieh 
ve rvo lgens vr i j l ang o p bij z i jne 
in Duilschland g e h u w d e doch
ter . I n 1832 w e r d h i j l id der 
a k a d e m i e v a n b p s c h r i f t e n , hl 
de k lasse d e r v r i j e a c a d e m i c i . 
w a a r i n h i j DÜGAS-MONTBEI, ver-
v i n g . MIOT ove r l eed te Parijs, 
d e n 6 J a n u a r i j 1841. M e n heeft 
h e m te d a n k e n de v e r l a l i n g ( in 
h e t F r a n s e n ) d e r Geschiedems 
van HERODOTÜS , g e v o l g d door 
h e t Leven van HOMERUS, Parijs, 
1 8 2 2 , 3 d l . * , i n 8 . ™ , welke 
hi j o p d e n raad v a n V o t N B V 
( z i e d a t A r t . -Wbk.-) o n d e r n a m , 
en d ie van D i o D O R U s u a w Sicili^ 
Parijs, 1834—38 , 6 d l . » , in 
8.-"> B e i d e w o r d e n z e e r o p prijs 
ges te ld . MIOT heef t daarenbo-
v e n versche iden w e r k e n i n band-
sch r i f t n a g e l a t e n , o n d e r anderen 
h o o g s t b e l a n g r i j k e Jäanteekenin-
gen o v e r d e gebeu r ten i ssen der 
o m w e n l e l i n g , w a a r v a n hi j ge -

t u i g e w a s gewees t . 

* MIRANDA (FRANCESCO SAA 
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DE), een der beroemdslc Por-
tugeesche dichters, te Coimbra 
in 1495 geboren, beoefende al-
daar gedurende eenigen tijd de 
regten, bereisde Span je en ha
lle, bekwam na zijne terugkomst 
eene comthurei leefde op zijn 
landgoed Tapada, bij Ponte de 
Lima,. en overleed in 1558. 
Het grootste gedeelle zijner ge
fliehten is in het Spaarlschj in 
het Portugeesch wordt hij nog 
fegenwoordig voor eenen klas-
sieken schrijver gehouden. Als 
lierdichter onderscheidde hij 
zieh door eenvoudige waardig-
heid , als idyllen dichter door 
gevöel en verhevenheid. In vele 
zijner gedichten yindt men zeer 
bijzondere trekken legen eenige 
voorname Portugeesche hovelin
den.. Ook lieeft men van hem 
eenige blijspelen: l .o Obras, 
Lissabon, 1595 , dikwijls her-
drnk t ; 1784 , 2 dl.» — 2.o 
Satyras, Porto, 1626. 

* MIRANDA (don FRANCESCO), 
in 1750 in Peru geboren, kwam 
na eene rnislukte proef, om 
Zuid-Amsrika van de Spaansche 
heerschappij te bevrijden ,, naar 
Europa, waar hij aan verschal
lende hoven (Lenden, Peters
burg) ontwerpen ter losscheu-
ring der Spaansche kolonien 
van het moederland mededeelde, 
doch weldra in Frankrijk het 
meest geschikte worktuig daar-
toe meende te ontwaren. Hij 
begaf zieh dus in 1792 naar 
Partys, kwam met PETIONen.de 
Girondijnen in belrekking, en 
bekwam inlusschen ,zelf eene 
aanstelling als divisie-generaal 

onder DDMOÜRIEZ. Zijn gedrag 
bij Maastricht en bij Neerwinden 
was niet zeer roemrijk; tegelij-
kerlijd geraakle h g , wegens 
staatkundige kuiperijen in .ge-
vangenschap, en bekwam, toen 
hij dezelve in 1794 herhaalde, 
het bevel om Frankrijk te verlas 
ten. Ten tweeden male in 1797 
verbannen, nam hij de wijk naar 
Engeland; in 18Ö4 : rrtoesl hij 
echter Partys andermaal verla-
ten, en beproéfde van 1806—11, 
Spaansch-Amerika le revolutio-
neren. Met Engeische en Noord-
Amerikaansche hulp ' gelukta 
hem de oprigting eener consu
laire regering in Caraccas; doch 
toen hij voor de overmagt der 
Spanjaarden moest wijken, werd 
hij door zijne eigene landslieden 
uitgeleverd, en naar Cadix ge-
voerd, alwaar hij na eene 4jarige 
strenge gevangenschap, in 1816 
in den kerker overleed. Men heeft 
van hern: l.o Ordre etc. (Bevel 
van DOMOURIEZ voor den slag van 
Neerwinden, en de aflogt- die er 
het gevolg van is geweest), 1793, 
in 8.*°; — 2.o Opinion etc. (Ge
dachte over den loestand van 
Frankrijk), 1793 , in 8.v°; — 
3.o Correspondance etc. (Brief 
wisseling met DUMOURIEZ). 

MissiEssï (de graaf EDUARD 
THOMAS BURGOES DE) , Fransch 
onder-admiraal, in 1754, te Quiès 
(Fr. Far-dep.tj geboren, begal 
zieh vroeglijdig in zeedienst, 
maakte zijrie eersle togten in 
den Amerikaanschen onafhan-
kelijkheids-oorlog, en onder
scheidde zieh in denzelven. Daar 
.de uilwijking der zeeofficierer. 
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zijne bevorderjng ijespoedigde-, 
werd hij jn Januarij 1793 reeds 
tot schout-bij-naoht benoemd, 
en in die hoedanigheid nam hij 
deel aan deoperatien dervloot, 
waarover TRUGCET toenmaals in 
de Middellandsehe Zee het be> 
vel voerde. Hij werd weldra 
buiten dienst gesteld, pn bragt 
tien jaren werkeloos door, die 
echter voor de wetenschappqn 
niet verloren waren. In 1805 
tot bevelhebber van het smal-
deei van Rochefort benoemd, 
kwam hij niet weder in Europa 
ierug, dan n a , volgens zijne 
instructie, de verwoesting in 
Engelsch-Indie te hebben ge
bragt» en liep na eenen zeetogt 
van orotrent vijf maanden, met 
aj zijne scbepen te Rochefort 
weder binnen, eene omstandig-
heid die in dat noodlottige 
tijdperk vrij zeldzaam was. On-
tevreden dat man hem de be-
vordering weigerde, waarop h i j ' 
aanspraak had, verliet hij de 
dienst. In 1808 nam hij ech-

' ter , onder de hem gedane be-
lofte van zijne benoeming tot 
onder-admiraal, het bevel op zieh 
van het smaldeel der Scheide. 
Hier begon voor hem eene nieuwe 
loopbaan, waarin hij aan de ma
rine uitstekendedienstenbewees, 
welke den grootsten invloed op 
zijne toekornstige bestemming 
moesten uitoefenen, Men kon 
de gelukkige resultaten zijner 
hervormingen waarderen, tij-
dens de belegering yan Antwer
pen en de overrompeling van 
Bergen-op-Zoom, in het begin 
v a n l 8 1 4 . Onder dereslauratie 
was ,MissiE8sy een der meest 
invloed hebbende Jeden der vor-
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schillende commission met de 
hervorming der marine belast, 
ep nam ' hij een aanmerkelijk 
deel aan de reorganisa tie van 
het corps officieren, In Julij 
1815 als zee-prefekt naar To» r 

Ion gezonden, beweeshij nieuwe 
diensten aan den S taa t . La» 
ter tot vice-president van den 
raad van admiraliteit benoemd, 
verkreeg hij aohtereenvolgend 
alle ondérscheidingen, die hij 
zieh door zijne diensten en Ver
diensten had waardig gemaakt. 
Na, wegens zijne hooge jaren, 
sedert eenigen tijd in rust te 
hebben geleefd, overleed hij 
te Toulon, den 24 Maartl837. 
Men heeft van hem ; 1-° Si
gnaux etc. (Seinen der oorlogs-
vloteh), 1786 ; — 2,o Arrimage 
etc. (Stapeling der schepen), 
1789; — 3,o Traité etc. (Ge
schiedkundige en praktische ver-
handeling over de toetakeling °f 
uitrusting der schepen ens.), jaar 
IV ; — 4.o Moyens etc. (mid-
delen om aan de schepen van 
verschillende rangen, geliße 
hoedanigheden en eene gelißke 
werkzaamheid in hunne bewe-
gingen en in de dienst hunner 
artillerie te verschaffen), 18Ô3 ; 
— 5.0 Tactique etc. (Taktiek en 
Seinen bij dag, biß nachtenbii 
waren nevel, ten anker en 
onder teil), 1827 enz. 

* MOEHLEU (JOHANN ADAM), 
een der uitstekendste mannen 
van den nieuweren tijd in het 
gebied der Catholijke wetenschap 
en des godsdienstigen levens, 
werd den 6 Mei 1796 le Igen-
heim bvj Mergentheim geboren. 
De bewonderenswaardige gaven, 
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welke hii reeds als kind liet 
blijken, bewogen zijneh vader, 
een welgezeten logementhouder 
en schont der plaats, hem le 
laten studeren. Met den mees-
ten roem brägt MQEHLER zijne 
wijsgeerige en godgeleerde Stu
dien, aan het lyeeum en de 
theologische faculteit te Ellwan-
gen, en daarna aan de univer-
siteit te Tubingen, in de jaren 
1814—19 ten einde, in welk 
laatste jaar hij tot priester werd 
gewijd. Het volgende jaar bragt 
hij te Weil en Riedlingen als 
kapellaan in de praktische ziel-
zorg door, keerde echter reeds, 
terwijl hij zijne eigenlijke roe-
ping volgde, in 1820 naar Tu
bingen terug, als repetent in 
het Calholijke convict (Wilhelms
stift) aldaar. Hier legde hij 
zieh met allen ijver en de groot-
ste geestdrift toe op> de reeds 
vroeger behartigde Studie der 
classische letterkunde der Grie-
ken en Romeinen, voornamelijk 
der oude Grieksche wijsbegeerte 
en geschiedenis, en verwierf 
daardoor eenen hoogen graad 
van werkelijk klassieke bescha-
ving en eene buitengewone 
leiterkundige geleerdheid. Reeds 
had MOEHLER besloten zichuit-
sluitend op de letterkunde toe-
teleggen en was daarom voorne-, 
mens, naar eenenopenslaanden 
letterkundigen leerstoel te din-
gen, toen de theologische fa
culteit, die de genialiteit van 
MOEHLER duidelijk inzag, hem 
aanspoorde den leerstoel der 
godgeleerdheid te bestijgen, en 
MOEHLER, die in zijne besluiten 
niet lang draalde, volgde in 
1822 deze uilnoodiging. Nadat 

hij op eene welenschappelijke 
reis <le voornaamste hoogescho-
len van het'noordelijke, en zui-
delijke Duitschland bezocht, de 
beroemdste geleerden en den 
toestand der wetenschappen had 
leeren kennen, begon hij in 
1823 le Tubingen zijne voorle-
zingen over kerkelijke geschie
denis, patrologie en kerkelijk 
regt, en liet in 1825 zijn eerste 
geschrift: Die Einheit in der 
Kirche, oder das- Prinzip, des 
Katholicismus in het licht ver
schonen. Toenmaals lag het 
Galholijke bewustzijn en leven 
in Duitschland nog diep neder-
gedrukt, voornamelijk was in 
het zuid-westen van Duitschland 
de Kerk uitwendig door den 
onwaardigsten politie-dwang in 
slavernij gebragt, en inwendig 
door valsche yerlichting en vol-
slagene afwijking van da ker. 
kelijke voorschriflen door een 
groot gedeelte der geestelijkheid 
ondermijnd. MOEHLER zelf was 
niet dan al te zeer door den, 
uit het Protestantismus voort-
gesproten , geest van onkerke-
lijke wetenschap bevangen: maar 
de genade Gods, zijn genie en 
zijn edel diep godsdienstig hart 
lieten hem niet op dat stand-
punt. Eene oudheid, die hei
liger en verhevener was dan de 
heidensche, doordrong nu; zijne 
ziel , de beoefening van de ge> 
schiedenis der Kerk uit de eerste 
en voornaamste brohnen, de 
beoefening der kerkvaders voer? 
den weldra zijnen geest in het 
wäre wezen van het Calholicis-
m u s , en vervulden hem met die 
ideale geestdrift voor de Kerk, 
welke voortaan op al zijne wer-
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ken den eigendommelijkeß Stem
pel drukte en net zoo vrucht-
baar voor de Catholijke'Kerk in 
Duilsohland gemaakt heeft. De 
eerste vrucht van dit nieuwe 
streven was het genoemde ge-
sehrift over de eenheid der Kerk. 
Daarna trad Inj, als hij slechts 
kon ook praktisch legen de on* 
kerkelijke woelingen. o p , zoo 
als bvb. legen de Badische celi-
baats-boslorming, door zijne 
verhandeling : Heber den Coli-
bat der Geistlichen, in den 
Duitschen Katholik opgenomen. 
Reeds in 1826 bekwam MOEH-
JLER eene beroeping aan de uni-
versiteit te Freiburg in Breisgau, 
die hij echter van de hand wees, 
en nu werd hij tot buitengewoon 
hoogleeraar aan die van Tubingen 
bevorderd, en reeds in 1827 
verscheen in twee deelen : Atha
nasius der Grosse und die Kir
che seiner Zeit im Kampfe mit 
dem Arianismus, in welk werk 
Inj in de stoutsche historische 
schilderingen en in de karakter-
schels van den grootsten voor-
vechter der Catholijke waarheid, 
tegenover de gevaarlijkste ket-
terij der oudheid, het wezen 
der Kerk en de in haar werken
den Goddelijken geest aanwees, 
en tevens de grondwaarheden 
des Christendoms van de Drie-
eenheid, de menschwording enz. 
in eene bondige, dogmatisch-
geschiedkundige voorstelling toe- ; 
lichtte. Toen hij in het volgende 
jaar eene nieuwe beroeping aan 
eene andere hoogeschool (Bres
lau) van de hand wees, werd 
hij tot gewoon hoogleeraar der 
théologie benoemd, en onlving 
hij van de faculleit de waardig-

heid van doctor, in de godge-
leerdheid. De geschiedschrijver 
van den grooten strijd der Kerk 
met het arianismus riglte thans 
echter zijne geheele opmerk-
zaamheid op den geheel gelijk-
vormigen , nog grooteren strijd 
der Kerk met het protestaiv 
t i smus , en maakte het zieh 
thans tot thema, he t , door de 
Protestanten . zelve gedeeltehjk 
miskende, gedeeltelijk voorbe-
dachtelijk verborgen wezen der 
leeringen der hervormers, zoo-
wel als de conséquente ontwik-
keling dier leeringen in de 
kleine Protestantsche seklen, te-, 
genover de Catholijke waarheid 
voorteslellen. Na eene grondige 
beoefening van de Schriften der 
reformaloren en der Catholijke 
godgeleerden na dehervorming, 
begon hij alsnu voorlezingen le 
houden over de van elkander ! 
verschillende leerstukken der 
Catholijken en Protestanten, en 
in 1832 verscheen voor de eerste 
maal de Symbolik, , oder Dar
stellung der dogmatischen Ge
gensätze der Katholiken und 
Prolestanten nach ihren öffent: 
liehen Bekenntniszschrißen, een 
geschrifl, dat zijnen roem voor 
allijd vestigde, en zijnen naam 
in de geheele Catholijke wereld 
bekend maakte; vöör zijn over* 
lijden versehenen er reeds vijf 
uitgaven van , na helzelve, de 
zesde. [Aan de welversneden 
pen van deü Eerw. T. B. hebben 
wij ook eene Nederduitsche ver-
taling van hetze]ve te danken]. 
— MOEHLER heeft in dit werk, . 
wel is waar, niels nieuws voort- , 
gebragt, wat ook niet reeds de 
oudere Catholijke theologen, 
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een BELLARMINCS , een SUAREZ , 
en gedeeltelijk met grootere dog
matische scherp- en diepzinnig« 
heid geleeraard hebben; maar 
hierin bestaat de onsterfelijke 
Verd iens te van MOEHLER , dat 
hij de wäre kennis van het 
orthodoxe Protestantismus, te-
genover het Catholicism'ns voor 
zijne tijdgenooten ontwikkelde, 
en de invloed en uitwerking 
van dit geschrift was des te . 
grooter, daar het datgene, wat 
anders slechts in godgeleerde 
verhandelingen en afschrikkende 
folianlen te vinden i s , in eene 
classisch-duidelijke en schoone 
voorstelling, welke in het alge-
meen al zijne schritten onder-
scheidtj versierd met den Stem
pel van eenen genialen geest, 
en doordrongen van de wärmte 
der overtuiging en van de geest-
drift voor zijne Kerk, aan het 
verbaasde publiek aanbood. Het 
Catholijke Duitschland begroette 
het werk als een schoon ge
sternte , en de protestantsche 
geleerden, die tot dusverre on-
d e r elkander overeen schenen 
te zijn gekomen, om met alle 
belangrijke Catholijke geschrif-
ten onbekend te blijven, stel-
den zieh, nu zij het gebouw 
van het Protestantismus in zijne 
grondslageh zoo zegerijk aange-
vallen zagen, in tegenweer, en 
werden daardoor veelal eerst 
zelve tot eene grondige beoefe-
ning hunner eigene geloofsbe-
lijdenis gebragt, wat bij eene 
onvooringenomene navorsching, 
hun en der Catholijke waarheid 
niet dan nuttig kan zijn.. Van : 
de voornaamste Protestantsche 
iheologen, zoo als vanNmscn , 

MARHEIBECKE versehenen tegen-
schriften. — MOEHLER koos 
ohder dezelve enkel ter weder-
legging, dat van den Tubinger 
Protestan Ischen hoogleeraär Dr. 
BAUR : der Gegensatz des Ka~ 
tholicismus und Protestantismus 
nach den Prinzipien und.Haupt" 
dogmen der beiden Lehrbegriffe, 
mit besonderer, Rücksicht auf 
MOEHLER'S Symbolik. Het werk 
dat hij te dien einde schreef: 
Neue Untersuchungen • über die 
Lehrgegensätze zwischen, Katho
liken und Protestanten,-. 1834 , 
2.e uitg. 1835, komt in omvang 
en belangrijkheid met de Sym
bolik volkomen overeen. Met de 
Symbolik van MOEHLER leerde de 
vroeger diep nedergedrukte Ca
tholijke wetenschap in Duitsch-
land, legenover de trotsche, 
maar in de binnenste kern val-
sche Protestantsche wetenschap 
weder hare kracht gevoelen, 
maakte zieh van dat tijdstip af 
steeds meer en meer van den 
Protestanlschen invloed los, en 
herkende hare bestemming, om 
het Protestantismus op het ge-
bied der kennis (Intelligenz) te 
overwinnen, en helzelve met 
zijne eigene wapens te bestrij-
den. Omtrent dezen tijd werden 
er van den kant van Pruissen 
nieuwe pogingen aangewend om 
MOEHLER voor Breslau, Bonn 
of Munster te W i n n e n , welke 
echter door kwaadwilligen ver-
ijdeld werden. Daarentegen nam 
MOEHLER in 1835 eene beroeping 
naar München aan, alvyaar h i j , 
door • eenen" uitgezochten kring 
van uitstekende en gelijkgezinde 
mannen omringd, en door het 
kerkelijke leven dezer sfad wel-



78 M 0 E . 

dadig opgewekt, na veelvuldige 
sukkelingen en onaangenaamhe-
den , die hem den laatsten tijd 
in Tubingen verbitlerd hadden, 
als het ware herleefde, en voor 
«ert vah alle kanten toegevloeid, 
en voor hem met geestdrift be-
•zield auditorium, zijne voordrag-
len over kerkelijko geschiedenis 
en pairologie, alsmede over de 
brieven van PAULOS hield. Met 
betrekking lot het laatste ge-
deelto, onderscheidden zieh voor
namelijk zijne voorlszingen over 
den brief aan de Romeinen, die 
ontegensprekelijk ook de grond-
trekken der goddelijke raadsbe-
sluilen in de geschiedenis der 
menschheid bevat. In 1836 
word hij door de cholera aan-
getast, en van dat tijdstip af, 
was hij niet meer volkomen 
gezond; den zomer van 1837 
bragt hij te zijner herstelling 
te Meran in Tyrol door, waar 
hem vooral de omgang met de 
Benediklijnen aldaar den geest 
verkwikte. Doch in München 
openbaarde zieh weldrä de zie-
kelijkheid weder, die zieh hoe 
langer zoo meer tot eene long-
kwaal vormde. De juist toen-
maals plaats hebbende gevangen« 
neming van den Aartsbisschop 
van Keulen schokte hem op 
het diepste, en in deze gewig-
tige aangelegenheid nam hij 
voor de laatste maal de pen op 
voor de vrijheid der Kerk en 
de heiligste belangen der gods-
dienst en des väderlands. In 
het begin van 1838 besteeg hij 
nogmaals voor eenen kortea lijd 
den leerstoel, doch stortte wel-
dra op nieuw in. Om door eenö 
verandering van luchlgestel zVjn 

leven te rekken, bekwam de we-
dergenezende de benoe'ming van 
Dom-decanus te Wurzburg; doch, 
nadat hij zieh met de gerustheid 
en Opgeruimdheid eens echten 
Christens tot den dood voorbe-
re id , en de Sacramenten der 
stervenden ontvangen had, over-
leed hij den .12 April 1838. 
Zijne laatste' woorden bewezen, 
hoe zeer hem de heilige vveten-
schap tot in den. dood. bezig 
hield. Terwijl hij uit eene ügte 
sluiraering ontwaakte, zeide hij 
namelijk: » Ach, thans heb ilc 
het gezien , — thans weet ik 
he t , nu wilde ik een boek 
schrijven, dat zou een boek 
worden; mäar thans is het 
voorbij!" — Im weinige jaren 
heeft MOEHLER groote dingen 
verrigt, Zijne werkzaamheid 
bleef in geenendeele tot het 
gebied der geleerdheid beperkt; 
neen, door, geheel Duitschland, 
maar voornamelijk in het zuiden 

•deszelven, stond het wederont-
waken der Catholijke weten-

•schap, des Catholijken levens, 
voornamelijk onder de jongere 

•geestelijkheid, grootendeels mej 
zijnen persoon in verband. Hij 
verstond. de kuns t , en had 
daartoe in de rijkste volheid de 
gaven van God ontvangen, om 
zijnen ialrijken Gerlingen die 
heilige geestdrift, welke hij zeit 
voor CHRISTUS en zijne Kerk, 
voor de verhevenheid des pries-
terschaps, zoowel als voor de 
heilige wetenschap koeslerde, 
inteboezemen. Zjjne geniale 
voorstelling der Catholijke waar-
heden, zijne wetensohappelrjke 
meerderheid, en de zachle kracht 
zijner welsprekendheid deden in 
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de diep gedaalde, on doör den 
ipvloed van het Protestantismus 
veelal venvarde theologische we* 
tenschap, de echt Catholijke en 
Kerkelijke beginselen weder be-
slissend zegevieren, ert trökken 
alles wat er aan bekwame en 
jeugdige krachten te vinden was, 
in zijn gevolg, op zijne baan. 
Het persoonlijk karakter vart 
MOEHLER was het edelste en 
beminnenswaardigste; zoowel 
zijn onderwijs als zijn gedrag 
droeg in het algemeen den Stem
pel van ongekünstelde Waardig-
heid eh zachte schoonheid. Hoe 
zeer zijn toon steeds beslissend 
was, toonde hij zieh echter je-
gens iedereen goedhartig. Met 
de uitgebreidste en grondigste 
geleerdheid, verbond hij eene 
buitengewone duidelijkheid en 
scherpzinnigheid, eene diepe 
harlelijkheid des gßmöeds, en 
eene zeldzame volmaaktheid des 
vorms. AI zijne schitterende 
hoedanigheden hadden echter de 
hoogere wijding der godsdienst, 
der echt christelijke ootmoedig-
heid, der vlekkelooze zuiverheid 
der ziel en eener opregte vroom-

• heid ontvangen. Zijn voornaam-
ste zedelijk streveh was: om het 
ideaal des priesterschaps, zoo 
als hij het in zijnen geest droeg, 
ook in zijn leven te verwezen-
lijken. Daarom verzuimde hij 
ook niet , ofschoon geheel aan 
de wetenschap overgegeven, de 
priesterlijke, bedieningen waar- : 

tenemen. Dagelijks droeg hij 
in München de heilige Misoffer-
ande op, en hij was de biecht-
vader van velen, vooral van de 
studerenden. Behalve de boVen 
reeds • genoemde werken heeft 

MOEHLER eene reeks van belang-
rijke verhandelingen geschre ven, 
welke na zijnen dood in twee 
dl. t t onder den titel van Gesam
melte Schriften zijn in het licht 
versehenen. Volgons zijne na-
gelatene Schriften , gaf REITH-
MÁYR eene uitmuntende Pairó-
logie in het l icht , waarvan 
echter, helaas! slechts he l l .« -
dl . , de drie eerste eeuwen be-
yaltende, versehenen is. MOEH
LER had daarenbovenj toen hij-
Btierf, iwee groóte werken onder 
hattden \ eeh Gommentar über 
den Römerbrief, dat naderhand 
REITHMAYR als grondslag tot zijn 
zelfstandig en uitmuntend werk 
over hetzelfde onderwerp ge-
bruikte, en eene Geschichte des 
Mönchthums im Abendlande, 
welke tot voorbereiding van een 
groóter werk dienen zoude. Doch 
in den vollen bloei zijns levens 
en Werkens werd hij wegge-
maaid; hij heeft echter genoeg 
gedaan, om steeds als een hel
der en liefelijk gesternte aan 
den hemel der Catholijke Kerk 
in Duitschland te schitteren. 

• MOLARD (CLAUDIUS PETRUS), 
een beroemde werktuigkundige, 
den 6 Junij 1 7 5 8 , bij Saint-
Glaude (Fr. /um-dep. 1) van arme 
ouders geboren, die hem ge-
bruikten tot, het hoeden van 
het vee. Men weet dat de 
herders van dat gewest, gedu-
rende den winter, met hunne 
messen en op de draaibank, 
allerlei beeldhouwerk maken. 
Hij ontwikkclde reeds vroegtij-
dig zulk eene bijzondere begaafd-
heid, dat zijne ouders, ten 
koste aller opofferingen, hem 
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wilden laten sluderen. Na deze 
Studien le Lyon tenfeinde Je 
hebben gebragt, kwam hij 'in 
1785 te Parijs, alwaar htj den 
post van directeur des, kabinets 
van werktuigen van VAUCANSON 
bekwam. Hij was een der Stich
lers van het conservatorium 
van kunsten en handwerken 
waarvan hij in 1801 hpofd-ad-
ministrateur werd. BQNAPARTE, 
keizör geworden zijnde, droeg 
zelf MOLARD voor, om hem iri 
de afdeeling der werktuigkunde 
bij het instiluut le vervangen. 
MOLARD heeft een aantal werk-
tuigen en kunstmalige behan-
delingen uitgevonden, onder 
anderen, het gelouw om damasl-
linnen te weven; het werkluig 
om te gelijklijdig verscheiden ge-
weerloopen uilleboren; de draai-
jende baklroggen, om het deeg 
zonder de gewone gest zamen-
testellen; de molen met platte 
nioiensleencn van gegoten ijzer, 
om het graan te verbrijzelen, 
in Engeland m Amerika zeer 
verspreid ; het werkluig om de 
landen van de weverskammen 
te vervaardigen; het werktuig 
om bordpapier te doorboren; 
dat om ijzerplaten te snijden, 
in domunten gebruikelijk, enz. 
In 1793 werd hij belast met 
het opmaken. van den slaat der 

. prijzen van al de voorwerpen 
' in de dislrikten van Frankriß, 

om tot grondslag der wet van 
het maximum te dienen. Hij 
had. een zeer groot en nuttig 
werk ondernomen , waarin hij 
zieh voorsleldealle gcreedschap-
pen en derzelver gebruik te 
doen kennen. De gedenkschrif-
ten der centrale maatschappij 

van landbouw, en de bulletin's 
der maatschappij van aanmoe-
diging bevatten een aantal ver
slagen en verhandelingen van 
MOLARD. Men heeft van hem ? 
het i . e dl. der Description etc. 
(Beschrijving der werktuigen en 
verhandelingen w de brevetten 
van uitvinding vermeid), 1812, 
in 4 . t 0 , door CHRISTIAN voorl-
gezet. : MOLARD overleed te Pa
rijs , , den 13 Februarij 1837. 

MOLARD (EMMANUEL FRANCIS-
GUS) , broeder van den voor-
gaande, e n , zoo -als, h i j , le 
St. Claude geboren, in 1793 
door de requisilie getroffen, werd 
hi j , na twee veldlogten aan den 
Bijn te hebben medegemaakt, 
beroepen bij de aëroslatische 
school, le Meudon, onder de 
leiding yan CONTI , opgerigt. Hij ,• 
beoefende er de wiskunde, en L, 
na1 verloop van twee jaren werd 
hij in; de polytechnieke school 
opgenomen. Hij verliet dezelve 
als officier der artillerie, e" 
tijdens den vrede van Amiens 
was hij reeds tot den rang van 
kapitein beyorderd. In 1802 
aanvaardde hij de directie der ; 
school van kunsten en hand
werken te Compiègne, door de 
zprg van CHAPTAL (zie dat Art.) 
georganiseerd. Nadat dit S e" 
sticht in 1804 nqar Châlons-sur-
Marne was overgebragt, werd 
MOLARD belast met de regeling 
van het lokaal ; hij liet de gracht 
graven, de werkplaats inrigten. 
en regelde al de werkzaamhe-
den der arbeiders, tot in 181 1 , 

In dat jaar naar Beaupré g6" p 
zonden, om er de nieuwe school 
te besturen, verbleef hij aldaar 
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tot in 1815, als wanneer dezelve i 
naar Angers werd verplaatst. 
In 1817 werd Inj zijnen broeder 
toegevoegd in' de directie van 
het conservalorium van kunsten 
en band werken. Men heefthem 
eene menigte uitvindingen en 
verbeteringen te danken. Hij 
behaalde den uitgeloofden prijs 
voor de kunst om houten schroe-
ven te vervaardigen; hij vond 
het werktuigelijke u i t , door 
middel van hetwelke men, zon-
der iets aan een gewoon zaag-
werk te veranderen, radvelgen 
en andere kromhouten afsnijdt; 
de bedwingers met schroef of 
hefboom , waarvan de voerlie-
den zieh bedienen, om den al 
'te Snellen afloop van vracht-
karren enz. te matigen, enz. 
Sedert het jaar 1818 Voerde hij 
in Frankrijk de vervaardiging 
van eene menigte werktuigen 
en gereedschappen ten behoeve 
van den landbouw i n , zoo als 
ijzeren en gegoten werktuigen 
om het koren te dorschen , te 
wannen, en te zuiveren, het 
stroo en de worlels voor het 
vee te snijden, de beetworlels 
en de aardappelen te raspen, 
enz. In 1819 belaslte hem de 
regering zieh naar Engeland 

. te hegeven, (en einde zieh met 
de nijverheid van dat land be-
kend te maken. In 1820 gaf 
hij in het l icht: l.o Systeme 
etc. (Stehet vanlandbouwkunde, 
door den heer COKE', op zijn 
landgoed Holkham, graafschap' 
Norfolk in Engeland, gevolgd), 
Parijs, 1820 , in 8.vo , een 
werk, waarvoor de koninldijke 
maatschappij van landbouw hem 

III. DEEL. 1 

eene gouden médaille toekende; 
— 2.o Nouveau système complet 
etc. (Nieuw vnlledig stelsel van 
katoen-spinnerij, in Engeland 
gebruikeliß), in 4.t(>, 1828, met 
eenen atlas in fol. MOLARD was 
de medewerker aan het Tech
nologisch Woordenboek. Hij over-
leed te Parijs in Maart 1829. 

MOLÏTOR (GABRIEL JEAN JO
SEPH) , maarschalk van Frank-
rijk, in 1770 te Hünningen 
geboren, in het begin derFran-
s'che omwenteling als vrijwilliger 
uitgetrokken, werd hij bij de 
bevordoring van 1791 tot kapi-
tein benoemd. Twee jaren later 
adjudant-generaal bij het Rijn-
en ilibezef-leger, maakte h'y zijne 
eerste veldtogten, en ontving 
zijne eerste wonden." Bij den 
slag van Kaiserslautern, Voerde 
hij, onder den generaal HOCHE, 
het bevel over eene brigade, 
waarmede hij zieh van de Stel
ling Erleberg, aan den regter-
vleugel van het Pruissische leger 
meester maakte. in 1799 diende 
hij met MASSENA bij het Helve
tische leger, en onderscheidde 
zieh door de verovering en be-
zetting van Glaris. Hij was met 
MOREAU en LECOURBE bij het 
leger van den Rijn ; en hij was 
he t , die den 1 Mei 1800 den 
overtogt dier rivier aanvoerde. 
In dezen veldtogt verdiende hij 
den rang van divisie-generaal, 
dien hij onder het lseizerlijk 
bestuur door de schilterendste 
diensten vereerde. [Van 1811 
tot 1813 Voerde hij het bevel 
over de Fransche troepen in 
Holland; ntet zeer is zijn naam 
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aldaar in zegening gebleven; 
Woerden en verscheiden andere 
pjaatseil in Nederland herin
neren zieh nog met huivering 
aan de knevelarijen en plunde-
ringen, waaraan zij door zijn 
corps ten doel stonden.] In 
1823 maakte hij, als opperhevel-
hebber van het 2.E legercorps 
der Pyrénéen, den veldtogt van 
Spanje mede, en onderscheidde 
xich in dien Qorlog, door hoe-
danigheden, geschikt om over 
de grootste moeijelijkheden te 
zegevieren. Het was by de te-
rugkorast van dien veldtogt, dat 
hij lot maarsebalk en pairwerd 
bevorderd. In 1842 tot gouver
neur van het Invaliden-geslicht 
benoemd, verkreeg hij in 1849 
den post van grool-kanselier, 
der orde van het legioen van 
eer, en overleed te' Parijs, den 
28 Julij deszelfden jaars. 

* MOLL (ANTHONIE), den 8 
Maart 1788 te Maassluis, waar 
zijn vader predikant was , ge
boren. Deze echter in 1797 naar 
Nijmegen beroepen zijnde, ont-
ving de jonge ANTHONIE het on-
derwijs in de voorbereidende 
wetenschappen aan de Latijnsche 
school aldaar, zoowel hier als 
later aan de hoogeschool te Ley-
deft, bekleedde h i j , door zij ne 
vlugheid, vatbaarheid en leer-
zaamheid, eene eèrsle plaats 
onder zijne medestüdenten. In 
1806 werd hij lot Med. Dr. 
bevorderd en vestigde zieh te 
Nijmegen, waar zijn vader in-
tusschen overleden was. Het 
eerste tijdperk van zijn prak
tisch; leven aldaar was hem echter 
in geenendeele gunstig; want, 

ofschoon hij zieh door velerlei 
nuttige geschritten had bekend. 
gemaakt, en als tydelijk Médecin 
bij het groot militaire hospitaal 
te Nijmegen, eene uitgebreide 
ondervinding opdeed , vond hij 
echter in de gewone burger-
praktijk zeer geringen opgang, 
en werd hij door velen, als 
geneesheer, ten eenenmale mis-
kend. Deze miskenning griefde 
h e m , en deed hem in Maart 
1827 besluilen, om Nijmegen 
met zijne familie te verlaten, 
en zieh te Arnhem, waar be-
hoefte aan geneeskundige hulp 
onlstaan was-, en hij door ver
scheiden aanzienlijke en hoog* 
geplaatste ingezetenen verlangd 
werd, te gaan vestigen. Men 
onlving MOLL te Arnhem met 
open armen, droeg hem niet 
alleen het stads-doctoraat op, 
maar ook vele ingezetenen zoch-
ten hem als hunnen geneesheer. 
In 1833 en 1834 zag de voor 
een' arls zoo moeijelijke en zor-
geiijke tijd der Cholera hern 
rusteloos bezig, tot dat hij zelf 
gevaarlijk op het ziekbed werd 
geworpen. Aan den rand des 
grafs ontsnapt en tot eenige 
krachten wedergekeerd, hervalle 
hij zijne praklijk. Zijne ziekte 
had intusschen zijn gestel mer; 
kelijk ondermijnd, zoo dat hij 
genoodzaakt was meermalen ver
scheiden dagen het huis te hou-
den , en in den winter 1841 
besluiten moest de gewone prak-
tijk geheel te verlalen. De ruwe 
lentemaanden Tan het jaar 1843 
verergerden zijnen toestand der
male, dat hij na een zwaar Hjden, 
den 1 6 Junij van dat jaar te 
Arnhem overleed. Meer dan lö 
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jaren bekleedde MOLL met waar-
digheid den voorzittersstoei van 
Gelderland's geneeskundige com-
missie, en regelde metjuistheid 
en doeltreffendheid de werkzaara-
heden derzelve. Eoning WILLEM 
II beloonde zijne Verdiensten met 
de ridderorde van den Neder-
landsehen Leeuw. Als schrijver 
heeft MOLL zieh zeer verdienste-
lijk onderscheiden. In zijne ge-
meenzame brieven vond men 
altijd kern en goede luim, zelfs 
te midden van zijn lijden. In 
zijne redevoeringen die hij bij 
verschillende gelegenheden deed, 
ontwikkelde hij groóte talenten-
van welsprekendheid ; zelfs voor 
de vuist was hij nooit verlegen, 
om zijne denkbeeiden juist en 
krachtig uittedrukken. In zijne 
geneeskundige geschriften wed-
ijveren zijn wegslepende slijl en 
zijn vernuft met zijne weten-
schappelijke kennis en ervaren-
heid. De voornaamste derzelve 
zijn: \,o Specimen med. inaug., 
Jüßhibem gener alia quaedam circa 
Theoriam, sicdictam, Incitatio-
nis, L. B. 1806; 2.o Proeve 
eener Theorie van de wer king 
der Contagia acuta op het men-
scheliße ligchaam, Nijmegen , 
1815; T - r 3.o Bet zee-bad, enz. 

door G. SWARTENDIJK SHEKLINGJ 
met een aanhangsel nopens de 
nieuwe see-badinrigting te Sche
veningen, Dordrecht, 1819; ~ 
4.o Handboek toi de leer der tee-
kenen van gezondheid en ziehte, 
3 dl .n , met een Aanhangsel, 
Gorinchem, 1821—1823; - -
5.o GemeenzameBrievenoverhet 
Scheveninger zee-bad, Arnhem, 
1824; — 6.0 Leerboek der ge--

regtelijkc geneeskunde, 3 dl.1», 
ib. 1825—1826 ; — 7.o Tijd-
schrift voor de staats-geneeskun-
de, 2 stukken, ib. 1843 ; — 8.o 
een aantal opstellen in het Prac-
tisch Tijdschrift voor de genees
kunde, in al hären omvang, 
Gorinchem i 1821—1843, enz; 

* MOLYN (PJETER), bijgenaamd 
Tempesta, een Hollandsehe zee-
Schilder, in 1637 le Haarlem 
geboren, werd, nadat hij eenigen 
tijd te Borne had doorgebragt, 
aldaar beschuldigd, zijne vrouw 
omgebragt te hebben, waarop 
hij gevangen werd gezet; vol-
gens sommigen zou inj in 1701 
te Milane in de gevangenis zijn 
overleden; anderen beweren dat 
hi j , na 16 jaren in de gevange
nis te hebben doorgebragt, bij 
gelegenheid, dat de Franschen 

' Borne bombardeerden, de vrijheid 
zou bekomen hebbon en naar 
Piacenza verlrokken zijn. Mo-
LYH'S stormen òp zee stellen de 
kracht der natuur op de schöon-
ste wijze voor, en hebben hem 
eenen grooten roem verworven, 
vooral te Rome, waarom FIO
RILLO hem ook onder de schilders 
der Romeinsche school telde. Ook 
heeft hij zieh als etser door het 
vervaardigen van eenige land-
schappen bekend gemaakt. Men 
heeft hem soms verward met 
ANTONIO TEMPESTA (zie dal Art. 
-Wbk.-). 

MONCEY, hertog van Conégli-
ano (BON ADBIEN JANNOT)," maar-
schaik van Frankrijk, den 31 
Julij 1754 te Moncey, een dorp 
bij Besancon, waarvan hij later 

2 ' 
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het regt verkreeg den naam te 
voeren, geboren , was de zoon 
van eenen advokaat bij het par
lement, die hem tot hetzelfde 
beroep bestemde- zijn smaak 
trok hem echter tot de wapens: 
naauwelijks had hij zijne onvol-
.ledige Studien gemaakt, of hij 
ging als eenvoudig soldaat onder 
dienst. Tot twee malen kocht 
zijne familie zijn ontslag; maar 
slemde er eindelijk in toe,,om 
hem onder de gendarmerie van 
Luneville te doen gaan, vanwaar 
hij vijf jaren laier, als onder-
luitenant onder de vrijwilligers 
van Nassau-Siegen , en daarna 
als luitenant onder de Cantabri-
sche jagers kwam ; hij was ka-
pitein in 1791, en werd in het 
volgende jaar naar het leger der 
Pyrénéen gezonden. Na zieh in 
1793 als bataillons-chef, bij ver-
schillende gelegenheden onder-
scheiden te hebben, werd hij 
tot brigade- en kort daarna tot 
divisie-generaal benoemd. Ter-
wijl hij in die hoedanigheid het 
bevel voerde over den linker-
vleugel des légers, behäalde hij 
groote voordeelen, en in Augus
tus 1794 tot generaal-en-chef 
benoemd, behaalde Inj den 17 
October daaropvolgende op de 
Spanjaarden le Villa-Nova eene 
overwinning, die hom meester 
van Navarra maakte. In hot 
volgende jaar, bekwam hij niet 
minder gewigtige voordeelen, 
en onderteekende h i j , den 22 
Jülij 1795 , te St. Sebasliaan, 
eenen vvapenslilstand, die wel-
<!ra door den vrede van Bazel 
gevolgd werd. Tot opper-veld-
heer van het leger der kusten 
van Brest benoemd, slond de 

Staat z i j n e r g e z o n d h e i d h e m niet 
t o e , d i e n n i e u w e n p o s t te aan-
v a a r d e n 5 e n o p z i j n v e r z o e k , 
v e r t r o u w d e h e t d i r e c t o r i u m hem 
h e t beve l o v e r de l l . e mi l i ta i re 
a fdee l i ng te Bayonne t o e , , het-
w e l k h i j v e r l o o r o p d e Verden-
k i n g v a n v e r t r o u w e l i j k e betrek-
k i n g e n m e t d e kon ingsgez inde 
a f g e v a a r d i g d e n te o n d e r h o u d e n 
( z i e P i c H E G n u -Wik.-). D a a r hij 
z i e h o p d e n 18 B r u m a i r e te 
Parijs b e v o n d , d r o e g h i j bij tot 
d e g e b e u r t e n i s s e n v a n d ien d a g , 
en w e r d h i j als beve lhebber 
n a a r Lyon g e z o n d e n , a l w a a r het 
h e m , i n wee rw i l v a n groote 
m o e i j e l i j k h e d e n , g e l u k l e o m de 
o r d e te hers te l len . D r i e maan- , 
d e n la ter n a a r h e t leger v a n den 
Bijn g e z o n d e n , b e k w a m h i j het 
b e v e l o v e r eene a fdee l i ng waar-
m e d e hi j d o o r Zwitserland, ia 
Lombardiße m o e s t d o o r d r i n g e n ; >' 
hi j k w a m e r ech te r eerst aaa 
na d e o v e r w i n n i n g v a n Marengo. 
T o e n b e z e t l e h i j Valtelina, en 
bi j h e t h e r v a t t e n d e r v i jandel i jk-
h e d e n i n 1802 , behaa lde hij 
n i e u w e v o o r d e e l e n . N a d e inne-
m i n g v a n Luneville, t o t eerstett 
a l g e m e e n e n i n s p e c t e u r d e r gen; 
d a r m e r i e b e n o e m d , legde hij 
de g r o n d s l a g e n , t o t d e organi-
sat ie v a n d a t c o r p s , hetwelk 
m e n t e g e n w o o r d i g n o g bewon-
d e r t . I n 1804 bewees h e m NA
POLEON z i j n e l e v r e d e n h e i d over 
z i j n e d i e n s t e n ; d o o r h e m № 
m a a r s c h a l k v a n Frankrijk e n 

g roo t -o f f i c i e r v a n h e t legioen van 
eer te v e r h e l f e n , e n h e m tevens 
h e t kas lee l v a n Baillon ,le 

s c h e n k e n . B i j d e n i n v a l i,n, \ 
Spanje i n 18Ö8, i n Katatonie 
g e p l a a l s t , deed hi j z i e h bij ver-
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schulende gelegenheden opmer-
ken , en wist, lerwijl Inj aan 
zijne Soldaten de naauwgezetsle 
krijgstucht deed in acht nemen, 
de erkentenis der overwonnenen 
te verdienen. Bij z'y'ne terug-
komst in Frankrißt, werd hij 
tot hertog van Gonégliano ver-
heven, en bepaalde zieh van 
toen af enkel tot zijne pligten 
van inspecteur der gendarme
rie. Toen NAPOLEON in 1813 
tot zijnen winter-veldtogt ver-
t rok, verlrouwde hij hem het 
opperbevel, toè over de Parij-
sche nationale garde. MONCEY 
wendde veel ijver aan , om de-
zelve te organiseren, en den 
30 Maart 181,4 zag men hem 
aan het hoofd der dappersten 
op de hoogten van Belleville, 
Montmartre en aan de barrière 
van Cliehy, het voorbeeld van 
moed geveo,', en niet ophouden 
te strijden dan na de capilula-
tie. Hij begaf zieh alstoen naar 
den keizer te Fontainebleau, en 
verliet hem niet dan na zijn 
vertrek naar het eiland Elba. " 
Hij zond aan het provisioneel 
bestuur zijne adhaesie, en die 
van het corps der gendarmerie ; 
de koning benoemde hem tot 
minister van Staat en pair van 
Frankrijh; maar daar hij inde 
honderd dagen van BONAPÌRTE 
zijne benoeming tot het pair-
schap had aangenomen, verloor 
hij in 1815 zijnen post van 
inspecteur der gendarmerie. Na 
geweigerd te hebben denkrijgs-
raad voortezitten, die beroepen 
was om den maarschalk NEY 
(zie dal Art. -Wbk.-) te von-
nissen, werd hij van al zijne 

ti tels beroofd, en tot eene ge-' 
vangenis van drie maanden op 
het kasleel van Harn veroor-
deeld. In 1816 in zijne eer' 
hersteld, kwam hij eerst in 1819 
weder in de kamer der pa i rs , 
en bekwam het volgendo jaar 
het beheer over de 9.E mili
taire afdeeling. Toen in den 
oorlog van Spanje, in 1 8 2 3 , 
de koning hem het bevel over -, 
het • corps had toevertrouwd , ; 

bestemd om in Katatonie te val--
len, maakle hij , in weerwil zij-
ner hooge jaren, dezen yeldlogt 
met vele wakkerheid en geest
kracht mede, en besloot aldus • 
op eene eervolle wijze zijne mi
litaire loopbaan. Als deken der 
maarschalken van Frankriß, 
werd hij in deze hoedanigheid 
verkozen, om bij de zalving 
van KAREL X , den degen van 
connestabel te dragen. Hij sloot 
zieh echter bij het gouverne
ment aan, uit de omwenleling 
van 1830 geboren. Nadendood 
van JOURDAN, in 1833, verving 
hij hem als gouverneur van het 
invaliden-gesticht, en beproofde 
vruchleloos om eenige : misbrui-
ken in de adminislralie van 
hetzelve te verbeieren. In 1840 
wilde h i j , ofschoon hij ziek 
was , en zieh te naauwernood 
kon bewegen, en in weerwil 
van de gestrengheid eener büi-
tengewone koude, eene laatste 
hulde aan de overblijfselen van 
NAPOLEON bewijzen, en was den 
1 5 December bij de ÍLjk-pleg-
tigheid tegenwoordig, die in de 
kerk der Invaliden plaáts hád. 
Hij leefde nog eenigen tijd na 
dezen plegtigen dag en overleed 
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in het Hotel der Invaliden, den 
2 0 April 1842 ; den roem na-
latende van eenen dapperen 
krijgsheld, vol ondervinding, 
en van eenen streng-regtschapen 
man. Bij zijn lestament heeft 
Inj aan de gemeente van Mon-
cey de som van twaalf duizend 
franken gelegaleerd, waarvan de 
interessen moeten worden aan-
gewend in tegemoelkoming. der 
kosten van onderwijs, in de 
door hem gestichte lagere school. 
De heer Cn. DUPIN heeft in de 
kamer der pairs zijne lofrede 
uitgesproken; zijn naam is aan 
eene der Straten van Besanoon 
gegeven» en de akademie dier 
stad heeft in 1847 zijne Lof
rede tot onderwerp eener prijs-
vraag gemaaku 

MONTALDI (paler- JOZEF), een 
geleerde dominikaner t in 1730 
in den Kerhelißken Staat gebo
r e n , omhelsde vroegtijdig den 
religieuzen S t a a t , en wijdde den 
vrijen tijd, welken het klooster* 
leven hem gunde, toe aan de 
beoefening der oude talen, waarin 
Inj groote vorderingen maakte. 
Na gedurende verscheiden jaren 
te Borne met het beste gevolg 
te hebben onderwezen, werd hij 
naar Siena beroepen, alwaarhij 
achtereenvolgend den leerstoel 
der godgeleerdheid en dien van 
het Hebroeuwsch bekleedde; hij 
overleed in die stad in Maart 
1816. De meeste zijner werken 
zj|n onnitgegeven gebleven; maar 
zijn Lexicon hebraicum et chah 
deo-biblmm, Borne, 1789 ,4 dl. 1 1, 
in 4 .to, is alleen voldoende, om 
hero eenen aanzienlijkcn rang on-
der de letterkundigeninteruimen. 

MONTALEMBERT (MARC RENE 
ANNE MARIE, graaf DE), in 1777; 
te Parijs geboren, volgde, naa* 
welijks 1 5 jaren oud zijnde., 
zijne ouders in de ballingschap.j 
werd- kapitein in h e t legioen 
d o o r zijnen vader in Engeland; 
gevormd j en maakte m e t heb-: 
zelve d e n oorlog m e d e legen dg: 
Negers v a n SL Domingo. Bij 
h e t afdanken v a n d a t legioen, 
i n 1 7 9 9 , bekwam h i j dienst in 
h e t Engelsch leger, en werd 
eerst n a a r Egypte, en daarna 
n a a r Indie gezonden, alwaar hij 
v a n 1804 tot 1808 diende. In 
Europa teruggekeerd, vertrok 
h i j dadelijk n a a r Spanje, al
w a a r h i j zieh b i j versohillende 
gelegenheden onderscheidde. Bij 
de restauratie i n 1814 , vergor 
zelde h i j LODEWIJK XVIII, die 
h e m l o t kolonel benoemde, en 
h e m , m e t d e n tilel v a n go-
zanlsohaps-secretaris n a a r 
den terugzond. In 1816 tot 
minister te Stuigard benoemdi 
werd h i j in 1819 tot de waar-
digheid van pair verheven en 
V o o r h e t gezantschap v a n Dens-
marken bestemd. Toen h i j cenige 
dagen v o o r dien* welke tot zijn 
vertrek bepaald w a s , in deka» 
m e r de wetten v a n uilzonderißg 
h a d bestreden, welke door de 
ministers na de vermoording 
van den hertog Y a n BERRY wa
ren voorgedragon, werd ft«'B 

genoemd gezantschap weder ont-
trokken, en het was eerst in 
1 8 2 6 dat hij t o t minister in 
Zweden werd benoemd. Deonv 
wenteling van 1830 baroofde 
hem andermaal van zijne be- . 
dieningen, doch hij legde niet-
temin den eed af aan hetnienwe 
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hoofd des bestuurs, en ging 
voort dikwerf op de spreektri-
bune le verschijnen, orn er alle 
maalregelen tebestrijden, welke 
hij als noodlottig besohouwde, 
en orn het algemeene stemregt 
en de vrijheid van onderwijs 
interoepen. Hij overleed den 
2 0 Junij 1831, in de gevoelens 
der levendigste godsvrucht, en 
liet twee zonen na , waarvan 
de oudste, de erfgenaam van 
het pairschap, het ook van zijne 
deugden en talenten als rede-
naar is. 

MONTBEL (GDILLAIJME ISIDORE! , 
baron DE), te Toulouse in 1786 
uit eene oude en aanzienlijke fa-
milie geboren, maakte zijne 
Studien in zijne geboorteplaats, 
en trad eerst in het slaalkun-
dige leven in het begin der 
tweede restauratie. Na in 1815 
de wapens met de koninklijke 
vrijwilligers le hebben opgevat, 
deed hij zieh zoodanig opmer-
ken , dat hij onder het opzigt 
der hooge keizerlijke policie werd 
geplaatst. De opvolger van den 
beer DE VILLELE in den post van 
maire van Toulouse zijnde, gaf 
hij eenigen glans aan zijne ad-
ministralie, door zijne trouwe 
bevordering van de belangen 
dier gewigtige stad, en door 
den invloed, welken hij bij het 
ministerie genoot. Tot president 
van het kies-collcgie van Opper-
Garonne benoemd, werd hij in 
1827 tot afgevaardigde verko-
zen, en onderscheidde zieh bij 
de. kamer door aan de monar-
chie den dubbelen sleun eener 
opregte overtuiging en een uit-

stekend talent te leeneu. Qet 
ministerie van den.heerDE VIL-
LELE vond in hem eenen ver-
dediger, die er geene bedenking 
in maakte om de volksgunst 
aan de vriendschap opleofíbren/ 
In 1821 aan zijne municipale 
bedieningen leruggegeven, werd 
hij den 8 Augustus geroepen; 
om ais minister van het open-
baar onderwijs, in het kabinet . 
te treden, door den prins »n 
POLIGNAC gepresideerd. Den 18 
November verlieí hij die porte-
feuille om die van binnenland-
sche zaken te aanvaarden. Toen 
de heeren DE CHABROL enCoon-
VOISIER het kabinet verlieten, 
werd er eene hieuwe regeling 
noodzakelijk, waaraan MONTBEL , 
in weerwil van zijne afkeerig-
heid en zijne donkere vooruit-
zigten, met dezelfde goede trouw 
deel n a m , door de porlefeuille 
van financien te aanvaarden. ' 
Het was niet onbekend dal het * 
hem veel kostte om in betreb 
king te blijven, daar de spot-
prenten van dert lijd hem voor' 
stelden, ais door de gendarmes 
naauwkeurig bewaakt, ten einde 
hem te beletten úit het '•minis
terie te onlsnappen. Den 2 4 
Junij door het collegie van Tou* 
louse herkozen, onderteekendé 
hij de noodlottige ordonnantién 
van den 2 5 Julij 1830 niet < 
zoo ais hij zulks later zegt, 
uit toegevendheid voor den wií 
des konings, maar met over
tuiging en kennis van zaken. 
In zijne oogen was het regtder 
kroon niet minder klaarblijke* 
Hjk dan de noodzakelijkheid. 
Na de omwenteling vaardigde 
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hij den l Augustus de ordon-
nantie uit , inj welke KARBL X 
den hortog van Orleans tot lui-
tenant-generaal des koningrijks 
benoemde, nam afscheid van 
den koning, en, gelukkiger dan 
vier zijner arnblgenoolon, be-
reikte bij spoedig de grenzen, 
van waar inj de wijk naar Oos-
tenrtyk nam. Den 11 April bij 
contumacie veroordeeld, ves-
tigde bij zijne woonplaats le 
Weenen, alwaar hij in 1850 
uverleed. v 

MONTGAIIXARD (MAURICE JAC-
QUES ROGQOES DE) , te Toulouse 
in 1761 geboren, maakte in het 
collegie van Soreze vrij goede 
Studien, en kwam, bij den 
afloop derzelve, als eerste lui-
tenant bij een regiment In fan te 
r ie , waarmede hij een gedeelte 
van den Amerikaanschen oorlog 
maakle. Bij de Fransche om-
wenleling, waarvan hij zieh 
niet dadelijk de voorslander 
loonde, kwam hij le Partys, 
en, na het vertrouwen der mi-
nisters te hebben gewonnen, 
zag hij zieh weldra in de ge-
wigtigste geheimen ingewijd. 
Van toen af bij de policie van i 
het hof aangesteld, verkocht 
hij , na den 10 Aug. 1792, zijne 
dienslen steeds aan de zegevie-
rende partij, en deed verschei
den, reizen naar Duüschland, 
die zijn krediet en.zijneu in-
vloed zeer deden toenemen. 
Tegelijkertijd aan de Jakobijnen 
en aan de koningsgezinden ver
kocht , diende hij met den zelf-
den ijver o f liever mel dezelfde 
dubbelhartigheid de comraissie 
van algemeen welzijn en den 

weltigen koning, terwijl hij 
door zijuen geest, zijne kuipe-
rijen en zijne geslepenheid, van 
alle partijen, die hij evenzeer 
wist te vleijen, aanzienlijke som-
men gelds trok. Zoo lang als de 
omwenteling duurde, zag men 
hem beurtelings bij het leger 
van CONDE , aan het hof van 
den keizer van Oostenrtyk oi 
aan dat van LODEWIJK X V I I I , 
terwijl hij te gelijkertijd han-
delde met de commission der 
conventie, en later met het 
directorium, over de geheimen 
welke hem waren geopenbaard 
of die hij onderschept had. Bet 
is op deze wijze dat hij het 
eerst aan het directorium de on-
derhandelingen ontdekte, welke 
met den ongelukkigen PICHEGRO 
(zie dat Art. -Wbk.-) geopend 
waren. Na dit eerloos verraad, 
liet hij zieh door den prins van 
CONDE zijne bezoldiging uilbe-
talen, en verliet hem om aan 
ROBERJOT (zie dat Art. -Wbk.-), 
minister der republiek te Ham
burg, de nieuwe inlichtingen 
te gaan verkoopen, welke hij 
oratrent de ontwerpen der ko
ningsgezinden had ingewonnen. 
Hij hield zieh eenigen tijd in 
Duitschland o p , doch vermeed 
zorgvuldiglijk de uilgewekenen, 
die zijn onedel gedrag hadden 
kunnen vermoeden. Maar na 
de ontbinding van het congfes 
van Rastadt, kwam hij te Pa
rtys, alwaar later de minister 
FOUCHE , wiens spion hij was, 
hem met zijnen breeder (in 
dubbelhartigheid van karakter 
hem volkomen gelijk), in den 
Tempel deed plaalsen, alwaar hij 
de onwaardige rol van bespie-
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der (*) der overigo gevangenen 
vervulde. Aan het consulair 
besluur verkocht, evea gelijk 
hij zulks aaa het directorium 
was geweesl, deed Inj alles wat 
in zyn vermögen was, om de 
veroordeeling van PICHEGRU en 
vooral van MOREAU te bevorde
ren , wiens schuldbaarheid hij 
in verscheiden geschritten, welke 
hij de onbeschaamdheid had te 
onderteekenen, trachtte te be-
wijzen. Deze dienst werd met 
eene jaarwedde van 12,000 fran
ken beloond, die hem onder 
alle regeringen is uitbetaald. Bij 
de restauratie door LODEWWK 
XVIII ontvangen, had hij ver
scheiden bijeenkomslen met dien 
Vorst, die niet ophield dezen 
eliendeling met zijne bescher-
ming te vereeren. Hij bragt de 
laätste jaren zijns levens in 
schijn gelukkig door, en over-
leed te Chaillot, den 8 Febru-
arij .1841. Het is hier de plaats 
niet dat men de lijst der ge
schritten of liwer der pamfletten 
moet zoeken van eenen man , 
wiens onafgebroken voorspoed 
eene beleediging der Voorzienig-
heid zou schijnen, indien men 
niet wist höe ligtelijk men 
zieh bedriegt, omtrent datgene, 
wat gewoonlijk geluk genoemd 
wordt. 

MONTLOSIER (FRANCOIS DOMI
NIQUE REVNAU» , graaf DE) , in 
1755 te Clermont geboren, 
werd in 1789 benoemd als 

F 

plaatsvei'vangend afgovaardigde 
van den adel van Riom bij de 
algemeene staten, werwaarts hij 
reeds bij de opening der zitting 
door het ontslag van den litu-
laris geroepen werd. Hij on-
derscheidde er zieh door de 
ijverigsle verdedigingen der nio-
narchie, en hield gedurende de 
geheele zitting niet op, ommet 
eenen bijzonderen moed, en 
dikwerf met eene buitengewone 
welsprekendheid, de voorreg-
len der kroon en des adels te, 
handhaven, Minder ijverig voor 
de belangen der geestelijkheid , 
beweerde hij dat de nalie, zon-
der juist eigenares der kerke-
ly'ke goederen te zijn j er over 
kon beschikken, en verviel al-
zoo in eene tegenspraak, die 
zijner redeneerkunde en zijnen 
gevoelens niet zeer tot eer ver-
strekt. Als onderteekenaar van 
al de protesten der minderheid, 
verliet hij Frankrijk na het 
sluiten der vergadering en be-
gaf zieh naar Koblenlz, alwaar 
hij het onthaal niet vond, het-
welk hij meende verdiend te 
hebben. Hij verliet alzoo de 
prinsen, en - vertrok naar En
geland, alwaar hij de voornaam-
ste redaeteur van den Courrier 
de Londres werd. In 1800 be
test om aan den l . e n consul te 
gaan voorstellen, om, onder be
ding eener kleine souvereinileit 
in Italic, de regering van Frank
rijk aan den wettigen opvolger 
van LODEWIJK XVI aflestaan, 

5 

(*) Mouton, — Eigenlijk iemand, die bestemd is om, op eene listige 
en vleijende wijze, de geheimen der gevangenen uitiehooren. 

Ned. B e w e r k e r . 
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werd hij bij zijne ontscheping | 
te Calais aangehouden, ea naar 
Parijs gevoerd. In den Tempel 
opgesloten, werd hij na verloop 
van eenige dagen, op last van 
FOUCHE er weder uit ontslagen, 
die hem niet vergunde den con-
sul te spreken, maar die hem 
arjne bedoelingen ten opzigte van 
de uitgewekenen mededeelde. 
Deze vertrouwelijkheid wijzigde 
de gezindheid van MONTLOSIER 
ten opzigle van het Fransche 
bestuurj en daar deze verande-
ring van gevoelens zieh ook 
in zijn dagblad had doen op-
merken, zoo hield helEngelsch 
tninisterie op hem te bescher-
men. Kort daarna, bij een bij-
zonder dekreet, van de lijst der 
uitgewekenen geschrapt, kwam 
hij te Parijs zijn dagblad voort-
zetten, dat weldra verboden 
werd, en begaf zieh alstoen 
naar Zwitserland, alwaar hij 
verscheiden jaren doorbragt en 
zieh bezig hield met de zamen-
stelling van zijn voornaamste 
werk: De la Monarchie etc. 
{Over de Fransche Monarchie, 
van af derzelver stichting tot 
op onze dagen). Het werk werd 
niet gedrukt; maar NAPOLEON, 
aan wien men er verslag van 
had gegeven, deed MONTLOSIER 
terugkomen, gaf hem zijn ver
langen te kennen, om met zijne 
slaatkundige ontwerpen bekend 
te worden gemaakt, en stond 
hem toe er in eene privaat-cor-

• respondentie de • ontwikkeling 
van te doen, welke, briefwisse-
ling tot na de terugkomst van 
den Russischen veldtogt voort-
duurde. MONTLOSIER was in 
3814 in Italic, van waar de 

gebeurtenissen hem te Parijt 
terugbragten, alwaar hij zijn 
werk over de monarchie, met 
een bijvoegsel over de oorzaken 
van den treurigen uitslag voor 
NAPOLEON, liet.drukken. Daar 
hi j , zoo als hij zulks hoopte, niet 
tot de waardigheid van pair was 
verheven, verwijderde hij zieh 
ontevreden naar de gebergten 
van Auvergne, waar hij weder 
eenige eigendommen had beka
men, en leefde er 10 jaren bijaa 
geheel vergeten. Het was in 
1826 dat hij zijne beruchte Mé
moire à consulter (Gedenkschrift 
om te worden geraadpleegd) in 
het licht gaf, waarin het hem 
te doen was om de overwel-
digingen der geestelijkheid te 
kenmerken, welke hij met den 
naam van priester-partij (parti-
prêtre) aanduidde. Daar hij'«ei 
voorzag dat hem door dit werk 
de lof yan personen zou ten 
deel vallen >, wier staatkundige 
gevoelens met de zijne in strijd 
waren, zoo : wees hij dezelve 
vooruit van dehand. »Degene, 
zeide hij , die uit beginselen van 
omwenteling of goddeloosheid, 
mij lof zullen toezwaatjen, znllen 
er mij door bedroeven. Ver-
stooten door mannen, welke 
men lief heeft, toegejuicht door 
mannen, welke men verfoeit, 
is geen aangenaam leven. God 
echter heeft het aldus voor mij 
bestemd." Hij zou naauwkeu-
riger gesproken hebben, indien 
hij gezegd had : » Ik heb het 
mij aldus gemaakt." Dezevoor-

I zorg belette echter de liberale 
parti} nie t , om dit boek met 
eene soort van geestdrift te ont-

I halen, .waarvan er binnen eenige 
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maanden acht uitgaven uitver-
kocht Werden. Het minislorie 
trok de jaarwedde i n , welke 
MONTLOSIER genoot, die Hielte-
min voortging, om met nog 
meer verwoedhei'd de pridster-
partij voor de kamers en do 
koninklijke hoven aanteklagen. 
In 1830 tot lid van de kamer 
der pairs benoemd, sprak hij 
er verscheiden malen, in be-
langryke otnstandigheden over 
gewigtige aangelegenheden. Toen 
zijne jaren hem niet meer toe-
lieten, om deel t enemenaande 
staatkundige discussion, keerde 
hij naar Auvergne terug, en 
overleed aldaär den 9 December 
1838. Daar hij de herroepin-
gen niet wilde onderteekenen, 
welke hem op zijn sterfbed ge-
vraagd werden, weigerde dö 
bisschop van Clermont hem het 
Catholijke graf. Behalve de beide 
genoemde werken, heeft men 
van MONTLOSIER een aantal ge-
legenheidsschriften, die van alle 
belang ontbloot zija. 

'•* MOOR (KAREL DE), een be-
roemde Nederlandsche schilder, 
den 2 5 February 1650 , tele?/-
den geboren. Daar hij reeds 
vroeg neiging voor aijne kunst 
deed blijken, plaalsle zijn vader 
hem onder het opzigt van GE-
RARDDS Douw» vän wien hijbij 
den beroemden ABRAHAM VAN 
BEN TEMPEL .kwamj die echter 
kort daarop overleed, zoodatDE 
MOOR naar Leyden terugkeerde, 
om het onderwijs van FRANS 
VAN MIERIS te genietenj later 
ging hij naar Dordrecht om zieh 
by* GODPRIED SCHALKEN in het 
koloriet te oefenen. Een der 

fraaiste stukken van DE MOOR 
is zeker dat. hetwelk hij voor 
den graaf van Zinzendorf schil
derde, voorstellende Prins Eu-
GENIUS en MARLBOROUGH te paard 
in den slag van Oudenaarde. 
Yan zijne historie-stukken ver
dienen nog vermeld te worden: 
de geschiedenis van PYRAMDS e» 
THISBE , — en BRUTCS zijne 
zonen straffende, deze schilderij 
treft men op het stadhuis te 
Leyden aan. In 1702 zond DE 
MOOR zijn eigen pörtret aan den 
groot-herlog van Toshanen, die 
hem daarvoor eenen gouden 
penning en keten zond; later 
viel hem de eer ten deel om 
den Czar PETER en zijne ge
mahn te portretieren., DE MOOR 
overleed den 16 February 1738, 
op zijn builengoed te Warmond. 
Even als TITIAAN oefende hij 
nog in zijn 81. E jaar de schil-
derkunst uit. Zoowel in zijne 
historiestukken als portretlen 
treft men dikwijls de kracht 
van VAN DIJK en REMBRANDT 
aan. Ook heeft DE MOOR zieh 
als plaatsnijder in de zwarte 
kunst beroemd gemaakt, waar-1 

van zijn eigen portret ten be-
wijze sirekt. 

• * MOORCROPFT (WILLIAM), in 
het graafschap Lancaster gebo
ren , beoefende in Liverpool de 
heelkunde, en legde zieh later 
op de vee-arlsenijkunde toe. In 
1808 bekwam hij eene aan-
stelling bij de Oostindische maat-
schappij, en ging als eerste 
opziener der militaire stoetery 
naar Bengalen. Hij legde zieh 
daar bijzonder toe op de invoe-
ring van havervoeder, waaraan 
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hij zijn gelukkig gevolg in de 
genezing der dieren loeschreef. 
Daarna hield hij zieh bezig met 
de verbetering der voor de Hin-
dostansche ruiterij gebruikte 
paardenrassen, en drong met 
nadruk op de invoering aan van 
Turkomansche in plaats van 
Arabische paarden, Hij vormde 
te dien einde bet plan toteene 
reis naar Bochara, doch meende 
echter de doortereizen landen 
voorloopig te moeten onderzoe-
ken en begaf zieh daarom naar 
het gebied aan gene zijde van 
het //Mtta%a-gebergte, vanwaar 
hij zonder tegenspoed terug-
keerde. Hij bezocht op deze 
reis de bronnen van den W a s 
en den Setledsch, de merk-
waardige meren Bawanrhad en 
Manawasara, maakte. verschei
den gewigtige geographische ont-
dekkingen en baande zieh den 
weg naar Middel-Azie. Om deze 
landen nog naauwkeuriger te 
leeren kennen, zond hij op zijne 
kosten eenen inboorling af, die 
over Kaschmir, Le, Yarkand, 
Kachkar, Kolwnd en Samar
kand naar Bochara rcisde, en 
zijnen terugweg over Balkh en 
Kabul nam, Het welgelukken 
dezer reis leverde den waar-
borg •'op-, dat de onderneming 
van MOORCROFFT ook wel kon 
slagen. De regering vreesde ech
ter zoo zeer voor het gevolg 
dat zij aan den reiziger elke 
soort van geloofsbrief of aanbe-
veling weigerde. De reis werd 
begonnen in het laatst van Oc
tober 1819, en ging eerst over 
Lahore, waar MOORCROFFT door 
RUNDSCHITT-SING met onder-
scheiding ontvangen werd, on 

de vergunning bekwam , naar 
Ladak te gaan, en zijne reis 
door Kaschmir voorttezetten , in-
dien de Sinezen hem den ingang 
in Opper-Thibet weigeren mog-
ten. Over Ladak hebben wij van 
hem de naauwkeurigste inlich-
lingen bekomen. Ladak was een 
leenroerige Staat van Lahore en 
de Radschah wenschte om door 
bemiddeling van MOORCROFFT. 
als bondgenoot der Britsche re
gering erkend te worden, om 
niet meer verpligt te zijn aan 
den beheerscher van Lahore 
schalting te betalen. MOORCROFFT 
stelde er ernstige pogingen toe in 
het werk, rnaar zijne regering, 
die RÜNDSCHITT-SING vreesde 
te beleedigen, weigerde daarom 
de onderwerping aan tenemen. 
Zij onttrok tevens aan MOOR
CROFFT zijn jaargeld, en wei
gerde langen tijd de aanneming 
van Wissels, welke hij op haar 
getrokken had , ten einde hem 
daardoor te dwingen Ladak te 
verlaten. MOORCROFFT kwaro 
daardoor in groote geldverlegen-
heid, doch liet zieh daardoor van 
de voorzetting van zijn reisplan 
niet ternghouden. In October 
1823 verliet hij Ladak en begaf 
zieh naar Balkh, dat hij geheel 
zoo beschrijfl, als BORNES lien 
jaren later. Eerst op den 25 
February 1825, alzoo na meer 
dan vijfjarige inspanningen, 
kwam hij in Bochara aan. Door 
den Khan welwillend ontvangen. 
verkocht hij zyne waren tot 
goede prijzon , en kocht daar-
voor weder een aantal sßhoone 
paarden, met welke hij den 
terugweg naar Oost-lndie insloeg-

' Hij mögt echter zijn tweede 
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vaderland niet wederzien. Nadat 
hij in Augustus 1825 over den 
Oxus (Gihon) was getrokken, 
werd hij te Andhko door eene 
koorls overvallen, waaraan hij 
stierf. Zijne begeleiders voerden 
zijn lijk naar Balkh, alwaar zij 
het begroeven. Ook zij werden 
weldra door den dood wegge-

•maaid. Het reisboek van MOOR-
CROFFT is door WILSON bevverkt, 
en onder dezen titel in het licht 
gegeven: Travels in the Hima
layan Provinces of Hindustan 
and the Panjab; in Ladakh 
and Kashmir; in Peshavar, 
Kabul, Kunduz and Bokhara. 
By WILL. MOORCROFFT and 
M . G. TREBECK , from 1819 to 
1825. Prepared for the press 
by H. H. WILSON M.* A. F. B . S., 
2 dl.", Londen, 1837. 

MOOSER (ALOYSIUS), een be-
roernde muzijk-instrumenlma-
ker, in 1770 geboren, en den 
19 Decbr. 1839 in Zwitserland 
overleden; heeft zijnen naam 
onslerfelijk gemaakt, door de 
vervaardiging van het in geheel 
Europa zoo beroemde orgel der 
hoofdkerk van Freiburg, dat 
algemeen en teregt voor een 
meestersluk wordt. gehouden. 
Hetzelve is zamengesteld uit 64 , 
registers, in vier. Idavieren ver-
deeld, met meer dan 7,800 
pijpen, waarvan er eenige 3 2 
voelen lang zijn. 

MORAND (de graaf Louis CHAR
LES ANTOINE ALEXIS), luilenant-
generaal, pair van Frankriß, 
grool-kruis van het legioen van 
eer, enz., werd in 1771 le 
Pontarlier geboren. Door zijne 
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ouders voor de pleitzaal bestemd, 
bereidde hij zieh door goede 
sludien lot dezelve voor; maar 
de gebeurtenissen gaven hem 
eene andere rigting. In 1792 
in het 7.E bataillon vrijwilligers 
van de Doubs opgenomen, werd 
hij er weldra tot bevelhebber 
van verkozen, en onderscheidde 
zieh spoedig door zijne dapper-
heid. In den veldtogt van 1792 
drong hij , met zijn vaandel in 
de hand, midden door een moord-
dadig vuur, de stad Hondschoote 
binnen. Als kolonel maakte hij 
den oorlog in Italic en later in 
Egypte mede, alwaar hij voorl-
ging zieh te onderscheiden. Dpor 
KLEBER tot gouverneur der pro-
vincie Girge benoemd, achter-
volgde hij MURAD-BEY in de 
woeslijn, en maakte zieh mees-
ter van zijne legerplaats, waarin 
hij zijn slagzwaard vond. Hij 
won al zijne rangen en al zijne 
waardigheden op de slagvelden: 
brigade-generaal te Heliopolis, 
divisie-generaal te Auslerlitz, 
groot-kruis te Wagram gewor
den zijnde, werdhij teEckmühl 
tot graaf verheven. Te Jena 
ontving hij bij het verdrijven 
der ruiterij Yah prins HENDRIK 
van Pruissen een geweerschot 
in den a r m , en hij streed ook 
te Eylau en te Friedland. In 
den Russischen veldtogt, waarin 
hij over de eerste afdeeling het 
bevel V o e r d e , sloeg hij le Vi-
asma het corps van TOLSTOI op 
de vlugt. Te Smolensko on
derscheidde hij zieh op nieuw. 
Gedurende den slag van de 
Moscowa, met den aanval der 
groote wijkschans van Borodino 
belast, benam hem een geweer-
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schot een gedeelte van het on-
derste kakebeen. Naauwelijks 
was hij van deze verwonding 
hersteld, of hij nam deel aan 
de gevechten van Lützen en 
Bautzen. Laier in Maints op-
gesloten, hield hij aldaar, met 
een door de typhus ter helft 
gesmolten leger, een beleg van 
vijf maanden uit. Bij zijhe 
terugkomst van het eiland Elba, 
benoemde BONAPARTE hem tot 
zijnen adjudant. Te Waterloo 
voerde hij het bevel over de 
jonge garde j waarmede hij eene 
afdeeling van het corps van 
BLÜCHER overhoop wierp. Na 
de tweede restaura tie .ten dood 
veroordeeld, bragt hij drie jaren 
in Polen door, alwaar hij wreede 
ontberingen had te verduren. 
In 1819 verscheen hij te Straats-
burg voor eenen krijgsraad, en 
werd met eenparige stemmen 
vrijgesproken. In 1824 op pen-
sioen gesleld, ging hij Möntbenoit 
bij Pontarlier bewonen, alwaar 
hij zijnen tijd verdeelde tusschen 
den landbouw en de zorgen, 
welke de opvoeding zijner fa-
milie eischte. In zijne vrije 
uren, schreef hij: L'armée etc. 
{Het leger volgens de charte), 
1829, in 8.™, een werk, dat 
door de militairen op prijs wordt 
gesteld. Na de Julij-omwenle-
ling, wërd hij tot bevelhebber 
der fi.» militaire afdeeling (Be
sançon) benoemd, en tot het 
pairschap verheven. Hij is den 
1 - Augustus 1835 te Parijs ovor-
leden. Zijne lofrede is in de 
kamer der pairs, in de zilting 
van den 18 February 1836, 
door den generaal CUBIÈRES uit-
gesproken. 

MORCELLI (STEPHANUS ANTO
NIUS), in 1737 te Chiari gebo
ren , werd in den ouderdom van 
14 jaren naar het collegie der 
Jesuiten te Brescia gezonden. 
Twee jaren later namen die 
vaders hem in hun gesticht te 
JRome op. Na zijne Studien vol-
bragl te hebben werd hy ge
zonden om de spraakkunst te 
Fermo, en daarna dehumaniora 
te Bagusa te onderwijzen. Na in * 
1771 zijne vier geloften te heb
ben afgelegd, ging hy* de wel-
sprekendheid in het Romeinsch 
collegie onderwijzen. Het was 
omtrent dezen tijd dat hij de 
archeologische akademie in-
stelde, welke bare vergaderin-
gen in het museum Kircher 
hield, waarvan hij prefektwas, 
en waarin hij zes Verhandelin
gen over verschillende onderwer- . 
pen van oudheid voorlas. Bij » 
de vernietiging der maatschàppij I 
i n . 1 7 7 3 , kwam h i j , na zieh ! 
eenigen tijd in zijne geboorte-
plaats te hebben opgehouden, 
te Borne terug, alwaar de kar-
dinaal ALEXANDER ALBANI hem 
het opzigt over zijne schoone 
bibliolheek toevertrouwde. Het 
is in deze geleerde afzondering, 
dat hij zijn groot werk over den 
styl der opschriften ontwierp 
en ten uitvoer bragt. In 1791 
werd hij naar zijne geboorte-
plaats teruggeroepen, om er 
de bedieningen van proost der 
hoofdkerk waartenemen, in 
welke betrekking hij onafgebro-
ken de algemeene achling g«-
noot. Hij overleed te Chiari den 
eersten dag van het jaar 1821- ss 
MORCELLI heeft zijne bibliolheek 

j aan zijne geboorteplaats g e № ' 
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teerd, waarin inj daarenboven 
een gesucht voor de opvoeding, 
van meisjes opgerigt, verschei
den openbare of godsdienstige 
gebouwen verbeterd of verfraaid 
heeft enz. Men heeft van hem : 
l . o De slylo inscriplionum lati-
narum libri tres, Dome, 1780, 
in 4 . t 0 ; — 2.o Inscriptiones com-
mentariis subjectis, Rome 1783 
in 4.*° ; — 3.0 пареруор insOfip-
tionum novissimarum ab anno 
1784 , Andrea Andreii rhetoris 
cura editum, Padua, 1818, in 
4.*° Deze drie werken zijn veree-
nigd in hetlichtgegeven, onder 
dezen ti tei: Opera epigraphica, 
Padua, 1818—25, 5dl.»,groot 
in 4 . t 0 ; — 4.o Sermonum libri 
duo, Rome, 1784, in 8.™ Dit 
is eene verzameling van Gedich
ten in den slijl van HORATIUS, 
en niet van leerreden, zoo als 
eenige levensbeschrijvers zulks 
gemeend hebben ; — 5.o Opgave 
der oudheden van het huis Al
bani, 1785j — Ö.o Ealendarium 
ecclesia} Constantinopoliianm, CID 
annorum vetustatis insigne, cum 
commentariis, Rome, 1788 , 2 
dl.»1, in 4 . t ° ; — 7.» Africa 
Christiana, Brescia, 1817 tot 
1818 , 3 dl.», in 4.*° Dit werk 
heeft langdurige nasporingen ge
kost; — 8.° Mixmteta, sivedies 
fesli principis angelorum apud 
Clarenses, Milane, 1817, in 
4.to ; — 9.° Ascetische Werken, 
in het Italiaansch en Latijn, 
1820 , 3 dl.«, in 12.™; _ 
10.« Dello scrìvere degli antichi 
Romani, Milane, 1822 , in S.™ ; 
—• l l .oElectorum librili, 1814; 
~ 12.o Agapeja (over den hei
ligen martelaar AGAPDS), 1819; 
— 13.o Sulla Bolla d'oro de 

fanciulli romani, 1816; — 14.o 
SuW Agone Capilolvho, 1817. 

* MORBELSE (PAULUS) , een be-
roemde Nederlandsche Schilder, 
in 1571 te Utrecht geboren, 
was een kweekeling van MIE-
UEVELT, en legde zieh voorna-
melijk toe op het vervaardigen 
van portretten; onder zijne voort-
brengselen in die genre verdienen 
vooral genoemd te worden de 
portretlen van den graaf eh de 
gravin van Culenborg, door VAN 
MANDER met lof vermeld. Voor 
het toenmalige nieuw gebouwde 
stadhuis te Amsterdam vervaar-
digde hij twee schuttersstukken. 
Ook als bouwmeesler is Mo-
REELSE met roem bekend, en 
Ide voormalige Catharijne poort 
te Utrecht leverde daarvan een 
uitstekend bewijs op. Als plaat-
snijder in hoat is hij bekend 
door zijne Lucretia en eenen 
Cupido, enz. die hij in 1612 
vervaardigde. Hij overleed als 
burgemeester van Utrecht in 
1638. 

MORELLI (GIACOMO) , beroemde 
bibliothekaris, te Venetie den 14 
April 1745 geboren, omhelsde 
den geestelijken. slaat , en met 
geestdrift voor de S tud ie bezield 
zijnde, maakte hij zichgemeen-
zaam bekend met de geschiede-
nis aller volken, zoo wel als 
met die der wetenschappen en 
kunsten. De letlerkundige ge-
schiedenis had zoo veel uitlok-
kends voor h e m , dat hij zijn 
leven in de bibliolheken door-
bragt, waarin hij zieh bezig 
hield, met het maken van vik-
treksels of het afschrijven der 
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gedenkstukken, werd werkelijk 
zonder de geringste beschadiging 
verplaatst. MORELLI , vreemd 
aan de staatkunde, zag, zonder 
eenige wisselvalligheid in zijne 
betrekking en in zijne fortuiti 
te óndervinden , het oüde Ve-
netiaansche besluur vallen, en 
deze stad na elkander onder de 
Fransche en Oostenrijksche heer-
schappij overgaan. Door het ko-
ningrijk Italie gepensionneerd, 
nam het hof van Weenen de-
zeifde verpligling over. MORELLI 
overleed den 5 Mei 1819. Zijne 
zedigheid evenaarde zijne künde, 
en zijn leven, in zijne partiku-
liere zoo wel als geestelijke be-
trekkingen , kon tot voorbeeld 
dienen. Hij behoorde tot al de 
geleerde genootschappen van Ita
lie, tot die van Berlijn en Göt
tingen, en was corresponderend 
lid der akademie van opschriflen-
Men heeft van hem verhandelte-
gen over de letterkundige ge-
schiedenis, taalgeleerdheid, lei
terkunde , geschiedenis, schoone 
kunsten enz., waarvan men de 
lijst vindt in het l . e dl. zijner 
Operette, Venelie, 1820, 3 dl.n> 
in 8.™, voorafgegaan door eene 
zeer belangrijke levensschets van 
den schrijver door MOSCHINI. Tot 
zijne voornaamste werken he-
hooren : l . o Biblioiheca manos
critta del bali Farsetti, VenetU, 
1 7 7 1 - 8 0 , 2 dl.", i n l 2 . m 0 ; ^ . 
2.o Codices manuscripli W * W 

Bibliothecce Naniana retati, c» w 

opusculis ineditis eoe iisdem 
promplis, ib., 1 7 7 6 , in 4-w>, 
— 3.o Codici manoscritti voigf} 
della libreria Naniana riferii* > 
con alcune operette inedite du 
essi tratte, ib. 1776, in 4.w» 

handschriflen. In 1778 lot chef 
der bibliotheek van den heiligen 
MARCOS benoemd, wendde hij 
alle zorgaan , om de rijkdom-
men derzelve te vermeerderen, 
en in weinige jaren gelukle het 
hem, ,door het billijk vertrou-
wen der Senatoren ondersteund, 
om dezelve tot eene der kost-
baarste van Italie te maken. In 
1789 verkreeg hij van den se-
naat, dat het te Venelie en niet 
eiders was, dat het afschrift 
zoude vervaardigd worden, door 
LODEWIJK XVI van twee hand-
schriften gevraagd van de Assi
ses et bons usaiges du royaulme 
de Hierusalem. MORELLI , die 
dit afschrift met de groolste 
naauwkeurigheid had nagezien, 
om zieh van de getrouwheid 
deszelven te overtuigen, ontving 
van don koning van Frankrijk, 
eenen minzamen brief met eene 
•gouden medaille. Later zag hij 
met een levendig vereinet, de 
bibliotheek, waarvan hem het 
opzigt was loevertrouwd , van 
een gedeelte harer schatten be-
roofd, die door het regt der 
overwinning naar Frankrijk ge-
voerd werden. Terwijl hij de ver-
liezen der Marciana belreurde, 
vernam hij tegelijkertijd, dat 
deze bibliotheek naar het zoo-
genaamde Hertoglijk paleis over-
gebragt, en in eene der ruime 
zalen van den groolen raad 
zoude geplaalst worden. Hij 
troostte zieh eerst daarover toen 
men hem had loegestnan, om alle 
maatregelen te nemen, ten eindo 
deze overbrenging met de groot-
sle orde te doen plaals hebben. 
Deze onnoemelijke hoeveelheid • 
boeken, stand- en borstbeelden, 
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— 4.o Componimenti poetici Ia
lini e volgari di varii autori de 
passali tempi in lode di Venezia, 
scelti e raccolti, ib. 1 7 9 2 , in 
4 . T 0 ; — 5.o Dissertazione delle 
solennità e pompe nuziali già 
usate presso li Veneziani, per le 
nozze Tiepolo-Gradenigo, ibid , 
1793 , in 4 > ; ib. 1 8 1 9 , in 
4 . T 0 , een zeer belangrijk ge-
schrift. Het is MORELLI die de 
eerste uitgave der Ilaliaansche 
Vertaling der Geschiedenis van 
Venetiè door BEMBO heeft in 
het licht gegeven. Men heeft 
hem daarenboyen goede uitgaven 
te danken der Brieven van APOS
TOLO ZENO; van zeer zeldzame 
Kleine geschriflen van ALDUS 
Pius MANUTIUS en van den ver-
raaarden brìef van COLUMBUS, 
over de ontdekking van Ame
rika, Bussano, 1 8 1 0 , in 8.V O 

MOKELLI onderhield gedurende 
dertig jaren eene levendige brief-
wisseling met WITTENBACH (zie 
dat Art. -Wbk.-) die hem raad-
pleegde over zijne uitgave der 
clàssieke Grieksche schrijvers. 

* MPRGHEN (BAFPAéLLo), een 
der grootste, meesters in de kunst 
om in kpper te graveren, te 
Portici ih 1 7 6 1 , uit eene oor-
spronkelijk Ne'derlandsche lami-
Ha geboren, ontving het eerste 
onderwijs van zijnen vader FI
LIPPO en van zijnen oom; GIO
VANNI ELIA, werd daarop in 
1778 te Dome de leerling van 
den beroemden, doch door hem 
overtroffen GIOVANNI VOLPATO , 
met wiens doch ter hij in den 
echt trad, en met wien hij 
gemeenschappelijk arbeidde. In 

III. DEEL. 

1792 werd hem een voordeelig 
beroep naar Napels gedaan, doch 
hij gaf in 1793 de voorkeur aan 
eene aansìelling als onderwijzer 
in de plaatsnijkunst, aan de 
akademie van kiinslen te Flo
rence, en leefde aldaar, met 
uitzondering van een kort- ver-
blijf te Parijs, op uitnoodiging 
van NAPOLÉON in die stad gehou-
den, lot aan zijnen dood in 1833 
voorgevallen. Zijne voornaamsle 
gravures zijn : Het avondmaal, 
naar LEONARDO DA VINCI, 1800; 
de Madonna della Seggiola, 
volgens RAFAÔL ; de Madonna 
del Sacco, naar ANDREA DEL 
SARTO; de Nacht, naar COR
REGGIO ; ,de portretten der yier 
grootste Italiaansche dichters 
(DANTE, PETRARCHA,,.ARIOSTO, eh 
TASSO). De door PALMËBINI uit-
gegevene lijst der gravures,.van 
MORGHEN, Florence, 1824, 3.« 
uitgave, bevat er 254. 

MORILLO (don PABLO) , graaf 
van Carthagena, Spaansch Ini; 
tènant-generaal, in 1777 , te 
Fuenle de Malva, in de Pro
vincie T o r o , uit eene geringe 
familie geboren. Tijdens de 
Fransche omwenleling eenvou-
dig sergeant der marine zijnde, 
voerde bij bij den invai in Spatije 
het bevel over een corps gué
rillas. Bij gelegenheid (1er in-
neming van Vigo, in Galicië, 
tot kolonel bevorderd, organi-
seerde hij omirent denzélfderi 
tijd het infanterie-regirriehl; p)e 
Unie genaamd, hetwelk zich in 
den oorlog van het' Schiere "land 
en in Amerika heeft beroemd 
gemaakt. Hij diondo vervolgens 
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met onderscheiding ia Estra-
mddura, aan het hoofd van een 
corps partijgangers, en daarna 
in Portugal. Later tot den rang 
van brigadier verheven, trok 
hij op Cordova aan , om de 
Fränschen te veröntrusten; maar 
in January 1812 zag hij zieh 
genoödzaakt terugletrekken, en 
diende van toen af tot voorhoede 
der Spaansche afdeelingen onder 
de bevelen van WELLINGTON , die 
hem, wegens zijne onverschrok-
kehheid dikwcrl lof toezwaalde. 
Hij ontving eene verwondifrg 
in den slag van Vitloria, en 
werd tot Veld-maarschalk ver
beten. Na de terugkomst van 
FERDINAND V I I , werd hij tot chef 
van het expedilie-leger benoemd, 
bestemd bm de opstandelingen 
väti Venezuela ea Nieüw-Gre-
n'ada te gaan onderwerpen. De 
inneming van Carthagena ken
merkte het begin van eenen 
oorlog, die in zijne resultaten 
aan dezen eersten voorspoed 
niet beantwöordde. Daar zijn 
leger uit heft moederland gee-
hetlei Versterking ontving, ver-
zwakte het ten gevolge van 
vermoeijenissen en gevechlen, 
'dägehjks äl meer en meet; en 
zijne,verlegenheid steeg ten top, 
toen hij , ten gevolge der om-
wenteling van 1820, het bevel 
ontving de constitutie der cor-
tes te proclajneren, en met de 
aanvoerders der opstandelingen 
onderhandelingen aanteknoopen. 
Hot congres van Colombia eischte 
dat het Spaansch gouvernement 
de'onafhankelijkheid der Colöm-
biaansche repnbliek zou erken
nen. MbitiLLÖ ' häd geene toe-
reikende volmagt, om op dezen 

gröndslag tc onderhandelen ; hij 
sloot dus een' wapenslilstand 
met BOLIVAR, eh scheepte zieh 
in naar Spanje. Hij werd door 
FERDINAND wèl ontvangen, en 
na eenigen lijd tot algemeen be-
velhebber van Galicië en AstùriS 
benoemd. Zoodra hij vernomen 
had, dat de cortes de verväl-
lenverklaring des konings had-
den uitgesproken, protesteerde 
hij met nadruk tegen deze han-
deling, en haastte zieh een 
verdrag met het Fransche leger 
te sluiteû, dat LODEWIJK X V I I I 
1er hulp van FERDINAND had 
gezonden. Het schijnt echter 
dat het eenigzins dubbelzinrige 
gedrag. hetwelk hij bij deze 
gelegenheid hield, aanleiding 
gaf om zijne troüw te verden
ken. Door FERDINAND afgezet, 
nam hij in Januarij 1824 de wijk 
naar Frankrijk, ett vestigäe 
zieh met zijn gezin te Roche
fort. Gedurende 4 jaren leefde 
hij aldaàr in de vergetelheid 
en överleed bij de wateren van 
Barrèges, den 2 7 Julij 1838. 
Gedenkschriften over zijne vela-
togten in Amerika, in 1815 en 
1821, zijn in het Fransch ver-
taald door ERN. DE BLOSSEVILLS, 
Parijs, 1826 , in 8 . ™ 

MOROZZO Di BIANZE (JOZEF), 
kardinaal, in 1758 te Tu'rip 
geboren, werd reeds in, defl 
ouderdom van 19 jaren tot 
doctor in de godgeleerdheid he-
vorderd, en onmiddellijk daarop 
tot rector magnificus der üni-
versiteit benoemd. Eeh J№ 
daarna begaf hü zieh haar ft8 

en in de kerkelijke a'kadernie 
opgenomen , gaf hij wöldrä be-
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wijzen van zijne talenten, en 
tevens van zijne geschiklheid 
voor de âdminisiralie. Na, vice-
legaat te Bologna te zijn geweest, 
was Inj gouverneur van Perosd 
en Civita-Vecchia, toen deFran-
schen zieh in 1 7 9 6 van de slaten 
van den heiligen Stoel meester 
mâakten, Hij wacfalle in den 
schoot zijner familie het einde 
der vèrvolging af, en daar hij 
zieh gedurenüe het conclave 
naar Venetië had begeven, werd 
hij door Pius VII tot den ko-
ning van Hètrurië gezonden, 
om aan dien vorst kennis te 
geven van zijne verhefflng. Twee 
jaren later tot aarlsbisschop van 
Theben in Partibus verheven, 
werd Inj als secretaris aan ver
schilfende congregatiën verbun
den , en bewees der Kerk ge-
wigtige diensten. Nadatin 1 8 0 8 
de heilige Stoel op nieuw op eene 
gewelddadige wijzô. van zijde 
Stuten was berööfd , begaf Mo-
ROZZO , die al zijne pogingen in 
het werk had gesteld om deze" 
spoliatie voortekomen, zieh an-
dermaal naar Turijn. la 1 8 1 4 
keerdé hij met het Hoofd der 
Kerk in Rome terug, en werd 
twee jaren daàrna, onder den 
titel van de heilige Maria der 
Engelen, tot kardinaal-priester 
verheven. In 1 8 1 7 , door den 
koning van Sardinië, tot den 
stoel van Novara, een' .der 
rijkste bisdommen van Piémont, 
heroepen, verliet hij zyndioeees 
ftiet meer, en overleed den 2 2 
Maart 1 8 4 2 , terwijl hij de ar-
meh zijner kerk tot erfgenamen 
maakle» Men heeft van hem : 
Bene Statistiek van het erfdeel 

van den heiligen PETRUS, in 
het licht gegeven » tijetens de 
bezetting der Pauselijke Staten 
door de Fransche legerbenden , 
en eene Geschiedkundige lof-
rede van den Eardinaal BOBBA , 
Turijn, 1 7 9 9 , in Zijne 
Lykrede, in de kerk van den 
Calvarie-berg van Domod Ossola 
uitgesproken, is in 1 8 4 2 1 le 
Turijn, in 4k*°^ gedrukt. 

MORRISON (ROBERT) > een ge-
leerde Engelschman, beroemd 
door zijno werken over de Si-
nesche taal, werd in 1 7 8 2 in 
Northumberland geboren. Na 
goede Studien gemaakt te heb-
ben, Vertrok hij naar Canton, 
alwaar hij zieh in körten lijd 
met : de landtaal gemeenzaam 
bekend maakte, waarvan hij 
de beginsejen in de school der 
zendelingen le Londen geleerd 
had. Hij bevond zieh weldra 
in Staat om aan de Oost-Indi-
sche maatschappij diensten te 
bewijzen, door de verlaling ha-
rer'Sineschc briefwisseling, en 
werd in 1 8 0 1 , tot tolk der 
Engeische faclorij benoemd. De 
pligten dezer betrekkitfg-deden 
hem niet uit het oog verliezen, 
dat hij door het zendelingsge-
nootschap naar. Sin« was ge
zonden; en in 1 8 1 1 gaf hij te 
Cantra de Handelingen der 
Äposlelen, en laier eene volle-
dige vertaling van het Nieuwe 
Testament in het Sineesch in 
het licht» Daar de directeurs der 
Engeische maatschappij vreesden 
dat deze uitgaven hen in on-

.min met de Sinesche overhe-
den zouden brengen, zetleden zij 

2 
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(1805) , bestuurde hij de op-
voeding van den jongen hertog 
BERNARD van Saksen-Meiningm, 
dien hij naar Jena en HeideV-
berg, en daarna op zijne reizen 
door Zwitserland, Italic en 
Frankrijk vergezelde. In 1839 
overleed hij als opper-consisto-
riaalraad te Meiningen, welke 
betrekking hij sedert 1831 be-
kleed had. Tot zijne schritten 
behooren : l.o Beisegeßhrten, 
eene verzameling van verbalen, 
3 d l ." , Frankfort, 1825—28; 
— 2.o Liebenstein , ib. 1826; 
— 3.o Drei Freunde auf Em
sen, Leipzig, 1828 , 3 dl. 1 1; 
— 4.o Sommerabendsiunden, 
ib. 1 8 3 1 , 2 dl.» en andere, 
welke' niet enkel ten doel heb-
ben, om te onderhouden, maar 
ook om geest en hart waarlijk 
te vormen. Ook gaf hij Briefe 
in het licht over ERNST WAGNBB , , 
Schmalkalden, 1 8 2 6 , 2 dl.", 
en deszelfs Werke, Leipzig, 
1824 , 12 dl.» 

Mossi (VINGENTIÜS MARIA), 
een door zijne geleerdheid en 
zijnen verlichten smaak voor 
de, kunsten beroemde prelaat, 
in 1752 te Casal uit eene 
der oudste familiSn van Xof»; 
bardije geboren, waarvan Inj 
de laatste spruit was. Na a ? n 

de universiteit van Turijn № 
de regts- en godgeleerdheid ge; 
promoveerd te zijn, werd hvj 
tot aalmoezenier van den 1'°" 
ning van Sardinia, daarna tot 
vikaris-generaal van het hof> 
en abt van Sta. Maria de Ves-
zolan benoemd; in 1784 be- > 
kwam hij de directie van het 
collegie der adellijken, en be-

MORKISON in 1816 af; doch daar 
zij zijne dienslen niet konden 
ontberen, stelden zij hem spoe-
dig weder aan. Het is aan hem 
en aan MILNE, dat in 1818 de 
stichting van het Anglo-Sineesch 
collegie van Malacca te danken 
i s , waaraan hlj 1000 ponden 
sterlings schonk. Na eene reis 
naar Europa, keerde hij in 
1826 naar Sina terug, enover-
leed te Pékin, den 1 Augustus 
1834. Men heeft.van h e » : l.o 
Horn sinicee of VertaUngen aan 
de gewone letterkunde der Sine-
zen onlleend, Louden, 1 8 1 2 , 
in 8. T 0 ; deze kleine verzame-
ling is zeldzaam geworden; — 
2.o Engelsch-Sineesch Woorden-
boek, Macao, 1815, 6 d l " , in 
4. 1° ; — 3.o Spraakkunst der 
Sinesche taal, Serampore, 1815, 
in 4 . T 0 ; — 4.o Het Nieuwe Tes-

' lament, geheel in het Sineesch 
vertaald, 8 dl ."; — 5.o Vol-
ledige vertaling des Bijbels (in 
het Sineesch), 1819 , 19 dl.* 
in 8. T 0 ; — 6.o Verklärende 
aanteekeningen op den Sineschen 
Bijbel, enz. 

MORVEAB. — Zie GUYTON 
•Wbk.-

* MOSENGEIL (FRIEDRICH), een 
bevallige verhaler en volksschrij-
ver, in 1773 te Schönau bij 
Eisenach geboren, beoefende 
in het begin de godgeleerdheid, 
legde zieh daarbij op hetbosch-
wezen toe, en word medehelper 
van GOTTA, in deszelfs houtves-
tersschool te Zillbach, daarna 
ambtshelper van zijnen vader, 
eenen prolestantschen predikant. 
Na den dood van laatstgenoemde 
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hield dezolve tot in 1797 , als 
wanneer hij tot bisschop van 
Alessandria della paglia werd 
verheven. Nadat die stoel, in 
1805, met dien van Casal was 
vereenigd, ontving hij van den 
Paus den litel van aartsbisschop 
van Sida(in partibusinfidelium). 
Den geheelen tijd, gedurende 
welken Piémont onder Fransche 
overheersching bleef, bragt hij 
in de afzondering door, terwijl 
hij zijnen tijd lusschen de Stu
die en de oefening van christe-
lijke deugden verdeelde. Bij 
de terugkomst van zijnen wet-
tigen souverein, ging hij Turijn 
bewonen, alwaar zijn paleis 
eene soort van hulpgebouw der 
akademie werd. Hij overleed 
aldaar den 31 Julij 1829. Twee 
jaren te voren was hij door den 
koning tot ridder van de orde 
der Annonciade benoemd. Be-
halve Mandementen, Herderlìjhe 
onderrigtingen en Leerreden, 
heeft men hem eene verhande-
ling te danken : Sulla verità e di
vinità della religione cristiana, 
Turijn, 1823 , in8 .T<> Daardeze 
prelaat zijne kostbare yerzame-
ling van schilderijen aan de aka
demie van schoone kunsten van 
Turijn had gelegateerd, zoo 
heeft deze uit erkenlenis zijn 
marmeren standbeeld in hare 
vergaderzaal doen plaatsen. 

MQUHIER (CLAUDE PHILIPPE 
EDUARD, baron), zoon van 
J. J. MOUNIER (zie dat Art. 
-Wtó.-), in 1784 le Grenoble 
geboren, volgde zijnon vader 
bij zijne uhwijking, en kwam 
eerst na den 18 Brumaire in 

G 

Franhrijk terug; lot bij ziller in 
den staatsraad benoemd, deed 
hij zieh weldra opmerken, door 
de uitgebreidheid zijner künde 
en de naauwkeurigheid van zijn 
oordeel. Na met verschillende 
administrative belrekkingen, in 
net hertogdom Weimar en in 
Silesie belast te zijn, werd hij 
in 1809, door NAPOLEON tot 
den gewigligen post beroepen 
van secretaris van zijn kabinet, 
welken hij gedurende vijf ja
r e n , onder het genot van net 
volle vertrouwen des keizers, 
waarnam. Hij maakte geen an
der gebruik van zijne gunst dan 
om diensten le bewijzen, en 
vraagde noöit iets voör zieh • 
zelven; hij ontving echter eene 
dotatie in Pommeren, en werd 
achtereenvolgend tot rekwest-
meesier, baron en officier van 
het legioen van eer verheven. 
Bij de restauratie was hij be-
windhebber van de gebouwen 
der kroon, in welken post hij 
werd gehandhaafd. Bij de te
rugkomst van NAPOLEON van het 
eiland Elba, meende hij zieh 
naar Weimar te moeten bege-
ven, alvvaar de herinnering zijns 
vaders en die der diensten welke 
hij er zelf, gedurende de Fran
sche bezetling, had bewezen, 
hem een gunstig onlhaal deden 
vinden. Hij begaf zieh daarop 
naar Gend tot den koning, en 
bij diens terugkomst iiitFrank-, 
rijk hervalle hij zijne bedienin-
gen, en werd tot staatsraad 
verheven. Hij nam een leven-
dig deel aan de regeling der 
schadeloosstellingen, door de 
verbundene mogendheden ge-

3 
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vorderd, en droeg er uit al zijn 
vermögen toe b i j , om de be-
laslingen te verminderen, welke 
een dubbele inval op het land 
deed drukken (zie RICHELIEU. 
•Wbk.*). In Maart 1819 tot pair 
van Frankrijk verheven, bood 
men hem kort daarna het mini-
sterie van binnenlandsche zaken 
aan, dat hij van de hand wees • 
maar hij stemde er in toe , om 
zieh met de algemeene directie 
der policie te belasten, welke' 
inoeijelijke post hem weinig 
paste, en die.hij siechts körten 
tijd bekleedde. Daar hij de 
inzigten van den heer DE VIL-
LÈLE niet deelde, hield h i j , 
onder diens ministerie, op tot 
de adrainistralie te behooren • 
maar in 1828 door den heer 
DE MARTIGNAC tot het beheer 
der zaken ternggeroepen , ver-
vaardigde hij het ontwerp van 
wet voor de départementale ad- ' 
ministratie, hetwelk de ontbin-
ding van het kabinet ten gevolge 
had. Tijdens de Julij-omwen-
teling van 1830 was hij in 
Duüsohland : hij haaslle zieh 
naar Frankrijk terugtekeeren, 
wilde geenerlei bediening van 
de nieuwe regering aannemen, 
en Ste ide zieh te Vreden, met 
in de kamer der pairs, de zaak 
der orde, der regtvaardigheid 
en der rede te verdedigen. Hij 
nam er deel aan de gewigtigste 
discussion, en had het geluk 
zijne wijze. raadgevingen dik-
werf ingang te zien vinden. 
Toen in 1840 de belrekkingen 
met Engeland eenigzins inge-
wikkeld waren geworden, stemde 
hij er in toe om zieh met eene 
tijdelijke zending te Lenden te 

belasten , waar hij eenigè weken 
doorbragt. MOUNIER is te Passu, 
den 18 Mei 1843 , òverleden, 
na de troostmiddelen der godsr 
dienst ontvangen, en" de door 
haar opgelegde pligten volbragt 
te hebben; sedert lang had hij 
den invloed en het gezag dier 
heilige godsdienst gevoeld en 
meer en meer geeerbièdigd. Hij 
heeft in de kamer der pairs, 
de lofreden van verscheiden 
zijner ambtgenooten uitgespro-
k e n , en aan de Biographie 
universelle het artikel van den 
hertog van RICHELIEU geleverd, 
waarvan niemand beter dan hij 
in Staat was , de edele hoeda-
nigheden te kennen, en de uit-
gebreide diensten te waarderen. 
De graaf PORTALIS heeft den 28 
Junij 1844 in de kamer der 
pairs , de lofrede van MOUNIER 
uitgesproken. 

* MÜLLER (KARL OTPRIED), 
een scherpzinnige letter- en 
oudheidkundige, denJ28 Augus
tus 1797 te BriefÀxi Silem, 
waar zijn vader toenmaals als 
veldprediker woonde, geboren, 
Zijn eerste onderwijs ontving 
hij aan het gymnasium aldaar, 
en aan de universiteit le Bres
lau legde hij zieh, sedert Paschen 
1814, onder SCHNEIDER en HE№ 
DORF op de letterkundige Stu
dien toe. In 1815 hegaf hij 
zieh naar de hoogeschool van 
Berlijn, om zieh door BÖOKB 
en BUTTMANN dieper in het 
leven en de kunst der ouden te 
doen inleiden. Mét de geleerde 
verhandeling ; Uber Aegin$№ 
rum (Berlijn, 1817), verwie" 
hij de doctorale waardigheid in 
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de wijsbegeerte. In hetzelfde 
jaar nog kwam hij als onder-
wijzer aan het Magdalena-gym-
nasium to Breslau, en hield 
zieh bezig met het onderzoeken 
en ontleden der Grieksche my; 
then. Een sohitterend bewijs 
zyner geleerde scherpzinnigheid 
gaf het L e dl. der Geschichte 
hellenischer Stämme und Staa
ten, Breslau, 1820. Op de 
aanbeveling van HEEREN en 
BÖCKH bekwam hij in 1 8 1 9 , 
eene eervolle beroeping als, bui-
tongewoon hoogleeraar der Phi
lologie te Güttingen, waar hij 
tevens medebesluurder van het 
letterkundig seminarie aldaar 
word. Eerst bereidde hij zieh 
verscheiden weken, door de 
opmerkzame beschouwing der 
oude gedenkteekenen van kunst 
in Dresden, tot het leervak der 
oudheidkunde voor, en begon 
den 2 2 January 1820 zy'ne 
akademische voorlezingen, met 
eene inleidingsrede over "WIN
KELMANN, en met de Gammen-
tatio de tripode Delphico. In 
körten tijd versehenen snel op 
elkander , volgende, eene reeks 
van Schriften, welke door zeld-
zame belezenheid, scherpzinnige 
combinatie, fljn critisch gevoel, 
den schrijver eenen Europeschen 
roem yerwierven; in 1820 Mi-
nervae Poliades Sacra et aedes 
in arce Alhenarum; in 1824 
die Dorier, 2 dl.»j in 1825 
Heber die Wohnsitze, Abstam
mung und altere Geschichte des 
Macedonischen Volkes. Voor 
Helleensche topographie zijn bij-
zonder belangrijk de verstrooide 
artikels: Attika, Athene, Böo~ 

G 
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tien, Darier, i n d e Encyclopär 
die v a n ERSCH e n GROBER, ZOO 
w e l a ls de b o n d i g e a a n m e r k i n -
g e n o p R i E N ä c K E R s b e w e r k i n g 
d e r Topographie van Athene 
d o o r LEAKE , Halle, 1829. 
D o o r eene p r i j s u i l l o v i n g de r B e r -
l i jnsche a k a d e m i e o p g e w e k t , 
legde h i j z i e h m e t i j y e r toe o p 
de n a s p o r i n g e n d e r E t r u s k e r s , 
en b r e i d d e z i e h o v e r d e r z e l v e r 
s t a a t k u n d i g e g e s t e l d h e i d , o p e n -
b a a r e n hu isse l i j k l e v e n , n i j ve r -
b e i d e n h a n d e l , e n o v e r h n n n e , 
godsd iens t , ' k u n s t e n w e t e n s c h a p 
u i t , i n z i j n w e r k : DieEtrusker% 

1 8 2 8 , 2 d l . » V a n Terentius 
Varro de lingua latina o n d e r n a m 
hi j i n 1833 eene n i e u w e teks t -
v e r b e t e r i n g , e n I ie t o p d e z e l v e 
irç 1839 eene b e w e r k i n g van,' 
Sextus Pompejüs Festus v o j g e n ^ 
w a a r d o o r d a a r e n b o v e n y o o r vo r 
de re n a v o r s c h i n g e n een eèrste 
k r i t i s che g r o n d s l a g w e r d ge legd . 
D e a r c h é o l o g i e y e r s l r e k t e h e m 
tot m i d d e l p u n t z i j n e r ge leerde 
n a v o r s c h i n g e n . O m de g e d e n k 
teekenen d e r k u n s t u i t e igen 
b e s c h o u w i n g te leeren k e n n e n , 
o n d e r n a m h i j i n 1822, d e ge
leerde, re is n a a r Engelaiid en 
Frankrijk, en k w a m m e t d e 
b e r o e m d s t e o u d h e i d k e n n e r s i n 
persoo i i l i j ke b e t r e k k i n g . I n 1825 
sçhree f h i j Prologomen zu einer 
wissenschaftlichen Mythologie; 
en n a vele v o o r b e r e i d e n d e ge -
s c h r i f t e n , w a a r o n d e r lof fe l i jk 
m o e t w o r d e n v e r m e l d : De Phy 
diae vita et operibus, 1827, v e r -
scheen i n 1830 Handbuch der 
Archäologie der Kunst, h e t w e l k 
door b u i l e n g e w o n e b e l e z e n h e i d , 
z o r g v u l d i g e a a n w e n d i n g der 
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meest verscheidene hulpmidde-
len, rijke volheid van critische 
beschouwingen, eene ware be-
hoefte der letterkunde bevre-
digde. Tot wezenlijke aanvulling 
en bruikbaarheid versehenen in 
1832, onder zijne leiding door 
OESTERLEY de Denkmäler der 
allen Kunst, die geheel aan de 
orde van hei Handbuch beant-
woorden. Het onderzoek naar 
den Staat van het looneel bijde 
Grieken gaf in 1833 aanleiding 
tot de uitgave der Eumeniden 
van JESCUYLUS, in het Griekseh 
en Hoogduilsch met ophelde-
rende aanmerkiugen, welke uit» 
gave eene hevige critiek uitlokte, 
en alzoo in 1834 ter verdediging 
zijner beschouwingen den An
hang noodzakelijk maakte. Bij 
het jubelfeest der Georgia Au
gusta, werd hij den 19 Septem
ber 1837 door de reglsgeleerde 
läculteil toteere-doclorbenoemd, 
nadat hi) reeds lot hofraad, en 
in 1834 tot ridder der guelphen-
orde was bevorderd. Zijne voor-
lezingen breidden zieh uit over 
den geheelen omvang van de 
wetenschappen der oudheid, en 
zelfs de filozofische behandeling 
der Grieksche en Latijnsche 
spraakkunst werd niel uitgeslo-
ten. In den zomer 1839 be-
kwam hij de vergunning om te 
reizen, en daarbij eene milde 
geldelljke ondersleunihg, om, 
ten dienste zijner nasporingen, 
ook eenen talentvollen schilder, 
NEISE genaamd, als begeleider te 
kunnen medenemen. In Septb. 
begaf hij zieh op reis> bragtden 
winter in / № ' d o o r , e i ikuos , 
in vveerwil der welmeenende 
raadgevingen van THIERSCH, de ' 

heele zomormaanden tot zijnen 
verblijflijd in Griekenland, hel-
welk voor zijne gezondheid ver-
derfelijk moest worden. Reedü 
in Siciliö openbaarden zieh de 
voorboden van ziekle; desniel-
tegenslaande stak hij in April 
naar Griekenland over, wan-
delde verscheiden weken tus-
schen de gedenkteekenen van 
Athene rond, maakte eene rond-
reis door den geheelen Pelopon
nesus, en kwam den l7Jun i j t e 
Athene terug. Hier hield hij zieh 
twee weken lang, van denvroe-
gen morgen tot den laten avond, 
niettegenstaande de brandende 
zonnehitte, op den Akropolis met 
het onderzoeken en ontcijteren 
der oudheden bezig. Als hij nu 
ook zijne verdere nasporingen 
over Marathon en Theben, tot 
aan het meer Kopais uitstrekte, 
legde hij door het verblijf vatt 
verscheiden dagen, in de heil-
looze uitwasemingen des meers 
en het ongezond luchlsgestel der 
Thermopylen, den grond tot 
eene slepende koorts, welke hij 
echter in den ijver zijner weet-
gierigheid niet scheen te achten. 
In Delphos ondernam hij midden 
in Ju l i j , uitgravingen, welke 
hoop op de schoonste uitkomsten 
gaven. Op den 19 en 20 Julij 
was zijn anderzins sterk lig* 
chaamsgeslel door de brandende 
hilte bijna geheel ui tgeput f en 
toch wilde hij van geene genees-
kundige hulp weten. De ke» -

merken der koorts namen steeds 
toe , en weidra was hij geheel 
afgeihat. In de nabijheid van 
Leuctra en Pldtea overvielen liem 
ijlhoofdigheden: » hij wilde naar 

s de verle Snellen om een verge" 
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ten opschrilt nog af teschrijven." 
De koninklijke lijfarts REUSEL , 
kwara den 30 Juli j , op uitnoo-
diging der vrienden, toegesneld, 
maar de ziekle had reeds eene 
onherstelbare hoogte bereikt. 
Men bragt den ziellogende naar 
Athene, waar Inj den 1 Augus-
tus 1840 overleed. Zijne graf-
plaats werd onder eenen kleinen 
rotsheuvel aan den zoom van 
het olijfwoud, dat eenmaal in 
de ruimle der akademie was 
ingesloten, aangebragt, len einde 
aan den met geestdrift bezielden 
navorscber van Grieksche groot-
heid, nog in zijnen dood eene 
ve'rhevene herihnering zijner 
waarde te geven. Zoo ligt hij 
op Grieksche aarde, even gelijk 
de held op zijn schild dat hij, 
niet had willen laten varen. 
Door zijnen dood werd een der 
schoonste leiterkundige werken, 
namelijk eene verzameling van 
Monumenta inedita, met leeke-
ningen van NEISE, verijdeld. 
Behalve de reeds aangevoerde 
grootere werken, legde hij de 
vruchten zijner Studien , in de 
akademische Schriften der Göt
tinger maatschappij neder, waar-
van hij in 1823 lid was gewor
den , zoo als: 1 .o De signis olim 
in porticu Parthenonis, 1 8 2 7 ; 
— 2.o De origine pictorum va-
Horum, 1831; —• 3.o De muni-
mentis Athenttrum, 1836 — 4.o 
Antiquitates Anlioehenae, 1839. 
MÜLLER was daarenboven de 
medewerker aan een aanlal ge-
leerde tijdschriften enz. 

MUNCER. — Zie MUNZER -Wbk.-
G 

* MÜNTINÖHE (HERMAN), hoog" 
leeraar der (protestantsche) god-
geleerdheid, in 1752 te Ter-
munte, een dorp in de provincie 
Groningen, geboren, studeerde 
te Groningen in de godgeleerd-
heid, en legde zieh tevens, onder 
de leiding van den kundigen 
SCHROEDER , met ijver op de 
Oostersche talen toe. Na zijne 
Dissertatio philologieo-crilica, ad 
quaedam V. T. loca verdedigd te 
hebben werd hij in 1775 tot 
doctor in de godgeleerdheid be-
vorderd. Kort daarop Werd hij 
als predikant beroepen te Bui-
tenpost in Vriesland, daarna te 
Zeerijp in Groningen. In 1780 
kwam hij als hoogleeraar der 
godgeleerdheid en akademie-pre-
diker te Harderwijk; in 1795 
werd hem het hoogleeraarsambt 
der Oostersche talen te Leyden, 
aangeboden, hetwelk hij echter 
niet aannam, terwijl hij daaren-
tegen in 1798 , hoogleeraar in 
de godgeleerdheid te Groningen 
werd. In 1799 werd hij ander-
maal naar Leyden beroepen, 
doch bedankte op nieuw. Toeh 
in 1812 de Groningsche hooge-
school in de Fransch-keizerlijke 
universiteit was ingelijfd, werd 
de nieuwe inrigling door MUN-
TJNGHE, tot rectorbenoemd, den 
3 Novb. van dat jaar ingewijd. 
In 1814 werd hij door den sou-
vereinen vorst der Nederlanden 
uitgenoodigd ler correspondentie 
met de commissie, belast met 
het ontwerpen eener organisatie 
van het hooger ondervvijs \a 
de Vereenigde Nederlanden, en 
in 1815 werd hij benoemd tot 
rectormagnificus der herstelde 

5 
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Groningsche universiteH. &ort 
daarop ontving hij de ridderorde 
van den Nederlandschen leeuw; 
hij was ook lid van de 3 . e klasse 
van het kontnkUjk Nederjandsch 
instiluut, en van yerscheiden 
andere geleerde genootschappen. 
Na een zeer werkzaam leven, 
oyerleed MUNTINGHE den 24 
April 1824 te Leeuwarden, wer-
waarts h'vj zieh i,ot uitspanni.ng 
had. begeven. De voornaamsle 
zijner nagelatene werken zjjn; 
l ,o Pars theologiae Christtißnae 
theoretißa in comp^ndiu/m rq-
dactat 180Q) 2.? verbeterde en 
vermeesderde uitgaye, 1818; — 
2,0 Histprinreligicmis et ecclesiqe 
Christiawe, magnam parlem ad 
foman compendü $efiroekhia,ni 
m, usus leclionum adumbrata; 
-rr3.o Ty&everbandelingen over 
den imleed van den, chrislely-
Iten godsdienst op het volhgeluik; 
~r- 4.p Geschiedenis der menscfr 
heid mar den Bijbel, 11 d l . n

t 

1801—19. Voorts vertalingen 
in het NederdaUsch van de 
Psalmen en de. Spreuken van 

SALOBOiS. 

MOB.AD-BBY. _ . Zie MOURAD-
BEYG -Wbk-

MURAT ( C A R Q M N E M A R I E AN* 
NURC.IADE, Mevrouw), jongste 
zuster van NAPOLEON , in 1782 
te Ajaeqio, geboren, volgde hare 
familie naar Frankrißk, en bragt 
ter voltooijing harer opvoeding 
verscheiden jaren te Marseille 1 

door. Daar zä met de bevallig-
heden harer knnne, eene edele 
inborst en eene krachtvplle ziel 
yereenigde, vestigde zij weldra 
de aandacht der mannen, die 
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door hunne diensten en talenten, 
in de nabijheid van hären bro,§-
der werden gebragt. In 1800 
aan MURAT (zie dat Art. -WbkA 
uitgehuwd, nam z i j , terwyjt 
zij den troor» van Napels be-
kleedde, een werkzaam deel 
aan de, administratie, moedigde 
de geleerten en kianstenaars 
aan", en stichtte inrigtingen, 
die van hare vorstelijke müd-
dadigheid en van hären verlieb
ten sjrnaak getuigden. Toen 
MURAT zijne hoofdstad yerlieli 
pm er niet weder in terugte^ 
keeren, nam, zij , als regentes, 
№ zijn vertrek, maatregetefli 
om de openbare rust te verze-
keren, en de uitwerkselen der 
reactien voortekomen. Na ziel* 
na.ar het kasteel vah Baimburg 
bij Weenen, te hebben begeven 
leefde zij aldaar onder den naarn, 
van gravin van Lipona (letter-
keer van Napoli), hield zieh 
met de opvoeding harer kind«/ 
ren bezig, en bezuinigde op 
hare beperkte inkomsten, offl 
aan dezelve een bestaan over-
eenkomstig hunnen stand 'S 
verzekeren. Na de omwente-
ling van 18,30, kwatn zij te 
Reme, om hare moeder en ha-
ren oom, den kardinaal FESCB, 
te bezoeken. Het onthaal, het-
welk haar in ltalie ten deel viel» 
en het verlangen om nader № 
hare familie te zijn,, deden haar 
besluiten aldaar te blijven wo-
nen. Na, den dood harer moe.dei 
ging zij zieh te Florenee roet 
ter woon vestigen, alwaar zy, 
den 28 Mei 1839 overleed. 

MURILLO. — Zie MOJUM<OS 

•Wbk.-
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* MURRAY (sir GEORGE) , de 
afstammeling eeneraloudeSchot-
sche baronets-familie, den 6 Fe
bruary 1772 geboren, trad, na 
in Edimburgh zijne Studien te 
hebben geraaakt, in 1789 als 
vaandrig in het 71.= infanterie-
regiment. Van den eersten 
oogenblik, dat bij het vaandel 
droeg, tot op den vrede vaa 
Purijs, waren heete gevephten 
en militaire vermoeijenissen zijn 
lot. Hij was op elk krygstooneel 
der Britsche legers tegenwoordig, 
Oost-Indie alleen uitgezonderd, 
Frankrijk, Engeland,. Zweien, 
Portugal, Spanje, Nederland, 
West-India t Renemarken en 
Egypte zagen de daden van den 
dapperen man. Reeds in 1795 
werd hij adjudanl van den gene
rali CAMPBELL en bevond zjch in 
dje hoedanigheid bij de onderne-
ming van Quiberon, » waarbij 
geen Engelsch bloed, maar de 
Engeische eer uit alle zweetga-
ten vloeide." Ook zijne tweede 
onderneming was weder eene 
hoogst ongelukkige, want het 
was die beruchle logt naar het 
eiland Walcher en, die aan nie
mand tot nadeel verstrekte dan 
aan Engeland alleen. MURRAY 
werd op dezen togt, dien hij als 
luitenant-kolonel bij woonde ,aan 
den hals zwaar gewond, doch 
was nieltemin in staat om zieh 
met zijn regiment naar Cork, 
en van daar naar Gibraltar in-
teschepen. Van daar begaf hij 
zieh als generaal-kwartiermees-
ter naar Egypte, om maalregelen 
te beramen tot de groole onder
neming tegen de Franschen. Al
daar toonde hij zieh zoo nuttig 
e n vocht hij zoo dapper, dat 
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de sultan hem de orde van de 
HalYeimaan vereerde. Ofschoon 
hij in alle gevechten tegenwoor
dig was, bij Marmorice ea Abu
kir, bij Rosette en Rhamanieh, 
bij Cairo en Alexandria meder 
streed, bleef hij hier echter onr 
gekwetst. Als adjudant-generaal 
naar West-Indie verplaatst, bleef 
hij aldaar een j aa r , en ging 
daarop als onder-algemeenkwar? 
tiermeester naar Ierland. Hij 
was aldaar naauwelijks aange-
komen, of er moest, ter oft-
dersteuning van de Russen an 
Oostenrijkers, in Hanover een 
leger worden bijeengebragt, 
waartoe de regering ook hem 
bestemde,. Er werd echter niels 
van de geheele expeditie, wtjl 
Engeland met da oude traagheid 
uitrustte, In 1800 hevond MOB
RAY zieh bij de nuttelpoze on
derneming ta Siraalsund, en 
ging twee jaren later met eene 
diplomatische zending naar Zwe* 
den, waar hij daarenboven, toen 
sir JOHN MOQRE met zijne troe-i 
pen in het land kwam, als 
generaal^-kwartiermeester fun-
geerde. Zijn schitterendste tijd 
begon, toen hij met dit leger 
zieh naar Portugal tot WEL
LINGTON begaf:, die toenmaals 
nog sir ARTHUR WELLESLES was. 
Hij vergezelde den uitstekenden 
veldheer op al z'yne togten, van 
af de linien van Torres Vedras 
tot haar Parijs. MURRAY was 
thans tot generaal beyorderd, 
en droeg de orde van toren en 
zwaard, hem door den prins-
regent van Portugal geschonken. 
In 1813 werd hij ook ridder van 
de Bath-orde. Ufa den Parijschen 
vrede, ging hij als algemeen 
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stadhouder naar Canada, waar 
net berigt van de ontsnapping 
van NAPOLEON niet zoodra was 
aangekomen, of hij begaf zich 
in allerijl op weg, om deel te 
kunnen nemen aan den str'yd. 
in weerwil van dezen spoed, 
kwam hij te laat , en bereikte 
het leger eerst onder de muren 
van Parijs, nadat de slag van 
Waterloo reeds lang geleverd 
was. Gedurende het verblijf van 
het Britsche bezettingsleger in 
Franhrijk, bleef hij met den 
rang van luitenant-generaal bij 
hetzelve, 6n bekwam in dit 
tijdperk nog zeven vreemde or-
den, zeker een ontegenspreke-
lijk bewijs van de hooge achting 
in welke hij bij de vorsten van 
het vasteland stond. Nadat de 
troepen waren teruggekeerd, 
werd hij lot gouverneur van 
Edimburgh benoemd, doch be-
kleedde dezen post slechts e*4n 
jaar. In Junij 1820 benoemde 
de universiteit van Oxford hem 
tot doctor inderegtenj in 1823 
bekwam hij het commando over 
het 42.c regiment infanlerie, en 
in het volgende jaar werd'hij 
lot lid der koninklyke maat-
schappij van wetenschappen be
noemd, en kwam omtrent dezen 
tijd als vertegenwoordiger van 
het graafschap Pertshire in het 
parlement. Ofschoon reeds 54 
jaren Ond, trad hij in 1826 nog 
in den echt, met eene 48jarige 
weduwe, die hem nog eene doch-
ter schonL In 1828 kwam hij 
als minister van kolonien in het 
ministerie Wellington, eene be-
trekking, waartoe hem zijn 
loenmalige parlementaire be-
kendheid geenszins beregtigde. 

Intusschen Steeg hij van nu af 
snel in de achting van het la-
gerhuis, dat hem weldra onder 
zijne beste redenaars leide. Als 
minister van kolonien oogstte 
hij evenzeer veel lof in. Met 
het beste gevolg ondersteunde 
hij in 1829 de emancipatie der 
Catholijken. Toen kort daarop 
de whigs aan het bestuur kwa-
m e n , verzette hij zieh legen 
de reform.! Bij de algemeene 
verkiezing van 1830 was zijn 
vaderlandsch graafschap hem 
getrouw gebleven. Na de ze-
gepraal.van dan reformbil, moest 
hij echter bij zijnen liberalen 
mededinger, lord OBMELIB , on-
derdoen. Na diens benoeming 
tot pair in 1834, bekwam MUR
RAY weder zitting in het parle
ment , doch was later bij de 
verkiezingen steeds ongelukkig. 
Nadat de whigs in 1841 waren 
afgetreden, en MURRAY zijne 
oude plaats in het nieuw mi
nisterie Peel bekomen had, deed 
hij weder de hopejooze poging, 
om de liberale inwoners van 
Manchester voor zieh to winnen, 
doch zag zich andermaal teleur 
gesleld. In de laatste jaren was 
zijne gezondheid zoo wankel-
baar, dat hij zijne kamer niet 
meer kon verlaten, en hij over-
leed den 2 9 Julij 1846. MUR
RAY heeft zieh ook als schrijver 
bekend gemaakt door een werk 
in 5 deelen., getiteld Marlbo
rough's Dispatches, . 

* MCTSCHELLE (SEBASTIAN)» 
den 1 0 January 1749 te Al
lershausen geboren, priester en 
in 1776 kanonik en consislor'-
aalraad in Frey sing, legde ech-
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ter beide betrekkingen neder, 
en begaf 2ich in 1793 , als 
geestelijke raad en pastoor naar 
Brumkirchen bij München, en 
overleed den 28 November 1800. 
MOTSCHELLE, der rationalistische 
verlichting toegedaan, een vriend 
der Kantiaansche abslractie, 
trachtte, terwijl hij zieh meer 
uit zieh zelven dan naar ande
ren vormde, bij de Catholijken 
datgehe te worden, watomtrent 
REINHARD bij de Protestanten 
was, zonder dat men van hem 
kan zeggen, dat hij zieh dezen 
redenaar tot voorbeeld heeft ge-
nomen. Onvermoeid was zijn 
streven, om de christelijke ze-
deleer, en alzoo het heil zijner 
toehoorders te bevorderen, zoo 
als dan ook in dat opzigt aan 
zijne Moraltheologie bijzondere 
lof wordt toegezwaaid. Als re
denaar is hij populair en legt 
er zieh op toe om algemeen 
bruikbare waarheden duidelijk 
voortedragen , zonder zieh veel 
met de dogmatiek en liturgie 
intelaten. Vorder heeft raen 
van' hem: -l.o Predigten und 

Homilien auf alle Sonn-und 
Festtage, München, 1804—12, 
4 dl."; 2.e jaargang, ib. 1 8 1 3 , 
2 d l » ; — 2.o Vermischte Pre
digten, ib. 1813 ; —3.0 Kirch
weihpredigten , ib. 1821 ; -— 
4.o Bemerkungen über die sonn
täglichen Evangelien für Pre
diger, Katecheten und Lehrer, 
ib. 1786 ; 5.e uitg. 1805 , 2 
d l . n , in 8.™; — 5.o Die Ge
schichte JESD aus den 4 Evan
gelien, ib. 1784; 2.e uitgave, 
1806 ; •!— 6.o Unterredungen 
eines Vaters über die ersten 
Grundwahrheiten der Religion, 
ib. 1791 5.<=; uitg. 1822; — 
7.o Vermischte Schriften:, ibid, 
1793—98, 4 dl.»; 2> uitg. ' 
1799; — 8.o Kritische Beiträge 
zur Metaphysik,... Frankfort, 
1795 ; 2.e uitgave 1800. 
Eenige zijner preek:werken zijn 
in het Nederduitsch vertaald, 
alsmede het belangrjjke stukje: 
Wijsheid en liefdedes Scheppers, 
blykbaar uit de beschouwing der 
schepselen, waarvan de 2 . e druk 
in 1,849 bij de TJitgevers dezes 
in het licht verscheen.; 
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NAÜAAC (GABRIEL PETRUS BB-
BIERB , heer VAN), in 1760 op het 
kasteel van Cessac, bij Bussü-
res in Frankrijk, geboren, om-
helsde in 1789 de beginseleri der 
hervormersj maar door den gang 
der omwenteling verschrikt , 
volgde hij weldra zijne vrienden, 
die hem naar Koblentz waren 
vöoruitgegaan, en in het leger 
•der prthsen opgenomen, tleelde 
hij er, tot, aan deszelfs ontbin-
dingi de gevaren van. Alstoen 
begaf hij zieh näar hetlandVan 
liUik, alwaar de bisschöp aan 
de getrouwe Fransöhen eene 
schuilplaais had aatigeboden; 
hij wachtte aldaar den oogenbliik 
äf om de wapens weder opte-
vollen j, lo&n hijj bij deherinhe-
ring aan de heilige vermanihgen 
van pater BEAUREGARD (zie dat 
Art. -Wbk.-), besloot om zieh 
geheel aan God toetewijden. Ver-
ontwaardigd over de betreureus-
waardige ligtzinnigheid, waar-
mede hij de ijdele slelsels der 
filozofen had aangenomen, be-
schouwde hij hunne boeken voor-
laan niet anders dan met dien 
geheimen afkeer, welke ons be-
vangt bij het zien eener klip 
door een aantal schipbreuken 
berucht geworden. De staatkun
dige gebeurtenissen hielden op 
het voorwerp zijner bezorgdheid 
te zijn. Intusschen werd hat 
land van Imk tloor de Fransche 

légers bedreigdj hij nam eersl 
de wijk naar Essen, een stadje 
in Westfalen, welks inwonere 
hij door zijne deugden stichlte. 
Na zieh in een corps te hebbdn 
begeven, hetwelk uit de overblijf-
seien der emigratie was zamen-
gesteld, werd zijn boetvaardig 
leven des te heldhaftiger, naar 
dien hij met zijne gestrengheden, 
eene onbegrensde trouw en toö-
genegenheid, voor zijne wapen-
en ongeluks-broeders vercenigdo. 
Nadat dit corps was afgedankt, 
kwam hij te Lenden, en vereé-
nigde zieh met een gezelschäp 
officieren, die de zieke Fran
schen in het hospitaal van Midà- \ 
lesex oppasten en verzorgden. 
Hij verkreeg vervolgens den post 
van hospitalist in een gestiebt bij 
Lenden, bestemd 6m oudöFran
sche priesters, die ziek ol ge-
brekkig waren, oplenemen. Het 
is in deze aan het ongeluk toe; 
gewijde schuilplaais -, dat hij 
onder het gewaad van eenen 
eenvoudigen bediende, de ne-
derigste dienslen verrigtte. Men 
zag hem de bedden der zieken 
en gebrekkelijken na elkander 
bezoeken, alle zorgen aanbieden, , 
de wonden verbinden, en door 
troostvolle woorden, de smarten 
der lijdenden verzachten. HJJ 
had deze levenswijs omtrentvij" 
jaren voortgezet, toen hij eerio 
echtgenoote verloor, wier verlies 
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hem langen lijd tränen deed 
störten. Aangespoord om het 
heiligdom intetreden, verzette 
hij, uit eene diepe nederigheid, 
zieh lang daartegen , rnaär aan 
nieuwen aandrang toegevende, 
hegon h i j , zönder zijne gewone 
bezigheden te verzuithen, de 
beoefening der godgeleerdheid. 
Zijn gedrag in dezen niöuwen 
staät was dat Van eenen waren 
dienaar van JESUS CHRISTBS , die 
zijnen tijd lusschen dezen god-
delijkeh Meester en de zieken 
Verdee l t . Zijne bovenmätige ver-
moeijehissen en zijne gestreng-
heden berokkenden hem eene 
pleuris, waaraan hij in het laatst 
van Mäart 1809 overleed, door 
de armen en zijne talrijke vrien-
den hartelijk betreurd. De abbe" 
CARRON heeft hem in de Vies etc. 
(Leveitsbeschrijüingen der fegl-
väardigen in den stand der Wa
yens) feene schets toegewijd. 

* NAKATENOS ( W l L H E L H Ü S ) , 

eert beroemd lid der mäatschappij 
vah JESUS, in Augüstus 1617, 
lo Gladbach, een sladje in Gu-
licherland, geboren, träd den 
12 November 1636 ie -Trier 
in de orde, welke hij bestemd 
was, tot sieraad te verstrekken, 
en legde, den 31 Julij 1"651 
tu Coesfeld de vier gelottert af; 
hij gaf daarop onderwijs in de 
voorbereidende wetenschäp{ieh 
en in de wijsbegeerte, en was 
tevens met het opzigt Over 
de studiert belast. Middelerwijl 
oefende hij in de metröjpöliläan-
kerk te Keulen, hetpredikambt 
met zoo veel lof u i t , dat de 
doorlüchtige keurvorst, aarts-
bisschop vah heulen, hertög van 
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Beider en, MAXÍMIUAAN HENDRIK, 
die toenmaals te Keulen zijn 
verblijf hield, hem tot zijnen 
hofprediker verköos. Met deze 
apostolische hediening veréé"-
nigde hij gedurende dertig jaren } 

eéne aan de societeit van JESÜÍ 
bijzonder eigene werkzaamheftl, 
bestaandé in kinderen in de chris» 
telijke leer te onderwijzen. Was 
hij bereidvaardig en ottvermöeid 
in het bijstaan van behoef tigert 
en zieken, eh vooral om líen 
tip hun sterf bed tot eenen zaligeri 
döod voortebereidert; biet min
der legde hij in deze groóte kunst 
eehe meésterlijke bekwaamheid 
aan den dag. Te midden van 
dezen zijüen heiligen arbeid over
leed hij te Aken, den 23 Julij 
1682, nädat hij in den morgen 
vah den vorigen dag de geloovi-
gett hog met het Wobrd des Hee
ren gevoed, en des namiddags de 
kiöderen rufet dfe chrisiélijke leer 
géspijzigd had. Behalve kleine 
Gedichten (minutiora Rythmica) 
en Lofliéderen (Üymnica), die 
om derzelver beväliigheid algé-
meen geprezen worden, heeft 
hij eerst in het Hoogduitsch, 
doch laier in lief Latijn (en in 
die taäl meer algemeen bekehd) 
in het licht gegevert: l .o "Goeleste 
Palmetiim cum varíis ofßciis, li-
latiiis, preeibus etpsalmiúpoeñlt. 
etc., waarvan de eerste uitgave 
in 1660, in 12>° verscheen, en 
wölk werk daarnä in 1664, le 
Keulen op nieuw in 8.™ gedrukt 
werd, en in 1668, andermäaTin 
12.m° werd uitgegeven, ! zoödät 
er gezamenlijk van dit voortref-
fejijk gebedenboek, in genoemde 
drieuitgavén 14,000 exemplaröh 
gedrukt en gehéef u verkocht 

it 
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zijn. Om geen ander boek ont-
stond onder de Keulsche druk-
kers meer twist en verdeeldheid; 
van daar dat het wegens deszelfs 
onafgebroken en algemeen ge
brüllt, tot op den huidigen dag 
in verschillende en ontelbare 
yormen is gegoten geworden. 
Ofschoon bij het eersle verschij-
nen van dit gebedenboek, de 
CalhoHjke drukpers in Noord-
Nederland door de Calviniste pla-
katen-dwingelandij aan banden 
lag, duurde het echter niet lang 
of in het naburige Belgie ver-
drong de eene Vlaamsche ver-
taling van hetzelve de andere, 
dje dan ter sluiks in.Holland 
werden ingevoerd. De eerste 
uitgave in het zuiver Neder-
duitsch, heeft men aan de Uit-
gevers dezes te danken, welke 
vertaling in 1823, onder den 
titel van Hemelsch Palmhof, of 
kort begrip vanhetgroot Gelijde-
boek, enz., tweede druk gr. 
18.™, in 1835 in het licht 
yerscheen. Doch deze verhörte 
Nederduitsche uitgave werd in 
1846 in de schaduw gesteld 
door de schoone, naauwkeurige 
en volledige vertaling, die de 
gebroeders VAN DEN HEÜVEL te 
's Gravenhage ex in dat jaar van 
leverden; welke uitgave opgelui-
sterd. door een zestal heerlijke 
sjaalplaten, naar teekeningen van 
STETNLE , door KELLER gegra-
veerd, een het Hemelsch Palm
hof waardig gedenkteeken mag 
genoemd worden. NAKATENUS 
Sphreef verder: 2.o Seelen-Uülf 
oder Krankenbuch, in 12.m0 , 
Keulen, 1727. Ook vertaalde 
hij in het Hoogduitsch:, 3.o 
Supplementum ad tomum IV me-

ditationum nostri Joannis Suf
fren pro mense Novembri, a die 
7 usque ad Adventum. 

* NäKE (GUSTAV HEINRICH), 
den 4 Aprii 1786 te Frauen
stein geboren, waar zijn vader 
als keurvorstelijk Saksisch amb-
tenaar bij de justitie leefde. 
Laatstgenoemde werd echter 
weldra naar Dresden verplaatst, 
en hier viel aan den talentvollen 
knaap eene meer zorgvuldige 
opvoeding ten deel. De vadèr 
bestemde hem voor de regtsge-
leerdheid, doch de onmiskenbare 
aanleg voor en ingenomènheid 
met de teekenkunst veränderte 
dit besluit ) hij stemde er in 
tpe dat HEINRICH zieh in 1803 
onder de kweekelingen der tee-
ken-akademie liet opnemen. NäKE 
teekende aldaar veel volgens 
stukken der heerlijke galerij van 
schilderijen, zoo als volgens 
POUSSIN'S Vinding van Moses, 
Garofalo's Bacchanal volgens 
RAFAOI ' enz. Ook was hem 
het kabinet van plaatwerken 
van groot nut ; daarin teekende 
en schetste hij veel volgens RA-
FAÖL, F r a BARTOLOMEO en Aw* 
DREA DEL SARTO. Zijn eersl 
zelfstandig werk' verscheen in 
1801; het was eene kopij van 
CORREGGIO'S- Magdalena in mi-
niatuur, en 5 jaren later kwani 
hij met eene eigene composilie 
ten voorschijn, welke zoo wel 
wegens vinding als uitvoering 
algemeenen bijval vond; deschi!-
derij Steide eenen AMOR voor,.die 
aan den arend van JUPITER den 
donderbeitel ontrooft. Van loW 
tot 1811 hield hij zieh voorna-
melijk met teekeningen bezig 
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v o o r he t Augusteum v a n BECKER 
en andere b o e k v o r k o o p e r s - o n -
d e r n e m i n g e n . E e n g u n s t i g o n t -
haa l v o n d e n v e r d e r Faust en 
Gretchen (Grietje), Tobias, d e 
heilige familie, Genoveva. D o o r 
d e n her tog v a n Koburg w e r d 
h e m o p g e d r a g e n , o m vo lgens 
een ' E n g e i s c h e n r o m a n , e e n s t e l 
v a n 6—8 schi lder i jen- i n ol ie-
v ö r w u i t t e v o e r e n , welke d e z e l v e 
v o o r z i j n e b i b l i o t heek i n Roser 
nau bes temde . I n 1817 o n d e r -
n a m hi j m e t k o n i n k l i j k e o n d e r -
s t e u n i n g eene k u n s t r e i s n a a r 
lialie. H i e r , i n den o p w e k k e n -
den o m g a n g v a n OVERBECK, 
CORNELIUS, Q u A N D t e n a n d e r e n , 
bepaa lde h i j z i j n e Studie geheel 
b i j z o n d e r t o t de o u d e chr is te l i j ke 
k u n s t , en teekende versche iden 
b laden n a a r m o s a i k e n . H e t 
w a r e n echter v o o r n a m e l i j k twee 
g e d e n k t e e k e n e n in Rome, d ie 
h e m eenen onve rdee lden r o e m 
bi j al le k u n s t e n a a r s v e r w i e r v e n , 
te w e t e n : Do heilige Elizabeth 
aalmoesen uitdeelende en Chris
tus onder de Farizeers met den 
cijnspenning, d o o r AMSLER , n o g 
g e d u r e n d e z i j n ve rb l i j f i n Rome, 
u i l m u n t e n d in het k o p e r g e 
b r a g t . ' I n 1825 keerde N ä i c E 
naar , Dresden t e r u g en w e r d 
pro fessor aan d e k u n s t a k a d e m i e 
a ldaar . Z i j n e w e r k z a a m h e i d als 
o n d e r w i j z e r k w a m t h a n s o p d e n 
v o o r g r o n d e n b e p e r k t e h e t ve r -
sch i jnen v a n n i e u w e v o o r t b r e n g -
seien. I n st i l le a f z o n d e r i n g 
beoefende h i j m e t i jver de ge-
schiedenis d e r k u n s t v a n o u d e n 
en n i .euweren, t i jd. I n 1828 
werd z i j n e voor t re f fe l i j ke sch i l -
d e r y , Christus, zoo als Htf na 

I I I . DEEL. 
H 

de opstanding aan de gezamen-
lijke leerlingen verschijnt, ten 
toon gesteld, en verrukte door 
het schitterend koloriet; in 1830 
zag men van hem eene Madonna 
met het Kind en de H. Anna; 
in 1833 Booz en Ruth. Het 
toenemend ligchamelijk lijden 
maakte den kunstenaar meer 
en meer afgetrokken, vreesach-
tig en ongevoelig voor de opwek-
kingen'des levens en derkuns t ; 
de in het begin als waterzucht 
zich openbarende kenteekenen, 
ontaardden in eene ongeneesbare 
hartekwaal, die hem na een 
langdurig lijden, den 10 Jan-
uarij 1835 in het graf sleepte. 
№KE was gewoon zeer langzaam 
te arbeiden en zijne angslval-
ligheid en al te groote beschei-
denheidj hield zelfs de met de 
uiterste inspanning bewerkte 
stukken voor onvolledig; hij 
was mede uit dien grond met 
zijne ontwerpen, zelfs jegehs 
zijne vertrouwdste vrienden, 
achlerhpudend. Wat hij echler 
voortbr'agt getuigde van tie meest 
jngespannen vlijl, en kenmerkle 
zich door edele houding, groote 
bevalligheid eh zuiverheid in 
de uitvoering, maar ook door 
al; te afgemetene angstvallige 
teekening. De meesle zvjner 
handteekeningen bevinden zich 
in de privaat-verzamelihg des 
konings van Saksen. • 

* M K E (AUGUST FERDINAND), 
broeder van den voorgaando en, 
even als h i j , te Frauenstein in 
Saksen, den 15 Mei 1788 ge-
boren; onlving zijne eerste gron-
dige opleiding in het beroemde 
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gesticht Schulpforte, en betrok 
in 1806 de universiteit van 
Leipzig, om zieh aan de regts-
geleerdheid toetewijden. De 
voorlezingen van den philoloog 
GOTTFRIED HERMANN wekten in 
hem echter eene ingenomenheid 
op voor de klassieke oudheid. 
In 1810 bekwam hij eenen 
onderwtjzerspost aan het Päda
gogium te Halle, en hield se-
dert 1812 ook voorlezingen aan 
de universiteit. In 1817 ver-
scheen zijn geleerd werk over 
Choerilus Samius, en dit gaf 
in 1818 aanleiding tot zijne be-
roeping naar Bonn als buitenge-
woon hoogleeraar der philologie 
en inspecteur van het philolo
gisch seminarie. In 1820 tot 
gewoon hoogleeraar bevorderd, 
werd hem tevens een eere-post, 
het professoraat der welspre-
kendheid, opgedragen. Zijne 
werkzaamheid als schrijver was 
niet nitgebreid, maar het weinige 
dat hij ten druk bevorderde, 
droeg den Stempel van groote 
scherpzinnigheid, sierlijkheid en 
gekuischte voordragt. Voortreffe-
lijk was zijne Herinneringsrede 
aan NIEBÜHR. Zijn Lalijn veree-
nigt met vloeibaarheid en vlug-
heid merg en originaliteit. Met 
eene bijzondere vooringenomen-
heid behandelde hij de verklaring 
der Grieksche dichters, welker 
schoonheden hij even zoo naauw-
keurig en smaakvol wist te ont-
wikkelen, als bij Scherpzinnig 
in hunne kunst en laal indrong. 
Zonder de zakelijke zijde van 
de. welenschap der oudheid ge
ring te achten, was zijne werk
zaamheid loch meer ,op het 
critisch-laalkundig gedeelte der 

philologie gevesligd, en hierin 
werd hij een meester in de 
kunst. Zijne voorlezingen liepen 
meestal over de verklaring van 
HOMERDS en de Grieksche to&-
neeldichters; in het Latijn wa
ren CATULLUS en PLAUTOS zijne 
lievelingen. Hij ov'erleed den 
1 2 September 1838. Zijne Schrif
ten zijn: l . o Schedae critieae, 
Halle, 1 8 1 2 ; — 2.o Choerili 
opera, quae super sunt collegit 
et illustr. de Choerili aetate,vita 
et poesi: inest de Sardanapali 
epigr. disp., Leipzig, 1817. 
Ook was hij mede-uitgever van 
het Rheinische Museum für Phi
losophie. Na zijnen dood gaf 
BARNHAGEN VON ENSE uit zijne 
nalatenschap in het licht: Wall
fahrt nach Sesenheim, Berlijn, 
1840. 

* NANNING {FREDERIK PETRUS 
GISIUS), den 18 November 1798 
in de kolonie Suriname geboren, 
kwam reeds vroeg te Amster
dam, waar hij bij brave en 
liefderijke bloedverwanten werd 
opgevoed. Zijne neiging tot de 
wiskundige wetenschappen deed 
zijne opvoeders besluiten, hem 
tot de krijgsdienst opteleiden. 
In December 1817 kwam hij 
alzoo als kadet der genie op de 
artillerie- en genie-school te 
Delft, waar hij zulke uitraun-
tende vorderingen mäakte, dat 
hij reeds in Julij 1819 die school 
als officier verüet. Na gedn-
rende vijf jaren bij den vesting-
bouw te Luik werkzaam te zijn 
geweest, werd hij in 1824 tot 
onderwijzer bij dezelfde tarn-
taire school te Delft benoemd. 
waarvan hij vroeger alsleerling 
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een der sieraden geweest was. 
In 1828 werd hij tot eersten 
luitenant-ingenieur bevorderd, 
en nog in hetzelfde jaar met de 
function van kapitein der genie, 
aan de koninklijke militaire 
akademie te Breda belast. Bij 
het uitbarsten van de Belgische 
onlusten in 1 8 3 0 , werd de 
akademie aldaar tijdelijk geslo-
ten, en maakte NANKING een 
deel uit van de bezelting der 
vesting*; later werd hij als leer-
aar der genieschool, bij het voor-
malig inslituut voor de zeemagt 
te Medemblik aangesteld, alwaar 
hij in den bloei zijner jaren 
den 4 September 1832 over-
leed. NANNING heeft voldingend 
bewezen, dat de beoefening der 
fraaije letteren met die der af-
getrokkene wetenschappen kan 
gepaard gaan, en dat de schoone 
poezij, die zeldzaam in Neder-
land meer dan eene uitspanning 
wezen mag, nogtans eene ver-
ademing kan zijn voor elken 
stand der maatschappij, zelfs 
voor den ernstigen wiskunsle-
naar. Behalve in onderscheidene 
poetische jaarboekjes, vindtmen 
bewijzen zijner dichterlijke Ver
diensten in : l . o zijne Mengel-
dichten, Delft, 1825 , en — 
2.o in zijhe Krijgszangen, die 
op uitnoodiging van prins FEB-
DERIK der Nederlanden, ten 
dienste der militaire normaal-
school, in 1828 , t e ' s Rage en 
Amsterdam, in 8 . ™ , in het licht 
zijn versehenen. Als wiskun-
slenaar leverde h i j : — S.o Hand-
hiding tot de werhdadige meei-
fcunst, 2 d U , in 8 . vo , Delft, 
1828, en vertaalde het werk 

van N . SAVART, Beginselen der 
versterhingsliunst, inhoudende de 
veldverschansing en vestingbomv, 
2 d l ." , 1837. 

NAPOLEON (LODEWIJK). — Zie 
BONAPARTE. 

* NAPOLEON BONAPARTE. — 
Aan dit Artikel in het Wbk. 
toetevoegen: — » Het stoffelijk 
overschot van NAPOLEON werd, 
nadat het ruim 19 jaren op 
Ste. Helena had gerust, in het 
jaar 1840 , k rachtens een be-
sluit der Fransche kamer van 
afgevaardigden , en met bewil-
liging van Engeland, door den 
prins van Joinville, derden zoon 
van den koning der Franschen, 
LODEWIJK PHILIPPDS, naar Frank
riß overgebragt, en in den 
Dom van het Invaliden-gebouw 
plegtslatig bijgezet; een prach
tig monument omvat hetzelvo 
aldaar." 

* NARDINI (PIETRO), een der 
beroemdsle violisten van zijnen 
tijd, in 1725 te Livorno gebo
ren , vormde zieh in de kunst 
te Padua bij TARTINI , en was 
weldra door geheel Europa als 
een zeer ervaren toonkunstenaar 
bekend. In 1762 bekwam hij 
eene aanslelling bij de hof-kapel 
te Slultgard ; doch kejerde bij 
het yerval derzelve naar Livorno 
terug. In 1770 vertrok hij als 
eerste violist naar de kapel vàn 
den groot-herlog van Tóskanen 
te Florence, en overleed aldaar 
in 1796. Hij schreef veel voor 
de viool, en ook eenigo stuk-
ken voor de fluit. 
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* KASSAU (graaf van). — Zie 
WILLEM I , koning der Neder-
landen -Wbk.-

* NASSE (CHRISTOPH FRIEDRICH), 
geheime medicinaalraad eri hoog-
leeraar der geneeskundige kli-
niek te Bonn, werd den 6 April 
1778 te Bielefeld geboren, was 
de zoon van den stads- en 
landsphysicus aldaar ; hij be-
zocht de Scholen van Hamburg 
en Berlijn, begon in 1797 te 
Berlijn de beoefening der ge-
neeskunde, en werd in 1800 
te Halle tot Med. Dr. gepromo-
veerd. NASSE zelte zieh alsnu 
in zijrie geboorteplaats als prak
tisch geneesheer neder, werd 
in 1810 geneesheer der armen; 
in 1814 ging hij echter tot het 
privaalleven over, en hield zieh 
in Götlingen, Leipzig, Dresden 
en Weimar met wetenschap-, 
pelijke nasporingen bezig, tot 
dat hij in 1816, als gewoon 
hoogleeraar der geneeskundige 
kliniek naar de universiteit van 
Halle beroepen werd; in 1819 
begaf hij zieh van daar in de-
zelfde betrekking naar Bonn en 
in 1829 werd hij tot geheimen 
medicinaalraad benoemd. NASSE 
heeft zieh bijzonder verdienste-
lijk gemaakt ten opzigte van 
de wetenschappelijke vordering 
der leer van het dierlijk mag-
netisraus. Sedert 1817 was hij 
mede-uilgever van het Archiv 
für den thierischen Magnetismus. 
Tot zijne overige geschriften 
behooren: l . o Handbuch der 
speziellen Therapie, 2 dl.», 
Leipzig , 1830—1838 ; — 2.o 
Handbuch der allgemeinen The
rapie, Bonn, 1840; — 3.o ! 

Leichenöffnungen, Bonn, 1821. 
Hij was daarenboven de uitgever 
van het Zeitschrift für psychi
sche Aerzte, van het Zeitschrift 
für Anthropologie en van de ' 
Jahrbücher für Anthropologie. 
NASSE overleed in 1851. — 
Zijn zoon HERMANN , in 1807 
geboren, en sedert 1837 hoog. 
leeraar der physiologie en pa> 
thologie aan de universiteit le 
Marburg , treedl waardiglijk in 
het voetspoor zijns vaders. 

NAUDO (PAULUS), aartsbisschop 
van Avignon, in 1794 te An-
gles in Roussillon geboren, be-
hoorde tot eene adellijke uit 
Spanje oorspronkelijke familie. 
Hij studeerde eerst in het col-
legie van Carcassonne, daarna 
in het seminarie dier slad, al-
waar hij in 1818 tot priesterge-
wijd, en onmiddellijk daarop tat . 
hoogleeraar der godgeleerdbeW f 
benoemd werd. De bisschop van 
Perpignan, tot wiens dioeees | 
hij behoorde, riep hem terug, 1 

om hem dezelfde bediening in 
zijn bisdom le doen bekleeden. 
Daarna werd ' hij ach tereenvol-
gend , titulair kanonik en alge-
meen vikaris van Perpignan ,en 
in 1834 tot het bisdom van 
Nevers benoemd. Zacht, 
dadig , verzoenend zijnde, trad 
Mgr. NAUDO dikwerf tusschen , 
beide in de staalkundige wor-
stelingen welke zijn dioeees ver-
ontrustten. In 1842 op de" 
stoel van Avignon geplaatst, 
verdedigde hij met nadruk de i 
zuslers van den heiligen JOZEF, 
welke het ziekenhuis bedienden, • 
legen de beschuldigingen der 
administratie van dat gesucht, 
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door alle hooggeplaatste burger-
lijke auloriteiten ondersteund. 
Hij bepleitte hare zaak, opende 
haar eene schuilplaals in zijne 
woning, en gaf over dezezaak, 
eenen waardigen en moedigen 
herderlijkén brief in het licht. 
NAUDO nam met denzelfden na-
druk deel aan de vertoogen van 
het episkopaat, ten gunste der 
vrijheid van onderwijs. Door 
eene hevige beroerte getroffen, 
overleed hij op Paáschdag den 
2 3 April 1 8 4 8 , terwijl hij de 
heilige geheimen pontifikaal op-
droeg. 

* NAÜTA (BAVIUS ANTONIUS), 
een met roem bekende letter
kundige, den 24 April 1800 te 
Leemoarden geboren, begaf zieh 
in 1817 naar de Leydsche hoo-
geschool, behaalde in 1819,bij 
de letterkundige faculleil der 
Utrechtsche akademie, de gou-
den medaille op zijne Commen-
tatio de perfecto oralore e sen-
tenlia Cieeronis, Utrecht, 1820, 
en in de Annales van dat jaar; 
en twee jaren later werd zijne 
prijsverhandeling T. Coelio An-
tipatro, histórico belli Punici 
II, door de leiterkundige fa-
culteit te Legden evenzeer met 
goud bekroond, Na het open-
lijk verdedigen van de eerste 
helft zijner uitgave van SENE
GA'S werk.- De Providentia, werd 
hij in 1825 tot doctor in de 
letteren more majorum bevor-
derd. In 1826 verscheen van 
hem eene Schets van de geseilte-
denis der Latijnsclie dichtkunst 
in Nederland, ontleend aan de 
te Brüssel met goud bekroonde 

Latijnsche prijsverhandeling van 
den hoogleeraar PEEBXKAMP; in 
1828 bragt hij het tweede deel 
zijner uitgave van SENECA'S ver-
handeling: De Providentia ten 
einde, en in het volgende jaar 
bezorgde hij eenen herdruk van 
PLATO'S Phaedon, naar de uit
gave van WITTENBACH, door hem 
met eenige aanleekeningen ver-
rijkt. Steeds buiten eenige open-
bare betrekking gebleven zijnde, 
overleed NAUTA in den bloei 
zijner jaren te Leyden, den 2 
Julij 1835. 

NAVA (GABBIEL MARIA), bis-
schop van Brescia, den 17 April 
1758 te Barsano , diocees van 
Milane, uit eene aanzienlijke 
familie geboren, volbragt zijne 
S t u d i e n met don meesten roem 
aan de universiteit van Pavia. 
In zijne geboorteplaats terugge-
keerd, werd hij bekleed met de 
waardigheid van proost der stift-
kerk van den H. STEPHANOS il 
majore tu Milane; met ijver 
nam hij de heilige bedieningen 
waar, en ging in 1795 lot de 
parochie van den H. AMBROSIUS 
over. Toen de Frahschen zieh 
van Milane meester maakten , 
gelukle het hem door den in-
vloed, welken zijn karakter 
en zijne deugden hem gaven, 
zijne kerk van verwoesting te 
bevrijden. Nadat de körnst der 
Austro-Russen in Italic, de 
Frahschen genoodzaakt had te-
rugtetrekken, lieten zij een ge-
deelte hunner zieken te Milane 
achter, • voor welke NAVA zulk 
eene teedere zorg aan den dag 
legde, dat zij meenden er hem 

3 • ••• • 
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hunne erkentenis voor te moeten 
uitdrukken door eenen brief, 
opgenomen in den Ami de la Re
ligion , N.o 2676. Hij verscheen 
in 1802 op de Consulla to Lyon, 
daarna bi) de krooning van NAPO
LEON als koning van Italie, en 
ontving den titel van zijnen aal-
moezenier. In 1806 lot het 
bisdom Brescia bevorderd, her-
stelde hij de studied en de lucht 
in zijn seminarie, en vervulde 
al de overige pliglen eens waren 
herders. In 1811 bij het concilia 
van Parijs tegenwoordig, was 
hij een der secretarissen van 
hetzelve. Het adres aan den 
keizer, waarin men de vier 
artikels van 1682 had opgeno
men, gaf aanleiding tot levendige 
vertoogen der Italiaansche pre-
laten. De bisschop van Brescia 
wilde dat men er alles zouda 
uitlaten wat de leer betrof; 
zijne kloekmoedigheid mis-
haagde, en hij ontving het be
vel om naar zijn diocees terug-
tekeeren, alwaar hij met ijver 
zijne herderlijke bedieningen 
weder opvalte. Aan zijne edel-
moedige giften on aan de po-
gingen, welke hij in het werk 
Steide, om demilddadigheid der 
geloovigen optewekken, heeft 
men het te danken, dat onder 
zijn beheer de nieuwe hoofd-
kerk van Brescia bijna geheel 
voltooid werd. Na gedurende 
den hongersnood van 1817 , al 
zijne hulpmiddelen te hebben 
uitgeput s verkocht h i j , om de 
arme» te ondersteunen, al de 
kostbare voorwerpen welke hij 
bezat, zelfs den herderlijken 
r ing , dien hij van NAPOLEON 
had ontvangen. Zijn diocees 

N E A 

had hem een aantal gestichten 
le danken. Het seminane van 
Lovère word door zijne zorgen 
gcopend, en hìj rigtte le Brescia 
verscheiden bedehuizen op w> * 
Al de oogenblikken, welke hij 
niet aan ambtspligten besteedda, 
waren aan het- gebed gewijd. J 
Deze waardige prelaat werd ziek I 
in de maand December 1830; j 
en zijn toestand word weldra f 
zoo bedenkelijk, dat men hem : 
in Kersnacht de laatste heilige 
Sacramenten toediende; spoedig 
na dezelve ontvangen te hebben, 
gevoelde hij zieh merkelijk beter, 
zoodat hij zieh in eene draagbaar 
naar de kerk liet dragen ; bij de 
uitdrukking der vreugde-blijken 
des volka op dat gezigt, kon 
de bisschop zijne tranen niet 
bedwingen. Maar de Voorzie-
nigheid had hem het leven slechts 

: voor eenige maanden gespaard. 
! Op Allerzielendag 1831 was de 

prelaat, zoo als gewoonlijk; 
ten vijf ure opgestaan. Hij 
klaagde over hartklopping, ver-
zocht een zijner secretarissen 
vuur aantemaken, en ~~ 
den geest. Algemeene treurig-
heid heerschte er in de stadi 
men gevoelde dat een heilige 
bisschop gestorven was. ZIM
BELLI sprak in het atheneurn 
van Brescia zijne lofrede uit. 
en MENINI heeft eene beknopte 
levensgesehiedenis van hem i*1 

het licht gegeven. 

* NEANDER (JOHANN AueosT 

WILHELM), een proteslantsche 
kerkelijke geschiedschrijver, e" 
hoogleeraar der godgeleerdheid 
teBerlyn, werd den 16 Januar« 
1789 te Güttingen van joodsche 
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Quders geboren. Nadat hij aan 
het Johanneum te Hamburg, 
onder het opzigt van GORUTTS , 
eene zorgvuldige opleiding voor 
de universiteit onlvangen had, en 
van het Mosaismus tot het Chris
tendom was overgegaan, betrok 
hij in 1806 de hoogeschool te 
Halle, om in de godgeleerdheid 
to studeren. Be buitengewone 
roem van den geschiedkenner 
PLANCK trok hem ook naar Göt
tingen, en hij verheugde zieh 
over den vriendschappelijk-leer-
rijken omgang van dozen edel-
gezinden theologant. In 1811 
trad hij aan de universiteit van 
Heidelberg als docent op. Zijne 
inwijdingsrede was dogmatisch-
historisch in betrekking op CLE
MENS van Alexandria: De fide 
gnoseesque ideae, qua adseinvi-
cem atque ad philosophiam refe-
raiur, ratione secundum mentem 
Glementis Alex. Tot buitenge-
woon hoogleeraar bevorderd, gaf 
hij door zijn gesehrift, Kaiser 
Julian und sem Zeitalter, 1812, 
een bewijs van zijn naauwkeu-
rig onderzoek der geschiedenis. 
Hetzelve gaf aanleiding tot zijne 
beroeping naar Berlijn in 1813. 
De veelomvatlende Studien over 
middeleeuwen en schölastiek be
werkte hij in den vertegenwoor-
diger dezer rigting: Der heilige 
Bernard und sein Zeitalter, 
ßerlijn, 1 8 1 3 ; 2.« uilg. Ham
burg, 1848. Terwijl hij tot de 
eerste tijden des Christendoms 
lerugkeerde, wekte het gnosti-
cismus in zijne duistere, veel-
vuldige gedaanten aannemende 
verschijning zijnen onderzoe-
kenden geest op, en het resul-

taat van die onderzoek deelde 
hij mede in de genetische ont-
wikkeling der voornaaraste gnos-
tische stelsels , Berlvjn) 1818. 
Voor patristiek zijn belangrejk 
de beide monograpbien over 
» CHRVSOSTOMDS und die Kirche 
des Orients in dessen Zeitalter," 
Berlijn 1821, 2 dl>; waardoor 
de school van Antiochie verte-
genwoordigd i s , en over TER-
TOLLIANUS, in deszelfs Antig-
nostikus, 1826 , waarin de 
Noord-Afrikaansche rigting des 
geesles geschilderd wordt. Doör 
opwekkende, bevattelijke onl-
wikkeling onderscheiden zieh: 
Denkwürdigkeiten aus der Ge
schichte des Chrisienthums und 
des Ghristlichen Lebens3 dl.», 
1822. Zijn hoofdwerk echter is: 
Geschichte der christlichen Reli
gion und Kirche, Hamburg, 1826' 
tot 1843, 10 dl.« Velgens zijne 
eigene getaigenis is het leidende 
grond-denkbeeld van dit, uitge-
breida werk: » daardoor een 
sprekend bewijs van de godde* 
lijke kracht des Christendoms, 
als eene school van Chrislelijke 
ondervinding, eene door alle 
eeuwen heen weergalmende slem 
der slichting, der onderrigüng 
eh der waarschüwing voor'al
l en , die hooren willen, in de 
historische onlwikkeling van het. 
rijfc Gods blootteleggen." Hoe' 
verdienslelijk echter deze na*, 
vorschingen ook wezen mögen, 
zoo hebben loch de" dogmati
sche, beschouwingen des schrij-
vers het onbevooroordeeldedenk-
beeld der positive instellingen 
der Kerk verzwakt, en is de 
organieke kerkregeling geheel 

4 ., ; 
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miskend. De Apostolische eeuw 
schilderde NEANDER in : Ge
schichte der Pflanzung und Lei
tung der Kirche durch die 
Apostel, 2 dl.», 1832, waarin 
voornamelijk de ontwikkeling 
der leerstellingen van PAULUS, 
JOANNES en JACOBOS aanwijzing 
verdienen. Het opzien, hetwelk 
de mythische voorstelling der 
Evangelische geschiedenis door 
STRAUSZ , zelfs in den kring der 
leeken baarde, deed in hem het 
denkbeeld ontstaan, om, ter ver-
dediging der historische waar-
heden, als pendant tot de 
Apostolische eeuw, en mel in 
achtneming der opgeworpen be-
denkingen, in hei lichl te ge-
ven: Das Leben JESU in seinem 
geschichtlichen Zusammhange, 
Hamburg, 1837, welk geschrift, 
met menigvuldige veranderin-
gen, 4 uilgaven beleefde. NE
ANDER overleed te Berlijn, den 
14 Julij 1850, door de, hem als 
eenen vaderbeminnende, stude-
rende jeugd hartelijk betreurd. 

* NEDERBURGH (SEBASTIAAN 
CORNELIS), den 7 Maart 1762 
te 's Gravenhagc geboren, ves-
tigde zieh, na zijne S tud ien te 
Legden te hebben volbragt, als 
advokaat in zijne geboorteplaats. 
Spoedig tot tweeden en kort 
daarna tot eersten advokaat der 
generale Nederlandsche Ooslin
dische maatschappiß benoerad, 
legde hij in die betrekking zoo 
vele bekwaamheid en welspre-
kendheid aan den dag, dat hij 
in 1791 met FRYKEHIDS , ALTING 
en VAN STOKKBM tot commissa-
saris-generaal voor hdie' en de 
Kaap de Goede Hoop verkozen 

werd. Loffelijk kweet hij zieh in 
dien moeijelijken post , keerde 
in 1800 terug, en werd in No
vember 1803 eervol ontslagen. 
Daarna werd hij lid van den j 
Aziatischen raad. Koning Lo-
DEWHK benoemde hem achter-
eenvolgcnd tot staatsraad in 
buitengewone, daarna in gewone 
dienst, tot directeur der pu-
blieke schatkist, en tot kora-
mandeur der orde van de unie. 
Hij overleed den 3 Augustus 
1811 en heeft nagelaten: 1.° 
Echte stuhken, betreffende het 
volbragt onderzoek der verrigtin-
gen van de generale commissie, 
in 1791 benoemd geweest over de 
0. I. bezittingen van den Staat 
en de Kaap de Goede Hoop; — 
2.o Verhandeling over de vragen: 
of het nuttig zoude zijn, de 0. /. 
bezittingen van den Staat te bren- , 
gen op den voet der VT. I. i>olk-
Planungen ? en, of het nultig 
zoude zijn den handel op ge-
melde bezittingen voor 's lands 
ingezetenen open te stellen? 

* NEEFS (PETER), een be-
roemde S c h i l d e r , in 1580 te 
Antwerpen geboren, was de leer-
ling van VAN STEENWIJK (zie 
dat Art. ••Wbk.-). Zijne voor-
naamste voortbrengselen zijn 
bouw- en doorziglkundige tafe-
reelen, zoo als paleizen , gale-
rijen, lempels, gotische kerk-
gebouwen, van binnen met al 
derzelver sieraden voorzien,zoo 
als koren altaren, predik- en 
biechtstoelen enz., in welke genre 
hij zieh zeer beroemd maakte. 
De verlichting van het binnenste 
zijner korken is meestal kaars-
of fakkellicht, waardoor hij ' e ' 
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vens de belangrijkste voorwerpen 
weet le doen uitkomen. Zijne 
uitvoering laat niets te wen-
schen over. TENIERS,. BREUGEL 
en VAN TULDEN schilderden veelal 
de figuren in zijne tafereelen. 
De tijd van zijn overlijden is 
niet bekend. 

* NEER (ARTHUR of AREND 
VAN DER) , een beroemd Neder-
landsch landschapschilder, in 
1619 te Amsterdam geboren. 
In zijne jeugd in dienst bij de 
heeren VAN ARKEL , legde hij 
zieh in zijne vrije uren reeds 
op de schilderkunst toe. Later 
in zijne geboorteplaats gevesligd, 
verwierf hij eenen grooten roem, 
vooral door zijne maanlicbten, 
wintergezigten, hevige branden 
enz., waarin hij ui tmuntte; 
ook verstond hij meesterlijk de 
kunst , om het water, door 
eenen lagen gezigteinder be-
grensd, en tusschen vlakke 
oevers ingesloten, door trillend 
maanlicht besehenen, voorbeel-
deloos scho'on voortestellen. Hij 
overleed in 1683. 

* NEER (EGLON VAN DER), 
zoon van den voorgaande, in 
1643 te Amsterdam geboren; 
naar het voorbeeld zijns vaders, 
gaf hij reeds vroeg blijken van 
eenen bijzonderen aanleg voor 
de schilderkunst, zoodat hij 
aan de leiding van JACOB VAW 
Loo werd toevertrouwd. De 
vorderingen, welke hijbijdezen 
meester maakte, bleken genoeg-
zaam, uit twee stukjes: het 
bad van Calisto en eene hdt-
geeister, welke hij reeds op 

14jarigen ouderdom vervaar-
digde, en die als uitslekend 
gepenseelde stukjes den meesten 
bijval vonden. Hij begaf zieh 
daarop naar FranhHjk, waar 
h i j , 20 jaren oud zijnde » hof-
schildcr werd van den graaf van 
DONA, gouverneur van Orange. 
Na in Rotterdam en in Braband 
gehuwd te zijn geweest, en 
eenen geruiraen tijd gewoond te 
hebben, kwam hij te Dusseldorp 
in dienst van den kèurvorst;Van 
den Palis en overleed in dieslad 
den 3 Mei 1703. Zijne kunst-
vdortbrengselen worden zeer ge-
prezen, ; en staan nog zoo wel 
binnen als buiten 'slands in de 
grootste achting. 

* NEES VON ESENBECK (FRIE
DRICH) , broeder van den be-
roemden botanicus CHRISTIAN 
GOTTFRIED van dien naam, werd 
den 26 Julij 1787, ophetberg-
slot Reichenberg, bij Erbach 
in het Odenwald geboren, legde 
zieh in het begin op de land-
huishoudkunde toe , kwam in 
1806 als leerling bij den hof-
apolheker MARTIUS in Erlangen, 
was van af 1811 apothekarsbe-
diende te Razel, werd in 1817 
inspecteur van den botanischen 
tuin le Legden, bekwam in 
1818 te Erlangen de doctorale 
waardigheid in de filozofio; in 
1819 werd hij inspecteur van 
den botanischen tuin te Bonn 
en répètent der kruidkünde, 
in 1830privaat-docent, in 1822 
buitengewoon en in 1827 ge-
woon hoogleeraar der kruid-
mengkunde; in hetzelfde jaar 
werd hij door de universileit 
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лап Lmven, tot de doctorale 
waardigheid in de geneeskunde 
hevorderd, en in 1833 tweede 
directeur van den botanischen 
tuin aldaar. Hij overleed den 
12 December 1 8 3 ? te Hyeresia 
het zuiden van Frankrijk, wer-
waarls hij zieh ter herstelling 
zijner gezondheid begeven had. 
NEBS was met denzelfden ijver 
werkzaam in het botanische als 
in het pharmaceutische vak. Zijn 
voornaamsle werk is het met 
E . H. EBEUMAIER gemeenschap-
pelijk uitgegevene: Handbuch 
der medizinisch - pharmaceulv-
schen Botanik, 3 d l . n , Dussel' 
dorp, 1829 tot 1832. 

NEGRIER (FRANCOIS MARIE CA
SIMIR) , luitenant-generaal, in 
1788 te Maus, uit eene. der 
achtbaarste familien dier stad 
geboren; zoodra hij den ouder-
dorn had bereikt ora de wapens 
te kunnen dragen, begaf hij 
zieh in dienst onder het 2.C 

regiraent ligte infanterie, en 
volbragt zijnen pligi met ijver, 
doch zonder opzien te baren 
OB de verschillende slagvelden 
des keizerrijks. In 1816 be-
velhehber zijnde, werd hij in 
1823 bij den veldtogt aaar 
Spanje tot luitenant-kolonel be-
vorderd. De rangen, die voor 
hem enkel.de prijs van nieuwe 
diensten waren, vielen hern 
siech ts langzaam ten deel. In 
1836 tot veldmaarschalk be-
noemd, werd hij te gelijkertijd 
Jiestemd, om zieh in Algerie 
met .een bevelhebberschap te 
gaan belasten, hetwelk hem 
eindelijk de gelegenheid ver-
Schafte om zijne milUaire ta-

ienten aan den dag le leggon. 
In 1841 tot luilenant-generaal 
benoemd, bevond hij zieh in 
February 1848 te Parijs, tarn 
die onverwachte omwenteling 
uitborst, welke in weinigß da-
gen den geheelen regeringsvorffl 
veranderde (zie LODEWUK PHI
LIPPUS). Door zijn departement 
ter nationale vargadering afge-
vaardigd, onderscheidde hij er 
zieh door zijne gemätigdheid, 
op een tijdstip, waarop deze 
deugd zeldzaam was. Tijdens 
de verschrikkelijke volksbewe-
ging van de maand Jun i j , die 
voor1 eenen oogenblik de maat-
schappij in gevaar bragt (zie 
AFFRE), den 25 met een com-
mandement bekleed zijnde, werd 
h i j , op den oogenblik, waarop 
hij aan het hoofd eener colonne, 
de opstandelingen der voorstad 
St. Anlerne aantastte, door eeneß 
kogel getroffen, die hem dood 
ter aarde nederwierp, zaodal 
het hem niet gegund werd, de 
orde hersleid te zien, waarvoor 
hij zijn leven had opgeofferd. 

* NETTELBECK (JOACHIM CHRIS
TIAN) , burger te Kolberg, al
daar in 1737 geboren, een der 
uitmuntendste patriollen vaß 
den lateren tijd, bewees gedu-
rende de belegering van Kolberg 
in den zevenjarigen oorlog, als 
sluurman en burger-adjudant < 
krachtdadigen bijstand, deed 
daarop eene reis met een koop-
vaardijschip, en keerde in 1783 
naar Kolberg t e rug , waar hij 

i brandewijnstoker, burgerverle-
genwoordiger en raadsheer werd; 

I Hei meest echter maakte bij 
I zieh verdienstelijk in l 8 0 7 ' 

http://enkel.de
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gedurende de belegering, der 
stad door de Franschen, daar 
dezelve zonder zijnen moed, 
zijn doorzigt en zijne rustelooze 
werkzaamheid zeker zoude geval-
len zijn. In eendragtige zamen-
werking met GNEISENAIJ slelde 
de reeds 70jarige grijsaard alle 
rniddelen in het werk, die ter 
verdediging konden bijdragen, 
leidde de onderwaterzettingen 
der omstreken, debrandblusch-
middelen, zorgde voor den noo-
digen voorraad van levensroid-
delen, voer als loods schepen 
in de haven, en bragt door de 
plaatsing van een Zweedsch oor-
logsschip in den rug der bele-
geraars, aan deze groot nadeel 
toe. Hem viel de voldoening 
ten : deel de stad, welke niet 
langer te behenden was, door 
den wapenstilstand van Tilsit 
(2 Julij 1807) gered te zien. 
Hij öntving van den koning de 
gouden medaille van Verdiensten, 
de Pruissische adrairaliteits-uni-
form, en eene jaarwedde van 
200 thaler, en overleed te Kol-
berg in 1824. Vcrgelijk zijne 
Selbstbiographie, 3 d l . n , nieuwe 
uitgave, 1845. 

NICANDER (HENDRIK) , een 
Zweedsche sterrekundige, den 
18 April 1744 in Suderman-
land, in den eenvoudigen boe-
renstand geboren. Na zrjne 
eersle S t u d i e n te Nykaping 
gemaakt te hebben, ging hij 
tot het gymnasium van Streng-
näs over, en kwam later aan de 
universiteit van Upsal, alwaar 
hij in 1770 een post bekwam, 
dien hij weldra nederlegde, om 
zieh geheel aan de sterrekunde 

toetewijden. In 1784 werd hij 
eersle secrelaris , der akademie 
van wetenschapp'en van Stoh-
holm, waarvan hij de werk-
zaamheden waarnam tot aan 
zijnen dood, den 11 Februarij 
1813 voorgevallen. Men heeft 
van dezen geleerde: l . o Waar-
nemingen betrekkelijk den. gang 
van Mercurius voorbij de zon; 
— 2.o Waarnemingen der zons-
verduisteringen in 1787 , 1788 
en 1791 j — 3.o - der maans-
verduisteringen in 1787 en 1789; 
•— 4.o Slatistieke tabellen van 
Zweden en Finland, enz. 

* NlCANDER (KAREJU AUOÜStüS), 
een Zweedsche,dichter van"den 
nieuwen tijd, in den romanti
schen stijl, in 1799 te Streng-
näs geboren, studeerde sedert 
1817 aan de universiteit te 
Upsal) werd in 1814 kanse-
larij-schrijver te Slokliolm * be-
reisde in 1827 Denemarhen, 
Duitsehland, Zwitserland en 
Italie, en overleed in 1839 te 
Stohholm. NICANDER slaagde er 
bijzonder wel i n , om aan zijne 
gedienten de kleur van Italie 
te geven; tot dezelve behooren: 
l . o Minnen fran Södern, Oere-
bro, 1831; — 2.° Hesperiden, 
die uitmuntende geeslige ver-
halen bevatten; —- 3.o Tooneel-
werlcen, rijk in lierdichterüjke 
schoonheden. 

NICODEMÜS. — In het Wbk. 
XVII Dl. > blz. 572 , abusiveliß 
NICOMEDUS genaamd, — Zie dat 
Art. aldaar. : 

Nie OLLE (KAREL DOMIMCOS) , 
oudste broeder van GABRI№ 
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HENDRIK N . (zie dal Art. -Wok.-), 
werd in 1758 te Fresquienne 
geboren, maakte zijne Studien 
in het collegia van de heilige 
BARBARA le Parijs, werd gedu-
rende eenigen tijd met eene 
bijzoadere opvoeding belast, en 
trachtte, door eenige geestelij-
ken ondersteund, het collegie, 
waarin hij zijne opleiding had 
ontvangen, uit den slaat van 
verval optebeuren.' Door .de 
omwenleling genoodzaakt zijn 
vaderland te vertaten, begaf hy 
zieh naar St. Petersburg ; en 
bragt er een opvoeâiBgsge&toht 
lot stand voor den jongen adel. 
De hertog van RICHELIEU , toen-
maals gouverneur van Odessa; 
lokte hem naar die stad, en 
plaatste hèm aan het hoofd 
eener school, welke onder zijne 
leiding, tot eenen hoogen trap 
van voorspoed geraakte. In 
1817 in Frankrijk terugge-
keerd, werd hij tot honorair 
aalmoezenier • des konings be-
noemd; maar hij keerde in het 
zelfde jaar naar Rutland terug, 
om het lyceum te organiseren, 
door den hertog van RICHELIEU 
te Odessa gesucht. De zucht 
naar het vaderland bragt hem 
in 1820 in Frankrijk terug, 
alwaar hij lid van den konink-
lijken ' raad van openbaar on-
derwijs werd. Tot rector der 
akademie van Parijs benoemd, 
riglte hij er twee nieuwe col
légien bij op , dat van STA
NISLAUS en dat van de heilige 
BARBARA , tegenwoordig BOLLIN. 
Men heeit hem ook de herstel-
ling van de kerk der Sorbonne 
te danken, die geheel in verval 
was. Nadat zijn post van rec

tor in 1824 was opgeheven, 
bleef hij lid van den koninklij-
ken raad. Weldra gaf de aarts-
bisschop van Parijs hem brieven 
van groot-vikaris, en beriep hem 
in zijnen raad. De omwenteling 
van 1830 beroofde hem van 
zijne posten, en vari dien oogen-
blik af leefde hij in de afzon-
dering, en hield zieh met de 
zamenstelling van een werk be-
zig., dat hij in 1834 in het 
licht gaf, onder den titel van 
Plan van opvoeding of Ontuierp 
van een nieuui collegie, in 8.W 

Dit is de vrucht zijner eigene 
waarnemingen en zijner lang-
dürige ondervinding. H'y over-
leed te Parijs, den 2September 
1835, na de troostmiddelen der 
godsdienst ontvangen te hebben. 
De abbe* NICOLLE met een inne-
mehd karakter en eene buiten-
gewone minzaamheid begaafd, 
heeft aan eene menigte jonge 
lieden, welke hij bij hunne in-
trede in hunne loopbaan onder-
sleunde en bemoedigde, groote 
diensten bewezen. 

* NICOLOVIUS (GEORG HEINRICH 
LUDWIG) , geheime opper-rege-
ringsraad te Bcrlijn, den 13 
January 1767 te Koiiingsber-
geti geboren, studeerde aan het 
Friedrichs-Gymnasium aldaar, 
en de regtsgeleerdheid aan de 
uuiversileit, waarmede hij lot 
zijne zieh voorgeslelde vorming 
ook eenige theologische voorle-
zinge'n vereenigde. Alvorens in 
de dienst van den Staat te tre-
den, ondernam hij eene reis 
naar Engeland, om aldaar de 
siaatkundige iririgtingen en het 
grootsche maatschappelijke le-
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ven te leeren kennen. Op zijne 
terugreis maakte hij te Berlijn 
kennis met den Deenschen ge-
zant, graaf FRIEDRICH LEOPOLD ZU 
STQLBERG (zie dat Art. -Wbk-), 
dien hij later op eene reis naar 
Zwitserland, Ilalie en Sicilie 
vergezelde (1791—92). Na zijne 
terugkomst, werd de graaf zu 
STOLBERG te Eutin tot president 
benoemd, en bewerkle alsnu 
bij den groot-hertog van Olden
burg, dat hij in 1795 NICOLO-
VIÜS in zijne Staatsdienst beriep, 
eerst als secrelaris, daarna als 
assessor bij de rente-kamer. In 
1804 had in, Oost-Pruissen de 
verandering plaats, waarbij het 
consistorium ontbonden, en aan 
den werkkring der krijgs- en 
domeinen - kamer werd toege-
voegd. De departements-roinis-
ter van Oost-Pruissen, vrijheer 
VON SCHRÖTTER , zoowel als de 
kamerpresident VON ADERSWALD , 
uit persoonlijken omgang met 
de hesehaving en de Verdiensten 
van NICOLOVIÜS bekend, beriepen 
hem thans tot de gewigtige taak, 
om de school- en catholijke 
kerkelijke aangelegenheden, als 
byzitter der krijgs- en domei-
nen-kamer te regelen en te be-
werken. Hij aanvaardde die 
betrekking in 1 8 0 5 , en werd 
nog in hetzelfde jaar , onder 
den titel van wereldlijk consis-
toriaal-raadsheer, tot lid van 
den regeringsraad bevorderd; 
ook werd hij curator der uni-
versiteit, eerste bibliolhekaris 
en lid van den senaat der pro-
vinciale kunstschool. Den 24 
Novb. 1808 werd NICOLOVIÜS tot 
director van het departement 
van eeredienst en openbaar on-

derwijs benoemd. Bij de op-
rigtingvan den staatsraad, werd 
hij met den titel van werkel'vjk 
geheim opperregeringsraad, in 
dat collegie als lid benoemd, 
en wegens zijne Verdiensten met 
verschillende orden versierd: in 
1811 met de roode adelaarorde, 
3.e klasse, in 1818 2.° klasse 
met eikenloof, in 1831 met de 
ster. Wegens zijne gevorderde 
jaren en gebrekkelijkheden, ver-
zocht hij in Februarij 1839 om 
zijn ontslag, hetwelk hem on
der dankbare erkenning zijner 
langdurige gewigtige diensten, 
in Mei verleend werd. Kort 
daarop overleed hij aan eene 
zenuwberoerte, den 2 November 
1839. 

NIÖ*OMEDES, een meetkundige.' 
— In het Wbk. XVII DL, bladz. 
6 0 2 , abusivelijk NICODEMES ge-
naamd. — Zie dat Art. aldaar. 

NIDEK. — Zie BRODERIOS 
•Wbk.-

* NIEMCEWICZ (JULIAN URSIN), 
een beroemde Poolsche geleerde 
en staalsman, uit eene aanzien-
lijke familie gesproten, en in 
1757 geboren, was de afgevaar-
digde der provincie Lyfland 
bij de Poolsche rijksvergadering 
van 1788—92, een der wärm
ste bevorderaars der regten van 
den derden stand; in 1794 
streed hij onder KOSCIÜSZKO, 
als deszelfs adjudant, tegen de 
Russen, werd bij Maciesviee 
gevangen gemaakt, en eerst 
onder PAUL 1 weder in vrijheid 
gesteld; hij volgde daarop Kos-

| CIÜSZKO naar Amerika, doch 
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keerdc in 1802 naar Warschau 
terug, en gaf hier 2 dl. n zijner 
werken in het licht, welke in 
de, door THADEOS MASTOWSKY uit-
gegevene, verzaraeling van Pool-
sche schrijvers werden opgeno-
men. In 1803 hield hij zieh 
le Parijs op , begaf zieh in 
1804 andermaa! naar Amerika, 
keerde echter later naar Polen 
terug, en toen zieh hier in 
1812 onderscheidene distriklen 
voor de nationale onafhankelijk-
heid wapenden, verkoos hem 
de. adel van Brecese tot maar-
schalk. Na de tegenspoeden des 
Franschen legers, begaf hij zieh 
ten derdenmale naar Noord-Ame
rika; laier leefde hij weder in 
Warschau, waar hij president 
der akademie was. Na het rnis-
lukken der Poolsche omwente-
ling vlugtte hij naar Engeland, 
en later naar Parijs, waar hij 
in 1841 overleed. Hij werd te 
Montmorency begraven, alwaar 
hem een gedenkteeken is opge-
rigt. Tot zijne werken behoo-
ren.- l . o Historische Nationale-
gelangen, Warschau, 1816, in 
het Hoogd, vertaald, door GAUDY, 
Leipzig, 1833; — 2.o Gmhie-
denis der regering van SIGISMUN-
DUS I I I , Warschau, 1819, 3 
dl.»;;— 3,o Kasemir de Groote, 

' tooneelspel, ib. 1792; — 4.o 
Fabelen en Vertelsels, ib. 1820, 
2 d l . n ; — б.о Versameling van 
gedenkschrißen tot de oude Pool-
sehe geschiedenis, ib. 1822, 3 
dl.»; _ 6,o Johann v<m Teno-
zyn,ib. 1825, 3 dl.«; i B f i e t 

Hoogduilsch, Bcrlijn, 1828; 
— 7.o Briefe polnischer Juden 
Leivi und Sara, in het Hoogd. 
geschreven, ib. 1825; — 8.» het 

treurspel: Ladislaus te Vama; 
—- de blijspelen: de Egoist, de 
pages van Eoning Johann, — 
de zangspelen.- Hedwig, Kocha-
i-owski. Zijne gezaraenlijkedicht-
werken versehenen in 1840 te 
Leipzig, in 12 dl.«, in het licht; 
uit zijne letterkundige nalaten-
schap werden in het Fransch 
in het licht gegeven: Notes 
etc. (Aanteekeningen betrekkeMjk 
myne gevangenschap te St. Pe
tersburg), Parijs, 1843. 

* NlEMOJOWSKY (VlNCENTlüS), 
Poolsche afgevaardigde (land-
böte) en lid der nationale re-
gering ten tijde der omwentel'mg, 
en onder zijne natie door zijne 
letterkunde beroemd, werd in 
1784 te Slupia in het distrikt 
Viclun geboren, studeerde se
deri 1798 in het Piaristen-col-
legie te Warschau, begaf zieh 
in. 1800 naar Duitschland, al
waar hij zieh te Halle en te 
Erlangen aan de beoefening van 
het regt toewijdde, en in 1803 
eenen eere-post bij de regering 
te Kaiisch aanvaardde, welken 
hij echter i n 1 8 0 8 , bij de or-
ganisatie van het herlogdom 
Warschau, liet varen, en zijne 
goederen ging betrekken, waar 
hij geheel voor de Staats-weten* 
schappen leefde. In 1818 werd 
hij echter als afgevaardigde bij 
d e n rijksdag v a n het nieuwe 
koningrijk Polen verkozfln, j " 
welke betrekking hij zieh in 
1820 op de bepaaldste wijze te-
gen de met d e staatsregeling 
strijdige stappen der regering 
verklaarde, en met zijnen hroe-
der ( z i e het volgendo Art.) de 
beschuldigings-aclo tegenderni-
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nisters ontwierp. Van dat tijd* 
slip af, trachtte men hem op 
alle mogelijke wijzen uit de 
kamer te verwijderen; toen hij 
dus eenen; wegens inmengingen 
in de Napolitaansche omwente-
lingen aangeklaagden, Poolschen 
officier, op den eerstvolgenden 
rijksdag in bescherming beloofde 
te nemen, werd hij den 7 Mei 
1825 in arrest naar zijn land-
goed gebragt, waar hij tot het 
uilbarsten der Poolsche omwen-
teling bleef. Den 3 December 
1830 in vrijheid gesteld, werd 
hij door CnLOPicKi in het mi-
nislerie beroepen, bekwam na 
de oprigting der nationale re
gering (30 Januarij 1831), het 
département van binnenlandsche 
zaken, en bragt door zijnen 
invloed de weiten van den 1 9 
en 26 Februarij in stemming, 
waardoor de nationale vergade-
ring buiten 's lands geregeld ea 
gewaarborgd werd. Zijne staat-
kundige beschouwingen waren 
die van BENJAMIN CONSTANT, 
waarom aan hem en zijne vrien-
den dikwerf den naam van Ben-
jaministen of doclrinairen gege-
ven werd. Met de wijze, waarop 
de öorlog werd gevoerd, niet 
le vreden, drong hij na den 
slag van Ostrolenha er op aan, 
dat SKRZVNECKI in staat vanbe-
schuldiging zou worden gesteld ; 
na de onlbinding der nationale 
regering (17 Augustus 1831) , 
onttrok hij zieh echter aan de 
staatszaken, vergezelde na den 
val van Warschau het leger 
naar Modlin, en had besloten, 
naar Franhrijk te gaan. Maar 
in de nabijheid der Pruissische 
grenzen, werd hij door rond-

zwervende Tscherkessen gevan-
gen genomen , naar Warschau 
gevoerd, eerst ten dood veroor-
deeld; doch daarna naar de 
Siberische bergwerken verban
nen , en stierf op den weg der-
waarts, tegen het einde van 
1834. Gedurende zijne gevan-
genschap vertaalde hij lAssoen 
ALFIERI in het Poolsch. Ook 
gaf hij in het licht: Theorie 
der vertegenwoordigende Staats-
regeling , 2 d l . n ; daarenboven 
versehenen er in tijdschriften 
van hem: Gedichten, Rißsdags-
redevoeringen en polemische Ver
handelingen. 

* NIEMOJOWSKY (BONAVENTURA), 
broeder van den voorgaande, 
in 1787 geboren, studeerde te 
Erlangen in de regtsgeleerdheid 
was tot 1811, in de kanselarij 
van het aunistsrie van justitie 
van het hertogdom Warschau, 
daarna afgevaardigde op den 
rijksdag van 1820; werd echter 
in 1825 , wegens de gezamen-
lijk met zijnen broeder zamen-
gestelde aan klagte der ministers, 
gevangen genomen en naar zijne 
goederen verbannen. Door de 
omwenteling van 1830 in vrijheid 
gesteld, werd hij eerst minister 
van justitie, daarna minister van 
binnenlandsche zaken, en Pre
sident der commissie tot het in 
opstand brengen der Russisch-
Poolsche provincien. Nadat hij 
met MALANOWSKV over delijfei-
genschap in Htthauioen, die hij 
wilde afschafFen, in geschil was 
geraakt, nam hij zijn ontslagen 
irad als afgevaardigde weder in 
den rijksdag. Toen op den 17 
Augustus 1831 de Nationale 
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vegering aflrad, werd №BMO-
JOWSKY vice-president derrepu-
bliek, trad echter af, toen KRÜ-
KOWIECKI den 7 September op 
eigen gezag met PASKEWITSCH 
onderhandelde, en gaf daarvan 
kennis aan den rijkädag. Op 
den avond van den 7 September, 
toen de Russen de veslingwer-
ken reeds bezetteden, beiastte 
hij zieh nog eenmaal met de 
regering, gaf het opperbevel 
aan RYBYNSKI, ontnam het hem 
echter weder, toen RYBYNSKI 
met de Russen wilde onderhan-
delen, vluglte eindelijk als een 
der laalsle uil Polen, begaf 
zieh eerst naar Pruissen en 
Jäter «aar Parijs, waar hij in 
1835 aan de cholera overleed. 

NIFO. — Zie NIPHUS -Wbk-

* NiKiTAS (STAMATELLOS), nit 
Tourkoleka bij Megalopolis, 
Grieksche senator en veldheer, 
gewoonlijk Tmrkophagos of de 
Tmkenvreler genaamd, veree-
nigde met eene Homerische ge
stalte , ook Homerische eenvoud 
der zeden. Wegens zijne open-
hartigheid en trouw, door zijne 
landgenooten bijzonder bemind, 
kenmerkte hij zieh in den vrij-
heidsstrijd door, edele onbaat-
zuchtigheid als een der zuiverste 
karakters, terwijl hij tevensdoor 
onverschrokken moed en door 
onovertronen persoonlijke dap-
perheid, de schrik der vrjanden 
werd, zoo als zijn bijnaam zulks 
genoegzaam aanduidt, die zieh 
van den 6 Augustus 1822 dag-
teekent, op welken dog h i j , 
onder medehulp van KOLOKO-
TRoms met naauwelijks duizend 

man ruiters, bij Derrenaki, het 
leger van DRAMA« vernietigde, 
en in eigen persoon achttien 
Turken-koppen afsioeg. Zijn va-
derland beminde hij opregt en 
boven alles ; eene beperkte we-
reldbeschouwing slond hem ech
ter niet toe, om zieh op het 
zuiver nationale standpunt te 
plaatsen ; hij zocht veeleer het 
geheele heil uitsluitend in de 
godsdienstgelijkheid, en alzoo 
in den geest van Rusland. Op 
deze wijze viel het aan de nog 
tijdig ontdekte hetœrie geraak-
kelijk om zijnen onder het volk 
hooggevierden naam tot haar 
doel op den voorgrond te stellen. 
Hij overleed den 7 October 1849, 
in den ouderdom van 68 jaren, 
in den Pirceus en werd den 
volgenden dag, op de begraaf-
plaats van Athene naast zijnen 
bloedverwant en strijdgenoot 
TJBEODOROS KOLOKOTBONIS met 
militaire eerbewijzen bijgezet. 
Met hem sluit de cyclus der 
aanvoerders van den vrijheids-
strijd, daarom ook werd zijfl 
naam door eenen twee-daag-
schen rouw bij het leger vereerd. 
Vermögen had hij niet; het 
kostbaarste door hem nagelaten 
voorwerp is zijne sabel, welko 
hij aan zijnen zoon legaleerde, 
» mits hij er eenmaal een dap
per gebruik van maakle, zoo 
nie t , dan zou dezelve aan den 
waardigste worden uitgereikt. 

NISAS. — Zie CARRION-NIŜS-

* NITZSOH (KARL LUDWIG). 
een geleerde protestanlsche the-
oloog en director van het pre-
dikanten-seminarie le Wittenberg 
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alwaar hij den 6 Aug. 1754 gebo
ren werd. In de weesschool van 
Hohenthal ontving hij het eer-
ste echoolpnderwijs, en betrok, 
nadat hij gedurende eenigejaren 
in de vorstelijke school te Meis
sen een' goeden grond tot filozo-
fische ontwikkeling had gelegd, 
do universiteit .zijner geboorle-
plaats, waar hij in SCHKOBCK 
eenen vaderlijken vriend vond. 
De kamerheer VON BOBENHAUSEN, 
te Brandis bij Leipzig, nam 
hem, na zijnen akademischen 
studie-fy'd, tot huisonderwijzer 
zijner kinderen. NITZSCH vond 
weinig behagen in deze belrek-
king, en verheugde zieh alzoo 
dezelve in 1781 te kunnen ver-
wisselen met het predikambt te 
Beucha bij Grimma; in 1785 
•werd hij opperbewindhebber in 
Borna, in 1788 stifts-opper-in-
tendent te Zeitz, en kwam ein-
delijk, niet zonder krachtdadige 
medewerking van zijnen onder-
wijzer SCHBOECK te Wittenberg, 
waar hij , in het begin als pre-
dikant, en Jaler als consistori-
aal-direclor en hoogleeraar der 
theologie, eenen uitgebreiden 
werkkring vond. Hier beleefde 
hij menigvuldige blijde en treu-
rige gebeurlenissen: in 1802 
kon hij het eeuwfeest der uni
versiteit medevieren, in 1806 
moest hij de verwoesting zijner 
kerk door de Franschen mede-
aanzieri, die hij echter den 1 
January 1812 nieuwopgeböüwd 
weder inwijdde. Behaive de 
kommervolle oorlogslijden van 
1813, welke hem uit zijne 
betrekking verdreven, en bij 
eenen predikant ten platten 

III. DEEL. 

lande bescherming deden vin-
den, ging hetn vooral ter harte 
de onlbinding van het consisto-
rie in 1816 , die een jaar laier 
door de ophefflng der universi
teit werd gevolgd. In hetzelfde 
jaar 1817, waarin hei 300jarige 
eeuwfeest der zoogenaamde her-
vorming werd gevierd kwam 
als eenige vergoeding voor de
theologische faculteit, welke 
naar Halle werd verplaatst, het 
seminarie van predikanlen tot 
stand, en NITZSCH werd de eer-
ste direcleur van hetzelve, en 
tot belooning zijner vroegere 
diensten, met de roode adelaar-
orde 3.e klasse vereerd. Nadat 
hem het zeldzame geluk was 
ten deel gevallen, op den 6 
Mei 1 8 3 1 , zijn 50jarig ambts-
jubelfeest te vieren, overleed 
hij nog in hetzelfde jaar den 
5 December, ten gevolge eener 
smarlelijke steenziekle. Ofschoon 
hij zieh nooit als sclmjver van 
groöle werken openbaarde, maar 
zyne denkbeeiden slechts bij 
gelegenheid in akademische pro-
gramma's en bijzondere predi-
katien openbaarde, werden loch 
zijne scherpzinnige bepalingen 
en oorspronkelijke mededeolin-
gen over de goddelijke openba-
r ing, tegenover de toenmaals 
nog bloeijende ' Kantiaansche 
wijsbegeerle, met grooten bij— 
val begroet, en bragten de 
opwekkende aandrift te weeg, 
tot eene meer grondige beschou-
wing der apologie des Christen
doms. Wij willen slechts de 
belangrijkste progammata aah-
voeren,: l.o Commentationes 6 
judicandis morum praeceplis in 
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Zwitserland, Duitschland, Bus
land en Zweden bezocht te 
hebben-, begaf hij zieh naar 
Hartwell, om er aan LODEWHK 
XVIII zijne hulde aanlebieden, ' 
die hem met eene gewigtige 
zending belastte. In 1814 in 
Frankriß teruggekeerd, be-
noemde de graaf van ARTOIS 
hem tot een zijner adjudanten, 
en kort daarna was hij een der 
gevolmagtigden, die naar het 
congres van Weenen gezonden 
werden. In die slad door de 
gebeurtenissen van Maart 1815 
overvallen, begaf hij zieh naar 
de koninklijke familie te Grnd. 
NAPOLEON zonderde hem uit van 
de amnistie gedurende de hon-
derd dagen verleend. Na de 
terugkomst des konings, tot 
President van het kies-collegie 
van het Oise-dep.1 benoemd, 
werd hij e r , alsmede in het ( 

Rhöne-d&pt tot afgevaardigde 
verkozen, en tevens tot minis- i; 
ter van staat verheven. . In de > 
vergadering van 1827 drukte 
hij zijne Sympathie uit voor de 
zaak der Grieken, en lerwijl 
hij in eene hevige redevoering, 
de staalkunde der Turcophilen 
bestreed, werd hij zoo wel bin
nen als buiten de kamer toe-
gejuicht. In het volgende jaar 
lid der commissie voor de kleine 
seminariSn zijnde, droeg hij er 
veel toe bij , omdeze voor den 
staat der geestelijkheid zoo nood-
zakelijke gestichten, te doen 
aannemen. Na de omwenteling 
van 1830 legde hij den eed af, 
doch gaf er tevens bij te ken
nen , dat hij zulks enkel deed , 
om aan de dnarchie te ontsnap-
pen ; kort daarna hield hij °P 

IV. T. a communi omnium ho-
minum ac temporum mu alienis, 
1791—98; —2.0 Versuch über 
die Ungültigkeit des Mosaischen 
Gesetzes und den Rechtsgrund 
der Eheverbote, 1800; — 3.o 
De revelalione religionis externa 
eademque publica, 1805—1808; 
— 4,o Ueber das Heil der Welt, 
dessen Begründung und Förde
rung bei dem 3 Jubelfeste der 
Reformation, 1817; — 5.o 
Ueber das Heil der Kirche, 
1822 ; — 6.o Ueber Aas Heil 
der Theologie durch Unterschei
dung der Offenbarung und Re
ligion als Mittel und Zweck, 
1830; — 7.o Predigten, 1819; 
— 8.o Verzameling zijner vroe-
gere programmata, onder den 

' litel van : De discrimine revela-
tionis imperatoriae etdidaclicae, 
2 dl. 1 1, Wittenberg, 1830, enz. 

NOAILLES (de graaf ALEXIS 
DE), zoon van den burggraaf 
L . M. DE NOAILLES (zie dat Art. 
-Wbk.-), den 1 Junij 1783 ge
boren , was nog een kind toen 
zijne moeder met een gedeelte 
harer familie op het révoluti
onnaire schavot sneefde. Hij 
werd door eenen godvruchtigen 
onderwijzer opgevoed, die hem 
met den smaak voor de Studie, 
godsdienstige gevoelens inboe-
zemde, welke hij hetgelukhad 
gedurende geheel zijn leven te 
behouden. In 1809 beschul-
digd, de excommunicatie-bulle 
tegen NAPOLEON verspreid le 
hebben, werd hij gevangen ge-
zet. Na, eene opsluiting van 
zeven maanden weder in vrij-
heid gesteld, haastte hij zieh 
Frankrijk te verlalen, en na 
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lid der karner te zijn, en over- I 
leed den 14 Mei 1835 , na met 
bewijzen van net levendigste 
geloof de troostmiddelen der 
Kerk ontvangen te hebben.. Zijn 
zoon is de opvolger van den 
heer DE CHATEAUBRIAND bij de 
Fransche qkaderaie. 

NOBILIBUS (ROBERT NOBILI of 
DE), in 1577 teMontepulciano, 
,in Toskanen geboren, begaf zieh 
onder de Jesuiten. Na behoor-
lijke Studien, zoowel te Napels 
als te Rome te hebben gemaakt, 
bestemde zijne oversten hem voor 
de Oost-Indische mission. Bij 
zijne aankomst in dat gewest, 
werd Inj ,naar het koningrijk 
Madura gezonden, alwaar hij 
zieh eerst toelegde op de kennis 
der bij de inwoners meest in 
gebruik zijnde talen, Zijne vor-
deringen waren snel en hij schreef 
en sprak het Tamoulsch, bet 
Badagasch en het Malabarisch 
met eene zeldzame sierlijkheid. 
Daarna verkondigde hij het Evan
gelic, en was gelukkig genoeg 
talrijke bekeeringen te bewerken. 
Verscheiden Braminen omhels-
den het Christendom , en hij 
mögt de hoop voed'en nog ge-
wigtiger resultaten te bekomen, 
loan hij , voor de vermoeijenis-
sen zijner langdurige werkzaam-
heden bezwijkende, verpligt was 
zieh naar Meliapour, eene stad 
op de kust van Coromandel, 
te begeven, alwaar hij den 1 6 
Januarij 1656 , door alien be-
treurd en vereerd, overleed. In 
het lO.e dl. der Letlres edifian-
tes is aan dezen schranderen 
missionaris eene billijke hulde 

toegebragt. Men heeft vanhem 
verschillende werken van Christ-
telijk. onderrigt, in de talen des 
lands zamengestekl, waar bij 
het Evangelie gepredikt bad'r 
l .o. Catechismus ad Gentilum 
conversionem in partes V divi-
sus; — 2.o Scienlia animm, 
Uber in. quo, preeter catholiem 
fidei veritates ad animam per-
tinentes, omnes Orientes ervo-
res, circa fatum ей transmigra-
tionem animarum, canfutantur; 
— 3.o Liber de. signis verai legis 
utilissimus; — 4.o Dialogvs de 
vita wterna; — 5.o Compendium 
catechismi; — 6 . o Regulas per-
feationis; — 7.o Concknes ш,-
rice. — In de Bibliolheca Soci-
etatis JESU, heeft SOUTHWELL 
een zeer belangrijk Artikel aan 
paler DE NoBJbibus toegewijd. 
Men. denkt ook dat deze mis
sionaris de schrijver van het 
Esourvedam is. 

NODIER (CHARLES), een be-
roerode letterkundige, te Be-
sancon in 1780 geboren, was 
de zoon van eenen geleerden 
advokaat, die hem in-de Proe-
vev (Essais) van MONTAIGNE het 
lezen deed leeren. Nog zeer 
jong zijnde, kende hij PLUTAB-CHUS , en was hij reeds met 
de namen van de groole man
nen der oudheid gemeenzaam 
bekend. Met een verbazendge-
heugen en een vroegrijp oordeal 
begaafd , werd hij , toen men 
hem naar de openbare Scho len 
zond, een v o o r w e r p vari ver-
bazing voor zijne onderwijzers. 
Met den, smaak voor de letter-
kunde vereenigde hij weldra 
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dien voor de natuurlijke H i s t o 
r ie , waarin hij, onder de leiding 
van den heer GIROD-DE-CHAN-
TRAN, den vriend zijnerfamilie, 
snelle vorderingen roaakte; en 
hij was nog geen 20jarenoud, 
toen hij eene Verhandeling (Dis
sertation) in het licht gaf, over 

.het zintuig des gehoors bij de 
insekten, hetwelk hij in de ho-
rentjes plaafsl, welke ontdek-
king door den heer DUMÉRIL 
lang daarna bevestigd is. Hij 
had zijne Studien nog niet vol-
bragt, toen hij tot adjunct-

> opziener der bibliotheek zijner 
geboorteplaats werd benoemd-, 
en, steeds begeerig om te leeren, 
verdeelde hij zijnen tijd tusschen 
het lezen der catalogussen, en 
die der meesterstukken der 
vreemde letterkunde. Hij was 
met geestdrift bezield voor SHA
KESPEARE, die nog niet in de 
mode was, en voor GÖTHE , 
waarvan men aan den linker 
Btj'n-oever nog niet anders kende 
dan het lijden van den jongen 
WERTHER. Door het verlangen 
gekweld, om Partys, zijne ge-
denkteekenen en vooral zijne 
letterkundigen te zien, kwam 
hij in 1802 in die hoofdstad, 
voorzien van de handschriften 
zijner eerste Romans, waarvan 
er een, Le peintre eie. (De 
schilder van Sahburg), door 
Mevr. DE GENLIS werd geprezen. 
Kort voor de krooning des kei-
zers begaf hij zieh andermaal 
naar Partys, en het was alstoen 
dat hij la Napoleone Iiet druk-
ken, een stuk vbl dichtvuur en 
talent, waarin hij BONAPARTE 
smeekte van het ontwerp afte-
zien, om zieh tot koning te 

verheffen. Deze raadgeving had 
voor den dichter het bevel ten 
gevolgo van naar Besançon te-
rugtekeeren, alwaar hij* onder 
het opzigt van den prefekt J. 
DEBRY werd geplaatst, die be
hagen vond in den geest van 
den jongen geleerde, en, wel 
verre van hem te noodzakenin 
Besançon te blijven, maaktehij 
hem de middelen gemakkelijk, 
om het Jura-gebergte te door-
kruisen, alwaar hij even als 
Docis gedurende verscheiden 
jaren ronddwaalde, planten en 
insekten inzamelde, en bijna 
zonder boek het Dictionnaire 
des onomatopées (Woordenboek 
der klank-nabootsingen) zamen-
Steide, en dat zoodra als het-
zelve in het licht verscheen, 
voor de bibliotheken der lycéen 
werd aangenomen. Deze bijval, 
waarop de schrijver niet re-
kendo, verschalte hem tevens 
beschermers, die hem eenen 
kleinen post te Laybach deden 
bekomen; hij vereenigde er 
mede dien van slads-secretaris 
en rédacteur van het Journal 
dé l'lllyrie. In 1814 kwam hij 
te Partys terug; en na den 
dood van GEOFFROY , belastle hij 
zieh gedurende eenigen lijd, 
met in het Journal des débuts 
verslag te geven van denieuwe 
stukken. Gedurende de hon-
derd dagen gaf hij een zeer 
bijtend pamphlet in het licht: 
Bonaparte au 4 Mai, ontleend 
aan eene portefeuille opdenwß 
naar Gend gevonden, waarin 
hij den aanstaanden val van 
NAPOLEON aankondigde, die voor 
het overige ligt te voorzien was. 
Nadat de orde hersteld was, 
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keerde hij tot de letterkunde 
terug, ' leverde in verschilfende 
dagbladen artikels vol geest en 
smaak, en die belangrijk genoeg 
werden fgeacht, öm verzameld 
te worden, onder den titel van : 
Mélanges etc. (Letterkundige en 
erilische mengelingen), 1820 , 
2 dl ." , in 8 . ™ Hij gaf te ge-

Ä lijkertijd verschillende romans 
in het licht, waarvan er ver
scheiden, zoo als: Jean Sboger, 
Thérèse Aubert, Trilby enz. , 
eenen verdienden bijval genoten. 
In 1824 volgde hij GROSIER op 
in de betrekking van bibliothe-
karis van het Arsenaal. Met 
geestdrift bezield, zoo als hij 
zulks was, voor de zeldzame 
boeken en de schoone uitgaven, 
was er geene betrekking die hem 
bêler pasle, en nooit had hij 
er eene andere verlangd. Meer 
meester van zijnen tijd, dan hij 
het tot dusverre geweest was, 
hield hij zieh van toen af ernstig 
bezig met zijn geliefkoosd werk 
over de talen, en gaf hij in het 

• licht zijn Examen elc..(Critisch 
onderzoek der Woordenboeken) 
en Notices etc. (Elémentaire be-
ginseien der algemeehe taal-
kunde), welke zijne plaats bij 
de Fransche akademie aanduid-
den. Hij volgde er in 1834 
LAYA (zie dat Art.) op. In zijne 
Ontvangstrede (Discours de ré
ception), een der beste uit zijne 
pen gevloeide stukken, betaalde 
hij eene bilhjke schatting van 
erkentenis aan zijnen weldoener, 
koning KAREL X , toenmaals 
bannelihg te Görtz. Als lid 
der commissie van het Woor-
denboek, volgens een door hem 

zelven der akademie: aangeduid 
plan ontworpen, hield hij zieh 
in zijne laatste jaren ernstig 
bezig, met eenen arbeid, waar
van hij zieh niet vleide het 
einde te zien. Lijdend en uit-
geput , doch nietlemin de ge-
heele verbeeldingskracht der 
jeugd behoudende, gaf hij Ver-
lelsels (Contes) in het l icht, 
waarin meer praktische rede 
wordt aangetroffen dan in vele 
ernstige werken ; hierin onder-
scheidt zieh voornamelijk la Fée 
aux miettes, een waar meester-

•stuk van geest, bevalligheid en 
gevoeligheid. Van tijd,tot tijd 
deed hij ook losse slukjes (Opus
cules) in het licht verschijhen, 
waarin hij, bij het eerbiedigen 
van personen,• door de boerterij, 
de nieuwigheden en valsche 
stelsels bestrijdt, welke begon
nen te ontluiken, en waarvan 
hij de gevaarlijke uitkomsten 
voorzag. Ofschoon hij niet altijd 
de voorschriften der godsdienst 
had opgevolgd, had hij toch 
altijd hare leerstellingen geëer-

.biedigd en hare instellingen ge-
prezen. In zijne laatste ziekle 
vraagde hij zelf om de H. Sa
cramenten , » antwoordde hij 
duidelijk op de toespraak des 
priesters en na de omslanders 
omirent zijnen staat gerust te 
hebben , gesteld, bragt hij vijf 
uren in eenen gerusten slaap 
door j " twee dagen later, den 
2 7 Januarij 1844 , gaf hij den 
geest. De Werken (Œuvres) 
van NODIER, zijn gezamenlijk in 

.het licht gegeven, Parijs, 1833 
tot 1834 , 12 d l ." , in 8 . ™ T 

maar deze uit gave is op verre 

3 
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na m e t volledig. Behalve de in 
dit Artikel reeds vermelde wer
ken, willen wij nog aanvoeren : 
l . o Questions etc. (Vrwgpmten 
ee'trekkeliß de wclleliße leller-
kinde), 2.e ui tg .1828, in 8.™; 
— 2.o Mélanges etc. {Mengelin
gen aaneene kleine bibliotheek 
ontleend of letterkundige en wijs-
geerige versdieidenheden), 1829, 
in 8.™.; — 3.o eene verzameling 
vam Gedichten (Poésies), waaruit 
zljn kiesche, doch al te gestren
g e , .smaak de tneeste stukken 
zijner eerste jeugd verwijderd 
heeft; en eindelijk: — 4.o Sou
venirs (Herinneringen), waarin, 
daor aan zijne eigenzinnige ver-
beeldingskracht den teugel te 
vieren, net hem behaagd heeft, 
een dikwerf al te ligtzinnig 
onderwerp , met bekoorlijke en 
belangwekkende bijzonderheden 
optetooijefl, maar welke Souve
nirs men ten onregle als een 
geschiedkundig werk heeft be-
oordeeld. NODIER heeft deelgehad 
aan de uilgave van de Voyages 
etc. (Reizen in oud Franlwiß), 
met TAYLOR en DE CAILLEUX. 
Eij heeft daarenboven verschei
den uitgaven der goede Fransche 
schrijvers geleverd, onder welke 
men moet onderscheiden die der 
Fabelen van LA FONTAINE met 
een uilmuntend commentarium 
enz. De heer MÉRIMÉE, zijn op-
volger in de Fransche akademie, 
heeft er zijne Lofrede uitge-
sproken, en zîjn Leven (Vie) 
is in het licht gegeven door den 
heer FRANCIS WEY, aan het hoofd 
van den Catalogue, dien NODIER 
van zijne particulière bibliotheek 
in gereedheid had gebragt, en 
welken men als een vervote 

zijner eerste Melanges kan 
beschouwen. Zijn marmeren 
borstbeeld versiert eene der 
zalen der Fransche akademie, 
waarvan hij een der beroerndste 
leden was; en de slad Besan-
con heeft er een in hare biblio
theek doen plaatsen. 

Noet, (FRANCISCUS JOZEF, be-
kend onder den naam- van abbd), 
een letterkundige, die eenevrij 
groote beroemdheid te danken 
heeft aan de goede uitgaven, 
welke hij van de in de collegian 
gebruikelijke schrijvers geleverd 
heeft en aan verscheiden nuttige 
compilation, waarvan er eenige 
bij de herstelling van het open-
baar onderwijs in Frankrißh 
groolen opgang maakten, werd 
in 1755 te Saint-Germain-en-
Laye geboren, en openbaarde 
reeds vroegtijdig eenen geluk-
kigen aanleg, welken Inj door 
bondige Studien aankweekte. 
Na den geestelijken Staat te 
hebben ömhelsd, wijdde hij 
zieh aan het onderwijs toe, en 
tot hoogleeraar der schoone lot
teren in het collegie van Lode-
miß den Groole benoemd, hau 
hij zieh reeds onderscheiden 
in de wedstrijden der Fransche 
akademie, waarin hij verschei
den prijzen had behaald, toen 
de omwenteling uitborst, waar
van hij de beginselen aannara. 
Chef de bureau bij het mir«s-

terie van buitenlandsche zakeß 
zijnde, werd hij met verschei
den diplomatische zendingen 
belast, daarna achtereenvolgene 
tot het gezantschap van Vene
tie en dat van Holland be
noemd. Na den 18 Brumaire, 
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kwam hij in hel tribunaat; doch 
• verliet hetzelve weder even zoo 
spoedig, om den post van al-
gemeen commissaris van policie 
te Lyon te aanvaarden. Inhet-
zelfde jaar tot prefekt van den 
Boven-Rtyn benoemd, stichtte 
hij in dat département eene 
vrije maatschappij van naijver, 
welke nog bestaat, en welker 
diensten onbetwislbaar zijn. In 
1802 verliet hij de administra
tive loopbaan, en tot algemeen 
inspecteur der studiën benoemd, 
behield hij dien post tot op den 
oogenblik, waarop de hooge 
jaren hem noodzaaklen zijn 
ontslag te vragen. Hij overleed 
te Partys, den 29 Januarij 1841, 
en liet den roem n a , van een 
zeer werkzaam schrijver te zijn 
geweest. Onder al zijne com
pilation heeft er geene meer 
bijval gevonden, dan de verza-
meling getiteld : l . o Leçons etc. 
(Fransche leUer- en sedékundige 
lessen), welke hij later door 
Grieksche, Laltynscho, Ilaliaan-
sche, Hoogduitsche en Engelsche 
deed volgen. Bien heeft hem 
daarenboven le danken: — 2.o 
Dictionnaire etc. (Lattynsch-
Fransch en Fransch-Lattynsch 
Woordenboek) ; — 3.° Gram
maire etc. (Fransche Spraak-
hunst)i met.den heer CHAPSAL, 
welke meer dan 3 0 uitgaven 
heeft gehad; •—4.o Dictionnaire 
etc. (Fransch Woordenboek), 
volgens een nieuw plan ont-
worpen; .— 5.° Dictionnaire 
etc. (Woordenboek der fabelleer), 
Partys, 1 8 0 1 , 2 dl,*, in 8 . v° ; 
— 7.o Ephémerides etc. (Staat
en letterkundige en godsdienstige 

dagboeken), 3.? uitg, 1 8 1 2 , 1 2 
d l . n , in 8.vo j _ 8.o Diction-
naire ele. (Geschiedkmdig Woor
denboek van de voornaamste per-
sonen der oudheid enz.), 2.« 
uitg. 1824 , in 8 . ™ De uitge-
ver van Verscheiden werken 
zijnde, heeft hij er ook eenige 
(in het Fransch) vertaald, on
der anderen Calullus, 2 dl.1», in 
8.V O j Cornelius Nepos (zie RA-
DONVILLERS -Wbk.-); Titus Li-
vius, met DUREAU DE LA MALLE , 
enz. Vele zijner taalkundige 
werken' zijn op eene voor Ne-
derlanders meer gebruikelijke 
leest geschoeid en' hebben bij 
ons gretige uitgevers gevonden. 

NOLASCÜS. — Zie PETRUS No-
LASCUS -Wbk.-

NOMPERE. — Zie CHAMPAGNY. 
* NOORDKERK (HERMANUS) , den 

28 Januarij 1702 te Amsterdam 
geborenj door zijne ouders, die 
slechts een bekrompen bestaan 
hadden, tot de schilderkunst be-
stemd, maakte hij daarin, daar 
zijne neiging meer tot de let-
teroefeningen overhelde, slechts 
geringe vorderingen, en achtte 
hij zieh gelukk'g, toen hij door 
de begunstiging van aanzienlijke 
beschermers, in Staat werd ge-
steld om aan zijne zucht voor 
de Studie te voldoen. In de 
voorbereidende Studien tot het 
akademisch onderwijs maakte 
hij zulke snelle vorderingen, 
dat hij weldra de hoogeschool 
van Leyden kon betrekken, en 
aldaar in 1728 tot doclorinde 
regten bevorderd werd. Hijzette 

4 ' ' ' 
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'/.ich au als adyokaal in zijne 1 
geboorieplaats neder, en werd 
weldra door zijne bekwaamheid 
in het pleiten algemeen beroemd. 
Spoedig ook Irad hij als schrijver 
qp, en wel door 1.° Specimen 
íectionum de lege Pelronia, 1731; 
— 2.° Observationum decas, 
1731 ; — 3.° De malrimoniis 
ob peccatum sodomiticum sol-
venáis, 1737, welke intusschen 
de schrijvev zelf later zoo on-
volledig en gebrekkig keurde, 
dat hij groóte moeite aanwendde, 
om de exemplaren, d ie hij ont-
dekle, optekoopen en le ver
nietigen. NOORDKERK leefde voor 
orde, regt, billijkheid en bur-
gerlijke vrijheid, die wars is 
van willekeur en teugelloosheid; 
de meesle zijner pleitreden droe-
gen ook den Stempel dezer voor-
treffelijke hoedanigheden. Hij | 
overleed ongehuwd aan een 
verval van krachten, den 6 
November 1771. Behalve de 
reeds genoemde, geschritten heeft 
men nog van hem: 4.° Berigt j 
ten behoeve van den baljuw van • 
Noordwykerhout, voorkomende 
in de Nieuwe Nederlandsche 
Jaarboeken van 1769; — 5.° 
een aantal naamlooze geschrif-
ten, door hem in 1748 in het 
licht gegeven, tot dempingvan' 
de onlusten, welke toenmaals 
onder het gemeen te Amster
dam waren uitgeborsten; voorts 
op uitnoodiging der regering 
zijner geboorte- en woonplaats 
eene nieuwe uitgave der Privi
legien, handvesten, costumen, 
wetten en keuren der stad Am
sterdam, 1748, 3 stukken in 
fol.; in 1755, nog door een 
kleiner stnk gevolgd, enz. 

NORMAND. — Zie LENORMAND, 

* NORMANN-EHRENFELS (KARL 
FRIEDRICH LEBRECHT), 2.« zoon 
van een' Wurtembergschen 
staatsminister van dien naam, 
werd in 1784 te Stuttgard ge; 

boren , begaf zieh in 1799 als 
körnet of standaarddrager in 
Oostenrijksche, en daarna als 
luitenant in Wurlembergsche 
dienst. In 1805 werd hij slaf-
ritmeesler bij de "Wurlemberg
sche chevaux-légers, in 1808 
ritmeesler en majoor, en in 
1809, reeds met vele kenteeke-
nen zijner dapperheid versierd, 
kolonel. In den Russischen vekl-
togt voerde hij het bevel over 
het régiment chevaux-légers der 
garde, en in 1813 als generaal-
majoor over de brigade-ruiterij, 
welke bij Kitzen, mbiï Leipzig > 
den aanval op het corps van 
LÜTZOW uitvoerde. Voor Leip
zig had deze brigade verscheiden 
aanvallen te verduren. en ging 
daarna, terwijl zij nog uit 800 
paarden, en eene rijdende bal-
terij bestond, den '18 October 
tot de hondgenooten over; De 
koning keurde dit gedrag afen 
gaf .dadelijk bevel om NORMANN 
in hechtenis te nemen en voor 
eenen krijgsraad te betrekken. 
Hij verliet daarom de brigade, 
werd afgezet, en zocht tßWee-
neu eenige aanstelling, diemen 
hem echter weigerde. Hij on~ 
derwees alsnu de zonen van den 
landgraaf van Hessen-PhilipP3' 
thal sedert 1816, in de krijgs-
kundige wetenschappen, keerde 
echter na den dood van koning 
FREDERIK naar Wurtemberg te* 

i rüg , en leefde in de vaderlijke 
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woning als landhuishoudkun- 1 

dige. Toen de Grieksche vrij-
heidsstrijd begon, ging hij in 
Januarij 1822 , met 46 Phil-
hellenen van Marseille naar 
Morea onder zeil, landde bij 
Navarino, en bood aldaar dade-
lijk aan eenen aanval van Türken 
het hoofd, daarop vormde hij 
te Korinthe een bataillon Phil-
hellenen, begaf zieh onder den 
generaal-staf van MAOROCORDATO, 
ging naar Missolunghi, sloegde 
Türken den 24 Junij 1822 bij 
Kombolti, was ook den 16 Julij 
bij Peka legenwoord ig , en be-
kwam aldaar een terugkaatsend 
schot op de borst. Na eenen 
moeijelijken bergkrijg, begaf hij 
zieh naar Missolunghi, waar hij 
in het laatst van 1822 overleed. 

NORTHCOTE (JAMES), een Schil
der , in 1746 te Plymouth gebo
ren, waar zijn vader hem in zijn 
beroep van horlogiemaker wilde 
opleiden, doch waarin deze, 
door de zieh reeds vroeg openba-
rende onwederstaanbare neiging 
van den jeugdigen JAMES voor 
de schoone kunsten, zieh zag 
te leur gesleld. In 1771 begaf 
NORTHCOTE zieh naar Londen, 
om er de lessen van den bé-
roemden schijder. JOSUÉ REY
NOLDS (zie dat Art. -Wbk.-) te 
volgen. Na eene öjarige studio 
verliet hij zijnen meester, en 
deed zieh nu weldra zelf als 
een bekwaam schilder en schrij-
ver kennen. Verscheiden jaren 
bragt hij in Italie door, waarna 
hij zieh te Londen vesligde, en 
grooten roem inoogstte. Hij ver-
rijkte de Galerij van SHAKES

PEARE met verscheiden laféreelen 
uit des dichters tooneelspelen. 
Ook schreef hij zeer belangrijke 
bijvoegselen op den Artist, en 
de Biographical memoirs van sir 
JOSUÉ REYNOLDS. Verder heeft 
men van hem: Varieties on Art 
en een Supplement to the me
moirs etc. NORTHCOTE overleed te 
Londen, den 13 Januarij 1837. 

NOTA (ALBERT , baron), een 
dramatisch schrijver, den 1 4 
Novb. 1775 te Turijn geboren, 
deed zieh totadvokaataannemen, 
en genoot weldra eenen schitte-
renden roem. De herlog van 
Carignan nam hem aan tot secre-
taris z'ljner commandementen 
en toen die vorst later den troon 
besteeg, werd hij algemeen 
bewindhebber der provincién Pi-
nerolo en Goni. NOTA vervaar-
digde zeer vroeglijdig blijspelen, 
die voor het grootste gedeelte 
bijval genoten, en hem in den 
eersten rang der Italiaansche 
boertigeschrijvers plaatsten. De-
zelve onderscheiden zieh door 
eene getrouwe schildering der 
zeden, door de doelmalige schik-
king des tooneels en door eene 
zuivere moraal, doch bieden 
minder originaliteit aan dan 
die van GOLDONI (zie dat Art. 
• W M . - ) . NOTA toonde zieh in 
al de tijdperken van zijn S taa t 
en letterkundig leven, als een 
regtschapen ambtenaar en ohpar-
tijdige schrijver. Hij overleed 
te Turijn, den 18 April 1847. 
In zijne Tooneelkundige werken 
waarvan de uitgave van SALFI , 
Parijs, 1829 , 5 dl.«, in 12.™° 
vöor de beste wordt gehouden, 
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randt hij met nadruk de voor- | 
oordeelen en ondeugden van den 
tijd aan, en wekt hij in alle 
harten het gevoel voor demaat-
schappehjke en huisselijke deug-
den op. Tot zijne voornaamste 
blijspelen behooren: l .o 1 primi 
passi al mal costumo (De eerste 
stappen in het zedebederf) ; — 
2.o le Devoluzioni in amore; — 
3.o la Vedova in solitudine; — 
4.o la Constanza vara; — 5.° 
la Fiera (de Eermis), dal voor 
zijn meesterstuk wordt gehou-
den ; — 61° I Vacilante par 
passa tempo; — 7.° Il Biblio-
maniaco; — 8.° la Pacedomes-
tica; — 9.° I Dilettanti comici ; 
— IO. 0 V Amor timido; — 1 1 . 0 

il Progettista; — 12.° VAm-
molato per immaginazione; — 
13.° la Novella sposa, enz. 

* NowossiLzow (NICOLAAS graaf 
von), nit eene der oudste en 
aanzienlijkste farailien van Bus-
land gesproten, president van 
den Russischen rijksraad, in 
1770 te Petersburg geboren, was 
een man voi talenten, doch bui-
tengemeen opvliegend, waàróm 
hij tweemalen onder PAUL I en 
ALEXANDER het hof verratjden 
moest. Als de vriend van CZAR-
TORVISKI, werd hem in 1805 
de gewigtige zending opgedra-
gen, om alle Europesche hoven 
tegen Frankrtyh te vereenigen, 
en hel ontwerp zoude gelukt 
zijn, indien Oostenrißh niet te 
vroeg in Beijeren wäre gevallen. 
NOWOSSILZOW bleef daarop, zon-
derbepaalde betrekking, in de 
nabijheid des keizers, werd in 
1814 geheimraad, en lid der 
provisioneeleregering van Polen, 
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in 1815 voorzitter der alge-
meene commissie ter ontwerping 
van een wetboek voor Rusland, 
en in 1821 curator der uni-
versiteit van Wilna, waar hij 
streng tegen de studerenden te 
werk ging. In 1823 werd hij 
Russische commissaris-generaal 
in het koningrijk Polen, keerde 
in 1830 naar Petersburg terug, 
en werd lid van den rijksraad, 
waar van hij in 1834 tot voor
zitter werd verkozen. Wegens 
zijne verzwakte gezondheid, 
nam hij in 1838 zijn ontslag, 
en overleed nog tegen het einde 
van hetzelfde jaar. 

NYERUP (ERASMUS), een Deen-
sehe geschiedschrijver, in 1759 
op het eiland Fuhnen geboren, 
kwam, na zijne Studien volbragt 

.te hebben, te Koppenhagen, 
alwaar hij achtereenvolgend werd 
benoemd tot meester in de vrije 
kunsten, hoogleeraar der letter
kundige geschiedenis, adjunct-
bibliothekaris der universiteit, 
en inspecteur der handvesten. 
Hij overleed in die stad den 28 
Junij 1 8 2 9 , na zieh bij zijn 
vaderland zeer verdiensteljjk te 
hebhen gemaakt, door zijne 
talrijke werken, die alle het 
nut zijner tijd- en landgenooten 
ten doel hadden) wij willen de 
voornaamste derzelveaanvoeren; 
1.° Symbol® ad litteraturam 
teutonieam, Koppenhagen, 178". 
in 4. T 0 j — 2.0 Nieuwe versa-
meting van gedenhchrifien,om 
te dienen tot de geschiedenis van 
Denemarhen, ib. 1792 , 4 dl. n. 
in 4 . T 0 ; — 3,o Verzameting 
van porlretten van beroeinde 
Denen, met levensschetsen, v>. 
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1797, 3 dl.«, in 4.t°; — 4.o 
Proeve over de geschiedenis der 
Deensche dichtkunst, ib. 1800 
tot 1808, 4 dl.", in 8 .v° ; — 
6.° Geschiedenis der verstände-
lijke ontwikkeling in Denemar-
ken en Noorwegen, voornamelijk 
met betrekking tot den bürger
en boerenstand, ib. 1803, 4 
dl.»', in 8.f°j — 6.o Kerne 
van Beensche liederen uit de 

middeleeuwen, ib. 1811—14, 
5 d l . n , in 4 > ; — 7.o Woor-
denboek der Scandimvische My
thologie, ib. 1816, in 8 . T O ; — 
8.° Letterkundig Woordenboek 
van Denemarken, Noorwegen en 
Island; ib. 1819, 2 dl.», in 
4.to Dit is een zeer breedvoerig 
en uitmuntend onlworpen naarn-
regisler der schrijvers dier lan
den en van hunne werken. 
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* OBERLEITNER (FRANCISCUS 
XAVERIUS), hoogleeraar derOos-
tersche lalen en bijbelsche uit-
legkunde aan de universiteit vaa 
Weenen, werd den 12 Januarij 
1789 in het vorstelijke slot 
Kinsky, ta Angern aan de March, 
waarvan zijn vader renlmeester 
was, geboren. Tien jaren oud 
zijnde, werd h'vj als X . X . zang-
knaap le Weenen opgenomen, 
bezocht later het gymnasium van 
Sint Anna, en hoorde van 1805 
lot 1807 aan de universiteit 
filozofische voorlezingen. In Oc-
tober 1807 trad hij in de orda 
van den H. BENEDICTUS , en nam 
den naam van zijnen abt — 
ANDREAS — aan. Aan de hooge-
school raaakte hij van 1808 tot 
1812 zijne theologische Studien, 
leerde niet slechts de nieuwere 
talen, maar bezocht ook niet 
eene buitengewone weelgierig-
heid de voorlezingen van den 
maronitischen geeslelijke ARIDA 
over de Oostersche tongvallen. 
In'October 1810 lot priester 
gewijd, werd hij door den abt 
dadelijk lot studie-prefekt in het 
stift benoemd. In 1813 bekwam 
hij den leerstoel der eersle klasse 
van de humaniora in het stifts-
gymnasium , en - onderwees de 
dichtkunde en de Grieksche taal. 
Toen zijn onderwijzer ARIDA 
in 1816 naar zijn vaderland 
Syrie terugkeerde, viel aan 
OBERLEITNER, als aan doszelfs 

bekwaamslen voormaligen kwee-
keling, het professoraatderOos-
tersche talen aan de hoogeschool 
van Weenen ten deel. Hij werd 
doctor der theologie en lid der 
theologische faculleit. Door 
laatstgenoemde werd hij drie-
malen, namelijk in 1818, 1819 
en in 1825 , tot deken verko-
zen. Hij overleed den 10 Julij 
1832. Zijne Schriften, die ait-
sluilend over de Ooslersche talen 
handelen, zijn: 1.° Jahn,grant-
malic, aramaica cur Oberleitner, 
Weenen, 1822; — 2.o Funk-
menia linguae arabicae, 1822; 
— 3.o Chreslomathia arabica, 
1823 ; — 4.o Glossarium od 
ehrest, arab., 1824 ; — 5.° 
Chreslomathica Syriaca, 1826; 
— 6.° Glossarium ad ehrest. 
Syr., 1827. In zijne letter
kundige nalatenschap vond men 
volledig uitgewerkt: Chreslomt-
lia chaldaica cum glossario. 

* OBERTHÜR (FRANZ), theolo
gische schrijver, kapittelheer 
van het collegiaatstift Hang in 
Wunburg, waar hij den 6 Au
gustus 1745 geboren werd. Ben 
kanselier REÜBELT en 'den vorst-
bisschop VON SEINSHEIM aanbe-
volen, ontving de knaap in het 
door den bisschop JULIUS, voor 
kinderen uit den burgerstand 
opgerigte opvoedings-gesticht. 
eene zeer zorgvuldige opleiding. 
Zeven jaren bragt. hij in het-
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zelve door, gedurende welke hij 
reeds zijne zucht voor de dicht-
kunst aan den dag legde. Eene 
voor het eirid-exaroen door hem 
vervaardigde elegie behaalde den 
eersten prijs. Aan de hooge-
school volbragt hij zijne filozo-
fische en theologische sludie'n , 
en trad, op aanzoek van zijnen 
hoogen begunstiger, den vorst-
bisschop VON SEINSHEIM, in plaats 
van in de religieuze orde — in 
den wereldlijken priesterstand. 
De bijbelstudie werd thans het 
middelpunt zijner nasporingen. 
In 1764 werd hij doctor in.de 
wijsbegeerte, en bleef 8 voile 
jaren in het geestelijk semi-
narie, om ook levens aan de 
hoogeschool de regtsgeleerde 
wetenschappen te hooren. In 
1771 aanvaardde hij als kapel-
laan aan het Julius-hospitaal 
de zielzorg, in welke betrekking 
hij echter slechls vier maanden 
bleef, daar het verlangen van 
den vorst hem bestemde, om 
eene wetenschappelijke reis te 
ondernemen, ten einde in de 
school der ondervinding eene 
meer volmaakle rijpheid in le-
venswijsheid optedoen. In Oc
tober 1771 begaf hij zieh over 
Weenen naar Rome, alwaar hij 
den loop der werkzaamheden der 
ambtenaren leerde kennen. De 
toenmalige Paus CLEMENS XIV, 
beval hem den kardinaal ZE-LADA • secretaris der congrega-
lie voor de verklaring van het 
concilie van Trente, aan , en 
deze bragt hem in de meest 
verscheidene aanrakingen, ten 
einde zijnen weetlust te bevre-
digen, en hem loegang tot alle 
wetenschappelijke inrigtingen te 

verschaifen. In Julij 1 7 7 3 , 
met vele ondervinding verrijkt, 
in zijne. geboortcplaats terugge-
keerd, werd hij den 2 0 Augus
tus tot werkelijk vikariaats- en 
consistoriaal-raad benoemd. Nog 
in hetzelfde jaar (8 November), 
aanvaardde h i j , na de vernieti-
ging van de orde der Jesuiten, 
het leervak der dogmatiek aan 
de universiteit; in 1774 ver-
kreeg hij de doctorale waar-
digheid in de beide regten en 
bekwam aan het stift Haug eene 
prebende. Bij de beide docto
rale graden, in de wijsbegeerte 
en de regten, voegde hij in 
1776 ook nog dien der godge-
leerdheid. In 1780 werd OBEU-THÜR director der gezamenlijke 
stadsscholen, en begon met aan 
dezelve eene meer doelmalige 
inrigting te geven. In 1806 
stichlte hij een genootschap van 
geleerden , bandelaars, kunste-
naars en handwerkers, welke 
onder den titel van » maat-
schappij ter verbetering en ont-
wikkeling der werktuigelijke 
kunsten en handwerken door 
de regering bekrachtigd werd, 
en , wegens het onmiskenbare 
nut van hetzelve, milde onder-
steuning genoot. In ,1810 be
kwam h i j , met behoud van zijn 
traktement en zijne litels, en -

den rang van werkelijken gees-' 
telijken raad, zijn ontslag en 
leefde nu voortaan in afzon-
dering enkel voor de weten
schappen. Hij overleed den 30 
Augustus 1831. Van zijne 
werken, waarvan er een aanlal 
in programma's en gelegenheids-
schriften bestaat, . willen wij 
slechts noemen: 1,° Encyclo-

http://in.de
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pädia et methodologia, 1786; 
nieuwe uitg. 1827; —2fi The
ologische Encyclopädie, 2 dl.*; 
— 3.o Idea biblica ecclesiae 
Dei, 1 7 9 0 - 1 8 2 6 , 6 dl.»; — 

*4.° Taschenbuch für die Ge
schichte des Frankenlandes, vijC 
jaargangen, 1795—1799; — 
5.o Lebensgeschichle des Deut
schen Geschichtschreibers M. IG, 
SCHMIDT , 1802 ; — 6." -Bibli
sche Anthropologie, 1807—10, 
4 dl.»; — 7.o de bekroonde 
pnjsvraag: Auch den trefflich
sten Erziehungs-Anslalten fehlt 
noch Manches, 1 8 0 8 ; — 8.° 
Entwurf eines .aus Menschen-
Bestimmung gegründeten Ersie-
hungssy stemes, 1824; — 9.° 
Meine Ansichten von den neues
ten merkwürdigsten Erscheinun
gen im Gebiete der Menschheit, 
1823; — lO.o Mmne Ansichten 
von der Bestimmung der Dom
kapitel, 1826; — l l . o Die 

Literaturgeschichte des FLAVIUS 
JOSEPHUS etc. Ook ten opzigte 
van de Patristische S t u d i e n 
maakte OBERTHÜR zieh zeer ver-
dienslelijk, doo-r eene goedkoope 
uitg. der H. Yäders, zoo als: Jus-
T i m opp. gr.etlat-, 1777—79, 
3 dl.»; — CLEMENT. ALEX, opp., 
1 7 7 8 - 8 0 , 3 d l » ; — TERTUL* LIANI opp., 1780—81., 2 dl.»; 
•— CYPRIAN! opp., 1782 , 2 dl.»; 
— LACTANTII opp., 1783—84, 
2 dl,»; — ARNOBIBS, 1783; — 
HILARIUS Pkt., 1785—88, 4 
dl.»; — OPTATÜS Milev-, 1789, 
2 dl.»; — ORIGENIS opp., 1794, 
1 5 dl.» Grootelijks wordt vooral 
op prijs gesleld de uitgave van 
FL. JOSEPHI opera omnia, 1782 
tot 1785 , 3 dl.» Tot de ver-
taling (in het Hoogd.) van den 
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FLAVIUS JOSEPHÜS, door FRIES, 
schreef OBERTHÜR de voorrede. 

* OBRADOWITSCH (DEMETRIUS 
DOSITHEUS) , een Hongaarsche 
letterkundige, omtrent 1740 
geboren ; volbragt zijne Stu
dien aan Duitsche hoogescholen, 
reisde door TurkijS, Italie en 
Engeland, kwam eindelijk in 
Savooije, alwaar hij de kinderen 
van prins GEORGE onderwees, i 
die hem tot directeur van het 
openbaar onderwijs, en tot mi
nister van eeredienst en bui-
tenlandsche zaken bevorderde. 
Hij overleed le Belgrado in 1811, 
Zijne geschriften, als 't ware 
de eerste voorlbrengselen der 
Hongaarsche letterkunde, zijn 
te Weenen, Leipzig en Venetü 
in het licht gegeven. In zijn \ 
werk: Schiwotj i Prikljutsche-
niga komt zijne eigene levens- { 
geschiedenis voor ; helzelve is ; 
in Russische karakters, in 1785, 
le Leipzig, in 8 . ™ , gedrukt. 
Verder kent men nog van hem; 
Sowjeli Sdrawago rasuma {Raad-
gevingen van het gezond ver
stand), ib. 1785, in 8.V O etc. 

OCAMPO (FLORIAN D')> een 
beroemde Spaansche geschied-
schrijver, te Zamora, in b e t 

begin der 16.e eeuw geboren, 
volbragt zijne Studien aan de 
universileit' van Alcala, alwaar 
hij den geleerden ANTONIOS I"5 

LEBRIXA tot meesler had. Na 
den geeslelijken staat omhelsd 
te hebben, bekwam hij een 
kanonikaat, en verkreeg eeni-
gen tijd daarna den titel van 
geschiedschrijver van KAREL V-
Met veel ijver legde hij &icn 
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toe op de nasporing der oud-
heden van Spanje, bezocht de 
bibliotheken en de handvesten 
der voornaarnste kloosters, en 
gaf het resultaat van zijnen ar-
beid in het licht, onder dezen 
titel: Los cinco Ubros primeros 
dela coroniea general de Espana, 
Zamora, 1544 , in fol. AMBROSIUS MORALES (zie dat Artikel 
-Wbk.-), zy'n opvolger in den 
post van geschiedschrijver, heeft 
de geschiedenis van OCAMPO 
doen herdrukken, en er een 
vervolg op geleverd, Aleala, 
1578. Dit work is belangrijk 
wegens ,de nasporingen, die 
hetzelve bevat; maar het ont-
breekt den schrijver aan cri-
tiek, en zijn stijl is vermoeijend 
eentoonig. Jos. PELLICER en 
GABRIEL DE HENAO beschuldigen 
hem openlijk van plagiaat, wijl 
hij onder zijnen naam, onuit-
gegeven handschriften had in het 
licht gegeven van LAURENTIUS 
PADILLA , zijn voorganger in-den 
post van geschiedschrijver van 
KAREL V . 

* OCARIZ (don JOSEPH D') , 
een Spaansch diplomaat, in 
1750 in de vlakte van Rioja 
geboren, volbragt het eersteene 
zonding naar Turijn, en werd 
daarop in 1788 tot consul-ge-
neraal te Pane's "benoemd , al-
waar hij tot in 1792, de function 
van zaakgelastigde van Spanje 
waarnam. Toen, ten gevolge der 
gebeurtenissen van den 10 Au
gustus 1 7 9 2 , LODEWIJK XVI 
voor de nationale convenlie te-
regt stond, schreef D'OCARIZ, 
aan de bewindsliedeh van dien 
" jd , verscheiden brieven ter | 

verdediging van den ongelukki-. 
gen vorst, die alle van een 
verlicht oordeel en een diep 
gevoel getuigden, en trachtte 
zelfs door zijn goud de leden 
der vergadering te bewegen en 
omtekoopen; zoo als bekend is , 
mögt hij zijn edel streven door 
geenen gewenschten uitslag be-
kroond zien. Hij keerde daarop 
naar Madrid terug, alwaar hij 
in verscheiden belangrijke zaken 
be'trokken werd, tot dat hij , 
na den vrede van 1 7 9 5 , te 
Parijs zijn' post van algemeen-
consul weder aanvaardde. Eenige 
jaren later werd hij benoemd 
tot minister te Hamburg, en 
daarna tot gevolmagtigd minis
ter in Zweden, Zijne benoeming 
tot gezant te Konstantinopel 
overleefde hij slechts korten 
tijd. Op zijnen weg, om dien 
post te gaan bekleeden, over-
leed hij te Varna in 1805. Na 
de restauratie van 1814 , ont-
ving zijne weduwe van LODEWIJK XVIII eene jaarwedde van 
6000 frs., volgens de uitdruk-
king van het brevet, als eene 
belooning voor het edele gedrag 
van harén echlgenoot gedurende 
het proces van LODEWIJK XVI. 

OCHOA (EUGENIUS DE), een ge-
leerde Spaansche letterkundige, 
kwam, daar hij zieh te midden 
der burger-onlusten, welke zijn 
land verwoeslten, niet aan zijnen 
smaak voor de letteren kon toe-
wijden , in Franhrijk, alwaar 
zijne talenlen en zijne zedigheid 

them bij de aanzienlpsle man
nen een günstig onlhaal deden 
vinden. Goede uitgaven der beste 
Spaansche schrijvers breidden 
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zijnen roera weldra u i t ; ia 
1838 werd hij door den beer BE SALVANDY, loenmaals minis
ter van het openbaar onderwijs, 
met de zamenstelling belastvan 
eenen beredeneerden Calalogus 
der Spaansche handschriften, 
welke in de verschillende open-
bare bibliolheken van Parijs 
gevonden worden. Deze moei-
jelijke laak .kostte hem eenen 
ingespannen arbeid van zes ja-
ren; en deze Catalogue verscheen 
in 1844 van de persen der ko-
ninklijke drukkerij in 4.T° Dit 
werk, hetwelk men naasl dat 
van MARSAND (zie dat Art.) over 
de Italiaansche handschriften 
kan voegen, wordt zeer op prijs 
gesteld. OCHOA overleed te Pa
rijs, in het begin van 1848, 
door zijne talrijke vrienden zeer 
betreurd. 

O'CONNELL (ÖANieL), een der 
groolste redenaars van .lerland, 
en die de gegrondsle aanspraak 
op eene onsterfelijke beroemd-
heid heeft verworven, minder 
nog door den glans zijner la
tenten > dan door den moed, 
waarmede hij bestendiglijk de 
nationale vrijheid van lerland 
heeft gereclameerd en verdedigd, 
om welke reden zijne landge-
nooten hem den bijnaam van 
Bevrijder hebben gegeven, werd 
den 6 Augustus 1774 te Cahir, 
in het Iersche graafschap Kerry 
geboren. Zijne ouders, die 
Catholijk en welgezeten waren, 
slamden af van de oude konin-
gen of clans-hoofden des lands. 
In den ouderdom van 14 ja reu 
naar Frankrijh gezonden, om 
er zijne Studien te maken, 

kwam hij eerst in het lersch-
collegie van Sí. Omer, en bragt 
vervolgens eenigen lijd in het 
seminarie van Douai door. Op 
den oogenblik van zieh omtrent 
de keuze van eenen Staat te 
moeten bepalen, verklaarde hij 
zieh voor de pleitzaal, en in 
1798 tot advokaat bevorderd, 
had hij weld ra talrijke cliem, 
die, terwijl zij met zijnen roem 
toenamen, in weerwil zijner 
onbaatzuchligheid, voor hem 
in het vervolg de bron eener 
groóle forluin werden. Vroeg-
tijdig reeds in de genootschappen 
opgenomen, welke de emane'-
palie van lerland ten doel had-
den, verdedigde hij die zaak 
in alle omstandigheden, met 
eenen moed, welke niet kon 
nalaten, hem alle voorstanders 
van het Engeische stelsel tot 
vijanden te maken. Door eenen 
alderman van Dublin; dien hij 
weinig gespaard had, uitgedaagd, 
had hij het ongeluk hem in 1815 
in een tweegevecht te dooden. 
De berinnering aan dit ongeval 
vergiftigde al zijne vreugde en 
uitspanningen, en hij troostte 
zieh enkel door de verzekerin-
gen van vergeving, welke de 
godsdienst aan het rouwmoedige 
hart geeft. In 1823 legde hij 
de grondslagen tot eene nieuwe 
Catlwlijke associalie, die, door 
de geestelijkheid ondersleund, 
weldra tot in de onbeduidendste 
dorpen van lerland leden leide. 
In het volgende jaar, voor den 
jury betrokken, als beschuldig« 
van aanzetting tot opstand, 
word zijne, door hem zelven 
voorgedragene, verdediging met 
den besten uitslag bekroonu-
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In 1828 , in weerwil eener he-
vige tegenkanting, tot lid van 
het lagerhuis verkozen, kon hij 
er geene zitting in nemen, wijl 
hij weigerde den goddeloozen 
eed afleleggen, dat de offerdnde 
der Mis en dë aanroeping der 
gelukialige Maagd MABIA en 
der heiligen afgodische hande-
lingen zijn; maar na de eman-
cipatie der Catholijken, kwam 
hij er zijne plaats innemen, en 
oefende er den invloed uit , die 
aan zijn zoo merkwaardig talent 
van redenaar loekwam. Met de 
ivhigs vereenigd j wier zegepraal 
hij verzekerde, stemde hij in 
1832 met hen voor de parle
mentaire hervorming, en ter-
wijl hij er zieh op toelegde om. 
de ongerijmheid der wetten te 
doen gevoelen, Tdie in het tijd-
vak der hervorming ontworpen, 
nog sleeds op de Iersche Ca
tholijken drukten, gelukte het 
hem er eenige der meest be-
zwarende te doen intrekken, 
onder andere d ie , welke hen 
van de burgerlijke posten uit-,. 
sloot. Zulks was voor O'CON-
NELL eene groote zegepraal ; en 
zijne landgenooten beijverden 
zieh in 1841 , er hem een open-
baar bewijs hunner erkentenis 
voor te geven, door hem tot 
lord-mayor van Dublin te ver-
kiezen. De door hem in het 
parlement behaalde overwinnin-
gen deden zijnen ijver voor 
de belangen van zijn dierbaar 
lerland nog aanraerkelijk toe-
nemen ; van dien oogenblik a£ 
was hij er ernstig op bedacht 
om aan hetzelve de inslellingen. 
te doen teruggeven, waarvan 

III. DEEL. K 

hetzelve door de vereenigings-
acte van dat komngrijk met 
Engeland was beroofd geweest, 
en hij vleide zieh, enkel door het 
gebruik van wettige middelen, 
er in te slagen, de wetgevende 
en administrative scheiding dier 
beide Staten te doen uitspreken. 
Met dat doel lokte hij petition 
aan het parlement, e n d e ver-
eenigingen uit , onder den naam 
van meetings bekend, waarin 
Inj de leren aanspoorde om het 
repeal 'te vragen. Deze verga-
deringen, in het begin niet 
zeer talrijk, namen weldra aan-
merkelijk toe , en verkregen 
eindelijk. bijna reusachtigever- , 
houdingen. Van alle kanten 
snelden de hevolkingen er bij 
duizertden op toe, endooreenen 
invloed , welke de geschMenis 
in geen ander man heeft opge-
merkt , wist O'CONNELL , 'met 
een enkel. woord, deze menigle ' 
in orde en bedwang te houden, j 
en aan dezelve met den ijver 
voor het repeal, de onderwer-
ping aan de wetten, de liefde 
voor den vrede, de christelijke 
onderwerping inteboezemen.' AI 
wat onder de Iersche Catholij
ken aanzienlijk'was, deelde de 
gevoelens van O'CONNELL,* en 
begunsligde de beweging.. Men 
zag ook .in zijne gelederen voor« 
name Protestanten, die vrienden 
van regtvaardigheid en het heil • 
van hun land toegedaan waren. 
Ofschoon dezelve zeer vreedzaam 
waren , verontruslten deze ver-
eenigingen het Engeische kabi
net toch aanmerkelijk, en, vast 
besloten de regeringsscheiding 
niet toetestaan, koos het de 
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parlij dezelve lo verbieden, ; 

en begon het maatregelen te 
nemen, om dezelve met ge-
weld uiteenledrijven. O'CONNELL 
werd in hechtenis genoroen.en 
door de regtbank van Dublin 
tot eene gevangenschap veroor*-
deeld 5 maar nadat hij onder. 
borgtogt zijne vrijheid had be-
komen, begaf hij zieh naar 
Landen en deed in 1844 zijne 
vooroordeeling doör het hof der 
pairs vernietigen. Heeds sedert 
eenigen üjd zag O'CONNELL zijne 
werkende middelen derzelver 
kracht verliezen, en zijn ver
mögen op de massa's verzwak-
ken. Onder de voorstanders van 
het repeal had zieh, onder den 
naam van jong lerland, eene 
parlij gevormd, voornamelijk uit 
Protestanten bestaande, welke 
tot geweld aanspoorde. O'CON-
NELL, de voorstander van slechts 
vreedzame en wettige wegen, zag 
deze scheuring met groot leed-
wezen aan. Van dien oogenblik 
•af verloonde zieh de toekömst 
van zijn land, onder sombere 
kle'uren voor zijne oogen, en 
ging hem diep ter harle. On
der het gewigt zijner treurig-
heid gebukt, en uitgeput van 
krachten, gevoelde hij de be-
hpefte van eenige rust te moe-
ten. nemen; hij ging dusscheep 
naar JlaliS, met oogmerk, om 
te Roma aan den Vader der 
geloovigen zijne hulde en zij-
nen leederen eerbied te gaan 
aanbieden; maar le Genua aan-
gekomen , overleed hij aldaar, 
den 15 Mei 1847, na blijken 

der levendigsle godsvrucht ен 
der heiligste onderwerping te 
hebben gegeven. Tot op den 
laatsten oogenblik met het volle 
gebruik zijner geestvermogens 
begunstigd, heval h i j , dat na 
zijnen dood zijn hart naar Rome, 
alwaar het der Voorzienigheid 
niet behaagd had hem te doen 
komen¿ en zijn ligchaam naar 
lerland zou worden gebragt, 
terwijl hij zieh in aller gebeden 
aanbeval, opdat God zijno ziel 
in den Hemel mögt opnemen. 
O'CONNELL vereenigde al de hoe-
danigheden, welke aan de massa's 
ontzag inboezemen: eene le-
vendige welsprekendheid, eenen 
stouten en beeldrijken stijl; 
daarenboven omgaf hij zieh met 
eene praal, die het uitwerksel 
zijner redevoeringen nog steeds 
vermeerderde; 0.0k oefende hij 
eenen verbazenden invloed op 
het Iersche volk u i t , welken 
men hem steeds zag aanwenden 
om bloedige wrijyingen voor te 
komen. lerland heeft hem niet 
slechts de afschudding van het 
juk zijner slavernij te danken; 
maar, zoo als de heer DE BEAU
MONT zulks gezegd heeft (*): 
» Indien. O'CONNELL bet ge-
emaneipeerde Calholijke' Ierlani 
niet geschapen heeft, wie an
ders dan hij kon hetzelve zoo 
wel vertegenwoordigen? Indien 
hij niet alleen aan lerland de 
groóle beweging heeft ingedrukt, 
die het zoo weldadig gescholu 
heeft en hetzelve nog beroert, 
hoe zal men het kunnen ont-
kennen, dat hij deze beweging 

• (*) L'Irlancle sociale, 
1840 , 2 ai.n, in 8.™ 

politique et religieuse, 4." uitgave, P a r l J s ' 
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op eene verbazende wijze be-
spoedigd en ontwikkeld heeft? 
Hij heeft, wel is waar , de 
vrijheids-werktuigen, welke Jer-
land bezit, niet gefabriceerd ; 
maar welk andere dan Inj, zou 
dezelve op zulk eene wijze heb
ben weten te gebruiken ? Wie 
is degene, die tegen over de 
behoeften van Ierland, er zulk 
eene geleerde beoefening van 
zou hebben gemaakt, dezelve 
met zulk een diep vernuft aan-
gewend, en zulke groote Ve r 
mögens ' ten diensle derzelve 
zou hebben gesleld?" Zijne 
Lijkrede, op uitnoodiging van 
Pius I S , den 2 8 Junij 1847 
(nadat het hart van den grooten, 
man door diens zoon, naar de" 
eeuwige slad was overgebragt) 
in de kerk van St. Andrea della 
Valle te Rome door pater VEN
TURA „ een' der eersle gewifde 
redenaars van den tegenwoordi-
gen tijd in/ta/te.uitgesproken, 

. een meesterstuk van welspre-
kendheid, is vrij gelukkig in 
het Nederduitsch vertaald, bij 
de Uitgevers dezes in 1847 in 
het licht versehenen. 0*CON-
NELL heeft Gedenkschriften na-
gelaten, waar.van er in 1848 , 
door de zorg van Jörns O'CON--
NELL, zijnen zoon, te Dublin 
onder den titel van The life and 
speeches of DANIEL O'CONNELL 
2 d l . n , in 8. V O , zijn in hellicht 
versehenen. 

ODESCALCHI. "— Zie INNOCEN-
TIUS XI -Wbk.-

* ODEVAERE (JOSEPH DIONV-
s " " 8 ) , een beroemde hislorie-

X 

schilder, den 2 October 1778 , 
te Brugge geboren, waar zijn 
vader raadpensionaris was, ont-
ving zijne' eerste opleiding in 
het Augustijner-collegie, dat 
loenmaals te dier slede bestond, 
daarna bragt de jonge ODE
VAERE met tegenzin twee jaren 
op een handelkanloor door. De 
vrije oogenblikken, welke hem 
deze betrekking overlielen, 
wijdde hij uitsluitend aatt zijn 
lievelingsvak, de scbilderkunst. 
In 1796 stond zijn vader hem 
toe, om uitsluitend zijnezucht 
voor de kunst optevolgen. Spoe-
dig daarop vertrok hij naar 
Parijs, kwam aldaar eerst on-
der de leiding van zijnen land-
genoot SUVEE , en later onder 
die van DAVID, bij wien hij 
tot in 1802 werkzaam was. In 
September 1804 bebaalde hij 
den grooten prijs der schilder-
kunst door zijn stuk den. dood 
van PHOCION voorstellende. Den 
29 Octb. daaropvolgende werd 
hij te Brugge luistorrijk inge-
haald, terwijl hem door de 
akademie de gouden medaille 
en door den maire een prach-
tig geschenk werd aangebodert, 
het laatsto als bewijs der bij-
zondere tevredenheid zijner me-
deburgers. In September 1805 
vertrok hij naar Rome, alwaar 
hij zijne schoone schilderij der 
Krooning van Earel den Groote 
vervaardigde, die op de ten-
toonstelling te Parijs, in 1810 
den algemeenen bijval verwierf, 
en door keizer NAPOLEON hoo-
gelijk geprezen werd. Ook in 
Rome werd hij in 1 8 1 1 , met 
het vervaardigen van in freeeo's 
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voor het Quirinaal-paleis belast. 
Na zieh 8 jaren naar hei voor-
beeld der grootste meesters ge-
oefend lo hebben, verliet ODE-
VAERE Rome, en vervaardigde 
bij zijne terugkomst verschil-
lende stukken, waarvoor NA
POLEON hem met eene gouden 
medaille vereerde. In 1814.ver
vaardigde ODEVAERE voor den 
souvereinen-vorst, later koning 
der Nederlanden, eene schilderij, 
de ünie van Utrecht voorstel-
lende, welke in. de gehoorzaal 
van het paleis geplaatst werd. 
In 1815 tot. koninklijk hofschil-
der benoemd, werd hem de 
vervaardiging van het tafereel 
opgedragen, voorstellende den 
oogenblik, waarop dekroonprins, 
later koning WILLEM I I , in den 
slag van Waterloo gekwetst 
werd. Deze groóte schilderij 
werd bij herhaling ten toon 
gesteld, en de opbrengst daar-
van, ten voordeele van liefda-
dige gestichten, was zeer aan-
zienlijk. Later schilderde hij 
nog den Slag bij Nieuwpoort, 
in 1600, door de Nederlanders 
onder prins MAURITS, op de 
Spanjaarden onder den aarts-
hertog ALBERTUS gewonnen. Ver
scheiden stukken versehenen er 
van hem op de tenloonstelling, 
zoo als de króoning van KA-
REL den Groóte; — RAPHAEL 
aan Paus JULIUS II voorge-
steld; —. de marteldood van 
den H. LAURENTIUS enz. Ook 
prijken verscheiden korken met 
jmeestersiukken van zijne hand. 
ODEVAERE overleed te Brüssel, 
den 9 Februarij 1830, hij was 
ridder van den Nederlandschen 
Leeuw en corresponderend lid 

der 4.° klasse van het konink
lijk instituut. 

OEDMAN (SAMUEL) , een kun
dig Zweedsch godgeleerde, in 
1750, te Wieslanda in Smae-
land geboren , werd, na zijne 
Studien aan de universiteit van 
Upsal te hebben volbragt, tot 
leeraar bevorderd en als onder-
wijzer op een dorp in de na-
bijheid van Slohholm geplaatst. 
In 1799 tot hoogleeraar der 
Iheologie, en in 1806, tot di-
recteur van het nieuw gestichle 
seminarie te Upsal benoemd, 
overleed hij aldaar den 20 Oc
tober 1829. Men heeft van hem: 
l.o Verzameling van onderwer-
pen betrekkelijh de natuurliße 
historie, tot ophelderingvanden 
keiligen Bijbel, Upsal, 1785 
tot 1794, 4 dl.«, in 8.v°; -
2.o Aardrijkskundig Woorden-
boek betrelikelijk de geschriftm 
van het Nieuwe Testament, Up 
sal, 1779, in 8.™; — 3.» 
Proeve over de Openbaring ww 
den heiligen JOANNES, Upsal, 
1803, in 8 . T 0 ; — 4.o Raadge-
vingen aan de godsdienstlceraars 
over de wijze om waardiglijk te 
prediken, ten gebruike der km-
kelingen van het Seminarie van 
Upsal, Slohholm, 1,812; — 5.° 
Vertaling (in het Zweedsch) van 
het Evangelie van den heilige 
MATTHEUS , met letterkundige 
aanmerhingen, Stokholm, 1814, 
in 8.™ OEDMAN beoeiendeook 
met roem de toonkunst, en zijne 
talenten in dat vak, dedenhem 
bij de akademie van Stokholm 
opnemen. Hij heeft verschei
den godsdienstige composition 
nagelaten, onder welke men 
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twee oratorio's onderscheidt: De 
Verlosser op Golgotha, Vpsal, 
1 8 0 9 ; en de Verlosser op den 
Olijfberg, ib., 1810 en 1820. 

OEHLENSCHLäGER (ADAM GOTT-
LÖß) , den 14 November 1779 
op hot slot Frédèriksborg bij 
Koppenhagen geboren, was een 
tijd lang tooneelspeler, legde 
zieh daarna op de beoefening 
der regtsgeleerdheid toe , deed 
in 1805 en volgende jaren ver
scheiden reizen door Duitsch-
land, Frankrijk en Italie, schreef 
in Rome zijnen Correggio, werd 
in 1809 hoogleeraar der schoone 
wetenschappen aan de univer-
siteit te Koppenhagen, in 1827 
bijzitter van het consistorie, 
in 1839 staatsraad, in 1847 
conferentieraad en lid van onder-
scheidene orden. OEHLENscHLä-
GER was een vruchlbare tooneel-
dichter. In zijne werken heeft 
hij de zeden, bedrijven en ge-
bruiken der heldentijden van 
het Noorden doen herleven, en 
daardoor den smaak opgewekt 
tot nasporiogen in het gebied der 
Scandinavische geschiedenis, die 
vó'ór hem geheel verwaarloosd 
was. Hij overleed den 21 Jan-
uarij 1850 te Koppenhagen. Hij 
heeft aan het Deensche tooneel 
omtrent dertig treurspelen ge-
leverd, waarvan de voornaamste 
zijn : Hakon Jarl, Palnatoke, 
Slaerkodder Axel en Walberg, 
de Zoogbroeders, Hagbari en 
Signe, Hugo van Rheinsberg en 
den reeds genoemden Gorreggio, 
rijk, in schoone schilderingen 
van tafereelen, en uitmuntende 
woorden over kunst , maar in 

K 

de zamenslelling le los en te 
wild. Zijrie gezamenlijke wer
ken , met zijne door hem zel ven 
geschrevene levensschels, ver
sehenen te Breslau, in 1829 
en volg. 18 d l . a ; nieuwe uit-
gave 1839, in 21 dl.« 

* OERSTED (HANS CHRISTIAN), 
conferentieraad en hoogleeraar 
der natuurkunde aan de univer-
siteit le Koppenhagen, den 14 
Augustus 1777 le Budkjbbing, 
op het Deensche eiland Lange
land , geboren, was de zoon 
van den apothekar aldaar, ont-
ving, bij gebrek aan gelegen-
heid, slechts weinig geregeld 
onderwijs, doch deed, bij zijnen 
grooten ijver om le leeren, 
toereikende kennissen o p , om, 
na eenigen tijd in de apotheek 
zijns vaders geleerd te hebben, 
in 1794 de universileit le Kop-
penhagen le kunnen belrekken. 
Hij wijdde zieh aldaar aan de 
beöefening der geneeskunde, en 
werd, nadat hij reeds verscheiden 
verhandelingen had in het licht 
gegeven, in 1799 lot Philos. 
Dr. gepromoveerd; in den zomer 
1800 werd hij tot pharmaceu-
tisch adjunct bij de geneeskun-
dige faculleit benoemd, enhield 
voorlezingen over de natuur-
kunde. De volgende drie jaren 
bragt OERSTED op eene groolewe-
tenschappelijke reis in Duitsch-
land, Frankrijk en Ncderland 
door, en keerde eerst in 1804 
naar Koppenhagen terug; hij 
hield nu voorlezingen aan de 
universiteit, en werd in 1806 
buitengewoon hoogleeraar; in 
1812 en 1813 ondernam hij 

3 
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eene nieuvve reis door een groot 
gedeelle van Duitschland naar 
Partys. In 1817 werd OERSTED 
gewoon hoogleeraar, in dejaren 
1822 en 1823 ondernara hij 
eene derde reis door Duitsoh
land, Frankrtyk en Engeland; 
in 1828 werd hij tot staatsraad 
benoemd, in 1829 tot directeur 
der nieuw-oçgerigte polytechni
sche school en in 1840 lot 
conferentieraad ; hij overleed in 
Maar t l851. OERSTED heeft zicli 
beroemd -gemaakt door zijne 
ontdekking -van het magnetische 
uitwerksel der eleclriciteit (elec-
troraagnetismus). Deze ontdek
king heeft hij blootgelegd in 
het geschrift: l .o Expérimenta 
circa efficaciam confliclus elec-
trici in acum magnelicam,Kop-
penhagen, 1820. Verder schreef 
hij : — 2.0 Ansichten der che-
mischen 'Naturgesehe, Berltyn, 
1812 ; — 3.o Lehrbuch der Phy
sik , ib. enz. Beide laatste zijn 
in het Fransch vertaald. 

* OBRTEI, (EUCHARIUS .FERDI
NAND CHRISTIAN) , in 1766 te 
Streitberg in het Bayreutsche 
geboren, ontving zijn eerste on-
derwijs te Neustadt aan de Aisch. 
In 1785 betrok hij de univer-
siteit vanjEWanjen.waarhijtot 
in 1789 in de godgeleerdheid, 
wijsbegeerte en geneeskunde stu-
deerde, en daarbij Arabisch, 
Italiaansch en Spaansch leerde. 
Nadat hij zijn theologisch exa
men had afgelegd, werd hü 
huis-ônderwijzer, bij den •rid-' 
derraad vrijheer VON SECKEN-
DORFF, te Obernsenn. In 1793 
verliet hij die hem dierbaar 
gewordene plaats, hield zieh 

eenen tijd lang, met schrijven 
bezig, en bekwam in 1795 de 
derde onderwijzers-plaals aan 
het gymnasium te Anspach, 
nadat hij in hetzelfde jaar tot het 
docloraat was bevorderd. Onder-
scheidene theologische werken, 
vooral vertalingen uit den Bij-
bei, welke hij in het lichtgaf, 
berokkenden hem weldra den 
haat der mvloedrijke pietisti
sche partij , en zoo kwam het 
dat hij reeds in 1827 buiten 
betrekking gesteld (quiescirl) 
werd, een onregt,- waarover hij 
zieh later meermalen zeer bit
ter uilliet. OERTEL is het meest 
bekend geworden door zijne 
aanprijzing des kouden waters, 
als een algemeen geneesmiddel. 
De eerste aanleiding tot zijne 
vooringenomenheid daarmedegaf 
hem Dr.- HAHN'S Unterricht von 
der Kraft und Wirkung des 
frischen Wassers, een boekje 
dat hij in 1804, bij eenen ban-
delaar in oude boeken voor 3 
kreutzers gekocht had. Verschal
lende gelukkigeproefnemingen, 
die hij aan zieh zelven en an
deren met de waterkuur maakte, 
gaven hem aanleiding om de 
kracht van het nieuwe genees
middel in den Allgemeinen An
zeiger openlijk bekend te maken, 
en op dezelfde wijze na elkan-
der zijne proefnemingen in 
onderscheidene opstellen, die 
toenmaais veel opzien vervvek-
t e n , medetedeelen. Nadat by 
alzoo de geneeskracht van het 
koude water, gedurende 20 jarerl 
onderzocht had, schreef hij ee r s t 

eene Latijnsche fvorhandoling > 
waarin hij voornamelijk aan bei 
geneeskundig publiek verslag 
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gaf van zijne gomaakte onder-
vindingen. Deze. verhandeling 
zond hij aan de universiteilen 
van München, Berlijnen Halle. 
Uit München ontving hij in'1825 
het berigt in antwoord, dat de 
akademie zijne vlijt en de haar 
door de aanbieding van dit werk 
bewezeno opmerkzaamheid volt 
gaarne erkende, » dat echter 
hare betrekkingen niet toelieten, 
de drukkosteh voor hare reke-
ning te nemen," zoo als hij 
zulks verzocht had. Uit Berlijn 
ontving hij het antwoord: » Dat 
de faculteit er zieh niet raede 
kon inlaten, haar toegezondene 
handschriften of zelfs gedrukte 
werken te onderzoeken, enaan 
dezeive eene getuigenis aftege* 
ven, wijl haar zulks te ver van 
hare eigenlijke bestemming ver-
wijderen z o u , " dat zieh alzoo 
OERTEL met de gunstige beoor-
deeling van bijzondere personen 
zou moeten te vreden stellen. 
Het antwoord uit Halle was bijna 
gelijkluidend aan dat van Mun-
ehm. In Maart 1832 stichtte 
OERTEL , met pastoor VON KQLB 
in Wur&burgi en professor KIRCH, MAYR in München een hydro-
patisch-gezondheidsgenootschap 
voor geheel Buitschland, uit het-
welke later ondergeschikte ge-
nootschappen te Berlijn, Brom
berg, Dresden, Kassel, Lubeh, 
Zittau enz. ontsproten. Deze lie-
ten hunne Statuten drukken. De 
nieuwe geneeswijze, welke daarin 
als van den grootslen irtvloed op 
menschen en vee werd voorge-
steld, vond grooten bljval, vooral 
te München, waar het miuisterie 
dezeive der aandacht der geza-

menlijke rljks-arlsen aânbeval 
en waar de koning, OERTEL 
magtigde tot de oprigting van 
een water-geneeskundig gesticht; 
in Berlijn, waar HÜPELAND de 
algemeene aanbeveling van koud 
water als algemeen geneesmid-
del verdienslelijk noemde, en 
onder dagteekening • van 6 Mei 
1835, aan OERTEL schreef: » Ga 
intusschen op den roemrijk in-
geslagen weg voort, en gij kunt 
u van mijne voortdurende deel-
neming verzekerd houden, enz.;" 
in Hongarijë, alwaar in : het, 
najaar van 1835 de heerschende 
runderpest —• aldus beweert 
OERTEL — enkel en alleen, vol-
gens zijn voorschriffc, met koud 
water genezen en verdreven is. 
Omirent dezen tijd begon ook 
PRIESNITZ (zie dat Art.), te Grä-
fenberg, zijne waterkuur en 
behandelde 32 choiera-zielten 
met het beste gevolg. OERTEL 
bazuinde (dit is zijne eigene 
uildrukking) deze inrigting in 
elk zijner waterbladen de ge-
heele, wereld door. In 1 8 3 1 , 
zond OERTEL zijne nieuwe uit-
gave van Dr. HAHN'S Unterricht 
elc. aan den koning van Pruis-
sen, en ontving daarvöor eene 
gouden médaille. Den 27Juni j 
1836 bekwam hij de formeele 
koninklijke magtiging ter ver-
spreiding en uitoefening zijner 
water-geneeskunde. • Hij zelf 
drükt zieh hierover in zijne door 
hem zelven geschrevene Levens-
schetsaldiis u i t : » Mögt loch bij 
deze koninklijke magiiging ook 
slechts eene ondersleuning, een 
geschenk, of eene legaat van 
eene geloovige waterziel komen, 

4 
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om daarmede in Ansbach een 
gezegend begin te kunnen ma-
ken! Reeds menigeen mijner 
door water-genezenen heeft mij 
den wensch uitgedrukt, mij ko-
ninklijk le kunnen beloonen; 
maar in den tegenwoordigen 
tijd worden niet geneeskundi-
gen, die oogen en ooren, ar
men en beenen en het geheele 
ligchaam voor het geheele leven 
gezond maken, maar toonkun-
stenaars en loonkunstenares-
sen, met vlugge longen en 
vingers, en tooneelspelers en 
tooneelspeelsters met gemaakte 
gebaarden, houdingen en be-
wegingen, welke* voor eenige 
uren vermaken, koninklijk, ja 
keizerlijk onderscheiden en be-
loond, zoodal vele derzelve op 
eenen avond meer ontvangen, 
dan het geheele jaarlijksche in-
komen van menig professor i s , 
ofschoon zij loch niet eens in 
staat zijn, om de geringste 
hoofd- of landpijn of heeschheid 
te verdrijven!! Men heeft mij , 
wel is waar na 5 0 jaren een 
Oertel-feest geprofeleerd, even 
gelijk er thans Jenners-feesten 
bestaan; maar Dr. JENNER be-
kwam toch nog in zijn leven 
voor zijne —- helaas, onverde-

' digbaro koepokken-verdiensten 
van de stad Lenden het burger
regt en van het parlement een 
geld-geschenk van 30,000 pon-
den sterling of / 3 6 0 , 0 0 0 . Pro
fessor OERTEL daarentegen zou 
te V reden zijn, als hij ook nog in 
zijn leven, voor zijne verdedig. 
bare m bewezene watergenees-
diensten van den Beijerschen 
staat a.) een geld-geschenk van 
1500 gulden, b.) eene vaste 

jaarwedde van 1500 gulden, en | 
c.) voor elk zijner 7 kinderen j! 
tot aan hunne aanstelling of | 
verzorging, een jaarlijksch ge- !' 
schenk van 100 gulden verkreeg. ' * 
Wat helpt hem en zijn gezin 
na 5 0 jaren een Oerlei-feest, 
en daarbij welligt nogeendood, 
ijskoud, steenen gedenk teeken?" 
Ook deze bescheiden hoop is 
niet vervuld geworden. OERTEL 
is in 1850 overleden, zonder , 
dat de in slaatkunde verdroogde 
wereld verder eenige notitie van 
hem genomen had. Behalve zijne 
geschriflen over de geneeswijze 
met koud water, gaf hij nogia 
het l icht : l . o Christologie, 
Hamburg, 1 7 9 2 ; — 2 .o Ver
such philosophischer Bibelerhlä-
rung enz., Neurenberg, 1793; 
— 3.o Johannis Evangelium, 
Görlits, 1795; — 4.o Griechisch-
Deutsches Wörterbuch des N.T., , 
Göttingen, 1799 ; — 5.o Kritik 
der Ausb. Confession, nebst 
Vorschlag zu einer neuen Con
fession , Bayreuth, 18S1; — 
6,o Rück- und Vorblick auf Lu
ther's Bibelübersetzung, Strau
bing, 1835 ; — 7.o Wörterbuch 
der deutschen Sprache, enz. enz. 

* OESER (ADAM FRIEDRICH), 
een in zijnen tijd hooggeprezen 
Schilder, beeldhouwer en eiser, 
in- 1717 te Presburg geboren, 
kwam vroeg op de Weenerkunst
akademie, waar hij zijne studiän 
vooral onder DONNER maakte. 
In 1739 begaf hij zieh naar 
Dresden tot DIETRICH en MENGS, : 
en sloot aldaar met WIKCKEI-, MANN eenen innigen, onverbreek- j, 

I baren en voor den boroemden 
I archreoloog >in verscheiden op-
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zigten nuttigen vriendscbaps-
band. Na den 7jarigen oorlog 
werd OESER'te Leipzig director 
der kunst-akademie aldaar, te-
vens keurvorslelijke hofschilder 
en professor der kunst-akademie 
te Dresden. Ilij overleed den 
18 Maart 1799. Door leer en 
voorbeeld werkte Inj met het 
beste gevolg voor eene meer 
eenvoüdige en edele behandeling 
der kunst , ofschoon hem eene 
rijke phantasie en diepe kracht 
der voorstelling onlbraken. Leip
zig bezit verscheiden werken van 
zijne hand, onder welke voor-
namelijk de schilderten in de 
Nicolai.kerk, en het marmeren 
slandbeeld van den keurvorst 
FREDERIK AUGUST van Saksen op 
het Plein, benevens het schoon 
uitgevondene inwendige voor-
hangsel des tooneels melding 
verdienen. BAUSE en GEYSER 
graveerden veel naar hem. OESER 
zelf eiste 45 bladen, deels naar 
REMBRANDT en anderen, deels 
naar eigene vinding, —- Zijn zoon 
en leerling, JOHANN FRIEDRICH 
LUDWIG, in 1751 te Dresden 
geboren, was sedert 1778 profes
sor der historie- en landschaps-
schilderkunst te Dresden, en 
overleed in 1792. Men heeft van 
hem verscheiden zeer geachte 
landschapsteekeningen in aqua-
rella en gewasschen, benevens 
verscheiden geeiste bladeren, vol-
gens RUBENS, REMBRANDT, SAL-
VATOR ROSA en anderen. 

* OFALIA (don NARCISO DE 
HERIDA, graaf VAN), de afstam-
meling van een oud adellijk, uit 
Ierland oorspronkelijk, geslacht 

in Almeria, alwaar hij in 1777 
geboren werd, studeerde te Gre
nada , alwaar hij doctor en hoog-
leeraar der regton werd. In 1798 
zond KAREL IV hem naar Lissa
bon, om in de handvesten aldaar 
nazoekingen te doen, en in 18Ö0 
als gezantschaps-secretaris naar 
de Vereenigde Staten. In 1803 
keerde hij terug en trad in den 
echt met zijne vroegere minna-
res , de dochter van den generaal 
CERVINO, die men gedurende 
zijne afwezigheid gedwongen had 
in een klooster te gaan. Deae 
inbreuk in de regten der Keris 
berokkende hem vele vijanden. 
In 1804 werd hij chef de bureau 
bij het ministerie van buiten-
landsche zaken. Hij bleef in 
deze betrekking, tot dat door 
den Franschen inval in 1808 , 
JOZEP BONAPARTE koning ; werd, 
gedurende wiens regering OFA
LIA te Almeria in afzondering 
leefde. Na de terugkomst van 
FERDINAND VII, trachlte hij zijn 
vorig ambt weder te bekomen, 
werd echter slechts tot bijzon-
dere missien benoemd, bijv. in 
de verhandelingen over de ter-
ritoriaal-bepalingen met de Ver
eenigde Staten. Tijdens de con-
stitutie onttrok hij zieh geheel 
aan de openbare zaken, en ge-
raakle door een tweede huwelijk 
met de zuster van den markies 

DE LA TORRECILLA in het bezit 
van een aanzienlijk vermögen. 
Toen FERDINAND in 1823 decon-
stilutie op nieuw terzijde. had 
geschoven, benoemde hij OFALIA 
tot minister van justitie, en in 
1824 tot minister van buiten-
landsche zaken. Wijl hij echter 
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e«n gematigd steisel volgen, en 
onder anderen den koning tot 
«ene algemeene amnestie bewo
gen wilde, werd hij van libe-
raiisraus verdacht, ontslagenen 
naar Almena verbannen. Om 
hem geheelte verwijdcren, zond 
men hem in 1827 als buiten-
gewonen gezant naar Londen, 
met den bijkomenden last, om 
op zljne doorreis le Parijs, de 
terugroeping van het bezettings-
leger le bewerken, waarin hij 
ook slaagde. In het volgende-
jaar werd hij gezant t& Parijs, 
in welke betreUking hij zieh de 
uitgeweken Spanjaards m i t het 
beste gevolg aanlrok. Nadat hij 
ook gedurende de Julij-omwen-
teling zijn vaderland vertegen-
woordigd bad, keerde hij in 
1832 terug, om onder ZBA BER-
MÜDEZ de portefeuille van binnen-
landsche zaken te aanvaarden. 
In dezen gevaarlijkea post band-
haal'de hij zieh tot aanden dood 
van FERDINAND, die hem tot 
uitvoerder van zijnen uitersten 
wil, alsmede tot lid en secre-
taris van den regentschapsraad 
benoemde. Van dit tijdstip af, 
tot in 1837 leefdc OFALIA in 
afzondering. In dat jaar werd 
hij President van den minister-
raad, en minister van buiten-
landsche zaken j doch reeds in 
1838 trad hij weder af, wijl 
de tiltra-liberale. opposilie , de 
invloedrijke Engeische gezant 
en ESPARTERO tegen hem waren. 
Sedert dien tijd belastte hij. 
zieh niet .weder met eenig open-
baar ambt, werd echter door 
bijna alle minislerien in raoei-
jelijke zaken geraadpleegd, tot 
dat hij in 1843 overleod. 

* OGINSKI of OGINSKY (MI
CHAEL CLEOPHAS), in 1 7 6 5 , in 
den omtrek van Warschau ge
boren , trad met zijn 19.° jaar 
in dienst van den Staat , wsrd 
afgevaardigde bij den rijksdag, 
buitengewoon gezant i n Höh 
land, daarna in 1793 grooV 
schatmeesler welke belrekking 
hij toch reeds in 1794 bij den 
algemeenen door KOSCIUSBO ge
leiden opstand weder nederlegde, 
om chef v a n een op zijne kos
ten uitgerust regimenl jagers te 
worden. Na den ongelukkigen, 
uitslag van den slrijd, vlugUe 
hij e n verloor zijne goederen. 
Eerst in 1802 keerde h i j , met 
vergunning van keizer ALEX AN? 
DER naar zijn landgoed Zalesk 
bij Wilna t e rug , nadat hij in-
tusschen door de Poolsche pa-
triollen tot hunnen agent in 
Parijs e n Konslantinopel be-
noemd, vruchteloos alles had 
i n het werk gesleld, om deza 
höven vqor de redding en her-
Stelling van Polen le W innen . 
Gedurende verscheiden jaren 
hield hij zieh alsnu bezig met 
de wetenschappen, metdetoon-
kuns t , die van zijne vroegste 
jeugd af zijn lievelingsvak was 
geweesl,-met de tuinmanskunst 
en met de zamenslelling zijner 
gedenkschriften. Na den vrede 
van Tilsit begaf hij zieh met 
de zijne naar Frankrijk en 
Italie; in 1810 keerde hij als 
Senator en geheimraad naar 
Rusland terug, en bleef hier 
tot i n 1 8 1 5 , als wanneer hü 

•wegens zijne.gezondheid, Italw 
weder tot zijne verblijfplaal3 

koos. Hij overleed te Florenoe 
in 1835. De muzijkale com-
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position . van OOINGSKÏ bestaan 
voornamelijk in Poolsche natio
nale gezangen en dansen, die in 
Polen algemeenen bijval vinden. 
Verder heeft men van hem in 
het Fransch : l . o Mémoires etc. 
(Gedenkschrißen owr het Pool
sche rijlc en de Polen, van 
1788—1815), Partys en Gênée, 
1826—27 , 4 dl.*, in 8 .vo; — 
2.o Observations etc. (Beschou-
tvingen over Polen en de Poolsohe 
natie, om te dienen tot inleiding 
tot de Gedenkschrißen enz.) , 
Parijs, 1 8 2 7 , in 8.™, beide 
in het Hoogduilsch vertaald. 

* OKEN(LORENZ), hoogleeraar 
der natuurlijke historié aan de 
universiteit te Zurich, den 2 
Augustus 1779 te Offenburg in 
den Badischen kreits Einzig ge
boren, studeerde in Göttingen, 
.werd aldaar in 1806 privaat-
docent, in 1807 te Jena bui-
tengewoon hoogleeraar der ge-
neeskunde, en in 1812 gewoon 
hoogleeraar der natuurlijke his
torié; in 1819 moest Inj echter 
ten gevolge van het onderzoek 
betrekkelijk het Wartburgfeesl 
(waarop hij echter verscheen, 
zonder er in betrokken tezijn), 
en wijl hg de uitgave der Isis, 
een encyolopedisch blad,Vaarin, 
behalve opstellen over de nâluùr-
kundige welenschappen, ook 
staatkundige artikels werden 
opgenomen, niet wilde staken, 
zijn ontslag nemen. OKENleefde 
nu als. privaat geleerde deels in 
Jena, deels in Basel, in 1827; 
werd hij tot hoogleeraar der 
physiologie en natuur-filozofie 
te München benoemd, en in 
18.30 als hoogleeraar der zoologie 

naar Erlangen verplaatst, welk 
professoraat hij echter niet aan-
nam , maar naar Zürich g ing , 
en aldaar in 1833 , hoogleeraar 
aan de nieuw opgerigte nniver-
siteit werd, waarvan hij tevens 
eerste rector was en waar hij 
den 12 Augustus 1851 overleed. 
OKEN was een der bekwaamste 
natuuronderzoekers aller tijden, 
en heeft zieh voornamelijk ten 
opzigte der ontwikkeling van 
de filozofie der natuur zeer 
verdienstelijk gemaakt; bij zijne 
onderzoekingen gaat hij voor
namelijk van de wet der ont
wikkeling des hoogeren uit het 
lagere u i t ; ook was hij de 
grondlegger der jaarlijksche bij-
eenkomsten der Duitsche na
tuuronderzoekers en artsen. Tot 
OKENS belangrijkste geschritten 
behooren: l . o Die Zeugung, 
Bamberg , 1805 ; — 2.o Lehr
buch der Naturphilosophie, 3 
dl.», Jena, 1809—11; 3.« om-
gewerkte uitgave, Zürich, 1843; 
— 3.o Preisschriß über die 
Entstehung und Heilung der Na
belbrüche, Landshut, 1810; — 
4.o Allgemeine Naturgeschichte 
für alle Stände, 13 dl.1", SM-
gard, 1833—41", met 15 afle-
veringen, daartoe behoorende 
afbeeldingen, ib. 1834—40; — 
5.o De Isis, die hij van 1816 
af, tot aan zijnen dood heeft 
voortgezet. 

* OLBERS (HEINRICH WILSEL» 
MATTHIAS) , een arts en beröemde 
sterrekundige, den 11 October 
1758 te Arbergen bij Bremen 
geboren, bezocht in laatstge-
noemde s tad"de DonHschool, 
kwam in 1777 te GöUmgetii 



156 O L B . ' — O M E . 

en legde zieh op de beoefening 
der geneeskunde loe, waarbij 
inj tevens de sludie van zijn lie-
velingsvak, de sterrekunde, 

'voegde. In 1780 werd OLBERS 
tot Med. Dr. geproraoveerd, 
begaf zieh in 1781 naar Wee-
neu en keerde over Praag en 
Dresden naar Bremen t e rug , 
waar hij zieh als praktisch <ge-
neesheer nederzette, weldra 
groot vertrouwen verwierf, doch 
in zijne vrije uren zieh met den 
gewonen ijver op de sterrekunde 
toelegde. Heeds in 1779 had 
hij de eerste komeet waargeno-
men en de baan derzelve bere-
kend; voortaan legde hij zieh 
bij voorkeur toe op de naspo-
ring der, kometen, en gaf in 
1797 eene nieuwe en geschikte 
Wijse in het licht om de baan 
eener komeet uit drie waarne-

' mingen te berekenen. OLBERS 
Steide oüs in S t a a t , om welen-
schappelijk bepaald te weten, dat 
na verloop van omtrent 88,000 
jaren, eene komeet de aarde 
zoo nabij zal komen, als thans 
de maan van haar verwijderd 
i s ; dat na verloop van vier 
millioenen jaren, een ander de
zer hemelligchamen haar tot 
op eenen afstand van 2566 mij-
len zal naderen, hetwelk zulk 
eene aanlrekkingskracht zal uit-
oefenen, dat de wateren der zee 
tot 13,000 voeten opgevoerd, 

•eene vreesselijke overstrooming 
zullen te weeg brengen, dat 
eindelijk nog na 220 millioenen 
jaren, een ander dergelijk he-
melligchaam met de aarde in 
aanraking komen en waarschijn- i 
lijk derzelver verwoesting te j 
weeg brengen zal. OLBERS onl- ' 

dekte ook Pallas en Vesta, en 
leidde uit de nabijzijnde onl-
moeting der doorsnijdingspunten 
harer banen met die van Ceres 
en Juno af, dat alle vier de 
verbrokkelingen eener groote 
planeet waren, welke eertijds 
den afstand tusschen Mars en 
Jupiter aangevuld, en tevens 
door gepaslen omvang, aan de 
met evenredige verhouding toe-
nemende grootte zou hebben 
beantwoord, zoo als dan ook 
reeds KEPLER hier eene planeet 
gemist had. In 1820 onttrok 
zieh OLBERS geheel aan de ge-
neeskundige praktijk en leefde 
voortaan enkel met zijne ster-
ren. In 1830 Vierde hij het 
halve eeuwfeest van zijn doc-
toraat, waarbij hem van alle 
kanten hulde en eerbewijzen 
toevloeiden; zijne geboorteplaats 
besloot openlijk zijn borstbeeld 
uittestellen, hetwelk in 1833 
ook geschiedde. Hij overleed 
den 2 Maart 1840. OLBEBS 
was als yertegenwoordiger zijner 
geboorteplaats bij het doopfeest 
des konings van Borne tegen-
woordig, en werd door NAPOLEON 
tot het welgevende ligehaam 
beroepen. Zijne sterre- zoo wel 
als zijne geneeskundige verhan-
delingen zijn in verschallende 
tijdschriften verspreid. 

*0'MEARA (BARRY-EDWARD), in 
lerland geboren, had als En-
gelsche scheepsarts, verscheiden 
verre lügten mede gemaakt, en 
in het byzondere in 1801 dien 
naar Egypie, en daarbij het 
vertrouwen van den kapitem a 
FREDERIK MAITLAND in zulk eenen • 
graad verworven, dat deze hem , 
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! verlangde, niet wilde voegen. 
Na den dood van NAPOLEON gaf 
O'MEARA met bewilliging der 
uitvoerders van zijnen uitersten 
wil, in het licht zijn werk: 
Napoleon in exile or a voice from 
St. Helena. — The opinions 
and reflexions of Napoleon on 
the most important events of 
his life and governement in his 
own words, 2 dl. n , Londen, 1822; 
in verscheiden talen vertolkt. 
Dit geschrift baarde groot op-
zien en i s , niettegenstaande de 
schrijver in de hoogsle male 
voor NAPOLEON ingenomen, al 
te zeer door diens brilzag, van 
groote waarde voor de geschie-
denis. Na het versclnjnen van 
dit werk, werd O'MEARA uit 
de marine dienst ontslagen, en 
ging in de nabtjheid van Londen 
in afzondering leven, waarin 
hij dan ook, den 3 Junij 1836 
overleden is. 

OONSEL (WILHELM VAN), den 
9 Augustus 1571 te Antwerpen 
geboren, begaf zieh naar Spanje, 
ora er zijne wijsgeerige Studien 
te maken, en omhelsde in 1593 , 
den regel van den H . DOMINICÜS. 
In zijn vaderland teruggekeerd, 
werd hij te Leaven licenciaat in 
de godgeleerdheid en ontving hij 
den doctoralen hoed. Tot het be-
stuur der kloosters van Qend en 
Brugge beroepen, onderscheidde 
hij zieh door zijne godsvrucht en 
zijn preektalent, en overfeed te 
Gend, den 3 September 1630. 
Van zijne werken willen wij de 
volgende aanvoeren: l.o Conso-
laliorum animoe migrantis, sive 
brevis ac succineta' melhodus vi-
sitandi ac consolandi cegrotosete. 

op elk schip medenam, waar-
over hij het bevel bekwam. Zoo 
was dan ook O'MEARA aan boord 
van den Bellerophon, to'en NAPOLEON den 7 Augustus 1 8 1 5 , 
zieh op dat vaartuig begaf. Wel-
dra trok O'MEARA , door de zorg 
welke hij aan de Fransche offl-
cieren bewees, de opmerkzaam-
heid, en won hij in onderschei-
dene gesprekken, die in het 
Ilaliaansch gevoerd werden, het 
vertrouwen van NAPOLEON in 
zulk eenen graad, dat hem door 
den hertog van Bovigo het voor-
stel werd gedaan, den ex-keizer 
als lijfarts in zijne ballingschap 
te vergezellen. O'MEARA narn 
dit ambt met bewilliging der 
Britsche regering en met uit-
drukkelijk voorbehoud van zij-
nen rang en zijne betrekking 
als Britsche marine-arts, aan. 
NAPOLEON onderhield zieh gaarne 
met O'MEARA over de meest ver-
schillende punten zijner vroegere 
loopbaan, welligt niet zonder het 
oogmerk, dat zijn arls eenmaal 
zijn verdediger mögt worden. 
O'MfiARA teekende de gesprek
ken ook vlijtig op en zond 
dezelve heimelijk aan eenen 
bevrienden arts op de schepen 
voor St. Helena, die dezelve 
naar Londen aan den agent van 
NAPOLEON overzond , wijl open-
baarmakingen van den kant der 
Britsche ambtenaren op Sint 
Helena streng verboden waren. 
Den 2 5 Julij 1818 werd O'ME
ARA van St. Helena toruggeroe-
pen, wijl hij zieh naar de eischen 
•van den nieuwen gouverneur 
sir HUDSON LOWE (zie dat Art.), 
welke mededeeling van alle pri-
vaatgesprekken met NAPOLEON 
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Gend, 1617, in 16.™* — 2.o 
Syntaris inslruetissima ad ex--
pedilam divini verbi traclationem 
etc., Antwerpen, 1622, in 12.™} 
•verscheiden malen herdrukt ; 
— S.o Libellus precum ex in-
timis ad Deum soliloquiis sacrm 
scriptum (Latijn en Vlaamsch), 
Gend , 1625, in 8.™ j — 4.o 
Bieroglyphica sacra etc., Ant
werpen , 1627 , in 12.*w> i — 5.o 
Tuba Dei, etc., Gend, 1629, 
in 8." 5 — 6.o Concienum wio-
ralium breve ac succinctum com-
pendium, Douai, 1630, in 8.™ 

OORT (ADAM VAN), een Schi l 
der in 1557 te Antwerpen ge
boren, en in dezelfde slad in 
1641 overleden, heeft histori
sche onderwerpen, landschappen 
en portretlen geschilderd. Zijne 
voortbrengselen kenmerken een 
groot genie. Hij muntte uit 
in het koloriet, en gaf aan 
zijne beeiden schoone karakters, 
en eene levendige uitdrukking. 
Zijne schilderijen worden zeer 
gezocbt. 

* OORTMAN (JOACHIM JAN), 
een beroemde Nederlandsche gra-
veur, den 23 Mei 1777 le Weesp 
geboren; zijn eersteonderrigtin 
zijn kunstvak ontving hij van 
den Amsterdamschen graveur 
KOK, bij wien hij driejaren door-
hragt; vervolgens kwam hij bij 
den beroemden kunstenaar HOD-
GES , die zijne ontwikkeling zoo 
zeer bevorderde, dat hij spoe-
dig lid der stads-teekenakade-
mie, van de maatsohappij Felix 
meritis en van het teekenkundig 
genootschap Kunst sty ons doel 
werd. In 1802 verlrok OORTMAN 

• O P H . 

naar Parijs, alwaar hij onderda 
leiding kwam van den met roem 
bekenden plaatsnijder CLAESSENS, 
onder Wiens leiding hij gedu-
rende vijf jaren zulke uitste-
kende vorderingen maakte, dat 
hij zieh slerk genoeg gevoelde, 
om eene eigene Ioopbaan inte-
treden. Nu vervaardigde hij 
"een aantal platen, waarmede hij 
de verzamelingen van het mu
seum verrijkte, en die door den 
heer FILHOL werden uitgegeven; 
door deze kunstgewrochten he-
wees h i j , dat niemand voor 
hem zoo getrouw was geweest 
in de navolging van REMBRANDT, 
Doow en OSTADE , naar welke 
hij bij voorkeur graveerde. Twee 
door hem vervaardigde platen 
voor de Lusiade van SODZA, 
zijn met zoo veel zorg bewerkt, 
dat dezelve blijvende gedenktee-
kenen van zijnen roem zijn. 
Nog andere door hem beraamde 
ondernemingen belette hem eene 
langdurige en smartelijke ziekte 
uittevoeren. Hij bezweek ein-
delijk in de kracht van zijn 
leven den 9 Januarij 1818. Zijn 
laatste werk, dat hij nog gedu* 
rende zijne ziekte vervaardigde, 
is een vignet voor l'Hermito 
en Provence, dat als zijn laatste 
voortbrengsel zeer hoog geschat 
wordt, en in alle opzigten van 
den meester in de kunst getuigt-

* OPHOVEN (MICHAEL), een 
Dominikaner, in 1571 to'sHet' 
togenbosch geboren, aanvaardde 
reeds in 1585 het religieuse 
gewaad te Antwerpen, en maakte 
zulke vorderingen in de studio» 
dat hij spoedig tot lector in de 
fllozoöe in het klooster zjjner 
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orde te Lowed werd aangesteld, 
in 1601 werd hij licentiaat, en 
in 1610 tot net meesterschäp 
in de theologie bevorderd. In 
1611 werd hij provinciaal zljner 
orde, in welke betrekking hij 
de Studien aan deakademie van 
Douai, zoowel in de theologie 
als in de filozofie, die zeer ver* 
Valien waren, met wijs beleid 
herstelde. In 1623 door de in
fante ISABELLA, aan den bevel-
hebber van Heusden b i j ' s Her* 
togenbosch met eene zending 
belast, werd hij door dezen 
gevankelijk naar 's Gravenhage 
vervoerd, alwaar men hem i 8 
maanden gevangen hield; weder 
in vrijheid gesteld aijnde, werd 
hij op aanbeveling van genoemde 
infante, en op voordragt van 
kohing PHILIPPUS IV, 'door Paus 
URBANUS VIII, in 1625 tot bis-
schop van 's Hertogenbosch ver-
heven, en als zoodanig den 17 
Septb, te Antwerpen gewijd. Niet 
alleen dat hij zieh als een ware 
herder en een vader der armen 
in zijn diocees ', deed kennen , 
strekte hij zijne zorgen ook uit 
over de in Holland, Holstein, 
Denemarken , Noorwegen, Zwe-
den en andere Noordsche landen 
verstrooide Calholijken j ten 
welken einde hij te Antwerpen 
eene kweekschool van missiona-
rissen deed oprigten. Na dat in 
1629 , de stad 's Hertogenbosch 
aan de Hollanders, onder prins 
FREDERIK HENDRIK was overge-
gaan, ontvlugtte de bisschop 
met een gfoot gedeelte zijner 
kudde die s tad, en overleed 
eindelijk den 4 November 1637, 
Je ü e r bij Antwerpen. Zijn 
hjk naar Antwerpen overgebragt 

werd aldaar in het koor der 
Dominikanen-kerk bijgezet, al
waar men hem een sehoon grafr 
teeken opriglle. 

OPIE (JOHN) , een Engelsche 
sehilder, in 1761 in een dorp 
van het graafschap Cornwallis 
geboren, en den 9 April 1807 
overleden, was de zoon van 
eenen limmerman. Hij muntte 
uit in het schilderen van bede-
laars, grijsaards en struikroovers. 
Zijne meest geachte stukken 
zijn: de dood van David Rizzio 
in tegenwoordigheid van Maria 
Stuart; — de moord van Jaco
bus I, en de dood van Saphira, 
Zijne weduwe heeft in 1809 
zijne Lessen over de sehilder-
kunst in het licht gegeven, en 
achtereenvolgend verscheiden 
looneelstukken en romans ge-
leverd, die veel bijval vonden. 

ORANJE (FREDERIK, prins VAN), 
oudste zoon'van WILLEM V (zie 
dat Art. -Wbk.-), stadhouder 
der Ver eenigde pr ovine ten, werd 
in 1768 geboren, nam in 1793 
en 1794 deel aan den oorlog 
tegen Frankriß, en ontwib-
kelde in deze beide veldtogten-
groote lalenten; hij ging ver-
volgens, in hoedanigheid van 
generaal-majoor in dienst van 
Oostenriß over, en onderscheidde 
zieh in den slag van Wurzburg 
(5 September 1795), en in het 
zelfde jaar bij het beleg van 
Fehl. Hij behaalde nieuwe voor-
deelen in 1 7 9 7 , in April ver-
trouwde men hem het bevel 
over een veldleger toe, bestemd 
om Weenen te dekken. Na 
eenige maanden begaf hij zieh 
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Tiaar Italie, alwaar hij in 1799 
te Padua overleed, betreurd 
door het leger, bij hetwelke hij 
evenzeer beraind was wegens 
zijne talenten, als om de goed-
heid en zachtheid zijner inborst. 

ORLÉANS (EUGENIE ADELAIDE 
LOUISE, prinses VAN), zuster 
vanLODEWIJKPHILIPPUS, koning j 
der Franschen (zie dat Art.), i 
werd den 27 Augustus 1777 le 
Parijs geboren, e n , even als 
hare breeders, aan de zorgen 
van rnevrouw DE GENLIS toe-
vertrouwd, welke de hertog van 
Orleans tot gouvernante zijner 

'hinderen had benoemd. Hare 
leermeesleres boezemde haar 
vroegtijdig srnaak in voor de 
kunsten, vooral voor de toon-

•\ kunst , en zij werd bijzonder 
! bekwaam in het .tokkelen der 

harp. De hertog \an Angoulême 
werd ,zeer levendig op zijne 
jonge nicht vèrliefd, en men 
dacht er ernslig aan om hen 
le vereenìgen, toen de eerste 
gebeurtenissen der omwenteling 
dit huwelijk kwamen beletlen. 
Door rnevrouw DE GENLIS naar 
Engeland gevoerd, kwam deze 
prinses eerst tegen het einde 
van 1792 in Frankrijk terug. 
De wetten tegen de uitwijking 
troffen M.»e ADÉLAÏDE , en zij 
ontving het bevel Parijs te ver-
laten. Zij nam de wijk naar het 
kasteel van RAINCY, alwaar haar 
oudste broeder, loenmaals hertog 
van Chartres, haar kwam afha-
len, en haar naar het leger der 
Nederlanden geleiddo, alwaar 
zij meer dan elders in veiligheid 
moest z'vjn; maar na het besluit 
dat de geheele familio der 

BOURBONS tot ballingschap ver-
oordeelde, ging zij eene schuil-
plaats in Zwilserland zoeken, 
werwaarts haar broeder haar 
weldra volgde,- maar het onge> 
luk, dat-zieh aan hunnennaam 
verbond, achtervolgde hen op 
dezen gastvrijen bodem; en zij 
moesten van het eene kanton 
naar het andere dwalen, tot op 
den oogenblik, waarop Ew* 
ADELAIDE, door bare -tante, 
rnevrouw de prinses van CONTI, 
in een kloosler van Freibwg 
werd opgenomen. De prinses 
volgde hare beschermSter naar 
Hongarije, en verliet haar niet, 
dan om zieh naar hare raoeder, 
rnevrouw de hertogin van OR
LEANS (zie dat Art. -Wbk.-), te 
begeven, die zieh in Spays 
bevond. In 1809 begaf zij zieh 
naar Palermo, om bij het hu
welijk van LODEWIJK PHILIPPUS, 
met de JVapelsche prinses ABB-
LIA tegenwoordig te zijn, e D 

van dien oogenblik af, scheidde 
zij biet meer van hären broe
der, dien zij de hartelijksle 
toegenegenheid toedroeg. Na de 
gebeurtenissen van 1814, in 
Franhrijk teruggekeerd, narnen 
zij de wijk naar Engeland, toen 
de terugkomst van NAPOLEON, 
de koninklijke ' familie nood-
zaakte, om lijdelijk weder den 
weg der ballingschap in te slaan. 
De prinses ADELAIDE werd ge-
houden als bezittende eene groote 
vätbaarheid in de denkbeeiden, 
en vooral vele familie-zucht. Oob 
hield zij zieh gestadig bezig. 
hären broeder te doen naderen 
door mannen, welke hunne ge- ,; 

voelens of hunne belangen van 
den oudsten tak der BOURB°SS 
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verwijderden. Het is onder. 
hären invloed, dat de partij 
zieh vorrnde, .welke geheel ge-
reed was, toen de omwenteling 
van 1830 plaats had. Zij zag 
met welbehagen den val aan 
der o.ude. dynaslie, en hare 
wenschen werden veryuld toen 
haar broeder den troon beklom. 
Daar de hertog van ORLEANS 
weifelde om zieh aan het hoofd 
der beweging te plaatsen , was 
zij het, die aan de zendelingen 
van den opstand zeide, dat hij 
zieh met dankbaarheid aan den 
wil des volks zou onderwerpen, 
en het scheelde weinig, of zij 
had zieh temidden derstrijden-
den hegeven, om hen daarvan 
de verzekering medetedeelen. 
Daar zij eenen alvermogenden 
invloed op den geest van hären 
broeder had , die hare raadge-
vingen blindelings opvolgde, zoo 
was zij de ziel z*y'ner regering, 
even gelijk zij het voornaamste 
werktuig zijner verheffing was 
geweest. Zij overleed te Partys, 
in. den nacht van den 30 op 
den 31 December 1 8 4 7 , en 
liel eene aanzienlijke forluin 
na , welke zij aan hare neven 
legateerde. Twee maanden later 
gaf deze geliefde, door . eene 
omwenteling van den troon ge-
worpen, broeder een nieuw 
voorbeeld van de nietigheid der 
aardsche grootheden, en van de 
wisselvalligheid der volksgunst. 
Zij is in de kapel harer familie 
te Dreux begraven. 

ORLIÜANS (FERDINAND PHILIPPE 
LOUIS CHARLES HENRI JOSEPH »E BOURBON , herlog VAN) , den 

HI. DEEL. L 

3 September 1810 te Palermo 
geboren, was de oudste zoon 
van IiODEWijK PHILIPPUS en van 
MARIA AMELIA, prinses der Beide-
Sicilien, en ontving by zijne 
geboorte den titel van hertog 
van Gharlres, Met zijne fami
lie in 1814 in Frankrtyk terug-
gekeerd, werd hij in het volgende 
jaar naar Engeland gevoerd, en 
kwam eerst in 1817 ;te Partys 
terug. Na met roem zijne voor 
bereidende Studien in het col-
legie van HENDRIK IV volbragt 
te hebben, volgde hij de lessen 
der beroemdste hoogleeraars in 
de verschillende takken van we-
tenschappen, en maakte zieh 
met de voornaamste talen van 
Europa gemeenzaam. bekend. 
In 1825 tot kolonel van het 
l . e hoezaren-regiment benoemd, 
was hij een ijverig bevorderaar 
der; krijgstucht, en wist hij 
zieh door zijne welwillendheid 
en bescheidenheid bij offleieren 
en Soldaten bemind te maken. 
In 1829 doorkruiste hij met 
zijnen vader Engeland en Schot
land. Bij het bezoeken van het 
slagveld van Culloden, waar : al 
de hoop van den laatsten der 
STUARTS verdween, op'enbaarde 
hij voor dien ongelukkigen prins 
het gevoel der levendigste deel-
neming. Na de gebeurlenissen 
van Julij 1830, werd hij belast 
met het uitreiken der nieuwe 
vaandels aan. de regimenten, 
die in verschillende afdeelingen^ 
geslationneerd waren , en deed 
zieh vervolgens als eenvoudig 
kanonnier bij de artillerie der 
nationale garde van Partys in-
sclmjven. Toen lijdens den 
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opstand in de Nederlanden, in 
1831, Belgie de hulp van Frank-
riß tegen Holland had ingeroe-
pen, bekwam hij in dezen 
veldtogt, die in de daad riiets 
anders dan eene militaire wan-
deling was, het bevel over eene 
brigade. Naar Lyon gezonden, 
waar ernslige onlusten waren uit-
geborsten, legde hij in dezeom-
standigheiibewijs af eener gema-
tigdheid, die de grondslag zijner 
inborst schijnt te zijn geweest. 
Toen de cholera te Partys met 
de grootste hevigheid woedde, 
begaf hij zieh naar het zieken-
huis , om de door de besmelting 
getroffen zieken te bezoeken, 
en verzuimde niets om hen te 
troosten en hunnen moed op-
tewekken. In den tweeden Bel
gischen veldtogt tot bevelhebber 
der loopgraven bij het beleg van 
Antwerpen benoemd, verdiende 
hij door zijne koelbloedigheid 
den lof des generaals. In de 
volksbewegingen, die elkander 
van dit tijdstip af in Frankrtyk 
opvolgden, gaf hij steeds be-
wijzen van moed. Bij den aan-
slag van FIESCHI (zie dat Art.) 
bevond hij zieh in de nabijheid 
zijns vaders. In 1835 naar 
Algeria gezonden, leverde hij 
verscheiden gevechten> aan de 
Arabieren, vooral aan de boor-
den der Habrah, alwaar hy 
gekwetst werd, en trok met 

• het leger Mascara binnen. In 
het volgende jaar doorkruiste 
hij bijna geheel Duitschland en 
Opper-Italie. Zijn h u w e l p met 
de prinses ' HELENA van Meck
lenburg-Schwerin, werd den 3 0 
Mei 1837 ie Partys voltrokken. 
Ais geboren lid van de kamer 

I der pairs, sprak de hertog van 
ORLEANS er somtijds in de ver-
handelingen over het ontwerp 
van adres. In 1839 begaf hij 
zieh andermaal naar Afrika, ' 
alwaar hij met den maarschalk 
VALEE de beruchte IJzeren 
poorten overklom; en in het 
volgende jaar maakte hij zieh 
stormenderhemd meester van 
den naauwen doorlogt of Te-
niah van Mousaia, een beroemde 
bergpas, waarvan ABD-EL-KADEB 
den ingang verdedigde. Zoowel 
in Afrika als in Franhrijk, 
Meld hij zieh veel met het 
leger bezig, en oefende eenen 
grooten invloed uit op dekeuze 
der offleieren. Bestemd om de 
legerplaats van St. Omer tegaan 
comraanderen, wilde hij den 13 
Julij 1842 , den vooravond van 
zijn derwaarts bestemd vertrek, 
zieh naar Neuilhj begeven» ®fn ( 

er van zijne familie afscheid 
te nemen. Op de hoogte der 
poort Maillat, weg de Iß Re
volte , gekomen, werden de paar-
den schichtig en geraakten aap 
het hollen 5 de prins wilde oi' 
het rijtuig springen, storlte 
echter met hevigheid voortge-
sleurd, op den straatwegrieder, 
verbrijzelde het.achterhoofd, on 
gaf na weinige uren den geest. 
Het hu i s , waarin hij in zijne 
laatste oogenblikken werd op-
genomen , i s , onder de aanroe-
ping van den heiligen FERMNA-© 
in eene kapel herschapen. Hoe 
meer de hertog van ORLEANS 
wegens zijn edel en ridderlijk 
gedrag, wegens zijne dapP e r ' 
heid, zijne zucht voor kunslon . 
en wetenschappen, alsmede w«' 

I! gens zijn talent als redenaar 



0 R L . 16*3 

geacht was, des te dieper was ! 
de smart , welke zijne familie 
en Frankrtyk vervulde. Drie 
standbeeiden werden te zijner 
eer opgerigt, namelijk te Partys, 
te Algiers en te St. Orner, en. 
de naam van OrléansMlle is 
aan eenen mililairen post van 
Algérie gegeven. De hertog van 
ORLÉANS faeeft twee zonen na-
gelaten , den graaf van Partys 
en den hertog van Chartres; 
bij den precairen toestand waarin 
Frankrijk nog steeds (1852) ver-
keert, is heWo'og der Orléanisten 
onafgebrokfen op deze kinderen 
gevestigd. 

ORLÉANS (MARIE CHRISTINE 
CAROLINE ADÉLAÏDE FRANÇOISE 
LEOPOLDINE VAN) , hertogin van 
Wurtemberg, en zuster van den 
voorgaande, in 1813teP«fe™o 
geboren, werd onder de oogen 
harer moeder opgevoed. Reeds 
vroegtijdig openbaarde zij liefde 
voor de godsvrucht. Terwijl 
zij de pligten der godsdienst 
leerde, beoefende zij leyens de 
kunsten, waarin zij snelle vor-
deringen maakte. Haar teeder 
medelijden met de armen, deed 
haar in haro geringe inkomsten, 
loch middelen vinden, om aan 
brave jonge meisjes jaarwedden 
toeteleggen, of verborgen en zieh 
schamende behoeftigen te on-
dersteunen. In 1837 met den 
hertog ALEXANDER van Wurlem-
berg gehuwd, beviel zij den 30 
Julij des volgenden jaars van 
eenen zoon. Kort daarna ver-
trok zij, op raad harer genees-
heeren, naar Italie, met het 
oogmerk om bare gezondheid , 

die van dag tot dag verzwakte, 
le herstellen. Den 2 Januarij 
1839 te Pisa aangekomen, ge-
voelde zij haar einde naderen , 
en verzocht de laalsle heilige 
Sacramenlen te mögen ontvan-
gen. Na dözelve met levendig 
geloof ontvangen, en een tref
fend afscheid van de haar om-
ringende personen genomen te 
hebben , zeide zij :•'» Ziedaar 
wat de godsdienst. vermag! ik 
was gelukkig, ik ben 25 jaren 
oud; maar ik weet te slervon, 
en ik sterf wel tevreden; • wijt 
ik mag verlrouwen, dal Uod , 
dien ik altijd bemind heb, mij 
mijne zonden vergevon heefl, en 
mij de eeuwige gelukzaligheid 
zal schenken." Bij herhaling ver
zocht zij, in de dringendste be-
woordingen, hären echtgenool, 
om loch Catholijk te worden, 
en zijnen zoon christelijk ople-
voedan; na eindelijk voor de 
laalste maal hare lippen op het 
teeken onzer verlossing le heb
ben gedrukt, gaf zij des avonds 
ten 8 tire den geest. Haar stof-
felijk overblijfsel, naar Frank-
rijk gevoerd, is in de kelders 
der kapel van Dreux bijgozet. 
Hare begaafdheid in de kunsten 
heeft haar beroemd gemaakt. 
Haar Standbeeld van JEANNE 
D'ARC, dat men in het museum 
van Versailles ziet, behaagt 
vooral door de zedigheid en 
eenvoudigheid des karaklers der 
heldin. Nog heeft men aan 
prinses MARIE te danken : den 
Engel bewaarder dos hemels en 
talrijkebas-reliefs, borstbeeiden, 
beeldjos enz., die door hare fa
milie met de meeste zorg be-

2 . 
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waard worden. De abbé DELLA 
FANTORIA, die haar in harelaat-
sie oogenblikken had bijgestaan, 
heeft daarvan allerbelangrtjkste 
bijzonderheden medegedeeld, in 
l'Ami de la religion, I 00 . E d l . , 
blz; 1 6 5 , 193: en 213. 

* ORLÉANS (LOUISE MARIE 
CHARLOTTE ISABELLE , prinses 
VAS).xkoningin der Beigen, 
zusler der voorgaande, werd te 
Palemo. dem 3 April 1812 ge
boren.... Door eene moeder op* 
gcYoed, welker karakter de onde 
tijden waardig was, openbaarde 
d;e>: jonge prinses reeds in hare 
Veeaer.ste;kindschheid, die kost-
bare . hoedanigheden, waarvan 
God de kiem in haar hart had 
gelegd. Hare tante, de deugd-
zame mevrouw ADELAIDE (zie 
ORLEANS — EUGENIE ADÉLAÏDE 
LOUISE —) waakte evenzeer over 
het kind, dat twee staalkundige 
schokken eenmaal ' op eenen 
troon moesten brengen. In 1815 
bragt de val van den keizerlij-
ken troon de familie ORLÉANS 
in Frankrtyh terug. Prinses 
LOUISE was toenmaals pas drie 
jaren oud. Treffend en edel, is 
de geschiedenis der 17 jaren, 
welke zij in Partys doorbragt ; 
even zoo zedig als edelmoedig, 
zocht zij in de liefdadigheid 
geene andere Verdienste, dan 
de vervulling van eenen heili
gen pligt, en trachtte zij steeds 
aan aller blikken, de schoone 
daden te onttrekken , waarvan 
God alleen getuige was; ook ze-
gende geheel Frankrtyk met eene 
billijke trotschheid de oudste 
dochter van zijnen koning. Eens 
vervoegde zieh de prinses in de 

woning eener arme vrouw, die 
kort te voren hären echtgenoot, 
den eenigen steun des gezins, 
verloren had. LOUISE MARIE, 
wier zeer eenvoudige kleeding 
hären verheven rang niet ver-
r ied, trooslte de ongelukkige 
weduwe, gaf haar ondersteu-
ning, en beloofde hare vier 
kinderen te zullen bescherinen. 
Mevrouw, riep de arme.moeder 
u i t , die van bare verbazingniet 
kon terugkomen, Mevrouw, gü 
verdient Koningin te worden! 
— De beminnelijke dochter van 
LODEWIJK PHILIPPUS grimlachte 
bij deze nai'f erkentelijke uitboe-
zeming j — e n , het duurde 
echter slechls drie jaren toen 
de voorzeggende wensch der 
arme vrouw vervuld werd. Het 
was de 9 Augustus 1832, dat 
zij in den echt trad met LEO
POLD I , koning der Beigen, en 
met dien waardigen vorst den 
troon van een vrij en onafban-
kelijk volk deelde. De vreugde 
der Belgische nalie steeg bij 
deze gebeurtenissen ten top, 
en was in aller harten gegriit, 
en geen wonder, de roem der 
Verdiensten van de jeugdige en 
bevallige koningin was haar in 
haar nieuw vaderland, waarin 
de liefdadigheid eene erfelijke 
deugd i s , reeds voornitgegaan. 
Het was omlrentdezentijd, dat 
men in Belgie zijne toevlugt 
begon te nemen tot het uitlok-
kende middel, om alle klassen 
der maatschappij aan de instel-
lingen van weldadigheid tedoen 
deelnemen, en wel door ten-
loonslellingen van voorwerpen 
van kunst en nijverheid, b 6 ' 
stemd om door het lot verdeel« 
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"io worden. Door de koningin 
aangemoedigd, kon liet niet 
missen of deze wijze van be-
roep op de algemeene edelmoe-
digheid moest slagen: in körten 
tijd vermenigvuldigden zieh deze 
tentoonslellingen lot in het on-
eindige, en elke derzelve was 
verrijkt door een prächtig voor-
werp, waaraan bijna altijd de 
koningin eigenhändig gewerkt 
had. Deheilzame invloed, welke 
deze gestadige en waarlijk broe-
derlijke toenadering tusschen 
den rijke en den arme sedert 
twintig jaren in België heeft 
uitgeoefend, is een onbetwist-
baar feit, en moet als eene 
der voornaamste oorzaken be-
schouwd worden dat genoemde 
Staat, gedurende de révolution
naire stormenj, die in 1848 de 
meeste landen van Europa zoo 
zeer teislerden, kalm en bij 
het behoud zijner eenmaal ge-
vestigde instellingen is gebleven. 
Er verliepen slechls weinige 
dagen na hare aankomst te 
Brüssel of de onuitpultelijke 
goedheid der koningin was bij 
alle ongelukkigen bekend. God 
alleen weet hoe velen derzelve 
zij voor wanhoop heeft behoed. 
De liefde, welke LOUISE voor de 
armen koeslerde, werd slechts 
geëvenaard door die , welke 
zij hären echtgenoot en hären 
kinderen . toedroeg. Voor de 
laatste was haar leven een 
welsprekend onderwijs, terwijl 
tevens hare lessen, welke die 
der deugd zelve waren, hun 
die edele en godsdienstige ge-
voelens inboezemden, weike 
deze jeugdige prinsen bij de na-

tie thans reeds dierbaar malten. 
Dan, hoezeer men ook zou 
moelen vopronderstellen dat 
zulke verhevene en edele deug-
den als die der koningin een ge-
lukkig en gerust leven moesteri 
ten gevolge hebben, behaagde 
het echter der Voorzienigheid, 
haar aan heldhaftige beproevin-
gen te onderwerpen, even alsof 
God haar daardoor nog bemin-
nelijker en eerwaardiger wilde 
maken bij de natie, over welke 
zij geroepen was mede te re
geren: Het leven haars vaders 
onophoudelijk door lafhartige 
moordenaars bedreigd; — hare 
broeders, die het hunne op het' 
slagveld blootstelden; — de 
reeds door de Fransdien zoo 
zeer beminde hertog van ORLE
ANS , haar oudsle breeder, het 
hoofd verbrijzeld op de straal-
steenenj — de prinses MARIA, 
hare zuster, die edele prinses, 
wier ziel opsprong, bij de in-
gevingen van het genie der 
kunsten, in den ouderdom van 
2 5 jaren reeds eene prooi des 
grafs! — d e opstand van 1848, 
die de burgerkroon haars vaders 
tegen ' de met bloed bevlekte 
keisteenen der Parijsche barri-
kaden vermorzelt, en den grij-
zen vorst als balling met zijne 
familie aan gene zijde des Ka-
naals eene schuilplaals doet 
zoeken; terwijl die vorst verre 
van dat Frankriß, voor hel-
welke hij gedurende achtlien 
jaren een nieuw tijdperk van 
voortuitgang, van kracht , van 
voorspoed, van roem en vrij-
heid had geopend, bijna onop-
gemerkt ten grave daalt! (Zie 

3 
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LOBEWHK PHILIPPUS). Zeker, 
er wordt een godsclienstig ge-
voel vereischt, gelijk aan dat 
der edele Belgische koningin, 
om onder zulke harde beproe-
vingen niet te bezwijken, en 
ofschoon zij dezelve steeds met 
gelatenheid en onderwerping aan 
Gods wil verduurde, hadden 
dezelve toch merkbaar eenen 
zeer nadeeligen invloed op hare, 
buitendien zwakke, gezondheid. 
Beeds sedert lang hadden de 
Beigen met een beklemd hart 
opgemerkt, dat de koningin bij 
haar in het publiek verschijnen 
op nationale feesten of plegtig-
heden, op haar zoo schoon en 
edel gelaat eene bleekheid ver-
spreidde, die de kiem van eene 

.dier noodlottige ziekten scheen 
aanteduiden, welke de mensch 
onvermogend is te bestrijden. 
Den 6 September 1850 verliet 
LOUISE MARIE de hoofdstad, om 
dezelve niet weder te zien. Zij 
begaf- zieh naar Ostende; wijl 
men hoopte dat de wateren, 
zoowel als de krachtige en vrije 
lucht der zee, eenen heilzamen 
invloed op den loestand der 
zieke zouden uitoefenen; deze 
hoop werd echter verijdeld! 
Hare ziekle nam band over hand 
toe en werd hoogst bedenkelijk. 
In alle korken des koningrijks 
werd voor haar gebeden en de 
H. Misofferande opgedragen, en, 
even als ten lijde van groote 
algemeene rampen, verdrongde 
menigte elkander ler bijwoning 
dier godsdienstoefeningen, ten 
einde den Heer van leven en 
dood, om het behoud te smee-
ken der innig geliefde koningin, 
der moeder des volks, der al

gemeene weldoenster. De moe
der der koningin, de heldhaftige 
MARIA AMELIA, de hertog van. 
NEMOURS , de hertogin van ORLEANS en de prinses CLEMENTINE t 
waren toegesneld om met de 
Beigen te bidden, en aan de 
geliefde zieke de laalste blijken 
der treffende verkleefdheid te 
geven, welke in alle noodlot
tige omslandigheden door de 
familie ondervonden, haar ge-
luk en hare kracht had uitge-
maakt. De tegenwoordigheid 
dezer personen, en voorat die 
van baren echtgenoot eß hare 
drie kinderen, vervulden de 
ziel der koningin met eenen 
onuitsprekelijken troost. Den 
1 0 October deden eenige woor-
den, den mond van eene barer 
boezemvriendinnen, mevrotw 
D'HULST, ontvallen, der ko
ningin het gevaar van baren 
toestand inzien- zonder dat * 
zulks in het minst de gerust-
heid harer ziel stoorde, diende 
het enkel om hare gedachte 
met nieuwe blaking tot den 
hemel te verheilen: oogenblik-
kelijk gaf zij het verlangen to 
kennen, om zieh nog eenmaal 
door do H . Communie met hä
ren God te vereenigen, des 
namiddags ten twee ure ont-
ving zij het brood der engelen 
uit de handen van den eerbied-
waardigen abbe" GUELLE. ,1" 
den vroegen morgen van den 
11 October, gevoelde de ko
ningin dat haar uur genaderd 
was. Terwijl zij hare krach
ten opwekte, iroostte zij degene 
die om hären toestand in tränen 
smolten, zegende hare kinderen. 
die voor hare legerstede geknicla 
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waren; smeekte hen elkander 
loch altijd te beminnen, zoo 
als zij hen bemind had; beval 
hen nadrukkelijk aan in de zorg 
van den eerwaardigen deken 
van St. Gudule; gaf haar ver
langen te kennen orn in de 
kerk van Laeken begraven te 
worden, waar zij zoo dikwijis, 
hare gebeden met die der -ge-
loovigen had vereenigd, die 
door hare innige godsvrucht 
steeds gesticht waren; drukte 
voor de laatste maal de hand 
des konings, en smeekte hem, 
om toch steeds eene vaderlijke 
bezorgdheid voor de armen te 
hebben, wier toevlugt zij was 
geweest . . , . . en , na haarhoofd 
te hebben nedergelegd, had de 
koningin ten 8 ure en 10 mi-
nuten 's morgens van den 11 
October 1850 opgehouden te 
leven. Onbesehrijfelijk waren de 
droefheid en rouw, die zieh 
bij het berigt daarvan, door 
het geheele land verspreidden; 
ja zelfs buiten Belgie wist men 
de dengden van LOUISE MARIE 
te waarderenj want terwijl de 
Belgische bladen haar met de 
onvergetelijke MARIA THERESIA 
vergeleken, vergeleek Engeland 
haar met zijne koningin ADELAIDE , Hongarije met de heilige 
ELIZABETH, en Frankrijk, dat 
zijne droefheid met die van 
Belgie vereenigde, noemde haar 
eene waardige dochter van den 
H . LODEWIJK. 

* ORLOWSRI (STANISLAUS), een 
Poolsche schilder, te Warschau 
geboren, diende eerst onder ko-

mng STANISLAUS AUGUSTUS bij 

het Poolsohe leger. Na de laat
ste verdeeling van Polen, begon 
hij zieh door zijne teekeningen 
beroemd te maken. Aan het 
Petersburger hof beroepen, bleef 
hij daar tot aan zijnen dood,iin 
1832 voorgevallen. Door de 
natuur met uitstekende talen-
ten begaafd, was hij echter 
traag in de ontwikkeling der-
zelve. De meeste zijner werken 
liet hij onvoltoöid, vele slechts 
in schetsen, waarin men echter 
bij het eersle gezigt den kun-
stenaar erkent. Tot voorwerpen 
van zijnen arbeid koos hij too-
neelen uit het soldatenleven, 
dieren, vooral paarden, gevech-
ten van wilde dieren, roovers- en 
boerenbedrijven, alles vol laven 
en nadruk. Tot zijne beste 
stukken behooren: l.o Eene 
moeder, die haar Itind legen de 
aamallen van eenen arend ver-
dedigt; — 2.o Een oude soldaat, 
in worstelvng met eenen wolf, 
die zijnen zoon had aangevallen. 
Geschiedkundige waarde heb
ben: — 3o De zitting van den 
Poolschen rijksdag , den 3 Mei 
1 7 9 1 , bij de afkondiging der 
Constitutie; — i.o Gevecht der 
Polen met de Bussen, den 17 
April 1794 , in de Krakauer 
voorstad van Warschau; — 5,° 
Gezigten der bivouacs van. de 
verschillende afdeelingen der 
Poolsche troepen, gedurende den 
opstand onder KOSCIUSZKO , enz. 

ORRV. — Zie FULVY. 
* Os (JAN VAN), een uitmun-

tend schilder, die tevens de 
dichtlier tokkelde, in 1744 te 
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Middelharnis, pp net eiland 
Over-Flakkee geboren; kwam 
reeds in zijne jeugd te 's Gm-
venhage, alwaar hij door A. 
SCHOUMAN in de teeken- en 
schilderkunst werd onderwezen, 
terwijl hij aldaar tevens gebruik 
raaakte -van de vergunning hem ! 
door H. VERSCHURING (een klein- ! 
zoon van den schilder van dien 
naam) gedaan, om namelijk 
diens verzameling van schilde--
rijen te beoefenen en naar ver-
kiezing te copieren. VAN OS 
muntte vooral uit in bloem- en 
fruitstukkon. Hij overfeed te 
's Gravenhage den 7 February 
1808 , en Met twee zonen na , 
die als schilders rriet roem in 
zijn voetspoor traden. Als dich
ter maakle VAN OS zieh bekend, 
door de uitgave van eenen Bun-
del Gedichten die in 1787 te 
's Gravenhage het licht zag; 
terwijl er in 1793 , te Rotter
dam , onder den titel van Be-
$piegelingen, een werk van 
zedekundigen inhoud in proza 
en poezij van hem verscheen. 

* OSANN '((EMIL), arts en 
schrijver van geneeskundige wer
ken, den 25 Mei 1787 to Wei
mar geboren, waar zijn vader 
staatsraad was, bezocht het gym
nasium zijner geboorteplaats, 
en legde zieh vervolgens, op 
den raad van zijnen 00m Hu-
FELAND, (zie dat Art.), wiens 
schoonzoon hij later werd, te 
Jena en Gelungen op de S tud ie 
der geneeskunde toe. In 1809 
werd hij in eerstgenoemde uni-
versiteit tot Med. Dr. gepromo-
veerd, en vestigde zieh nu als 
praktisch geneesheer met ter : 

0 S I . 

woon te Berlijn, ahvaar hij in 
1810 assistent der Hufelandsche 
polikliniek werd; in 1814 werd 
hij buitengewoon hoogleeraar 
aan de militaire akademie, in 
1816 privaat-docent, in 1818 
buitengewoon hoogleeraar aan 
de universiteit, in 1821 ge» 
woon hoogleeraar aan de mili
taire akademie, welke gelijke 
belrekking hem in 1826 bijde 
universiteit ten deel viel; in 
1834 werd hij director der po
likliniek , en in 1838 geheime 
medicinaal-raad. Hij overleed 
den 11 Januarij 1842. Het 
voornaamste werk, waardoor 
OSANN zieh heeft beroemd ge-
maakt, i s : Physikalisch-medki-
nische Darstellung der bekannten 
Beilquellen der vorzüglichsten 
Bänder Europa''s, 2 d l . n , Ber
lijn, 1829; 2.« uitgave, 1839. 
— Ook was hij de redaeteur 
van het Journal, en van de 
Bibliothek der Heilkunde van 
HUFELAND. 

* ÖSIANDER (FRIEDRICH BEN
JAMIN), een beroemde verlos
kundige, den 9 Februarij 176» 
te Zell in Wurtemberg geboren, 
was de zoon van eenen predi-
kan t , legde zieh aan de uni
versiteit van Tubingen op de 
baoefening der geneeskunde toe, 
en werd aldaar tot Med. Bf-
gepromoveerd; hij zelte ziel) 
nu als praktisch geneesheer le 
Kirchheim unter Teck neder J 
en verwierf weldra als prakti
sche verloskundige en door zijn 
geschrift: Beobachtungen Ab
handlungen und Nachrichten > 
welche vorzüglich Krankhe№ 
der Frauenzimmer und Bnaef 
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betreffen, Tubingen, 1787, zulk 
eenen roem, etat Inj in 1792 
tot hoogleeraar der verloskunde 
en director van het verloskundig 
gesticht aan de universiteit van 
Göttingen beroepen werd, al-
waar hij tot aan zijnen dood, 
den 2 5 Maart 1822 voorgeval-
len, met den grootsten roem 
werkzaam was. OSIANDER heeft 
zieh door zijne uitmuntende 
Schriften zeer verdienstelijk ge-
maakt; de voornaamste derzelve 
zijn: l .o Denkwürdigkeiten für 
die Heilkunde und Geburtshülfe, 
3 dl ." , Göltingen, 1794—99; 
—' 2.o Handbuch der Entbin
dungskunst , 3 dl. 1 1, Tubingen 
1818—25; 2.e uitg. 1829—32, 
door zijnen zoon JOHANN FRIE
DRICH , bezorgd, die daarenbo-
ven het 3.e dl. geschreven heeft; 
— 3.o Lehrbuch der Entbin-
dungskunst, Göttingen, 1 7 9 9 ; 
— 4.o Veber die Entwickelungs-
krankheiten in den Blüthejahren 
des weiblichen Geschlechts, 2 
d l . n , Tubingen, 1817; 2ß uitg. 
1820; — S.o Veber den Selbst
mord, Hanover, 1813. 

* OSINSKI (LODEWIJK), een 
berpemde Poolsche dichter eh 
redenaar, in 1757 in Podla-
chie geboren, werd na elkander 
algemeen secretaris bij decom-
missie van juslitieteWarschau, 
directeur van het tooneel dier 
stad, secretaris van het philo-
rnatisch genootschap, en in 1818 
hoogleeraar der Poolsche leiter
kunde aan de universiteit^ hij 
privatiseerde sedert 1 8 3 1 , en 
overleed in 1838. — OSINSKI 
was een voorstander der clas-

sieke dichtschool. Men heeft van 
hem ; Gedichten, 1787 ; ook 
vertaalde hij in het Poolsch de 
Treurspelen van CORNEILLE , 
1801—1804, en gaf 4 deelen 
van het Pamietnik Warssawski 
in het licht, 

* OSSENBEEK (JOSSE of JAN 
VAN), een beroemde Nederland-
sehe Schilder, in 1627 te Rot
terdam geboren, muntte vooral 
uit in de voorstelling van land-
schappen met beeiden, dier-
stukken, jaarmarkten, volks-
feesten enz. geheel in den smaak 
van PETRUS VAN LAAR (zie dat 
Art. -Wbk.-). Zijn koloriet is 
voortreffelijk ; vermits hij lan
gen tijd in Italie doorbragt, 
wist hij de Italiaansche kracht 
en zuiverheid met de Holland-
sche naauwkeurigheid tö ver-
eenigen. Ook werkte hij eenigen 
tijd in Duitschland voornamelijk 
te Weenen, alwaar zieh in de 
Liechtensteinsche galerij vele 
zijner sòhilderijen bevinden. Hij 
graveerde ook eenige bladen vol-
gens SALVATOR 1\OSA , TINTO-
RETTO, BASSANO, FETI, POLIDORUS 
enz. waaronder CHRISTUS in den 
storm slapende, volgens hem zel-
ven, bijzonder wel geslaagd is. 

* 'OSTERMANN (HEINRICH JO
HANN FRIEDRICH, graaf VON), na 
zijnen overgang tot de Griek-
sche kerk ANDREJ IWANOWITSCH 
genaamd, keizerlijk-Russisch 
staatsminister, in 1686 gebo
ren' te Bockum, een stadje in 
Westfalen, waar zijn vader 
Evangelisch-Lutersche predikant 
was, en hem eene zorgvuldige 
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opvoeding gaf. Als jongeung 
kwam hy le Jena, alwaar hij 
hat ongeluk had, van in een 
tweegevecht eenen student dood 
te steken, waarop hij de vlugt 
nam naar Holland. In Amster
dam leerde hem in 1704 de 
Russische admiraal CRÜYS ken
nen, die hem tot zijnen secre-
taris aanstelde, en hem mede 
naar Rusland nam. Weldra, 
werd OSTERMANN als een man 
van genie, den czar PETER I 
bekendj deze vorst nam hem 
op in zijne kanselarij , verhief 
hem , wegens zijne trouwheid 
en bekwaambeid, steeds meer en 
meer, en vertrouwde hem zelfs 
de gewigtigste geheimen toe. 
OSTERMANN bewees ookdenczar 
in den oorlog en in den vrede 
gewigtige diensten. Toen zieh 
het Russische leger in 1711 
aan de Prath, door de talrijke 
Turksche armee omsingeld zag, 
eloot hij en de vice-kanselier 
SCHAFSIROF vrede met den groot-
vizier. De vredes-onderhandelin-
gen, welke de czar van 1718 tot 

' 1721 met Zweden voerde, gin
gen hoofdzakelijk door de han-
den van. OSTERMANN en waren 
zijn werk, niettegenstaande de 
generaal-veldtuigmeester BRUCE 
de eerste gevolmagtigde van den 
czar was. Bij het sluiten van den 
vrede van Nystad in 1721, was 
ÖSTERMANN werkelijk geheim 
kanselier-raad. Keizer PETER 
verhief OSTERMANN tot vrijheer, 
en schonk hem een aanzienlijk 
landgoed. Thans Steeg hij al 
hooger en hooger, en beheerde 
de buitenlandsche aangelegen-
heden, met zoo veel doorzigt 
en zulk een gelukkig gevolg, 

dat PETER voor zijn overlijden, 
hem aan zijne gemahn CATHA-
RINA I aanbeval. Zij benoemdß 
hem in 1725 tot rijks vice-kanse
lier en werkelijken geheimraad. 
Daar CATHARINA. niet kon schrij-
ven, zoo schreef hij gewoonlijfc 
hären naam onder de openbare 
besluiten en dépêches. Maar 
MENZIKOFF verminderde zijn aan-
zien. Hij wist zieh echter te 
handhaven, en na den dood 
van CATHARINA en den val van 
MENZIKOFF , werd hij geheim ka-
binetsminister. De meeste bui
tenlandsche aangelegenheden, 
stonden onder zijne leidingjkij 
werd met zijne nakomelingen 
in den Russischen gravenstand 
verheven, en in 1740 tot groot-
admiraal van Rusland benoemd. 
Toen echter de prinses ELIZA
BETH zieh van den troon had 
meester gemaakt, werd ÖSTER
MANN in 1741 naar Sibérie ver
bannen, waar hij in 1745 
overleed. 

* OTTMER (KAREL THEOOOR), 
een beroemde bouwkuödige er. 
schilder, in 1800 te Brunsiek 
geboren, vormde zieh sedert 
1822 in de houw- en kunst-
akademie te Berlijn, waarmede 
hij het bezoeken der voorlezin-
gen aan de universiteit aldaar 
vereenigde. Zijn ontwerp tot het 
nieuwe Königstädter-tooneel te 
Berlijn, dat hij in December 
1822 inzond, vond den verdien
den bijval, en in weerwil der 
menigvuldige tegenkantingen, 
werd aan den jeugdigen kun-
slenaar het bouwen van hot-
zelve opgedragen, en het nieuwe 
gebouw werd in den zomervan 
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1824 aar» zijne bestemming over-
gegeven, In 1827 voltooide Inj 
het gebouw der Berlijnsche zang« 
a k a d e m i e . Reeds in 1826 had 
•OTTMER eene beroepipg naar 
Leipzig bekomen, om het inwen
dige van den stads-schouwburg 
te verbouwen; zijne ontwerpen 
tot eenen nieuwen schouwburg 
te Hamburg, en tot het ver
bouwen van het groole opera-
huis te Dresden Meven onuit-
gevoerd. In de lenle 1827 reisde 
hij over Parijs naar Italie, 
waar hij in Rome, behalve de 
Stud ie van de gedenkteekenen 
der oudheid, tevens zijne nei-
ging voor de schilderkunst op-
volgde. Daarop bezocht hij 
Napels en Pesti (het oude Paes-
tum), keerde naar Rome terug, 
en maakla ontwerpen tot pa-
leizen enz. enz. Te midden 
dezer bezigheden ontving hij in 
1829 eene uitnoodiging naar 
Dresden. Hij ontwierp hier het 
plan tot eenen nieuwen schouw
burg, hetwelk echter niet in 
uitvoering kwam. Des te wel-
komer was hem dus eene der-
gelijke opdragt van den kant des 
hertogs van Meiningen. Voor 
dezen vervaardigde OTTMER de 
ontwerpen tot een tooneel-en 
casino-gebouw, die met den 
meesten bijval werden aangeno-
men, en reeds in 1829 begon 
de uitvoering derzelve. Naar 
Brunswik teruggekeerd, gaf 
OTTMER de eerste afdeeling zij-
ner Architektonischen Mitthei
lungen in het licht (eene tweede 
afdeeling verscheen in 1838). 
Van nu af leefde hij als Bruns-
wijksche hof-bouwmeester, ge-
»eel eenvoudig voor zijne ambts-

bezigheden, toen gedurende het 
oproer in September 1830 het 
vorstelyke residentio-slot in de 
asch werd gelegd. Herlog WIL
HELM droeg hem de vervaardi-
ging op van ontwerpen tot een 
jiieuw slot-gebouw. Om zieh 
daartoe voortebereiden,. onder-
nam OTTMER andermaal eene 
reis naar Itatie; reeds op den 
2 6 Maart 1833 werd de eerste 
sleen tot het nieuwe gebouw 
gelegd, dat den naam van 
Wilhelmsburg bekwam. In 1835 
was de uitwendige opbouwvol-
looid, daarop werd het inwen
dige afgewerkt, en in 1836 
konden de vorslelijke apparte-
menten betrokken worden. Kort 
na het begin van dit zijn groot 
werk werd OTTMER tot hof-
bouwraad benoemd. Behalve de 
reeds vermelde gebouwen moe-
ten van OTTMER nog_ genoemd 
worden, het tooneel in het slot 
te Wolfenbuttel en de kazerne 
te Brunswijk. Hij Overleed te 
Berlijn in 1843. 

* OÜDENDORP (FRANS VAN), 
een beroemde Nederlandsche let
terkundige, die bondigheid met 
goeden smaak vereenigde, werd 
in 1696 te Ley den geboren, 
studeerde aldaar onder PERIZO-
NIÜS, GRONOVIUS en BÜRMAN, en 
was eerst een lijdlang onderwij-
zer aan de Lalijnsche school 
zijner geboorteplaats. In 1724 
werd hij tot rector der Latijn-
sche school te Nijmegen be
noemd , in 1726 vertrok hij in 
dezelfde belrekking naar Haar
lem , en sedert 1740 was hij 
hoogleeraar in de gesohiedenis 
en welsprekendbeid aan de hoo-
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geschool le Leyden, waar hij in 
1761 overleed. Bekend zija zijne 
met de belangrijksle aanteeke-
ningen voorziene uitgave van JULIUS OBSEQDEKS, Leyden, 1720, 
in 4 . T 0 ; — van LUCANUS , ib. 
1728, in 4 > ; — van FRONTI-
HUS, ib. 1731; 2.e uitg. 1779; 
— van CAESAR , ib. 1737 , in 
4.1°; — van SUETONIÜS, ib. 1751, 
2 dl. 1 1 ; — van APULEJUS, uit 
zijne nalatenschap door BOSSCHA , 
ib. 1786—1823, 3 dl.» in 4 > 
in het licht gegeven. Van zijne 
overige schriften verdienen nog 
genoemd te worden: De veterum 
inscript. usu, Leyden, 1745 , 
en zijne Aanmerkingen, op de 
Eclegae vocum attiearum van 
THOMAS MAGISTER, Leyden, 1757. 

OÜDINOT (NICOLAS CHARLES), 
hertog van Reggio, maarschalk 
van Frankryjk, in 1767 teiJar-
le-Duc geboren, nam zeer vroeg 
dienst in het reg. 1 van Medac, 
doch verliet dezelve weder in 
1787. In het laalst van 1791 
schaarde hij zieh anderrnaal in 
de krijgsgelederen, en 2 jaren 
later hart hij reeds den rang 
van brigade-generaal bekomen. 
Na zieh den 6 Auguslus 1794 
meester van Trier te hebben 
gemaakt, werd hij gouverneur 
dier stad. In eenen nachtelij-
ken aanval te Neckarau zwaar 
gewond en gevangen gemaakt, 
bragt Inj vijf maanden in de 
gevangenschap door. Na uit-
gewisseld te zijn, nam hij kort 
daarop, aan het hoofd zijner 
brigade Nördlingen, Donauwörth 
en Neuburg in, en leverde, bij 
Ingolstadt, op nieuw door een 
geweerschot en sabelhouwen ge

wond, lerwijl hij den arm nog 
in het verband droeg, verschei
den overwinnende gevechlen, 
onderscheidde zieh verder in 
den slag bij Feldkirch, bij de 
inneming van Manheim en van 
Constans, Zijne diensten ver* 
Schäften hem in 1799 den rang 
van divisie-generaal. Als chef 
van den generaalstaf van MAS-
SENA, droeg hij krachtdadig bij 
tot het W i n n e n van den slag 
van Zürich, waarin hij ander
rnaal gewond werd, lerwijl Inj 
in Italiö gewigtige diensten be-
wees, zieh a a n de boorden der 
Mincio onderscheidde, en de 
Ooslenrijkers tot aan de Vene-
tiaansche moerassen voortdreef. 
Met het overbrengen nmPartft 
belast der op den vijand ver-
overde standaards, wees de 1.° 
consul hem eene eere-sabel toe. 
Tot opperbevelhebber van tn'aalf 
duizend grenadiers en völligem« 
van het kamp van Ätrechi be-
noemd, nam hi j , aan het hoofd 
van dat corps, deel aan de be-
legering van Ulm, aan de ge
vechten van Wertingen en An
stalt , aan de overwinning van 
Günzburg, waarop hij Weene» 
binnentrok. Na de inneming 
der keizerstad, maakte hij zieh 
meester van de Thabor-brug> 
terwijl hij a a n eenen Oosten-
rijkschen kanonier de brandende 
lont uit d e hand rukte. Eem-
gen tijd daarna streed hij 1 0 

Hollabrün, alwaar hem eenge-
weerkogel door het dijbeen gingi 
i n weerwil dezer ernstige ver-
wonding, belastte hij zieh l« 
Austerlits weder met het bevol-
hebberschap over zijn corps, fl" 

; onderscheidde zieh roemrijk iß 
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dien slag. Na. de overwinning 
van Friedland, waaraan hij 
grootelijks had deel gehad, ont-
ving hij den titel van graaf, 
met eene dolatie van een mil-
lioen francs. In 1809 Voerde hij 
te Esslingen het bevel over 18 
uitgelezen bataillons, en te 
Wagram werd zijne dapperheid 
beloond , door zijne benoeming 
tot maarschalk, en den titel 
van Herlog van Reggio. In 
1810 werd hij landvoogd van 
Holland, toen er echter tot 
den Russischen veldtogt besloten 
was, Voerde hij in 1812 het be
vel over het tweede legercorps, 
bleef hierop eenige maanden lang 
gouverneur van Rerltyn, vocht 
roemrijk aan de Düna en Bere-
sina, werd tot tweemalen zwaar 
gewond, on ontkwam slechts 
door zijnen moed de gevangen-
schap. In den veldtogt van 
1813 verloor hij den slag bij 
Groszbeeren, deelde ook in de 
nederlaag bij Leipzig, en be-
taalde de meeste gevechten van 
1814 met eene verwonding. Na 
de capitulatie van Partys en de 
abdicatie van NAPOLEON te Fon-
taineblcau, verklaarde hij zieh 
voor de provisioneele regering 
en werd daarop door LODEWIJK 
XVIII, tot kolonel-generaal der 
grenadieren en koninklijkejagers. 
aangesteld. Gedurende de hon-
derd dagen bleef hij werkeloos, 
en na de tweede restauratie, 
werd hij tot generaal-majoor 
der koninklijke garde en tot 
opperbevelhebber der nationale 
garde van Partys benoemd. Na 
de Julij-omwenteling werd hij 
groot-kanselier van het legioen 
v an eer, en in 1842, na den 

dood van den maarschalk MONCE* 
(zie dat Art.), gouverneur van 
het invaliden-geslicht. Hij over-
leed te Partys, den 13 Septem
ber 1847. 

* OUTREPONT (JOSEPH D'), den 
21 November 1775, te Malmedy, 
in den Pruissischen regerings-
kreits4&e», geboren, werd door 
zijne ouders, die tot eene oude 
Fransche familie behoorden, naar 
Eoblenz gezonden, om' aldaar 
de Hoogduilsche taal te leeren. 
Na in Mainz en Wurzburg de 
gymnasiaalstudien volbragt te 
hebben, bepaalde hij zieh tot 
de geneeskunde, en betrok in 
1796 de hoogeschool van Wurz
burg. Hij bragt zijne Studien 
echter te Halle ten einde, al-
waar hij den 18 Oclober 1798, 
na de vordediging zijner disser-
tatie.- De perpetua maleriei orga-
nico-animalis vicissitudine tot het 
doctoraat gepromoveerd werd. 
Omtrerit dezen lijd had hij zieh 
uitsluitend tot de beoefening der 
verloskunde bepaald, waarom 
hij zieh naar Weenen begaf, 
ten einde aldaar het onderwijs 
van den beroemden BOSR te 
genielen. Van daar riepen hem 
familie - aangelegenheden naar 
Salzburg, waar hij zieh in 1799 
als praktische geneesheer neder-
zetle. Hij werkle in verschil-
lende betrekkingen: als militaire 
a r t s , als krankzinnigen-arts, 
met onderscheiding, en imaakte 
zieh zeer verdienstelijk door de 
invoering der koepok-inenting. 
In Salzbmg begon hij tevens 
zijne werkzaamheid als onder-
wijzer, daar hij eene aanstelling 
als hoogleeraar der verloskunde 
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bij het Collegium medico-chirm-
gicum bekwam. Toen Salzburg, 
'ten gevolge van het verdcag van 
Ried, aan Oostenrijk werd te-
ruggegeven, volge D'ODTREPONT 
eene beroeping van koning Мл-
XIMILIAAN naar München, van 
waar h i j , toen ELIAS VON SIE-BOLD een professoraat in Berlijn 
aannara , naar Wurzburg over-
ging. Op den 14 November 
1816 aanvaardde hij zijnen post 
als hoogleeraar der verloskunde, 
welken hij tot aan zijnen dood, 
den 7 Mei 1846 voorgevallen, ge-
trouw en met eenen schitteren-
den roem heeft bekleed.. Groote 
wetenschappelijke werken heeft 
D'OUTREPONT niet geschreven, 
maar daarentegen eene reeks van 
onwaardeerbare verhandelingen, 
die gedeeltelijk verzameld in 
het licht versehenen onder den 
titel van: Abhandlungen und 
Beiträge geburtshülflichen In
halts, Bamberg en Würzburg, 
1822. Ook was hij een der 
uitgevers van het Zeitschrift für 
GeburlsJiunde. Veel meer dan 
door zijne schriften werkte ech
ter D'OUTREPONT door z*rjn woord 
en zijne leer; persoonlijk bui-
tengemeen beminnenswaardig, 
leefde hij slechts ivoor zijne Ger
lingen, die hij door duidelijke 
voordragten en betoogingen, en 
door overtuigende mededeelingen 
uit zijne rijke ondervinding wist 
te boeijen, en met de lessen en 
voorschriften der verloskunde 
op eene vertrouwelijke wijze 
bekend te maken. Gedurende 
eene reeks van jaren stroom-
den dan ook niet slechts uit 
geheel Buiischland, maar zelfs 
uit vreemde landen, studeren-

den en jonge doctoren naar 
Wurzburg, die, lerwijl zij zieh 
bijzonder in de verloskunde 
wilden bekwaam maken, onder 
de' leiding van n'OoTREPONii, 
de laatsle praktische vorming 
trachtten te bekomen; — een; 
aantal hoogleeraars: der verlos
kunde aan Duitschlands hoogl?» 
Scholen, zijn uit de school van 
D'ODTREPONT voortgekomen. •; 

ODVRARD (GABRIEL JCLIÖ«) , 
een financier, aan wien men 
eene groote bekwaamheid niet 
kan betwisten, doch die echter 
minder bekend is door zijne 
talenten en zijne diensten, dan 
door zijne geschillen , met on-
derscheidene Fransche besturen, 
was in 1770 bij Clisson geboren* 
Toen de omwenteling begon uit' 
tebarsten, dreef hij te Nantei 
eenen handel in koloniale waren. 
Met eenen scherpzinnigen geest, 
en eene groote sloutmoedigheid 
in zijne handelspekulatien be-
gaafd, geraakle h i j , in minder 
dan vijftien jaren,' ten toppunt 
van krediet en fortuin. Als eerste 
leverancier van het. leger en do 
zeemagt in 1 7 9 7 , won Inj on-
noemelijke sommen, en deed 
zieh zijne schatten vergeven, 
door het gebruik, dat hij er 
van maakte. Later verwierf ßö 
het vertrouwen van het haow 
des bestuurs, en werd met eene 
geheime zending naar Engeland 
belast. Nadat de onderhandelmg, 
waarmedo hij zieh al te ligtzm-
niglijk belast had, misluktwas, 
werd hij voor dezenkwadenuit-
slag", met eene wülekeurige en 
langdurige gevangenschap 8 e" 
straft. Tijdens de bezetling van 
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Frankrijk in 1814, belastte hij 
zieh met de leverancie der le-
vensmiddelen aan de legers der 
hondgenooten. In 1817 droeg 
hij er veel toe bij , om het open-
baar krediet te vestigen, door 
de schuldeischers van den Staat 
gerust te stellen, terwijl hij het 
middel vond, om de aan de 
vreemde mogendheden beloofde 
schadeloosstelling te betalen, 
zonder de hulpbronnen der ver
schallende diensten te vermin
deren , en zonder tot nieuwe 
belastingen de toevlugt te ne-
men. Het kon niet missen of het' 
financieel talent, waarvan hij 
bewijzen had gegeven, moest 
zijn krediet vermeerderen. In 
1823 bekwam hij de algemeene 
leverancie van het naar Spanje 
gozonden leger, en de koopen, 
welke hij bij die gelegenheid 
sloot, werden als nadeelig voor 
de schalkist gekenmerkt. De 

vervolgingen tegen dozen levé-
rancier begonnen , werden ge-
schorst, en zijn niet voortgezet. 
OUVRARÜ had in Spanje het ver-
trouwen van FERDINAND VII ge
wonnen, door hem het geheim 
te leeren, zijne inkomsten te 
vermeerderen zonder den voor-
spoed zijner onderdanen te be-
nadeelen. Deze zoo rijke man 
had verliezen geleden en ver-
pligtingen aangegaan, welke hij 
niet kon vervullen. Wegens 
schulden in Sainte-Pelagie op-
geslolen, bragt hij er verschei
den jarén in geyangenschap door. 
Sedert dien tijdleefde hij in af-
zondering en overleed bijna ver-
geten in October 1846. Men 
heeft van hem eenige geschritten 
over de financiën, en Mémoires 
etc. (Gedenkschriften over zijn 
leven en eenige financieele ver* 
rigtingen), Parijs, 1826, 3d l . n , . 
in 8 . ™ 
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* PABST (JOHANN HEINRICH), 
den 25 Januarij 1785 te Lindau 
in het loenmalige gebied van 
Keur-Maim geboren. Zijne ou-
ders, die gegoede landlieden 
waren, zonden hem le zijner 
wetenschappelijke ontwikkeling, 
naar de Scholen van Dudersladt 
en Heiligenstadt, en eindelijk 
naar Göllingen, alwaar hij op 
aaiibeveling van HEYNE , vrije 
tafel genoot. Na in 1807 in de 
geneeskundo gepromoveerd le 
zijn, begaf hij zieh in den herist 
1808 naar Weenen, doch zag 
zieh in zijne hoop- van zieh 
akläar le kunnen vestigen, le 
leur gesteld, vermits de genees-
kundige praklijk aldaar enkel 
aan de zulke werd toegestaan , 
die op Ooslenrijksche universi-
leilen gegradueerd waren. Ora 
intusschen in zijn onderhoud te 
voorzien, verbond hij zieh als 
huisonderwijzer bij den vrijheer 
VON MOSER. De in 1809 uitge-
borsten oorlog scheen voor zijne 
geneeskundige loopbaan een gun
stiger vooruitzigt te openen; 
hij werd bataillonsarts, en begaf 
zieh dadelijk met een transport 
naar het leger. Doch naauwe-
lijks was hij in den omtrek van 
Unts gekomen, of het berigt 
weergalrnde reeds van den voor 
Ooslenrijk ongelukkigen uitslag 
der gevechten van Abensberg, 
Landshut, Eckmühl en Regens-
bürg; er werd bevel tot den ; 

terugtogt gegeven, en het !ta-
nongedonder van Ebersberg •, 
was het laatste wat PABST van 
het tooneel des oorlogs vernaffit 
Daarop werd hem het zieken* 
huis van Erlau toevertrouwd. 
Hier werd hij zelf door eeni 
hardnekkige zenuwkoorts aatw 
getast, waarvan hij naast GoaV 
aan de zorgvuldige en opoffc-
rende verpleging der barmhar-
tige broeders dier stad zijne 
herslelling te danken had. De 
zwakheid, die hem echter hij-: 
bleef, Steide hem buiten Staat, 
om zijnen posl langer .waarje-
nemen, zoodat hij 'het fiem 
aangeboden wederopvatten der 
vroegere betrekkingen bij den 
B.on VON MOSER in 1840 met 
vreugde aannam. Naauwehjka 
echter had hij een jaar, in dezen 
hem aangenaam geworden werk-
kring doorgebragt, of er begon 
zieh bij hem eene kwaadaardige 
oogziekte te ontwikkelen, v/aar-
aan hij gedurende 13 jarenleed, 
en die hem reeds, ondanksallo 
aangewende middelen der kunst, 
het linker oog had doen verhe
izen, toen eindelijk de raad van 
eenen ouden tuinman, om een 
aftreksel van duizendblad of 
gerw daartegen aantewenden, 
hem volkomen genas. Gm-
rende deze ziekte, en wel m 
1815 keerde hij tot het %eW 
zijner kindschheid, dat der W; 
tholijke Kerk terug, waaraan Inj 
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voortaan onwrikbaar in woord 
en daden gehecht bleef. Hij 
was in zijne kindschheid tot 
den geestelijken Staat bestemd 
geweest; de geest des t i jds, 
hier nog door de zucht voor 
natuurkundige wetenschappen 
versterkt, had hem later aan 
deze bestemming onltrokken; 
thans nu hij zieh zoo gaarne uit-
sluitend aan de dienst des. Hee
ren zou hebben toegewijd, nu 
hij tot het bewustzijn derwaar-
digheid des priesters gekomen 
was ,. maakte het tusschenbei-
den gekomen kanonieke beletsel 
—• het ontbrekende linker-oog. 
— hem de uitvoering van dit 
besluit onmogelijk. Diep ge-
voelde hij deze omstandigheid, 
beschouwde dezelve als eene 
hem opgelegde boele, en hierin 
lag zeker de grond eener zekere 
kloosterlijke gestrengheid en in-
getogenheid, waaraan hij zieh ia 
het vervolg onderwierp. Heeds 
sedert lang was in PABST de be-
hoefte ontwaakt, om ook in 
wetenschappelijke betrekking tot • 
eenheid mei zieh zelven te ge-
raken, opdat zieh in hem niet 
het oude tooneel mögt vernieu-
wen, waarin zieh de theologi
sche en filozofische waarheid, 
als tweö>afzonderlijke, ja vijan-
delijk legen over elkanderstaande 
tegenstellingen bestreden. Hij 
meende hierin het best le zul-
len slagen, door zieh in betrek
king te stellen met zijnen tijd-
genoot, den beroemden ANTON 
GÜRTHEB : een gemeenschappe-
Ujke vriend bemiddelde hunne 
bijeenkomst in den winter van 
1823—24, en beide mannen 

HI, DEEL. 

leerden elkander persoonlijk na
der kennen. De eenheid van 
den grond, het doel en de 
wijze des levens; de zuiverheid 
der drijfveder en der gezindheid 
knoopten den innigsten vriend-
schapsband. Van nu af werd aan 
het gehee'.e toekomslige leven 
de bepaalde rigting -afgebakend.-
Er werden werken geschreven , 
Studien gemaakt, leerrijke om-
gang onderhouden met GÜNTHER, 
VEIT en anderen, en af wisselende 
kleine reizen naar degoederen 
van den vrijheer VON MOSER, 
naar zijnen vriend OTTO , en in 
1830 , in gezelschap van GÜN
THER, naar Salzburg, bragten 
wetenschappelijke mededeeling 
en opwekking le weeg. Doch 
sedert 1835 Heed eene nieront-
steking hem sleeds sukkelend 
zijn, tot dat hij in November 
1837 geheelaan het bed geklui-
slerd werd, in welken toesland 
hij tot aan zijnen dood verkeerde, 
die den 28 Julij 1838 plaats had. 
Tot zijne Schriften behooren: 
l . o Der Mensch und seine Ge
schichte , Weenen, 1830 j waar-
van na zijnen dood, uil zijne 
nagelatene handschriften j . eene 
nieuwe vermeerderde uitgave 
met aanmerkingen verscheen • 
•—- 2.o Gibt es eine Philosophie 
des positiven Christenthums? 
1832; — 3.oJanusköpfe, 1834, 
gezamenlijk met GÜNTHER in het 
licht gegeven; de eerste groo-
tere helft is door PABST geschre
ven; — 4.o Ein Wort über die 

• Extase, 1834. In het Zeitschrift 
für Philosophie und katholischen 
Theologie, te Bonn uitgegeven, 
verscheen in de 24.<" aflev. 1838, 

M . ' 
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de eersle afdeeling eener voor-
treffelijke verhandeling, über die 
Philosophie der Geschichte, wel
ker voltooijiög, helaas doorden 
dood van PABST werd afgebro-
ken, verder Adamund Christus. 

* PAC (LODEWIJK. MICHASL, 
graaf VON), de laatste spruit 
eener oude Poolsch-litthauwische 
familie, in 1780 te Straatsburg 
geboren, werd in Partys opge-
voed, maakte in 1808 als ko-
lonel van het 15.« regime« t 
Poolsche ruiterij den veldtogt 
in Spanje mede, werd eerst 
brigade- en daarna divisie-gene-
raal, in welke hoedanigheid hij 
in den geueraal-staf van NAPO
LEON kwam, en den keizer be-
nevens deszelfs zwager MURAT, 
bij Malojaroslawels, van de ge-
vangenneming door de kozakken 
beyrijdde. Nadat hij bij Lützen 
en Leipzig in het Fransche le
ger geslreden en in 1814 het 
bevelhebberschap had bekomen, 
over de ruiter-afdeeling, welke 
uit de aan NAPOLEON getrouw 
geblevene Polen gevormd was, 
en aan zijne landslieden na de 
inneming van Partys vrije en 
eervolle terugkeering naar hun 
vaderland bewerkt had, nam 
hij zyVontslag, deed verschil
fende reizen, en ging daarop 
zijne landgoederenbewonen, tot 
dat hij in 1825, in den Pool-
schen senaat kwam. Na de Pool- l 
sehe omwenteling, verscheen hij 
in 1831 als palatijn op den 
rijksdag, voerde eenigen tijd de 
Poolsche reserve aan, werd bij 
Oslrolenka tweemalen gewond, 
verzelte zieh tegen de capitulatie 
van Warschau, na welke hij 

Polen verlief, j zijne goederen 
.werden verbeurd verklaard, en 
hij overleed in 1835 te Smyrnuti 
op eene reis naar Jerusalem* 
Met hem stierf de mannelijke 
stam der familie PAC uit, zgne 
eenige dochter LOUISE is de 
echlgenoole van den vorst IM 
VEIUUS SAPIEHA. 

* PACCA (BARTHOLOMEOS) m* 
ter al geheele vervanging vm 
dat Art. in het Wbh. —, kard> 
naal-bisschop van Ostia en 1 # 
letri, en deken van het H. Gol» 
legie, werd den 25 Deceuibef 

j 1756 te Benevento geboren. Met 
een openhärtig en opregt ge-
moed en een helder oordeel 
begaafd, openbaarde zieh teeä» 
in zijne vroege jeugd in al zijne 
handelingen eene edele rond? 
borstigheid, welke hij in den 
langen loop van zijn ztätmstnh 
mig leven nooit verlöschende. 
Wog als knaap, werd hij te zij-
ner ontwikkeling aan de Jesuiten 
van het Napolitaansch collegie 
overgegeven; niet lang echter 
na de bekende lotgevallen, welk» 
de maatschappij van JBSBS trof
fen , kwam hij in het College 
Clementinum te Borne, in hei* 
welke de bloem der voornaamste 
familien van Italie, op eene 
lofwaardige wijze wordt opge* 
voedj daar bragt hij zijne voor-
bereidende Studien en den № 
gang der wijsbegeerto ten einde, 
en daar hij meer neiging voof 
den priestersland, dan voer-»* 
Mal theser- r idder-orde , voor 
welke zijne ouders hem reeds 
vroeger bestemd hadden,_8* 
voelde, zoo legde hij ziehi * 
de Academia ecclesiastica v/e w r ä 
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op de beoefening der regts« en 
godgeleerdheid toe. Dit was 
echter slechts de voorschool tot 
dieper en uitgebreider S t u d i e n . 
Tegen het einde der 18. e eeuw 
verhief zieh een dubbele strijd 
tegen het Catholrjke geloof t. de 
eene van den kantderfilozofen, 
de andere van den kant der 
jansenisten. De eerste waren 
gewapend met ongewijde ken-
nissen en • wetenschappen , de 
andere uitgerust in de weten-
schap der kerkelijke'zaken en 
met eene menigte drogreden, 
welke verbazing verwekten. De 
hierdoor teweeggebragte theolo
gische geschillert ontvlamden 
heviglijk in de collegién, aan 
de universileiten, in de semi-
narién, in de geeslelijke orden 
en zelfs in familiekringen, zoo-
dat de goedgezinden en gema-
tigdsten zieh niet dan al te 
dikwijls in de noodzakelijkheid 
zagen verplaatst om met open 
vizier voor de waarheid te strij-
den, waartoe in eenen meer 
dan gewonen graad wetenschap 
en wijsheid gevorderd werd. Aan 
deze nieuwe en meer uitge-
breide vormen der theologische 
welenschap verschalte de ex-
jesuit ZACCARIA, (zìe dat Art. 
•Wbk.-), met veel geest en ijver 
te Rome, bij de Academia eccle
siastica ingang en heerschappij. 
Van hem leerde haar de jonge 
abate. PACCA, welke door de 
scherpzinnigheid en vlugheid 
van zijn verstand weldra bo-
ven alle anderen de achlingen 
Hefde van zijnen geleerden mees-
ter in zulk eene male won, 
M deze, die met Pius VI , den 

groolen, verheven geest, in ge-
stadigen en verlrouwelijken om-
gang stond, bij elke gefegenheid 
de builengewone vorderingen 
van zijnen jongen kweekeling 
prees. Omtrentdezentijdmoest 
de nunciatuur te Keulen bezet 
worden, en de Paus , de zeld-
zame eigenschappen van PACCA 
indachtig, beschouwde dfezen, 
ofschoon hij naauwelijks 28 ja-
ren oud was, als geschikt voor 
dezen gewjgtigen pöst , en be-
noemde hem ook werkelijk tot 
denzelven, en het gevolg leerde 
dat de H. Vader niet mis ge-
rekend had, PACCA volgde na 
het aanvaarden van zijnen post 
naauwgezet de beginselen en 
handelwijze van zijnen voorgan-
ger Monsignore BELLISONI op. 
Even gelijk h i j , trad hij in 
vriendschapsbetrekking met den 
onvermoeiden DE FELLER, van 
wiens werken hij zieh niet zel-
den ter bestrijding bediende van 
valsche grondstellingen en theo'» 
rien, welke toenmaals openlijk 
geleeraard werden, aan univer
siteiten , die niets Catholijks 
hadden dan den naam. Indien 
er met eene partij van het 
aartsbisschoppelijk - keurvorste-
l'rjke hof, aan welke de tegen-
woordigheid. van eenen nuntius 
in die gewesten niet bijzonder 
welkom was, geschillen ontston-
den, zoo trachtte hij dezelve 
met beleid btjteleggen, of gaf 
door den abate ZACCARIA , een 
naauwkeurig verslag derzelve 
aan den n. Vader, en volgens 
diens uilspraak regelde inj zijne 
handelingen. Doordrongen van 
het gewigt zijner apostolische 

2 
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zendiag, eu geene. moeile onl-
ziend«; om- een vast en onfeil-
baar rigtsnoer in zijne hande-
lingen te bekomen, las hij met 
alio vlijt..en inspanning, de 
lfivensbeschrijvingen der beide 
kardinale» COMÉNDOSE van Ber
gamo en .BENTJVOGLIO van Fer
rara, beide in de geschiedboeken 
des'Rooraschen Stoels met roem 
gepoemd, wegens de groóte en 
moeijelijke werken, welke de 
eanein JDnitschland, Engeland 
en: Polen,, de andere in Vlaan-
deren en FrankHjb, met eene 
zeldzame • en bewonderenswaar-
dige-.1 bekwaamheid, in hei be
lang äer Kerk, zegenrijk uit-
«oerdett} en wel in, tijden, in 
welke de door de reformatio 
verwekle godsdienst - oorlogen 
zulks het minst deden hopen. 
Wijl hij had opgemerkt, dat 
door .de zorgeloosheid van ver
scheiden geestélijke herders, die 
zieh min of meeraan een we-
reldsgezind leven overgaven, het 
op vele plaatsen aan allen ker-
kelijken bijstand onlbrak, onder-
nam hi j , met toeslemming en 
op last des Pauses eene rond-
reis door de verlatene bisdom-
men , trok , zonder bezwaren 
of kosten in aanmerking te ne-
men, door Steden, vlekkett en 
dorpen, besteeg de toppen der 
hoogste bergen, en bediende 
de heilige Sacramenten op ver
scheiden plaatsen, waar mon 
sedert menschengeheugen, de 
stem van eenen bisschop niet 
gehoord, geenen bisschop gezien 
had. Deze geschikle en beste 
geneesmiddelen wendde hij legen 
het algemeene bederf aan; maar 
behalve de traagheid en het 

Janseniste zuurdeesem van ve!» 
geestelijken, trok de Franscbe 
omwenteling, met hare verschrie 
langen, verwoestend legen de 
heilzame uitwerkselen te veldeV 
daar zij met eene ontelbare nw 
nigle uitgewekenen, welke gcooM 
tendeels de Vbltäiriaansche be-
ginseien hadden ingezogen, deze 
gewesten overstroomde, en de 
verderfelijke besmetting des on». 
geloofs aldaar verspreidde. 
Overtuigd., dat hij van zpen 
kant niets, wat in zijne magt 
stond, ten beste der lerk on> 
beproefd had gelaten, en ioo 
wel door de laatste ondervin* 
ding als door de geschieden.» 
geleerd, zag PACCA dea-onb» 
dwingbaren loop der treurigsl« 
gebeurtenissen, welke Euroftt 
zouden treffen, vooruil, en 
verliet daarom, ofschoon tot de 
nunciatuur van den wsimWfg 
te Lissabon bevorderd,Mta$' 
land met een beklemdhart en 
in die diepe zwaarmoedigheidi 
welke hem nimmer, zelfs niet 
in de opgeruimdste oogenblik-
ken zijns levens, meer verliet-
Naar, Rome teruggekeerd, ont-
ving hem de Paus met de be» 
loonendste bewijzen eener w«r« 
vaderlijke teederheid, en pf-e«5 

naar Verdienste zijne waardige 
houding. Daarop reisde hij jrnßi 
eenen gerusten geest naar № 
tugal, waar hem nieuwe W 
stelingen en nieuwe lauwers 
wachtteh. Daar vond hij «№ 
kelijk het koninklijke hol zeer 
godsdienstig, de bevolking 
nemend Calholijk; maar № 
opzigle van den verlegener-
diger van Rome waren de rni-
nisters, kweekelingen en op-
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volgers van POMBAL , ingenomen 
en ' ergdenkend ; in de hooge-

' school te Coïmbra was degees-
télijkheid volgens Janséniste 
beginselen onderwezen, en in 
niet weinig kloosters èpenbaarde 
zieh een wereldsgezinde geest. 
De uitgebreide kundigheden van 
PACCA , zijn scherpzinnig ver-
stand zoowel als zijne openhar-
tige inborst, verschaften hem 
bij allen- hooge achting en eer-

- bied, doch niet in den graad, 
dat het hem zou hebben kun-
nen gelukken , de ministers tot 
den vroegeren eerbied voor den 
heiligen Stoel, noch de geeste-
lijkheid tot gezonder inzigten 
en tot. eenen beteren levens-
wandel terugtebrengen. Wijs-
selijk vermeed hij dus zoo veel 
mogelijk aile geschillen, terwijl 
hij.met diepe hekommërniszag, 
hoe de ergernis van verkeerde 
beginselen in het theologisch 
onderwijs onophoudelijk toenam 
en zieh uitbreidde. Van den an
deren kant beangstigden hem 
de berigten van de vreesselijke 
Fransche omwenteling, en toen 
hij vernam, dat dezelve zegen-
rijk in ' Italie, j a , zelfs tot 
binnen de muren van Rome 
was doörgedrorigen, sidderde hij 
op het denkbeeld, dat CHRISTUS 
in den geheiligderi en verbeven 
persoon, van zijnen Stadhoudèr, 
anderraaal gehoond mögt wor
den. Maar welke, magt buiten 
de Goddelijke is in Staat om 
aan het teugelloos voorthollen 
der omwentelingen grenzen ' te 
stellen ?s — Paus Pius Vlwerd 
van den ötoel van PETRUS in 
de gevangenis te Valence ,ge-

worpen, en stierf aldaar van 
smaad en eilende. De geheele 
Christenheid was in diepen 
rouw gedompeld; vooral was 
als verpletterd de nuntius te 
Lissabon, dien de heilige Va-
der zoo bijzonder lief had, met 
vertrouwen en bewijzen van 
welwijlendheid zoo gelukkig 
maakte. Getuigen van zijn dank-
baar hart gaven de prachtige 
exequien, welke het diplomati
sche ligehaam en het konink-
lijke hof bijwoonden. Niet lang 
daarna benoemde de nieuwe 
Paus Pius VII , den 28 Febru-
arij 1 8 0 1 , hem openlijk tot 
kardinaal. Hij begaf zieh daarop. 
naar Rome, alwaar hij gedu-
rende verscheiden jaren voor de 
wetenschappen leefde. Intus-
schen had de overwinnaar bij 
de Pyramiden en Mj Marengv 
door (Je kracht des zwaards de 
ömwenteling beteugeld, en eene 
keizerskroon • in Frankriß op-
gerigt, waarop hij zieh door de 
hand des Pauses liet krooneh. 
Men hoopte op dagen vanvrede 
voor de Kerk, en otteindige 
bedruktheid wasin aannadering. 
In 1809, toen de Fransche le
gerscharen Rome reeds binnen 
drangen, toen kardinalen en 
prelaten door militaire overmagt 
in ballingschap verdreven wa
ren , benoemde de H. Vader 
den kardinaal PACCA tot zijnen 
staatsrsecretaris. Onderworpen 
en gehoorzaam nam hij dezen 
post aan, en werdalsgetitouwe 
dienaar en onverschrokken i ve r -
dediger van. den heiligen Stoel 
na weinige maanden den:,foem 
waardig. om met den nooit 

3 v 
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volprezen Paus gemeenschappe-
lijk de schuld te drageo, van 
op eene vrije en edele wijze 
den overweldiger tegenstand te 
hebben geboden, zoodat hern 
met den groolen Pius, da.kei-
zerlijke wraak trof, hij met 
hem bij nacht uit Rome weg-
gevöerd, doch daarna van hem 
gescheiden werd, en meer dan 
drie jaren in de verschrikkelijke 

• geva&gsnissen van Feneslrelle 
bleef opgesloten. Hij droeg zijn 
awaar lot in eenen apostolischen 
geest, lerwijl hij in het gebed en 
in de studien, legen het bittere 
van dit akelige verbmjf troost 
en verlichting zocht. Eindelijk 
behaagde het den Heer aan dit 
lijden eeu einde te maken. PACCA 
keerde met den evenzeer be-
vrijden Paus , onder het alge-
meen gejuich der vqlken, naar 
Rome terug. Daarop bekleedde 
hij na elkander verschillende 
post-en, was meestal in kerke-
lijke congregation werkzaam, 
waarin hij met beleid en wijs-
heid het grootste nut stichtte, 
werd kardinaal-bisschop en be-
stuurde na elkander de bisdom-
men van Framti van Porto en 
$U Busini en eindelijk als de-
ken van het heilige collegie, 
dat van Ostia en Velletri, In 
deze drie diocesen zullen zijne 
buitengewone weldadigheid en 
zijne herderlijke deugden nog 
lang in gezegende herinnering 
blijven. Nadat de kardinaal on
der het pontificaat van LEO XII, 
den post van geestelijkenschat-
meösler nedergelegd, en, door 
zacht geweld daartoe bewogen, 
dien van pro-datarius aangeno-
men had, waarbij hij niet op-

hield, aan de andere congrega-
t ién, waarvan hij prefekt of lid 
was , zijnen bijstand te verlee-
nen , vond hij eindelijk tijd, 
om zijne geschiedkundige ge-
denkschriften, bijeentezamelen • 
en in het licht te geven. Da-
zelve bevatten het berigt der 
gewigtigste gebeurtenissen waat*-
van hij ooggetuige was, en 
waaraan hij medewerkte, van 
het begin zijner openbare loop-
baan 1 7 8 5 , tot het einde vàn 
het jaar 1816. Het zijn de 
volgendo: l . o Memorie storiche 
del Ministero e de' due Viaggi 
in Francia e della Prigionianel 
Forte di S. Carlo in Feneslrèlle, 
del Card. BARTH. PACCA; —2.« 
Memorie storiche sul soggiorno 
del Card. BARTH. PACCA in Ger
mania dall' anno 1785 al 1794 
in qualità di Nunzio apost. al 
Tratto del Reno enz. Me' «en 
aanhangsel over de Nunùiaturen, 
en een tweede, over de gfoote 
verdiensten van het Dom-kapiltel 
en de magistraat van Keiden> 
ten opzigte van den heiligw 
Stoel, in het Hoogd. vertaald. 
6 d l . n , in 8 . v o , Augsburg, 
1830—36; — 3.o Notule M 
Portogallo con una breve Rela
zione del Nunciatura di Lisbona 
dell' anno 1795 fino «11802 < 
scritte dal Card. BARTH.PACCA, 
già Nunzio presso quella corte! 
— 4.o Relazione del Viaggio™ 
Pio P. P. VII a Genova nella 
Prima vera dell' anno 1815 " 
del suo Ritorno in Roma; — *° 
Notizie isteriche intorno aliavi® 
ed agli scritte di Monsign-^f' 
OESCO PACCA Arcivescovo éw 
nevenlo, publicate dal prò-
BARTH. PACCA, SUO 
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— 6.0 Aggiunte alle prime Me
morie storiche del Ministero de 
due Viaggi in Francia, e della 
Prigionia nel'Forte dì S. Carlo 
in Fenestrelle, del Card. BARTH. 
PACCA. De meeste dezer ge-
denkschriften zijn in het Fransch 
vertaald, en een gedeelte der-
zelve ook in het Nederduitsch > 
Utrecht, 1837, 2 di.», in 
Het laalsta letterkundige werk 
van PACCA, en als ' tware het 
godsdienslige testament zijner 
schoone ziel is de Verhandeling 
over den werkelijken toestand 
des Catholicismus in de ver-
schillende deelen der Christelijke 
wereld, welke hij in Aprii 1843 
bij de ptegtige opening der Ac
cademia di Religione cattolica 
voordroeg. Deze eerwaardige 
grijsaard, in wien de hooge ja-
ren den geest niet in het minste 
verzwakt, noch de heldèrheid 
deszelven beneveld hadden, vi«I 
op den avond van den 6 Oc-
tober 1843 in zijne eigene ka-
mer (*), toen hij zich van eene 
knieling wilde opheffen, waarbij 
hij zich zoo zeer aan het dij-
been kwetsle, dat hij zijne ge-
wone dagelijksche wandelingen 
niet meer kon màken, en zijne 
gezondheid, als ' tware , weg-
kwijnde. In Aprii 1844 overviei 
hem eene zeer hardnekkige 
koorts rnet borst-ontsteking, die 
hem bintten 17 dagen geheel 
verteerde. Hij nam bijna tot 

M 

aan den laatslen ademtogt deel 
aan de gebeden der priesters, 
en ontving op zijn verlangen 
de generale absolutio van Z. H. 
GREGORIÜS XVI , die dat waar-
dige Hoofd der Kerk hem niet 
dan onder heete tränen kon 
geven, en stierf den 19 April . 

' 1 8 4 4 , in öngesfoorde vreugde 
in den Heer, den dood des 
regtvaardigen. Zijn naam ge-
vlochten in de gewigtigsle ge-
beurtenissen van twee eeuwen, 
nam voor zijn verscheiden reeds 
deel aan de onsterfelijkheid zij
ner geschritten, en wij loven 
met bewondering en eerbied de 
eeuwige Voorzienigheid, dat zij 
ons zulk een helderlichtend 
voorbeeld gaf, waaraan wijdui-
delijk kunnen zien, hoe men 
in alle gebeurtenissen, gelu/fc-
kige enrampspoedige, met waar-
dcgheid en standvastigen moed, 
de zaak der godsdienst behoort 
te verdedigen. 

PAGÄNINI (NICOLO) , de be-
roemdste en grootste vioolspe-
ler vah den nieuweren lijd, 
den 18 February 1784 te Ge
nua geboren, leerde van zijnen-
vader, die een koopman was, 
de eerste beginselen der toon-
kunst , en openbaarde weldra 
een vroegrijp talent op het in
strument, dat hem beroemd 
moest maken. Naäuwelijks acht 
jaren oud zijnde* speelde hij 

4 • 

(*) Hern, die steeds de getrouwe deelgenoot des Kjjdens, de wakkere 
verdediger der regten van den nooil volprezen Pius VII was geweest, 
viel ook de eer ten deel van eene gelijke oorsaak des dodds, als 20 
men vroeger zijnen heiligen meester had getroffen, de zijne te mögen 
fernen. ]N ed. B e w e r k e r . 
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wekelijks driemalen in de kerk, jj 
en deed zieh in de Salons hoo-
ren. Vóór dien tijd had hij 
reeds, zegt men, eene Sonata 
gecomponeerd, die met eenige 
andere Werken zijner kindsch-
heid i s verloren geraakt. Onder 
de leiding van PAÖR (zie dat Art. 
•Wbk.-) geplaalst, dietoenmaals 
kapelmeester van het conserva-
torium te Parma was , beval 
deze, door zijnen aanleg g e -
\ rotten, hem dringend aan zij-
nen ouden meester GIRETTI aan, 
die hem de regels van het con
trapunto , leerde, en zelf hem 
in de overige geheimen der 
compositáe inleidde. lía eeni-
gen tijd het orkest der zuster 
van NAPOLEON te Lucca bestuurd 
t e hebben, volgde hij zijne zucht 
op om te reizen, en doorkruisle 
sedert 1813 Europa zonder zieh 
ergens te kunnen vestigen. Hij 
Het zieh eerst in de voornaam-
ste Steden van Italic, zoo als 
Milane, Turijn, Rome, Napels 
enz. hooren, en begaf zieh in 
1828 naar Weenen, alwaar hij 
met geestdrifl onthaald werd. 
De herinnering aan zijn verblijf 
in die stad is door eenen ge-
denkpenning bewaard gebleven. 
Van Weenen begaf hij zieh naar 
al de hoofdsteden van Duitsch-
land, waar hem alom het vlei-
jendst onthaal te, beurt viel. 
Eerst in 1831! kwam hij te 
Parijs, alwaar hij door do di-
lettanli met ongeduld verwacht 
werd. Hij gafer vijftien con-
cerlen, die zeer bezocht werden, 
en waarvan het uitwerksel was, 
zijnen reeds zoo groolen roem 
nog te doen locnemen. Hij ging 
vervolgens te London nieuw« toe-

P A J . 

juichingen inoogsten, en kwam 
in 1835 te Parijs terug, dooh 
door eene onbegrijpelijke eigen' 
zinnigheid, weigerde hij Ihans, 
ondanks al den aandrang zijner 
bewonderaars, zieh te doen hoo
ren. Zijne wankelende gezond-
heid bewoog hem naar llalil 
terugtekeeren. Met schatten be
laden begaf hij zieh dervvaarts, 
kocht bij Parma eene Villa, 
deed zieh nu en dan nog, in 
legenspraak met zijne vroeger 
zoo beruchte gierigheid, len 
voordeele van liefdadige gestieb
ten hooren, en overleed te 
Nizza, den 2 7 Mei 1840. Van , 
zijne Composiliän, die hij ge-
woonlijk zeer verborgen hield, 
zijn er slechts vier in het licht 
•versehenen. Zijn door de dag-
bladen bekend gemaakt testa-
ment bevat zeer zonderlinge 
beschikkingen. Er bestaan ver
scheiden Levensbeschrijmngen 
van dezen grooten toonkunste-
naar. 

PAJOL (CLAUDE PIERRE, graafj, 
luitenant-generaal, in 1772 te 
Besangon uit eene achtbare fa* 
milie geboren, maakte zic» 
gereed om den leergang der 
regten te volgen, toen de Fran-
sehe omwenteling hem de loop* 
baan der wapens kwam openen. 
Na in 1790 een brevet van 
onder-luitenant te hebben № 
komen, onderscheidde hij zien 
weldra, en, door KLEBER tot ad-
judant verkozen, gaf hij nieuf 
bewijzen van beleid en »oedi» 
de Nederlanden, aan den № 
en in Zwitserland. Tot kolone 
van het 6,* hoezaren-jegiroew 
benoemd, diende hij in l * y ö 
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met dat corps in Italie en ver-
volgens in Duitsehland onder 
MORE AU , in den voor de Fran-
schen roemrijken veldtogt, die 
de overwinning van Hohenlin
den bekroonde (zie MORÉAU 
-Wbk-). Onder net keizerlijk 
bestuur verscheen hij weder 
met eer op de voornaamste slag-
velden, te Austerlitz, Wagram 
ènz. In 1812 voerde hij als 
divisie-generaal, in den Russi
schen veldtogt het bevel over 
de voorhoede, nam Minsk en 
Mojaïsk i n , waarbij hem een 
arm verbrijzeld werd ; in het 
volgende jaar droeg hij bij tot 
de overwinning van Dresden. 
Bij Leipzig werden tot 16 paar-
den onder hem weg geschoten, 
terwijl hij met wonden bedekt, 
als dood, in die slad werd ach-
tergelaten. In 1814 heroverde 
hij Montereau op de bondgenoo-
ten ; deze stoute daad droèg 
zoo zeer de goedkeuring van 
NAPOLEON weg, dat hij PAJOL 
tot groot-officier van het legioen 
van eer benoemde, zelf hem 
op het slagveld met de ïnsi-
gniën derzelve versierde, en 
terwijl hij hem omhèlsde, uit-
riep:' Si tous les généraux m'a
vaient servi comme vous, l'ennemi 
né serait point en France ! (Had
dien alle veldheeren mij gediend 
zoo als gij, de vijand zou niet 
in Frankrijk zijn); en in 1815 
maakte hij zieh, op den oogeh-
blik waarop de slag van Water
loo werd geleverd, meester van 
Namen. Daar hij geweigeret 
had tot de capitulatïe van Pa-
rßs toetetreden, geraakte hij 
buiten betrekking, en verscheen 

M' 

eerst weder in 1830 op het 
tooneel. Hij ondersteunde als-
toen de omwenteling uit al zijn 
vermögen, en terwijl hij den 
3 Augustus de opstandelingeh 
naar Rambouillet voerde, be-
woog hij KAREL X om zieh te 
verwijderen. Tot gouverneur 
der 1.« militaire afdeeling en 
pair van Frankrijk benoemd, 
hoopte h i j , toen de ouderdom 
van aftreding voor hem was 
aangebröken , dat uit aanmer-
king zijner diensten, er te 
«ijner gunste eene uitzondering 
zou gemaakt worden j in deze 
verwachting bedrogen, weigeirde 
hij het gouvernement van het 
Louvre met den litel van adju-
dant des konings, en overfeed 
te Parijs den 21 Maart 1844 , 
ten, gevolge van eenen val', wel
ken hij bij het opgaan der trap-
pen vah de TuiletiSn gedaan had. 
Hij zag den dood met de gelä-
tenheid eeiis Christens en de 
onverschrokkenheid eens' sol-
daa ts naderen. Zij n portret ten 
voete ui t , door zijne zonen aan 
zijne geboorleplaats aangebo-
den, versiert de groote zaal der 
mairie. , 

PALAFOX-Y-MELZI (don JOSE 
DE) , herlog van Saragossa, en 
Spaansch. veldheer, in 1780 
uit eene der öudste en aan-
zienlijkste familien van Arra* 
gonie geboren. Reeds jong in 
het militaire huis des konings 
van Spanjeopgeriomen, hadhij 
de achting van FERDINAND ver-
diend, die hem bij verschillende 
gelegenheden bewijzen van ver» 
trouwen gaf, . In 1808 verge-
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zelde hij de koninklijke familie 
üw.vBayonne; raaar het gelukte 
hem te ontsnappen, en in Ar-
ragon teruggekeerd., werd hij 
door het volk tot kapitein-ge-
neraal van' het koningrijk en 
gouverneur van Saragossa uit-
geroepen. Hij hield zieh oogen-
blikkelijk. bezig, om de stad 
in Staat van verdediging te stel
len, en, ondersteund door eene 
bevolking, die zieh liever onder 
de bouwvallen harer huizen 
wilde begraven, dan zieh over-
geven, bood hij den Franschen 
eenen tegenstand, waarvan roen 
het voorbeeld van onwrikbaar-
heid , niet dan in de oude ge-
schiedenis wedervindt. Na eene 
belegering van drie maanden, 
waarin elke straat, elk huis 
heviglijk betwist werd, van 
levensmiddelen ontbloot, en 
terwijl hij zijn leger dagelijks 
door de besmettelijke ziekte ge-
dund zag, sternde PALAFOX den 
21 Februarij 1809 eindelijk in 
eene capitulatie toe. Gevanke-
lijk naar Franhrijk gevoerd, 
werd hij tot in 1813 in den 
sloUoren van Vincennes opge-
sloten, en kwam met FERDINAND VII te Madrid terug, welke 
Vorst hem in zijnen post van 
kapiteio-generaal van Jrragon 
bevestigde; maar, tot groote 
verbazing van Spanje, verklaarde 
hij zieh in 1820 voor de con-
gtitutie, en onderteekende in 
1823, een prolest legen de magt 
des konings. Van toen af hield 
nij op , zieh met de openbare 
zaken bezig te houden; en na 
de tweede herstelling van FER
DINAND, ging hij voort vreedzaam 
op zijne landgoederen le leven, 

alwaar hij in 1843 overlecd, 
door nieuwe wanorden, nieuws 
omwentelingen omringd, waar-
aan hij geenerlei deel nam. 

* PAJJTZSCH (JOHANN GEORG), 
een Saksische boer, die zieh als 
sterrekundige heeft.beroemd ge-
maakt, werd den 11 Junij 1723 
te Prohlitz bij Dresden geboren, 
oefende zieh, zonder eenig om 
derwijs, in de kruid- en sterre-
kunde, en werd bekend, toen 
hij den 2 5 December 1758 d« 
komeet ontdekte, welker wedej?-
verschijning HALLET (zie dat Art. 
•Wblc.-) vooraf had aangekondigd» 
en die alle sterrekundigen sedert 
lang te vergeefs zochlen. Ten 
gevolge dezer ontdekking werd 
PALITZSCH corresponderend lid 
der koninklijke maatsebappij van 
Lenden en der akademie van 
Petersburg, doch bleef daarbjj 
niettemin zijne landelijke bessfg-
heden wqarnemen. Hij overleed 
in Februar« 1788. 

PALLOY (PETRUS FRANCISCO), 
bekend onder den naatn van 
Patriot Palloy, dien hij zieh 
zelven gaf, in 1764 te Parti* 
geboren, was een aannemervan 
gehouwen. Den 14 Julij l 7 8 9 

figureerde hij onder de over* 
winnaars der Bastille, en met 
de siech ting dezer sterkte be-
las t , wist hij van den verfeoop 
der bouwstoffen eene zeer voor< 
deelige partij te trekken. №J 
gaf aan dezelve vervolgens al
lerlei vormenengedaantenj van 
hard- of arduinsteenen verväp 
digde hij model-plannen dar • 
gevangenis, daarna borstbeelde» 
van aldegodhedendestijavfl«-'' 
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die hij naar de 83 departemen-
ten , aan de afgevaardigdea en 
ministers, en , wat nog meer 
in het oogloopende i s , zelfs 
aan LODEWIJK XVI zond, die 
hem dezelve zeer ruim betaalde. 
Hij liet vervolgens vaa het ijzer 
der kluisters en kelenen, welke 
hij in de gevangenhokken vond, 
gedenkpenningen slaan, en ook 
deze kostbare reliquien, zond 
hij aan alle ambtenaren, en 
verkocht dezelve aan de opge-
wondenen en onnoozelen, die 
dezelve wilden koopen. Daarop 
ging hij zieh met ter woon te 
Scedux vestigen, werwaarls hij 
het geheele materieel zijner nijr 
verheid overbragt, en ondanks 
de groote voördeeleü, welke hem 
dezelve verschaft had , bevond 
hij zieh ten gevolge van dwaze 
speculation of nuttelooze uitga-
ven, weldra in eenen staat van 
bekrompenheid. Op den 10 
Augustus 1792 zag men hem 
ondef de dapperen, die de zon-
der verdediging gelatene Tuile-
rien aanvielen, en een jaar 
later bood hij der conventie 
andermaal eenen steen der Bas
tille aan , die denzelven aan-
nam. Eenige maanden daarna 
wees de gemeente van Parijs 
deze geschenken van de hand, 
en deed hem als geldafperser 
gevangen zelten. Zoodra hij 
in_ vrijheid was gesteld, begaf 
hij zieh weder naarzijne schuil-

laals, en deed niet meer van 
em spreken, zoo lang als Ro-

BEsr-iEartE leefde. Sedert dien 
lijd, zag men hem bij elke om-
wenteling gereed, om de over-
winnaars te bezingen en vooral 
oru hun vragen te doen. Zelfs 

bood hij der reslauratie siechte 
verzen aan, en plaatste belag-
chelijke transparanten boven 
zijne deur. De gelukwenschin-
gen, welke hij deromwenteling 
van 1830 aanbood waren leven-
diger en waarschijnlijk opregter. 
Toen trad hij op aan het hoofd 
dier bastille-heldeu, welke men 
zieh beijverde in eere te her
stellen, en aan welke men eene 
jaarwedde van 500 frc. s toelegde. 
Slechts weinige jaren had PAL-
IOV er genot van, daar h i j , 
den 19 Januarij 1835 te Soeauoc 
overleed. Er bestaan van hem 
verscheiden gelegenheidsschrif-
t en , thans geheel vergeten, en 
diegeen beter lot waardig zijn. 

* PALM (JOHANN PHILIPP), 
boekhandelaar te. Neimmberg, 
in 1768 te Schorndorf in het 
Wurtembergsche geboren, kwam 
in zijn 14.o j aar , bij zijnen 
oom, den boekhandelaar PALM 
te Erlangen, als leerling; stond, 
nadat zijn leertijd ten einde was, 
verscheiden jaren als bediende 
in den Andrea'sehen boekhandel 
te Frankfort a. M.. en in die 
van VON DEN HOL , te Göttin
gen, keerde daaröp naar zijnen 
oom te Erlangen terug, en 
werd van hier döor aanhuwe* 
lijking bezitter des boekhan-
dels van STEIN te Neurenberg, 
Toen in de lente 1808 het 
vlugschrift Deutsehland inseir 
ner tiefsten Erniedrigung in 
het licht verscheen, , hetwelk 
ten'doel had, om aan de Duit-
ischers de eilende voortestellen, 
waarin zij door de Fransche 
dwingelandij vervallen waren, 
en hen opterpepen, om zieh 
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sterk te maken en legen de-
zelve leslrijden, lietNAPOLEÓN, 
den utlgever en de verspreiders 
deszelven door zijne agenten 
opsporen. De verdenking viel 
op den boekhandel van STEIN , 
welke het géschrift aan eenen 
boekhandel te Augsburg gezon-
den had. PALM werd te Neu
renberg door twee Fransche 
gend'armes in hechlenis geno-
men, en eerst naar Ansbach", 
doch den 2 2 'Augustus daarop-
volgende naar Braunau ver-
voerd, waar zun proces met 
zulk eene overijüng» werd voort-
gezet, dat hij reeds den 26 
Augastus door eene buitenge-
wone militaire commissie, als 
verspreider van Schandschriften 
tegen k'eizer NAPOLEON (tíigenlijk 
op diens uitdrukkelijk bevel, 
zonder , géregtélijk onderzoek), 
ten dood veroordeeld, en ha 
verloop; van 3 iiren gefusileerd 
werä. — Das stierf PALM un
schuldig, alseen offer der wil- ¡ 
lekeur van den toenmaligen 
dwingeland van Europa. Ove-
rigens is door Fransche officie-
ren dikwerf beweerd geworden, 
dat niet NAPOLEON zelf, maar 
BERTHIER, die de overháasting 
van het proces en de afwijzing 
van éen nader onderzoek be
werkt heeft, de eigenlijke oor-
zaak van dezen geregtelijkon 
moord is geweest. Door vele 
Steden en bijzondero personen, 
waarondér zelfs de- keizer en 
de keizerin-möeder van Rus-
lana, werden inzaráelingen voor 
de familie PALM gedaan. Ver-
gelijk: het géschrift Joh. Phil. 
Palm, ein Beitrag zur Geschichte 
des let sien. Jwirsebents door 

JULIUS graaf SODEN , Neurenborg. 
1814. 

* PALM (JOANNES HENRICUS VAH 
DER), .hoogleeraar in de Ooster-
söhe letterkunde en kanselwelr 
sprekendheid aan de Leydsche 
hoogeschool, in Julij 1763 ta 
Rotterdam geboren. Na te hof 
den zijne godgeleerde Studien 
te hebben volbragt, bekwam 
hij aldaar in 1784, na de ver-
dediging van zijnen Ecclesiastes 
philologice et critice illustraim 
den doctoralen graad. Spöedig 
daarop werd hij te St. Maartens-
dijk in Zeeland, tot predikant 
der protestantsche gemeente be-
roepen, welke' betrekking hij 
tot in 1787 bekleedde, alswan-
neer de staatkuhdige onlusten 
hem nöodzaakten dat ambt ne> 
der te leggen; hij werd hierop 
bij den beer J. Д. VAN.»BK 
PERRE te Middelburg als huis-
kapellaan opgenomen , en bleef 
in dien kring tot in 1795. In 
1796 werd hij tot gewoon hoog
leeraar in de Ooslersche talen 
en oudheden, en tot uitlegger 
van het Warneriaan'sch legaal 
aan de hoogeschool te Leydf 
benoemd, welken post bij in 
Junij van dat jaar aanvaardde 
met de schoone redevoering du 
litteris Hebraicis exornandis-
In 1799 legde hij de waardig-
heid van rector magnificns n> 
der, en sprak bij die gelegenheid 
weder eene rede: uit•• dem-
HAMMEDE , religionis IslamÜiew 
et imperii Saracenici conditio; 
Nog in hetzelfde jaar wcrd ;"ü 
naar 's Gravenhage beroepsf, 
om aldaar als agent van natio
nale opvoeding werkzaam Ю 
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en nu bleef hij tot in. 1806 in 
staalkundige betrekking. Mid-
delerwijl was de door zijn ver-
trek;naar 'sGravenhage ontstane 
vacature . le Leyden, door den 
hoogleeraär RAU vervuld, zoo-
dat VAN DER PALM in 1806 aldaar 
teruggekeerd, tot hoogleeraär 
in de gewijde dicht» en rede-
kunde benoemd -werd, welken 
leerstoel hij aanvaardde, met het 
voordragen eener redevoering: 
De oratore sacro, litterarum 
Divinarum interprete. Koning 
LODEWIJK benoemde' hern tot 
lid van : het instituut, ridder 
e n ; redenaar der orde van de 
unie.- Eene redevoering door 
hem bij de eerste verjaring der 
stichling dier orde uitgespro-
keh, wordt voor een meester-
stuk gebouden. Nadat in 1808 
professor RAU ' was overleden, 
werden aan VAN DER PALM, bij 
zijn toenmalig hoogleeraarsambt, 
zijne vroegere akademische be-
trekkingen weder aangeboden, 
voor welker aanneming, hoe 
uilgebreid de daaraan verbun
dene werkzaamheden ook waren, 
hij niet terugdeinsde, en die 
hij tot in 70jarigen ouderdom 
met lof en ijver heeft waarge-
nomen. In 1833 verkreeg hij 
een welverdiend emeritaat. Voor 
zoo ver zijne krachten en ge-
zondheid het toelieten, bleef 
hij echter nog sleeds werkzaam 
tot dat de dood hem den 8 Sep
tember 1840 te Leyden tröf, als 
een uitstekende parel in de kroon 
van NeMands letterroem, door 
al t wat bondige geleerdheid op 
prijs weet te stellen, hartelijk 
betreurd. Tot de werken van VA" DER PALM behooren voor-

namelijk : l . o • Bijbelverlaling 
met aanleekenimgen, in 4 . t 0 ' , 
en gr. 8 . v o ; — 2.o Eenige lie-
deren van DAVID ; —• 3.o die 
van ASAPH; — 4.o ISAIAS, in 
3 d l . n ; — 5.o SALOMO; — 6*o 
Bijbel voor de jeagd; — 7.o 
Verhandelingen, redevoeringen 
en Josse geschriften, 4 dl.»; —-
8.o Geschied- en Bedehunstig , 
gedenkschrift van Nederlands 
herstelling, in 8.T° , enz. 

PANNIUS. — De besorgen der 
laatste uitgave van DE FELLER'S 
Wbk. in het oorspronkelijke, 
maken 6p dit artikel de volgende 
aanmerking: » DE FELLER heeft 
zieh bedrogen ten opzigle van 
den naam van dezen fabrikant, 
die FANNIUS en zijn papier 
Fanniaca heetle." Zie -Wbk-
18* dl., .WZ. 438. «<-ri ::: 

PAPISTV (DOMINIGUS), een Schil
der, in 1815 te Marseille gebo
ren, legde zieh van zijne jeugd 
af op de schilderkunst toe. Zijne 
voortreffelijke schilderij van Mo-
ZES tegen de röts slaande Ver-
schafte hem in 1835 den grooten 
prijs van Borne. '• In 1846 be-
reisde hij Griekenland ,en A%ie, 
en bragt o p d e plaals zelve eene 
geleerde herstelling van den verr 
minkten boog van.hetitoAe'Mo» 
tot stand, e n , oudersteund door 
de verlichte welwillendheid van 
den heer PISCATORY en den ad-
miraal TURPIN , exploreerde hij 
het eerste de kloosters van den . 
berg Alhos., Het was hem ge-. 
lukt om op deze wijze de grond-
stoffen tot eene. volledige ge-
schiedenis der Byzantijnsche 
schilderkunst van de 3 . f tot de 
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11.« eeuw te verzamelen. Zijne 
re is , in de Iievuè des deux 
mondes verhaaid, was slechts 
een uittreksel zijner talrijke 
werken, even belangrijk voor 
de oudheidkunde als voor de 
schilderkunst. De lijd gunde 
hem echter niet , dezelve ten 
einde te brengen. In Parijs 
leruggêkeerd, had hij de ver-
gunning bekomen, de plafonds 
van het Louvre te onderzôeken, 
en reeds had hij er kostbare 
stukken van oude schilderkunst 
ontdekt, waarvan men het be-
staan niet vermoedde , toen hij 
in 1849 , in krachtvollen leef-
tijd, door den dood werd weg-
gemaaid. 

* PARAVICINI W CAPELLI (WIL
LEM BARTHOLOME EDDARD), uit 
een geslacht gesproten dat zieh 
vroeger reeds ten opzigte van 
de Nederlandsche artillerie zeer 
verdienslelijk had gemaakt, 
werd den 16 February 1778 le 
Zutphen geboren, trad reeds den 
27 Septbr. 1786 als kadet der 
artillerie in dienst, en werd 
den 31 Deebr. 1792 tot twee-
den luitenant bevorderd. In 
1794 bij de rijdende artillerie 
overgeplaatst, verliet PARAVI
CINI de dienst met eervol «ont-
slag na de revolutie van 1795. 
Den 6 April 1802, trad hij 
weder als kapitein der artillerie, 
in Bataafsche dienst, en werd 
den 15 daaropvolgende benoemd 
tot adjudant van den generaal 
JANSSENS (zie dat Art.), in welke 
belrekking hij verbleef tot den 
8 Junij 1804, als wanneer hij 
tot het 1.« bataillon artillerie 
overging. In 1806 werd PARA

VICINI benoemd tot kapitein-
adjudant der mobiele artillerie, 
en in 1808 tot kapitein by de 
toenmaals vereenigde wapens 
der artillerie en genie. Bij de 
inlijving van Holland bij Frank 
riß, ging hij den 1 Januarf. 
1811 als kapitein over bij het 
9.e regiment Fransche artillerie j 
werd den 12 ,January 1812 
benoemd tot luilenant-kolonet 
en onder-directeur, uit welke 
belrekking hij den 27 Maart 
1813 in zijnen rang werd over' 
geplaatst,' bij het S.o regiment 
artillerie. Den 21 Julij daarop
volgende verkreeg hij het bevel 
over eene divisie artillerie; en 
in 1814 uit zij ne gevangenschap 
in Nederland teruggekeerd, werd 
hij tot luitenant-kolonel der 
artillerie benoemd. Inl816aan 
het hoofd gesteld van den con-
structie-winkel le Antwerpm-, 
en in 1820 naar dien van Delf} 
overgeplaatst, verwisselde hij 
die betrekking bij het materi-
eel , den 18 Julij 1824, met 
die van commandant van bei 
I . 6 bataillon veld-arlillerie, welk 
commando hij na 1826 als ko-
lonel- hjeef behonden. Bij de 
reorganisatie van 1829 werd 
PARAVICINI benoemd tot oom-
mandant der 1.« arlillerie-m; 
spectie, welke' betrekking by 
na 1834 als generaal-mftjo« 
bleef behouden. Hij was als-
toen, even als zijne voorouders 
opgeklommen tot chef van het 
personeel der artillerie, en door 
zijne zorgen werden achtervol-
gens de batterijè'n voor het leger 
uitgerust en de, vesting^ ge-
wapend. -~ PARAVICINI woonoe 
in 1793 en 1794 de ve№8m 
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tegen de Fran?chen b i j , was 
van 1802—1805 aan de Eaap 
de Goede Hoop. In 1806 was 
hij bij het leger te velde in 
Duitschland, van 1807—1809 
op de Zeeuwsche kusten, in 
1810 op de kusten van de 
Znider-zee, en in 1811 in het 
kamp van Bologne. In 1812 
en 1813 woonde hij de veld-
togten van Busland, Saksen en 
Boheme b i j , terwijl hij zieh 
van 1830—1834 in Nijmegen 
bevond. Onder de voornaamste 
gevechten, die hij bij woonde, 
behooren de veldslagen van Smo-
lensko, Erosndi, bij de JBere-
sifia, bij Wihta, Pima, Dokna, 
Peterswolde en Dresden, waar hij 
krijgsgevangen werd gemaakt. 
Den 2 2 September 1811 werd 
hij tot ridder van het legioen 
van eer verheven, en de ridder-
orde van den Nederlandsehen 
Leeuw ontving hij den 7 Oc
tober 1831. Wonden heeft hij 
nooit bekomen, doch in 1812 
zijn beide zijne voeten bevroren 
geweest. Bij de vermindering 
van het Nederlandsche leger in 
1841 werd de generaal PARA-VICINI op pensioen gesteld, en 
koos nu Nijmegen tot zijne 
woonplaats, waar hij in April 
1848 is overleden. PARAVICINI 
paarde bij veel kunde een vlug 
oordeel, eene groote tegenwoor-
digheid van geest en eene ge-
valheid, die, bij zijne minzame 
en beieefde manieren, zijnen om* 
gang even zoo aangenaam als 
leerzaam maakten. Door zijne 
bemoeijingen van 1816 tot 1823: 
heeft het Nederlandsche leger, 
vöör alle andere mogendheden 
v a n het vaste land, een gewij-

zigd Engelsch artillerie-maleri-
eel bekomen ; en met zekerheid 
mag men beweren da t , waren 
toenmaals zijne denkbeeiden ge-
heel ten uilvoer gelegd, dan 
zou de later zoo kostbare ver-
nieuwing van veld-materieel 
nimmer hebben plaats gehad. 

* PAREDES (MARIANO), presi
dent der republiek Mexiko, was, 
ofschoon een der oudste Solda
ten van zijn land ondeelnemer 
aan alle gewigtige gebeurtenis-
sen, sedert de dagen vah ITURBIDE 
in de geschiedenis van Mexiko 
bijna onbekend, tot aan de 
omwenleling van 1840 , die den 
val van BUSTAMENTE tengevolge 
had. Hij behoordetot degene, 
in welke BUSTAMENTE het grootste 
vertrouwen had gesteld, des» 
niettegenstaande was hij bijna 
de eerste, die zieh tegen hem 
verklaarde, en met SANTA* 
ANNA en CORTÁZAR , een der 
geleidende geesten der omwen-
teling. Generaal PAREDES voerde 
toenmaals het bevel in Quere-
taro en BUSTAMENTE trok tegen 
hem op , doch op het berigt, 
dat SANTA-ANNA uit Jalapa en 
Vera-Cruz-op de hoofdslad aan-
rukte , staakte hij zijne onder-
neming. Zeer invloedrijk in dë 
geweslen der bergwerken zijnde, 
werd PAREDES onophoudelijk 
aangespoord, om-zich van het 
opperste gezag meester te ma-
ken , maar hij weigerde zulks 
bepaaldelijk en begunstigde de 
verhefSng van SANTA-ANNAJ Men 
vermoedt dat hij dus handelde, 
wijl hij zieh toenmaals, aan 
het hoofd van een sterk leger-
corps, voor veiliger hield uan» 
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op den presidentssloel. Doom-
wenteling was den 7 October 
voltrokken en SANTA-ANNA dic
tator. Aan PAREDES werd het 
minislerie van oorlog en marine 
aapgeboden, dathij echter even-
zeer van de hand wees, wtjl 
hi] bemerkte dat het er slechts 
om te doen was, om hem van 
de troepen te verwijderen. In 
1844 bewerkte men den val 
van SANTA-ANNA , terwijl HER-
RERA in z'rjne plaals als presi
dent werd aangesteld, die ten 
opzigte van een minnehjk ver-
gelijk met de Vereenigde Staten, 
betrekkelyk de inlyving van 
Texm gestemd was. PAREDES 
was daar legen, doch trok in J 
bet belang van HERRERA met 
zijne 25,000 man tegen SANTA-
ANNA op, die slechts 6000man 
op de been had, en sloeg hem. 
SANTA-ANNA werd verbannen. 
Kort daarna verzelte PAREDES 
zieh echter tegen den president 
HERRERA, dien hij beschuldigde, 
van met de Vereenigde Slaten 
le onderhandelen om de repu-
bliek Mexiko le verbrokkelen. 
PAREDES trok tegen de hoofd-
slad op en deze en het leger 
van HERRERA kozen zijne zijde. 
Den, 12 Junij 1845 werd PA
REDES tot president aangesteld, 
en den volgenden dag stond 
het congres hem joe, het com
mando van het leger overlene-
men, en het burgerlijk beheer 
aah den vice-president BRAVO 
optedragen. Toen in Mei 1846 
de oorlog .met de Vereenigde 
Staten uitborst, stond PAREDES 
aan het hoofd der zaken; maar 
na de terugkomst van SANTA-
ANNA , in Augustus deszelfden 

jaars nam BRAYO den tilel van 
provisioneelen president aan. De 
generaal SALAS. maakle zieh 
meester van den persoon van 
PAREDES , en hij werd in dl 
ciladel van Mexiko gevangen 
gezet, maar in September out? 
vlugtte hij naar Havana. Vas 
daar stak hij later naar Euren». 
over, en intrigueerde, omeenen 
Spaanschen of Franschen prins, 
aan het hoofd der Mexikaan-
sehe regering te brengen. Bit 
mislukte. Later werd het bem. 
vergund in zijn vaderland te: 
ruglekeeren. Hij gaf zieh na 
aan den drank over en overfeed 
eindelijk in een zieken-buis in 
de stad Mexiko in volslageno 
krankzinnigheid. 

PARISET (ETIENNE), een let-
terkundig geneesheer, in 1770 
te Grand, een viele in M 
Fransche Vosges-ùep.1 geboren^ 
maakte, ofschoon zonder fortuiti, 
uitmuntende classisene Studien, 
en werd zeer bekwaam in_dß 
oude talen. Door de requisiti8 

getroffen, werd hij als soldaat 
naar de Vendée gezonden, al-
waar hij de burgerlljke ver-
deeldheden leerde verfoeijen. 
Zoodra hij daartoe in Staat was, 
verliet hij de. dienst, beoefenae 
de geneeskunde, en werd № 
1794 als kweekeling der-«fr 
zondheidsschool, naar P»r#sj«-
zonden ; de hongersnood woedue 
toenmaals in Frankryjk, en by 
zou van honger zijn geslorven, 
indien oen zijner vriendeßi 
RIOOFFE (zie dat Art. -JIW> 
hem niet eenen post van oa-
derwyzer in eene achtbare »• 
miliè had bezorgd, welke famine 
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als de zijne werd, en welker 
weldaden hem in staat stelden, 
de loopbäan te volgen voor welke 
hij zieh beslemde. Na verloop 
van acht jaren, hervatle hij 
zijne geneeskundige studien, en 
in 1806 tot het doctoraat be-
vorderd, maakte hij zieh weldra 
gunsliglijk bekend. Twee jaren 
later werd hij lid van den ge-
zondheidsraad j arts van het 
ziekenhuis van Bicelre en der 
landziekten (epidemien) in het 
arrondissement van Sceaux. Het 
is vooral op de beoefening der 
besmellelijke zieklen, dat hij 
zieh met eenen voorbeeldeloozen 
ijver toelegde. In 1814 was hij 
bijna het slagtoiFer van den 
typhus geworden, hetwelk hem 
slechls ten prikkel verslrekle, 
om met nog meer ijver de mid-
delen ler bestrijding der be-
smelting optesporen. In 1819 
was hij met de gele koorts te 
Cadix; in 1821 te Barcelona, 
alwaar deze geesel was uitge-
borsten; en in 1828 vertrok 
hij naar Egyple, alwaar hij de 
in die geweslen gemeenzame 
pest ging beocfenen. Bij de 
reorganisatie der geneeskundige 
akademie, tot lid derzelve be-
noemd, werd hij in 1822 lot 
blijvend secretaris dier instelling 
verkozen, en door de wijze, 
waarop hij die belrekking ver-
vulde, toonde hij zieh als den 
waardigen opvolger van VicQ 
D'AZYR (zio dat Art. -Wbk.-). 
In 1842 verving hij PELLETIER 
bij de akademie van welen-
schappen, en overleed le Parijs 
den 3 Julij 1847, den roem 
nalatende van een' bekwamen 

HI. DEEIU N 

ar t s , eenen groolen schrijver 
e n , wat meer zegt, van een' 
der mannen, die door hunne 
deugden der menschheid het 
meest tot eer hebben verslrekt, 
Het is bijna onnoodig er bij te 
voegen, dat PARISET opregt 
godsdienslig was, en dat al zijne 
geschriften de levendigste gods-
vruchl en de edelste gevoelens 
ademen. Even zoo zédig als 
geleerd, Steide hij in niets an- -
ders belang dan in de ho'eda-
nigheden des harten, hij schepte 
er behagen in het volgènde ge-
zegde te herhalen, dat hem 
gebeel af'schildert : Er is geen 
ander goed in de wereld dan de 
goedheid. Bij zijn grat' werden 
er verscheiden redevoeringen 
uiigesproken: die van den heer 
FLANDIN, zijn' ambtgenoot en 
teederslen vriend, schildert de 
vefrhevene hoedanigheden van 
PARISËT, en het IS onmogelijk 
dezelve zonder aandoening te 
lezen. Behalve een aantal' Ar
tikels, in wetenschappelijke en 
leiterkundige lijdschrifleu en in 
de Dictionnaire des Sciences mé
dicales verspreid, en vertalin-
gen (in het Fransch) van eeriige 
werken van HIPPOCRATES, heeft 
men van PARISET: l . o Observa-
lions etc. {Waarnemittgen in 
1819, te Cadix omirent de gele 
koorts gemadkl), Parijs, 1820 , 
in 4.*°,' met pl.t"; — 2.o i/t«-. 
toire etc. (Geschiedenis der gele 
hoorls, in het jaar 1821 in 
Spanje ivaargenomen), ib. 1823, 
in 8.™ ; ± - 3.o Mémoire etc. 
[Verhandeling over de oorzaken 
der pest), 1837, in é > ; dit 
i s , zegt een zijner levensbe-
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schrijvers, een waar meester-
stuk j — 4.o Histoire etc. {Ger 
schiedenis der leden der konink-
lijlte ahademie van geneeskunde), 
1845 , 2 dl.", in 12.™° Dit is 
de verzameling der lofteden, 
tea gelale van 2 1 , door PARISET 
in de openbare vergaderingen 
voorgelezen j zij kunnendaver-
gelijking metdie van FONTENELLE 
en CUVIER zeer wel uitstaan. 

PAROLETTI (VICTOR MODESTUS), 
le Turtyn in 1765 geboren, werd 
in 1799 tot secretaris van het 
provisioneel bestuur, en in het 
volgendo ja'ar tot lid der Con
sulta van Piémonl benoemd. In 
1807 , door het Po-dep.1 tot 
het wetgevend ligchaam afge-
vaardigd, werd hij in 1811 se
cretaris van hetzelve, en hield 
twee jaren later op er toe te 
behooren. In 1815 alsFransch-
rnan genaluraliseerd, ging hij 
voort Partys te bewonenj maar 
door de goedheid van zijnen 
souverein bewogen, kwam hij 
tei Turtyn terug, al waar hij in 
1834 overleed. Men heefl van 
hera; .verscheiden werken onder 
welke men onderscheidt : l.o 

. Desoription etc. {Geschiedkundige 
beschrijving der hoofdkerk van 
Stiperga), Turtyn, 1808, in 

lo!., mei p i .} ,— 2.o Turtyn, en 
ztyne zeldzaamheden, 1819, in 
8s° ; ~ 3.o Turtyn, voor den 
vreemdeling toegankeltyk, 1826, 
in 8 . ™ ; 4.o Vite di 6 0 il
lustriPiemontesi, 1826, in 
ibi. ; —- 5.0 Viaggio romantico 
pittorico delle provinole occiden
tali dell' antica e moderna Ita
lia), 1828, 3 di.», in 8 ™ enz. 

* PARROT (JOHANN JACOB FR» DRICH WILHELM), keizerljjk R>№ 
sische staatsraad, den 14 October 
1791 te Sarisruhe gehoreit;, 
was de zoon van den met roem 
bekenden natuurkundige $i 
staatsraad GEORG. FRIEDRICHPAIH 
ROT in Petersburg, bezocht 
eerst de Dom-scnool te RigQ,, 
later het gymnasium teDorpat, 
en kwam in 1807 op de unit 
versileit aldaar, om zieh aan 
de S t u d i e der geneeskunde 
tewijden. In 1811 maakleP** 
ROT nog als student^metMoitm VON ENGELHARDT eene weten-
schappelijke reis door de Krün 
en den Kaukasus; in №% 
diende hij als tweede arts in 
het mililaire hospitaaf le Biga; 
in 1814 werd hij tot Med. Dr, 
gepromoveerd en nog in het 
ze l f de jaar tot corresponded 
l id d e r Petersburger akademie 
benoemd. PARROT ondernamnu 
andermaal buitenlandsche 
tenschappelijke reizen, trad, 
w e l is waar , in 1815, bij№ 
terugkomst van NAPOLEON van 
Elba, als staf-arts der eerste 
klasse, bij het Russische leger 
in dienst i doch verliel bij het 
eindigen van den oorlog deze 
belrekking weder, en bezooht, 
met voortdurenden levendigfi« 
ijver voor de geneeskunde W' 
zield, de voornaamste um-ttf-
sileiten en zieken-huizen «"> 
Europa, ondernam omtrent o> 
zen tijd ook eene wetensobfP' 
pelijke reis door de PymW\{ 
en zette zieh eindelijk in m ' 
bronn neder, waar hij genees' 
kundige pr.aküjk uitoefenoe, 
en tevons als schrijver over № 
geneeskunde optrad. In -
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volgde PARROT eene roeping op 
als gewoon hoogleeraar der Phy
siologie en palhologie naar Dor-
pat ; in 1826 , toen zijn vader 
als lid der akademie naar Peters
burg trok, helastte hij zieh met 
het professoraat der natuurkun-
de, en werd nog in helzelfde jaar 
lid van de school-cömmissie der 
universiteit; van 1831—1833 
bekleedde ;hij het rectoraal; in 
1839 werd hij andermaal tot 
rector gekozen, welke waardig-
heid hij echter van de hand 
wees. Nog tweemalen volgde 
PARROT zijrte zuchl lot reizen 
op; in 1829 ondernam hij eene 
reis 'naar het.gebergte Ararat, 
en bereikle, na twee vooraf-
gaande vergeefsche pogingen, 
den 9 October den top deszel-
ven; eene tweede reis ondernam 
hij in 1838 naar de Noord-Kaap, 
voornamelijk om waarnemingen 
betrekkelijk de slinger-zwaayin-
gen en onderzoekingen betrek
kelijk het aard-magnetismus te 
maken. Van deze reis terugge-
keerd, werd hij door eene zware 
ziekte aangetast, die verschei
den maanden duurde, waarvan 
de aanvallen zieh in 1840 ver-
nieuwden , en die den 15 Jan
uary 1 8 4 1 4 aan zijn leven een 
eipde roaakle. PARROT heeft zieh 
vooral als reiziger onderscheiden 
door de volharding, waarmede 
hij, -zelfs bij geringe middelen, 
zijn doel wist le. bereiken, en 
zieh noch door hinderpalen der 
natuur, noch door yijandig ge-
zinde volken, noch door heer-
schende ziekten Met afschrikken; 
hij heeft wezenlijk bijgedragen 
tot de belere kennis der door 

hem bereisde gewesten, in welke 
bij niet enkel naluurkundige 
onderzoekingen deed j maar ook 
natuur-historische en ethnogra
phische waarnemingen maakle. 
Zy'ne reizen zijn beschreven i n : , 
l.o Reise in die Krim und in 
den Kaukasus, door M. VON 
ENGELHARDT en FR. PARROT, 2 
dl.», Berlijn, 1815—1818; — 
2.o Reise zum Ararat, 2 dl ." , 
Berlijn, 1834. Over de reis 
naar de JSoord-Kaap, heeft PAR
ROT, voor den druk ingorde 
gebragle bouwstoffen nagelalen. 
Van zijne overige Schriften moet 1 

nog vermeld worden : — 3.« 
Ansichten über die allgemeine 
Krankheitslehre, Mitau, 1821. 

PARTODNBAÜX (liODEWWK, graaf 
DE), luitenant-generaal, in 1771 
ta Romilly-sur-Seine geboren, 
begaf zieh in den ouderdom van 
20 jaren als g-renadier, onder 
de Bataillons vrijwilligers van 
Parijs, en werd spoedig by het 
regiment van Hainault tot of-
ficier bevorderd. Bij het leger 
der Alpen aangesteld, onder-
scheidde ; hij zieh weldra ;door 
de inneming van het fort ütelle, 
dat hij slormenderhand Vero-
verde. In 1793 onderscheidde 
hij, zieh op eene niet minder 
schitterende wijze, bij he.t be
leg van Toulon, alwaar hij ern
stig werd gewond. .Tot adju-
dant-generaal en batäijlons-chef 
benoemd, diende hij bij het 
leger van Italie, onder de be-
velen van BONAPARTE en JOUBERT: 
bij den vreds raet zendingen 
naar Rome en Venetiè belast, 
kweet hij zieh daarvan opeene 

2 . . 
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w'y'ze, die hem de achting der 
inwoners verwierf. Na het her-
vallen der v'y'andelijkheden, nam 
hij deel aan de bloedige veld-
slageu, welke onder Verona 
werden geleverd, en werd in 
1799 tot brigade-generaal bevor-
derd. In 1803 tot divisie-ge-
neraal benoemd, werd hij in 
1805 naar -Halle gezonden, en 
werkte krachldadig raede aan 
den goeden uitslag van dien 
veldlogt. Rij den inval in do 
Napolitaanschc Stalen, rnaakte 
hij zieh meesler vau Сарма en 
deed Napels capituleren, alwaar 
zijne divisie het eersle binnen-
Irok. Tot landvoogd van Abrmzo 
benoemd, gelukte hol hem al-
daar de rusl tehandhaven. Op 
den voor do Franschen nood-
loltigen leruglogt uit Rusland, 
gevangen genomen, had hij aan 
de gebeurlenissen vau 1814 
zijne in vrijheidstelli'ng te dan
ken, kwam in Frankrijk terug, 
en wijdde zieh openhartiglijk 
aan de zaak derBouRBONs, Bij 
de twefide terugkomsl. des ko-
uingSj tot gouverneur der 8 . e 

müitaire divisie benoemd, ging 
hij legen het einde van 1815 
tot het commandement der 10.° 
divisie te Toulouse over, alwaar 
hij.' krachtdadiglijk tot het be-
vredigeii der ontusteu mede-
werkte. In 1820 aan het hoofd 
der 1.« afdeeling Infanterie der 
garde gepläatst, werd hij kort 
daarna door de kiezers van het 
rV-dep.' naar de kamer der af-' 
gevaardigden gezonden, alwaar 
hij sleeds mel hui minislerie 
stemde. In 1828 door eenen 
aanval van beroerle getroffen, 
legde hij zijn commandement 

bij de garde neder, omdat der 
8 , e divisie weder optevatten, 
en overleed den 14 Januarij 
1835 te Mentone, in het prins« 
dorn Monaco. Men heeft van 
hem eenige losse stukjes over 
den Russischen veldtogl. 

* PASSOW (FBANZ LUDWIG КЛЙЬ 
FRIEDRICH), een scherpzinnige 
letterkundige, den 2 0 Septem
ber 1786* te Ludwigslust, Mar 
zijn vader hofpredikant was>, 
geboren, was de oudsle iom 
van 13 broeders en zusters. 
De Ißjarige jongeling ontving 
aan het beroemde gymnasium 
te Gotha zijne voorbereidentle 
ontwikkeling voor de claseieke 
oudheid, onder de evenzeer 
met roem bekende underwijzers 
KALTWASSER, DÖRING, KMBS 
en JAKOBS. In 1804 beWk 
PASSOW de universiteil te 'Leip
zig , waar GOTTFR. Нввиш 
hem in zijn Grieksch gezel-
schap opnam. Op zijoe veel-
vuldige wandelingen te voet 
door Saksenm Thüringen, пай 
hij in de lenle van 1806 een 
langer verblijf lo Dresden, om 
hier de oüdo en nieuwere kansl; 
in beeldhouw- en schilderwerk 
in levendige aanschouwing 1 6 

onderzoeken. In BÖTTIGER yond 
hij eenen onderrigtenden vrienu. 
Door het vertrek van B . Vos* 
van Weimar kwam er in 1 ° ° ' 
een professoraat aan het gyn»" 
nasium openlestaan, en nw 
vreugde aanvaardde PASSOW «j n 

post van onderwijzer der Gries-
sehe taal. Voor hem begon 
alsnu een schoone, in sWdie 
on ondervinding rijke tijd. To6" 
echter in 1810 door den ste«»-
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lijken raad van Danlzig de eer-
• voile beroeping van tweeden 
directeur voor het Conradinum 
te Jenkau aan hem gerigl werd, 
nam hij dozen post.aan, kon 
echter hier slechls drie jaren 
werkzaam zijn, want toen in 
1813 het Russische hoofdkwar-
tier, in de gebouwen van het 
instituut werd gelegd, en al de 
hulpbronnen des gestichts door 

. den oorlog waren uitgeput, 
moest het conradinum voor 
eenen onbepaalden tijd gesloten 
worden, niettegenslaande Dant-
zig van zijnen overweldiger 
weldra bevrijd was geworden. 
Onderwijzers en leerlingen ver-
strooiden zieh alzoo naar alle 
rigtingen; PASSOW begaf zieh in 
de lente van 1814 naar Berlijn, 
om als vrijwilliger naar Frank-
rijk le Snellen : de daarop ge-
volgde inneming van ' Parijs 
maakte het voornemen noodo-
loos; hij hield daarom vacantia 
aan den Bijn en in Zwitserland, 
verbleef eenige weken bij Vosz 
te Heidelberg, en keerde over 
Zwaben, Frankenland en Sak-
sen naar Berlijn terug, waar hij 
de voorlezingen van A. F . WOLF 
vlijtig bijwoonde, en zieh in 
den omgang van andere geleer-
den verderbekwaamde. In 1815 
werd hem het gewoon professo-
raat der oude Jetterkunde aan 
de universileit van Breslau op-
gedragen. Hier lagen door eene 
langdurige ziekte van HEINDORF 
en door de verzwakking van 
den hoogbejaarden SCHNEIDER , 
de leiterkundige Studien, zoo-
wel als het in 1813 gestiebte; 
philologisch serninarie. geheel in i 

N 

ver val : zijne geestkracht schonk 
weder het vorige leven aan de-
zelve. In weerwil zijner veol-
vuldige studiën en voorlezingen 
over dè meeste Grieksche dich-
lers, leiterkundige encyclopédie 
en critiek, over de klassieke 
leiterkundige geschiedenis en 
mythologie, nam hij ook deel aan 
de toenmalige staatkundige be-
weging; zijn gescbrift Tumziel, 
wikkelde hem in eene langdurige 
reeks van onderzoekingen, welke 
tot eene gevangénschap van acht 

weken geleidden. Inlusschcn 
had deze straf op zijne akade
mische bevordering geenen na-
deeligen invloed: in 1817 werd 
hem het eere-ambt van het pro-
fessoraat der welsprekendheid, 
de zamenstelling van het akade
mische gelegenheidsprogramma 
opgedragen, en hij tot lid der 
welenschappelijke commissie van 
onderzoek benoemd. Na den 
dood van BÜSCHING bekwam 
PASSOW hot beheer van het mu
seum voor oudheid en kunst , 
dat hij met vele welgeslaagde af-
gietsels van oude meesterstuk-
ken wist te verrijken. Door 
de beschrijving van verscheiden 
handschriften van de bibliolbeek 
der universileit, breidde hij het 
nut derzelve uit. Eene zenuw-
beroerle maakte den 11 Maart 
1833 plolselijk een eindeaan zijn 
leven, nadat hij nog op denzelf-
den dag zijne gewone voorlezin
gen hadgehouden. Zijne Schriften 
zijn, behalve het reeds aange-
voerde: l . o Penks, 1809; — 2.o 
Zweck und Anlage und Ergän
zung Griechischer Wörterbücher, 
1813 ; — 3.o Lox&us, Daphne 
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und Chlor, Grieksch en Hoogd. 
1 8 1 5 ; — 4.o TACITUS Germa
nica, 1817; — 5.o Meletem. 
critic, in Aeschyli Persas, 1818; 
— 6.o Grundsüge der Griech. 
und Römischen Literatur, Ge
schichte und Kunst, 1829 , een 
bij het onderwijs zeer gezockt 
geschrift. Verder vele verslroqide 
opslellen en programma's door 
zijn' schoonvader L . WACHLER 
bijeenverzameld, enz. enz. 

PASTORET (CLAUDE EMMANUEL 
JOSEPH PIERRE, markies DE), 
pair van ' Frankrijk, in 1756 
le Marseille uit eene oude fa-
milie van den tabbaard geboren, 
werd, na eenigen tijd met roera 
in de pleitzaal te zijn versehe
nen , met den post van raadsheer 
bij het hof der onderstandsgel-
den van Partys bekleed. De 
geringe werkzaamheden, aan 
dezebetrekking verbunden, ver-
oorloofden hem zijnen smaak 
voor de lotteren aantekweeken, 
waarvan hij reeds zeer vroeg 
bewijzen had gegeven; en zijne 
werken, door de akademie van 
opschriften bekroond, openden 
hem in 1785 de deuren dier 
maatschappij. In 1788 tot re-
kwestmeester benoemd, scheen 
hij met rasse schreden tot de 
eersle posten te naderen, toen 
de omwenteling tusschenbeiden 
trad* Zoo als een aantal andere 
goede geesten» nam hij er de 
beginselen van aan; e n , in 
1791 tot procureur-generaal 
syndicus van het dep.* van Pa
rtys verkozen, deed hij in deze 
hoedanigheid het dubbelo de-
kreet uitvaardigen, hetwelk be-
paalde dat de St. GeMovem-kerk 

in een Pantheon voor de groóle 
mannen hervormd , en dati-de 
overblijfselen van MIRABBAB er 
in zouden worden nedergelegd. 
Lid der welgevende vergadering 
geworden zijnde, waren z|jne 
redevoeringen en voordragien 
in het begin gelijkvormig aan 
de eersle handelingen van zijn 
staatkundig leven, maar weldrü 
door den loop der gebeurtenis-
sen afgeschrikl, stond hij Stil, 
en deed even zoo moedige als 
vruchtelooze pogingen, om den 
val des troons vcortekomen, 
waarvan hij de noodlotlige gß-
volgen vreesde. Na de gebaur-
tenissen van den 1 0 Augnsiiß, 
moest hij Frankrijk verlaten, en 
naar Savootye gewekeu, wachtte. 
hij aldaar het lijdstip af, waarop 
de schavotten waren oröverge-
worpen. In 1 7 9 5 door :M 
Fcw-dep.t, naar den raad der 
vijf-honderden afgevaardigd > ver-
scheen hij dikwerf op de tribune, 
om er met welsprekendheid ie 
in den naam eener constitute 
welke niet meer bestond, ver-
volgde priesters te verdedigeO • 
of om de verschwende maatre-
gelen Voorlestellen, geschikt om 
de onheilen te herstellen, welke 
een bloedraad aan Frankrijk n» 
toegebragl. Den 1 8 Fruclidor 
als koningsgezinde tot de ver-
banning veroordeeld, g e№ 6 

het hem zieh aan dat besluit* 
onttrekken , door de wijk naar 
Zwitserland en vervolgens na»r 

J talis te nemen, alwaar de Stu
die zyne bailingschap veraaog»' 
naamde, en hij kwam eerBt 

tijdens het consulaat in Frm 
rijk terug. Hij zocht mets » 
rug te bekomen dan zijne f 
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in hei instituut, waarvan hij 
sedert de oprigting deszelven 
lid was, en nafn siech ts den 
post van administraleur der hos-
pitalen van Parijs a a n , welke 
hem in staat Steide, er toe bij-
tedragen om aandezelve hunnen 
vroegeren voorspoed terugtege-
ven. In 1804 verving hij Bou-
OHÄUD (zie dat: Art. -Wbk.-) op 
den leerstoel van het natu ur->en 
volkenregt; en eenige jaren later 
door de kiezers van Parijs als 
candidaat tot den behoedenden 
senaat voorgesteld, kwam hij 
er onder- de groóte; aanzieri-
lijkheden van het keizörlijke 
FraHkrijk plaats nernen. *Bij 
de restauratie tot pair verhe-
ven , hield hij niet op deel te 
nemen aan de behandeling der 
géwigtige vraagstukken van dat 
tijdstip, en waarin zijn ernstig 
en geniatigd woord steeds van 
groot gewigt was. Beeds lid 
der akademie van opschriften 
zijnde, verving hij in 1820 
VoLNßy bij de Fransche akade
mie. In 1829 werd hij tot 
kanselier van Frankrijk be-
noemd. Na de gebeurteöissen 
van Julij 1830 legde bij deze 
hooge waardigheid neder, welke 
weldra werd opgehevehen hield 
daarbij op lid der kamer le 
zijn, waarvan hij vice-president 
was maar te gelijkerlijd viel 
hem eeneeer ten deel, welke 
hij verdíeúde, namélijk van tot 
voogd van den jongen prins te 

• worden benoemd, aan wien de 
omwenteling eene kroon had 
ontroofd, en met eenen bewon-
derenswaardigen ijver, nam hij 
gedurende vüf jaren de daaraan 

verbundene bedieningèn waar ; 
sedert dât tijdstip hield hij zieh 
verder met niets anders bezig 
dan met de voltooijing van het 
groóle werk«, het welk hem bij 
de nakomelingschap eenen duur-
zamen roem moet verzekeren. 
Hij Overleed te Parijs, den 28 
September 1840, 6n Werd bij 
de Fransche akademie door den 
heer BE SAINT-ADLAÏRE vervan-
gen. Zijne voornaamste werken 
zijn r l.o Zoroaster, Cönfucius 
en Mahomed, 1787, in 8.v o ; 
— 2.0 Moïse etc.. (Mazes als 
wetgever en als zedeleeraar he-
schöuwd), 1787 > in 8."° ; — 
— 3.0 2ViM/ë' etc. (Verhandeling 
over de strafweiten), 1790 ¿ 2 
dl . n , in 8.™, — 4.0 Histoire etc. 
{Geschiedenes van de wetgevini) 
der ov.de wlken), 1817—37, 
11 ä l . t t , in 8.T° ; dit geleerde 
werk is niet gehèel voltooid. 
Ook heeft hij sedert he t l f î . e dk 
medegewerkt aan het Recueil 
des ordonnances, en aan de 
Histoire littéraire de France, 
Van af het il3.« dl. 

PAULUS van het Kruis {de 
Gelukzalige) ; slichter van de 
orde der Passionisten t den 3 
January 1694 te Ovado, diocees 
van Acqui uit eene adellijke fa-
milie geboren. Reeds in zijne 
kindschheid met eene bijzondere 
genade begunsligd, en in die 
jeugdige jaren het voorbeeld aller 
chrislelijké deugden, vormde hij 
het on twerp omeene congrega-
tie oplerigtèn. In 1720 nam 
hi j , ter gedachten« ' van het 
lijden, het zwarte kleed aan , 
en week; met eenen-zijnerbroc-

4-., • 
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ders naar eerie k luis , lerwijl 
hij zieh alzoo door de afzon-
dering en de overweging der 
heilige zaken, toi het werk 
voorbereidde, waaraan hij zieh 
wilde toewijden. BENEDICTUS 
XIII wijdde hen beide in 1727 
lot prieslers, en magtigde hen., 
om medehelpers aantenemen. 
Het eersto gesucht van pater 
PAULOS van het Kruis was dat 
van Montargentario, een schier-
eiland in Toskane. BENEDICTUS 
XIV keurde de instelling goed, 
eerst bij een rescript van den 
15 Maart 1741, en daarna bij 
eene breve van den 2 8 Maart 
1746. CLEMENS XIII begunstigde 
de congregalie evenzeer, en CLEMENS XIV gaf aan dezelve de 
kerk van den heiligen JOANNES DE PAULA, gebouwd op het ter-
rein van het paleis, welk op 
den berg Ccelius de breeders 
JOANNES en PAULUS bewoonden, 
die, op bevel van JULIAAN den 
Afvallige, in hunne eigene wo-
ning den marleldood ondergin-
gen. Eindelijk keurde Pius VI 
het instituut op de ptegligste 
wijzo goed, door de bulle Pros
clara virtutem, van den 15 
September 1775. PAULUS van 
het Kruis had hot geluk zijn 
werk gevesligdtezien, hijbragt 
een noviciehuis lot stand, en 
rigtte op verschallende plaatsen 
twaalf gestiebten op. Hij over
bed in den geur van heiligheid, 
den 18 October 1775. Zijn 
Leven is door pater DE ST. PAU
LOS beschreven, Rome, 1786 , 
in 4.'° Zijne zaak, onder Pius 
V I , voor de congregalie der 
•kerkgebruiken gebragt, is er 
•in de gereglelijke vormen on* 

derzochl, en den 18 February 
1 8 2 1 , proclameerde Pius VII 
de heldhaftigheid der deugden 
van den dienaar Gods. 

* PEEL (sir ROBERT), den i 
February 1788 in Lancashire\ 
het middelpunt der Engelsche 
nijverheid, geboren , was de 
oudsle zoon van den in 1830 
overleden baronnet ROBERT PBELJ 
ontving zijn eersle schoolondeR« 
wijs te Barrow, alwaar hij on-
der andere later beroemd ge
worden mannen, den dichter 
BYRON (zie dal Art. -Wbk.-) loi 
schoolmakker had; deze sebreef 
van hem in zijn dagboeb»PEEL, 
de slaatsman en redenaar, zal 
mel mij op dezelfde bank en 
wij beide waren steeds boven-
aan. Wij verdroegen elkander 
wel, maar zijn breeder was 
mijn vertrouweling. Wij alle, 
ohderwijzers en leerlingen, koes-
lerden groóle verwachlingen van 
hem en hij heeft dezelve niet 
bedrogen, Hij wist veel ineef 
dan i k , maar ik droeg welligt 
beter voor. Hij bezat meer ge-
leerdheid, ik had meer alge-
meene beschaving. Builen w 
school zal ik steeds in do pa
pieren , hij nooil, in de school 
kende bij allijd zijne les, № 
zelden." Na zijn zesliende jaar 
bereikl te hebben verliel de 
jonge PEEL Harrow, en bekvvam 
na een vierjarig verblijf le u№ 
bridge de hoogste graden der 
universileit in de oude talen 
en levens in de wiskunde — 
eene eer, welke vóór hem № 
aan niemand was ten • deal ge-
vallen. In het volgende 
1809 werd hij meerderjarig, en 
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bekwam dadelijk eene zitplaats 
in het lagerhuis, voor het burg-
vlek Cashel in Ierland. Weldra 
slelden de lories de grootsle 
hoop.op den jongen PEEL. Hij 
kwam niel met groóte redevoe-
ringen te voorschijn, maar Steide 
zieh te Vreden, om, als hij eene 
zaak anders begreep, körte, 
bescheidene aanmerkingen te 
maken. Hij verwierf zieh als 
verdediger van ,al die misbrui-
ken , welke men toenmaals in 
de inrigtingen des lands aan-
wees, de goedkeuring van lord 
UDON , en was levens de lieve-
ling van PERCEVAL , die hem 
tot tweeden secretaris van bin-
nenlandsche zaken benoemde. 
Toen PERCEVAL (zie dat Art. 
-Wbk.-) in 1812 vermoord was, 
en er aanmerkelijke veranderin-
gen in het ministerie plaats had-
den, werd PEEL tot eersten se
cretaris van den onder-koning 
van Ierland benoemd. Van dit „ 
tijdstip af deed hy zieh als het 
hoofd der partij van het Pro-
teslantsche overwigt opmerken. 
Reeds openbaarde zieh in Ier
land onder de Catholijken het 
verlangen om hunjuk afleschud-
den; PEEL trad zoo onbuigzaam 
en onverzeltelijk legen hen op, 
dat hij algemeene ohtevreden-
heid legen zieh verwekle. Hij 
heerschte in Ierland als partij-
ganger en Orangeman; de leren 
noemderi hem siech ts orangeyeel 
(eene woordspeling, orange-peel 
beteekent oranje - schil), en 
O'CONNELL overlaadde PEEL met 
zulke smaadreden, dat deze, 
welke een prikkelbaar eergevoel 
bezat, hem eene uitdaging zond. 

Het tweegevecht werd van wege 
de overheid belet. Het groole 
werk van PEEL als slaatsman 
begon na den oorlog. Gedurende 
denzelven was de geheele werk» 
zaamheid der natie naar buiten 
gespannen, het inwendig besluur 
verwaarloosd, het geheele staats-
wezen verward door de 500 mil-
lioenen ponden sterlings, met 
welke men, sedert hei uilbarsten 
der Fransche omwenteling, de 
openbare schuld vermeerderd 
had. PEEL werd als de man 
beschouwd om eene uit het 
verband gerukte wereld, in 
hären staat van orde le her
stellen. Hij deed afstand van 
zijnen post in Ierland, om als 
voorzilter der commissie van de 
schalkist oplelreden. Ten ge-
volge der beraadslagingen droeg 
hij in het lagerhuis de wet voor, 
welke zijnen naam draagt. Het 
parlemenl nam dezelve in 1819 
aan. Rrachlens dezelve belastte 
zieh de Staat, om alleaangegane 
verbindlenissen in gereed geld 
le betalen. Daarmede was het 
openbare verlrouwen weder be-
vesligd, en aan den op nieuw 
zieh ontwikkelenden wereldhan' 
•del, eenen veijigen grondslag 
gegeven. Maar de maalregel 
vorderde even zoöveel moed als 
doorzlgt. En zijn naam was zoo 
zuiver, dat, ofschoon men wil, 
dat hei vermögen van zijn va-
der door genoemde maatregelen 
mot een half millioen ponden 
sterlings zou vermeerderd zijn, 
men desnietlegenstaande den 
zoon van geene bijoogmerken 
verdacht Meld. In 1822 liet 
lord, LIVERPOOL hem minister 

5 . . 
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van binnenlandsche zaken wor
den; want PEEL ging voor zulk 
eenen uitgemaaklen Tory door, 
dat zelfs Oxford hem tot verte-
genwoordiger benoemde. Maar 
wij Äijn tot den oogenblik ge-
naderd, waarop in PEEL de 
invloed der jeugd en der maat-
schappelijke belrekkingen, aan 
de rijpere kennis van den man 
niet langer kon wederstaan. De 
verandering heeft langzaara en 
trapsgewijze plaats gehad , ter-
wijl hij de openbare meening 
eer weerstrevend volgde, dan 
zicb moedig aan derzelver hoofd 
le plaalsen. Doch daarom was 
h'rj juist het geschiktsle, om 
de maatregelen len uilvoer te 
brengen ( tegen welke hij zieh 
het • laDgdurigsle en hevigste 
verzet had. Zijne tegenstrevers 
noemden zulks gebrek aan i>6-
ginseien. Doch men kan aan-
nemen, dal hij steeds naar zijne 
overtuiging heeft gehandeld. Den 
4 Febr. 1820 brak hij zijn lang 
gerekl stilzwijgen af, en schreef 
hij eenen brief aan den vice-kan-
selier van Oxford, om hem open-
lijk zijn gevoelen te kennen te 
geven, dat het Catholijke vräag-
stük in den geest der burger-
lijke vrijheid behoorde beslist 
te worden. Hij deed afstand 
van • zijne vertegenwoordiging 
van Oxford, en moest bij de 
nieuwe verkiezing voor sir RO
BERT INGLIS wijken; doch hij werd 
voor Tannwbrth wedergekozen, 
in welks nabijheid zijne goede« 
ren lagen. In : den, loop des 
jaars- zelte hij,met den hertog 
van WELLINGTON de vrijverkla-
ring (emaneipatie) der Gatholij-
ken door. Wog gedurende de 

eerste maanden na de Julij-om> 
wenteling hield het tory-min» 
terie ' stand , maar tegen bat 
einde van 1 8 3 0 , moast het 
voor het reform-ministerie, voor 
GREY, MELBOURNE en ALTHORMS 
plaats maken. Sir ROBERT PEEL 
was de leider der oppositie in 
het lager-huis tegen den reform» 
bi l , en streed zoo ijverig, dat 
zelfs toen reeds het luiden der 
klokken en het losbranden van 
het geschut van den Tower, de 
aannadering des koniugs, die 
kwam om het wederstrevende 
parlement te ontbinden, taaß 
reeds de ceremoniemeester (Us
her) met den zwarten statin 
het lagerhuis verscheen, om 
de getrouwe gemeente-leden van 
Engeland tot den koning uille-
noodigen, de stem van den 
grooten tory-aanvoerder» nog 
steeds door het gedruisch, van 
het huis heendrong, en be-
zwoer'i en protesteerde en be-
dreigde, tot dat eindelijk z p 
vrienden hem op zijne zitplaats 
nederdrukten. De reform-fl 
wörd doorgezet, doch PEEL««' 
zieh denzelven zoo wel ten nulle 
le maken, dat binnen weinige 
jaren zijne parliji, die in «et 
eerste reform-parlement naaa-
welijks 8 0 boofden telde, verre 
weg de meerderheid had. № 
1834 vond WILLIAM I V ze№ 
raadzaam een ministerie in ztf' 
nen geest zamentestellen. *>,r 

ROBERT PEEL werd door renbo-
den üit Ilalie terug 
om de teugels des bestu«* » 
handen te nemen. De wens® 
naar een tory-ministerie 
lukte. Eindelijk zag -hfl • » * 
in 1841 aan de spits der reg»*" 
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ring en had liij eene meerderheid 
in het parlement, zoo als dezelve 
in langen lijd aan geenen mi
nister ten dienste had gestaan. 

. Toenmaals tot het toppunt zij
ner magt gestegen, hebben wij 
dikwerf gelegenheid gehad, den 
groolen staalsman gadeleslaan, 
hoe Inj in het lagere huis 
heerschte, niet zoo als eens 
CHATAM , die elken legenstand 
nederdonderde, mäar terwijl hij 
alle partijen door zachlheid ver-
zoende, met beleid leidde. 
Niemand was beter geschikt 
dan hij tot eene zoodanige lei-
ding. Zijne welsprekendheid 
maakle meer indruk doör den 
toon, dan door de woordeü. 
Hij sprak zelfs niet allijd vlöei-
jend, maar het overtuigings-
vermogen verliet hem nooit. 
De volheid zijner kenhissen, 
vooral die, welke hij in het 
finantiewezen verkregen had , 
ondersteunden hem bij de reus-
achtige berigten en verslagen, 
welke in 1842 tot inleiding 
zijner finantieele maatregelen 
dienden. Hij Coerde de belas-
ting op de inkomsten i n , en 
verzachtte dezelve door die van 
den handel te verminderen. 
Maar hij kon zijne oogen niet 
sluiten voor de overtüiging, 
dat het voor Engeland en zijne 
Sterke bevolking niet langer 
raadzaam was, de levensmidde-
len, en voornamelijk i de brood-
granen, op eene kunstmatige 
wijze duurder, te maken. Ten 
tweeden male ' verried hij zijne 
partij, maar — lot heil van 
net vaderland.'. In 1846 schafte 
n\j de koren-wetten af. Het 
wogt hem slechts gelukken een 

gedeelte zijner parti j , tot de 
overtüiging der noodzakelijk-
heid van dezen maatregel le 
brengen, de overigen vervolg-
den hem met eenen onverzoen-
lijken haat. De protectionisten 
schaarden zieh onder lord G. 
BENTIKCK, dien PEEL, aan wien 
hij ook den val van CANNING , 
zijnen bloedverwönt, toeschreef, 
met hoon, bespoltihg < en grü-
welijke verwijtingen als met 
zoo vele slangöh gfeeselde. PEEL 
zag zieh genoodzaakt nog in 
hetzelfde jaar 1846 äftetreden. 
Hij verklaarde toenmaals, dat 
hij zieh voor altijd vah alle 
gezagvoering onttrok. De dank-
baarheid van het Engeische volk 
en van z p e koöingin volgde 
hem in zijne afzondering. Zijne 
vroegere vrienden hadden hem 
verlalen, zijne vroegere tegen-
standers naderde hij niet per-
soonlijk; maar hij ondersteunde 
hen zeer krachtdadig, dochzon-
der eenige aanmatiging, in het 
doorzelten der door hen ge-
opende vrijzinnige wetgeving öp 
den handel. Zijn gevoelen te 
moelen veranderen is een on-
geluk, geen misdrijf; maar hij 
heeft er zwaar voor geboet. 
Eene schitterende voldoening 
viel hem na den val van den 
Franschen trooh, in 1848, ten 
deel. Dat de Engeische; niet 
eens geschokt werd j : dat zelfs 
Engeland, bij de onlusten, die 
alom. op het vasteland uilbor-
sten, zijne trolsche i'ust on-
bloedig kon handhaven, dit 
gelnk -heeft het enkel te dan
ken aan het wijze vooruitzigt 
van zijnen grooten staatsman, 
die te midden van den hur-
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gerlijken vretle, de oorzaken 
van den burgeroorlog uit den 
weg ruimde. Voor de eerste 
maal was PEEL in den nacht van 
den 28—29 Junij 1850 legen 
het ministerie in bot vraagstuk 
der builenlandsche slaatkunde 
opgetreden, doch niet dan on-
gaarne en met zulk eene sparing, 
dat hij van lord PALMERSTON 
zeide: » Zijne redevoering maakt 
ons trotsch, zulk eenen man 
te bezillen." Wie zou toen-
maals gedacht hebben, dat al-
vorens drie volgende zonnen 
ondergingen, het lagerhuis hä
ren leider, Engeland zijnen 
grootsten slaalsman , hem zel-
ven, sir ROBERT PEEL, zou 
verloren hebben? Toen hij van 
het koninklijke paleis kwam, 
werd zijn paard schichtig, en 
wierp hem Over den kop met 
zulk een geweld op den grond, 
dat hij den tetigel bewusteloos 
in de hand hield. Het paard 
stortte op hem neder, hij werd 
zwaar gekwetst, eene gebrokene 
rib drong hem door de long, 
en na de hevigsle pijnen te 
hebben verduurd, gaf hij tegen 
den avond van den derden.dag 
(2 Julij 1850) zijnen geest. Zijn 
plotseling verlies werd in elke 
Britsche woning bijna als een 
ongeluk, dat de eigene familie 
had getroffen, betreurd. De op-
rigting van een gedenkleeken 
te zijner eer in de Weslmin-
ster abdij, is reeds in 1851 aan 
het parloment voorgedragen. 

PEIGNOT (ETIENNE GABRIEL) , 
een beroemde bibliophil us, den 
15 Mei 1767 te Arc-enBar-
rois geboren, was de zoon van 

eenen advokaat aldaar. Na uil-
muntende Studien te hebb?n 
gemaakt, voor de pleitzaal be-
s lemd, werd hij in 1790 als 
advokaal hij het parlement van 
Besancon aangenomen, enkwara 
zieh te Vesoul met ter woon 
vestigen. Het was aldaar dat 
men hem, in hoedanigheid van 
deparlementaal commissaris, 
eene kostbare menigte boeken en 
handschriften loevertrouwdei, 
voortkomende uit de klooslere 
dier gewesten en voornamelijk 
uit die van Lmeuil en Fam
ney, Hij bragl er voor de slad 
eene prächtige faibliotheek uit 
tot s tand, waarvan hij den oa-
lalogus vervaardigde, en vestigde 
er die bewondercuswaardigeorde 
in , welke thansnogbeslaat. In 
1803 tot directeur der secondaire 
school van Vesoul benoemd, ver-
eenigde hij die belrekking met 
die van bibliolhekaris, en ver-
wisselde in 1810 zijnen tilel van 
directeur met dien van princi-
paal van het collegie. In 1813 
werd hij in hoedanigheid van 
inspecteur van de boekdrukkefij 
en den boekhandel naar Dp 
beroepen, en werd vervolgens 
provisor van het collegie d f 
stad en inspecteur der akademî  
In 1838 onlving hij zijn pensioen 
met den titel van honorair-in-
specteur. In weerwil zijner booge 
ja ren , hield hij niet op eenen 
geregelden omgang te onderbou-
den met de beroerodsle ge № f ; 
den van Frankrij/c, DuitscWM 
en Iialie, welke hem bezo* 
ten , of die hem in de « f 
biedigsle bowoordingen sem 
ven. Bescheiden en eenvow 
in zijne manieren, was het n»1" 
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eene belioefte, om zieh nuttig 
Le raaken ; zijne minzaamheid 
maakte hem even zoo vele 
vrienden als Inj kweekelingen 
had gehad. Opregtelijk aan de 
godsdienst verkleefd ," hiekl hij 
gedurende zijn geheele leven 
niet op de pligten dérzelve le 
vervullen, en onlving hij de 
laalsle Sacramenlen met de ge-
voelens der levendigsle dank-
baarheid; Hij overleed te Dijon 
den 14 Augustus 1849, den 
roem nalatende van eenen even 
zoo geestigen als werkzamen 
geleerdo, en regtsehapen man, 
even zoo geacht als hij zulks 
verdiende te zijn. In 1803 was 
hij' tot lid der oudheidkundige 
maalschappij van Parijs, in 
1806 van de akademie van Be
sançon, en in 1834 van de 
maatschâppij van algemeene 
stalisliek van Parijs benoemd. 
Ook was hij lid der akademie 
van Dijon, die hem in 1831 
tot de eer van het jaarlijksch 
voorzitterschap verhief. Tot zijne 
voornaamsle werken behooren » 
l . o Manuel etc. (Bibliographisch 
handbook), 1800, in 8.™ ; — 
2.o Dictionnaire etc. (Berede-
neerd bibliologisch Woorden-
boek);. bei was deze uitgave, 
die den schrijver met de voor
naamsle geleerden van Frank-
rijk en het buitenland in be-
trekking bragt, 1802, 3 dl.n , 
in 8.vo j — 3.o Dictionnaire etc. 
(Gritisch y letlerkundig en bibli
ographisch Woordenboek der 
voornaamste ten vure gedoemde, 
verboden en gecensureerde boc
ken), 1806 , 2 dl.«, i n 8 . vo , 
een even zoo zeldzaam als be-
'itngrijk werk, dat door delief-

hebbers nog zeer gezocht wordl; 
— 4.o Essai etc. (Proeve van bi
bliographische zeldsaamheden), 
1804 , 2 dl.» t i n 8 . vo . _ 5 , 0 

Amüsements etc. (Letterkundige 
uitspanningen), 1808; vermeer-
derd en herdrukt in 1842 , in 
8.v°; .— 6.0 Repertoire etc. 
(Algemeen bibliographisch zaak-
register), 1812, in 1 2 . m 0 ; — 
7.o Essai etc. (Proeve over de 
geschiedenis van het parkement), 
1812 , in 12.™>; _ 8.o De la 
maison etc. (Over het konink-
lijke hnis van Frankrijk), 1815 , 
in 8 > j — 9.o Tratte etc. 
(Verhandeimg over de kerne der 
boeken), 1817; 2-е uitg., 1823 , 
in 8.™; .— lO.o Choix etc. 
(Ecuze der oude en nieuwere 
Testamenten), 1829, 2 dl.», in 
8.™, enz. enz. Ook is Рш-
GNOT een der voornaamste me-
dearbeiders aan de Biographie 
universelle geweest. 

PELLETAN (PETRUS), zoort van 
P. J. PELLETAN (zie dat Art. 
-Wbk,-), den .6 Januarij 1782 
te' Parijs geboren, werd in"den 
ouderdom van 14 jaren in de 
polytechnieke school opgenomenj 
en bepaalde zijne; eefsteStudien 
tot de natuur- en wiskundige 
welenschappen. Bij het verlalen 
der school, opende hij eenen 
leergang voor de scheikunde, 
die talrijke hoorders uitlokte, 
en beoefende te gelijkertijd de 
geneeskunde onder de leiding 
zijns vaders. Hij werd als heel-
meesler bij het leger van Zwit-
serland aangesteld. In 1813 tot 
doctor gepromoveerd, werd hij 
in het volgende jaar , tot ge-
neesheer van het ziekenhuis van 
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Val-de-Graee benoemd, en kort 
daarna alleen belast met de 
dienst van bet hospilaal Mon-
taigu, hetwelk opgepropt was 
m e t door de typhus besmelte 
Solda ten . Zijn schoen g e d r a g , 
bij deze gelegenheid werd - be-
loond met den tilel van l'rjfarts 
van LODEWIJE Х У Ш e n het 
kruis van eer. Toenhi j kort 
daarna bijzoadere îeergangen 
voor d e scheikunde e n physio
logie opende, kwamen de kwee-
kelingen in menigte hem hooren 
en toejuichen. Hij onderwees 
achlereenvolgend deze beide w e -
tense-happeà, benewmS d e ont-! 
leM- e n artsenîjbereidkunde 
(pharmacologie), en steeds met 
het beste gevolg. Bij d e reor-
ganisalie der geneeskundige fa -
culteit, bekwam hij den leerstoel 
der natuurkunde, welke hijge-
durende meer dan twinligjaren 
op d e waardigste wijze heeft 
bekleed. Hij overleed te Brüssel, 
den 2 Mei 1845. Behalve Ver
scheiden ferhandelingen . over 
de scheikundige welenschappeii, 
en Artikels: i n den Grand Dic
tionnaire des Sciences médicales, 
heeft men Van hem : l .o Dic
tionnaire etc. (Woordenboek van-
algemeenc Scheikunde), 1822 
tot 1824, 2 dl.», in 8.TP ; 
2.0 Traité etc. (Verhandeling 
oveï de grondbeginselen der alA 
gerhèene en geneeskundige na
tuurkunde)', 1824, 2.e uilgave, 
1829—31, 2 d l . " , . i n 8.*o, 
met platen. 

•f pELtiiNi (JANUARIUS) , aarls* 
bisschop van Coma, le Napelé 
den 14 Septb. 1781 geboren, 
nam in zijn 16.* jaar net gees-

telijke gewaad aan , en zijna 
yroomheid en opmerkzaamlieid 
in de niloefening der daaraan 
verbondene pligten waren zoo 
groot, dat hij door zijne ovieiv 
sten steeds als een toonbeeld 
aan zijne medesluderenden werd 
voorgèsleld. Toen hij in zijn 12^ 
jaar door eene ernstige ziel* 
werd bezocht, voorzeide bem 
de eerwaardige dienaar Gods, 
Dr. THOMAS FIORE , de genezing, 
het priesterschap en da bis-
schoppelijke waardigheid. Nadali 
hij de leergangen der huraa-
niora en der wijshegeerle ml 
vrucht en roem was doojge* 
Ioopen y legde hij zieh mefc'fet 
beste gevolg op de goddelijke 
welenschap en de canons loa 
Hij ontvirig de priesterwijdingt 
en kort daarop de faculteüotn 
biecht te hooren, en döor dan 
grooten ijver, waarrneto iiij 

•zieh aan het heil der zielen 
töewijdde, kwam hij in gu«st 
bij den kardinaal-aartsbisscbop 

LoDEWliK RüFFO-SCUXA . 
zieh van zijn doorzigl I 
om de gezonde leer teg 
de dwalingén te stellen* wlke 
ten, gevolge van verschilfende 
gebfeurtenissen , legen de gooS' 
dienst opgekomen waren. Offi' 
trent dezen tijd droeg PEMA 
in hetaartsbisschoppelijk lyceum 
dogmatische theologie voar, 
welken post hij had bekomen, 
na op eene eervolle wijze, esrs» 
dien van plaalsvervanger 
dezen leerstoel, en van pr«»»' 
der jonge clerici bekleed lebe?' 
ben ; ook had hij eenigen W 
de Hebreeuwsche en Griekscli» 
talen onderwezen. He aarls№ 
schop nam hem onder het g«"1 
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der examinaloren der geestelijk-
heid op , en benoemde hem den 
3 Mei 1823 tot canonicus aan 
de aarlsbisschoppelijke kerk. De 
toenmaals regerende koning FER
DINAND IV, die de bekwaamheid 
van PELLINI kende, benoemde 
hem den 21 Julij 1 8 2 3 , tot 
hoogleeraar der heilige Schriften 
aan de konihklijke universiteit 
le Ñapéis. De bijzonder wel-
sprekende Lijkreden, welke hij 
bij den dood van LEO XII en 
Píos Vi l i in de hoofdkerk ge-
houden heeft, bewijzen zijne 
meeslerlijke bekwaamheid ook 
in de Italiaansche la'al. Verder 
gaf hij nog in h e l l i c h t : l .o 
II Trattenimento storico sull' 
incoronazione delle immagini 
dell' imtícolata nella chiesa del 
Gesù vecchio; 2.o Sulle glo
riose geste di s¡ Igino Papa; 
T verder de theologische ver-
händelingeh: — 3.o De Be
ata Virgine; — 4.° De cullu 
Sanctorum en ->- ß.o De veri-
tate religionis christianae. Den 
2 Julij 1832 werd PELLINI, 
wegens zijne uitstekende Ver
diensten , door den Paus en 
den koning van Napels tot 
aartsbisschop van Conza en Cam-
pagnep d'Eboli benoemd. In deze 
iiooge waardigheid. verscheen hij 
met al de hoedanigheden eens 
goeden herders uitgerust. Hij 
was liefderijk en zachtmoedig, 
jegens alle vriendelijk en o'pregt, 
jegens. de armen milddadig, 
jegens de lijdenden medelijdend.; 
Hij gloeide van ijver voor de: 
eer van het huis Gods, voor de-
vorming dergenen, die bestemd 
sarjen, orri dienaren des hei-
hgdoms te worden. De leer

gangen der geleerde talen, welke 
hij in zijn seminario invoerde, 
zijn dàar, om zulks te gotuigen. 
Hij was onvermoeid in bei be-
zoeken van zijn uilgestrekt di-
ocees, en zulks in weerwil 
zijner wankelbare gezondheid. 
Hij overleed den 6 October 1838 
in eenen nog krachtigen leeflijd, 
rijk in Verdiensten, met die 
zielerust, die den regtvaardige 
en deugdzame bij zijnen dood 
ten deel va lt. -

* PENROSE (THOMAS), een En-
gelsche dichter;, i n 1743 te 
Newbury in Berkshire geboren, 
verbond zieh in 1762aan eene, 
uit Engeische en Porlugeesche 
schepen bestaande, en legen 
Buenos-Ayres gerigle zee-expe-
dilie. In de eerste plaats viel 
men de door de Spanjaarden 
veroverde Porlugeesche bezilting 
Nova Colonia aaa, en bad bijna 
reeds de overwinning bellaald, 
toen een in brand, geraakt schip, 
aan de zaak eene andere wen
ding gàf. De : geheele beman-
ning storile in zee; doch degene 
welke aan de golvenonlsnapte, 
werd door den vijand gedood : 
van 340 manschappen, redde-
den er zieh slechts 78. PEN
ROSE , ofschoon gewond, bevond 
zibh onder die gelukkigen. Twee 
zijner schoongle liederen herin
neren aan die gebeurtenis: een 
gedieht aan zijne geliefde, miss 
SLOCOCK, die in 1768 zijne 
echlgenoot werd, gedurendehet 
maken der toerustingen tot het 
gevecht vervaardigd, en de Elegy 
on leaving the Biver Plate after 
the unsaccesful attack of Nova 
Colonia. Na zijne lerugkomst 
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bragt PENROSE zijne afgebrokene 
Studien le Oxford ten einde 
en word predikant te Newbury. 
Toen zieh het vooruitzigt voor 
hem opende, om eene betere 
standplaats te bekomen, over-
leed hij in den bloei zijner jaren, 
in 1779. De gedienten van PEN
ROSE zijn vol vuur en leven, 
bijzonder voordeelig onderschei-
den zieh zijne lierdichten, die 
hij Flights of Fancy noemde, 
door verhevenheid, volheid des 
gevoels, en kracht der taal. De 
voornaamste zijner dichtwerken 
zijn: l . o The Field of Battle; 
— 2.o The Hermits Vision; — 
3,o Mortality; — 4.o Doming-
ton-Castle; —- 5.o Poverty; — 
6.° The Harp;— 7." Address 
to the Genius of Britain; — 
8.° Elegy to the Memory of 
Miss MARY PENROSE (zijne zus-' 
ter). De Flights of Fancy ver
sehenen te Lenden in 1775 in 
het licht j zijne gezamenlijke 
gedienten onder den Ute! van 
Poems by the Dev. M. THOM. 
PENROSE, ib. 1781, waarbij zijne 
Levensschets door JOHN PETIT 
ANDREWS. — KOSEGARTEN (zie 
dat Art.) heeft eenige zijner 
gedienten in het Hoogduilsch 
bewerkt. 

* PEPE (GABRIÖLE), in 1781 te 
Bojano, een stadje in de Na-
pelsche provincie Molise, gebo
ren , was voor de balie bestemd, 
doch, door de omwenleling 
reeds vroeg tot den militairen 
stand uilgelokt, werd hij un
der MCRAT bij de genie aange-
steld, maakte den veldtogt van 
1814 als majoor mede, keerde 
met zware hoofdwonden te.rug, 

en : klom onder de daaropvol* 
gende Bourbonsche regering tot 
den rang van kolonel op. Da 
constitutie van het jaar 1820 
bragt . hem in het parlemenl, 
waarin hij zieh door zijne-be-
radenheid, en praktische en 
krachtvolle welsprekendheid, die 
zieh van den weinigbeduidenderi 
woordenstroom zijner ambtge-
nooten zeer voordeelig onder-
scheidde, deed opmerken. Bij 
de restauratie verbannen, begaf 
hij zieh met COLLETTA , POEMS 
en vele anderen naar Floren», 
waar bij eene veilige schuil* 
plaals vond. PEPE had niets dan 
zijnen degen, hij verliet zijn 
vaderland zonder eenige geld-
middelen, en wijl hij eenen trat
schen en onafhankelijken geest 
bezat, en daarbij leedergevoelig 
en hoogst onbaatzuchlig was, 
leefde hij te Florence in biitere 
armoede. De opstellen, wellte 
Inj voor het bekende tijdschrift 
Antologia schreef, en beton* 
derwijs, dat bij in verscheiden«-, 
meest buitenlandsche familien 
gaf, verschallen hem zijn k№ 
merlijk levensonderhoud. I n * 
geschiedenis en letterkuntle zeer 
ervaren, met een wijsgeerigliooö 
en eenen geoefenden stijl begaaffl! 
was hij ook bijzonder werkzao© 
voor de dagbladen en tijttschW-
ten. De Fransche Julij-ornwen-
teling, waarvan de naastege* 
volgen, zoo menigen bannelmgi 
dwongen Toskane te verlalenj 
had op hem en zijh afgezonilora 
leven geenen invloed. Slecnts 
een enkel maal deed hij Fkre№ 
van zieh spreken na het № 
het licht verschijnen van **' 
MARTINE'S dichtstuk: Ledernd 
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chant du pèlerinage de Ckilde 
Harold. In dit gedieht, hetwelk, 
ondanks verscheiden poetische 
schoonheden, niemand onderde 
beste van den zanger der Mé
ditations zal rekenen, komt de 
bekende toespraak aan Italie 
voor, ; welke met de woorden 
eindigt : Je vais chercher ail
leurs (pardonne, ombre romaine!) 
— des hommes et non pas de 
la poussière humaine. ALPHONSE 
DE LAMARTINE was toenmaals 
(1825) Fransche legalie-secreta-
ris te Florence: in de Floren-
tijnsche gezelschapskringen vond 
mèn de zaak eenigzins sterk ; 
het hof, hoe beminnenswaardig 
ook ten opzigte van vreemdelin-
gen, ontwaarde in zieh eene 
Ilaliaansch-nationale aandoening. 
GABRIEL PÉPÉ daagde den dich-
terlijken diplomaat uit. Zij tra-
den in tweegevecht: deschrijver 
van het menschenstof kwam er 
met eene ligte verwonding af, 
en ontving, schilderachtig ver
bunden, de bezoeken van heeren 
en dames; acht dagen lang werd 
over het gebeurde gesproken, 
en de zaak had geene verdere 
gevolgen. — De lerugkeering 
naar zijn vaderland slond aan 
PÉPÉ meermalen open, maarhij 
yerlangde in zijnen militairen 
rang hersteld te worden, waafom 
die zaak hangende bleef. Ein-
delijk zag hij Napels weder : het 
was langen lijd, nadat deklein-
zoon van dien koning, onder 
wiens regering hij in balling-
schap was gegaan, den troon 
had besiegen. In groóle afzon-
dering en schijnbaar vergeten 
leefde hy in zijne geboorteplaats. 

'HI. DEEL.) 

De omwenlelingen van 1848 
bragten hem weder ten voór-
schijn. Nog waren er verschei
den namen der oude liberalen 
van den Franschen lijd en van 
1820 in goede herinnering: de 
Zijne behoorde tot dezelve. Men 
waande, dat deze mannen, met 
de jonge wereld vereenigd, iets 
goeds konden te weeg brengen, 
doch het bleek weldra, dat men 
zieh vergist had. Sedért 1831 
was de kleur der staatkundige 
partijèn in Italie eene geheele 
andere geworden, hetwelk door 
de meesten eerst werd opgemerkt 
toen het te laat was. De on-
verzadelijkheid der progressisten 
bragt in Napels de catastrophe 
van den 15 Mei te weeg, welke 
het land voor regeringloosheid 
behoedde, maar levens aan de 
jeugdige staalsregeling eenen 
schok gaf, aan de gevolgen 
waarvan zij nog nederligt. PÉPE 
had na de Januarij-gebeurtenis-
sen, met den rang van brigade-
generaal, het opper-bevel over 
dò nationale gardes aanvaard; 
zijne provincie Molise had hem, 
even als voor 28 jaren, als af-
gevaardigde naar de kamers ge-
zonden. Hij was thans een oude 
man, maar zijne slem was on
der de redenaars der gemagtigd-
liberale rigting nog steeds ge-
wiglig. De 15 Mei brak zijne 
kracht. De nationale garde was 
niet to verlrouwen en kende 
geene tucht, de meesten hielden 
zieh verscholen, de overigen 
vochten muitend legen. de ko-
ninklijke troepen ; zij noemden 
hunnen bevelhebber eenen ver-
rader, en zijn leven was in 

Ö 
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gevaar, wijl hij zieh moeite gaf, 
ora de botsingen te beletten. 
Ben' tijd lang werd hij gevan-
gen gehouden; daarna nara hij 
deel aan de kortstondige ziüing 
der kamer. Na zoo vele treu-
rige ondervindingen, moesten die 
des laatsten jaars , welke hem 
getoond hadden, hoe weinig de 
groóte massa des volks voor 
vrije instellingen rijp i s , maar 
ook hoe de weg, dien vele 
regeringen ingeslagen hebben, 
onmogelijk tot die rijpheid des 
volks leiden kan , en hetzelve 
weder bij de eersle gelegenheid 
de prooi van zwendelaars en 
anarchisten worden moet, over 
zijne laatste dagen vele bitter-
heid in plaats van troost uit-
storten. Hij overleed in het 
begin van September 1849. 

PEPIN (ALPHONSE), te Partys 
in 1802 geboren,. oefende al-
daar, na goede Studien te hebben 
gemaakt, het beroep van advo-
kaat uitj maar na de omwen-
teling van 1830, aan welke hij 
zoo veel deel had genomen, als 
zijne jaren en zijn stand hem 
zulks toelieten, werd hij- bij de 
bibSiotheek van het Palais Royal 
aangesteld, en daarna tot bi-
bljothecaris van mevrouw ADE
LAIDE benoemd. Het nieuwe 
bestuur toegedaan, vervaardigde 
hij verscheiden geschriften, om 
hetzelve te verdedigen tegen de 
dagelijksche aanvallen der pu-
blicisten, en overleed den 1 
December 1842. Een jaar te 
voren had hij in het licht ge-
geven; l.o Re pétat ele. (Over 
den Staat van het catholicismtts 
in Frankrtyk), in 8.To; een werk, 

waarin hij zijne 
gevoelens uiteenzet. Vorder bei 
men van h e m : 2.o Deux etc, 
(Regering van tmejaren, Щ 
tot 1832), Partys, 1833, in 
8 - v o , aan welk geschrift щ§п 
meent dat LODGWIJK РЯШРЩ 
niet vreemd is geweest, hetzelve 
bevat zeer belangrijke bewijs» 
s tukken ; .— 3.0 les barrimfa 
m 1 8 3 2 , in 8.™ ; 4.« Ш 
la royauté etc. (Over het falft 
koningschap), 2 dl.a, in 8.TÖ 

* PEBBOYRE (JOANNES вАви<Ц 
den 6 January 1802 te Puieh, 
een gehucht in het diocees van 
Cahors (Fr. Zof-dep.1), gebe«, 
deed reeds in zijne prilste 
jeugd eene bijzondere neiging 
voor deugd en godsdienst blä
ken. Vijftien jaren oud zijnde, 
kwam hij met zijnen breeder 
LODEWIJK in het seroinarie van 
Montauban, dat onderdeleiding 
van zijnen oom stand', hier 
onderscheidde hij zieh evenzeer 
door zijne vorderingen als door 
zijn voorbeeldig en sticht# 
gedrag, waarin hy aan 'al zun» 
medeleerlingen tot een wegsle-
pend voorbeeld kon verstreben, 
die hem dan ook alle eene № 
geveinsde liefde en achting № 
droegen. Den 28 DeceraW 
1820 lègde hij d e p l e t e " ; 
waardoor hij aan de coogrega»8 

van.den И. LAZARUS werdwfj 
bonden ; kort daarna begat Щ 
zieh naar Partys om in,'1* 
hoofdgesticht dier congregate ® 
godgeleerde lessen hijtewones-
Ook .hier stichtte hij de 
van den H. VINCENWOS DS P«J 
door zijne godsvrucbt, Wr 
deugdën en goede voorbeai«»" 
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Na de H,. Wijdingen te hebhen 
ontvangen, werd hij hestuurder 
van het collegie van Montäyäier, 
daarna leeraar der wijsbegeerle 
in het groot seminarie van 
St. Flour, en eindelijk oversle 
van het klein seminarie in da-
zelfde stad. In 1832 werd hij 
onderbestierdec van het novici-
aat der congregatia van den hei
ligen LAZARUS te Partys. Na drie 
jaren in laatstgenoemde betrek-
king werkzaam, te zijn geweest, 
verzecht hij onverwachts om 
als zendeling naar Sina gezon-
derx te. worden., Zijne zwakke 
gezpndheid deed echter zijne 
overslen aarzelen, om in zijn 
verlangen toa te stemmen , en 
zij bewilligden er niet i n , dan 
na* het oordeel van hunnen 
gewonen geneesheer gehoord te 
hebben, in wiens gunstige ver-
klaring zij den vinger Gods roeen-
den optemerken. Hij scheepte 
zieh alzoo in Maart 1835 te 
Havre i n , was zes maanden 
later reeds te Maeaor en in de 
eersle maanden van 1830, tot 
in het binnenland van Sina 
doorgedrongen, en ler plaatse 
gekomen van waar hij zijnen 
apostolischen arbeid moest be
ginnen. 11 de brieven, die 
gedurende het zendelingswerk 
van dezen verdienstelijken mis-
sionaris , zoo door hera zelven 
aan zijne oversten, ordebroeders 
en vrienden in Europa, als door 
andere zendelingen zijngeschre-
ven, zijn sprekende geluigen van 
zijne edele denkwijze, van zij
nen blakenden ijver, om op de 
apostolische loopbaan, eenmaal 
door hera ingeslagen, moedig 

voorttetredenj dedeugden, welke 
hera voornaraelijk onderscheid-
den, waren zijne eeavaudigheid;, 
zijne nederigheid, z ipe zacht,-
moedigheid , zijne versterving, 
zijn ijver en vooral zijne göis-
vrucht, rijk waren daa ook de 
vruchten die hij van zijnen 
arbeid mögt inoogsten; en het 
was in de raadsbesluilen der 
goddelijke wijsheid vastgesteld, 
dat een zoo zuiver, zoaschoon, 
zoo zeer met de zegeningen des 
hemels begunstigd leven met den 
marteldood moest. bekroond wor
den. Gedurende de eerste jaren 
van het zendelingswerk van 
PERBOVRE ging het ten opzigte 
der christenen in Sina vrij 
vreedzaam loe-j; alles bepaalde 
zieh tot eenige knevelatfijen van 
geringe Mandarijnen. De ver-
volging begoa de Eoti-in-Tan, 
im da provincie Hou-Pe, den-15 
September 1839. De zendelini-
gen waren nog in een byzonder 
huis te zamen, waar zij het 
H. Offer hadden opgedragen, 
toen een krijgs-Mandarijii, ver-
gezeld van honderd vijf en 
twintig Soldaten, op hen af-
kwam- eene spoedige vlugt redde 
hun voor dezen oogenblik het 
leven, maatjhuis- en allekerk-
sieraden werden verbrand. Lan
gen tijd zagen zij zieh alsnu 
genoodzaakt, dag en nacht heen 
en weör te trekken, om. aan 
de nasporingen der Soldaten te 
onlkbmen. PERBOVRE had op 
deze togten wegens zijne zwakke 
gezondheid buitengewoon veel 
te lijden. Een leerling, die nog 
niet gedoopt was , vergezelde 
hem, cn deze werd onder de« 
2 .. 
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schijn van toegenegenheid, een 
tweede JUDAS, zijn verrader; 
door de soldaleningehaald, ver-
raadde Inj voor dertig taels, die 
men beloofde, even als de Is-
carioter, zijnen meester. Deze 
werd hierop gekneveld en met 
geweld naar de stad Kou-Tchen 
gevoerd; van daar werd hij 
naar Sian-Yan-Fou, en einde-
hjk naar Ou-Tchan-Fou, de 
hoofdstad der provincie Hou-Pe, 
overgebragt. Onbeschrijfelijk zijn 
de folteringen, welke menhem 
bij elk der menigvuldige ver-
hooren deed ondergaan; doch 
welke barbaarschheden men ook 
aanwendde, of welke verleidende 
beloften men ook in het werk 
Steide, niels was in Staat om 
den geloofsheld in het minst 
aan het wankelen te brengen, 
veeleer dienden dezelve om zijn 
vurig verlangen naar de marte-
laärskroon te versterken. Na 

• eene langdurige gevangenschap, 
die men als 't wäre eene onaf-
gebrokene marteling kan rioe-
men, werd de .brave priesler 
des doods schuldig verklaard en 
veroordeeld om gewurgd te wor
den ; dit vonnis werd den 11 
September 1840 ten uitvoer 
gebragt, en daarbij nog alles 
•aangewend wat eene kannibaal-
sche wreedheid aan vermeerde-
ring van folteringen kan uil-
denken. , Met moeile en door 
omkooping kwamen de Cliris-
lenen in het bezit van het lijk 
van den heldhafligen martelaar j 
dal zij in slilte in de nabijheid 
van Ou-Tchan-Fou begroeven. 
Eene reine ziel was intusschen 
hemelwaarls gestegen, en is 
daar de voorbidder voor hen ! 

die hij in dit tranendal voor 
den hemel zocht te winnen! 
— Vergelijk het welgeschreven 
stukje: Verhaal omtrent hk 
leven en den dood van denEef-
uiaardigen JOANNES GABRIEL Vm-BOVRE , priesler enz., met h l 
porlrel van den martelaar, doof 
de üitgevers dezes in 1844 in 
het licht gegeven. 

PEBCIER (KAREL), een 
roemde bouwkunstenaar, in 
1764 te Parijs geboren, volgde 
de Jessen van PEYRE (zie M 
Art. -Wbk.-) en behaalde in 1786 
den grooten prijs voor de boutf-
künde. Als bezoldigd kweeke-
ling naar Rome gezonden, hield 
hij zieh aldaar vijf jaren op 
met het beoefenen der meesier-
stukken, en kwam in 1791 in 

! Frankriß terug. Gedurendezp 
verblijf in Halte, was bij in 
kennis gekomen met den heer 
FONTAINE, wiens vriend en mede-
arbeider hij gedurende geheel zijn 
leven bleef. Bijzonder bouwheßr 
van NAPOLEON geworden, was 
hij zulks ook weldra van bei 
Louvre en de Tuilerien, en wer« 
eenige jaren later lid van den 
raad der gebouwen. LOBEWI'K 
XVIII benoemde hem tot officier 
van het legioen van eer, enna 
1830 bekwam hij het door zime 
diensten verdiende pensioen. °'J 
overleed te Parijs, den 15 Sep
tember 1838. Hij was lid van 
het instiluut, klassederschoone 
kunslen. De stad Parijs licet' 
hem verscheiden harer belang* 

.rijkste gedenkteekenen te dan
ken, onder welke het voldoende 
zal zijn te noomen: de zegebw 
(arc-de-lriomphe) van het Our-
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roussel, en de voltooijing van 
het Louvre. Zie hier de lijst 
zijner uitgaven, die hij aile 
gezamenlijk met FONTAINE heeft 
ondernomen: l . o Palais etc. 
(Paleizen., huizen en andere 
moderne gebouwcn te Borne ge-
teekend), Partys, 1798; 2.? uitg., 
1830 , in fol., 96 platen met 
tekst; —> 2.o Description etc.' 
(Beschrijvmg der plegtigheden 
en t feesten, die pîaats hebben 
gehad, bij gelegenheid van het 
huweltyk van NAPOLEON met 
MARIA LOUISE) , 1811, in fol., 
met 13 pH.«; — 3.o Choix etc. 
(Kerne.der beroemdste luslhuizen 
van Rome en deszelfs omtrek), 
1812—13, gr. in fol., ,72 pla
ten en tekst; —• 4.o Recueil 
etc. (Verzameling van inwendige 
versieringen enz), 1812 ; 2.E 

uitg. , 1827 , in fol. Hij heeft 
ook bijgedragen tot het werk: 
Sacre etc. (Zalving van NAPO-1 

LEON, in de Lieve-vrouwen-kerk, 
den 2 December 1804), Partys, 
1814, gr. in fol. 

* PERGER (SIGMUND FERDINAND 
VON), een schilder en graveur, 
in 1778 te Weenen geboren, 
bezocht de akademie aldaar, en 
werd reeds in 1798 in deK. K. 
porseleinfabriek aangesleld, al-
waar hi j , in het verloop van 
elf jaren vele vazen en andere 
voorwerpen, met geschiedkun
dige voorslellingen versierde. 
Het verlangen naar verdere ont* 
wikkeling en de hoop, om Italie 
te bereizen , bewogen hem, in 
weerwil der vereerendste voor
slellingen , welke de direclie 
hem deed, om zijn ontslag te 

0 

nemen. Zijne eersle groote his
torische schilderij zag men op 
de tentoonstelling van 1 8 0 9 ; 
zij stelt dien Griek voor, welke 
met zulk eene drift het berigt 
der overwinning bij Marathon 
naar Athene overbragt, dat hij; 
bij het afleggen zijner boodSchap, 
den geest gaf. Daarna , zocht 
PERGER in de geschiedenis van 
zijn vaderland stof tot voorstel-
lingen, en bewerkte eerst 16 
bladen uit de geschiedenis der 
BABENBERGER'S , waarvan hij er 
eenige schilderde, doch .alle, in 
het koper graveerde. Ofsohoon 
hij in het algemeen elk gebied 
der voorstelling beoefende, is 
het echter vooral het schilderen 
van dieren, waarin hij uitmuntte. 
Door den keizerlijken opperstal-
meester werdhem het schilderen 
van verscheiden afbeeldingen 
van paarden: opgedrageh , van 
welke taak zieh de kunslenaar 
tot aller tevredenheid kweet. 
Twaalf dezer. paarden-afbeeldin-
gen werden door hem zelven 
in het koper gebragt. In 18.16 
teekende hij in legenwoordigheid 
des keizers het paardenrennen 
van Kopcsan, en .Voerde; het 
later in olieverw u i t Dit stuk 
verwierf hem in 1817 den post 
van keizerlijken hof-dierschilder, 
zoo als hij reeds vroeger den titel 
van akademischen historie-schil-
der bekomen had. In 1825 werd 
hij tweede custos der keizerlijke 
galerij van het Belvedere, en 
overleed als zoodanig, in 1841. 
Eene verdienstelijke onderneming 
des kunslenaars is de uitgave 
der voornaamsle kunstschatten 
van het Belvedere te Weenen, 

3 
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in kopenen platen. PERGER ging 
te dien reinde met -den boekhan-
deüaar KAM. HAAS eene overeen-
komst aan, en op deze wijze 
werd het werk spoedig begon
nen, an verscheen onder den 
tile! van K. E . Bildergalerie 
im Bdked&re zu Wien, enz . , 
Höogd. en Bransoh, Weenen, 
1828—4<!>, .4 -dl.» — Zijn zoon 
AISTON itreedt waardiglijk in bei 
vaetspoor zijaas vaders. 

PERIGNO« (DOMI«IOJUE CATHE
RINE ¿ marides DE), maarsebalk 
van frankriß, in 1754 to Gre
nade fcij Toulouse geboren. Na 
góedestudi&n te hebben gemaakt, 
kwara hij als oader-lui tenant, 
bij het corps koninklijke gre
nadiers van Guienne, en werd 
bij .den vrede van 1783 adju-
dant van den graaf DE PREISSAC. 
In het begin: der Fransc'he om-
wanteling, waarvan hij de be-
ginselen niet al de gemaligdheid 
van zijn karakter aannam, aan-
vaardde hij den post van vrede-
regter te Montcch, en werd in 
1791, door het Opper-Garonne* 
dep.*-, tot afgevaardigdebij de wet-
gevende vergadering benoemd. 
Dp het einde der zitting ging 
hij zieh met het commandement 
van een legioen bij het leger 
der Gosteliße-Pyreneen belasten. 
Eerst tot brigade- en daarná 
tot divísie-generaal benoemd, 
volgde hij in 1794 DUGOMMIER 
(zie dat Art. -Wbk.-) als gene-
raal-en-chef op, en ging voort 
groóte voordeelen op de Span-
jaarden íe behalen, zoo als te 
Escola, Figueira enz; maar zijn 
schilterendste heldenfeit was de 
inneming van Roses, waarvan 

het fort Bouton nooit was in-
genomen. Bij den vrede doli 
gezant in Spanß benoemd; 
sloot hij in 1796 , een aanval» 
lend en verdedigend verboad 
tusschen de beide landen. In 
1.799 naar het leger van Mli8> 
gezonden, Voerde hij het bevel 
over den linkervleugel in M 
slag van Novi, waarin hij erh-
stig gekwetst en gevangen 
nomen werd. In 1801 wetd 
hij tot senateur benoemd, en 
in 1804 tot maarschalk verlie' 
ven; in 1806 werd hij latid-
voogd van Parma en Piaeema; 
in 1808 ging hij JOBRDAB te 
Napels vervangen, en bleef ai-
daar tot op den oögenblik, 
waarop zieh MÜRAT tegen Frank
riß vorklaarde. Na.de vestaü* 
ratio, benoemde MONSIEUR Item 
tot buitengewoon commissarie 
des konings in de l . e d i Ä 
Bij de terugkomst van BOKA-
PARTE in Maart 1515, bevond 
hij zieh op zijn landgoed van 
Monlech; hij trachtte een plan 
van verdediging te organiseren, 
en fceerde andermaal naar zijn 
landgoed terug. Bij de tweödfl 
restauratie werd hij tot gouver-
neur der l.e divisie, en tot 
commandeur der orde van den 
H. LoDEwuK benoemd, en« 
de eersle benoeming van pa*8 

begrepen. Hij overleed te Par¥< 
den 2 5 December 1818. - » 
markies DE PERIGNON, oudsto 
zoon van den voorgaande, traa 
zeer jong in de militaire loop; 
baan. Als adjudant van №«« 
vergezelde hij hem op den №»' 
sischen veldtogt. Na zijnen va-
der in het pairschap te W 
opgevolgd, toonde hij zieh i« 
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de kamer steeds de verdediger 
der beginseleti van. orde en be-
houd. In 1830 weigerde hij 
tot het nieuwe bestuur loete-
treden, en leefde van dien tijd 
af in de afzondering. Hij over-
leed te Grenade den 19 October 
1841, na de troostmiddelen onl-
vangen te hebben der godsdienst, 
waarvan hij de pligten steeds 
met ijver had waargenomen. 

* PERPONCHER (WILLEM EMMERY DB), wegens verbindtenis 
van zijn voorgeslacht met de 
Poolsche magnaten, genaamd 
SEDLNITZKY, werd den 14 April 
1740 te 's Gravenhage geboren. 
Hij beoefende te Utrecht de 
letteren, waarin hij na de ver-
dediging zijner dissertatie: de 
origine Dynastiacum Hollandis, 
de doctorale waardigheid ver-
kreeg. Vier jaren daarna werd 
hij tot lid der stads-regering 
van Utrecht benoemd, on later 
in de slaten van dat gewest 
wegens de ridderschap beschre-
ven, en verwierf zieh in deze 
en andere betrekkingen, wegens 
zijn vredelievend en edel karak-
ter de algemeene achting, In 
1813 werd hij in 73 jarigen 
ouderdom, door de aflrekkende 
Franschen , met eenige andere 
aanzienlijke Utrechtsche burgers 
als gijzelaar mede naar Frank-
rijk gevoerd, en aldäar gevangen 
gehouden, doch door tusschen-
komst van Holland's gewezen 
koning LODEWIJK, die den Hol
landers tot aan zijnen laatsten 
ademtogt een goed hart bleef 
loedragen (zie BONAPARTE-LODE- i 
wire-), met zijne lotgenoolen I 

in vrijheid gesteld, en aan zijn 
vaderland teruggegeven. Bij de 
herstelling der Utrechtsche hoo-
geschool, werd DE PERPONCBBB , 
ofschooh reeds 74 jaren oud, 
tot curator derzelve verkozen, 
welke waardigheid hij nog aan-
vaardde en met ijver behartigde j 
ook was hij bestuurder van het 
Utrechtsche genootschap van 
kunsten en wetenschappen. Hij 
overleed den 25 Junij 1819. Tot 
zijne voornaamste geschriften 
behooren: l.o ZedekundigeBrie-
ven over het geluk, 2 dl.*», 1769 
tot 1772; — 2.o Be heden-
daagsche Stoicyn, 2 dl.", 1786 
tot 1787; 3.o De wyjsgeer 
der natuur en der openbaring, 
2 dl.n, 1797. Voorts omschrij-
vingen, verklaringen e"n ophel-
deringen (in protestantsehen -ate) 
van verscheiden bijbelböeken. 
00k gal hij eenige kindersehrif-
ten en Gedichten in het licht, 
•die thans echter zoo goed als 
vergeten zijn. 

* PERPONCHER - SEDLNITZKY 
(HENDRIK GEORGE , graaf DE) , 
in 1773 te 's Gravenhage, uit 
hetzelfde geslacht als de voor-
gaande geboren, ontving zijne 
eerste opvoeding in Engeland, 
kwam hierop in het Carolimm 
te Brunswijk.en trad, na zijne 
Studien aldaar gemaakt te heb
ben , bij het dragonder-regiment 
van BYLAND als luitenant in 
Nederlandsche dienst; waarin 
h i j , inlusschen ritmeester en 
adjudant van prins FREDERIK 
van Oranje geworden zijnde, in 
den veldlogt van 1 7 9 3 , aan 
laalslgenoemde in den slag bij 
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Werwick het leven redde, ea 
•nog op denzelfden dag prins 
E.ABEL van Nassau-Weilburg, 
uit bijna onvermijdehjke gevan-
genschap bevrijdde. In 179S 
volgde hij den erf-stadhouder 
en diens familie naar Engeland, 
trad daarop als adjudant van 
prins FREDERIK, en kapitein in 
Oostenrijkscbe dienst, en on-
derscheidde zieh dikwerf in den 
loop des veldtogts van 1796 
tot 1 7 9 7 , voornam&lijk echter 
bij Kehl en Klagenfurt. Nadat 
do prins als opperbevelhebber 
d.es légers, van Italie, in 1799 
te Padua, in de armen van 
PEHPONCHER gestorven was (zie 
ORANJE) bewoog hem de hertog 
van York, om als majoor, bij 
het in Engelsche soldij staande 
jager-regiment Löwenslein in 
dienst le treden, welken rang 
PERPONCHER in den veldlogt van 
1800 in Duitschland en daarna 
in Egypte roemrijk handhaafde,-
waarop hij, zelf gewond, de door 
gevechlen, de pest en vermoei-
jenissen zeer gedunde schaar, 
in 1802 naar Engeland lerug-
bragt, doch in 1804 dat land 
reeds weder verliet, om als 
luitenant-kolonel het commando 
van het in Malta staande regi
ment Dillon overtenemen. In 
1807 werd PERPONCHER kolonel 
en brigadier van het Lusitanisch 
legioen te Oporto; in 1808 als 
chef van den generaal-staf van 
den graaf'BossLYN, tot de expe-
ditie legen Antwerpen beroepen, 
was hij later echter door het 
strenge dekreet van NAPOLEON, 
belrekkelijk de verbeurdverkla-
ring der goederen, van al de 
in vreemde légers dienende Hol

landers genoodzaakt, zijn ont; 
slag uit de Engelsche dienst le 
nemen, en naar zijn vaderland 
terugtekeeren, waar hij zieh, 
als een onwrikbare aanhangets 
van het huis van Oranje bekend.( 

wel is waar, onder opzigt de|j 
policie bevond, doch in weerwif 
daarvan, niet naliet om in 1813 
krachtdadig in het belang van 
het verdreven regentenhuis me-
tewerken, en door zijne énergie/ 
den in }s Gravenhage содагоаП: 
derenden Franschen generaal tot 
decapitulatie te bewegen, waawß 
hij met JACOB FAGEL dea last", 
om- de Brilsche regering van 
het gebeurde in kennis-te«tei
len , en den prins van Oranje 
uiltenoodigen, om het roer der 
nog dobberende staatshulk in 
handen te komen nemen, vol-
bragt. Als adjudant-generaal 
met gewigtige dépèches, lot d« 
verbundene monarchen gezon-
den, werd PERPONCHER b i j # ô 

lerugkomst generaal-majoor «8 
bevelhebber der toenmaals be-
schikbare troepen, met welke 
h i j , gemeenschappelijk met dô 
Pruisen en Engeischen, Gotß', 
chem, Bergen-op-Zootn en AM 
werpen blokeerde, doch na den 
vrede van Parijs, zijn vroeger 
gezanlscbap te Berlijn weder 
aanvaardde. In 1813 trok № PONCHER andermaal ten slrjjde» 
en het was in dezen veldlogjf 
dat h i j , als luilenaat-generaai» 
en bevelhebber der tweed» ^ 
deeling Лег Nederlanders, 4 
den 15 Joni j , niettegenstaanee 
de herlog van WELLINGTON, do№ 
valsche berigten misleid, b e» 
het bevel zond van naar IM«'* 
les terugtelrekken, het b W 
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gewigt des ingeaomenen stand- j 
punts inziende, het voor zijne 
rekening nam, dit bevel niet 
optevolgen, maar de Stelling 
legen het corps van NEY te 
blijven behouden, en het is 
hierdoor dat hij den gelukkig-
sten invloed op de overwinning 
jbij Belle-Alliance uitoefende, 
aan welken slag hij evenzeer 
het werkdadigste deelnam. Uit 
erkentenis voor de bewezene 
dienslen werd PERPONCHER door 
zijnen vorst met ridderteekens 
versierd en in ,den gravenstand 
verheven; de koning van Pruis-
sen begiftigde hem met de roode 
adelaar-orde der eerste klasse. 
Na het sluiten'van den vrede, 
begaf hij zieh weder naar zijnen 
gezantschapspost, welken hij tot 
aan zijnen dood, in 1842 voor-
gevallen, met onderscheiding 
bekleedde. 

PERREGAUX (ALEXANDER KA-
REL , baron DE) , in 1791 te 
Neuchätel geboren, was van 
Franschen -oorsprong, en begaf 
zieh in 1807 in dienst als on-
der-luilenant, in het Bataillon 
van Neuchätel, waarover BER-THIER toenmaals souverein was, 
en maakte met roem verschei
den veldlogten mede. In 1814 
in de lijfwacht opgenomen, 
werd hij adjudant van den her
log van Ragusa; in 1823 werd 
hij tot kolonel, en in 1834 tot 
veldmaarschalk bevorderd. De 
logt naar Afrika slelde zijne 
latenten in een nieuw daglicht. 
Na de beide veldlogten van Mas-
carah en Tremecen olTlemsan, 
waren hem weinige weken vol-
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doende, om aan bel hoofd van 
6,000 man, de onderwerping 
van twintig volksslammen uit 
den omlrek van Oran le bewer-
ken. Tot chef van den generaal-
majoor-staf in het Noorden van 
Afrika benoemd, wist hij door, 
zijnen ijver, zijne werkzaamheid 
en trouw., den goeden ; uitslag 
voorlebereiden van de tweede 
onderneming tegen Constanline. 
Onder .de muren, dier stad 
door eenen kogel getroffen, op 
den oogenblik dat hij zieh bukle, 
om den generaal DAMREMONT (,zie 
dat Art.) optebeuren , overleed 
hij den 6 November 1837 , Je, 
Cagliari, aan de gevolgen zijner 
verwonding. 

PERRIN (JOANNES KAREI,), prios-
ter , in 1754 te ; Arbois (Fr. 
/wm-dep.') geboren, ging, zoo-
dra hij de heilige wijdingen had 
ontvangen, scheep naar Hin
dostán , alwaar hij de moeijelijke 
en gevaarlijke bedieningen van 
missionaris uitoefende. In* 1780 
leruggekeerd, werd hij tot prin-
cipaal van het collegie zijner 
geboorteplaats benoemd. Daar 
hij bij de Fransche omwenleling 
geweigerd had, den eed afteleg-
gen, zag ; hij zieh genoodzaakt 
eene schuilplaats in vreemde 
landen te zoeken, en kwam eerst 
tijdens het concordaat in Frank-
rijk terug. Tot honorair kano-
nik van Dourges benoemd, werd 
hij vervolgens algemeen-vikaris 
van Fréjus, en overleed den 1 
Mei 1844. Men heeft van hem i 
1.° Voyage etc. (Reis in den Hin-
doslan), Parißs, 1807,, 2 d l . n . 
in 8.™ In dit werk geeft da 
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scbrijver verslag van zijnen apos
tolischen arbeid, faeschrijft.de 
zeden en gebruiken der inwo-
ners, en rnaakt de verschilfende 
voorlbrengselen des lands be
bend . — 2.° Le tresor etc. (De 
schat des geloovigen, of gods-
dienstig handboek,.eaz.), Parijs, 
1807, in 8 . ™ ; Versailles, 1811, 
in 1 2 . M ° ; —- 3.0 Eloge etc. 
[Lvjkrede van den Kardinaal de 
BATJSSET) , Frejus, 1824 , in 4 . « 

* - • -

PERRONM (JEAH RUDOLPHE),' 
een beroemde Fransche Inge
nieur, le Surene in 1708 gebo
ren , en in 1794 overleden, 
werd reeds in den ouderdom 
van 17 jaren met het opzigt 
over groote werken belast. In 
1747 tot directeur der alstoen 
gestichte school van bruggen en 
wegen benoemd, toonde hij zieh 
dien gewigtigen post waardig. 
Dertien bruggen werden volgens 
zijne ontwerpen uitgevoerd• hefc 
is aan hem dat men die van 
Neuilly, van Mantes en van 
Orleans te danken heeft, welke 
voor meesterstukken doorgaan, 
en waarvan hij de Beschrijving 
(Description) heeft geleverd, 
1 7 8 6 - 8 9 , 3'dl .n, in fol,; 2.« 
uitgave, vermeerderd met de 
bruggen van Chateau-Thierry, 
en andere, 1788 ,3d l . " , i n 4.*°, 
en atlas. PERRONET is daar-
enboven de bewerker van het 
ontwerp van het kanaal van 
BourgondiS, en van dat öm de 
waleren der Fvette naar Parijs 
te voeren. Hij heeft eene ge-
leerde Verhandeling in het licht 
gegeven, over de middelen, om 
groote steenen brug-gewelven 
met eene aanmerkelijke opening 

le bouwen, ten einde daarmede 
diepe, met steile rotsen onn 
ringde daleri over te komeii*,. 
1 7 9 3 , in 4 .*o , en daarenbove» 
verscheiden andere opslellenrii); 
de verzameling der akadcroie-
van wetenschappen doen plaat-
s e n , van welk genoolschap bij 
lid was. i, 

PERSOON (CHRISTIAAN HEN* 
DRIK), een geleerde kruidkun* 
dige, in 1770 aan de Kaap-de 
Goede Hoop geboren, verlißt 
deze volkplanting in den m 
derdom van 12 jaron, om # i e 
opvoeding in Europa te gaan 
voltooijen, alwaar hij -aan de 
universiteiten van Leyden en 
Güttingen, de leergangen der 
wijsbegeerte, geneeskunlle er* 
natuurlijke historie volgde. Meer 
bijzonder legde hij zieh op̂  de 
kruidkunde toe, waaraan hi]iff 
het vervolg bijna al zijne oogen-
bh'kken toewijdde, vöoral aan 
de waarneming der crypto 
misten (planten met verberge 
geslachtdeelen), over welke de 
wetenschap hem verscheiden be* 
langrijke werken te danken beeil. 
In zijne laalste jaren vestigde 
hij zieh met ter woon te Pa>r$< 
waar hij in November 183» 
overleden is. Behalve versehe'* 
den verhandelingen in de go 
denkschriflen der rnaatsenap' 
pijen van natuurlijke bislorie 
te Londen, Philadelphia, Bf 
lißn, en Göltingen, waarvannvj 
lid was, heeft men van hem'< 
1.° Observations mycologt^i 
Leipzig, 1796 , 2 dl.", in8>v».j 
— 2.o Commentalio de №f 
clavas formibus, ib . , 1797»« 
8 . ™ ; —- 3.o Tentamen dupo"' 

http://faeschrijft.de


P E R . 2 1 9 

tìonis metìmdicm fungorum, ib., 
1797 , in 8."">; —- 4.» lcones 
et descriptionis fungorutn minus 
cognitorum, Partys, 1799 lot 
1800, in 4.*°, een nietvoltooid 
werk ; — ö.° Synopsis metho-
dica fungorum, Güttingen, 1801, 
2 dl.*, in 8.TO; — 6 . o Synop
sis planiarum seu enchiridion 
botanicum, Partys, 1805 tot 
1807 , 2*dL», in 12.^0, een 
zeer gemakkeiijk en gezocht 
handboek; -— 7.° Mycologia 
Europma, seu completa, omnium 
fungorum in variis Europea} re-
gionibus detectorum ennumeratio;, 
melhodo naturali disposila etc., 
Erlangen, 1 8 2 2 - - 3 3 , 3 -dl>, 
in 8 . v o , met gelsi. pl.« Dit 
hoogst belangrijke werk is on-
gelukkiglijk onvolledig gebleven ; 
— 8.° Traile etc. {Verhandeimg 
over de eetbare champignons), 
Partys, 1 8 1 8 , in 8 . ™ ; waarin 
de sehrijver zieh voornamelijk 
toelegt, om de noodlottige ver-
gissingen te doen kennen, door 
dezelve van de vergiftige soor-
ten te onderscheiden, 

PERTOSIER (KAREL) , in 1779 
te Baume-les-Dames (Fr. Doubs-
dep.*)', uit eene achtbare familie 
geboren, werd in den ouderdom 
van 15 jareh in de polytech-
nieke school toegelaten, welke 
hi) àls onder-luitenant der ligie 
artillerie verliet. Hij was nog 
geen 20 jaren, toen hij onder 
den tifel van Berger arcadien, 
eene verzameling van Herders
sangen in het licht gaf in den 
smaak van GESSNER, waarover 
hij met eenen vleijenden brief 
v»n BERNARDIN-DE-SAINT-PIERRE 
vereerd werd. Aan het hoofd 

van eendetaehementnaarZam, 
in Venetiaansch-Daknatie, ge-
zonden, werd hij aldaar verge-
ten , en kon geen deel nemen 
aan de oorlogen des keizerrijks', 
die hem de gelegenheid tot eene 
snelle bevordering zouden ver
schaff hebben. In 1812 werd 
hij aan het gezäntschap van 
Konstantinopel verbunden, en 
wist de achting van ANDREOSSY 
(zie dat Art. -Wbk.-) te verdie
nen , die hem met verscheiden 
vertroüwelijke zendingen be-
lastte. Hij maakte gebruik van 
zijn verblijf in Turktye, om de 
zeden der inwoners te beoefei 
nen, en om de bewonderens-
waardige liggingen te beschrjjven 
van een der door de natuur meest 
begunstigde landen. By do res-
tauratie in Frdnknß Jtere$ge-
keerd, werd1 hij tot majoor bij 
de artillerie te paard der garde 
benoemd, en later tot luHenant-
kolonel hij het regiment van 
den trein der artillerie te Vin-
cennes bevorderd. Na de om-
wenteling van 1830 , wegens 
weigering van den eed, op 
pensioen gesteld, kwam hij 
Besancon bewonen, alwaar hij 
in Maart 1836 overleed. Zijne 
voomaamsle werken zijn: l ;o 
Promenades etc.-(Schilderaoli-
tige wandelingen in Konslanlino* 
pel en längs de oevers van den 
Bosphorus), Partys, 1815 j 3 
dl.», in 8.™ , waartoe behoört 
een atlas gr. in fol. uit 2 5 , 
door PIRJNGER zeer wel gegra-
veerde platen bestaandej — 2.° 
De la fortification ete. (Over 
den vestingbouw, volgens de be-
ginseien der nieuwere krtygs- en 
werpkunde voorgeschrevm), Pa-
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rijs, 1820 , in 8 . ™ , in hat 
BÓogd. vertaald — 3.° Bos
nia , in sijne belrekkingen met 
hot Ottomannische keiserrijk be-
schouwd, Parijs, 1822 , in 8 A ° ; 
— 4.° La Capitale etc. (De 
hoofdstad van het Ottomannisch 
rijk, uit een krijgskundig oog-
punt beschoMvd), in 8 . ™ ; — 
6.° Wallachijè, Moldaviè en 
over den slaatkundigen invloed 
der Grieken enz. 1 8 2 2 , in 8.V O 

De drie laatstgenoemde werken 
bieden een volledig tafereel aan 
van den Staat- en zedekundigen 
toestand des , Ottomannischen 
rijks. „ 

•PESCENNIUS. 
•Wbk.-

Zie NIGER 

PESTALOZZI (J. H.) , in dit Art. 
voorkomende in het Wbk. ge-
lieve men blz. 123, 2.« kolom, 
reg. 2 3 , dl. X I X , na het woord 
legerbenden, intelasschen : te 
niet le sien gaan; — zie ver-
der het Art. KRÜSI in dit Sup
plement. 

PETAGNA (VINCENTIUS) , in 
1734 te Napels geboren, maakte 
zeer goede Studien b\j de Je
suiten, en volgde daarop zijnen 
naluurlijken smaak voor de be-
oefening der genees-, .kruid- en 
insektenkunde. Hij deed ver
scheiden reizen door Duitsch-
land, Italie en Sicilie, ten 
einde er de natuurte beoefenen ; 
het was op deze wijze dat het 
hem gelukte kostbare verzame-
lingen van planten en insekten 
te maken. In zijn vaderland 
teruggekeerd , werd. hij aan de 
universiteit te Napels benoemd 

tot hoogleeraar derkruidkunde, 
en overleed den 6 Oclober 1810. 
Men heeft van hem:. 1.° Insti-
tutiones botanicoi, Napels, 1785, 
3 d l ." , in 8 . ™ ; — 2.° Speci-
men inseclorum Calabrim Ulta> 
rioris, ib., 1790, 2 dl.", in 8,w, 
met pl.n .Dit is eene bescbrij-
ving van al de insekten van 
Europa; — 3.» Delle faeolla 
dellepiante, ib. 1797, 3 dl.1»., in 
8 . ™ Eene zeer nuttige verhan-
deling, waarin al de hoedanig-
heden der planten, zoowel voor 
het geneeskundig als huisselijk 
gebruik worden opgegeven. 

PETAVIOS (DIONYSIUS). — Zie 
PETAÜ -Wbk.-... . 

PETIT-THOUARS, — Zie Du-
PETIT-THOUARS. 

PEYRE (ANTONIOS MARIA), een 
bouwkundige, zoon van MARIA 
JOZEF P . (zie dat Art. -Wkb.-) 
werd in 1770 te Parijs gebo
ren, en had tot eerste meesters 
zijn' vader en zijn'oom. HÜ 
volgde de leergangen der aka-
demie loen de omwenteling uil' 
borst, waarvan hij de zaak met 
al het vuur der jeugd omhelsde. 
Adjudant van LAFAYETTE gewor
den zijnde, werd hij den 17 Julij 
1 7 9 1 , in het veld y&a Mars, 
aan de zijde van dien veldheer 
gewond. Laier als Feuillant 
aangeklaagd, begaf hij zieh, 
om zieh aan het gevaar te ont-
trekken, dat hem bedreigde, 
naar het leger der kuslen, en 
kwam eerst na den 9 Thermi-
dor weder te Parijs. Onder 
het directorium tot archilokt 
der burgerlijke gebouwen be-
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platen afgewerkt, toen de 
hem overviel. — Zijn dood) 
FRANZ, in 1788'.te Frar™on 
geboren, begaf zieh te ikfort 
ontwikkeling, in 1806 zijner 
Weenen, en in 1810 met < naar BECK naar JRome, alwaaPVER; 
voor de kunst te vroeg i n r _hij 
overleed. ' ! 1812 

PHOCAS (Heilige), een m 
laar, kweekte vreedzaam z 1 . 3 1 , 1 6" 
tuin aan, bij de poorl i i n e a 

Sinope, in de p r o v i n c i e j 3 1 1 

ins. De arbeid zijner hai"0"" 
verschafte hem , behalve Q den 
levensonderhoud, gertoeg! het 
middelen om milde aa lmo ' ' a m e 

uittereiken. Zijne godsvr e zen 
en zijne liefdadigheid ha("°ht 
hem door het geheele gei°en 
bekend gemaakt. Gedar^^s ' 
eene vervolging, welke t®®e 

meent, die vän DiocLETMnen 
in 303 te zijn, werd hij 
Christen aangeklaagd. Zijne i a*s 

genaamde misdaad was ! 0 ° * 
klaarblijkelijk, dat men te 2 0 0 

nen opzigte alle formaliz lJ* 
meende te mögen voorbijga l e i t 

Er werden soldalen näar z i a n < 

woning gezonden , alwaar 
hem onlhoofdden. Toen k Z I J 
daarna de bekeering van K.<or' STANTIJN aan de Kerk den vr^"" 
hadwedergegeven, bouwden™ 0 

Chrrstenen, ter eere van c d e 

heiligen martelaar, eene hoo l ? n 

kork (Basilique), die door P* 
heel het Oosten beroemd Wel
men legde er een gedeelte zijr'd •* 
overblijfselen in neder. De № e ? 
van Amasea bezat er een g ! r ' t 

deelte vah. De heilige AsTERii5e~ 
bisschop dier kerk, sprak '?> 
400 de lofrede van den heiJP 

lt-

noemd, kwam hij als chef-de-
bataillon onder de nationale 
garde, en gaf bij verschillende 
gelegenheden bewijzen van zij-
nen krijgszuchtigen ijver. Na 
de omwenteling van 1830, werd 
hij weder adjudant van LAFAT-ETTEJ maar zijne talrijke be-
zigheden omirent dezen tijd 
vergunden hem niet om bij den 
slaf to blijven. Hij overleed te 
Parijs den 25 Febrüarij 1843. 
Behalve eene uitgave der bouw-
kundige werken van zijnen va-
de r , heeft men van hem: l.o 
Projets etc. (Bouwkundige ont-
werpen), 1812, in fol., met 13 
p l . a ; — 2.° Considérations etc. 
(Aanmerkingen Over de noodza-
kelijkheid om de oude akademie 
te herstellen), 1815, in 4.*°, 
en eenige losse stukjes over den 
wederopbouw der zaal van het 
Odéon, die eigenlijk van zijnen 
vader zijn. . 

* PFORR (JOHANN GEORG) , een 
beroemde dierschilder, in 1745 
te Vpsen in Neder-Saksen ge
boren , kwam, 32 jaren oud 
zijnde, als kweekeling in de 
schilder-akademie te Kassel, en 
werd weldra als lid derzelve 
aangenomen; in 1781 zette hij 
zieh met ter woon te Frank
fort a. M. neder, en overleed 
aldaar in 1798, als kunSlenaar 
en als mensch evenzeer geacht. 
Hij bereikte in zijne voorslel-
»ngen, de natuur in hare volle 
waarheid, en onderscheidde zieh 
evenzeer in schilderstukken in 
oueverw, als in handteekeningen, 
en-gekleurde bladen. "Vooreene 
Mschrijving der schoonsle en 
"este paardenrassen, had hij elf 
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voor de Latijnsche brieven ge
worden zijnde, werd hij ook 
met het Noviciaat belast, en 
had de eer de gewetensbesluur-
der van den H. ALOYSIUS VAM 
GONZAGA te zijn, dien hij zeer 
nabij in het graf volgde. De 
leerling overleed den 21 Junij 
1 5 9 1 , en de meesler volgde 
hem den 14 Augustus daarna. 
Men heeft van PIATTI: l.o De 
cardinalium dignüate et ofßcio 
tractatus, Rome, 1602, in 4,J» 
Hij had dit werk aan zjjneri 
broeder den kardinaal FLAMINGO 
PIATTI opgedragen. Bet is ver
scheiden malen herdrukt„ maar 
de uitgave van Rome van 1746 
in 4 . T 0 , is met aanteekeningen 
en vermeerderingeu vernjkt, 
door JOANNES ANDREAS TBIA, 
eenen geleerden Napolitaanj — 
2.0 De bona status religiosi, 
libr,lll, Rome, 1590,- Ventiti, 
UQl; Trier, 1601, in 4'» 
Dit voor al degene, welke den 
religieuzen Staat heleven nnttige 
werk , wijst er de voordeelen 
van aaD , en is in verscheiden 
talen vertolkt. PIATTI had nog 
eene verhandeling geschreven: 
De bono status conjugalis, waar
van het handschrift is verloren 
geraakt. — De abbé PIATW№' 
ZEF) , waarschijnlijk uit dezelfde 
familie, is de schrijver van een 
zeer belangrijk werk : La stoni 
critico-cronologica de' romani 
pontifici fino a CLEMENTE X H M 
de' generali e provinciali c№W 
Napels, 1 7 6 5 - 6 8 F U di.", 
in 1 2 banden in 4.'° 

PICIÌARD (AUGUSTUS)) «SN 

terkundige, in 1815 te ftnf : 
geboren, leerdeeersthetGriekscti 

ge» PHOCAS u i t , waarin hij 
zegt: » De geloovigen körnen 
van de afgelegenste gewesten 
aansnellen, o m God in de k o r 
ken te bidden; waarin eenige 
overblijfselen van den heilige 
bewaard worden. De tempel, 
welken de Christenen te zijner 
eer, te Sinope hebben opgerigt, 
wordt bijzonder op alle zeeen 
vereerd: d e zeelieden zingen 
lofzangen te z'yjner eer, zij roe-
pen hem aan, wanneer zij in 
gevaar zijn j, zy bewaren een 
gedeelte hunner Verdiensten voor 
de armen, e n noemen. zulks het 
deel van PHOCAS. Een koning 
heeit z fne kroon gezonden met 
diamanten versierd, met een 
stormhoed van groote waarde, 
om dezelve i n de kerk des hei
ligen aan God optedragen," Na-
dat een gedeelle der overblijfselen 
van den heiligen PHOCAS naar 
Konstantinopel waren gezonden, 
vierde de stad gedurende twee 
dagen het feest van den heiligen 
marlelaar. De heilige JOANNES 
CHRYSOSTOMUS sprak bij die ge-
legenheid twee redevoeringen 
ui t , waarvan er eene nog o n -
der zijne werken gevonden 
wordt. De Latijnen vieren zijn 
gedachlenisfeest den 14 Julij. 

PIATTI (paler HIERONYMUS), 
in helLatijn PLATUS, een Jesuit, 
i n 1547 te Milane, uit eene 
adellijke familie geboren, om-
helsde in den ouderdom van 
21 jaren den regel van den 
H , IGNATIUS, en deed zieh op-
merken door zijne godsvrucht 
en zijne vorderingen i n de S t u 
dien. Secretaris van den pater 
AQIJAVIVA (zie d a * Art. -Witk-) 
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het Latijn, het Hoogduitsch, 
het Engelsch en het Spaansch i 
legde zieh met denzelfden yver 
toe op de beoefening der Oos-
tersche talen, en werd weldra 
in het Aziatisch genootschap 
opgenomen. Het Hebreeuwsch 
genoot zijne voorliefde, en hij 
opende weldra eenen leergang 
voor die taal, waarvan'hij veer* 
tien lessen onder den titel van 
Orientaliste in het licht gaf. 
De room, welken hij daarbij 
inopgstte deed de aandacht van 
den beer THIERS , loenmaals 
minister van binnenlandsche za-
ken op hem vestigen, die hem 
in 1833 tot zijnen bijzonderen 
secretaris benoemde. Hij was 
tweede chef-de-bnreau der alge-
meene hulpmiddelen , toen hij 
den 1 October 1838 in pas 
ontluikenden leeftijd overleed. 
Behalve talrijke artikels in de 
Revues en Dagbladen, m het 
reeds ge-noemde werk, heeft 
men van hem: 1.° Essai etc. 
(Proeve over de Lalijnsche dicht' 
hunde), Parijs, 1832, in 1 8 . » ° ; 
— 2.o verscheiden uertalingen 
(in het Fransch) nit het Hoog
duitsch , het Engelsch, en de 
beide volgende uit het He
breeuwsch: Het boeh der goede 
leer, 1837 , ip 8 , v o ; > Het boek 
van Henoch over devriendschap, 
1838, in 8,TO Dit werk is 
met eene voorrede,. met eene 
inleiding en aanteekeningen ver^ 
rijkt, welke in eenen zoo jongen 
geleerde zeer buitengewone ken-
nissen bewijzen in de geschiede-
nis, de zeden en de taal der 
oude en nieuwe Joden. PICHARD 
heeft in handschrift nagelaten , 
vertalingen van den Roman van 

Salomon, van de Fabels van 
Ridpay, enz. 

*, PICHLER (KAROLINE VON) , 
dochler Van den hofraad FR. 
VON GREINER, den 7 September 
1769 te Weenen geboren, trad 
in 1796 in den echt met den 
regeringsraad VON PICHLER , en 
overleed, in den huisselijken 
kring, als een toonbeeld van het 
vrouwelijke geslacht vereerd, te 
Weenen in 1843. Zij was als 
Her- en tooneel-dichteres, doch 
vooral als romanschrijfster be<-
roemd; hare voortbrengselen zijn 
zinrijk, vol gevoel voor het goede 
eh edele, doch vereenigen met 
kleurlooze uitgebreidheid der 
ontwikkeling, eene groote voor-
ingenomenheid voor sentimen-
teele overwegingen. Maca-Sämmt-
liehe Werke t versehenen in het 
liebt., Werne,»* 1812—20, 2 4 
4 U i ib. 1820—43, 53 dl.nj 
1828—45, 60 dl.» ,• — vorder 
Denkwürdigkeiten, aus meinem 
Leben, door F . WOLF in bet 
licht gegeven, Weenen, 1844 , 
4 dl.» 

PIEL (LODEWIJK ALEXANDER. 
— PIUS — ) , een bouwkundige 
en Dominikaner religieus, den 
20 Augustus 1808 te Lhieux 
gehören, began zijne Studien in 
het collegia zijner geboortepiaats, 
doch daar hij dezelve, len ge-
volge van rampspoeden zijner 
familie had moelen staken, legder 
hij zieh op den handel toe, en 
werd schrijver in een magazijn. 
Dat beroep moede, begon hij 
zieh op de bouwkunde loeieleg-
g e n . e n schaarde zieh in 1832 

I onder de kweekelingen van dea 



224 P I E . - P I G . 

houden, het welk met de scheep-
vaart in betrekking Staat. Toen 
MAGELLAN zijne onderneming 
voorbereidde, bevond PIGAFETTA 
zieh met een Romeinsch g&-
zantschap in Spanje; hij sloot 
zieh oogenblikkelijk der expe-
ditie aan , en veriiet met de-
zelve den 10 Augustus 1519 

j Sevilla. Zijn gezond ligehaams» 
gestel zoowel als zijne malige 

i levenswijze behoedde hem voor 
1 alle ziekten, die het grootsle 

gedeelte zijner toglgenooten weg-
maaiden; ook ontkwam hij aan 
het vijandelijke zwaard, ofschoon 
hij aan de zijde van MAGELLAN 
streed, toen deze in het onge-
lukkig gevecht op Zebu viel. 
Na meer dan drie jaren te heb
ben rondgezworven, keerde PI
GAFETTA , met 17 reisgezellen 
van deze eerste wereld-omzeiling 
naar Sevilla lerug, alwaar hij 
den 8 Septb. 1522 weder aan 
land staple. Nadat PIGAFETTA 
met zijne makkers door eene 
bedevaart aan hunne gelofle vol-
daan hadden, begaf hij zieh naar 
Falladolid lot KAREL V , aan 
wien hij een afschrift van zijn 
vlijtig aangehouden dagboekaan-
bood : Hij bezocht daarop da 
hoven van Portugal en Frank-
riß, waar hij met onderschei-
ding werd ontvangen, en keerde 
vervolgens naar zijne geboorie-
plaats terug, waar hij op aan-
drang van CLEMENS Vif, e t t 

den Joanniler-grootmeester, eene 

uitvoerige beschrijving zijner 
reis zamenstelde. In 1524 werd 
PIGAFETTA Joahniler-ridder, en 
laier orde-commandeur van No-
visa; het lijdslip van zijnen dood 
is onbekend. Wij hebben aan 

heerDEBRET. De Gothischekunst 
trok vooral zijne aandacht. Na 
verscheiden kerken te hebben 
doen bouwen, kwam hij in 
belrekking met pater LACOR-
DAIRE , en vertrok naar /Jörne, 
alwaar hij in 1841 het Domi-
nikaner-gewaad aanvaardde, en 
den naam van Pius.aannam. 
De gestrengheden, waartoe hij 
zieh veroordeelde, verkorllen 
zijn leven; hij overleed den 19 
Decb. deszelfden jaars. Een zij-
ner vrienden, de heer TEYSSIER , 
heeft eene levensschets van hem 
in het licht gegeven, aan het 
slot van welke men onder den 
titel van L. A. Piel reliquice 
vereenigd vindt: 1.° Fragment 
eener bomvkundige reis in 
Duitschland; — 2.° Salon van 
1837"; — 3.o Revue etc. (Over-
sigt der nieuwe werken van Pa
rtys); — 4.° Declamation etc. 
(Uilval tegen de Heidensche 
kunst); —.5 . ° Lettre etc. (Brief 
aan den heer TREBUTIEN). Deze 
fragmenten reeds in verschil-
lende revues publiek gemaakt, 
hadden PIEL als een der schran- I 
derste vrienden van de calholijke 
kunst doen kennen. 

* PIGAFETTA (ANTONIO) , de 
begeleider van MAGELLAN (zie 
dat Art. -Wbk.-) op deszelfs 
ontdekkingsreize, omtrent het 
einde der l ö . e e e u w , leVicenza 
uit eene adellijke Toskaansche 
familie geboren, las in zijne 
vroegere jeugd de berigten over 
de reizen der Spanjaarden en 
Portugeezen, welke zijnen reis-
lust opwekten en Rem bewo
gen , zieh voornamelijk met dat 
gedeelte der wiskunde bezig te 
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PiGAFETTA, de eenige beschrij-
ving der ontdekkingsreis van 
MAGELLAN le danken; deZelve 
zou echter slechls in onvolledige 
en verminkte afschriften beslaan, 
indien niet AMORETTI , in de 
Ambroziaansche bibliolheek te 
Milane een, zoo niet oorspron-
kelijk, ten minste bij hetleven 
van PIGAFETTA vervaardigd hand-
schrift, in den Haliaansch-Ve-
netiaansch-Spaanschen tongval 
geschreven, ontdekt had , het-
welk hij in het zuiver-Ilaliaansch 
en in het Fransch vertaald, in het 
licht gaf, het laatste onder den 
titel van : Premier voyage autour, 
du monde, par le chevalier PI
GAFETTA , sur, l'escadre de MA-
GHELLAN etc., Paris an JX. Ook 
schreef PIGAFETTA nog eene Ver-
handeling over de scheepvaart, 
die echter geëne aanspraak op 
bijzondere Verdienste kan maken. 

PlGACLT - I i E B R D N (GUILLAUME 
CHARLES ANTOINE), cen Fransche 
romanschrijver, in 1753 te Ca
lais geboren, maakte zijne S t u 
dien in het door de oraloristen 
bestuurde collegio van Boulogne-
sur-mer, en werd vervolgens 
naar Partys gezonden, ora er 
de regten te beoefenen. Maar-
de onstuimigheid van zijn ka-
rakter, en zijne zucht voor de 
vermaken verwijderden hem 
van dat ernstige beroep. Lang 
weifelde hij in de keuze van 
eenen sland, tot dat hij zieh 
eindelijk tot de letteren bepaalde. 
De beweging door de omwen-
teling in alle klassen der maat-
schappij gebragt, bood hem 
verscheiden onderwerpen ter 

Hl. DEEL. 

waarneming aan; maar hij legde 
er zieh voornamelijk op toe , 
om de zeden der geringe klas
sen te schilderen, en Ste ide de
zelve meer met waarheid dan 
betamelijkheid voor. "Van alle 
zedelijkheid ontbloot,, schijnt 
zijn eenig doel te zijn geweest 
om kluchlige uilwerkselen voor-
testellen; somtijds echter, na 
eenen roman met koddige en 
snaaksche schilderingen te heb-
ben begonnen, eindigt hij den 
zelven met ernstige en aandoen-
lijke toöneelen. Maar zijne vlug-
heid heeft hem dikwerf het spoor 
bijster gemaakt. Doör naluur-
lijk en naar waarheid te willen 
zijn, yervalt hij bijna altijd in 
het triviale, en kweist door de 
onbelamelijkheid zijner schilde
ringen de lezers van eenen kie
schen smaak. Men kan aan 
PIGAULT vrdchlbaarheid en ori-
ginaliteit niet betwisten; maar 
deze hoedanigheden zijn bij hem 
vereenigd met eene schaamte-
loosheid van verbeelding, welke 
het lezen zijner werken zeer 
gevaarlijk maakt. Als een leer-
ling der filozofen der 18.E eeuw, 
eerbiedigt hij naar h'un voorbeeld 
(zie DIDEROT enz. -Wbk-) in 
zijne romans noch de godsdienst, 
noch de zeden; maar randtde
zelve nog meer openlijk aan in 
le Citateur, eene goddelooze 
compilatie, die eigenlijk slechls 
een uiltreksel van den Diction-
mire philosophique is. Dit werk 
in 1803 in het licht gegeven, 
werd door de toenmalige policie, 
die op dat stuk niet al te streng 
was, in beslag genomen; znlks 
belelte echter den herdruk van 
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hel2elve niet. Hij heeft eenige 
tooneelstukken vervaardigd» die 
meeslal ia dea tijd bijval von-
den, en waarvan er vier of vijf 
in het Suite du Repertoire zijn 
opgenomen. Daar hij in reeds 

* gevorderden leeftijd de behoefle 
gevoelde, om zieh rnet ernsti
ger werken bezig te houden, 
Irad hij.als geschiedschrijver op , 
en gaf in het l icht : Bistoire 
ele, (Reknopie geschiedenis van 
Frankrijk, uit een critisch en 
vnjsgeexig oogpunt. beschouwd, 
ens.), 1823—28, 8 dl.*, in 
8J0; h*vj ga£ er afzonderlijk van 
u i t : de gesehieäenissen van E.A-
BEL den Groole, van LODEWUE 
IX, «a« KAREL "VI, van EAREL 
Y1I en van LODEWIJK XI. Deze 
werken, waarin men te vergeefs 
naar eene naauwkeurige waar-
dering der feilen en naar dien 
ernstigen en onpartijdigen geesl, 
welke het kenmerk der geschie-
denis i s , zoude zoeken, hebben 
geenerlei bijval gevonden, en 
verdienden zulks ook niet. De 
beruchtheid, welke PIGAULT-LE-
BRÜN als boertig en onluchtig 
romanschrijver had verworven, 
sloeg vooraf, met regt , den 
bodem in aan het gezag, waar-
näar hij als geschiedschrijver 
streefde. De herdruk van eenige 
zijner romans, welke sedert lang 
in omloop waren, gaf aanlekling 
t o t ' in beslagnemingen en ver-
voJgingen die, hem zeer ter harte 
gingen. Hij verloor in 1825 
den post van inspecteur der 
zoutkeeten, welken hij in 1810 
had bekomen, op aanbeveling 
van JERÖMB BONAPARTE , in wiens 
vertrouwelijke vriendschap hij 

in Westfalen had geleefd. Hij 

ging daarop met zijnen scheon» 
zoon, dien hij aan de zaman» 
Stelling van eenige zijner laalsté 
werken had verbunden, Vatenos 
ia ^auphinè bewonenj doch 
kwam' na verloop van eenigm 
tijd te Parijs terug, van waai 
hij zieh naar Lucelle bij $ah№< 
Germain begaf, alwaar hij den 
24 Julij 1835 pverleed. Het 
is ons onbekend bfdeouderdam 
hem tot meer zedelijke denkbßBl* 
den heeft leruggebragt. De.aard 
zijner voortbreDgselen onlsiaat 
ons, om er hier de lijst van opte-
geven. Zijne Œuvres complètes 
(Volledige werken) zijn in 1822 
tot 1824, in 20 dl.", ia 
het licht gegeven. Deze verzame» 
ling bevat enkel de romans, de 
looneelslukken en de rnengelin-
gen. PIGAÜLT-LEBRUN zal all'ifd 
beschouwd worden als eendief 
schrijvers, wier voorbijgaände 
beroemdheid , voor de nakome-
lingschap eene beschuldiging le
gen de eeuw is, waarin zij leefden. 

PINA (Ruv DE), een Porlu-
geesoh geschiedschrijver, in ^ 
15.? eeuw geboren, bekleedds 
verschillende posten aan het hof. 
JOANNES I I vertrouwde nennen-
•dingen en andere confidentieele 
bedieningen toe. In hoedam'g-
heid van openbaar notaris, on-
derleekendo hij het testament 
van dien koning ; en na des-
zelfs dood opende en las hij den 
uiterslén wil deszelven voor. 
Onder dö regering van E«M A ' 
HBEL genoot hij betzelfde ver- : 
tröuwen, en werd tot Cronis^ \ 
mor of geschiedschrijver be-
noemd. Hij leefde nog orm ! 
de regering van JQAWBS »I»' 
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•welke hem belastte met het 
schrijven der kronijk van het 
vorige bestuur. ALBUQUERQUE 
wilde evenzeer PINA tot geschied-
schrijver zijner krijgstoglen heb-
ben, en begon met hem ringen 
met robijnsteenen als prijs zij-
rier gedienstigheid te zenden. 
Gelijktijdige schrijvers, zoo als 
DAMIANUS »B GOES en JOANNES BE BARROS, spreken met eenige 
afgunst over doze geschenken. 
De eerste beweert al de moeite 
der zamenstelling te hebben ge-
had , terwijl PINA de robijnen 
bekwam. Laatstgeooemde over-
leed Op het einde van 1521. In 
de vorige eeuw vond men on-
der de oorkonden van TORRE DO 
TOMBO de kronijken, welke men 
hem toeschrijft. Slechts DAMI-ANUS DE GOES, zijn mededin-
ger, beweerde in den tijd dat 
•de eerste Porlugeesche geschied-
schrijver, FERDINAND LOPIGZ er 
de schrijver van is. De kro
nijken zijn die der regering van 
*SANCTIUS of SANCHO I , ALFONSUS 
I I , SANCTIUS I I , ALFONSUS l i t , 
DIONYSIUS en ALFONSUS IV. De 
laatste verscheen te Lissabon in 
1653 in fol. in het licht j de 
overige werden in het licht ge-
geven van 1727—29, en geza-
menlijk met de kronijk van 
ALFONSUS HENDRIK, door DUARTE 
GALVAM, onder den tilel van 
Chronicas dos sets reysprimeiros. 
De akademie der Porlugeesche 
geschiedenis vond in dezelfde 
archiven nog drie andere kronij
ken van PINA ; namelijk die der 
regeringen van DUARTE (EDUARD), 
ALFONSUS V en JOANNES II. Deze 
8ijn in de Venameling der on-

uitgegeven boeken der Portu-
geesche geschiedenis opgenoroen, 
Lissabon, 1790—92, in 4.*" 
De handschriften, die in de 
archiven van Lissabon, bewaard 
worden, zijn mei groole zorg 
en uitstekend fraai geschreven. 
Wat den stijl betraft, zoo komt 
men er in overeen aan PINA, 
na FERDINAND LOPEZ , den eer-
sten rang toetekennen. 

PINTO-RIBEIRO. — Zie RIBEIRO 
•Wbk.- . 

* PIOMBO (fra SEBASTIANO 
DEL), eigenlijk,LUCIANI, een be-
roemde S c h i l d e r , in 1485 te 
Venetie geboren, was een leer-
ling van GIORGIONE, wiensvoor-
treffelijk koloriet hij zieh eigen 
maakte, en kwam laier le Rome, 
welks school grooien invloed op 
hem uitoefende, en alwaar MICHAEL * ANGELO hem aan zieh 
trok en met teekeningen onder-
steunde,. ten einde zijne groot-
sche opvatlingen met het warm 
Veneliaansch koloriet vereenigd 
te zien. Op deze wijze onlslond 
zijne zieh ihans in Londen be-
vindende Opwekking van Lata-
rus, zijn meesterstuk, dat met 
de Transfiguratie van RAFASL 
de toeta. der vergelijking zeer 
wel kon doorstaan. Uitmun-
tend is ook zijn Marteldood der 
heilige Agatha. Onder zijne 
zelfstandige voortbrengselen zijn 
de portreiten van PIETRO ARE
TINO, van JULIA. GONZAGA en 
van Paus CLEMENS VII raeester-
lijk uilgewerkl. "Van laatstge-

I noemde bekwam hij den voor-
I deeligen post van Pauselijken 
2 



228 . P 1 0 . 

zegelbewaarder (van daar zijn 
naarn DEL PIOMBO); hp schilderde 
weinig sederl dien t*vjd, en over-
leed in 1547. 

* PlTSQHAFT (JOHABN JAKOB 
ADOLPH) , een beroemde a r t s , 
in 1783 te Menlz geboren, ont-
ving in het gymnasium en aan 
de hoogeschool aldaar, en aan 
die te Wursburg zijne weten-
schappelijke en geneeskundige 
ontwikkeling. In laatstgenoemde 
plaats ontving bij ook den 1 8 
September 1806 , de doctorale 
waardigbeid in de geneeskunde. 
Sort daarop werd hij genatura-
liseerd in het groot-hertogdom 
Baden, werwaarts hem zijne 
beroeping als lid der gezond-
heidscommissie bragt, en waar 
later voor zijne werkzaamheid 
een zoo waardig veld geopend' 
werd. Reeds vroegtijdig ont-
wikkelde PITSCHAFX, die geest-
rijke theoretische en gelukkige 
praktische werkzaamheid, welke 
hij in zijn later leven, tot nut 
der geneeskundige wetenschap-
pen, en lot heil der lijdende 
menschheid zoo veelzijdig ont-
wikkelde, dat hij zieh daardoor 
in den rang der eerste artsen 
van Duitschland geplaatst zag. 
Aan zijnen krachtvollen geest, 
diende een even zoo krachtvol 
ligchaam tot hulsel, en hij was 
daardoor bijzonder geschikt, om 
zijne studiSn onvermoeid voort-
tezetten, en zijne arlselijke be-
zigheden waartenemen. Naast 
deze rijke gavendesgeestes, be-
zat PITSCHAFT ook al die voorreg-
ten van een reglscbapen karakter, 
en een gevoelvol gemoed, welke 
den arts bij zrjne ambtsbroe-

— P L A. 

ders achting en eerbied, on bij 
zijne patienlen li'efde en m-
irouwen waarborgen: Het h # 
dere doorzigt en de zeldzame 
geeslkracht van PITSCHAFT open-
baarden zieh voornamelijk in 
zijne laatste ziehte, in welke 
hij de consultatien zijner gê  
neesheeren leidde, en zonder 
klagen, mel een waarlijk treft 
lend geduld en chrislelijke on-
derwerping, het grootste lijden 
verdr"oeg. Hij overleed den 3 
Februarij 1848, als groothertög' 
lijk Badisch hof- en medicinaal-
raad, en stads-physicus te Baden, 
Zijne Schriften zijn: l .o Unter-
Hehl über die weibliche Epoche, 
Schwangerschaft, das Wochen
beil und über die physische Er
ziehung der Kinder in den ersten 
Jahren, Heidelberg, 1812; — 
2.° Medicinisches 'Familienbuch-
lein, ibid, 1 8 1 2 ; — 3.° Per 
Arzt als Balhgeber und Haus
freund, ib. 1817; — 4.»Veber 
die äusserliche Anwendung M 
kalten Wassers in hitzigen Fie
bern (een bekroond prijsschrift), 
1823 5.0 Aphorismen det 
Hippokrales, toegelich t, 2 dl.», 
1 8 2 5 ; — e.o Ein Wort über 

I die Asiatische Cholera, 1831; 
—- 7." Die Heilquellen und dat 
Klima Badens, 1831. Vertier 
een aanlal losse stukken en 
verhandelingen in de meesle 
geneeskundige lijdschriften vafl 
Duitschland verspreid. 

PLAKCK (GOTTLIEB JAKOB), een 
Protestanten godgeleerde en 
kerkelijke geschiedschrijver, m 
1751 le Nürtingen in Wur№- , 
berg geboren, bekwarn in l" 8 * \ 
eenen leerstoel der godgelecra-
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heid aan de vtniversiteit van 
Güttingen, dien hij gedurende 
een halve eeuw m e t r o e m be-
kleedde, en den .31 Augustus 
1833 overleed. Hij had de smart 
zijnen zoon te overleven (zie 
het vplgende Art.), in wien hij 
zieh eenen waardigen' opvolger 
mögt beloven. Tot zijne voor-
naamste Schr i f ten behooren: 1.° 
J)e canone hermeneutico, quo 
scripturam per scripturam in-
terpretari jubemur, niiy—r 
2.° Geschickte des Protestanti
schen Lehrbegriffs seit den Zeiten 
der Reformation bis* zur Concor-
dienformel, Leipzig, 1781—90, 
6 d | . n ; — 3.° Grundriss einer' 
Geschichte der kirchlichen Ver
fassung , kirchliehen Regierung 
und des kanonischen Rechts, 
1 7 9 1 ; — 4.° Anecdota quaedam 
ad hist. Concil. Trident. partin. 
Fase. 1—15, 1791 t o t 1805; 
—• 5.° Einleitung in die theo
logische Wissenschaft, 2 ' d l . a , 
1793; — 6 ° Abriss historischer 
und vergleichender Darstellung 
der dogmatischen Systeme un
serer verschiedenen Christlichen 
Hauptparteien, 1797 ; — 7.q 
Betrachtungen über die neuesten 
Veränderungen in dem Zustande 
der Katholischen Kirche, 1808; 
—• 8 .o, Worte des Friedens an 
die Katholische Kirche, 1809,; 
— 9.o Veber die Trennung und 
Wieder-Vereinigung der Christ
lichen Hauptparteien, Tubingen, 
1803, een schoon gedenkstuk 
van echt Christelijke verdraag-
zaamheid, enz. 

PLANCK (HEINRICH LUDWIG) , 
zoon van den voorgaande, den 

P 

i 19 Julij 1785 te Göttingen, ge
boren, in welke stad hij , even 
als zijn vader, de godgeleerdheid 
onderwees. Het roemvol voor-
beeld des vaders spoorde den 
jongeling tot. overdreven inspaa-
ning in zijne Studien aan , 
waardoor hij welligt den grond 
tot de vallende ziekte legde, 
waarmede hij :bevangen werd, 
die iüle arlselijke hulp en de 
zorgvuldigste huisselijke verple-, 
ging trotseerde, hem van tijd tot 
tijd zelfs het vrije gebruik zij-
ner geest Vermögens belemmerde, 
en eindelijk den 23. September < 
1831 een eindeaan zijn leven 
en lijden maakte. Tot zijne 
Schriften behooren: l . o Diss. 
de prineipiis et causis interpre-
tationis Philonianae allegorime, 
1806; — 2.9 Ennii Medea, 
1 8 0 7 ; — 3.° Bemerkungen 
über den ersten Brief an TI
MOTHEUS, -Güttingen, 1808, in 
8 . v o Tegen een' zijner ambts-
broeders verdedigt hij de.echt-
heid van dezen brief; — 4.? De 
vera natura atque indole ora-
tionis graec. N. T., 1810; -— 
5.° Heber Offenbarung und In
spiration, 1817; — 6.o Kurzer 
Abriss' der philosophischen Re
ligionslehre , 1820 , enz. 

Pl/ANTADE ( K A R E L H E N D R I K ) , 

een componist, in 1764 tePa-
rijs geboren, werd in den ou-
(Jerdom van 7 jaren, onderhet 
muzijk-onderwijs der pages op~ 
genomen, en beantwoordde wel-
dra aan de hoop, welke zijn 
gelukkige aanleg had doen op-
vatten. Er viel hem daarop de 
eer len deel van toegelaten te 

3 ' 
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worden, om duo's met de ko-
ningin MARIA ANTOINETTE, d ie , 
zoo als men weet, eene uit-
munlende toonkunstenares was , 
te zingen; zij verwaardigde zieh 
hem aantemdedigen, en gedu-
rende zijn geheele leven behield 
hij de levendigste erkentenis 
voor de goedheden dezer door-
luchtige en ongelukkige vorstin. 
Hij maakte zieh weldra bekend 
als zanger, violoncellist en vooral 
als accompagnateur van parti-
t u u r , eene toenmaals nög zeer 
zeldzame Verdienste. Hij leerde de 
compositie van LANGLII. In 1790 
begott de beroemde romance: 
Te Hen aimer, 6 ma chore Ze
lle! zijne vermaardheid. Op den 
10 Augustus behoorde h i j , als 
grenadier tot het bataillon der 
docblers van den H. THOMAS, 
en bij deze gelegenheid gaf hij 
bewijzen zijner gehechtheid aan 
de koninklijke familie. Bij de 
oprigting van het conservato-
r ium, werd hij tot onderwijzer 
bij hetzelve benoemd. Onder het 
keizerlijk bestuur, werd hij met 
het onderwijs des gezangs aan de 
prinsessen belast; en toen Lo-
BEWIJK BONAPARTE koning van 
Holland werd, volgde hij dien 
vorst naar 's Gravenhage als 
muzijk-directeur .zijner kapel. 
In Parijs teruggekeerd, werd hij 
tot eersteh zangmeester der opera 
benoemd. In 1814 tot ridder van 
het legioen van eer benoemd, 
werd hij kort daarna kapelmees-
ter des konings, welken post 
hij bij de ötnwenteling van 1830 
verloor. De nieuwe ballingschap 
van den oudsten tak der BOUR
BONS li'of hem levendig. Hij 
overleed le Parijs den 18 De

cember 1839. Het tooneel heeft' 
hem verscheiden stukken 
danken, zoo als : Palma ou<k 
voyage en Grece; —leRomatof 
— le Mari de cireonslanb$>} 
enz . , die alle eenen welverdiön* 
den bijval vonden. Als co rö^ 
nist van gewijde muzijk, heeft 
hij verscheiden .zeer geach» 
motetten, eene Requiem-Mk,W 
het Te Deum nagelaten, datbf 
de zalving van KAREL X V Ä 
uilgevoerd. ' " 

* PLATEN-HA£LERMÜNDE (Bali 
AUGUST M A X , graaf voi^l'dlri 
24 Octbr. 1796 te Anspach^ 
t o r e n , kwam in 1800, in de 
kadetten-school te München, 
werd luitenant in I8l4,maaktt 
den veldtogt legen Frankhp 
mede, betrok in 1818,bij wijze 
van verlof, de universiteit:vad 
Wurzburg, in 1819 die van 
Erlangen, alwaar hij zieh met 
den grootsten ijver toelegde op 
de beoefening der Latijnsche, 
Grieksche, Perziscbe, Arabische, 
Fransche, Italiaansche, Spaan-
sche, Nederduitsche en Zweefl* 
sehe taal ; in 1826 reisde H 
naar Italiä, werd in 1828 IM 
der akademie van wetenschap-
pen te München, ondernara itt 
hetzelfde jaar eene tweede reis 

.naar Italic, en overleed den » 
December 1835 te'Syraoiifo 
Hij heeft zieh als tooneel-doch 
vooral als lierdichter bekefl« 
gemaakt. Hij was melancholisch 
en ontevreden van inborst, en 
beschouwde ook anderen als 
met hem ontevreden; hem 0? 1 ' 
b r ak , zoo als GÖTBE zegt, № 
liefde voor zieh zelven, voor 
zijne lezers en mededichlers-
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in zijnen Verhdngnissvollen Ga
bel, z p e n Romantischen Oedi-
pus en den Schatz des Rhamp-
sinit, zwaait Inj, vol persoonlijke 
verbittering, de geeselroede, tegen 
KOTZEBUE, MÜLLNER, CLAOREN, 
IMMERMANN, KIND, HEINE, HOU-
WALD , RAUPACH en andere dich-
ters, legen reisbesohrijvers en 
menigerlei waangeleerden. Ale 
lierdichter is hij hat grootste in 
de Ghaselen en in de Venetiani-
sehen Sonetten.' Als heldendichter 
levfirde hij in zijne Abassiden, 
meer schoone, bijzonderheden, 
dan een episch nitgewerkt ge-
heel. Zijne Geschichten des Kö
nigreichs Neapel onderscheiden 
zieh door duidelijkheid en 
eenvoudigheid der voorslelling. 
Zijne Sämmiliche Werke, ver
sehenen in 1838 te Stultgard 
in 1 dl. , zakform., 1843 , 5 
dl."; uitgave in gn 8 . ™ , 1 8 4 6 . , 
5 dl.« , « 

PLATOW (MATWEI IWANO-
WITSCH, graaf VON), in het 
Zuiden van Rusland in 1757 
geboren, stamde uit eene Griek-
sehe, maar sedert lang in Rus
land gevesligde familie, begaf 
zieh onder de Közakken, en 
Steeg door dapperheid en Ver
diensten tot den rang van Het-
man. In 1806 voerde hij als 
luitenant-generaal de Közakken 
in Pruissen en PoJeMaan, kwam 
na den vrede van Tilsit'bij het 
leger in Moldavie tegen de Tür
ken , onderscheidde zieh ook 
hier weder, nam onder anderen 
in 1819 Babad in en werd tot 
belooning generaal der ruiterij. 
In 1812 Voerde' PLATOW het 

bevel over 2 0 regirnenten Don, 
sehe Közakken, 2 jager-regi-
menten en 2 rijdende artillerie-
batterijen, die steeds de voter-of 
achterhoede der Russen uit-
maakten, en ofschoon dezelve 
zieh bij ertfslige aanvallen als 
kaf verstrooiden, bragten zij 
echter bij den terugtogt onnoe-
melijk veel nadeel toe , zoodat 
aan de vervoJging van dit corps 
de afschrik der Eranschen voor 
het woord: Kozah wordt toege-
schreven. Tot belooning voor 
zijne uitstekende. diensten werd 
PLATOW tot graaf benoemd. Doch 
hij leed in dezen' veldtogt een 
bitter verlies: zijn eenige zoon 
werd door eenen Poolschen Ulaarl 
gedood. In 1813 en 18,14 voer<% 
hij in Duitschland hei • be,vel 
over een dergeUjk stoop-coKpss, 
en^maaklie*n№tl .hetzelve, terwijl 
h | j " :dikwer| =an№№achtr• •voort* 
r-tt'kte i wenigen . .goe'dgnv b ui t ; 
oök kwam hy-'t« Partys. Reads 
op den terugtogt van daar keerde 
hij in 1815 weder om, om 
andermaal ; tegen Partys ople-
trekken, doch deze oorlog was 
weldra geeindigd, en PLATOW 
keerde naar den Don te rug, 
waar hij te Neutscherhash in 
1818, overleed. Zijn Leven 
werd in de Russische taal be-
schreven door SMIRNOF, Peters
burg, 1822. 

* PLEYL of PLEVEL (IGNATIUS), 
in 1757 in Obstenrtyk geboren, 
was een leerling van HAYDN. Hij 
slond in de toenmaals :zoO'be-
roemde kapel van ESTERHAZY in 
Eisenstadt, en kwaranadeont-
binding derzelve, nadat hij Italic 

4 ' • • 
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en Frankrijk had bereisd, in 
1787 als kapelmeesler te Straats-
burg. Hij verloor echter deze 
hetrekking door de omwenteling, 
en begaf zieh naar. Londen, 

• waar hij zijnen meester aantrof, 
en ondanks deszelfs beroemd-
heid met hem de gunst des 
publieks deelde. Later begaf hij 
zieh naär Parijs, rigtte aldaar 
een handelhuis in muzijkalien 
o p , dat thans nog bloeit, en 
zieh bij de kunst door schoone 
•uitgaven van geachte muzijk-
werken, voornämelijk parlitu-
r e n , zeer verdienslelijk heeft 
gemaakt; Als componist staat 
PtEYL in eenen hoogen rang. 
Zijne muzijk is in eenen hoo
gen graad melodieus en bevallig, 
ongezocht en vrolijk. Hij isdaar-
enboven een der vruchtbaarste 
componisten; zijne werken gaan 
ver over de honderd, welke 
nil Symphonien, buitengemeen 
schoone Quartetten, uit Trio's, 
Duo's enz. voor alleinstrumenten 
bestaan. Daarenboven schreef 
hij nog de Opera Jphigenia en 
eene zeer geachte Pianoforte-
school. Hij overleed te Parijs, 
in 1831. 

* PLUGHERS (ARNOLDUS) , den 
8 April 1770 , te Schütten of 
Schuelen bij Hasselt, Belgisch-
Limburg, geboren, werd in 
1787 ingekleed als-Minderbroe-
der-capucijn te Sint-Truyen, en 
in het volgende jaar als zooda-
nig geprofest, waarbij hij den 
orde naam bekwam van pater 
BONAVENTURA, In 1796 werd hij 
in zijne orde lector dor heilige 
Schrift en godgeleerdheid, welke 
belrekking door de stormen tier 

staatsomwenteling van 1797 eh 
1812 afgebróken, in 1838 àoot 
hem weder hervat werd y ter-
wijl hij intusschen in 1823ook 
tot Definitor was verkozen ; van 
1842 tot 1846 bekleedde.,hij 
daarenboven met den loffelijké 
sten ijver den post van Em 
minator Synodalis, tot dat zijne 
hooge jaren hem dwongen daarjs 
van aftezien. De laatste jaren, 
zijns levens bragt bij in %el 
klooster zijner orde te VelpMj 
Grave door, welk gesticht door 
do goedgunslige beschikking van 
koning WILLEM I I in 1841 in 
deszelfs aloude regten hersleid 
was. Het was niet slefchte'in 
de Godegewijde wetenschappenj 
dat de nederige en geheel voon 
God.en zijne orde le vende pater; 
BONAVENTURA -bij' uitslek erva-
ren was: Sterre- en Aàrdrijhs: 
hunde en Latijnsche poèiijwàien 
de onderwerpen, waaraan hij f 
zijne uren van verpozing toe-
wijdde, en in welke wetenschap-
pen hij merkwaardig bedreven 
was. Éene verzameling zijner 
verschillende d ich tvoortbrengsfi-
len wordt in het Velpsche 
klooster zorgvuldig bewaard. 
Deze verdienstelijke en voor-
beeidig godvruchtige religieus 
overleed in meer genoemd kloos
ter den 7 Januarij 1850. 

POCZOBUT. 
-Wbk.-

Zie POEZOBI« 

' POGGI (de ridder JOZEF BB) » 
een, oudheidskenner en letter* 
kundige, in 1764 te -Pto^i 
bij Piacenza, uit eene ade'lip 
familie' geboren, studeerde » 
Rome in de godgeleerdheidfl» 
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werd er tot priester gewijd. De 
onàfhahkelijkheid zijner; denk
beeiden maakte hem .weldra 
verdacht. Met geestdrift om-
helsde hij de heginselen der 
Franscha omwenteling, ver-
zuimde niets om dezelve in 
Italie le verspreiden, en ver-
kreeg van Paus Pius VI de 
onthèffing van zijne priesterlijke 
geloften. Zijne Sympathie voor 
BONAPARTE bragt te weeg dat 
hij in 1811 tot lid van het wet-
gevénd ligchaam werd benoemd-
en in 1815 bij de keizerin 
MARIA LOUISE beroepen werd, 
om met- het FranSche gouver-
nement de vorderingen en schul
den der hertogdommen P a w » , 
Piacenza en Guastalla to ver-
effenen. Als zaakgelastigde der 
vorstin bij het kabinet der Tui-
leriSn kwam hij het dal van 
Montmorency bewonen, en over-
leed aldaar in 1842. Openlijk 
verklaarde hij zieh voor het 
materialismus, en hij had last» 
gegeyen, dat men hem in zij-
nen tuin zoude begraven. Van 
zijne talrijke werken, willen 
wij enkel aanvoeren : l.o De 
Ecclesia tractatus, 1788, in 
8J° , waarirj hij de beginselen 
der Gallikaansche Vrijheden ont-
wikkelt, lerwijl hij zichdaarbij 
op het gezag van FEBRONIO , 
PEREIRA, G-IARNONE enz. beroept• 
—- 2.0 eene Vertaling ih Itali-
aansche verzen van den Goden-
krijg [Guerre des Dieux) van 
PARNY (zie dat krL'-Wbk.-), 
Parijs, 1830, in 8.V0; — 3.» 
Deila natura delle cose, ibid, 
1843 , in 8.vo , een dichtstuk 
>a v y f zangen, hetwelk aan dat 

P 

van LOCRETIUSZOU herinneren, 
ten minste indie,n.het..evenzeér 
in letterkundige V e r d i e n s t e als 
in goddeloosheid het werk van 
den Heidenschen dichter even-
aarde. 

POGGIASI (JULIUS), een letter
kundige, in 1522 te Sana, 
dioeees van Novarra, aan het 
Lago-Maggiore (Groote^meer), 
geboren•,. legde zieh reeds in 
zijne vroegste jeugd op de Stu
die toe , en maakte de snelsle 
vorderingen in de Grieksche taal. 
Bij zijne aankomst te 2?ome, 
werwaarts zijn roem hem reeds 
was vooruitgegaan, werd hij 
belast mei de opvoeding van 
den jongen ROBERT DE NOBILI, 
dien Paus JULIUS I I I , zijnOftttii 
in den ouderdom van 13 jaren 
tot kardinaal verhief, en die 
zeventien jaren oud zijnde over-
leed. Hij was vervolgens als 
secretaris aan verschillende pre
isten verbonden, en eindelijk 
aan den kardinaal CAROLUS BOR-
ROMEUS, wiens vertrouwen hij 
verdiende. POGGIAMI bekleedde 
den post van secretaris der 
congrégatie door den Paus be
noemd om de leer van het con-
cilie van Trente te verklaren. 
Hij volgde den kardinaal BOR-
ROMEUS naar Milane, en overleed 
in die stad den 5 November 
1568, op den oogenblik, waarop 
Paus Pius V hem terugriep, om 
hem aan het h o o f d van het se-
cretariaat der breven le plaatsen. 
POGGIANI herzag en verbeterde 
den tekst van den Catechismus, 
gewoonlijk ad Parochos genaamd, 
door verscheiden geleerde theo-
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loganlen van het concilie van 
fronte zamengesleld (*). Het 
is .aan h e m , dat men de uit-
gave van dfen Brevier te danken 
heeft, onder den naam van 
Paus Pius V in het licht gege-
ven , Borne, 1 5 6 8 , in fol. Hij 
heeft de Handelingen van het 
eerste concilie van Milane in 
het Lalijn overgebragt. ßehalve 
de raeer sieriijke dar« getrouwe 
vertalisig der verhattdeling van 
den heiligen CHRVSQSXOMOS , De 
Yirginüale, Borne, 1562, heeft 
hij nagelaten die eener Redevoe-
ring fen van vierc <&rievett vah 
JSSCHINES , welke onuitgegeven 
vjären. gebleven. De geleerde 
bisschop van Amelia, GRAZIANI, 
had de brieven en redevoeringen 
van POGGIANI verzameld. Deze, 
door al de beminnaars van het 
zuivere Latijn met ongeduld 
verwach t e , verzameling is ein-
delijk door pater LAGOMARSINI , 
te Borne, 1756—62,* in 4 dl.», 
in 4.'°, met een aantal aantee-
keningen in het licht gegeven 
(zie LAGOMARSINI -Wbk.-). On
der zijne redevoeringen, die alle 
door sierlijkheid en zuiverheid 
van stijl uitmunten, onderscheidt 
men de Lijkrede van Paus MAR
CELLUS I I , die van FRANCISCUS, 
herlog van Guise, voor Orttans 
door POLTROT gedood j en eene 
Redevoering door POGGIANI voor 
de, na den dood van Pius I V , 
ter verkiezing van zijnen opvol-
ger vergaderde, kardinalen uit-
gesproken. 

POHL (JOANNES Е ю ш о д ф 
een beroemde kruidkundigeiii» 
1784 te Weenen geboren, : had 
zijn Tentamen fioros Boheim 
reeds in het licht gegeven, toerj 
hij in 1817 de aartshertogtt 
van Oostenrijk, MARIA LBOKÒÌ* 
DINA, aan don PEDRO (zie dal 
Art. -Wbh.-) verloofd, n a a r Ä » 
zilie volgde. Gedurende 5 jarea 
doorkruiste hij dat uitgßstrall| 
rijk, en bragt eene verzameling 
van planten bijeen, ovenManJl 
rijk wegens derzelver over.vtoe| 
als schoonlieidj In Weenen te« 
ruggekeerd, werd hij tòt лряй 
ner van het Braziliaanseiai im 
seum, eene der zeltaamata 
inrìglingen dier hoofdstad, bei 
noemd, en in 1827 deed uff 
in het licht verschijnen het eerste 
dl. der Plantarum BrasiMwowt 
et descripliones etc. In &Ш 
waren er 8 bundels va№Ä 
schoone werk, hetwelk nog 
wordt voortgezet, in het Hobt 
-versehenen. De scfarijvèr о » 
leed te Weenen, den 22Мш 
1834. Hij liet onvolrookbde 
uitgave zijner Reis naar Вт 
zilie, 2 dl.n, gr. in 4.*°, plW 
waarvan het eerste in 1832 vtóS 
versehenen, en het. tweede eerst 
in 1837 in het licht kwam. 

POISSON (SIMON DENIS), ее" 
beroemde meetkundige, in 1»°» 
te Pithivicrs geboren, w e r ^ / J j 
twee jaren in de centrale sene» 
van Fontainebleau, onder eenen 
meester te hebben gestudeew/ 

,i/2 ^ e n . i e ? f b z o n d e r e e D i S bewijs, somtijds het schoone Lattjn«* 
de mauwkeungheid des stijlsT van dezen Catechismus aan РАМ™ № 

mms toegeschreven, die er niet het rainste deel aan heeft gehad. 
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j omwenteling van 1830, liet hij 
zieh,- ofschoon hij geenerlèi 
Sympathie voor het' nieuwe he -
stuur had , aan welks duur-
zaaraheid hij niet geloofde, tot 
pair I van Frankrijk bénoemen, 
welke titel weinig tot zijnen 
waren röem bijdroeg, : dien hij 
enkel aan zijne werken te dan
ken had ; want men кап met 
regt zeggen, dat POISSON meer 
dan iemand anders dé zoon zij
ner werken was. Deze geleerde 
oyerleed te Sceauas, den 25 

. April 1840. Behalve eene rhe-
nigte belangrijke Verhandlungen 
in welenschäppelijke üj'dschrif-
ten en in de verzameling äet 
akademie opgenomen.heeft men 
van h é m : l . o Traile etL(VerMn* 
deling over de werkMgkundb) t 
1811 ; 2.Ö vermeerderde ttitgffî e 
1832, 2 dl.«, in 8 .vo Dit 
werk is de classieke grondslag 
gebléven van het onderwijs der . 
wiskundige-werktuigkunde, en 
deze weinige woorden bevaiten 
genoegzaam deszelfs1 lof. On-
der zijne overige voorlbrengselen 
onderscheidt men: — 2 . o The
orie etc. (Wiskundige theorie der 
wärmte), 1835 , in 4 . t 0 enz. 
POISSON heeft den heer DUHAMEL 
tot opvolger bij de akademie 
van welenschappen gehäd. De 
heer AR AGO sprak in dezelve 
zijne lofrede uil. [In 1851 werd 
hem in zijne geboorteplaats 
Pithiviers een standbeeld opge-
r igt , waarvan de pleglige ont-
hulling den 15 Julij van dat 
jaar plaats had]. 

POLIDORO (PAOLI), vorst der 
Kerk , den 4 January 1778 te 

I Jesi geboren, werd den 23 Junij 

die net genia van zijnen kwee-
keling vôor de wiskunde raadde, 
het eersfr, en buiteh rang, in 
de polytechnieke sehool toege-
laten. Het was in 1798, zoodat 
hij toen pas 17 jaren.oud was, 

, en wéldra deed hij de ônderwij-
zers verbaasd staan door zijne 
onlledende werken, die de aan 1 

dacht van LAPLACË (zie dat Art. 
-Wbk.-) op hem vestigden. Bij 
den alloop zijner leörgangen, 
werd hij van de examens onl-
slagen, zoo zeker was men van 
zijne bekwaamheid, en belast 
om FOURIER (zie dat Art.), toen-
maals in Egypte, als adjunct-
repelitor te vervangen. In het 
volgende jaar bood hij het in-
stiluut eene Verhandeling aah, 
die waardig werd geoordeeld, 
pm in de Recueil des savants 
étrangers te worden gedrukt. 
Tot tilularis der polytechnieke 
school benoemd, verving hij 
een weinig later den heer BIÖT 
in het collegie van Frankrijk, 
en ging voort zieh elk jaar door 
gewigtige werken te onderschei-
den, die hem als een'dereerste 
wiskunstenaars van Frankrijk 
bekend maakten. Bij de oprig-
ting der Normaal-school, in 
1 8 1 1 , werd hij als onderwijzer 
der werktüigkunde bij dezelve 
benoemd.1 In het volgende jaar 
verving hij MALUS bij de aka-
demie van wetenschappen. In 
1816 werd hij tot hoogleera'ar 
bij de faculteit van Parijs be
noemd, däarna achtereenvolgend 
tot examinalor der aspiranten 
bij de bijzondere Scholen , tot 
Hd van den koninklijken raad 
van openbaar onderwijs, van 
«et lengte-bureau enz. Na de 
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1 8 3 4 , door GREGORIUS XVI 
tot, kardinaal-priester ondor den 
tilel van de heilige PRAXEDES 
verheven. Met het vertrouwen 
van dien Paus v e r e e r d w i s t 
hij ook dat van deszelfs opvol-
ger Pius IX te winnen, en 
bekleedde met de meeste on-
derscheiding de aanzienlijksle 
administrative e n ' regterlijke 
posten. Hij overleed te Rome 
den , 2 3 April 1847 , gelukkig 
van geen getuige te zijn ge-
weest der ongeregeldheden - en 
vernielingen, welke het Hoofd 
der Kerk poodzaakten, om eene 
schuilplaats in het koningrijk 
Napels te - gaan zoeken , ten 
einde zieh aan de overheer-
sching zijner onderdanen te 
onttrekken, wier geluk het on-
afgebroken voorwerp zijner va-
dlerlijke zorgen was geweest. 

POLIGNAC (AUGUSTE JULES MA
RIE HERACLIGS , prins DE), mi
nister van KAREL X , in 1780 
te Partys, te midden van alden 
luisler des hofs, geboren, was 
bestemd om een nieuw voorbeeld 
aantebieden van de broosheid der 
menschelijke grootheden en van 
de onbestendigheid der fortuin; 
hij was de zoon van den her-
tog DE POLIGNAC, en van YOLANDE 
MARTINE GABRIELLE DE POLAS
TRON, die, na de verlrouwelijke 
vriendin der koningin MARIA 
ANTOINETTE te zijn geworden, ! 
van dien oogenblik af, aan de-
lasteringen der afgunstige ho-
velingen was blootgesteld. Na 
de inneming der Bastille, volgde 
hij het lot zijner familie, die 
zieh, om aan den haat der 
revolutionnairen te onlsnappen, 

genoodzaakl zag, om eene schür]-
plaats buiten Frankrtyk te zoes 
ken. Hij bewoonde achlereenvol-
gend met zijne ouders, Turignt, 
Rome, Venelie en Weenmti 
alwaar hij de smart moest on;j 
dergaan, zijne moeder den .9 
December 1793 , in den oudsjg 
dorn, van 44 jaren, van verdrieß 
te zien sterven. Hij volgde als-, 
toen zijn' vader naar ükrainäj. 
alwaar de keizerin CATHAAI» 
hem landerijen had loegestaan;-
maar daar inj zieh aan een. 

j koud en vochlig klimaat mfl 
I k o n gewennen, kwam hü W 

Duitschland terug, van war;' 
\ hij, tijdens de oprigting van het 

consulaat, met zijnen broedeF? 
ARMAND, naar Engeland overt» 
stak, Hij werd aldaar onlvanT 

gen door den graaf van Artoih, 
die genegenheid voor hem op-
vatte, en hem tot een'#Wf 
adjuvanten benoemde. In 1804. 
met zijnen broeder in Franhriik 
teruggekeerd, werden beide be-
trokken indezamenzweringvan 
GEORGE CADOUDAL (zie dat Art. 
•Wbk.-) en, geregleüjk vervolg4 
gaven zij beide een treffend , 
voorbeeld van broederliefde, daar; 
zij het elkander betwistten, wie 
van beide voor den andere zou 
sterven (zie het volgende Art-> 
JULES werd tot tweejarige g«' ' 
vangenschap veroordeeld; doch 
nadat zijn straftijd ten , eino* 
was, werd hij evenwel gevan* 
gen gehouden; hij beklaag?« 
zieh echter daaroser niet, W ' 
hij zijne gevangenschap №y ' 
zijnen broeder deelde. Zij om 
snapten in 1814 bij het aann?-
deren der verbondene legersena-
r e n , en begaven ziel) naar 
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"Vesoul bij den graaf van Artois, 
die hen weldra naar Parijs 
lerugzond, alwaar zij den 31 
Maart de eersle waren', die de 
witte Viag heschen. JULES , doör 
den koning tot veld-maarsehalk 
verheven, werd met verschil-
lende zendingen belast, voorna-
melijk te Rome, om er de her-
slelling der oude bisdommen te 
verzoeken, en ontving bij deze 
gelegenheid den tilel van prins, 
dien hij echter eerst iater (30 
Julij 1822) gemagtigd werd in 
Frankrijk te voeren. Gedurende 
de honderd dagen volgde hij 
den konihg naar Gend; en , 
naar. de Oostelijke grenzen te-
ruggezonden, droeg hij er uit 
al zijn vermögen toe bij, om er 
het koninklijk gezag te herstel
len. In 1816 tot pair verheven, 
weigerde hij den eed afteleggen 
van trouw aan de Charte, welke 
hij, even als verscheiden zyner 
ambtgenooten, meende dat de 
belangen der godsdienst kwelsto, 
en wilde niet eerder zilting 
nemen, dan nadat de Paus zijne 
twijfelingen had opgeheven. In 
1823 tot het gezanlschap in 
Engeland benoemd, ondertee-
kende hij het verdrag, waarbij 
de expedilie ten voordeele der 
Grieken werd geautoriseerd. Den 
8 Augustus 1829 werd hij door 
KABEL X tot het vöorzitterschap 
van den raad beroepen. Het 
nieuw ministerie werd met een 
algemeen gevoel van ongerust-
heid begroet (zie KAREL X ) , 
den 2 5 Julij 1830 vaardigde 
hij de ordonnanlien uit die, 
volgens ,zijne meening, aan de 
koninklijke waardigheid hare 
onafhankelijkheid moestcn te-

ruggeven, maar die werkelijk, 
al pordeele men ook slechts 
volgens den eenvoudigen schijn, 
den val van den oudslen tak 

• der BOURBONS te weeg bragteh. 
Gedurende de drie dagen, welke 
de worsleling duurde, weigerde 
de prins DE POLJGNAC elke con-
cessie en alle vergelijk, en nam 
echter, door eene onverklaarbara 
legenstrijdigheid, geenen enkelen 
krachtdadigen maatregel om de 
opstandelingen te beteugelen. 
Na de zegepraal der omwente-
l ing, trachtte hij onder eene 
vermomming te ontsnappen; 
maar to Granville erkend, Hep 
hij aldaar gevaar het leven te 
verliezen. Naar Parijs vervoerd, 
en voor het hof der pairs be-
trokken, werd hij tot eene 
levenslange gevangenis veroor-
deeld, van al zijne tilels, orden 
en rangen beroofd, en burger-
lijk dood verklaard; hij was op 
eene edele wijze verdedigd door 
den heer DE MARTIGNAC (zie 
dat Art. -Wbk.-y Na eenige 
jaren gevangenschap in het kas-
teel van Ham, werd hij in de 
amheslie van 1836 begrepen, 
stak naar Engeland over, be-
kwam vervolgens de vergunning 
om in Frankrijh leruglekeeren, 
en overleed te Saint-Germain-
en-Laye, den 30 Maart 1847. 
De prins DE PoLiGNAC.bezat in 
het gewone leven zachte zeden, 
was vol opreglheid en aan-
minnigheid: zijne beschaafdheid 
was uitslekend; zijn geloof en 
zijne godsvrucht zouden zelfs 
in de schoone dagen der Kerk 
zijn opgemerkl, en verzaaklen 
zich nooit. Behalve eenige Re-
devoeringen (Discours), in de 
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kamer der pairs uitgesproken, 
heeft men van den prins DE 
POLIGNAC: Etudes etc. (Geschied; 
Staat- en Zedekundige Studien 
over den toestand der Europe-
sehe maatschappij omirent het 
midden der 19. E eeuw), Partys, 
1844 , in 8. T 0 Dit werk, dat men 
als den hoofdinhoud zijner be-
ginseien kan beschouwen, werd 
hevig aangerand door de dagbla-
den der liberale oppositie. Men 
moet er bijvoegen : Réponse etc. 
(Antwoord aan mtyne tegenstre-
vers), 1 8 4 5 , in 8. T O 

POLIGNAC (ARMAND, hertog DE) , 
oudste broeder van den voor-
gaande, in 1771 geboren, was 
bij de omwenteling officier in 
eenhoezaren-regiment; hij ver-
liet Frankrijk met zijne fami-
l ie , huwde in Italie, maakte 
in bet leger der prinsen den 
veldtogt van 1792 mede, en 
begaf zieh vervolgens naar zijne 
bloedverwanten te Weenen. Van 
dien oogenblik af deelde hij de 
wisselvalligheden en tegenspoe-
den zijns broeders. Met hem, 
wegens zamenzwering, voor het 
crimineele hof van Partys ge-
voerd, smeekte hij om de goe-
derlierenheid der reglers- voor 
zijnen broeder, terwijl men op 
hem alleen slechts de geheele 
gestrengheid der wetten zou 
toepassen. Ten dood veroor-
deeld, werd zijne straf in eene 
gevangenschap veranderd, die 
de zorgen zijns broeders ver-
zachtlen. Bij de restauralie, tot 
adjudant van den graaf van Ar
tois en veld-maarscbalk benoemd, 
werd hij in 1815 door hetdep.t 
der Opper-Loire tot de kamer 

der afgevaardigden verkozen; en 
in hetzelfde jaar tot de 
digheid van pair van Frmkrß 
verheven. De omwenteling \$s| 
1830 beroofde hem van al »üue 
poslen j hij leefde van dat tij4p 
slip af in de afzondering, pn 
overleed te Partys, den 2 MaarJ 
1847, eenige dagen v66r zijjjen 
broeder, aan wien hij door de 
teedersle toegenegenheid nie! 
minder dan door de banden des 
bloeds verbonden was. 

PÖLITZ (KAHL HEINIHCB LUD
WIG) , een der vrucblbaarste 
schrijvers in verschallende we-
tenschappen, den 17 Augustus 
1772 te Ernslhal in Sahsen 
geboren , sludeerde te Leipzig,, 
werd aldaar in 1794 privaat-
onderwijzer, in 1795 hoogleer-
aar aan de ridder-akademie te 
Dresden, in 1803 hoogtaeraar 
van het naluurregt in Witten
berg, in 1815 der geschiedeoi« 
te Leipzig, waarbij in 1820 
ook de staat- en staatshuislioufr 
künde gevoegd werd • in het
zelfde jaar werd hij hofraad, 
en hij overleed als geheirnraad ; 
in 1838. Zijne veelsoorüg» 
Schriften bevatten, wel iswaar, 
geene nieuwe resultaten eencr 
diepere nasporing, maarerheer-
sehen in dezelve eene doelrna-
tige schikking en eene levendig« 
voorstelling, waarom zij <** i 
vrij algemeen als bruikbaar er-
kend worden, üit derzel« j 
groote getal willen wij sle№« 
noemen: l . o Aesthetik p№ •! 
bildete Leser, Leipzig, l « " ' 
2 dl."j — 2.o Populäre №** 
pologie; — 3.o SiltUchrehP® 
Betrachtungen, 3 dl . n ; " | № W 9 
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üilg. 1810 j — 4.o Bruchstücke 
aus den Classikern der Deut
schen Nation, nieuwe uitg. 4 
dl. n5 — 5.o Encyclopädie der 
gesummten philosophischen Wis
senschaften , 2 dl.«; — 6.0. Lehr
buch der Deutschen Sprache, 
2.ß uitg. 1810 j - — 7JO Erzie
hungswissenschaft , 2 • dl.»; - r -
8,° Geschichte Pmussens, 4 dl.^j 
—19.° Geschichte des Kömgreiohs 
Sachseni\<-**\10& Bandbuch der 
Weltgeschiehte, 4 d l . n ; nieuwe 
uitg. '1837—38. Van het laatste 
bestaat eene in het Nederduitsch 
hewerkte uitgave; inlusschen 
behooren Catholijken met dit 
en eenige andere geschriften van 
PÖLITZ omzigtig in het gebruik 
te zijn; het waas, waarin vele 
derzelve zijn gehuld, getuigt 
reeds van derzelver Protestant-
schen oorsprong. PÖLITZ lega-
teerde zijne rijke boekverzame-
ling aan de bibliolheek van den 
Leipziger-raad. 

POLK (JAMES), oud-president 
der Vereenigde-Slalen, in 1795 
geboren, was in het begin een-
voudig zadelmaker. Zijne bij-
zondere schranderheid deed hem 
weldra door zijne landgenooten 
opmerken. Na verscheiden be-
dieningen le hebben bekleed, 
waarloe hij door de volksstem 
werd geroepen, benoemde men 
hem in 1845 tot president der 
Knie. Zijne administratie opende 
zieh door een verdfag , dat de 
Türken naar de Vereenigde-Sta-
ten voerde. Hij eindigde door 
een vergelijk de geschillan be-' 
trekkelijk de Oregon, en on-
dernam legen Mexico eenen oor-
'og, die met den besten uilslag 

bekroond werd. Een bepaalde 
voorstander der- staatkunde van 
non - interven tia . zij nie.,. ;; legde 
hij er zieh bijzonder op, toe 
om wegen van vertier'voor.de 
Amerikaansche voprtbrengselen 
te vinden, en om de betrek-
kingen van het • nieuwe vas-
teland met. al de mogendheden 
der wereld-gemakkelijk te ma-
ken öi\ uillebreiden. In een 
tijdverloop van vier jaren sloot 
hij handelverdragen,•; met zeven 
Staten van Europa, en met acht 
Amerikaansche regeringen. Zijne 
bedieningen hielden op , den 5 
Maartn 1849. Hij verliet Was
hington om zieh naar Nashville 
in Tennesee le begeven; maar 
de zorgen des bestuurs hadden 
zijne dagen verkort: hij over-
leed den 15 Junij deszelfden 
jaarst De geheele Unie, zonder 
oaderscheid väa party, nam bij 
dit berigt den rouw aan. Men 
kwam er algemeen in. overeen 
in POLK evenzeer de helderheid 
des geestes, als de bondigheid 
des oordeels en de vastheid des 
karakters te prijzen. 

PORTAL (PETRUS BARTHOLO-
MEUS, baron BE) minister van 
marine, in 1765 te Albaredes 
bij Montauban, uit eene Protes-
tantsche familie geboren, ves-
tigde zieh „ na zijne Studien 
volbragt te hebben, met ter woon 
te Bordeaux, en legde den 
grondslag zijner forluin in de 
uitruslingen . voor de marine. 
Eene door hem ontworpene 
memarie over het. handelsver-
drag in 1786 met Engeland 
gesloten, werd in 1802 den 
eersten consul aangeboden, die 
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zieh later den schrijver herin-
nerde, en'bij verschillende ge-
iegenheden van zijne dienst 
gebruik maakte. Als adjunct 
van den rnaire van Bordeaux, 
herslelde hij de orde in de 
geldraiddelen dier s tad , terwijl 
hij renteloos tie tot herslel van 
het krediet vereischte sommen 
voorschoot. In 1811 tot den 
algemeenen handelraad afgevaar-
digd, werd hij kort daarna tot 

• rekwestmeester benoemd. Door 
den koning in den staalsraad 
gehandhaafd, werd hij lid der 
commissie, belast om in de 
dienst van het leger der bond-
genooten te voorzien, daarna 
een der onderhandelaars van den 
algemeenen vrede, terwijl hij 
in 1817 tot den post van eer-
sten direcleur der kolonien ver-
heven werd. In October 1818 
presideerde hij het'kies-collegie 
van Tarn en Garonne, en werd 
hij. tot afgevaardigde van Mon-
lauuan benoemd. Den 29 De
cember daaropvolgende bekwam 
hij de portefeuille van marine 
en kolonien. De drie jaren, 
gedurende welke hij dezelve be-
hield, waren voor hem voldoende, 
om de onder het keizerhjk be-
wind al te zeer verwaarloosde 
Fransche marine weder opte-
beuren, en haar ' in den rang 
te herstellen, welken zij beslemd 
is in Europa te bekleeden. In 
1821 tot de waardigheid van 
pair verheven, en later met het I 
groot-kruis van het legioen van 1 

eer vcrsierd, hebben zijne werk-
zaambeden in de kamer, in 
den hoogen raad van handelen 
kolonien, of als president der 
gemengde commissie van open-

bare werken, diepe herinnerin-
gen nagelaten. Na zieh aan alle 
zaken onttrokken te hebben, 
vestigde hij zieh met ter woon 
te-Bordeaux, alwaar hij den 11. 
Januarij 1845 overleed. Zijne 
Lofrede is den 2 7 Junij 184(5, 
door den graaf PORTALIS in da 
kamer der pairs uitgesprokens 
Zijne Gedenkschriften (Mem<k 
res), in 1 8 4 6 , in 8 . ™ in het 
Jicht gegeven, bevatten belang* 
rijke bijzonderheden betrekkelijk 
zijn ministerie, en zullen ten 
alien tijd door de staatsmannen 
met nut kunnen worden ge» 
raadpleegd. 

PORTER (ROBERT I E R ) , een 
beroemde reiziger, in 1775 te 
Durham geboren, openbaarde 
reeds in zijne kindschheid eenen 
bijzönderen aanleg voor de tee-
kenkunst. Nadat zijn vader, 
een dragonder-offlcier.overleden 
was , en zijne familie in eenen 
behoeftigen staal had acbterge-
laten, werd hij nieltemin door 
de weldaden van het hof in staat 
gesteld, om zijne classieke Stu
dien te Edimhurg onder eenen 
bekwamen meesler te roaken. 
wiens lessen hem zeer voordee ig 
waren. Naar de schilder-akade-
mie van Louden gezonden, deed 
hij zieh weldra onder de beste 
kweekelingen van WEST(zieda& 
Art. - № - ) o p m e r k e n , die hem 
belastte met het vervaardigett 
van verschillende schilderyen 
voor. de kapellen van Lw№ 
en de naburige Steden.' Hij was 

- • - oudj 
toenmaals pas 17 jaren 
maar talenten en dapperhe'd 
bekommeren zieh niel om J a ' 
ren. Eenige schilderijen in den 
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sraaak der Panorama's, onder-
werpen voorstellende, geschikt 
ora de trotschheid zijner land-
genooten te vleijen , ' begonnen 
zijnen roem ; raaar, wat in Enge-
land zeldzaam is, hij werd karig 
beloond. Aan het Engelsch ge-
zanlschap in Rusland verbonden, 
werd hij door keizer ALEXANDER 
met onderscheiding ontvangen, 
welke vorst hem belangrijke 
werken bestelde, en hem met 
bewijzen zijner tevredenheid 
overlaadde. Hij kon toen ook 
aan z'ijne zucht voor het reizen 
voldoening geven; van 1805 tot 
1808 , doorkruiste hij de ver-
schillende gewesten van Rusland 
en Zweden, terwijl hij alles, wat 
dezclve belangrijks aanboden, 
beschreef en afleekende. In 1809 
vindt men hem weder in Spanje, 
in het gevolg van het Engelsche 
leger, dat eindelijk de Franschen 
uit het schiereiland moest ver-
drijven. Hij keerde naar Rus
land terug, en was getuige van 
den veldtogt van 1812, waarvan 
hij het verslag schreef. Na den 
vrede ging hij Azie bezoeken; 
in 1821 was hij van die reis 
teruggekeerd, waariri hij zieh 
yoornamelijk op de nasporingen 
der bouwvallen van Babylon had 
toegelegd. De jaren klommen 
en de behoefte naar rust begon 
zieh te doen gevoelen. Terwijl 
hij de wereld alzoo rondliep, 
had hij in Busland een zeer voor-
deelig huwelijk aangegaan; de 
laatste jaren zijns levens bragt 
hij in den kring zijner familie 
door, en in de zorg voor de 
loekomslige bestemming zijner 
kinderen, terwijl hij daarbij niet 

HI. DEEL. 

ophièld steeds d e k u n s t e n , die 
vriendinnen aller tijdperken, te 
beoefenen. Hij overleed in 1842, 
en heeft nagelaten : l.o Schelsen 
van eenen reiziger door Rusland 
en Zweden in de jaren 1805 tot 
1808 , Londen, 1809, gr. in 
4 . t° j met 41 pit, 1 1; •— 2." Brie-
ven in 1809 uit Portugal en 
Spanje geschreven; — 3.o Ge-
schiedenis van den veldtogt van 
Rusland, in 1812, Londen, 1813, 
in 4 . t 0 Dit is het eenige zijner 
werken, dat in het Fransch is 
vertaald ; — 4.o Reisen door 
Geòrgie, Perzie en het oude 
Babylon van 1817—1820, Lon
den, 1821 , 2 dl.*, gr. in 4.t°, 
met kaarten en pit.* Dit werk 
is belangrijk, vooral wegens de 
oude gedenkteekenen, waarvan 
men in hetzelve de afbeelding 
en beschrijving vindt. 

POTIER (EAREL), een corniseli 
tooneelspeler, te Parijs in 1775 
uit eene oude familie van den 
tabbaard geboren. Tot den mi-
lilairen stand bestemd , verliet 
hij de school in het begin der 
Fransche omwenteling; maar het 
was als een eenvoudigsoldaat, 
dat de requisitie hem in 1793 
naar het leger der grenzen zond. 
Wegens den zwakken S t a a t zij
ner gezondheid op reform ge
steh! , kwam hij le Parijs terug, 
en door eene onwederstaanbare 
neiging tot het tooneel getrok-
ken, verscheen hij achtereen-
volgend op onderscheidene se
condare tooneelen, alwaar hij 
weldra zeer voordeelig bekend 
werd. Intusschen was het slechts 
in kleine Steden dat zijn talent 
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eene hooge vlugt nam. Zijne 
beroemdheid deed hem in 1809 
naar Partys lerugroepeh, alwaar 
bij het eerst op het tooneel der 
Varietes optrad, en wel op eene 
wijze, die hem het vleijendst ont-
haal deed te beurt Valien. De 
waarheid zijner gebaren , zijne 
natuurlijke geestige en gepaste 
vaardigheid in het sprekon, de 
buigzaamheid van zijn lalent, 
die de meest tegenstrijdige ka-
raklers wist le schäkeren, maak-
ten gedurende verscheiden jaren 
de opkomst van dat tooneel uit. 
Eenige uit belang ontstane ge-
schillen bewogen hem in 1817, 
om tot het tooneel van de poort 
Samt-Martin overtegaan; maar 
in 1822 kwam hij in de Va
rietes terug. POTIER overleed 
te Partys den 2 0 Mei 1838. 
Men kan hem onder de bekwaam-
ste en grootste comische too-
neelspelers van zijn tijdvak rang-
schikkon. In eene genre, waarin 
zijne denkbeeiden moesten in
krimpen , wist hij het geestige 
met de natuur te vereenigen, 
en met eene bewonderenswaar-
dige buigzaamheid van het na-
gebootste tot het wezenlijke, 
van het komieke tot het gevoe-
lige, van het gedwongene tot 
het natuurlijke overtegaan. 

POUQUEVIIXE (FRANCOIS CHAR
LES HUGUES LAURENT), een ge-
schiedschrijver, in 1770 te Mer-
lerault (Fr. Orae-dep.t)geboren, 
ontving de eerste lessen van den 
abbö LECOMTE, kapellaan zijner 
parochie, en .volbragt zijne Stu
dien met roem in het collegie 
van Caen. Tot den geestelijken 
staat beslemd, begaf hij zieh 
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ji 
ja 1791 in het seminarie van 
sAsieux; hij had aldaar het 
dubdiakonaat ontvangen, toen 
tle gebeurtenissen der omwett« 
jeling hem bewogen eene andere 
jpopbaan te volgen. Hij begaf 
jiich daarop naar Partys, om er 
( n de geneeskunde te sluderen, 
^nder den beroemden DOBOISI 
vviens vriend hij werd, en aan 
pien hij de gunst te danken 
(iad, van als geneesheer; aan 
den togt naar Egypte te worden 
foegevoegd. Op zijnen terugjogt 
door een Barbarijsch kaper ge> 
gangen genomen, werd hij op 
de kusten van Mona aan fand 
gezet, en viel in da banden 
der Türken, die hem gevanke< 
jijk naar. Tripolitsa voerden;, 
alwaar hij den strengen wintei 
van 1799 doorbragt. In de 
lente van het volgende jaar naar 
Konslantinopel overgebragt, werd 
hij aldaar in het kasteel der 
Zeven Torens opgesloten, alwaar 
hij den Franschen consul I№J» 
(zie dat Art. -Wbk-) aan№ 
aan wien hij laier in de gele» 
geoheid was," gewigtigediensten 
te bewijzen. Hij bragt er twee 
jaren iu door, welke hij v№ 
standiglijk aanwendde, toi № 
beoefenen van het hedendaag-
sehe Grieksch, waarin het bero 
gelukte zieh zoo zeer to bek«'' 
men, dathijhetmetsierlijkbew 
en gemakkelijkheid sprak en 
schreef. Op reclamatie derFrafl' 
sehe regering in vrijheidgestel0' 
kwam hij in 1801 te ' . /OT' 
en droeg in hetzelfde ja f l r ' 
ter bekoming van het doctoraai-
eene Latijnsche thesis voor: W 
de Pest in het Oosten, die op 
gemerkt werd, en die vern№° 
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is in het verslag van mededin-
ging naar de tienjarige prijzen. 
In 1805 gaf hij in licht Voyagc 
etc. (Reis door Maren, naar 
Äonstantinopel en in Albanie), 
S dl.», in 8.™, waarvan de 
iijval hem door de regering deed 
opmerken. Totconsul te Janina 
benogmd, verbleef hij aldaar tot 
in 1815 bij den beruchten Au-
PAOHA, en wist het vertrouwen 
van dezen buitengewonen man 
te verdienen. Nadat dit con-
sulaat was opgeheven, werd bij 
in 1816 als consul naar Palras 
gezonden; maar dit afgezonderde 
leven moede, terwijl hij tevens 
wenschteom de door hem ver-
zaraelde bonwstoffen in orde te 
brengen, gelukte het hem, zieh 
door zijnen broeder te doen 
vervangen, en kwam hij in 
Frankrtyk terug. Door alle ge-
leerden met die achting onthaald, 
welke zijne latenten en zyne 
dienslen verdienden, gaf hij zijne 
Vpyage etc. (Reis door Grieken
land) in het licht, Partys, 1820 
tot, 1822, 5 dl.«, in 8.™, her-
drukt in 1826—27 , 6 dl.», in 
8,™ Dit werk dat gedeeltelijk 
aan de omslandigheden zijnen 
opgang te danken had , biedt 
goede besßhrijvingen, en nullige 
overzigten aan en zal altijd ver- • 
dienen door diegene geraadpleegd 
te worden, welke zieh een 
naauwkeurig denkbeeld willen 
vormen van den legen woord igen 
Staat van een in alle opzigten 
zoo merkwaardig land. Hij heefl 
het gedeeltelijk weder hersmol-
• e n i n zijne Hisloire etc. (Ge-
schiedenis der toedergeboorte van 
Griekenland, bevaltcttde fiel kort I 
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begrip der gebmrtenissen sedert 
1740), Partys, 1824; 2.» uit-
gave, 1825, 4 dl.«, in 8.™ 
Sedert 1819 tot correspondent 
der akademie van opschriften 
benoemd, verving hij in 1825 
LAKJÜJNAIS als titulair lid bij 
dezelve. Hij las sedert dat tijd-
stip in dezelve verschillende 
Verhandelingen voor over den 
Levantschen handel, over lllyriS, 
over de in Griekenland geves-
tigde Wallachijsche volksplanlin-
gen, welke reeds plaats gevonden 
hebben of nog plaats zullen vin-
den in de verzameling van dat 
geleerde genoolschap. De ver-
zwakking zijner gezondheid kon-
digde hem reeds in 1835 zijn 
naderend eindeaan; bijbereidde 
zieh met de onderwerping eens 
chrislens tot hetzelve voor, en 
overleed den 20December 1838. 
Behalve de reeds genoemde 
werken heeft POUQCEV№J№ in 
verschillende dagbladen en tijd-
schriften, zoo vele artikels, bijna 
alle betrekkelijk Griekenland, 
geleverd, dat derzeiver'veree-
nigde uitgave ten minste acht 
boekdeelen zou uitmaken. 

POÜRBDS of PORBUS , aan dit 
Art. in bei -Wbk.- 20.« dl., ge-
lieve men na het woord schilder,. 
blz. 2 1 8 , reg. 5 en 6 der l . e 

kolom, te voegen: » in 1610 
te Gouda geboren," en reg, 13. 
het woord Gondas in Gouda le 
veranderen. 

POZZO »I BORGO (K.AREL AN
DREAS , graaf), een beroemde 
diplomaat, den 8 Maärt 17*54, 
te Alata, een dorp in de na-
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bijheid van Ajaccio, op het eiland 
Corsika, geboren, sproot uit eene 
reeds in de 12.« eeuw beroemde 
familie, onlving eene zeer zorg-
vuldige opvoeding, en volbragt 
zijne Studien te P i s a , alwaar 
hij gepromoveerd werd. In 1789 
in Corsika leruggekeerd, bezat 
hij al te veel talenten en ver-
beeldingskracht, om niet een 
levendig deel aan de gebeur-
lenissen te nemen, welke in 
voorbereiding waren, doch waar-
van nog niemand het gewigt en 
de uilkomst kon voorzien. In 
het begin verdiende hij als af-
gevaardigdl secretaris van den 
adel, het vertrouwen van PAOLI 
(zie dat Art. -Wbk.-) en was 
een der gevolmagligden, welke 
die veldheer naar de consti-
luerende vergadering zond, om 
haar te bedanken van Corsika 
lot een integraal gedeelte van 
Frankrijk te hebben verklaard. 
Gedurende den körten tijd, wel
ken hij te Parijs doorbragt, 
maakte hij er kennis met de 
mannen, welke den meesten 
invloed op den loop der omwen-
teling uiloefenden. Een weinig 
later tot afgevaardigde van Cor
sika by" de wetgevende vergade
ring benoemd, deed hij er zieh 
in de diplomatische commissie 
opmerken. Tot de convenüe niet 
herkozen zijnde, kwam hij in 
Corsika terug, en verbondzich 
mei PAOLI, om zijn land aan de 
regeringloosheid te onttrekken, 
welke reeds op Frankrijk drukte. 
Hij werkte mede aan de organi-
salie van een onafbankelijk be-
stuur, dat onder de bescherming 
van Engeland, gedurende drie 

jaren de bedreigingen der Berg-

partij (la Montagne) kon 
ren , en ontwierp als presidem 
van den staatsraad, de v e w 
meling van wellen, naar welke 
zijn land moest besluurd 
den. Toen de Fransche vlodl 
voor het eiland Corsika № 
scheen , dat zonder verdedigißg 
was gebleven, ging hij met» 
overblijfselen van het vervallen 
besluur , aan. boord van een 
Engelsch Schip, en kwam 16 
Landen, alwaar hij Franschö 
uitgewekenen aantrof, wier raad' 
gevingen en ondersteuning, hew 
den ingang tot eene loopbaan 
gemakkelijk maakten, waariri 
hij zieh eenmaal zoo beroemd 
moest maken. In 1799, tijdens 
den veldtogt van SUWAKOW, was 
hij le Weenen, in de diplomafr 
sehe beweging belrokken, welüe 
eenen zoo grooten invloed op 
de Jotgevallen der wereld tn> ( 

oefende. Kort daarna trad hij, f 
met den litel van staatsraad. '• 
in dienst van Rusland. BjjM 
gelijktijdig met eene zendinj 
voor het hof van Weenen belas!» 
bragt hij siech ts een ige maand® 
in die boofdstad door, en begaT 
zieh vervolgens, in hoedanijp | 
beid" van commissaris, naar» I 
Anglo-Russisch en NapohW' 
sehe leger, waarvan de k r # 
bewegingen met het Noor» 
van Italic moeslen beginnen. 
Na den vrede van Presm* 
keerde Pozzo naar Weenen terug. 
van waar hij zieh naar St. 
tersburg begaf, alwaar g « ^ 
militaire toebereidselen wer<w 
gemaakt. Hij .moest keizerAt»' 
ANDER op denPruissischenve»; 
logt vergezellen, en onW»8J 
deze gelegenheid den rang 
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kolonel.die hem aan den per-
soon des yorslen verbond. Na 
den slag van Jena andermaal 
«aar Weenen gezonden, kon 
hij Oostenrijh niet bewegen de 
wapens weder optevaüen, en 
ontving daarop .den last om zieh 
naar de Dardanellen te begeven, 
ten einde, als gevolmagligd mi
nister, met de Türken over den 
vrede te handelen. Hij was te-
genwoordig bij het gevecht yan 
den berg Athos, tusschen de 
Russische, vloc-t en die van den 
sultan, en won aldaar zijne 
eerste militaire decoratie. Daar 
hij bij den vrede van Tilsit zag, 
dat de toenadering, welke tus
schen NAPOLEON en ALEXANDER 
plaats had, zijne diensten noo-
deloos maakte , . verzecht hij 
om zijn ontslag; maar de czaar 
gaf hem enkel de vergunping 
om te reizen. Hy bevond zieh 
in 1808 te Weenen, waar hij 
gedurende den geheelen veld-
togl van 1809 verbleef, en niet 
zonder invloed was op de 
dubbelzinnige rol , welke Rus-
land speelde. Nadat de vrede 
andermaal was voorgeschreven, 
eischle BONAPARTE, die niet 
onbekend was met het werk-
zaam aandeel dat Pozzo in de 
diplomatische bewegingen van 
Oostenrijh en Rusland had ge-
had, deszelfs uitlevering. ALEX
ANDER had de zwakheid dien 
eisch le bewilligen; en om aan 
het lot le onlsnappen, dat op 
hem wachtte, indien hij in de 

banden van zynen vijand viel, 
koös Pozzo de parlij van zieh 
naar Konstantinopel te begeven, 
als zynde het eenige punt , het-
welk hem eenen uitwegaanbood, 
om het Europesche vasteland te 
vertaten, en zieh naar Engeland 
le begeven. Door destaatkunde 
verbannen, bezochthij Smyrna, 
Malta, en begaf zieh van daar 
naar London, .alwaar hij in 
October 1810. aankwaro. Lord 
CASTLEREAGH ontving hem aldaar 
met; eene buitengewoue welwil-
lendheid. In verschillende confe-
rentien, onlwikkelde Pozzo aan 
de ministers al de hoop die er 
nog bestond, van eene cönti-
nentale beweging tegen BONA
PARTE. Eindelijk borst in 1812 
de oorlog ui t , en de Franschen 
trokken Rusland binnen. Pozzo-
die te Londen was • gebleven , 
werd door ALEXANDER terugge-
roepen , dien hij , vijf jaren na 
hem vertaten te, hebben, te Ka-
lich weder aantrof. Van dien 
oogenblik af hield hij zieh be-
zig alle mogendheden tegen 
BONAPARTE te vereenigen, en 
droeg meer bij dan iemand an
ders tot de zamenstelling van 
die verschrikkelijke coalitie, 
welke, niet zonder moeite, op 
den man moest zegevieren, 
wiens magt zieh over het groot-
ste gedeelle vah Europa uit-
strekte. Gedurende den veldtogt 
van 1814 , deed hij alle voor-
slagen van NAPOLEON verwer-
pen (*). Hij was in het gevolg 

( )_» Deze beroemde diplamaat, de oudste en bestendigste vijand 
»i NAPOLEON, en als H ware zijn hwade geest, is genoegsaam aan 
° poort zxjner stad geboren. Toen de Europesche vorsten op den 
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van keizer ALEXANDER, by des-
zelfs intogt in Parijs, en hij 
werd door de verbundene rno-
gendheden belast, om LODEWIJK 
XVIII te Landen le gemoet le 
gaan. Die vorst ontving hem met 
groote beleefdheid, en Pozzo ver-
liet hem geenen oogenblik ge-
durende zijne reis, en maakle 
zelfs gezarnenlijk met hem de 
verklafing van. Saint-Ouen ge-
reedj Toan de kohinklijke re-
gering, geconstitüeerd was, bleef 
hij te Parijs als vertegenwoor-
diger van Rusland, tot op bet 
congres van Weenen. Ddar 
Steide hij alle pagingen in het 
werk, om de mogendheden te 
doen '•• besluiten BONAPARTE van 
Europa te verwijderen, en in-
diert zijn raad ware opgevohgd, 
is het zeker dat men den inval 
der hönderd dagen niet zou 
gehad hebben. In dien lijd be-
gaf hij zieh naar LODEWIJK 
XVIII te Gend, met eene zen-
ding bij het Anglo-Pruissische 
leger der Nederlanderi. Hij 
kwam in Belgie toen BONAPARTE 
onverwachts de grenzen over-
trok; hij nam deel aan de krijgs-
operatien der Engelschen en 
Pruisen, en werd in den slag 
van Waterloo gewond. In Pa
rijs teruggekeerd, hervatte hij 

zijne bedieningen Van gezant 
van Rusland bij LODEWIJK XVIII 
en was een der onderleekenaars 
van het verdrag van Pattys, 
Toen keizer ALEXANDER Frante 
rijk verliet, liet hij volmagt 
achter aan zijnen gezant, omde 
regering van LODEWIJK XVIIIte 
ondersteunen. Pozzo, vervulds 
deze moeijelijke taak met eene 
zeldzame scherpzinnigbeid, en 
beijverde zieh, hoewel vruehle* 
loos, om de lasten le verminde
ren, welke de haat der Pririserl 
op Frankrtyk deed < drukben. 
Later droeg hij er veel toe bij 
om dezelve te verligien, en 
om het grondgebied door de 
vreemde bezetting te doen ont-
ruimen. Tot belooning vow 
zijne diensten, benoemde hem 
de koning, die niet vergelen 
had, dat Pozzo een geboren 
Franschman was, tot graaf en 
pair van Frankrtyk, met de 
vergunning om deze titels in 
zijdelingsche linie overtebren-
gen. KARELXbekrachtigdedeze 
dubbele benoeming. Toen in 
1823 FERDINAND VII op zijnen 
troon hersteld was, ontving 
Pozzo bevel, om zieh als gezant 
naar Madrid le begeven, »et 
last om tot een gematigd mi-
nÌ8torie aantesporen j hij slaagde 

zoo äeer gevreesden bodem van Frankrijk waren aangekomen, die• 
hunne, sedert twintig jaren aan niels anders dan aan ^eaßjJttV1 

gewone veldheeren soo nieuw was, en de laatslereedsvoordescn 
van NAPOLEON beefden, toen sprak hun Pozzo m BORGO moea ™ \ m e 

decide zijnen ouden haat aan die vorsten mede, die, °fß.,nl,mn№ 
kwade fortuin moede, echter door den glans van den buite?yJnVia. 
man, dien zij te beslrijden hadden, verblind, aan het ̂ a"'c^ » 
Yen, en dreef' hen als 'I ware tot voor de muren van ranp. 
VAIEBV Voyages en Corse etc., Bruxelles, 1838, tome I , P a S e 

Ned. Bewerkef . 
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er in, en kwam zìjnen post le 
Parijs weder innemen, dien hij 
met denzelfden ijver en met 
dezelfde begaafdheid - tot in 
1839 bekleedde, in welk jaar 
hi j , ten gevolgé van eene za-
kere ongenade, den titel van, 
builengewoon gezant te Londen 
bekwam. Dèze veranderirig ging 
hem zeer ter harte ; »aaar niet 
lang duurde het of hij kwam 
te Parijs terug, alwaar hij den 
18 February 1842 overleed. 

* PRASLIN (hertog CHARLES 
LAURE HUGO THEOBALD DE CHOI-
SEUL-), pair van Frankrijk ; in 
1804 geboren. Ware het dat 
zieh aan dezen aanzienlijken 
naam , niet eene afschuwelijke 
moordgeschiedenis verbond, 
waarschijnlijk zou dezelve eene 
prooi der vergetelheid zijn, en 
zeker geene plaats in dit Wbk. 
hebben gevonden. ' Daar deze 
gebeurtenis echter de uitstor-
ting eener pestbuil is van de 
reeds ver gevorderde zedelijke 
verettering, onder welke het 
menschelijke geslacht onzer da-
gen gebukt gaat, zoo volge 
hier ter waarschuwing, de een-
voudige vermelding van het feit. 
De ontzettende daad had plaats 
in den vroegen morgen van den 
18 Augustus 1847 , en werd 
gepleegd äan de hertogin DE 
PRASLIN, eene dochter van den 
maarschalk SEBASTIANI (zie dat 
Art.). Men vond dezelve ont-
zield in hare slaapkamer, met 
dertig wonden bedekt, waarvan 
eenige met een stomp, andere 
met een scherp werktuig wa
ren aangebragt ; men vond later 

deze moordwapens; een' dolk 
met gebrokene greep en een 
karabijn, met de kolf van welke 
de dader aan zijn offer de kwet-
singen had toegebragt. Dat 'de 
dood door het bloedverlies was 
te weeg gebragt, en dat dezelve 
door eene geweldige worsteliog 
was" voorafgegaan, hieromlrent 
liet de toestand der kamer geen 
twijfei over. Reeds bij het begin 
van het onderzoek viel de ver-
denking op den echtgenoot van 
de vermoorde, het onderwerp 
van - dit Art. Bewijs op bewijs 
werd bij nadere navorsching 
ontdekt. De bijzonderheden, 
welke den moord voorafgingen, 
zijn kortelijk de volgende: De 
hertog had der gouvernante 
HENRIETTE DELUZT-DESPORTES de 
geheele opvoeding zijrter kinde-
ren overgegeven, zonder aan 
de moeder de minste bemoeijing 
met dezelve toelestaan. Dit gaf 
aanleiding tot tweedragl tös-
schen de beide echtgenoote'n, 
en van den kant der hertögin 
mengde zieh daar onder ook 
min of meer gegronde minne-
nijd. Mejufvrouw DELUZV ver-
liet den 18 Julij het huis , toen 
de familie naar het kasteel Pras
lin vertrok, zag echter sedert 
dien tijd den hertog driemalen 
bij zieh te Parijs, de laatste 
maal den 17 Augustus daags 
voor den moord. Zij zou in 
.het huis eener mevrouw L E -
MAIRE eene.aanziettlijke betrek-
king bekomen, doch alleen 
onder voorwaarde, als zij eenen 
brief van de herlogin kon voor-
leggen, waarin de geruchten 
werden tegengesproken, die ten 

4 
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hären opzigte in omloop waren. 
HENRIETTE DELUZV. kwam in 
tleze bijeenkomst met den her
tog overeen dat zij zelve zieh 
den volgenden dag bij de herto-
gin zou aanmelden om bedoel-
den brief van haar te verzoeken. 
Er blijft weinig twijfel over, of 
de hertog heeft zijne gemalinin 
hare kamers bezocht, om ge-
noemd geluigschrift bij haar le 
bewerken, en dat de moord een 
gevolg der weigering was. De 
hertog werd den 21 Augustus 
in de gevangenis van het Lu
xembourg gebragt, onttrok zieh 
echter aldaar drie dagen later 
door zelfmoord aan zijne reg-
ters, door zieh met arsenicum te 
vergeven, waarvan hij zieh voor 
zijne gevangenneming schijnt 
voorzien te hebben. 

PREAMENEO. — Zie BIGOT. 

PREMARE (Pater JOZEF HEN
DRIK), een geleerde Fransche 
Jesuit, is onder de naar Sina 
gezondene missionarissen, die-
gene , welke de meeste vorde-
ringen in de leltorkunde van 
dat rijk heeft gerriaakt, en die 
de iheorie der Sinesche taal en 
oudheden het best gewaardeerd 
heeft. Den 7 Maart 1698 uit 
la Roche lie- vertrokken, om het 
evangelie in Sim te gaan pre-
diken, beoefende hij bij zijne 
aankomst in het hemelsche rijk, 
de taal en de gebrm'ken deszel-
ven, ten einde zieh in staat le 
stellen, zijne nuttige bediening 
met vrucht uitleoefenen. Door 
zijne overslen aangemoedigd, 
,zette hij zijne nasporingen ver-
der voort, en hij had verschei

den gewigtige werken over de 
taal en oudheden van Sina za> 
mengesteld, toen hij in 1734,of 
1735 overleed. Men heeft van 
h e m : l.o Recherches etc. (Na
sporingen over de lijden, welke • 
voorafgaan aan die , waarover 
het Chou-King spreekt, en over de 
Sinesche mythologie), door DB 
GUIGNES bij wijze van voorrede, 
geplaalst aan het hoofd van het 
door pater GAUBIL vertaalde 
Chou-King. Paler AMIOT heeft 
dit werk met vele gestrengheid 
behandeld, dat desniettemin, 
met de korte uiltrekselen, door 
DESHAOTESRAVES geleverd, het 
eenige i s , waaruit personen 
die met het Sineesch niet be
hend zijn eenige bijzonderhe-
den kunnen leeren kennen, 
betrekkelijk de oudste boaken, 
die over de fabelachtige over-
leveringen van Sina handelenj 
— 2.o Notilia linguai Sinicx, 
Malacca, 1 8 3 1 , gr. in 4. t 0 

Deze in 1728 in Sina vervaar-
digde spraakkunst, was enkel 
door de ontleding van den heer 
ABEL REMUSAT bekend. D ' I ' S 

het belangrijkste en gewigtigste 
voorlbrengsel van pater P«E-
MARE J bet is noch eene eenvou-
dige spraakkunst, noch eene 
rhetorica, maar eene bijna vol-
ledige letterkundige verhande-
l ing, waarin de schrijver met 
alleen al datgene vereenigd heeft, 
wat hij over het gebruik der 
kleinere rededeelen en taalregels 
der Sinezen verzameld had, 
maar ook een aanlal aanmer-
kingen over den styl, de W 
zondere spreekwijzen der oude 
taal, en het gewone taal-eigen, 
de spreekwoorden en de meest 
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gebruikelijke leekens heeft doen 
yoorkomen; het geheel toege-
licht • door eene menigle voor-
beelden letterlijk aangehaald, 
doch vertaald en opgehelderd, 
waar zulks mögt noodig zijn. 
Behalve deze spraakkunst had 
hij nog gezamenlijk met paler 
HERVIEN een Latijnsch-Sineemh 
Woordenboek vervaardigd, 1 dl. 
in gr. 4 . t 0 Hei is onbekend of 
zulks in Europa is gekomen. 
Pater PREMARE heeft een tooneel-
stuk uit het Sineesch vertaald, 
gctiteld : Tchao-chi>cou-eulh of 
het Weeskind van het huis van 
Tchao, Peking, 1755, in 1 2 . ™ ; 
en men kent van hem drie in 
het Sineesch geschreven wer
ken : l . o Het leven van den 
H. JOZEF , door hem in 1718 
of 1719 zamengesteld; — 2.o 
Lou-chou chi-i, of wäre sin der 
zes soorlen van letters , en &o 
eene kleine Verhandeling over 
de eigenschappen van God, in 
de; JSotUia Ungum Sinicm opge-
namen, als een voorbeeld der 
wijze op welke men in het Si
neesch over godsdienstige on-
derwerpen kan schrijven. 

* PR]ESZMTZ (VINCENZ) , de 
grondlegger, zoo niet de uit-
vinder der genezing door koud 
water (hydrotyerapie of hydri-
atriek), in 1799 te Gräfenberg, 
een gehuchl in de nabijheid van 
het stadje Freiwaldau, niet ver 
van de Oostenrijksch-Silezische 
grenzen gelegen, geboren. Zijn 
vader.'die zijne zorg verdeelde 
lusschen het beheer eeher her-
w g , en het bebouwen eener 
kleine landhoeve, vond in den 

Q 

jongen VINCENZ eenen getrou-
wen helper en bediende; in 
genoemde herberg nam van tijd 
tot tijd een plaltelandsheel-
meester, die in den omtrek 
zijne palienlen had, zijnen in-
t rek, aan dezen sloot zieh de 
jonge PRIESZNITZ , die in het 
hehandelen van zieke dieren 
reeds zeer gelukkige uitkom-
sten had bekomen, vertrouwe-
lijk aan, en werd daardoor met 
verscheiden kunstbehandelingen 
bekend. Een toeval, dat de 
noodlottigsle gevolgen, na zieh 
had kunnen slepen, besliste 
echter over de toekomst. .van 
PRIESZNITZ. In den hooilijd 
ontving hij hij het mennen van 
eenen wagen, een' hoefslag.van 
een paard, waardoor hij bewus? 
teloos onder het rad nederviel:, 
en loen de loegesnelde buren 
hem weder oprigtten, bevond 
men, dat hem twee ribben ge-
broken waren. Twce uit jFm-
waldau ontboden artsen achtten 
de verwonding zeer ernslig, ga-
ven beide zeer omslagtige voor? 
Schriften, en waren het eens 
in hunne verklaring, dat de 
gekwetsle zijn geheele leven ge» 
brekkelijk blijven zou. Voor 
eenen wakkeren arbeider, zoo 
als PRIESZNITZ , was zulk een 
vooruitzigt verschrikkelijk; hij 
echter stoorde zieh weinig aan 
dit wetenschappelijke vonnis; 
het bespiegelend landleven had 
hem meer dan een geheim ge-
openbaard, dat voor den<stede« 
ling verborgen i s ; hij wilde 
andere middelen beproeven, en 
ondernam, om zieh zelven te 
genezen. Naauwelijks hadden 
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de beide arisen zijne sponde 
vertaten , of het gelukte hem_, 
terwijl hij zijne smart door zij-
nen moed overwon, om hit het 
bed over den grond te kruipen, 
zieh :aan een onbeweg«lijk meu-
belstuk vast te klemmen, en 
zelf door eene.pijnhjke inspan-
ning de gebroken ribben in den 
natuurtijken Staat te zelten, 
waarop Inj weder voorzigtig op 
zijn bed ging liggen, op zijne 
wonden aena met kood waler 
doortrokkeae spons deed aan-
brengen,: en zijne borst met 
nätte Gompressen bsdsklS; om 
de »ontoteking en kooris voörte* 
körnen i, dronk. hij met kleine 
teugen frisch water, nam eenen 
strengen leefregel in acht, en 
legde zieh gedurende eenige da-
gen een. volslagen stilzwijgen 
op. Kortom, na deze behan-
deling gedurende zes weken 
naauwkeurig te hebben volge-

.houden was PBIESZNITZ niet 
slechts genezen, maar er was 
ook eene nieuwe geneeswijze 
uitgevonden. Deze genezing 
maakte, zoo als men denken 
kan, een groot gerucht, en toen 
kort daarna, door het overlij-
den van zijnen leermeeslev, diens 
praktijk groolendeels: aan hem 
was overgegaan, besloot hij het 
koude water tot zij,n uitsluitend 
geneesmiddel te gebruiken. Wat 
de oude geneeskunde, door de 
meest verschillende geneesmid-
delen bereikte, gelukte hem, 
door eene zamengestelde hydri-
a tische behandeling in ziekten 
van allerlei aard te bereiken. 
Zijn roem had zieh reeds van 
nabij en in de verte onder bet 
volk verspreid , toen hel hem 

gelukte eene aan eene ernstige 
kwaal lijdende gravin, die op 
eenen verren afstand van eenen 
gepromoveerden arts woonde, 
door eene nadrukkelijke hydri-
atische behandeling, inzooverre 
te genesen, dat bijdeaankoinst 
van den ontboden beroemden 
geneesheer, deze de bebande* 
ling van PBIESZNITZ niet alleen 
goedkeurde, maar hem tot aan 
de volkomene genezing met.de-
zelve liet voortgaan. De zäak 
baarde opzien, en onder den 
Silezischen adel was de beroemd» 
heid van PAIESZNITZ gevöstigd. 
De scherpe waarnemingsgeest 
van dozen waarlijk tot arts ge
boren'man verzamelde alsnu in 
de hem ruimschootsaangebodene 
gelegerjheden velekennissenj en 
eene bijzondere bekwaamheid, 
in het ontdekken van den grond 
der ziekten. Ook ontwikkelde 
hij zijn stelsel al meerenmeer, 
waardoor er bijzondere gesuch
ten noodzakelijk werden, welke 
in het. begin hoogst eenvoudig 
waren, doch door den steeds toe-
nomenden toeloop en den rang 
zijner patienten, weldra eene 
grootere uitbreiding en meer 
gepaste inrigting vorderden, en 
zoo ontstond in 1829 het eer-
s te , thans zieh zoo heerlijk 
verheffende, en door de natuur 
tot dat einde zoo zeer begun-
stigde koudwater-genezingsge-
sticht, te Grdfenberg, dat weldra 
niet alleen in Duitschland, maar 
ook in Sawoije, Belgie, Frank-
Hjk, Engeland en Nederland na-
volging'vond. Hetkon onder deze 
omstandigheden niet missen.of 
het vooroordeel en persoonlp 
zoowe'l als geldelijk belang moes-
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len PRIESZNITZ en zijn stelsol 
aanvallen. De behaalde schit-
terende uitkomsten verschalten; 
aan PRIESZNITZ echter weldra 
het regt der vrije uitoefening 
der hydriatische geneeswijze, 
waarmede hij tot aan zijnen 
döod', in Deceoiber'<185l voor-
gevallen , met het .beste »gevolg 
is voortgegaan. PRIESZNITZ was 
zeker de éerste¡' niet die het 
gebruik vani'W&tep in de>behan* 
deling van.,<ziekten'heeft aange-
radeni- !De'-groóte rheesters der 
ottdheid , I HIPPQCR ATES , GALENOS j 
AVICENNA , en bij de nieuworen ¡ 
HOFFMANN ; BROWN , , BAGLIVI j 
WRIGHT , TISSOT , DUPUYTREN ; 
RECANIER en anderen hebben de 
genezende rol van dit voortref-
felijk, hoogst eenvoudige middel 
niet miskend; maar PRIESZNITZ 
is de eerste, die het met het 
beste gevolg bij verschallende 
ligchaamsgesteUen, in eene me-
nigle kwalen heeít äangewand, 
Da goedkeuring zijner behande-
lingswijzo na een «aauwkeurig 
onderzoek, hem van wege het 
Oostenrijksche hof ten deel ge
vallen, was de leus die röndom 
hem een onnoemelijk aantal lij-
ders vereenigde. In 1830 had 
PRIESZNITZ in zijn huis of in 
het dorp slechts een zestigtal 
zieken in behandeling] in 1835 
telde men er 342; en dit getal 
was in 1840 tot 1576 gestegen; 
doch daar hij aan al zijne zie
ken eene gemoedelijke zorg wilde 
verleenen, heeft hij niet gewild 
dat sedert dien lijd dat getal 
vermeerderd zoude worden. Öf-
schoon PRIESZNITZ núoit eenig 
[oon van zijne talrijke zieken 
»eeft gevorderd, had hij toch 

b@w>erode< of schatry'ke patien-
l ea , die hem schitterende be-
wijzen hunner dankfeaarheid 
gaven, zoodat hij als millionair 
en beziüer van heerlijke regten 
overleed, en desniettegeostaände 
vergat hij nooit zijnen nederigen 
aanvang, en men zag hem nog 
in-zijnen laatsten leeftijd, even 
als vroeger, het'vee van zijueh 
buuiman den landbouwer, wiens 
vriend.hij was gebleven, bezoe-
ken en genezen. ;-.\ 

PROCIDA. — Zie: PROCHITA 
-Wbh> ' - ... ••. 

PRONY (GASPARD CLAIRE FRAN» 
COIS MARIE BICHE, baron DE) , 
een beroemde Fransche inge* 
nieur, in 1755 te Chameht Mj 
Lyon geboren r word in 17-70 
in de- schöoh -der bwggen m 
wegen, opgenomen, en behaalde 
in dezelve verscheiden prijzen. 
In 1780 tot onder-Ingenieur 
benoemd, werd hij naar Partys 
beroepen, ter ondersteuning van 
PERRONET en CHEZV, te ver in 
jaren gevorderd om hunne tal
rijke werkzaamheden behoorlijk 
ten uitvoer te kunnen brengen. 
Eene Verhändeling over de druk-
king- der gewelven op de muren, 
waarin hij. op eene bondige wijze 
de onbillijke critiek der brug 
van Neuilly (zie PERRONET) we
derlegt, verwierf hem de achting 
der geleerden, onder anderen 
van MONGE , die zijn meester in 
de verhevenste deelen der; ont-
leding wilde worden. In 1785 
werkte hij gezamenlijk met 
PERRONET mede aan de her-
stelling der haven van Duin-
kerken, en in 1787 aan den 
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opbouw der brug LODEWIJK X V I , 
in 1791 werd hij lot hoofd-inge-
nieur te Perpignan benoemd; 
maar zijn verlangen was, zicli 
nier, van Partys le verwijderen, 
en hei gelukte aan zijne vrien-
den er hem te vesligen, door 
hem , lot directeur van het juist 
door de constituerende vergade-
ring ingevoerde algemeene ka-
daslev .te doen benoemen. Kort 
daarna sier&.ihjj belast, : om , 
volgens het nieuwe metrieke 
stelsel, logarithmische en trigo-
nometrische;{afels le a t t t a p e n , 
toegepast op de dienst der steme-
en landrneetkunde. Dit reus-
achlige w êrk ^ waanoor het le-
ven.eens tnenschen onvoldoeode 
20ude zijn, bragt hij door, de 
vernuftige toepassing van de 
verdeeling des arbeids, binnen 
eenige jaren teneindo, ende 17 
bockdeelen in fol., welke zijne 
berekeningen bevatten, en in 
het Observatorium gedeponeerd 
zijn, worden met nut geraad-
pleegd. Bij de oprigling der po-
lytechnieke school in 1794 , 
werd hij in dezelve met het 
onderwijs der werktuigkunde 
belast, en gaf aldaar het voor-
beeld van die duidelijkheid van 
verklaring, welke sedert dien 
tijd zoo veel heeft bijgedragen, 
om de welenschappen te popu? 
lariseren. Bij zijne oprigling 
haastte zieh het instiluut om 
hem onder zijne leden optene-
raen. Bij zijne terugkomst uit 
Italic, wilde BONAPARTE PRONY 
leeren kennen, en hij gaf hem 
zijn verlangen te kennen, om 
•hem mede naar Egypten nmm; 
maar PRONY wilde de kansen 
van dezen avontuurlijken logt 

niet deelen, en , nadat de ovejv 
winnaar van Italie meester van 
Frankrijk was geworden, ver-
gaf hij hem zijne weigering niet; 
hij maakte dikwerf gebruik van 
zijne dienst, maar deed hei« 
nooit eenig gunstbewijs toeko: 
men. In 1798 verving hy ÇHEZÏ 
als algemeen directeur der br.ug-, 
gen en wegen. Van 1805 tat 
1 8 1 2 , werd hij tot driemalen 
naar Italie gezonden, aljyaar 
hij zieh achtereenvolgend moest 
bezig houden, met aan den 
loop van den Po eene regel-
matige rigling te geven, de 
haven van Genua en de golf 
van Spezsia, en daarna de ha
vens van Ancona, Venelie.ßti 
Pola te verbeteren, en einde-
lijk met de gezondmaking der 
Ponltynsche moerassen. Bij de 
restauratie, "verwisselde PRONY, 
dien het professoraat met aijne 
klimmende, jaren moeijelijk be-
gon te vallen, zijnen leersloel 
met den post van examinator 
bij de polytechnieke school. Bij 
werd tegelijkertijd tot officier 
van het Jegioen van eer en rid-
der van den heiligen MICHAEL 
benoemd. In verschilfende dee
len des koningrijks met on-
derscheidene' gewiglige vverk*n 
belast, werden de ontwerpen, 
die hij in 1827 voordroeg 1er 
regeling van den loop der Mow 
met den titel van baron beloond. 
De omwenteling van 1830 ver-
anderde niets aan den'toesiand. 
welken hij aan zijne talenten 
te danken had; in 1835 werd 
hy tot pair verheven, en m 
overleed te Partys, den 29 July 
1839. PRONY was lid der voor-
naamste akademiên en weten* 
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schappelijke genootschappen van 
Europa. Behalve een aantal 
Verhandelingen in de verzame-
Hngen dior akademiën, of in 
dagbladen, heeft men van hem : 
l .o. Nouvelle etc. (Nieuwe water-
bouwkunde), 1790—96, 2 dl.", 
gr. in 4.*° ; — 2.o Mécanique etc. 
(Wijsgeerige werktuigkunde, of 
beredeneerde ontleding der ver-
schillende deelen der wetenschap 
van het evenwigt en de beweging), 
1800, in 4.t°; dil werk in het 
Journal de l'école'polytechnique 
geplaatst, is ook afzonderlijk 
gedruklj — 3.o Analyse etc. 
[Ontleding der verklaring van 
het wereldstelselvan LAPLACE), 
1801 , in 8 . T 0 ; — 4.o Recher
ches etc. (Nasporingen over de 
drukking der gronden), 1802, 
in 4 . t 0 ; — S.o. Recherches etc. 
(Naluur-werktuigkundige naspo
ringen over de théorie der loo
pende wateren), 1804, in 4 . t 0 ; 
— 6.o Description etc. (Hydro
graphische en historische be-
schrijving der Pontijnsche moe-
rassen) enz., 1822—23, in 4 . ' ° , 
met atlas van 93 platen in fol. 
Het gevoelen der Romeinen over 
dit gewigtige werk heeft zieh 
op eene voor den schrijver zeer 
yereerende wijze geopenbaard, 
in eenen brief door Paus LEO 
XII aan PRONY gerigt, ter be-
geleiding eener gouden médaille. 
—• 7.o Résumé etc. (Hoofdin-
houd der théorie en voorschriften 
betrekkelijk de beweging des wa
ters in de buhen en kanalen), 
Parijs, 1825, in 4 > , e n z . De 
lofrede van PRONY is in de ka
vier der pairs door den heer 
u, DUPIN uilgesproken (2 April 
1840). De heer ROBERT is zijn 

opvolger geweest bij de akade-
mie van wetenschappen. 

PROTAIN (JEAN CONSTANTIN), 
een bouwkunslenaar in 1769 
te Parijs geboren, was de kwee-
keling van CHALGRIN , werd in 
1794 tot onderwijzer der lee-
kenkunst bij de school der mijn-
werken benoemd; in het begin 
des volgenden jaars verliet hij 
echter die betrekking, om het 
gezantschap van Konstantinopel 
te volgen. In 1798 als bouw : 

kundige aan den logt mdirEgypte 
verbunden, werd hij lid van 
het instituut van Cairo, en 
nam een werkzaam deel aan de 
verrigtingen van dit geleerde 
genootschap. Hij bevond zieh 
in de nabijheid van KLEBER 
(zie dat Art. -Wbk.-) op den 
oogenblik, waarop deze beroemde 
veldheer onder den dolk eens 
moordenaars viel, en werd zeit' 
zwaar gekwetst. In Frankrijk 
teruggekeerd, werd hij kort 
daarna tot opziener der gebou-
wen van Versailles benoemd. 
Bij de reslauratie werd hij met 
het legioen van eer • versierd. 
In 1836 dröeg hij het ontwerp 
voor, om te Straalsburg een 
gedenkteeken ter eere van KLE
BER opleriglen , en een ander 
van een gebouw, bestemd tot 
tentoonstelling van voorwerpen 
van nijverheid, en tot verfraai-
jing van het plein LODEWUK X V . 
Hij overleed den 24 December 
1837. 

PROUDHON (JEAN BAPTISTE VIC
TOR) , een kundige reglsgeleerde, 
in 1758 in het dorp Chanans 
(Fr. Doti&s-dep.t) geboren, maakta 
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zrjne eerste S tud ien bij den 
schoolonderwijzer van Nods, en 
kwam in den ouderdom van 19 
jaren de wijsbegeerte in het 
collegie van Besançon beoefenen; 
daarna droeg hij de korte broek, 
en maakte gedurende vier en 
aen half jaar theologische Studien 
in het seminarie. Opdenoogen-
Jblik, dat hij in het priester-
sohap zoude treden, zag hij 
eensklaps van hetzelve af; maar 
de door hem verworven godge-
leerde kennissen hadden den 
gelukkigsten invloed op den ge-
heeien loof> zijns levens; hij 
behieid godsdienstige gevoelens, 
bleef de vriend dergenen van 
welke hij op het punt had ge-
staan de verbindlenissen tedee-
len, bood hun eene schuilplaats 
aan io ongelukkige tijden, en 
vreesde niet, zijne stemtehun-
ner verdediging le verheilen. Na 
gedurende zes jaren de regtsge-
leerdheid aan de universileit 
van Besançon beoefend te heb-
ben, werd'hij in 1789 tot het 
doctoraat bevorderd. In het vol-
geude jaar werd hij tot eender 
administrateurs van het Doubs-
dep.t verkozen, en kort daarna 
gelijklijdig en bij wijze van ver-
kiezing, tot regier in de regt-
banken van vier distrikten 
benoerad. Zijne keus bepaalde 
zieh lot dat van Ponlarlier; 
welke belrekking hij echter 
weidra verliet, om te Nods den 
eenvoudigen post van vredereg-
ter des kantons le gaan waar-
nemen. Na den 9 Thermidor 
werd hij tot het directoruim 
van het dep.t beroepen. In het 
jaar VI tot lid der regtbank 
verkozen, presidwde hij de 

tweede afdeeling derzelvo, toen 
men hem bij de centrale sehoql 
den leerstoel der welgeving aan-
bood. Hij bekleedde denzelven 
met eene bekwaamheid. die 
talrijke bedingen tot zijne lessen 
uitlokten; en bij de opheffing 
der centrale Scholen, zelte hij 
dezelve gratis voort. Hij alleen 
verlegenwoordigde ee,oe geheele 
faculteit. Bij de organisalie der 
regtsgeleerde Scholen kon hij 
alzoo niet vergeten worden; den 
17 January 1806, werd hij be-
noemd tot hoogleeraar van den 
eersten leerstoel van het bnr-
gerlijk wetboek te Dijon, daarna 
tot directeur dier school, wel
ken titel hij weidra tegen dien 
van deken yerwisselde, welken 
hij steeds behouden heeft. Hij 
overleed in Iaalstgenoemde slad 
den 20 November 1838, na 
een onafgebroken professoraat 
van 42 jaren , lerwijl de ach-
ting van alle weldenkenden hem 
overleefde. Na den 18 Fructi-
dor, op den oogenblik waarop 
het direclorium de bloedwellen 
tegen de geestelijken deed ten 
uitvoer leggen, gaf Paoumios 
in het l icht: l.o Memoire elc. 
(Verhandeling over het vraag-
stuk om. te welen, of em op do 
lijst der uitgewehenen ingesclw-
ven priester, gedurende tigM 
verbanning als uilgewekene k№ 
beschouwd en behandeld worden), 
1798, in 8 .vo , en bewees, dat 
het door eene valscbe toepas-
sing der wet was, dat de aan-
gehouden priesters voor militair* 
commission werden betrokknn-
Deze verhandeling redde h « 
leven aan verscheiden geestelij
ken. Verder heeft men van 
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dezen geleerden professor : 2.o 
Cours etc. (Fransche welge-
ving en regtsgeleerdheid betrek-
kelijk den personeelen slaal), 
Besançon, 1799 , 2 d U , in 
8.?° _Het is le belreuren dat 
in dit werk de schrijver niet 
nääuwkeuriger over de religieuze 
geloften heeft gesproken. Later 
na de uitvaardiging van net 
nieuwo burgerlijke wetboek, 
werkte PROUDHON dit werk om, 
en gaf het in het licht onder 
den titel van Cours de droit 
Français, Dijon, 1809; 2.°uitg. 
1810 , en 3.° door den beer 
VALETTE aanmerkelijk vermeer-
derde, 1842 , 2 dl.«, in 8 . ™ ; 
— 3.o Traité etc. (Ferhande-
ling over het regt van vrucht-
gebruik, gewoonte, woonplaats 
en oppervlakte), 1823—25, 9 
dl.", in 8 .vo; 2.e uitg. 1836, 8 
dl.», in 8 . ™ Deze verhande-
ling, zijn meesterstuk, wordt 
door alle reglsgeleerden, als een 
der schoonste gedenkstukken 
van de wetenschap des regts 
beschouwd. Eon bevoegd regter, 
TOÜLUER (zie dat Art.), de 
vriend van PROÜDHON geworden, 
zonder hem ooit gezien te heb-
ben, schreef hem reeds bij het 
verschijnen van het eerste deel : 
» Het is een volledig werk, dat 
men niet zal overtreffen, en 
dat al diegene overtreft, welke 
over hetzelfde onderwerp in het 
licht zijn versehenen." — enz. 

* PUSCHKIN (ALEXANDER, graaf), 
een beroemde Russische dichter, 
m 1799 te St. Petersburg gebo
ren , deed reeds op de school te 
Zmkoje-Selo een gedieht in het 
'"cht verschijnen, en werd later, 

wegens eene sloute ode am de 
Vrijheid, uit Petersburg verwij-
derd, en in het zuidelijke Bus
land aapgesteld. Keizer NICOLAAS 
riep hem terug. in een twee-
gevecht, wegens verdachte Irou.w 
zijner echtgenoot ondernomen, 
werd hij gewond, en stierf aan 
de gevolgen daarvan, den 4 Fe-
bruarij 1837. Zijne voornaamsle 
gedichten zijn : l . o Russian en 
Liudmilla, in 6 gezangen, 1820 ; 
— 2.o De Berggevangene ; — 
3.o De Tranenbron , 1824 ; — 
4.o Onjegin, 1825; — 5.o het 
treurspel BORIS-GODUNOFF, 1835; 
gezamenlijke uitgave, Peters
burg, 1837; in het Hoogduitsch, 
2 dl.», Leipzig, 1840. " 

PSCKE (LEONARDÜS), in 1781 
le Meulebeke, in de Belgische Pro
vincie West-Vlaanderen, gebo
ren, maakte zijne regtsgeleerde 
Studien le Parijs en te Brüssel, 
en zetle zieh te Kortrijk als 
advokaat neder. Ook werd Inj 
in de openbare zaken betrokken, 
en na de -oprigting van het ko-
ningrijk der Nederlanden, werd 
hij lid der Staten-generaal. In 
1817 tot burgemeesler van Kort
rijk benoemd, stond hij ten doel 
aan de kwellingen der politie, 
werd aangeklaagd, voor het ge-
regtshof van Brugge betrokken, 
en van alle beschuldigingen vrij-
gesproken. Na de ornwenteling 
van 1830 veiiiet hij de staat
kundige loopbaan, en leefde in 
de afzondering tot aan zijnen 
dood, in 1842 voorgevallen. 
Hij was sedert 1829 lid der 
akademie van Brüssel, die twee 
zijner werken bekroond had, 
hei eene Over den Staat der wet-
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gevi/nq an der reglbanken, of 
Beheer des geregts in de Oos-
tenrijkschè Nederlanden, voor 
den invai der Fransehe leger
scharen, en over de verande-
ringen welke de Fransche om-
wenteling en de vereeniging der 
Belgische gemesten mei Frank-
rijk, gedurende bijna twinlig 
jaren, in de wetgeving, en in 
de adminislratie der burgerlijke 
en crimxneele politie hebben le 

weeg gebragt, 1822; het andere 
in antwöord op deze vraag: In 
welken tijd sijn de corporatien, 
onder den naam van gilden (me-
liers) behend, in de provincien 
der Nederlanden ingevoerd ? 
Welke waren de regten, voor-
regten en vergunningen dier 
corporatien? Door welke mid-
delen kon men er in opgenomen, 
en er werkelijk lid van worden? 
1827. 
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* QUAGLIO , de naam eener 
lalrijke en achtbare kunslenaars-
familie: 1). LORENZO, in 1730 
te Laino aan hat tfomo-meer 
geboren , was als bouwtneester 
te Mannheim werkzaam , werd 
onder KAREL THEODOOU, in 1778, 
hof-architekt en keurvorstelijke 
raad te München en overleed 
aldaar in 1804; — 2). GIOVANNI, 
zoon van den voorgaande, in 
1772 te Laino geboren, vörmde 
zieh in Italie tot schilder en 
bouwkunslenaar, werd in 1793 
hof-tooneelschilder, daarna hoog-
leeraar der krijgsbouwkunde, 
eq opper-ingenieur te München, 
waar hij in 1811 overleed; — 
3). GIUSEPPE , een neef van 
LORENZO , in 1747 te Laim 
geboren, evenzeer schilder en 
bouwkundige, werd in 1801 in 
deze hoedanigheid te München 
aangesteld, en verwierf in het 
decoralie-schilderen met zijnen 
broeder JUMUS grooten roem. 
Hij overleed in 1828, en liet 
vier zonen na.- — 4). ANGELO, 
in 1778 te München geboren, een 
voorlreffelijke decoralie-schilder, 
leverde oök voorname teekenin-
gen van Italiaansche kerken, 
als ook die van den Dom te 
Kwlen, voor bei werk van 
BoissGRiäE, en overleed in 1815; 
~- 5). DOMINICO, in 1787 te 
«wichen geboren, in het begin 

Hl. DEEL. 

decoralie-schilder, wijdde zieh 
vervolgens geheel aan het schil
deren in olieverw toe, beoefende 
de voornaamsle bouwkundige 
werken der middeleeuwen, en 
werd een der grootsle meesters, 
in de afbeeldingen van kerkelijke 
architektuur. Op last van ko-
ning LODEWIJK van Detyereni 
bestuurde hij den weder opbouw 
van het kasteel Hohenschwangau, 
en overleed in 1837. Zijne 
beide jongere broeders, LORENZO 
en SIMON , wijdden zieh te Mün
chen aan de decoratie- en genre-
schilderkunst toe. 

QUATREMERE DE QUINCY (AN-
TOINE CHRYSOSTOME) , te Partys 
in 1754 uit eene zeer oude en 
achtbare familie geboren, welke 
aan de hoofdstad reeds verschei
den schepens had gegeven. Hij 
bezat reeds eene zekere beroerad-
heid in de letteren en in de 
kunsten, toen d6 ömwenteling 
«ilborst. Met gematigdheid om* 
helsde hij de beginselen der-
zelve, en sprak in 1790 in de 
vergadering der vertegenwoordi-
gers der gemeonte, waarvan hij 
lid was , eene redevoering u i t , 
over de vrtyheid der tooneelen, 
waarin hij zijne stem verhief 
legen de strengheden der cen-
suur. Door de kiezers van 
Partys tot lid der wetgevende 

i 
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vergadering benoemd, sloot hij 
zicb aldaar aan bij de konings-
gezindeminderheid, enbestreed 
bijna alle voordragten, welke 
de vernedering der kroon of 
het verwekken van wanlrouwen 
in het land ten doel hadden. 
Onder het convenlioneel be-
stuur, onderging hij eenegevan-
genschap van derlien maanden, 
onlsnapte daarop, en werd in 
conturaacietendood veroordeeld. 
In 1796 kwam hij weder ten 
voorschijn, werd in het solgende 
jaar tot den raad der vijfhon-
derdea verkozeti, en verklaarde 
zieh in de deballea legen het 
diueGtoriaal bestuur. Den , 19 
fructidor op de Verbanningslijst 
gebragt, werd hij in 1799 door 
het consulair hestuur terugge-
roepen, en benoemd tot lid van 
den algemeenen raad der Seine, 
die hem tot secretaris verkoos. 
In 1814 tot koninklijk censor, 
in 1815 tot bewindhebber der 
kunsten en openbare gedenktee-
kenen, en in hetzelfde jaar tot 
lid van den raad van openhaar 
onderwijs benoemd, werd hij in 
1818 door de akademie van 
opschriften en schoone lotteren, 
aan het ministerie van binnen-
landsche zaken voorgedragen, 
ter bekleeding van den door den 
dood van MII-UN openstaanden 
leerstoel van oudheidkunde. Hij 
aanvaardde dien post enkel mol 
het oogmerk, om denzelven le 
doen bekleeden door den beer 
RAODX-ROCHETTE , zijnon plaats-
vervanger, in wiens belang Inj 
weldra zijn onlslag nam. Het 
Seiwe-dep.t zond hem. in 1820 
naar de kamer der afgevaardig-
den; rnaar na aan zijn mandaat 

te hebben beanlwoord, gaf hij 
het verlangen le kennen, van 
verder geen deel meer aan de 
openbare zaken te nemen. Het 
was met dezelfde bedoeling, dat 
hij in 1826 zijn ontslag nam 
van den municipalen raad van 
Partys, dat echter de regering 
niet wilde aannemen. Sederl 
1816 oefende hij de bedieningen 
uit van blijvend secretaris h|j 
de akademie van schoone kun
sten ; in 1839 noodzaakle de 
Staat zijner gezondheid hem 
zieh aan alles te onttrekken; 
hij overleed in 1849, als deken 
van jaren en van verkiezing van 
het geheele Fransche iBsliluut. 
Hij behoorde legelijkerlijd tot 
de afdeeling van schoone kun
sten en tot die van opschriften 
en schoone lelleren. De werfc-
zaamheden, waaraan hij zijnen 
naam heeft verbünden , hebben 
hem in den eersten rang der 
nieuwere geleerden geplaatst. 
Onder meer andere werken heeft 
men van hem; l . o Considerati-
ons etc. (Bespiegelingen Over de 
beeidende kirnten in Frankrjjk), 
Partys, 1 7 9 1 , in 8."°; — 2j0 

De l'archilecture etc. (Over de 
Egyptische bouwhunde), 
1804, in 4 > ; — 3.o Le Jupi
ter etc. (De Olympische Jupiter, 
of de kmst der oude beeldhow-
künde, onder een nieuw geügt-
punt beschouwd); ib. 1815, een 
belangrijk en prachliguitgevoerd 
werk; — 4.o Lettres etc. 
ven aan CANOVA over de mar-
merlafels van Elgin), Borne e" 
Partys, 1818 , in 8 . ™ ; — S F I 

Becueil etc. (Verzameling van 
verhandelingen over verscldüetm 
onderwerpen van oudhmd), № 
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rißst 1818, gF. in S .vo , met 
plt.n — 6JO £?ssai efc. (Proevä 
over den aardi het doel en de 
middelen der ndböotsing in de 
schoohe kunsten), ib. 1823, in 
8 ,vo; — 7,o Monuments etc. 
(Oudö gedenkleehenen en kunst-
werken, wedergegeven volgens 
de beschryjvingen der Grieken 
en Romeinen ens\), ihi 1829, 
2 dl.», gr. in 4 > , met 13 
p l t . n ; — 8.0 Histoire etc. (Ge-
schiedeni» van het leven en de 
werken der beroemdste bouwkun-
digen, van de lö . e tot de 18. e 

eeuw), ib. 1830,- 2 dl.", gr.-in 
8.™, met 47 plt.»$ — 9.o 
Dictionnaire ele. (Geschiedkundig 
Woordenboek der bouwkunde, 
ens.)ibid ,• 1833*, 2 dl.", in 4.*»; 
— 10.° Histoire etc. (Levens-
geschiedenis en besehrißvhg der 
werken van JkAvanei), j b . 1833, 
in 8 . T °; —>• ll.oGANOUenzfwe' 
werken ensi, ibi 1834, grv in 
8 ,vo; _i- i2 .o Histoire etc. (Le-
vewffesehiedenis- en beschrijving 
der werken van MICKAEL ANGEIO 
BUONAROTI}, ibid, 1835, gr. in 
8 . T U ; — 13.o Essai etc.(Proeve 
over het ideaal in desselfs prak
tische loepassingen, ens.), ib. 
1837,» in 8.™, enz. 

QÜERK (IGNATIUS), een in 
Oostenrijk geboren Jesuit y bragt 
zijn leven door in het onderwijs 
des volks, vooral len platten 
lande, en werd door de groolen 

• en geringen als het voorbeeld 
der apostolische mannen be-
sehouwd. Oud en gebrekkelijk 
geworden, nana Inj zijnen intrek, 
ja het gesticht van d e H . ANNA, 
"et novicie-hüis der Jesuiten te 

R 

Weenen, darw vetma&nde hij de 
novicen* welke hern* in zijne 
ziekte oppasten en bedienden, 
zieh met kracht en outersohrok-
kenheid te wapenen, wijl er 
weldra tijden zoudeß körnen^ 
waarin zij dözelve grooteiijks 
zouden noodig höbben,- ett Inj 
zeide hun dikwijlsj Adv&ttient 
lempora magna! tribülatiönis, 
quibus absque solida virtule sttc-
cumbetis. Gaudebitis si quis vobiS 
micas de mensa suppeditavertt; 
sanguis a capitibusveüris defluet: 
eene voorzegging, die ten* ep-
zigte van de maatscbäppij van 
JESUS in het bijzottder., en van 
de geestelijkheid in het algömeen 
in vervulling is gegaan. Pater 
QUERK overleed in 1 7 4 3 , in 
den ouderdom van 84 jaren. 

* QuiNKHAftDT (JAN MAURITS), 
moet, ofschoon in het nabnrigö 
Rees, in Rijnpruissen, den' 28 
January 1688 geboren , metle1-
min onder de Nederlffndsche 
k u nstschilders geran'gschikt' wor
den ,- vermits hij zijnefr groot» 
slen leeftijd in Amsterdamdöor-
bragt en ook äldaar in» 1772 
overleden is. Zijn vader'; een 
bekwame portretschilder wilde 
hem eene geleerde loöphaan doen 

.inireden;- maar de jongö'QfriN'R-
HARDT koesterde eene onweder-
stäanbare neiging vöor de kunst , 
welke zijn vader en grootväder 
reeds hadden* uitgeoefend. Zijn 
vader gaf eindelijk toe aari zijn 
verlangen-, en werd zelf nu zijn 
eerste leermeester. Later begaf 
h'y zieh naar Amsterdam,- waar 
hij achlereenvolgeüd het onder
wijs genööt van BOONEN, vaii 

2 
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CHRISTOFPEL LUBIMTZKI en van 
NICOLAAS VBRKOLJE. Zijne vor-
deringen in de kunst waren zoo 
aanmerkelijk, dat dezelve hem 
spoedig tot eene bron dienden 
om in al zijne behoeften te 
voorzien. Hij vestigde zieh alsnu 
in de hoofdstad, waar hij, vooral 
door het schilderen van sprekend 
gelijkende portretten van ver
scheiden beroemde en geleerde 
mannen, de groolste vermaard-
heid verwierf. HOCBRAKEN en 
TAHJE hebben het groolste ge-
deelle der door hem geschüderde 
portrelten in het koper gegra-
veerd. Ook vervaardigde hij zeer 
gezochte schüderstukken in an
dere vakken. Zijn zoon JULIUS 
heeft zijn voetspoor met roem 
betreden. 

QBIHOGA (Don ANTONIO), een 
Spaansch veldheer, uit dezelfde 
familie als de missionaris (zie 
QDIROGA -Wbk.-), in 1784 te 
Belansos in Galicie geboren, 
werd tot de zeedienst beslemd, 
en na de daartoe voorbereidende 
Studien volbragt te hebben, in 
•geringe betrekking bij de marine 
geplaatst. Bij den inval in het 
schiereiland (1808), verzocht 
hij om bij het landleger geplaatst 
te worden; tot onder-luitenant, 
daarna tot luitenant, bij' het 
reg.t la Victoria, dat laier den 
naam van den dood aannam, 
benoemd, ging hij weldra als 
kapitein tot het door MORILLO 
(zie dat Art.) georganiseerde 
reg.* der jjni$ QVBVf e n ( j j e r ] ( | e 

gedurende den geheelen onaf-
hankelijkheids-oorlog als staf-
officier. In 1811 tot kolonel 
bevorderd, bevond hij zieh in 

1 8 1 5 , tijdens de poging van 
PORLIER (zie dat Art. -Wik.-) 
ter herstelling van de constitutie 
der cortes, te Santiago. Door 
zijnen generaal naar Madrid ge-
zonden, om verslag van deze 
zaak te geven, werd hij bij bei 
ministerio verdacht, het welk 
hem in hechtenis deed nemen; 
in 1819 voor den krijgsraad 
gevoerd, werd h i j , bij gebrek 
aan bewijzen, vrij gesproken en 
naar zijn reg.' teruggezonden, 
hetwelk tot het leger behoorde, 
bestemd om naar Amerika om-
testeken, ten einde de Spaansche 
volkplantingen te onderwerpen. 
Daar dit leger kort voor de in-
scheping aan het. muhen was 
geslagen, werd QÜIBOGA op nieuw 
in hechtenis genomen; maar 
door het reg. 1 van Spanje be-
vrijd, begaf hij zieh naar RIEOO 
(zie dat Art. -Wbk.-), en, als 
hoofd van hei insurrectioneele 
leger erkend , maakte hij zieh 
meester van het eiland Leon, 
alwaar hij de constitutie uitriep, 
die koning FERDINAND zieh ge-
noodzaakt zag voor de tweede 
maal te bezweren. Door den 
koning tot veldmaarschalk ver-
heven, daarna door Galiciis}01 

do cortes van 1820 afgevaardigd, 
legde hij in deze vergadering 
uitstekende oralorische talenten 
aan den dag, en gaf blijken 
van gemaligdheid, in de ons№-
mige verhandelingen, welke de 
omstandigheden te weeg braglen-
In 1823, tijdens den inval van 
het Fransche leger in Spaiye, 
onder de hevelen van den her-
tog van Angouleme, openbaarde 
•hij.veel moed in de verdedigmg 
van Coruna, en deed alles wai 
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-in zijn vermögen was, om de 
onderwerping dier provincie te 
vertragen. Toen de Franschen 
er zieh meester van hadden ge-
maakt, ging hij scheep naar 
Engehhd, en kwam onder dui-
zende gevaren te Cadix terug, 
om de geeslkracht der corles, 
weder öptewekken. Maar, na 
de hoop le hebben verloren, 
van in zijne ontwerpen te sla-
gen, keerde hij naar Engeland 
terug, en vestigde zijn verblijf 
te Londen; alwaar hij zijnen 
geheelen tijd aan de beoefening 
der wetenschappen toewijdde. 
Na den dood van koning FER
DINAND, in Spanje teruggekeerd, 
werd hij in net begin met geesl-
drifl onlhaald; maar, al te ver
standig, al te gemaligd, om 
aan de opgewondenen aller par-
tijen niet te mishagen, hield 
hij weldra op in belrekking 
le zijn, hij begaf zieh naar 
Galicie, alwaar hij , bijna geheel 
vergeten, den 21 Junij 1841 
overleed. 

QOIROS (THEODÖRUS DE), een 
Spaansche missionaris, in 1599, 
te Vivero, in Galicie geboren, 
aanvaardde, na zijne Studien 
met het beste gevolg volbragt 
te hebben, het gewaad van den 
H. D'OMINICÜS, en verzocht van 
zijne oversten de vergunning, 
om het Evangelie in Indie te 
gaan verkondigen. In 1637 ging 
hij onder zeil naar de Philip-
Pijnsche eilanden; onderwees 
eerst de wijsbegeerte to Manilla, 
en begaf zieh vervolgens naar 
»et eiland Formosa, alwaar hij 
l'en jaren verbleef, en mol eenen 

onvermoeiden ijver, de pligten 
zijner heilige bediening vervulde. 
Nadat de Hollanders zieh van 
dat eiland hadden meester ge-
maakt, werd pater Qumos ge-
vangen genomen, en eerst naar 
Jacatra, en daarna naar Macas-
sar vervoerd. Op last van den 
koning van Spanje keerde hij 
naar Manilla terug, en wijdde 
zijn overig leven aan de bekee-
ring der Indianen toe, wier taal 
hij even'zoo naauwkeurig sprak, 
als de inboorlingen zelve. Eiu-
delijk van vermoeijenissen tiii-
geput, overleed hij den 4 Du-
cember 1662. Pater Qumos had 
eene Spraahkunst en eeh Woor-
denboek der taal Tagala zamen-
gesteld; daarenboven vertolkte 
hij in die taal een Calechismus, 
en verscheiden ascetische wer
ken , onder anderen eene Ver-
handeling over de devotie tot 
den rozekrans, verscheiden 
malen te Manilla en te Mexico 
gedrukt. 

* QUITA (DOMINIGOS DOS REIS), 
in 1728 te Lissabon geboren, 
was de zoon van eenen linnen-
kooper, die, wegens tegenspou-
den in den handel, zijne vrouw 
met zeven onmondige kindereu 
verliet en' naar Amerika trok. 
De treurige toestand, waarin 
zieh de ongelukkige moeder met 
hare kinderen bevond, dwong 
haar , hären geliefden oudslen 
zoo u , DOMINIGOS DOS REIS , het 
pruikmakers beroep te laten 
leeren. De dertienjarige jonge
ling wenddo zijne vrije uren 
aan tot het lezen der vaderland-
sche dichters, en weldra waagde 

3 , 
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hij het zelfs, zijne gewaarwor-
dirjgen in verzen ujttedrukken. 
QUITA behoort tot de mannen, 
die, zonder school, zieh zelve 
vormden. Door zijne inspan-
ningen verwierf hij eene gron-
dige kennis der Italiaansche, 
Fransehe en Spoansche taal, en 
sohonk aan zijn vaderland zijne 
liefelijke herderszangen, die, in 
vele opzigien gelijkvorroig aap de 
Idyllen van GESSNER , zieh, bij 
alle teeierbßid' en liefelijkheid , 

meer aan de waarheid hechten. 
Het herders-drama Cicore dingt 
met den Aminta van TABSO, 
en den Pastor fido van GDARINI 
om den voorrang. Zijn tooneal-
spei Ignes de Castro heeft vßJß 
schoonheden; zijne Sonnetten 
en Oden zijn meesterlijk bewerfet 
en alleraangenaamst. Hij stiert" 
in den schoonsten mannelijken 
leeftijd, in 1770, De gezamsn-
lijke niigave zijner werken ver-
scheen in 2 d l , n , Lissabon, 1781. 
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FIACHETTI of RACCHETTI (VIN-
CGNTIUS), een geneesheer, le Cre
ma in 1777 uit eene aanzienlijke 
familie geboren, beoefende de 
wijsbegeerte en wiskunde te Lodi, 
én de regtsgeleerdheid aan de 
universiteit van Pavia. In 1798 
tot het doctoraat bevorderd, 
verliet hij die loopbaan, oro 
zich op de geneeskunde toete-
leggen, in welke wetensckap hij 
te Padua gepromoveerd werd. 
In 1807 tot eersten arts van 
het ziekenhuis van Crema be-
noemd , werd hij drie jaren la-
ter naar Pavia beroepen, om 
er den leerstoel der pathologie, 
der weltelijke geneeskunde en 
der geneeskundige policie te be-
kleeden. De overspanning van 
zijnen arbeid, verkortle zijne 
dagen; hij overleed in 1819. 
Men heeft van hem : l.o Teo
rica della prosperità fisica delle 
nazioni, nei rapporti d'economica 
publica, ossia esposizione dei 
principi, polìtici che servono di 
base a tutta l'opera, Milane, 
1802, in 8 . ™ , l.e di. ; dit werk 
is niet voortgezet; —- 2.o Trat
tato della milizia dei Greci an
tichi colla versione del libro di 
Tattica d' Amano, ih. 2 di.", 
in 8 . vo ; 3.o j)eiia struttura, 
«eWe funzioni e delle malattie 
della midolla spinale, ib. 1810. 
1 ) e heer G, DEL CHIAPPA heeft 

B. 

hem in de Levensbeschrijving 
• der beroemde Italianen, te Ve

netie door den hoogleeraar TRI
PALDO uitgegeven, eene schets 
toegewijd. 

* RACZYNSKI (EDUARD, graaf 
VON), in 1786 in Posen geboren, 
een geachte Poolsche geschied-
schrijver, en uitgever van be> 
langrijke geschiedkundige ge-
denkstukken, schonk zijne rijke 
bibliotheek en zijn nieuw ge~ 
bouwd paleis aan destadPöse«, 
en werkte bovendien aldaar zeer 
veel ton algemeenen beste. "Zoo 
liet hij bijv. hij RAUCH te Ber-
lijn, de standbeeiden van hertog 
MIECISLAUS en van koning Bo-
LESLAW van Polen, voor den 
dorn te Posen bewerken, bevor-
derde de uitgave van het Pool
sche penningmagazijn (Przviaciel 
luda) en der kleine Poolsche 
Encyclopédie {Mala Encyclope-
dya Polska) le Lissa en liet de 
Tygodnik literdcki en de Obraz 
Polaakowi Polski, met belang-
rijke gedenkschriften in het licht 
geven. Zelf schreef hij : Kabi
net van Poolsche gedenkpennin-
gen en Herinneringen aan Groot-
Polen, met eenen heerlijken 
atlas in het licht gegeven ; hij 
was daarenboven de bijzondere 
bevorderaar der Poolsche laal 
en letterkunde. In 1840 had 

4 
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RACZYNSKI den moed, koning 
FREDERIK WILLEM I ? van Pruis-
sen, bij deszelfs huldiging ta 
Koningsbergen, de bezwaren en 
wenscben der onderPruissischen 
schepler levende Polen onbewim-
pekl voortedragen. Ligcbaams-
kwalen en het verdriet over de 
raiskenningen, die hij van ver
scheiden Poolsche partijen on-
dervonden bad, bragten eene 
zekere zwaarmoedigheid bij hem 
te weeg, die hem zoo ver bragl 
dal hij de handen aan zieh 
zelven sloeg. Den 19 Januarij 
1845 vond men hem op zijn 
Uevelings-landgoed Bogalin, in 
eenen vreesselijk verminkten 
toestand. Bij had een in den 
tuin aanwezig geschut geladen, 
en . het , voor den mond van 
hetzelve geknield, afgebrand. 

RADDI (JOZEF), een kruidkun-
dige, in 1770 te Florence ge
boren , openbaarde reeds in zijne 
jeugd eene hartstogtelijke. nei-
ging voor de naluurlijke historie. 
Hij doorkruiste meer dan de 
helft van Toskanen, en vervaar-
digde een zeer volledig kruid-
boek van dat gewest. Met eene 
wetenschappelijke zending naar 
Brazilie belast, bragt hij van 
daar eeno rijke verzameling 
van planten en dieren rhede. 
Nadat de groot-hertog van 
Toskanen eene commissie had 
benoemd, от de geleerde Fran
schen naar Egypte te volgen , 
welke aldaar de hieroglyphische 
opschriften gingen beoefenen, 
werd RADDI aan dezelve alsna-
tuurkundigetoegevoegd. Na ver
scheiden raaanden met moeije-
lijke werkzaamhedea en loglen 

i n Egypte le hebben doorgebragt, 
had hij zieh te Alexandria" we
der ingescheept ora naar Europa 
terugtekeeren, maar de dood 
overviel hem te Bhodusia 1829. 
Toi zijne werken bebooren: l.o 
Sulle specie nuove di funghi ri
trovale ne' contorni di Firencee 
non registrate nella 13 edizione 
del sistema di Linneo, Florence, 
1807; — 2.o l'Iunoermanogra-
phia etrusca, i b . 1818; — 3.« 
Le Crittogame Brasiliane, ib. 
1822; — ' 4 . 0 Plantarum Brasi-
liensium nova genera et species 
novm vel minus cognita}, ib. 1825, 
l . edl . Dit werk, hetbelangrijkste 
van RADDI, is o n voltooid gebleven. 

* RADEMACHER (JOHANN GOTTFRIED) , een beroemde arts, den 
4 Augustus 1772, le Hamm in 
het graafschap Mark geboren, 
was de zoon van een ' geregts-
director, ontving het eersteon-
derwijs i n zijne geboorteplaals, 
daarna i n Schwelm, en kwam 
i n 1790 o p d e universiteit le 
Jena, waar hij zieh op de ba-
oefening der geneeskunde toe-
legde, en i n 1794 tot MedJr-
gepromoveerd werd. Het vol
gendo jaar bragt BADEBHCDKB 
t o t zijne verdere ontwikkeling 
i n Berlin door; i n 17Ò6 zeile 
hij zieh als praktische arts in | 
Kleef neder, doch kwam reeds ( 
i n 1797 als stads-physicus 'e ; 
Goch, al waar hij zijne verdere j 
levensdagen doorbragt. Hij over- j 
leed den 9 Februarij 1850- — 
RADEMACHER had eenen ' ' e e r 

uitgebreiden werkkriug en wem 
als praktisch geneesheer zeer • 
gezocht. Ook was hij, reeas ; 
van af het begin zijner praK»-
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sehe loopba.an, zoowel door Gp-
stellen voor tijdschriften als door 
zelfslandige werken, als genees-
kundig schrijver opgetreden; 
tot de laalsle behooren: I .o 
Beschreibung einer neuen Heil
art der Nervenfieber, Berlijn, 
1803; —2.0 Briefe für Aerzte 
und Nichtärzte über die Afterme
dizin und deren Notwendigkeit 
im Staate, Keulen, 1804; -— 3.o 
Libellus de dysenteria, Keulen, 
1806. — In 1827 maakte RA-
DEMACHER eene nieuwe genees-
kundige rigting bekend, door 
een opstel in bei Journal van 
HUFELAND, getiteld: Die Kritik 
der möglichen Grundfesten einer 
Heillehre. Van dat tijdstip af 
zweeg hij, tot dal hij in 1841 zijn 
belangrijkst. werk in "het Jicht 
gaf: 4.o Bechtferligung der von 
den Gelehrten misskannten, ver
standesrechten Erfarungsheil-
lehre der alten scheidekünstigen 
Geheimärzte und treue Mitlhei-
lung des Ergebnisses einer 25 
jährigen Erprobung dieser Lehre 
am Krankenbette, Berlijn, 1841; 
3.° uitg. 1849. Dit geschrift 
baarde het grootsle opzien, en 
verwierf den schrijver in körten 
tijd de verkleefdste vrienden, 
en de verklaardste tegenstanders. 
De tijd sedert het in het licht 
verschijnen van dit boek is nog 
te kort, om over de in hetzelve 
bevalte leerstellingen, die de 
bekrachtiging aan het ziekbed 
vereischen, een voldingend oor-
deel te vollen. 

RAFFRON DU TROUILLET, in 
het -Wbk.- opgegeven als in 1609 
geboren, moet zijn in 1709. 
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RAGUSA. — Zie MARMONT. 
* RAIMUND (FERDINAND) , een 

beroemde tooneelspeler en dich
ter, den 1 Junij 1791 te Wee-
nen geboren, alwaar zijn vader 
het kunstdraaijers-beroep uit-
oefende. De knaap kwara als 
leerjongen bij eenen suikerbak-
ker , in welk beroep hij echter 
volstrekt geen behagen vond, 
doch uit gehoorzaamheid jegens 
zijne ouders durfde hij zieh 
echter volstrekt niet te verzet-
ten. In 1805 door den dood 
zijner ouders wees geworden 
zijnde, wilde hij alsnu zijne 
onwederstaanbare neiging, voor 
het tooneel opvolgen, en ont-
vlugtle te dien einde in 1808 
zijnen meester, den suikerbak-
ker. De zeventienjarige RAIMUND 
sloot zieh bij verschillende too-
neelgezelschappen aan, doch 
werd, wegens zijne geringe la-
lenten, veelal afgewezen , zoo 
als bijv. te Meidling, Presburg 
enz.; daarbij scheen cene uit 
organische gebreken voorlko-
mende rnoeijelijke uitspraak,' 
hem voor deze loopbaan onge-
schikt te doen zijn, en eerst 
door het taaiste geduld en de 
grootste inspanning, geluktehet 
hem in latere jaren deze mis-
gunst der natuurte overwinnen. 
Eerst in 1813 begon zijn too-
neelkundige aanleg, zieh in den 
schouwburg der Jozefsstad, on-
der de leiding van KUNZ , te 
openbaren; hij schreef eenige 
kluchten, in welke hij door 
het koddige en de waarheid en 
natuur van zijn spei, zieh bij 
de kunstvrienden aanbeval. Met 
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ongewonen bijval Voerde hij in 
1815, op het Leopoldstädter-
tooneel gast- of vreemdelingsrol-

•len u i t , bekwam bij genoemd 
tooneel eene verbindlenis en 
werd weldra de lieveiing des 
publieks. Sëdert 1823 begon 
zijne schitterende période ook 
als dichter. Zijn eerste proef-
stuk, waarmede hij als schrij-
ver optrad, was : de»" Barome
ter-mocker auf der Zauberinsel. 
Dit werd een jaar later opge-
volgd door der Diamant des 
Geisterkônigs; in 1826 verscheen 
das Mädchen aus der Feenwelt; 
het hifeiig-treurig vertelseltje 
der Bauer als Millionair. Eene 
hoogere dichterlijke vlugt nam 
in 1827 zijn Moisasurs Zau
berfluch. In 1828 versehenen 
die gefesselte Phantasie en der 
Alpenkönig; in 1829 die un
heilbringende Zauberkrone. Na-
dat RAIMUND in 1828 director 
van het Leopoldslädter-tooneel 
was geworden, onttrok hij zieh 
na verloop van twee jaren niet 
slechts aan de directie, maar 
zelfs geheel en al aan het too
neel, om uitsluitend voor zijne 
muze te leven, daar hij door 
verschillende • kunstreizen en 
gaslspelen in München, Ham
burg, Berlijn, Praag enz, zoo-
wel den onverdeelden bijval als 
aanzienlijke geldsommen ver-
worven had. Voor zijn best 
tooneelstuk wordt der Ver
schwender (de Verkwister) gehou-
den, dat hij in 1833 schreef. 
Alzoo vereenigde zieh volgens 
den uilwendigen schijn alles, 
om het bestaan van dezen kun-
stenaar te veraangenamen, en 
toch was hij juist geen der ge-

lukkigen; sedert 13 jaren, waarin 
hy als dichter optrad , spande 
hij zijne geestvermogens noven 
male in , om dalgene weder in-
lehalen, wat aan zijne onlwik-
keling in den tijd zijner jeugd 
verzuimd was. De menigvuldigB 
verdrielelijke bezigheden als re-
gisseur en director droegen er 
evenzeer loe b i j , om zijn naar 
melancholie overhellend gemoed, 
meer «n meer te benevelen. Hij 
leed aan hypochondrie, diedoor 
beängstigende droomen nog meer 
en meer toenam. In het barg-
dal tusschen Pernitz en Gal
lenstein kocht hij een landgoed 
aan , om welligt in de ouiten-
lucht verzachting voor zijn ge-
moedslijden tefvinden. Op den 
25 ^ugustus 1836 speelde hij 
toevallig met den huishond, en 
deze beet hem ligtelijk in de 
band. Door den kwaden geesl 
der zwaarmoedigheid bevangen, 
kwam het vreesselijke vermoo-
den in hem o p , dat de hond 
wel dol kon zijn. Hij beval 
hem wel io acht te nemen, en 
om zieh te verstrooijen, deed 
hij een uitstapje naar Maria-
zell, van waar hij den 29 to-
rugkeerde. Bij zijne lerugkomet 
vernam hij dat de hond nog 
een meisje had gebeten an on-
middellijk daarop was doodge-
schoten. Nu bleef den ongeluk-
kigen in zijne verbeelding gee*1 

twijfel meer over dan zijn ver-
schrikkelijk vermoeden. In zijne 
geestverwarring beval hij darfe-
lijk zijn rijtuig intespannen, 
om naar Weenen te rijden, ten 
einde aldaar de hulp der ge-
neeskundigen interoepen- °P 
den weg door een hevig onwe-
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der over Valien, moesi hij te 
Pgltenslein overnachten; daar 
overmande hem de zinnen-ver-
bijsterende angst voor zijn on-
vermijdelijk noodlot zoodanig, 
dat hij in een' onhewaakten 
oogenblik, door een pistoolschot, 
de ontzettende daad volbragt, 
we|ke na een lijden van acht 
dagen, den 5 September 1836, 
aan zijn leven een einde maakte. 
Hij overleed met alle teekens 
van berouw over zijne ongeluk-
kige overijling. Treffend was 
de lijkplegtigheid, die in de paro-
chie-kerk van Leopoldstadt te 
Weenen over hem gevierd werd. 
Zijne dichterlijke voorlbrengselen 
getuigen van eene rijke verbeel-
dingskracht, en van eenediepe, 
hoawel treurige en ernstige 
wereldbeschouwing. Door geen 
Duitscher is nog het volksver-
haal of de legende, in tooneel-
kundige hetrekking, zoo mees-
terlijk behandeld als door hem. 
Als tooneelspeler wist hij even-
zeer te verlustigen en te Irenen. 

RAITSCH (JOANNES), archiman-
driet (abt) van het kloosler 
van den heiligen Michael aarts-
engel te Kovila, in 1726 te 
Karlowits geboren, en den 23 
December 1801 te Kovila over-
leden, beoefende de godgeleerd-
heid te Kiew, en ondernam 
verscheiden reizen in de Turk-
sche gewesten, om nasporingen 
te maken betrekkelijk de onde 
geschiedenis van Servil Hij 
nam uiltreksels van verschil
fende handschriften, welke hij in 
de Servische klooslers vond. Het 
is aan deze geleerde nasporingen, 
«at men het hoogst belangrijke ! 

werk te danken heeft, geliteldr 
Istoryä Pasyieh Slavenhisch 
Narodow-Naspatsche ßolgar etc. 
(Geschiedenis der verschillende 
Slavische volhen, voornamelijk 
der Bulgaren, Kroaten en Ser-
viers), Weenen, 1794 , 4 dl.">, 
in 8 . ™ Deze schrijver heeft in 
handschrift nagelaten; Verhaal 
eigner reisen, en Fragmenten 
om te dienen tot de geschiedenis 
van ServiS enz. 

* RAM MOHUN ROTT, een ge
leerde Bramien uit Bengalen, 
in 1773 in het distrikt' Burd-
wangeboren, werd door J . DIGBY 
te Rungpore met de Engeische 
taal bekend, en Steeg tot den 
hoogsten post, die een faindus 
in de Britsehe dienst bekomsn 
kan , namelijk tot dien van 
eersten opziener of Dewan. Een 
bepaalde vriend der. republiek 
zijnde, Vierde hij door gastma
len het berigt der omwentelin-
gen in Spanje, SardiniÖ en 
Napels (1820). Op last vpn 
den koning van Delhi, die hem 
tot Rajah benoemde, begaf hij 
zieh naar Engeland, om vorde-
ringen tegen de Oostindische 
maatschappij te doen gelden, 
hetwelk hem zoo volkomen ge-
lukte, dat deMogol hem en zij-
nen erfgenamen eene jaarwedde 
van 3—4000 ponden Sterlings 
toelegde. Reeds vöör zijne reis 
naar Engeland was hij Christen 
(Unitarier) geworden, en ver-
vaardigde zelfs een geschrift over 
de DrieSenheid. Hij overleed in 
1833 bij Bristol. Het Sanskri
tisch , de Arabische, Perzische, 
Engeische en Hebreeuwsche ta-
len waren hem grondig bekend. 
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* RAMBEB& (JOHANN HEIN-
RICH), hofschilder te Hanover, 
aldaar in 1763 geboren, ontving 
van zijnen vader, die liofra'ad 
was, het eerste onderwijs ter 
ontwikkeling van zijnen veelbe-
lovenden aanleg. Gedurende 
eene reis door het Hartsgebergle 
vervaardigde de jeugdige kun-
stenaar in weinige dagen eon 
aantal landschapsteekeningen, 
weike de romanlische punten 
van genoemd gebergie getrouw 
volgens de natuur voorstelden. 
Deze schetsen door den Hano-
verschen minister bij het kabinet 
van Si James aan den koning 
voorgelegd, gaven aanleiding tot 
het besluit des konings, om den 
jongen RAMBERG een aanzienlijk 
reisgekl naar Engeland toete-
staan, en hem eene plaats aan 
de schilder-akademie te verze-
keren. RAMBERÔ  bragt negen 
jaren in London door, en bragt 
het onder de leiding van REY
NOLD zoo ver in zijne kunst dat 
hij elk verlangd voorwerp uit 
het hoofd kon teekenen. De 
bekwaamste koperplaatgraveurs 
van Engeland, MURPHY en RAR-
TOLOZZI, rekenden het zich tot 
eer, volgens de teekeningen van 
RAMBERG te mogen werken. Hij 
vervaardigde godsdienstige tafe-
reelen voor de koninklijke kapel 
van St. James, schilderijen voor 
de Boybelsche galerij van SHAKES
PEARE en de poetenzaal, alsmede 
den overtogt van ALEXANDER over 
de Granicus voor Carletonhouse, 
het paleis van den prins van 
Wallis. GEORGE III was dik-
werf met genoegen getuige van 
zijne vlugheid in het teekenen, 
en zond hem in 1788 naar de 

Nederlanden en Italie. Vorst 
KAUNITZ deed hem te vergeels 

• de schitlerendsle aanbiedingen, 
om hem voor Oostenriß te be-
houden -. hij zelte zijne kunst
reis voort, kwam in innige 
vriendschapsbelrekkiog met dea 
beroemden DENON, enhieldzich 
langen tijd in Rome en Napels 
op. Na zijne lerugkomst iß 
zijn vaderland, ontving RAMBERG 
van den koning het diploma 
van hofschilder. Weinige tee-
kenaars en schilders openbaarden 
in hunne* werken zulk eene 
vruchtbaarheid en verscheiden-
heid. Meer dan 50 plaatsnijders 
van Engeland en Duiteeliland 
hebben de vruchtbaarheid van 
zijn penseel niet künnen naijlen. 
-—- RAMBERG was lid van het 
philotechnisch genootschap te 
Partys, en overleed den 6 Julij 
1840. In de Monographie na 
NEUMANN vindl men een volledig 
verslag van de kunst en dekunsl-
voortbrengselen van RAMBERG. 

RAMGAUX (FR. ALEXIS), apos
tolisch vicarius in Sina,.in 
1802 , le Desnes (Fr.Juradep.ß 
geboren, werd, na zijne Studien 
in het groot seminarle van Be-
sancon volbragt te hebben, ter 
voldoening aan zijne onweder-
staanbare neiging tot den gees-
telrjken S t a a t , in de congregato 
van den H . LAZARUS opgenomen, 
en in den ouderdom van 2 0 

ja ren , als leeraar der gewjde 
geschiedenis naar het seminane 
van Montauban gezonden. in 
1830 tot principaal van het 
collegie van Roye benoemd, t ' o f c 

hij door Partys, om zieh naar 
zijne heslemming te begeven, 
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toen die omwenleling uilborst, 
welke drie vorslen-geslachlen 
van den troon wierp. Geluige 
van de plundering van het aarls-
bisschoppelijk paleis, en van 
den geringen ijver der Parijze-
naars, om deze woning hunner 
prelalen le beschermen, boe-
zemde eene zoodanige onver-
schilligheid, terwijl zij hem het 
hart van smart deed bloeden, 
hem het denkbeeld in, om een 
land te ontvlugten, waaruit alle 
godsdienstige gevoelens hem toe-
schenen verbannen te zijn. Hij 
verzocht om als principaal van 
Boye ontslagen te worden, bood 
zieh bij de missien van den 
H, LAZARUS aan, en in het fol
gende jaar verliet hij Bordeaux, 
om zieh naar de bestemming 
te begeveji, hem door zijne 
overstenaangeduid. DenSMaart 
1832 te Macao aangekomen, 
beoefende hij er de taal en de 
zeden der Sinezen, en zijne 
vorderingen waren zoo snel, dat 
hij acht maanden later waardig 
werd geoordeeld, om aan het 
hoofd der christenheid van Houpe 
te staan. Het was aldaar dat 
hij gedurende zevenjaren, eene 
ellendige bevolking, naauwelijks 
in Staat om in het leven te 
blijven, moest onderrigten, 
troosten en ondersteunen. In 
1839 was hij in Kiang-Si, toen 
hij vernam dat de vervolging 
in Houpe was uitgeborsten; hij 
haast zieh dorwaarts terugte-
keeren ; maar de christenen , 
zijne kinderen, zijn verstrooid, 
ftn. zijn eigen hoofd wordt op 
Prijs gesteh). Het is in deze, 
m de oogen der wereldlingen 
zoo verschrikkelijke omstandig-

heden , dat onze missionaris, 
wiens Verdienste, in weerwil 
zijner zedigheid, was opgemerkt, 
tot apostolisch vikarius werd 
benoemd der provincien Kiang-
Si en Tche-Kiang, vereenigd , 
om een enkel dioeees uittema-
ken. Hij werd gewijd den 1 
Maart 1840, onder den titel 
van bisschop van Mirai. p . , en 
nog gedurende twee jaren, was 
hij verpligt om zonder schuil-
plaats rond te dwalen, ten einde 
zieh aan de vervolging te ont-
trekken. Toen dezelve bedaard 
was, ondernam hij herderlijke 
togten, die in Tcheou-Chan 
eindigden, alwaar hij het geluk 
had het eerst het Evangelie te 
prediken, en in de stad Tin-
Hay eene kerk opterigten aan 
den God toegewijd, die voor 
het heil aller menschen gestof-
ven is. In 184^5^vvfmnlj te 
Macao, terug om zieh met den 
Franschen gezant, den heer DE 
LAGRENEE , over . de belangen 
der godsdienst le onderhouden; 
hij kwam daar aan den 24 Juni], 
uitgeput van vermoeijenissen, 
terwijl hij op zijn reeds gerim-
peld voorhoofd het lidteeken 
eener wond droeg, welke hem 
de brandende zon had aange-
bragt. Er waren hem eenige 
rustdagen noodig en hij gevoelde 
zulks zelf; maar nadat een ge-
neesheer hem een bad had aan-
geraden, had h i j , om zulks 
te nemen, zieh onder eene in 
de zee entstehende rols begeven, 
toen hij door zulke hevige in-
gewahdspijnen werd bevangen, 
dat hij den 14 Julij 1845 den 
goost gaf. Eenige dagen daarna 
ging de Portugeesche jeugd op 



270 R A M . 

de rots, aan welker voet de pre-
laat bezweken was, een kruis 
planten, dat men van alle pun-
ten der haven van Macao ont-
dekt; eene hulde den heiligen 
prelaat waardig, wiens naam 
in de jaarboeken der kerk van 
Sina eeuwigzal leven. 

RAMEY (CLAUDE), een beroemde 
beeldhouwer, in 1754 le Dtyon 
geboren, ontving de lessen van 
DEVOSGE , in de school dier 
stad, daarna die van Geis te 
Partys. Na te Partys, in 1782, 
den grooten prijs der beeldhouw-
kiißde tu helben behaald, word 
by met eene jaarwedde naar 
Rome gezonden, alwaar hij zieh 
gedureride drio jaren in de be-
oefening der oudheid vertier 
ontwikkelde. In Partys terug-
gekeerd, maakte hij zieh weldra 
voordeelig bekend, maareven 
zoo zedig als bekwaam, en 
vreemd aan alle kuiperijen, werd 
hij eesst in 1817 in het insti-
tuut, klasse der schoone kuns-
len , opgenomen. Hij overleed 
te Partys in Junij 1838. Zijne 
voornaamste werken zijn: Na-
poleon, in keizerlijk kostuum; 
eene ziUende Sapho; de Kar-
dinaal de Richelieu, een kolos-
saa! slandbeekl, eerst in het 
museum, daarna op de brug 
la Concorde, en eindeHjk op de 
eere-plaats van het paleis van 
Versailles geplaatst; Blasius 
Pascal; Ceres; Scipio de Afri-
toner, in de kamer der pairs; 
de borstbeeiden der Senatoren 
Cousin, Durazzo en Prmlin; 
een standbeeld van prins Enge-
nius de Beauharmis; eene Na-
jade', in den tuin van het 

Lutsembourg ; een Phrygische 
kampvechler, verscheiden half-
verheven beeidwerken van dea 
zegeboog, van het Carrousel, 
andere in het Luxembowrg, het 
Pantheon enz. 

RAMOLINO — Zie BONAPAIWB 
(mevrouw LÄTITIA). 

RAMONDIM (VINCENTIUS), mt 
natuurkundige, in 1758 t e ^ 
sina geboren, beoefende de ge-
neeskunde te Napels, en werd 
aldaar toi het doctoraat bevor-
derd. In 1789 naar Hongarije 
gezonden, ora er de handelw|Zè 
bij de uitdelving der mijnstofen 
te beoefenen, kwam hij eerst in 
1796 te Napels terug, bezocht 
KalabriS met hetzelfde oogmerk, 
en bekwam vervolgens eenen 
leerstoel bij de Napolitaaasche 
universiteit met den titel van 
directeur van het archäologisch 
museum. Hij overleed in 1811. 
Men heeft van hem : 1.« Lettera 
sulla nitriera naturale del Pule 
da Mol fetta, nella terra di Bari 
in Puglia, Napels, 1788, m 
8.TO. _ 2.o Memoria sulla pre
parazione della canapa (in de 
handelingen var> het koninfcp 
inslituut van aanmoediging, Na
pels, 18 il). Daarènboven heeft 
hg in handschriflnagelaterieene 
Verhandel'mg over de grondo? 
ginseien der delfstofkunde. 

* RAMORINO (HrenoNyMOs), i» 
1793 te Genua geboren, «aar 
men wil , de naluurlijke zoon 
van den maarschalk LAMES (zie 
dat Art. -Wbk.-), nam reeds w 
zijne jeugd dienst by het Frap-
sehe leger, en befcleedde tot in 
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1815 eenen der geringste offi-
ciers-rangen. Onder de restau-
ratie nam Inj ijverig deel aan 
de verschillende carbonari-ver-
e'enigingen van Italie, Spanje 
en Frankrijk, wist zieh echter 
aan de nasporingen der policie te 
onttrekken. Gedurende de drie 
dagen en in den daaropvolgen-
den tijd bewees hij goede diens-
ten ter vestiging der dynastie 
van LODEWIJK PHILIPPUS. Toen 
de Poolsche opsland uitborst, 
beval hem de koning, die zieh 
van zulke vrienden gaarne los« 
maakte, der regering van War
schau zoo nadrukkelijk aan, 
dat de bedrogen Polen in hem 
eenen redder verwachtlen. Na 
eene avontuurlijke reis, gelukte 
het hem eindelijk binnen Polen 
te komen. In den slag van 
Dembe Wielki (31 Maart 1831), 
in welke hij naast den generaal 
SKARZYNSKI het bevel voerole, 
verdiende hij zijne sporen. Aan 
zijn beleid en zijne dapperheid 
werd het toegeschreven, dat de 
Russische generaal ROSEN, met 
een verlies van 12,000 man 
aan gesneüvelden, gewonden en 
gevangenen, zijne versterkte 
Stelling ontruimen, en achter 
Kaluszyn terugtrekken moest. 
Den 10 April behaalde RAMORINO 
op denzelfden vijand, bij Iganie, 
eene nieuwe doch niet zoo be-
slissende zegepraal, Bij de krijgs-
bewegingen, welke den slag van 
Oslrolenka voorafgingen, werd 
aan RAMORINO gezamenlijk met 
CHRZANOWSKI opgedragen, om 
den linkervleugol der Russen 
bezig te bouden. Hij kweet 
zieh met het beste gevolg van 
die taak, dekle na den s|ag de 

terugtrekkende corps, en redde 
den 23 Jung* bij Sendomir de 
afdeeling van CHRZANOWSKI. In 
den krijgsraad, die over de dek-
king van Warschau tegen PAS-
KIEWITSCH gehouden werd, drôeg 
men hem het opperbevel over 
een corps van 20,000 man op, 
dat den regier oever des Weich
seis, van den vijand zuiveren, en 
de hoofdstad van levensmiddelen 
voorzien moest. Te laat onl-
ving hij het bevel, om War
schau te hulp te komen. Vol-
gens zijn beweren, heeft hij de 
dépêche den 7 September ont-
vangen, en is dadelijk opgetrok-
keh , heeft echter reeds den 8 
des- avonds bij het overtrekken 
der rivier Kostrzyn, de over-
gave van Warschau veMomenv 
Later openbaarde h$ -dezelfde. 
beslaiteloosbdd, walke reeds im 
het laatst van Augustas in hem 
was opgemenkt. De opperbevel-
hebber MALACHOWSKI had hem 
het bevel gegeven, om, teß 
vereeniging der Poolsche strijd-
krachten, over den Bog naar; 
Modlin te marcheren. In plaata 
van dit voorsch'rift optevolgen,* 
wendde hij zieh in vrij lang-; 
zame marschen over Wieprs 
naar Kasimierz aan den Weich
sel , verzuimde alhier de gun-
stige gelegenheid, om door eene? 
overrompeling der door de Rus
sen zwak bezetto brug, over, 
die rivier te gaan, en door hefc 
achteruitdrijven van den in Ilza 
staanden generaal RÜDIGER , zieh 
met Rozycici, die in het-£ra-
kausche stond te vereenigen, 
en trachtte verder zuidwaarls,» 
bij Zawichos over den Weichsel 
te trekken. Op deze marschen 
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onophoudelijk door ROSES in be i 
naauw gebragt, dien de dappere 
bevelbebbers der aehterhoede, 
generaal LANGERMANN en de ko-
lonel KRUSZEWSKI, met rnoeile 
terughielden, en door d e , ten-
gevolge zijner dra l ing , steeds 
meer en raeer toenemende demo-
ralisatie zijner soldalen veront-
rust, ging hij in den nacht van 
den 15 September, met 11,000 
man van Zawichoss naar Galicie 
over. De laatste hoop op de 
redding van Polen was daardoor 
verloren gegaan. V a n Galicie 
keerde RAMORINO naar Frankrißk 
t e r u g , en belaslte zieh kort 
daarop met eene geheimzinnige 
zending naar Spanje, van welke 
men niet kan zeggen, of zij in 
het belang der omwentel ing; 
of voor de tegenomwenleling 
werd uitgevoerd. In den zomer 
1832 wierf hij in Frankrijk 
een corps van 4,000 man voor 
den verdreven hertogKAREL van 
Brunswijk. In 1833 beraad-
slaagde het Jonge Europa, door 
GIUSEPPE MAZZINI aangevoerd, 
om van uit Zwilserland eenen 
inval in Ualie te doen. Men 
trad met voorname Poolsche 
generaals met ROMAN SOLTVK en 
anderen in onderhandeling, alle 
maakten bedenkingen; RAMORINO 
integendeel toonde zieh dadelijk 
bereid. Den 27 November 1833 
sloot hij met het Jonge Europa, 
een verdrag over de aanneming 
van het opperbevel, waarop hem 
MAZZINI, in verschill6n.de ter-
m i j n e n , de som van 40,000 
franken uilbetaalde. Terwijl nu 
de overige zamengezworenen met 
grooten ijver handelden, en niets 
verzuimden wat het welgejuk-

ken der onderneming kon be
vorderen , draalde RAMORINO , 
voor alle aansporingen doof, tot 
den laalslen oogenblik in Parijs. 
Toen hij eindelijk le Geneve bij 
de aidaar vereenigde senaren 
aankwam, was de onderneming 
reeds gedeeltelijk mislukt, want 
de eerste colonnes, die Savooije 
waren binnengerukt, hadden 
terug moeten trekken. Den 1 
Februarij 1834, des avonds'ten 
zes u re , begaf hij zieh met 3 
kleine afdeelingen van 60, 140 
en 200 man op marsch, over-
weldigde eenen post van 7 of 8 
douanen, vernietigde de papieren 
en vermeide hettolhuis; daarop 
trok hij vorder, overweldigde 
nog eenen kleinen post van ka-
rabiniers, waarop hij halle bield, 
Hij beweerdö in een dal zijd-
waarts eene' van Nyon opgebro-
ken schaar te moeten alwachlen, 
maar de afdeeling was gevangen 
genomen, en zulks was aan 
RAMORINO bekend. Na eenege-
ruime rus t , trok hij op naar 
Annemasse, waar de tolkas we
der geplunderd, en eene oproe-
ping eener provisioneele regering 
uilgevaardigd werd. Deze op-
roeping was uit St. Julien ge-
dagleekend, welke plaats aan 
RAMORINO bepaald bevolen « a s 

intenemen, wyl dezelve als plaats 
van zamenkomst, aan de uit 
het binnenland loesnellende pa; 
triotlen was opgegeven. Da' 'nJ 
eenen zoo gewigligen last ver-
zuimde, heeft men hem laier 
als verraad aangewreven, o n 

daaraan den waren grond van 
het mislukken toegeschreveji. 
In een eenzaam bergdorp v/acliUe 

RAMORINO de verslerkingen ai, 

http://verschill6n.de
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die htj zeker kon zijn in Sl. Ju
lien te vinden. Zoodra zieh hier 
het gerucht van het aanrukken 
van ruiterij verspreidde, böval 
hij ;deni terugtogt. Des avonds 
tan 6 ure werd er nog eenmaal 
halt gemaakt. - RAMORINO ver-
wijderde zieh ongemerkt uit de 
legörplaats en een half uur later 
ontving de colonne zijn laatst 
schriitelijk bevel om spoedig uit 
elkander te gaan. De bedroge-
nen schreeuwden over verraad; 
te Geneve kon RAMORINO, met 
door het raam van een logement 
te springen, zieh naauwelijks 
aan hunne wraak onttrekken. 
De beschuldiging van verraad. 
is later . nog dikwerf herhaald 
geworden, legen welke beschul
diging RAMORINO zieh echter in 
een bijzonder vlugschrift, te 
Partys in het licht gegeven, verde-
digde; ofschoon de verdenkings-
gronden steeds zwaarder blijven 
wegen dan zijne veronlschuldi-
gingen. Na dezen Savooischen 
slrooptogt verdwijnt de naarn 
van RAMORINO voor langen tijd 
in het duistere. Zijn verschij-
nen gelijkt naar dat van die 
onweersvogels, welke het oog bij 
stil weder te vorgeefs zoekt, 
die echter bij elken storm zieh 
op; het hoogsle punt der met 
schuim gekroonde golven ver-
toonen. De Italiaansche schild-
verheffing trof hem, als geboren 
Genuees, van nabij. Maar er 
bestond legen den Franschen 
Carbonaro een gegrond mistrou-
wen, en tot op zijne nederlagen 
ja de velden van Lombardtye, 

,kon KAREL ALBERT (zie dat Art.) 
"met besluiten, om van zijne 

IM. DEEL. 

militaire bekwaamheden gebruik 
te maken. RAMORINO dong met 
den generaal CHRZANOWSKI naar 
den opperbavelhebbersstaf; de 
laatste bekwam de voorkeur; 
aan RAMORINO gaf men , met 
het karakter van luitenant-ge-
neraal, het commando over net 
Lombardische legioen , dat nie
mand vertrouwde, RAMORINO 
zelf het minste. Bij het weder-
uilbarsten der vijandelijkheden, 
gaf CBRZANOWSKI hem het bevel 
om; met zijne Lombarders, in 
geval de Oostenrijkers offensief 
te werk gingen, de Stelling van 
La Cava zoo lang mogelijk te 
verdedigen, ten einde den opper-
bevelhebber daardoor tijd te doen 
Winnen , om van Novara naar 
Mortara te marcheren, en zieh 
te gelijkerlgd de terugtogtslinie 
over den Po bij Mezzaracorli, 
en die naar Sannauaro te ver-
zekeren. Aan dit voorschrift 
gehoorzaamde RAMORINO niel , 
bezette '.de positie slechts met 
eene voorhoede zonder geschut, 
en tyok, bij de eersle aannade-
ring des vijands 'over den Po 
terug, zonder eenigen wezonlij-
ken legenstand te bieden; Dit 
alles had plaals op den 20 Maart 
1849. Zoodra CHRZANOWSKI van 
deze ongehoorzaamheid heL be-
rigt ontving, önttrok hij aan 

' RAMORINO het bevel over het 
legioen, en beriep hem in het 
hoofdkwartier, ahvaar hij hem 
op last des konings, verbood, 
zieh voor eenige troepen'meer 
te vertoonen. Op den avond van 
den 23 Maart, na den slag van 
Novara, verdween hij. Op den 

I 24 Maart, des morgens omlrent 
S : 1 
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7 ure, kwam le Arena aan het 
Lago maggiore in een met post-
paarden bespannen rijtuig een 
heer aan, die bij het uitslijgen, 
den mantelkraag voor het aange-
zigt hield. Be nationale garde had 
bevel om vlugtelingen van het le
ger aanlehouden; de uitgestelde 
wachtpost deed dus rapport, en 
daar een inwoner intusschen den 
generaal RAMORINO erkend had, 
werd hij gevangen genomen. 
Middelerwyl was het verlies van 
den slag bekend geworden, en 
tevens dat het ongeluk aan RA
MORINO werd toegeschreven; de 
kreet van dood den verrader! 
werd hierop algemeen, en het 
kostte moeite hem naar Borgo-
manero te voeren, van waar hij 
naar de citadel van üfWywwerd 
overgebragt. De punten van 
beschuldiging bepaalden zieh tot 
twee voorname: ongehoorzaam-
heid in den slag, tegen het 
hooger bevel en desertie van 
het slagveld. De laalsle mis-
daad alleen had, bewezen zijnde, 
reeds de doodstraf ten gevolge; 
er beston'den echter voor hem 
ook gronden van reglvaardiging. 
Tot het ongeluk van RAMORINO 
was echter de krijgsraad, die 
geroepen was, om over hem 
uitspraak te doen, enkel uit 
zijne persoonlijke vijanden za-
mengesteld, die. het hem nog 
niet konden vergeven aan de 
strooptoglen van 1834 te heb-
ben deel genomen. Met eenparige 
stemmen veroordeelden zij hem 
ten dood; zijn beroep in cassatie 
werd van de hand gewezen, 
en den 22 Mei 1849 eindigde 
h i j , door zes kogels getroffen, 
op het Marsveld zyn leven. 

RAMPON (ANTOINE GÜIIXAÜMEJ, 
een Fransch veldheer* in lié 
te Tournon (Fr. Ardèche-ûep) 
geboren, trad reeds in den w 
derdom van 16 jaren, in dienst 
bij een infanterie-reg.t, alwaar 
hij een achljarig congé bekwarn, 
In 1791 bij een der bataillons 
vrijwilligers van zijn depiMfl-
gedeeld, maakte bij in J 292 
als luitenant den veldlogt van 
Italie mede ; het volgere jaar 
ging hij tot het leger der Py
rénéen over, en werd op hei 
slagveld tot bataillons-chef ver> 
heven, en kort daarna lot bri-
gade-generaal benoemd. In het 
begin van 1794 in eene hinder-
laag gevallen, bekwam hij eenst 
na den vrede met Spanje zijne 
vrijheid weder. In 1796 weder 
naar het leger van Italie gezon-
den , nam hij een eervol deel 
aan de voornaamste gerechten | 
van dien schoonen veldtogt en \ 
van den volgenden. Als een 
der veldheeren van de voorhoede 
des légers, drong hij in de 
Illyrische provinciën door, en 
kwam vervolgens in Zwitserlo/nd 
strijden. Hij behoordo tot den 
togt naar Egypte, onderscheidde 
zieh op de grootste slagvelden, 
en , tot den, rang van diyisie-
generaal verheven, werd hij met 
het bevelhebberschap der provin
ciën van Damiate en Mansowrw 

.belasi. Na de capitulad ging 
hij weder scheep naar Franhrßi 
alwaar hij eerst in 1801 aan-
kwam. Vóór zijne lerugltom« 
tot lid van den senaat benoemd i 
werd hij kort daarna tot groot; 
officier van het legioen vaivfj 
verheven, Het raadfeeersgebiea 
van Bouanen en de üm va» 
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graaf vielen hem weldra ten 
deel. In 1806 bekwam hij het 
bevelhebberschap over de nati
onale gardes der departemenlen 
van oud Pieardie, van Vlaan-
deren en Belgie. Toen in 1809 
de . Engelschen, op het eiland 
Walcheren geland, zieh van 
Antwerpen trachUen meester te 
maken, werkle hij mede aan 

• hunne verdrijving. Na den Sale-
sisGhen veldtogt in 1813 werd 
hij naar Holland gezonden, maar 
genoodzaakt orn zieh in Gorin-
chem optesluiten, qapituleerde 
hij niet dan na eenen wakkeren 
tegenstand. Door den koning 
tot pair van Frankrijk verheven, 
werd hij in .1815 door BONAPARTE in die waardigheid ge-
handhaafd. Om deze reden werd 
hij bij de tweede terugkomst 
des konings geschrapt; maar in 
1819 in zijne waardigheid her-
steld. Van toen af mögt hij 
eene rust smaken, die door 
roemryke diensten. gekoqht was, 
De generaal RAMPON overleed te 
Parijs, den 4 Maart 1842. 

* RAMSREN (JOHN) , een be-
roemde vervaardiger van wis-
kundige werktuigen, den 8 
October-1735 te Halifax, in 
het graafschap York , geboren , 
waseerstplaatsnijder; doch door 
het menigvuldige af beeiden van 
wiskundige werktuigen daarloe 
eene aanleiding vindende, legde 
kij zieh vervolgens op de ver-
vaardiging derzelve toe, en 
maakte zieh bekend , door een 
aantal verbeteringen, die hij in 
«ezelve aanbragt, door de uit-
vmding van een verdeelings-

werktuig, maar voornamelijk 
door zijne verbetering van as
tronomische instrumenten. In 
1786 werd hij lid der konink-
lijke maatschappij van Londen, 
en overleed aldaar den 5 No
vember 1800. 

RASPONI (CAESAR) , kardinaal, 
beroemd door zijne godsvrucht 
en zijne begaafdheid voor de 
onderhandelingen, werd in 1615 
le Ravenna uit eene familie ge
boren , die aan de voornaamste 
huizen van Italie verbunden 
was. Zijne moeder, zeerjong 
weduwe gebleven zijnde, wilde 
niet weder in den echt treden, 
ten einde beter voor de opvoe-
ding harer kinderen, en vooral 
voor die van (LESAR te kunaen 
zorgen, die reeds den gelukkig-
stenaanlegopenbaarde,' zubragt 
hem naar Rome, alwaar hij op 
de roemrijksle wijze zijne S t u d i e n 
volbragt. Bij was pas veertien 
jaren oud, toen hij bestemd 
werd, om volgens een Italiaansch 
gebruik, in het openbaar, re-
devoeringen en dichtslukken 
voortedragen. Op den lof, die 
den jongen redenaar werd toe-
gezwaaid, gaf Paus TJRJ3ANUS 
VIII het verlangen te kennen, 
om hem te hooren. Hij sprak 
in de kapel van het Valikaan 
de Lofrede van den gelukzaligen 
ALOYSIUS VAN GONZAGA, eerst 
in het Latijn en daarna in het 
Hebreeuwsch u i t ; en de Paus , 
niet minder door zijne bekwaam-
heid, dan door de bevalligheid 
zijner voordragt bekoord, gaf 

.hem eene abdij. Na zijne eer-
sle Studien volbragt te hebben, 

2 
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hielden de wijsbegeerte, de lot
teren, de geschiedenis en de 
oudheden hem beurtelings be-
zig; maar zijne numismatische 
nasporingen was hij verpligt te 
staken, om zieh op de beoefe-
ning van het kerkelijke regt 
toeteleggen, en kort daarna 
onlving hij den docloralen lau-
wer in beide faculteiten. In 
den ouderdom van 21 jarenmet 
eene prebende der sliftkerk van 
den H. LAURENTIUS in Damaso 
voorzien, verwisselde hij deze 
in het vervolg met een canoni-
caat van den H. JOANNES van 
Lateranen, en werc\ handvest-
bewaardervandatkapittel. Zijne 
talenten, met de voordeelen zij-
ner geboorte gepaard, verschaf
fen hem belangrijke posten; hij 
bekleedde dezelve met zoo v'eel 
ijver en voorzigtigheid, dat hij 
zieh handhäafde in de gunst 
vah INNOCENTIUS X , ofschoon 
deze Paus tegen de BARBEMNO'S 
ingenomen was. CAESAR begaf 
zieh in 1649 naar Parijs, om 
aan de verzoening van den kar-
dinaal FRANC. BARBERINO, zijnen 
bloedverwant, met het hof van 
Roma te werken, en hij had 
het geluk er toe bijtedragen. 
Hij werd door Paus ALEXANDER 
VII, wiens achling en vertrou-
wen hij sedert lang verdiend 
had, in al zijne posten gehand-
haafd. In zijne betrekking be-
wees hij gewigtige diensten, door 
Borne voor de pest en den hon-
gersnood te behoeden, die het 
koningrijk Napeh verwoesüen, 
en ook den Kerkelijken Staat 
dreigden binnen te dringen. Hij 
had het grootste deol aan de 
onderbandelingen, noodzakelijk 

gemaakl door de beleediging dsn 
Franschen gezant door de Co* 
sikaansche garde aangedaan, en 
eindigde met hetbijleggen der te 
dien opzigle ontstane geschilleni 
De bekwaamheid door hem iß 
die zaak aan den dag gelegd; 
verwierf hem in 1666 den 
dinaalshoed. Toen CLEMENS II 
tot. Paus werd verheven, be*1 

noemde hij den kardinaal BAS* 
POM tot gouverneur van M 
hertogdom Urbino. Deverzwak-
king zijner gezondheid, welke 
hij meende aan de lucht diöf 
stad te rSoeten toeschnjven, 
noodzaakte hem weldra van te 
Rome terugtekomen, en zijn 
ontslag van die aanzienlijke be
trekking te vragen; maar de 
Paus weigerde hem hetzalve, 
in de hoop dat hij weldra zou 
herstellen. Zijne kwaal nan) 
intusschen steeds toe, en na 
gedurende verscheiden jaren he-
vige pijnen te hebben verduurd, 
overleed hij den 21 November 
1675. Behalve eenige Josse stuk-
jes heeft men van dezen p r f 
laat: De basilica et Patriarch 
lateranensi, libr. I V , Born, 
1656, in fol., met pll.», f 
belangrijk werk, maar tot welUs 
zamenstelling de schrijver w 
gebruik heeft gemaaki van es 
nasporingen van PANVIMO (zie 
dat Art. -WM.-). Hij heeft m 
handsebrift nagelaten Redend 
ringen; eenDichtstuk,m№® 
URBANUS V I I I gerigt, om m 
voor de Schenking eeneraDüü 
te danken, en getiteldr P#»V 
Meropoliticus; verder Rimet&» 
e facele; het Dagverhaal «ffijf 
reis naar Frankrißc; eene f«r 
sameling van Zinsprmhen, » 
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de H. Schrift en de kerkvaders 
onlleend, enz. 

* RASUMOWSKY (graaf ALEXEI 
GRIGORJEWITSCH), keizerlijk Rus
sisch generaal-veldmaarschalk en 
opperjagermeester, was een boe-
ren-zoon, en werd in 1709 in 
het dorp Letneschi, in het gou-
vernement Tschernigow geboren, 
bekwam wegens zijne schoone 
stem en leest eene belrekking 
in de keizerlijke kapel, en werd 
in het vervolg de lieveling der 
prinses ELIZABETH , die, na in 
1740 den troon te zijn beste-
gen, hem tot de hoogsle waar-
digheden verhief, en zelfs hei-
tnelijk met hem in den echt 
trad. RASÜMOWSKY had op de 
inwendige regeringsaangelegen-
heden den grootsten invloed, en 
door zijne schuld geraakten zee-
magt, handel en justitie in het 
diepste verval. De inrigtingen 
van algemeen nut vervielen uit 
gebrek aan ondersteuning, en 
over de gewigtigste rijks- en 
staalsaangelegenheden, zoo als 
over oorlog en vrede, werd 
dikwerf enkel volgens privaat-
belangen en hartstogten beslist. 
Zoodra dus PETER III in 1762 
den troon besteeg, gaf hij den 
graaf RASÜMOWSKY zijn ohlslag, 
die daarop tot aan zijn' dood 
in Julij 1772 voorgevallen, als 
privaat persoon te Petersburg 
in stilte leefde. 

RATH (NICOLAAS), een oud-
neidskenner, in 1759 te Rome 
geboren, werd in het begin vöor 
den geestelijken Staat bestemd, 
""aar na van dit ontwerp' te 

hebben afgezien, kwarn, hij in 
de nunciaturen, en werd in 
1787 tot secretaris van het col
legio der consistoriale advokaten 
benoemd. Nadat LEO XII de 
nieuwe kanselarij der Romein-
sche universiteit had opgerigt, 
benoemde hij uit eigene bewe-
ging hem tot directeur derzelve. 
Deze geleerde overleed te Rome 
in 1833. Hij had onder andere 
werken in het licht gegeven : 
l . o Della famìglia Sforza, Rome, 
1794—95, 2 dl.*, in 8 . ™ j _ 
2.o Istoria di Gemano con note e 
documenti, ih. 1797, de eersle ge-
schiedenis, waarvan de stad Gen-
zane het onderwerp is geweestj 
— 3.o Notizia della chiesa in
terna del romano archigimnasio, 
ib. 1833. Daarenboven had hij 
verscheiden verhandelingen aan 
de handelingen der Akademie 
van oudheidkunde geleverd. 

RAOZAN (JOANNES BAPTISTA), 
doclor in de godgeleerdheid, 
vikaris-generaal van Partys, 
overste der missien van Frank-
rtyk, en slichter van het ge-
nootschap der priesters van 
Barmhartigheid, werd te Bor
deaux den 5 December 1757 
geboren. Reeds vroeg onder-
scheidde hij zieh door zijne be-
gaafdheid voor den kansel. Hij 
was nog slechts kapellaan, (oen 
men uit alle deelen zijner ge-
boorleplaats toeliep, om zijne 
predikalien aantehooren. Bij de 
omwenteling weigerde hij den 
eed en ontvlugtte zijn vaderland. 
Hij doorkruisle Engeland en 
Duitschland, en yestigde zieh 
meer bopaald te Berltyn. In 
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alle plaatsen, waar hij gelegen-
heid had orn le prediken, werd 
zijne welsprekendheid bewon-
derd. Na den. revolutionnairen 
storm in Frankrijk terugge-
keerd, weergalmden de kansels 
der hoofdslad van zijne leerre-
den, en zijn schitterend talent, 
met andere hoedanigheden ge-
paard, deed voor hem aan de 
bisschoppelijke waardigheid den-
ken, maar era aan eene verhef-
fing te ontsnappen, die hem 
afschrikte, haaslte hij zieh Pa
rtys te vertaten, en naar zijn 
diocees teruglekeeren. Mgr. 
D'AVIAU (zie SAKZAY -Wbk.-), j 
toenmaals aartstoisschop van j 
Bordeaux, benoemde hem tot 
kanonik zijner hoofdkerk, en 
bekieedde hem met den titel 
van vikaris-generaal. De kar-
dinaal FESCH(zie dat Art.), aarts-
bisschop van Lyon, die het 
ontwerp had gevormd ora de 
mission van Frankrijk te her
stellen , liet ter uitvoering daar-
van do oogen op RAÜZAN vallen; ( 

maar er was niet minder d a n ' 
de tusschenkomst des keizers 
,noodig, om den aarlsbisschop 
van Bordeaux te bewegen, eenen 
zoo verdienstelijken persoon af-
testaan. De uitslag beantwoordde 
aan de verwachting des kardi-
naals, en reeds bij de opening 
hadden de missien eenen weer-
klank, die den gekroonden des-
poot weldrabedwelmde. Dezelve 
werden veVboden. Door zijnen 
neef naar Parijs geroepen, nam 
FESCB den abbe" RAUZAN, wiens 
Verdienste hij te zeer kende om 
er zieh van te verwijderen, 
niede derwaarts. De keizer be
noemde hem tot zijnen kapel-

laan j onder dezen titel was het 
hem verguhd, om de, als het 
ware, sedert lang ingeslapen 

[ gewijde echo's van de kapel der 
j Tuileriê'n te doen ontwalcen, 

hij predikte voor het hof, en 
vond grooten bij val. LODEWIJK 
XVIII benoemde hem lot zij
nen gewonen prediker, en ver-
trou wde hem later de directie 
der jonge geeslelijken van Saint-
Denis toe. Nadat de mission 
haren gewonen loop weder had
den kunnen nernen, wijdde hij 
zich met den abbé JANSOIJ, 
zijnen welsprekenden en vromen 
medewerker, aan dezelve toe. 
Er zijn weioige sleden ia Frank
rijk, die zijne stem niet gehoord 
hebben, en zijnen naam niet 
zegenen. Jaarlijks kwamen door-
luchlige personen naar den Mont-
Valérien, om hun hoofd voor het 

I kruis te buigen, minder nog nil-
gelokt door de welsprekendheid 
des missionaris, dan door de 
beroemdheid der bedevaart. Be 
Sle Genoveva-hetk, bij herhaling 
ontheiligd .en bezoedeld, doch 
kortelings door den president 
der Fransche republiek (1852) 
aan de godsdienstteruggegeven, 
zag meer dan eens hareruimie, 
door eene ontelbare menigteop-
gevuld, smachlénde om hem 
le hooren. Nadat in 1830 zijn 
genoolschap verstrooid was, be-
gaf hij zich naar Borne, alwaar 
hij gedurende een tweejarig ver-
blijf de instelling bekrachtigde, 
waarvan hij het hoofd was, door 
aan dezelve, onder den naam 
van genootschap van printers 
van barmhartigheid, een nietrff 
doe! te geven. Hij riglte » 
Borne zelfs een huis van het-
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zelve op, een ander te Bor
deaux , een derde te Orleans, een 
Vierde te New-York, behalve 
het moeder-goslicht dat te Parijs 
is. Het is in het laalstgenoerade, 
dat hij den 5 September 1847 
overleed. De eenvoudigheid, de 
zalving en kracht waren de ken
merken zijner welsprekendheid, 
welke aan die van pater BEAURE
GARD (zie dat Art, -Wbk,-) herin-
nerde. Zeker schrijver zegt van 
hem: » een zedig en diep nederig 
priester, wegens zijne künde 
en welsprekendheid door ieder-
een bewonderd, weigerde hij de, 
eer der bisschoppelijke waardig-
heid, en wilde niels anders dan 
den moeijeüjk verkregen titel 
van eenvoudig apostolisch mis-
s iona r i s— Hij heeft tot aan 
het einde zijne zuchl voor de 
gezonde leer, zijnen afkoer voor 
alle nieuwigheden, en vooral die 
innige godsvrücht en dat vurig 
geloof behouden, die hem onder 
de geestelijkheid van Frankrijk 
steeds als een waar toonbeeld 
hebben doen schitteren." 

RAYNOUARD (FRANCOIS JUST 
MARIE), een. letterkundige in 
17ßl te Brignolles (Fr. Var-
dep.1) geboren, deed zieh reeds 
in zijne jeugd door hoedanighe-
den opmerken, welke gewoon-
hjk niet in denzelfden mensch 
worden aangelroffen, den geest' 
voor de behandeling van zaken 
en de zucht voor de dichtkunst. 
Vroegtydig in de leiterkundige 
wopbaan gelokt, waarin hij ge-
voelde dat hij den roem zoude 
vjnden, had hij den moed om 
Mjnedichierlijke hoop opteschor' 

S 4 

t en , om zieh aan dorre en af-
getrokkene Studien overtegeven. 
Hij werd advocaat met het doel 
om zieh die onbekrompenheid 
te verschalten, welke aan hot 
talent den tijd verzekert, welken 
het tot de uitvoering zijner wer
ken noödig heeft. De omwen-
leling overviel hem, alvorens 
hij deze taak volbragt had. Hij 
omhelsde de zaak derzelve, doch 
verfoeide alle buitensporigheden, 
die haar bezoedelden. Zijne gema-
tigdheid en de Sympathie , welko 
hij voor de Girondijnen had ge-
openbaard, duidden hem bijde 
terroristen als eenen vijandaan, 
waarvan men zieh moest ont-
doen. Na den 31 Mei in het 
midden van Provence gevangen 
genomen, werd hij naar Pwys 
gevoerd, en in een gevangenhok 
geworpen. Den dood, als 't waro, 
in hat aangezigt ziende, rigtte 
hij in eenen lijkzang zijn vaar-
wel! aan de hoop, die zijne 
jeugd bekoord had. Degebeur-
tenissen van den 9 Thermidor 
gaven hem de vrijheid weder. 
Hij keerde naar zijn land terug 
en hervalte de werkzaamheden, 
die zijne onaf hankelijkheid moes-
ten verzekeren. Töen hij tot 
dezelve gekomen was , begaf 
hij zieh in 1800 naar Parijs, 
met eenigelelterkundige werken, 
door hem in de oogenblikken 
welke hij aan de zaken had kun-
nen ontwoekeren vervaardigd. 
Zijn treurspel der Tempelridders 
(Templiers), in 1805 ten too-
neele gevoerd, vond veel bijval. 
Men bewondert in hetzelve vooral 
het verhaal van den dood der 
Tempeliers, door een der ver-
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heveriBte Irekken van het Flan
sche looneel geslolen. Het jaar 
te voren was zijn diehtstukge-
titeld: Socraie dans le temple 
d'Aglaure, door de Fransche 
akadernie bekroond. In 1806 
werd Inj tot lid van hetwetge-
vend ligchaam benoemd , en in 
het volgende jaar verving hij den 
dichter LEBRUN bij het instiluut. 
Gedurende de huwelijksfeesten 
van NAPOLEON met MARIE-LOUISE, 
deed hij te Saint-Cloud zijn 
treurspel Les Etats de Blois 
opvoeren. Dil stuk behaagde 
niet aan het hof. BONAPARTE 
raadde den schrijver aan , het 
karakter van HENDRIK III opte-
lnisleren en het geheele onge-
lijk aan den kant der GuisEste 
stellen. RAYNOUARD stoorde zieh 
niet het minst aah dezen raad, 
en kon dus ook het voorregt 
niet bekomen, zijn stuk te Parijs 
gespeeld te zien. Daar het in
stiluut in hetzelfde jaar, in het 
verslag over de tienjarige prij-
zen, de Templiers als het beste 
treurspel had aangeduid, werd 
de uitdeeling dier prijzen onbe-
paald uitgesteld; maar RAYNOU
ARD werd te gelijkertijd benoemd 
tot lid van het legioen van eer. 
In 1811 tot het wetgevend lig
chaam herkozen, was hij lid 
der commissie, op het einde 
van 1813 benoemd,omeen ver
slag uiltebrengen over den toe-
stand van Franhrijk. Dit door 
LAINJE (zie dat Art.) ontworpen 
verslag werd door de ontbinding 
der kamer gevolgd, die zieh 
eerst na de reslauratie op nieuw 
kon vereenigen. RAYNOUARD 
toonde zieh in dezelve dikwijls 
in stryd met de inzigten der 

koninklijke regering, vooral in 
een verslag, hetwelk hij vervaar-
digde over de beteugeling der 
drukpers-vergrijpen. Gedurende 
de honderd dagen werd hij be« 
noemd tot lid van de kamer 
van verlegenwoordigers, en tot 
raad van.de universiteit; maar 
hij wees beide posten van 'de 
hand. Weinige maanden te voren 
had hij zijn, treurspel les Tem
pliers, waaraan hij groole'ver-
anderingen had gemaakt,: in 
het Théâtre Français weder doen 
opvoeren, hetwelk daar.ander-
maal den grootsten bijval vond. 
Ook deed hij zijne Etats de 
Blois uilvoeren; maar aan dit 
sluk vielen slechts acht voor-
Stellingen ten deel. Bij de re-
organisalie van het instituutop 
de lijst der leden van de Fran
sche akadernie gehandhaafd, werd 
hij in hetzelfde jaar tot hd Jer 
akadernie van opschriften oe-
noemd. Bij den dood van SHARD 
in 1817, verving hij hem 
bediening van blijvend secrew-
ris der Fransche akadernie, 
welke hij met zeer veel ijver 
waarnam. RAYNOUARD, m net 
vaderland der troubadours ge
boren , had die zonderlinge taai 
in den grond beoefend, www 
eenen.oogenblik met hen liée" 
geschilterd, om voor a lijn " 
verdwijnen. ü i t dit onderzo№ 
werd hij geleid tot de waarne-
ming eener groole intellectue^ 
gebeurtenis, die lang w «B 

duistere was gebleven, de yo^ 
ming der nieuwere tonnen 
namelijk. Door eene bondigeg« 
leerdheid daarin voorgeli^M 
nam hy dit j ^ M k « a 
verschynsel, met der 

http://van.de
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weetgierigheid w a a r . \ I n 1827 
nam Inj zijn ontslag als blijvend 
secrelaris der Fransche akade-
m i e , ten einde zieh meer be-
paald met zijne letlerkundige 
werkzaamheden te kunnen be-
zig houden. RAYNOUARD is in 
het begin van 1837 overleden. 
Behalve de reeds genoemde wer
ken', heeft men van hem: l .o 
Calon d'Utiquc, een treurspel, 
waarvan siechts een klein getal 
exemplaren zijn gedrukt; — 2.o 
Monuments etc. (Geschiedkundige 
gedenkstukken betrekkelijk de 
veroordeeling der Tempel-ridders 
en de vernietiging hunner orde), 
1813, in 8.1-" • —3.0 Elements 
etc. (Beginselen der Spraakkunst 
van de Romaansche taal voor 
het jaar 1000, voorafgegaan 
van nasporingen over den oor-
sprong en de vorming diertaal), 
1816, in 8 . v o j — 4,0 Grammaire 
etc. (Romaansche Spraakkunst, 
of Spraakkunst van de taal der 
Troubadours),, 1818, in 8 . T ° ; 
— 5.o Choix etc. (Keuze van 
eorspronkelijke gedickten der 
Troubadours), 1817—22,6 dl.*, 
gr. in 8 . T 0 ; — 6.o Lexiqne etc. 
(Romaansch Woordenboeh) of 
Woordenboek van de taal der 
troubadours; met de andere 
talen van het Latijnsch Europa 
vergeleken, 1836—44, 6 dl.*, 
in 8 . T 0 , enz. 

* RAZZI (GIOVANNI ANTONIO) , 
bijgenaamd Sodoma, een voor-
treffelijke schilder der school van 
Siena, in 147Ö te Vercelli in 
Pidmont geboren, werd door LEO 
X tot ridder en door KAREL V 
l»t pältsgraaf verheven. Beval-

S 

ligheid, waarheid, naauwkeurige 
•teekening en een hoerlijk kolo-
riet onderscheiden zijne stuk-
ken, waarvan de voornaamste 
zieh in Siena •• bevinden: zoo 
als de H. CATHARINA van Siena 
en de kruisafneming. Door zon-
derlingheden en uilgelatenheid 
gaf hij aanleiding tot nadeelige 
geruchten-j-en overieed te Siena, 
in het hospitaal in 1554. 

* REBELL (JOZEF) , een uit-
munlehde landschapschilder, in 
1786 te Weenen geboren; daar 
hij reeds vroeglijdig neiging voor 
de kunst gevoelde, onlwikkelde 
h i j , onder de leiding vari den 
verdienstelijken WÜTKY , zijn 
zeldzaam talent, ging daarop 
met den toenmaligen»ondeAff-
ning EÜGENJUS vatf Italie mar 
Napels, waar •hij de paradijs-
achtige liggingen aan den zee-
boezem van ßaja, Napels en 
Sorento voortreffelijk leerde voor-
stellen, en ook als schilder van 
zee-stukken groote beroemdheid 
verwierf. Aan de störmen, welke 
kort daarop Napels schoklen, 
ontsnaple REBELL , door zieh in 
1815 naar Rome te begeven, 
alwaar zijne voorlbrengselen 
ijverig gezocht werden , en hij 
groote Verdiensten en roem in-
oogstte. Toen keizer FRANS in 
1820 Rome bezocht, en de 
Duitsche kunstenaars en die der 
erflanden , eene rijk uitgedoste 
tentoonstelling van kunst-voor-
werpen in het paleis Cafarelli 
op het Kapilool bewerklen, had 
ook REBELL eenige zijner voor
naamste stukken aan die ten
toonstelling ; toegevoegd. Daar-
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over verheugd, en de vroegere 
voortbreogselen van REBELL in-
dachtig, beriep hem de vorst 
a!s opvolger van FÜGER , tot 
direcleur der K. K. galerij van 
schilderijen in het Belvedere 
naar Wecnen, en benoemde 
hem tevens lot slot-kapilein 
aldaar, eene betrekking die het 
volste vertrouwen kenmerkte. 
REBELL beantwoordde aan deze 
eervolle onderscheiding, door 
menigvuldige, met even zooveel 
kunstzin» als onvermoeide in-
spanning , gemaakte hervormin-
gen en doelrnalige inrigtingen. 
Hij begon-ook het groote werk 
der verbetering en doelrnalige 
tentoonstelling dier heerlijke 
verzameling van schilderijen, 
welke door zijnen opvolger, den 
beroemden KRAFFT, op da uit-
stekendsle wijze voleind werd, 
In September 1828 wilde hij 
eene uitspanningsreis, tot her-
stel zijner reeds wankelende 
gezondheid naar Dresden en 
Berlijn ondernemen; hy' kwam 
echler slechts tot in eerstge-
noemde slad, waar zijne ver-
zwakking aanmerkelijk toenam, 
hem op het ziekbed wierp, en 
aan zijn leven den 18 Decem
ber deszelfden jaars een einde 
maakte. Onder zijne talrijke 
welgeslaagde voortbrengselen, 
meestal van grooten omvang, 
onderscheiden zieh voorname-
lijkr 8 Jandschaps-schilderijen 
van de keizeriijke familie-heer-
lijkheden, die hij op last van 
keizer FRANS vervaardigde, 7 
landschappen van de Napolitaan-
sche zee4uisten, welke op de 
Weener-tentooiistelling van 1827 
algemeen bewonderd werden, 

en eindelijk eenige zijner groote 
schiklerijen, welke in het bezit 
der keizeriijke galerij zijn, waar-
onder een op- en een ondergang 
der zon op zee, meteenschoön 
Italiaansch landschap en stoße-
ring bijzondere opmerking ver
dienen. * 

RECAHIER (mevrouw JEAME 
FRANCHISE JULIE ADELAIBE BER
NARD), te Lyon in 1780 gebo
ren , trad den 2 4 April 1794 
in den echt, en kwam C/*c%-
la-Garenne bewonen, alwaar 
haar echtgenoot een heerljjk 
eigendom bezat. Deze woning 
was weldra de vereenigingsplaats 
der schoone geesten en der be-
roemdste mannen van het tijd-
vak, waaronder men opmerkte 
LÜCIEN BONA PARTE , Moimv, 
CHaTEAUBRiAND en MATBIW DB 
MONTMORENCT. Toen mevrouw 
DE SrAet naar Cappel verban
nen was, ging zij dezeber'oemde 
vrouw bezoeken, en trolseerde 
hierin de gestrengheden der kei
zeriijke policie, welke haar № 
deze reden den toegang tot Pfr 
rijs weigerde. Gedurende eeni-
gen tijd bewoonde zij Lyon, 
alwaar zij BALANCHE leerde kefl» 
nen , en besloot eindelijk naar 
ltalie te verlrekken, alwaar zy 
te Borne en te Napels aan hä
ren uitgelezen smaak voor.de 
schoone kunsten voldoening ver-
schafte. Met de BOURBONS in 
Franleriß teruggekeerd, ® m 

zij weldra de wijk naar Abbm-
aux-Bois. Daar, door de werw 
opgezocht, welke zij ontvlngl 
had, onderhield zij vriendschapS' 
betrekkingen met doorlnfib^ 9 

personen, die haar meer aan 

http://voor.de
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eens in de gelegenheid stelden 
om nuttig te zijn aan de slagt-
offers der verdeeldheden en par-
tijen; want haar invloed werd 
nboit äangewend dan om het 
ongeluk te beschermen, en hare 
fortuin om de eilende te onder-
steunen. PASQDIER, DEBONALD, 
DOUDEADVILLE ontmoetten in 
hare salons VICTOR HUGO , ME-
ItlMEE , DE BABANTE en DE VlGNY. 

/Haar onderhoud was even zoo 
belangrijk als haar gelaat'beval-
lig was. Zij munlte evenzeer 
uit in het spreken als in het 
schrijven over allerlei onderwer-
pen. De lelteren, de dichtkunst, 
de geschiedenis, de staatkunde 
hadden voor haar geene gehei
men. De meeste vreemde be-
roemdheden traden- met haar 
in briefwisseling, of kwamen 
haar in hare afzondering bezoe-
ken. In de laatste dagen van 
haar leven werd de kring van 
haar gezelschap kleiner; CHA
TEAUBRIAND hield echter niet op 
er het sieraad van te zijn. Te 
naauwernood overleefde zij dezen 
grooten man , en overleed na 
met de grootste godsvrucht de 
troostmiddelen der H. Kerk te 
hebben ontvangen, den 12 Mei 
1 8 4 9 , in VAbbaye-aux-Bois. 

REDOÜTE (PIERRE JOSEPH) , 
een beroemde bloem-schilder, 
in 1759 te Saint-Hubert {Bei-
gisck-Luxemburg) geboren, ont-
ving van zijnen vader, eenen 
vermaarden kunstenaar, de eer-
ste lessen in het teekenen, waar-
"van hij zulk een vlijtig gebruik 
«aakl«, dat hi j , vier jaren oud 
»ijnde, met pollood reeds kleine 
afbeeldingen schetste. Dertien 

jaren oud zijnde, verliet hij het 
ouderlijke huis , om Viaanderen 
en Holland te bezoeken, en 
vond toenmaals reeds in zijn 
onlluikend talent, voldoende 
middelen om op eene falsoen-
lijke wijze te kunnen leven. 
Te Partys aangekomen, om er 
zieh door de beoefening der 
voorbeelden en het bezoeken 
der meesters, verder te ont-
wikkelen, leerde hij er den 
kruidkundige L'HÉRITIER (zie 
dat i r t . ) kennen, die getroffen 
door zijne vlugheid in het schil
deren .van bloemen, hem ligle-
lijk bewoog, om zieh uitsluitend 
aan dat vak toelewijden, waarin 
hij eenen zoo schitterenden, 
roem moest behalen. Hij ver-
gezelde L'HÉRITÏER naar Londen, 
alwaar hij een gedeelteder platen 
teekemde van het Serlum amgli' 
cum. De koningin MARIA àN-
TOiNETTE had hem juist tot hären 
kabinelsteekenaar benoemd, tben 
de omwenleling uitborst. In 
1792 bekwam hij den titel van 
leekenaar der akademie van we-
tenschappen. In het volgende 
jaar werd h i j , na eenen schit
terenden wedslrijd, belast met 
de voortzetting der heerlijke 
verzameling van planten en die-
ren , volgens de natuur op per-
kament geteekend, welke in het 
muséum der natuurlijke historié 
bewaard wordt. Bij de oprig-
ting van het instituut werd hij 
teekenaar van hetzelve. In 1805 
tot bloemschilder der keizerin 
JOSÉPHINE benoemd , kwam hij 
in 1831 in dezelfde betrekking 
bij de koningin MARIA AMELIA. 
REDOUTÉ overleed te Partys, den 
2 0 Junij 1840. Het is aan hem 
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dat mèn de afbeeldingen van de 
meesle der schoone botanische 
werken te danken heeft, sedert 
veertig jaren door VENTENAT , 
DESFONTAINES , DE CANBOLLE , 
MICHAÜX, BONPLAND enz. in het 
licht gegeven; maar hij heeft 
voornaraelijk zijn roem te dan
ken aan zijne schoone Colleclion 
de liliacées (Verzameling van 
lelie-gewasseri), 1802—16, 8 
dl.», in fol. i- bevallende 486 
platen, en aan zijne Roses, 
1817—24, 3 dl.«, in fol., 168 
platen, zonder de titelplalen 
mede le rekenen. 

* B.EHFDES (PHILIPP JOSEPH 
VON) , in 1779 te Tubingen ge
boren , studeerde aan de univer-
sileit zijner geboorteplaals in 
de godgeleerdheid, nam echter 
uit afkeer tegen den geestelijken 
stand, eenen post van huison-
derwijzer in Livorno aan,: werd 
hierop bibliothekaris in Stut-
gwrä, trad daarna in Pruissische 
dienst als hofraad en kreitsdirec-
tor te Bonn, en werd in 1818 
regerings-gevolmagligde, aan de 
nieuw - gestichte universiteit 
aldaar, in welke betrekking hij 
zieh als een bruikbaar werktuig 
der policie bij de toenmalige 
demagogische onderzoekingen 
deed: kennen. In 1829 werd 
hij in den erfelijken adelstand 
verheven, en overleed in 1843. 
Hij heeft veel geschreven, doch 
zijne letlerkundige voortbreng-
selen zijn van ongelijke waarde ; 
tot dezelve behooren : l . o Briefe 
über Italien; 4 dl." en 2.o Spa
nien, A dl.*; — 3.o Beden an 
das deutsche Volk; zijne histori
sche romans onderscheiden zieh 

door volheid, karakterschilde-
ring en taal zeer voordeelig 
voornamelijk : 4.o Scipio Cicala 
4 dl.« ; 2.« u i tgave ,1842 ; — 
5.0 Die neue Medea, 3 d l . n ; 2.« 
uilg. 1842; — 6.o Die Belage 
rung des Castells von Gosso, % 
d l . n ; — 7.o Denkwürdigkeiten 
des Hauptmanns Bemal Dias 
del Castillo, 4 dl.», enz. 

REICHA (ANTONIUS JOZEP), een 
geleerde componist, te Praag 
in 1770 geboren. Na zijne 
Studien te Bonn te hebben ge-
maakt , Iiet hij in die stad de 
eerste proeven zijner composilie 
uitvoeren, welke een günstig 
onthaal vonden. Hierdoor aan-
gemoedigd, legde hij zieh met 
zijnen medeleerling, den beroera-
den BEETHOVEN (zie dat Art. 
•Wbk.-), uitsluiteiid opdebeoe-
fening der toonkunst toe. Nadat 
de Eranschen zieh in 1794 van 
het keurvorstendom Keulen had-
den meester gemaakt, ging REI
CHA , die sedert eenige jaren tot 
de kapel van den keurvorst be-
hoorde, zieh te Hamburg met 
ter woon vestigen. Twee jaren 
later kwam hij leParijs, alwaar 
hij zieh bekend begon te maken 
door eene Symphonie metgrooj 
orchest, met den meesten bijyal 
op de concerten der straat Cléry 
uitgevoerd. In 1802 faegaf h» 
zieh »aar Weenen, bij HAYWJ, 
wiens raadgevingen, hem in " e 

beoefening der kunst geleidden. 
In Parijs teruggekeerd, gaf hü 
er les in de muzikale comppsi-
t i e , en verwierf door dit •on-
derwijs eene groote beroemdheid-
In 1818 verving hij MEB№ A L S 

leeraar in het conservatorium. 
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en deed eene veel duidelijker, 
veel naauwkeuriger leerwijze 
aannemen dan die, welke lot 
dusverre gevolgd was. In 1835 
tot lid der akademie van schoone 
kunsten benoemd, overleed hij 
te Parijs den 28 Mei 1836. 
Behalve een aantal Verhande
lingen over de compositie, heeft 
men van hem twee groote ope
ra's Nathalie 4 8 1 6 , en Sapho, 
1822, Mi de koninklijke mu-
zijk-akademie uitgevoerd en 24 
quintelti voor blaasinstrumenten. 

REIFFENBERG (de baron FRE-
DERIK AUGUST FERDINAND THOMAS 
VON) , een veelschrijver (poly-
graphe), den 14 Novb. 1795 , 
te Bergen in Henegouwen, nit 
eene oude uit Frankenland oor-
spronkelijke familie geboren, 
was een der eerste kweekelingen 
van de Normaalschool van Pa
ris'. In zijn vaderland terug-
gekeerd, werd hij staf-ofllcier, 
daarna hoogleeraar der wijsbe-
geerte aan de universiteit van 
Leaven en der geschiedenis-aan 
die van Luik. Hij overleed te 
Parijs den 19 April 1850, als 
correspondent van het instituut 
van Frankrijk, secretaris der 
commissie voor de geschiedenis 
van Belgie, en lid der voor-
naamste geleerde genootschap-
pen van Europa. Hij is de 
schrijver van een aantal werken, 
zoo in proza als in dichtmaat, in 
verschillende wetenschappelijke 
verzamelingen en tijdschriflen 
verspreid. Als zijne voornaam-
ste voortbrengselen willen wij 
slechts aanvoeren: l.o Pastes 
Mgiques etc. (Belgische jaar-
ooeken ens.), Brüssel, 1823, in 

fol.j ~ - 2.o Poesies ete. {Mengel
dichten, gevolgd door Brieven en 
Verhandelingen in dichtmaat), 
Parijs, 1825, 2 dl.", in 8 . v o ; 

— 3.o Histoire etc. {Geschiede
nis der orde van het gülden vlies 
enz.), Brüssel, 1880, in ^ . t" ; 
—- 4.o De la peinture etc. (Over 
het schilderen op glas in deNe-
derlanden, enz.), ib. 1832 enz. 

REINHARD (KARL FRIEDRICH ; 
graaf VON), een beröemde di-
plomaat, in 1761 te Schorndorf 
in het Wurtembergsche, alwaar 
zijn'. vader toenmaalfe protes-
tantschpredikantwas, geboren, 
studeerde evenzeer in de god-
geleerdheid in de Seminarien van 
Denkendorf m Tubingen. Eenige 
dichtsüikken, welke bij bij het 
verlaten der school vervaardigde 
deden hem door GESSNER, WIE
LAND en SCHILLER opmcrkon, 
en hij werd tot lid der akade* 
mie van wetenschappen van 
Göttingen benoemd. Zijne' even 
zoo bondige ajs uitgebreide kun-
digheden, deden hem naar Bor
deaux , als huisonderwijzer in 
eene proleslantsche familie be-
roepen; aldaar vond hij zieh 
weldra in betrekking met ver
scheiden mahnen, welke toen-
maals eene rol in de wetgevende 
vergadering speelden.' Zij waren 
het, welke hem deden besluiten, 
zieh aan de dienst van Frankrijk 
te verbinden. Zijne uitgebreide 
geographische kennissen deden 
hem bij de oprigting van het 
instituut in helzelve opnemep. 
Op eene reis , welke hij naar 
de wateren van Karlsbad deed, 
kwam hij in betrekking met 
GÖTHE , en van' dat tijdstip af 
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ontstond er tusschen hen eene 
leltcrkundige briefwisseling, die 
in Duitschland gedruklis. In de 
diplomatische loopbaan getreden, 
was inj achtereenvolgend eerste 
legatie-secretaris te Landen en 
te Napels, gevolmagligd minis
ter bij de Hanz6-sleden, chef 
der derde afdeeling bij het dep.' 
van buitenlandsche zaken , mi
nister te Florence, minister van 
buitenlandsche zaken, gevolmag-
tigde in Zwüserland, algemeen 
consul te Milane, gevolmagligd 
minister bij den Neder-Saksi-
schen kreils, resident in de Turk-
sche provincien aan gene zijde 
van den Donau, en algemeen 
commissaris der handelsbelrek-
kingen in Moldau, gevolmagligd 
minister bij den koning van Wur-
teraberg, directeur der kanselarij 
van het dep.1 van buitenlandsche 
zaken, gezant bij den Duilschen 
bondsdag, en eindelijk te Dres
den. In al deze betrekkingen 
ontwikkelde REINHARD de höe-
danigheden van eenen bekwa-
men diplomaal. Zijne verslagen 
waren met volled'igheid, vlug-
heid en schranderheid geschre-
ven. Maar deze zelfde man, die 
uilmuntend schreef, kon zieh 
niet dan met moeite uitdruk-
ken, en dit was het eenige ge-
brek, zonder hetwelke hij een 
volmaakt diplomaat zou zijn ge-
weest. NAPOLEON had hem in 
1808 tot den gravensland ver-
heven. Na de Julij-omwenteling 
werd hij tot de kamer der pairs 
beroepen. Hij overleed bijna plot-
selijk den 25 December 1837. In 
de akademie van zede- en staat
kundige wetenschappen sprakDE 
TALLESRAND zijne lofrede uit. 

* REINHART (JOAN CHRISTIAN), 
een uitmuntende teekenaar, 
landschapschilder en etser, in 
1761 le Hof in Opper-FrankeU' 
land geboren, Iegde zieh reeds, 
nog student der théologie te 
Leipzig zijnde, onder OESER , 
op de teeken- en schilderkunst 
toe, zelte zijne Studien eerst 
te Dresden, en daarna, door 
den markgraaf van Ansbach-' 
Bayreuth ondersteund, sedert 
1789 in Rome voort, waar hij 
den 9 Junij 1847 overleed. 
Grootsch in zijne onlwerpen, 
getrouw in de navolging der na-
tuur , krachtvol in het koioriet* 
naauwkeurig in de leekeningt 

behoorde hij tot de voortrefle-
lijkste landschapschilders. Zijne 
etswerken, ten getale van om-
trent 2 0 0 , zijn zeer volledig. 

RENI. 
-Wbk-

Zie Gomo RENI 

REQÜENO y VlVES (VlNCEK-, 
TIUS), een zeer bekwame letter-
en penningkundige, in 1743 te 
Calatraho in Spanje geboren, 
omhelsde in den ouderdom van 
14 jaren den regel van den heili
gen IGNATIUS. Bij de vernietiging 
der Jesuiten begaf bij zieh met 
een aantal zijner orde^broeders 
naar Ilalie, en vesligde zieh te 
Rome, alwaar hij zieh weldra 
door zijne geleerdheid en zijnen 
smaak voor de oudheden bekend 
maakte. Hy maakte gebruik van 
de vergunning aan de Spaansche 
Jesuiten verleend, om naarhun 
vaderland terugtekeeren, en werd 
tot lid der koninklijke akademie 
van wetenschappen van Aragon, 
en tot bewaarder van het kabinef 
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van gedenkpenningen van dat 
genootschap behoemd. Van de 
herstelling der Jesuiten in het 
koningrijk der Beiäe-SiciliSn 
onderrigt, haaslte hij ziehnaar 
Italie teruglekeeren met het 
döel öm zieh met -zijne oude 
orde - broeders te vercenigon ; 
maar hij overieed te Tivoli, den 
17 Februarij-1811 .• JBehalveeen 
asceliseh werk : •• Esmei&j spiri
tuali, Rome, 1804, heeft men 
van pater REQBENO: l . o Saggio 
sul ristabilimento dell'antica arte 
de' greci e de' romani pittori, 
Veneliè, 1784 , in 4.'° Onder 
den zedigen titel van proeve, 
levert de geleerde schrijver eene 
volledige verhandeling over de 
schilderkunst bij de ouden, én 
over de verschillende behande-
lingen, bij de Grieksche en 
Romeinsche kunslenaars aange-
wend. Dit werk, voi belangrijke 
nasporingra en proefnemingen, 
is met bijvoegsels en verbete-
ringen herdrukt, Parma, 1787, 
2 di.», in 8 . T 0 ; — 2.o Prin
cipi, progressi, perfezione, per
dita et ristabilimento dell' antica 
arte di parlare da lungi in gu
erra eriz., Turijn, 1790, in 8.T°; 
dit is eene verhandeling over 
de seinen der ouden. Sedert 
het herleven, der wetenschap-
pen hadden een aanlal geleerden 
zieh met nasporingen over dit 
gewigtige onderwerp bezig ge-
houden ; en velen zelfs hadden 
proefnemingen gemaakt, waar-
van het resultaat eindelijk de 
ontdekking van den telegraaf 
heeft voortgebragt, welke den 
naam van CHAPPE (zie dat Art; 
•Wbk-) met eer tot de nako-
melingschap zal doen overgaan ; 

-*» 3.o Scoperta, della chirono
mia , mia dell' arte di gestire 
colle mani, Parma, 1797, in 8 . v o 

De wijze om zieh door middel 
der vingers te doen verstaanis 
zeer oud. Men vindt onder de 
Werken van REDA (uitg. van 
1688), een slukje: De loquela 
per geslum digitorum, met ver-
klaringen. FABRICIUS heeft in 
zijne Bibliolh. latin, de uitgaven* 
dier verhandeling vermeid ; en 
bij deze gelegenheid geelt hij al 
de hem bekend geworden schrij-
vers op, die over de kunst om 
met de vingers le spreken heb-
ben geschreven. Deze kunst, in 
de vorige eeuw door PEREIRA 
(zie dat Art. -Wbk.-) ontwikkeid, 
is bijna zonder n u t , sinds de 
abbé DE L'EPBE er» SICARD (zie 
beide Art. -WSk.f)eme veel.be
lere leerwijz© hebb&n uitgevon-
dun, om de doofstommen te 
onderwìjzen. Intusschen heeft 
deze leerwijze zelve eerst eene 
wezenlijke onlwikkeling beko-
men door middel der gebaarden» 
taal , welke, door de natuur 
geleid, de jonge doofstommen 
onderling gebruikenj eene taal, 
welke de meeslers eindelijk zelve 
hebben moelen beoefenen, ten 
einde die hunner kweekelingen 
uiltebreiden. Daardoor verdwijnt 
grootendeels het wonderbare 
eener leerwijs, welke leerlingen 
vooronderstelde, die; wijl zij.van 
het denkbeeld der klanken be-
roofd zijn, zonder haar ontvat-
baar voor afgetrokkene kennissen 
zouden zijn; — 4.o Saggi sul' 
ristabilimento dell' arie di dipi»' 
gere all' encausto degli antichi, 
1798 ,2 di.», in 8.v°; — 5.o Sag
gio sul' ristabilimento dell' arte 
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armonica de' greci e romani can
tori, ih. 1798, 2 di.», in8 . vo , 
een belangrijk werk vol geleerde 
nasporingen, zoo als al de ove
rige' van dezen schrijver; -— 
6.0 Medallas inedilasantiquas 
existentes en el museo deld real 
soeiedad Aragonesa, Saragossa, 
1800, in 4 . ' ° , ten koste der 
akademie gedrukt ; — 7.P Tarn-

• buro,stromento di prima neces
sità per regolamento delle truppe 
perfezionalo, Rome, 1807, in 
& T 0 ; — 8.o Osservazioni sulla 
chirotipografia, ossia antica arte 
di stampare a mano ,K Rome, 
1810.; in 12.*>° In dit stukje 
trachl ;paler REQOENO te bewij-
xen, dal de boekdrukkunst, 
lang voor de 15. c eeuwbekend 
was en «ilgeoefend werd, of-
schoon zij de volmaaklheid niet 
had bereikt, waartoe KÖSTER, 
GCTTEMBERG en SCHOJFFER de« 
zelve gebragt hebben. 

REOSS (JEREMIAS DAVID), een 
geleerde letterkundige, den 30 
July 1760 te Rendsburg, in hot 
hertogclom Sleeswijk, geboren, 
werd in 1782 als custos bij de 
tìniversiteitsbibliolheek van Got- ' 
tingen benoemd, en in 1814 tot 
opperbibliothekaris derzelve bó-
vorderd. Van 1785 tot 1827 
bekleedde hìj in dezelfde stad 
den leerstoel der algemeene en 
bìjzdndere geschiedenis der let-
terkunde. Nadat hij in zijn 88.<> 
jaar nog voorlezingen ;had ge-
houden, overleed hij den 15 
December 1837. Behalve het 
werkzame deel dat REOSS aan 
geleerde lijdschriflen ham, heeft 
hij zieh door de volgendo Schrif
ten met roem bèkend gemaakt : 

l.o Beschreibung einiger Hand
schriften auf der Universitäts
bibliothek in Tübingen,, met 2 
plt.n, 1778; — 2.o Beschreibung 
merkwürdiger Bücher auf der 
Universitätsbibliothek in Tübin
gen voni Jahre 1468—77 ада/ 
Zweier hebräischer.Fragmente, 
1780; 3.o Sammlungen, der 
Instruktionen des spaniicken 
Inquisilionsgerichtes, uit het 
Spaansch vertaald,, 1788; — 
4.o Conspeclus societ. reg.jseient., 
Göttingen, 1809; —- 5.o Das 
gelehrte England, oder Lexicon 
der jetzt lebenden Schriftsteller 
in Grossbritannien, Irland und 
Nordamerika, nebts Verzeichniss 
ihrer Schriften, 1770—90, 2 
dl.«, Berlijn ,.1791, dit werk 
verscheen ook in het Engelsch, 
onder den titel van Alphabelical 
register of all Ute authors enz., 
met eene voorrede vao GEORGE 
FORSTER ; —- 6.o Reperlomm 
eommenlalionum ä socielalibus 
litterarum editarum see. disei-
ptinarum ordinem digessit, 20 
d!.n, in 4.t°, Göttingen 1801 tot 
1 8 2 1 , een werk, dat hij met 
de meesle naaüwkeurigheid le' 
aan de laatste tijden voortzelte, 
en dat hem eenen Europeschen 
roem heeft verworven. 

* REUVEM (PIETER) , een be-
roemde Nederlandsche schilder, 
in 1650 te Amsterdam geboren, 
bragt het zeer verin zijnekunst. 
Hij was een der bekwaaraste Ger
lingen van JAKOB1 JORDAENS, en 
schilderde voornamelijk zolders, 
zalen en dergelijke zaken. Toen 
na de Qverweldiging van den 

Brilschen troon door W J ^ 6 " 
Ш , die vorst te 's Gravenhage 
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plegtiglijk werd ingehaald, v/er
den er praalbogen opgerigt, 
die groolendeels door REUVEN 
beschilderd waren. De fraaiheid 
van zijn werk trof de aandacht 
des konings, die den kunste-
naar aan zieh verbond, om het 
vorstelijke lusthuis het Loa mede 
door zijnen kunstarbeid ople-
sieren. REUVEN overleed in het 
laatst van 1718. Ook de groot-
ste slukken behandelde hij met 
de meeste gemakkelijkheid en 
vlugheid, terwijl zijne behande-
ling nieltemin de töels van alle 
kenners kon doorslaan. 

* REOVENS (CASPER JAKOB 
CHRISTIAAN), een beroemdeoud-
heidkundige, den 2 2 February 
1793 te 'sGravenhage geboren, 
kwam, na de Scholen zijner go-
boorteplaats te.hebben bezocht, 
in 1808 aan het athenaeum illus
tre te Amsterdam; hij genoot 
aldaar het onderwijs en den om-
gang van den met roem behen
den D. J . VAN LENNEP; in 1810 
kwam hij aan de Leydsche hoo-
geschool. Bij de inlijving van 
Holland bij het Fransche kei-
zerrijk, werd.zijn vader lot lid 
van het hof van cassatie te Pa
rtys benoemd, dezen volgde hij 
in 1811 derwaarts, en volgde 
er de lessen van den heer Bois-
SONNADE, en levens eenen leer
gang in de regten, waarin hij 
in 1812 licenliaat werd. Ten 
gevolge der gebeurtenissen van 

• hat laatst van 1813, keerde hij 
in Maart 1814 met zijnen vader 
naar Amsterdam terug , alwaar 
hij zieh als advokaat vestigde. 
Kort daarop werd hij tot hoog-

III . DEEL. 

leeraar in do klassieke letter-
kunde en geschiedenis aan het 
Harderwijksche athenaeum be
noemd , en nadat dit collegia 
was ontbonden, werd hij in 
1818 als buitengewoon hoogleer-
aar der Römeinsche oudheid-
kunde naar Lenden beroepen. 
In 1819 deed hij eene reis naar 
Louden en Park's, ten einde 
zieh met de schallen der mu
seums aldaar meer bijzonder 
bekend te maken. Rijk in ar
chäologische yrüchlen was voor 
hem deze reis. Het oveiiijden 
van den hoogleeraar TYDEMAN 
(zie dat Art. -Wbh,-) in 1825 
verschafte hem het gewoon hoog-
leeraarsambt in de Römeinsche 
oudheidskunde, en tegelijkertijd 
werd' hij lid van het koninklijk 
Nederlandsch instiluut. Bijzon
der verdiensteJijk maakte zieh 
REUVENS door zijne bemoeijingen 
bij de opgraving der Römein
sche oudheden te Arenlsburg in 
Zuid-Holland (het. oude Forum 
Hadriani), welke hij zelf met 
het beste geyolg bestuurde, en 
bij welke gelegenheid hij eene 
verhandeling in het licht gaf, 
geliteld : Körle beschrtyving en 
plan der Römeinsche bouwval-
len, waarschtynltyli gevonden ter 
plaatse van het Forum Hadriani 
op de hofslede Arenlsburg, on-
der Voorburg bty 'sGravenhage, 
's Gravenhage en Amsterdam, 
1829, in fol. Ook bragt hij aan 
het Leydsche museum de belang-
r'y'ke verzameling van den Zweed-
schen consul-generaal ANASTASY , 
en aan dezen gelukkigen aan-
koop heeft men te danken zijne 
Lettres d M. LBTROINNE sur les 
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papyrus bilingues et grecs et sur 
quelques autres monumens gréco-
égyptiens du musée d'antiquités 
de l'université de Leide, Ley den, 
1830, in 4 . t 0 , met atlas in fol. 
Hij overleed te Rotterdam, den 
28 Julij 1837. Behalve de reeds 
genoemde werken, heeft men 
nog van hem: 1.° Collecta nea 
litteraria, siveconjeclurœin max-
imam partem ad Romanorum rem 
scentcam pertinentes, Legden , 
1815, in 8.™; — 2.0 Periculum 
animadversionum archœologica-
rum ad cippos punicos Humber-
tianos, ib. 1822, in 4 > , enz. 

REVELUÈRE-LEPAUX. — Zie 
L A R É V E L L I È R E - L E P A U X . 

REVOIL (PIERRE HENRI), een 
schilder en lellerkundige, in 
1776 te Lyon geboren, open-
baarde reeds vroeg eenen ge-
lukkigen aanleg voor de teeken-
kunsl; zijne ouders zonden hem 
naar Parijs, om er zieh in te 
oefenen, en , in de werkplaals 
van DAVID toegelaten, deed hij 
zieh weldra door- zijnen meester 
opmerken, die hem met zijne 
raadgevingen en aanmoedigingen 
ondersteunde. De eersle scbil-
derij, waardoor hij zieh bekend 
maakte, was een allegorisch 
tafereel, en Steide voor : De 
stad Lyon, uit hare bouwvallen 
opgelrokhen door den generaal 
BONAPARTE , welke verdwenen 
is. Bij de oprigting der tee-
kenschool te Lyon, in 1809, 
werd hij tot onderwijzer bij de-
zelve benoemd. Bij de lerug-
komst der BOURBONS , die hij • 
met geestdrift begroetle, had-
den verscheiden door hem ten 1 

toon gestelde schilderijen zijnen 
naam reeds genoegzaam geves-
tigd. In 1822 tot schilder van 
Mevr. DE DAUPHINE benoemd, 
kwam hij in het volgende jaar 
bij de school van Lyon zijne 
vorige betrekking weder inne-
men, welke hij had verlaten, 
om zieh met meer vrijheid aan 
zijn kunslvak te kunnen toe-
wijden. Hij verliet dezelve an-
dermaal na 1830, ontevreden 
en over de gebeurtenissen, en 
over de onregtvaardigheid zijner 
medeburgers. Het verdriet deed 
hem zijne kunst veronachtza-
men , en eerst in 1833, toen 
hij door eenen oom naar Parijs 

; werd beroepen, scheen hij we
der moed te scheppen; hij over
leed aldaar den 19 Maartl842. 
Correspondent van hetlnstituut 
(klasse der schoone kunsten) 
zijnde, was hij ook lid deraka-
demien van Lyon, van Aue en 
van andere geleorde genootsohap-
pen. Men heeft van hem een 
aantal schilderijen; tot devoor-
naamste derzelve behooren: Dt 
ring van KAREL V ; — , i e i 

Ridderspel van DD GUESCLIN; — 
— de Herstelling van BAVAR»; 
~ HENDRIK IV, met zijne hinde
ren speiende;—JEANNE D'AM, 
als gevangene te Rouancn; -~ 
MARIA STUART, naar de straf-
plaats geleid; —• de Jnnetning 
van Bethleem door TANCREDE; — 
•PHILIPPUS AUGUSTUS, die, abio-
rem mar het Heilige Land Je 
vertrehhen, te Saint-Denis den 
koninklijhen Slandaard (on-
flamme) opneemt; — PHARAMOND, 
op het schild verheven. Deze 
drie laatsle schilderijen waren 
hem besteld voor het museum 
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van Versailles. De teeken- en 
schilderkunst en de nasporingen 
der oudheden, zijn niet alleen 
de voorwerpen der werkzaam-
heid van REVOIL gaweest; de let-
terkunde, de dicht- en toonkunst 
hebben hem evenzeer bezig ge-
houden; hij heeft Geschiedkun
dige Romans, Krtygs- en Rid-
dergezangen vervaardigd, welke 
onuitgegeven zijn gebleven. Zijne 
verzameling van oudheden, door 
KAREL Xaangekocht, vindtmen 
in het Louvre. 

REYNAU» (ANTOINE ANDRÉ 
LOUIS , baron), een beroemde 
wiskunstenaar, te Partys in. 1777 
geboren,, verliet de polytech-
nieke school in 1798, om onder 
de génie der bruggen en wegen 
geplaatst te worden ; maar hij 
werd weldra door zijne meesters 
zelve aangeduid, om hen in het 
onderwijs behulpzaam le ?ijn. 
In 1804 tot repetitor der analy
sis aangesteld, verwierven zijne 
élémentaire werken hem weldra 
eenen naam in de wetenschap, 
welke dezel ve gemeenzaam maak-
ten, en die, in de Scholen van 
Frankrtyk aangenomen, zulks 
evenzeer, in Polen en Rusland 
werden gedaan. t o t examina-
tor benoemd, bekleedde hij ge-
durende dertig jaren, die eervolle 
doch moeijelijke betrekking. De 
titel van baron was de beloo-
ning vari zijnen arbeid ; en na 
de restauratie in al zijne posten 
gehandhaafd, werd hij lot ridder 
van den H. MICHAÔL benoemd. 
Deze geleerde overleed te Partys, 
den 25 . Februarij 1844. Hij 
was lid van verscheiden ge

leerde genootschappen. Zijne 
voornaamste werken zijn; l.o 
Cours etc. (Leergang der wis-
kunde ten gebruike der Scholen 
voor de marine), met NICOLET, 
1830—38, 3 dl.", in 8.vo. 
2.0" Traue' etc. (Verhandeling 
over de rekenkunde), 21.° uit-
gave, 1838 , in 8 л 0 ; — - З.а 
Traite etc. (Verhandeling over 
de Algebra) 10.° uitgave, 1839, 
in 8.™, — 4.o Application etc, 
(Toepassing der Algebra op de 
meetkunde en de driehoeksme-
ting), 1819, in 8.™, e nz . 

RIAMBOURO (JEAN BAPTISTE 
CLAUDE) , in 1776 te Dtyon ge
boren, werd bij de eersteoprig-
ling der polytechnieke schoolin 
dezel ve opgenomen, en vreesde 
niet, om onder der godsdienst 
vijandige meesters, zieh Christen 
le toonen. Daar hij echter; de 
geheel materialistische rigling, 
welke men toenmaals aan het 
onderwijs gaf, niet kon verdu-
ren, nam hij zijn ontslag. Hij 
besloot alstoen de bouwkunde 
te beoefenen, maar werd de
zel ve even zoo spoedig moede 
als de wiskunde, en volgde de 
leergangen des regts, eene we* 
tenschap, waarin zijn juiste en 
bondige geest meer voldoening 
vond. In 1806 tot advokaat 
bevorderd, werd hij twee jaren 
later bijzittend regter, in de 
regtbank van appel te Dtyon, 
en in 1812 tot raadsheer bij 
het keizerlijke hof benoemd. 
Onder de restauratie, procu-
reur-generaal bij het koninklijke 
hof van Dtyon, en in 1818 Pre
sident der kamer ztjnde, was 

2 
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het alstoen, dat h i j , zonder in 
de vervulling zijner verpligtingen 
te kort te schielen, zijne vrije 
oogenblikken aan de beoefening 
der wijsbegeerle loewijdde. Na 
de Julij-omwenteling, nam hij 
zijn ontslag, leefde van toen 
af in de afzondering, en over-
leed aan eene beroerte teDijon, 
den 16 April 1836. Men heeft 
van dezen overheidspersoon: l.o 
Principes etc. (Beginselen der 
Fransche omwenteling omschre-
ven en onderzoclil), 1820 , in 
8.™- De schrijver klimt tot de 
oorzaken der omwenteling op , 
en Onderzoekt er de gevolgen 
van. Hij toont zieh daarbij 
diep gotfsdienstig, en dringt op 
de noodzakelijkheid aan, om aan 
de godsdienst hären invloed te-
rugtegeven, en om aan de vrij-
heid der drukpers grenzen te 
stellen; — 2.o VEcole etc. (De 
sehool van Athene of tafeveel der 
veranderingen en ongerijmäheden 
der oude wijsbegeerle), Parijs, 
1830, in 8 .TO , een door de Ca-
tholijke maatschappij van goede 
böeken bekroond werk. In dit 
door de wijsheid der inzigten, 
en door de Verdienste der ge-
leerdheid , belangrijk geschrift, 
legt de schrijver met eene on-
wederstaanbare klaarblijkelijk-
heid het radicale onvermogen 
bloot, van elke eigenlijk gezegde i 
wijsbegeerle» om eenige geloofs-
leer daarlestellen. Uit de ijdel-
heid aller wijsbegeerten, leidt 
hij zegevierend de noodzakelijk
heid eener openbaring af, bepaalt 
de kenmerken derzelve en toont 
door geheel uitwendige en tast
bare bewijzen aan , waar men 
de eenige openbaring, die van | 

den hemel komt» moetzoeken; 
— 3.o Du rationalisme elc. (Over 
het rationalismus en de over le
vering of Blik op den tegenwoop 
digen Staat van het wijsgeerig 
en godsdienstig denkbeeld in 
Frankrijk), 1834, in 8.™. Dit 
werk heeft grootendeels ten doel 
om het ledige der oude en 
nieuwere wijsgeorigeslelsels aan-
tetoonen. Nadat de schrijver 
achtereenvolgend de drie Scho
len heeft onderzocht, welke de 
rationalisten verdeelen, de eclec-
tische, de Schotsche school, en 
die van den onbepaalden yooruit-
gang, toont hij al het zwakke 
derzelve aan. Hij randt vooral 
de theorie van den onbepaalden 
vooruitgang aan, ontsluijert de 
noodloltige begoocheling van 

', eenige vurige en oppervl.akkige 
I geesten, die zoo ver gaan van 

te gelooven, dat het het Chris
tendom is , heiwelk zieh legen 
dezen vooruitgang verzet, en 
dat men een einde aan de gods
dienst moet maken, om aan 
den vooruitgang zijne geheele 
vlugt te geven. » Blinden, zegt 
hij , dan zal het lijdstip voor u 
zijn aangebroken, waarop gl) 
zult kunnen zeggen: bergen 
valt op ons , want men zou 
angstvolle dagen doortebrengen 
hebben , indien de door u ge-
vonnde wenschen eindelijk ver-
vuld werden. Intusschen droomt 
gij een tijdvak van voorbeelde-
loozen voorspoed, en ontwaart 
niet dat uw toes land steeds 
verergert. Gij verbeeldt u met 
groole schreden tot dal doel van 
denkbeeidige volmaking voor-
uittegaan , helwelk men onop-
houdelijk nadert, en dat nimmer 
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bereikt zal worden, en gij ziet 
niet dat gij reeds ongevoeiiglijk 
op den weg der beschaving zijl 
achteruitgegaan, Eerie- nalie, 
die het beginsel aûnneerqt, dat 
het gezag van beneden kornt, dat 
de wet godloochenend moet zijn, 
dat deiechtscheiding kan plaats 
hebben, heeft reeds aanmerke-
lijke schreden achteruitgemaakt, 
Het is vooral aan diegene onder 
u , welke hartstogtelijk voor de 
onafhankelykbeld en vrijheid 
zijn ingenomen, dat het toe-
komt , om, indien het Chris
tendom zieh verwijdert, de 
wreedsle misrekeningen te on-
dervinden. Het Christendom is 
vrijheid : buiten het Christendom, 
dwingelandij, regeringloosheid, 
maar geene ware vrijheid. In
dien dus Europa waarlijk heeft 
ondernomen de vrijheid uilte-
breiden, en daarbij legelijkertijd 
het Christendom wilde afzweren, 
zon zulks voor hetzelve de po-
ging tot de oplossing van een 
onoplosbaar raadsel zijn, en 
mögt hetzelve niet onder. het 
juk der vernederendste wiile-
keur komen, dan zou het in 
de stuiptrekkingen der regering
loosheid bezwijken." Dit boek, 
vol wijze denkbeelden, heldere 
overziglen, is onlegensprekelijk 
een der belangrijkste, welke in 
delaatste tijden verschenenzijn, 
en verdiende meer bekend le 
worden. De jeugd vooral zou 
er gezonde denkbeeiden uit put-
len, en er uit leeren, de, hol le 
theoriè'n te wanlrouwen., .waar-
rnede men haar in slaap wiegt. 
De Œuvres philosophiques van 
RIAMBQURG , zijn gezamenlijk in 

T 

het licht gegeven, doorFoissET, 
Partys, 1837 , 3 dl.", in 8 > 

RICARD (ETIENNE PIERRE SYI,-
VESTRE) , luitenant-generaat, in 
1771 te Caslres (Fr. Tarn-Ae.pS) 
geboren; had uilmuntende Stu
dien gemaakt, toen de mililaire 
loopbaan zieh voor hem opende, 
waarvoqr hij zieh waarschijtilijk 
niet bestemde. In den ouder-
dom van 2 0 jaren bekwam bij 
het brevet van onder-luitenant, 
bij het 52.e infanlerie- reg. 1, e.n 
voegde zieh in Corsika ;bij dat 
corps, van waar hij kort daarop 
met hetzelve bij het /iZpe^-leger' 
kwam. Na met roem de eerste 
veldloglen .der, omwepleling te 
hebben medegemaakt, was hij 
kolonel-adjudant yan den maar-
schalk Soci/r, toen hij in 18.00 
tot brigadergeneriial werd, be-
noemd. In den veldtogt l e 
gen Ooslenrtyk in 1807, onder-
scheidde hij zieh in verschilfende 
gevechten, ging in 1810 naar 
Spanje, slöot zieh.in 1812 ;bij 
den Russischen veldtogt aan, 
gedurende welken, hij, den rang 
van divisie-generaäl verwierf. 
In 1813 streed hij met de groot-
ste dapperheid te Lützen waar-
döor hij den lilel van,graaf ;en 
dien van groot-officier van; het 
legioen van eer verwierf. . In 
1814 werkte hij mede aan de 
verdediging van het Fransche 
grondgebied, en deed zieh op-
merken te Montmirail en in het 
dorp Marchais, dat op eenen 
en denzelfden dag verscheiden 
malen veroverd en , heroverd 
werd. Onmiddellijk. na de ab-
dicalie van BONAPAR,TE, zpndhij 
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zijne adhaesie in, tcr herslelling 
de? BOBRBOSS en bleef hun ge-
t r o u w j gedurende de honderd 
dagen begaf hij zieh naar Lo-
DEWUK XVIII te Gend, en keerde 
eerst met dien Vo rs t in Frank-
rijh terug. In hetzelfde jaar 
tot pair verheven, werd hij 
legelijkerlijd belast met het be-
velhebberschap der 18.» afdee-
ling, en in het volgende jaar 
werd hij als staatsraad in gewone 
dienst aan de commissie van 
oorlog toegevoegd. In 1823 tot 
het bevelhebberschap eener af-
deellng des legers boroepen, 
beslemd, om koning FERDINAND 
op zijnen troon te herstellen, 
blokeerde hij St. Sebastiaan, en 
bewfees eene gewiglige dienst 
aan geheel Katatonie, door de 
wijze maatregelen, welke hij 
tegen de gele koorts nam. Na 
de bevrijding van Spanje, ont-
ving hij het groot iint der orde 
van den H. FERDINAND. In 1825 
had hij het bevel over de 8.E 

afdeeling, van welke hij den 1 
Januarij 1829 tot dat der in-
fonterie vande koninklijke garde 
overging. Tot in 1841 ging hij 
voort met deel te nemen aan de 
werkzaamheden v a « de kamer 
d e r pairs; maar in dat jaar nood-
aaakte hem de s taat zijner ge-
zondheid Parijs te verlaten, en 
zijn verblijf ophetkasleel Vares, 
bij Milhau te gaan nemen, alwaar 
hij den 6 Decb. 1843 overleed. 
Men Schrijft hem tue: Fragments 
etc. [Fragmenten ober den staat-
hundigen toesland van Frankriß 
op den florial, jaar V ) , 
1797, in 8.vo, het is echter niöt' 
zeker dat dit werk van hem is. 

RICHEHONT (PHILIPPE PANOK-
DESBASSAÏNS, graaf DE), in 1774 
te St. Paul (eiland Bourben) 
geboren , sproot uit eene oude 
en rijke famiüe, en werd vrocg-
lijdig naar Frankrijk gezonden, 
om er zijne S t u d i e n te makenj 
daar echter de omwenleling hem 
aan zijne bedoeling had onttrok-
ken, keerde hij naar de kolonigfl 
terug, en legde zieh aldaar 
weldra op handel-speculatiën 
toe, die zijne groote en eervolle 
fortuin nog vermeerderden. In 
1798 in Frankrijk teruggekeerd, 
werd bij door het consulair-
bestuur met verschilfende zen-
dingen naarEngeland'belasl, en 
het gelukte hem de schalkist voor 
aanzienlijke verliezen te vrijwâ-
ren , door de onregtvaardigheid 
der vorderingen van verscheiden 
Hamburgsche huizen te bewij-
zen. In 1811 had hij hetgeluk 
in eene onderhandeling vaneeneD 
anderen aard te slageni de on-
gelukkige Fransche Soldaten, die 
nog op de Engeische pontons wer
den gevangengehouden, hadden 
aan hem hunne vrijheid te dan
ken. Na de restauratie, tot ad
ministrateur van den algemeenen 
raad der Fransche voikplaniin-
gen in /»diebenoemd, bewerkte 
hij de teruggave der Fransche 
kantoren op Madagascar en m 
Bengalen, en, zonder de terug-
komst van NAPOLEON , zou de 
heerlijke kolonie van Ile * 
France weder aan Frankrijk zun 
gekomen. Na 1815 word bo 
tot bewindhebber vanheteilafl» 
Bourbon benoemd, hetwelk bjj 
met nattige instellingen been 
begîftigd, daarna nam -ht' !" 
Indie twee zendingen waar, o'B 
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den bloei der Fransche bezittin-
gen aldaar krachtdadig hebben 
bevorderd. Bij zijne terugkomst 
werd hij . beloond voor zijne 
diensten door den titel van 
staatsraad, en lid van den raad 
der admiralileit. Van toen af 
President van bijna alle com-
missien, benoemd om zieh mel 
de belangen der volkplantingen 
bezig te .houden, was het op 
zijne voordragten dat, van 1825 
tot 1830, alle ordonnantien be-
trekkeUjk deze dienst werden 
ontworpen. Door het iüfaas-dep.4 

tot lid van de kamer der afge-
vaardigden benoemd , hield hij 
na de Julij-omwenteling op er 
lid van te zijn, en begaf hij zieh 
naar zijn landgoed van Gange, 
alwaar hij zieh geheel op de 
verbetering van den landbouw, 
en de ondersteuning der onge-
lukkigen toelegde. Hij overleed 
te Parijs in September. 1840 , 
en liet bij zijn testament 140,000 
francs aan de armen zijner pa-
rochie n a , terwijl hij andere 
legalen vermaakte, die dienen 
zullen om de nagedachtenis 
van dezen weldadigen man te 
vereeuwigen. 

RKJHERAND (ANTHELME), een 
beroemde heel- en geheeskundige 
in 1779 le Bellei/ltic. Ain-üep.t) 
geboren, kwam in 1798 te Pa
rijs, de leergangen dier gezond-
heidsschool volgen, waaruit 
even zoo vele bekwame praotici-
als beroemde mannen zijn voort-
gekoraen.. In 1799 tot de uit-
oefening zijner kunst toegelalen, 
nield hij zieh dadelijk met het 
onderwijs der Physiologie bezig, 

T 

en wist, door de duidelijkheid 
en naauwkeurigheid, waairmede 
hij de verschillende werkingen 
der organen beschreef, een aan-
tal kweekelingen tot zijne lessen 
te lokken. Hij was pas 22 jaren 
oud, toen hij zijne Nouveaux 
Clements de Physiologie in het 
licht gaf, welke den grootsten 
bijval vonden, en die achtereen-
volgend verbeterd, en op de 
hoogte der wetenschap gehou-
den, een der beste werken oyer 
dat onderwerp zijn gehieven. 
Kort daarna werd hij aan de 
dienst van het hospitaal St, Louis 
verbonden, en het is alstoen 
dat hij zijne Nosographie cht-
rurgicale ondernam, welk.werk 
echter niet zoo günstig onlhaald 
werd als zijne Physiologie, of-
schoon men er de hoedanighe-
tlen des sohrijvers geheel in 
wedervindt. In 1807 verving 
hij LASSOS op den leerstoel der 
inwendige pathologie bij.de ge-
neeskundige faculteit, alwaar hij 
later dien der operation bekwam. 
In 1814 openbaarde hij t als heel-
kundig chef van het hospitaal 
St. Louis, eenen onyermoeiden 
ijver tijdens de typhus, welke 
zieh in dat gesticht,openbaar
de , en gaf bewijzen der meest 
vereerende zelfopoffering. Ver
scheiden decoration, en de eer-
volste titels waren de billijke 
belooning van zijnen arbeid; 
maar hij had vijanden onder 
zijne kunslbroeders, onder an
deren DOPUXTREN (zie dat Art.), 
en men mag niet ontveinzen, 
dat hij zieh dezelve berokkend 
had, door de al te hevige aanval-
len legen al degehe i wier roem 

4 . 
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den zijnen bedreigde te verduis-
terenr Deze in het twistgeschrijf 
zoo hevige man , was, zoodra 
als Inj de pen had nedergelegd, 
de dienstvaardigste en zachtsle 
vriend. — Van vermoeijenissen 
uitgeput, en zijne schitterende 
praktijk verratende, begar hij 
zieh naareen landgoed bij Partys 
ten einde aldaar eenige rust te 
genieten. Het uilbarslen der 
choiera in 1832 riep hem wel-
dra naar het hospilaal St. Louis 
terug. Zoodra het gevaar ge-
weken was , keerde hij weder 
naar zijne afzondering. RICHE-
RAND overleed te Partys den 2 3 
Januanj 1840; In zijne laalste 
ziekte werd hij door Mgr. den 
aartsbisschop van Auch, zijnen 
ouden medeleeriing, bezocht, 

' on ontving uit de handen van 
dien prelaat de trooslmiddelen 
der godsdienst. Zijne voornaam-
ste werken zijn: l . o Nouveaux 
etc. (Nieuwe yrondbeginselen der 
physiologie), 1802; 10.« uitgave 
1832, 3 dl.», in 8 . ™ ; — 2.o 
Nosographie etc. (Heelkundige 
zieltlebesehrijving), 1803; 6.E 

uitg. 1821, 4 dl.«, i n 8 . ™ , met 
pit.1» ; — 3.o Des erreurs etc. 
{Over de volksdwalingen met be-
trekking tot de geneeskunde), 
1809;« 2.o uitg. 1812, in 8 . « } 

— 4iO De l'enseignement etc. 
{Over het tegenwoordig onderwtys 
dergenees- enheelkunde), 1816, 
in 4. 1"; dit is een verdedigschrift 
der faculteit van Partys; — 5.o 
Histoire etc. (Geschiédenis van 
den nieuwen vooruitgang der 
heelkunde), 1825, in 8 . v o ; _ 
6.o De la population etc. (Over 
de bevolking in hare belrekkin-
gen met de regering), 1836 , 

in 8 .va- hierin tast hij de leer-
Stellingen der 19.e eeuw aan, 
waarvan hij de bittere gevolgen 
duidelijk voorzag. Deze weten-
schappelijke, in eenen schitte-
renden stijl geschreven werken, 
onderscheiden zieh minder door 
de nieuwheid der feiten, of door 
de diepzinnigheid, dan door de 
duideiijkheid en aaneenschake-
.ling der denkbeeiden. 

* RICHTER (JOHANN HEINRICH), 
een zeer beroemde schilder, die 
zieh voornamelijk in hei portret 
onderscheidde, werd den 17 
Maart 1803 te Koblentz geboren, 
waar zijn vader, die een goud-
smid was, hem tot deoverneming 
van zijn winstgevend beroep be-
stemd had. Eene vroeglijdige 
zuebt voor de kunst, en in 
het bijzonder voor de schilder-
kuns t , kwam echter alle hin- i 
derpalen te boven, welke men ? 
aan de bereiking van zijn doel 
in den weg Steide. Bijzonder 
günstig voor hem was de om-
standigheid, dat zijn vader hem 
in zijn negenliende jaar, te 
zijner verdere onlwikkeling m 
het goudsmidsberoep, naar Pa
rtys zond. Het was j'uist hier, 
waar de ijverige jonge man in 
de beschouwing der groote 
kunstwerken, het eigenlijke 
keerpunt in zijn leven zou on-
dervinden. Zijne snelle vorde-
ringen aldaar trokken weldrade 
aandacht van eenen G№D№> 
FRIOSON en GIJRARD op hern-
Onder de leiding van zinke 
meesters geraakte zijn talent en 
zijn ijver voor het verheven8 

schoone en het ideale, tot de 
heerlijkste en mildste ontw»' 
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keling. Later begaf hlj zieh 
naar München, waar hij ver
scheiden historische zamenstel-
lingen , in Cartons, en de af-
beeklingen van vorstelijke en 
andero personen uitvoerde. In 
1832 begaf hij zieh naar Italie, 
waar hij onder anderen verschei
den Schelsen uit het Italiaansche 
leven vervaardigde, en in 1840 
naar de Nederlanden, waar hij 
le midden der gewigtigste be-
zigheden, te Middelburg ziek 
werd , en, in zijne geboorteplaats 
Koblenlz teruggekeerd zijnde, 
den 2 February 1842, voorde 
kunst veel te vroeg," overleed. — 
De voortörengselen van RICHTER 
zijn talrijk in Duilschland, 
Frankrijk, Italie en Holland 
verspreid, en in de kunstver-
zamelingen = der uilstekendste 
mannen: eens konings van Bei--
jeren, THORWALDSEN en anderen 
te zien. Het afbeeldsel der door 
hare schoonheid zoo algemeen 
beroemde FORTUNATA, hetwelk 
in Borne: den prijs behaalde, 
dat van ALEXANDER VON HUM
BOLDT , van koning OTTO van 
Griekenland, van de prinses 
MATHILDE (later erf-groothertögin 
van Hessèn-Darmstad), der beide 
bertogen Van Leuchtenberg en 
hünner zoster, der prinses EU
GENIE, van den Vorst van Lö
wenstein-Heubach , van dien van 
Solms • en van den keurvorst 
van de Palts-, JOHANN WILHELM , 
alle in de Pinakothek te Mün
chen; zijne Romeinsche vrouw, 
door het Staatsbürger genoot-
schap aangekocht; zijne Alba
nesche vrouw, het eigendom 
van den groot-herlog van Baden, 

T 

enz. behooren tot de schoonste 
voorlbrengselen van zijn pehseel. 
Zijne portretten vooral adernen 
geest, leven en ziel, zijn aller-
naauwkeurigst, en naderen in 
verhevenheid zijn vöortreffelijk 
voorbeeld VAN DIJK. Terwijl hij 
zieh naar dezen grooten meesler 
vormde, viel hem de zeldzamo 
gave ton deel, om het indivi-
dueele leven, naauwkeurig en 
duidelijk met de ziel, noch bont 
noch koüd, maar ongezochlen 
getrouw, en als van de natuur 
afgeloerd , in volkomene gelijk-
vormigheid wedertegeven. 

RIEGO • v NÜNEZ; — I n den 
der den regel van, dit Art. in 
het Wbk. gelieve men helwoord 
schrijver in dat ««»'"bewerker 
te veränderen. 

* RIEMER (FRIEDRICH WIL
HELM), een leiterkundige eh de 
bijzondere vriend van GÖTHE, 
werd den 19 April 1774 te 
Glatz ] geboren,' beoefende de 
protestanlsche godgeleerdheid, 
doch legde zieh bij . vöorkeur 
op de letterkundige Studien toe, 
en werd door F . A. WOLF te 
Halle derklassieke oudheid in-
geleidi WILHELM VON HUMBOLDT 
verkoos hem in 1801 tot öp-
voeder zijner kinderen, en met 
denzelfden bereisde hij in 1803 
Italie. Op de terugreis naar 
Duitschland maakte hy kehnis, 
met den kunstkenner. FERNOŴ, 
die hem bij GÖTHE aanbeval. 
Gedurende 9 jaren leefde hij 
in de• familie van GÖTHE' en 
onderwees deszelfs zooh, daärop 
werd hij hoogleeraar in het gym-

5 
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nasium to Weimar en onder-bi-
bliolhekaris, privaliseerde eenige 
jaren, tot dat hem in 1828 de 
post van eerslen bibliolhekaris 
werd opgedragen. Hij overleed 
den 19 December 1845. De 
veeljarige omgang met GÖTHE 
had zijne neiging tot de dicht-
kunst opgewekt, welke hij onder 
den naam van Svxvio ROMANO 
in Blumen una" Blättern, Leip
zig, 1816—19, 2 dl.», aan den 
dag legde. Oorspronkelijkheid 
van denkbeeiden mag men er 
naauwelyks in zoeken, hot me
trisch gedeeite is echter volgens 
de regels der kunst behandeld. 
Hetzelide kan men van kleinere 

. Gelegenheitsgedichten zeggen, 
Leipzig, 1826, 2 dl.» Grooterö 
Verdienste verwierf hij voor de 
geleerde scholen door de bewer-
king van het zeer bruikbare 
Griechisch-deutsches Handwör
terbuch, 2 dl.», Jena, 1802 tot 
1804, helwelk tot in den laatsten 
tijd verscheiden uilgaven heeft 
gehad. Ook had hij de hand 
in de uilgave van verschillende 
werken van GÖTHE. 

* RtBPBNHAusEN, vader en 
twee zonen, beroemde plaatsnij-
ders. De eerste, ERNST LUDWIG , 
leverde de platen voor LICHTEN
BERĜ  verklaringen totHoGARTiis 
teekeningen» en overleed te Göl
tingen als universiteitsplaatsnij-
der in 1840. Zijne beide zonen, 
FRANZ, in 1786, en JOHANNES, 
in 1788 te Göttingen geboren, 
die onafscheidelijk met elkander 
leefden en werkten, vormden 
zieh te Kassel en Dresden, gin-
gen beide tot de Catholrjke gods-
dienst over, en begaven zieh in 

1807, in gezelschap van TIECK 
naar Italic, waar FRANZ in 1831 
te Borne overleed, en JOHANNES 
thans nog verwijlt. Gemeen-
schappelijk bewerklen zij de 
schilderij: Hendrik de Leeuw, 
die Barbarossa voor het Bomein-
sehe volk beschermt, te Hanover; 
— Leven der heilige Genoveva, in 
14 bladen; — Geschiedenis der 
schilderkunst in Italic, Tubin
gen, 1820, 3afl> met24plt.»; 
—- Vaorstelling der schildere 
van Pelygnolus te Delphi, vol
gens de beschrijving van Pau-
sanias, in 16 bladen, Rome, 
1826, en JOHANNES alleen Vita 
di Bafaello, i n l 4 b l d . B , Borne, 
1834. 

* RIETBRRG (LUBERTUS), een 
Wederlandsche dichter, in 1754 
te Zwolle geboren, gaf in 1808 
een dichtstuk in het licht .Aa* 
geluk der ließe gelileld, het-
welk van zijn dichttalent de 
beste verwachtingen deed ont-
staan. In 1810 deed hij het-
zelve opvolgen door zjjne Ben-
teloveren, welke hij in eenige 
dichtregelen opdroeg aan zy'nen 
vriend en gids ten Nederland-
schen zangberg R . FEITH. In 
1814 verscheen er van hem, on
der den tilel van Poesij,J^ 
bundel gedichlen, en in 1825 
een andere, Dichtbioemen ge-
titeld. In al zy'ne diebtwerken 
stralen kracht en nadruk door. j 
Aan de Grom'nger-akademie, ' 
waaraan RIBTBERG drie jareß • 
gesludeerd had , had hij <>e 

graden behaald van artium Im-
raliwn magister , philosophy ' 
et juris ulriusque doctor. \ 



R 1 G . 299 

* RIGHIMI (VINCENZO), eon be-
roemde componist en zangmees-
ter, in 1760 te Bologna geboren, 
was de leerling van paler MARTINI 
aldaar; door zijne voortreffelyke 
zang-melhode en eenige boerlige 
opera's reeds bekend, kwam hy 
in 1788 als kapelmeester te 
Mains, en in 1793 le Berlyn, 
en overleed op eene reis in zijne 
geboorteplaats, in 1812. De 
werken van RIGHINI , waartoe 
voornamelijk behooren, de ern
stige opera's : 11 Demorgone, 
Alcide, Armida, vooral Tigrane 
en Gerusalemme liberata, de 
Mis inj de Keizerskrooning in 
1790, het Te Deum, 1816, dra-
gen gezamenlijk den Stempel van 
eenen edelen zuiveren ernst , 
die wel is waar, de bevalligheid 
der Italiaansche melodie niet 
versmaadt, maar de harmonische 
volheid en het diepe gevoel der 
Duitsche school daarmede ver-
eenigt. Buitengemeen uillokkend 
en krachtvol zijn zijne Duitsche 
en Italiaansche liederän, can-
zonetten, duetten enz., terwijl 
zijne smaakvolle en grondige 
solfeggiön eene klassieke waarde 
hebben. 

RIGNOOX, — in het -Wbh-
abusivelijk RIGRODX; génaamd. 
Zie dat Art. aldaar. 

RIGNY (HENRI , graaf DE) , on-
der-admiraal, minister van ma
rine, in 1782 te Toul (Fr. 
Meurthe-ùep.t) geboren, was de 
oudsle van vijf broeders. Zijn 
vader, oud-kapitein bij het Pen-
i/Äre-dragonder-regimenl, had 
zieh reeds vroegtijdig aan de 
dienst onttrokken, om zieh aan 

de opvoeding zgner talrijke fa-
milie toetewyden. In de mili-
taire school van Pont-a-Mousson 
opgenomen, bleef hij aldaar tot 
aan de ontbinding van dat ga-
sticht, en keerde naa r de va-
derlijke woning terug, wölke 
Inj verlaten vond. Zyn vader 
was overledon, en zijne moeder 
op de lijst der uilgewekenen 
geplaatst. Het verlangen van 
zynen B te rvenden vader en zijne 
eigene neiging bewogen zijne 
familie hem by de marine te 
plaatsen. In 1798 als ander-
stuurman op de scheepsröllen 
geplaatst, ondèrging hij in het 
volgende jaar een examen, en 
kort daarna als aspirant Op het 
schip de Muiron overgegaän, 
nam hij deel aan het roemrijk 
gevecht van Algesiras. In 1805 
onder de zeelieden der garde 
geplaatst, maakto h'y" met dat 
oorps vijf veldtogten in Buitsch-
land, daarna in Spanje, alwaar 
hij adjudant van den maarschalk 
BESSIÈRES was, en eindeHjk in 
1809 op den Donau, alwaar hy 
aan de vervaardiging der brug-
gen van het eiland Lobau kracht-
dadig medewerkte. Tot fregai-
kapitein benoemd, ging hij in 
1810 te Antwerpen het bevel 
voeren over de Erigono, éb bij 
stond op het punt om haar de 
Antillisohe, eilanden te vertrek-
ken, toen hij den vai van het 
keizerlijk bestuur vernam. In 
1816 tot scheepskapitein he-
noemd, werd hij in het volgende 
jaar naar den Levant gezohdert, 
alwaar hij zieh met de geheele 
rijpheid van eenen Vohnaakten 
onderhandelaar gedröeg, terwijl 
hij zieh tusschen de Türken en 



300 B I G . — R I N. 

de Grieken slelde (die zieh steeds 
van zijne edelmoedige bescher-
ming verzekerd Melden) om hei 
gelal der slagloffers des oorlogs 
te verminderen. Frankrijk, 
Engeland en Rusland hadden 
beslolen aan de oorlogvoerende 
mogendh8den hnnne bemidde-
ling opleleggen, ten einde alzoo 
den voortgang der hatelijke 
moordtooneelen te beteugelon. 
Reeds had DE RIGHV deze be-
middeling op eene officieuse 
wijze voorgesteld, en voor de 
bezetling vaa Athene esae eer-
volle eapitulatie bewerkt. De 
rang vaa-seiwot bij nacht, welke 
hem den .22 Mei 1825 werd 
opgedragen, Steide hem in de 
gelegenheid om nog meer reglr 
slreeks deel le nemen aan de 
staalkundige aangelegenheden. 
In de eerste dagen van Septem
ber 1827, waren de Engeische 
en Fransche admiralen (onder-
rigt dat de Porte weigerde om 
in eenige den Grieken gunstige 
schikking te treden) er op be
dacht, om volgens de inslruc-
tieln, die zij voor dat geval, 
betwelk voorzien was, hadden 
öntyangen, le handelen. In de 
baai van Navarino lag eene vloot 
van honderd twintig Turksche 
of Egyplische schepen, onder 
het bevel van IBRAHIM-PACHA , 
met troepen en krijgsloerustin-
gen aan boord, beslemd tot eene 
onderneming legen Hydra. Den 
20 October aangetast, bestond, 
na een gevecht van twee uren, 
de Turco-Egyptische vloot niet 
meer: bijna honderd , schepen 
waren verbrand of in den grond 
geboord; de overige weken naar 
de kust of verbrandden zieh 

zelve. De overwinning van Na< 
varino, waaraan DE RIGNY een 
roemrijk deel hadgenomen, ver-
wierf hem den rang van onder-
admiraal, en bij zijne lorugkomst 
te Parijs in 1829 , onlving hij 
den titel van graaf, en werd hij 
tot zee-prefekt le Toulon be-
noemd. Hij kwam le Navarino 
terug op den oogenblik, dat de 
Russen en Oltoraannen vrede 
hadden gesloten; en het was 
aldaar dat hij de omverwerping 
van den troon van KAREL X , 
en de benoeming van zijnea 
oom , den abbe" Louis (zie dat 
Art.) tot het minislerie van 
financiSn vernam. In 1831 tot 
minister van marine benoemd, 
aanvaardde Inj later, doch niet 
zonder legenzin, da porlefeuille 
van buitenlandsche zaken, welke 
hij slechls eenige maanden be-
hield, om andermaal die der 
marine oplenemen. Eene ge-
heele verandering in het minis
lerie had den 30 April 1836 
zijne aftreding ten gevolge. Zijne 
sedert dat tijdstip zeer verzwakte 
gezondheid bewoog hem, o f f l 

zieh naar de wateren le hege-
ven; maar de vermoeijenissen 
der reis verergerden zijne kwaal, 
en te Parijs teruggekeerd, over-
Jeed hij aldaar den 6 November 
1835. De hertog DE BROGUE 
sprak bij zijn graf eene rede 
u i t , en zijn lof weergalmde w 
alle dagbladen. 

* RlNK (JOHAHN CnRISTM» 
HEINRICH) , oen uitstekende or-
gelspeler, in 1770 te Elgersburg 
in het Golhasche geboren, werd 
in 1790 organist te Glessen, m 
1805 stadsorganist in Harm-
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Stadt, in 1823 hoforganist al-
daar, en overieed in 1846. Hij 
was de hoofdvertegenwoordiger 
der oude goede orgelschool, 
maakte zieh ook zeer verdien-
stelijk door de uitgave zijner 
voorlreffelijke orgelcompositien 
en verscheiden werken over de 
grondregels van hei orgelspei; 
tot dezelve behoort voornamelijk 
zijne Orgelschule, die zeer veel 
goeds heeft uitgewerkt. Daar-
enboven was hij uiterst geluk-
kig en vlug in de behandeling 
van het choraalgezang. Hierin 
heeft men van hem : • l.o Or
gelspiele , Glessen, 1806; — 
2.o Choralbuch, Darmstadt, 
1815; — 3.o Der Choralfreund, 
ib. 1833—37; — 4.o Theore
tisch-praktische Anleitung zum 
Orgelspielen, 2.° uitg., 3 .'dl.1», 
ib. 1844; — 5.o Dreissig Cho
räle, Essen, 1837; — 6.o 
Vorspiele, 1833. 

RIOUFFE , — in het Wbk. 
abusivelijk RIOUFFLE genaamd; 
zie dat Art. aldaar. 

Risso (ANTONIUS), een na tu ur
kundige, in 1777 le Nizza ge
boren, kwam in den ouderdom 
van 12 jaren in de leer bij eenen 
apothekar,en nam zeer spoedig 
met een zeldzaam vernuft al de 
behandelingen van het laborato-
rium waar, zonder iets le ver-
zuimen van dalgene, wat de 
bijwoning van verscheiden kos-
telooze leergangen en het lezen 
van eenige goede boeken ter uit-
breiding zijner praktische Stu
dien konden bijdragen. In 1803 
lol arlsenijbereider bevorderd, 
vereonigde hij de uitoefening van 
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zijn beroep met het onderwijs 
der natuurkundige wetenschap-
pen, in het keizerl|jk lyceum. 
In 1826 stond hij zijne apotheek 
aan een' zijner kweekelingen af, 
ten einde zieh meer bijzonder 
met zijne geliefkoosde Studien 
te kunnen bezig houden. Tijdens 
de optigting der voorbereidende 
geneeskundige en pharmaceuti-
sche Scholen te Nizza, bekwam 
hij den leerstoel van geneeskun
dige scheikunde. De. betrekking 
van hoogleeraar weêrhield hem 
niet, om, even gelijk hij zulks 
vroeger had gedaan , een groot 
gedeelte van zijnen tijd aan 
de gelijküjdige beoefening aller 
takken der natuurlijke historié, 
en meer bijzonder met de visch-
kunde (ichtyologie) bezig te hou
den. Hij overieed den 2 5 Aug. 
1845. Behalve verschilfende ver-
handelingen en losse slukjes over 
de kunslmatige bevruchting (ca-
prißcatie), over de voor den 
olijfboom nadeelige insekten, of< 
over andere landhuishoudkun-
dige önderwerpen, heeft men 
van hem: l .o Ichtyologie van 
Nizza, of natuurlijke, historié 
der visschen van het département 
der Zee-Alpen, Parijs, 1810 , 
in 8 . ™ , met 11 pH."; — 2.o 
Histoire etc. (Natuurlijke historié 
der schelpdieren uit de zee van 
Nizza), ib. 1813, in 8s°, met 
plt .n; — 3.o Histoire etc. (Na
tuurlijke historié der oranje-
boomen), ib. 1818—22, in 4,*>; 
met 109 door POITEAU getee-
kende en gekleurde plt. n ; —- 4.o 
Hislo'vre etc. (Natuurlijke historié 
der vooriiaamsle voortbrengselen 
van het zuidelijk Europa, en 
in het bijzonder van die der 
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omslreken van Nhsa en der Zee-
Alpen), ib. 1826, 5 dl.", in 
8 л о ; met 2 geologische haarten 
der Zee>Alpen; — 5.o Nouveau 
etc. [Nieuive gids voor den reisi
ger in Nissa), 1841 ; 2.« uitg. 
1844, in 12 . "° ; — 6.Q Flora 
van Nisza, en der voornaamste 
vreemde gewassen, in den om-
trek dier stad aangekweekt, 
1844 , in 12.*° , met 27 plt. n 

Hij had den druk begonnen eener 
Naluurlijke Historie der vijge-
Ъоотеп, welke zijn flood onvol-
tqoid heeft gelaten. 

ROBERT (LEOPOLD), een be. 
roemde schilder, den 13 Mei 
1794 te la Chaux-de-Fonds, in 
hot kanton Neuchalel geboren. 
In het begin voor den handel 
bestemd, kwam hij in 1810 te 
Parijs, om zieh in het plaat-
snijden te oefenen, en terwijl hij 
de behandeling der graveerstift 
leerde, volgde hij tevens de lessen 
van DAVID. In 1814 behaalde 
hij den tweeden grooten prijs 
voor het graveerwerk; in het 
volgende jaar dong hij mede 
naar den eerslen prijs; maar 
daar middelerwijl het graafschap 
Neuchatel aan Pruissen was te-
ruggegeven, had hij het regt 
niet meer om zijn werk uitte-
stellen. Hij verloor echter den 
moed niet, maar hervatle de 
beoefening der schilderkunst met 
eenen nieuwen ijver. Tijdens de 
ballingschap van DAVID in 1816, 
haastle zieh ROBERT om naar 
den schoot zijner familie terug-
tekeeren en besloten om voort-
aan van zijn talent te leven, 
vervaardigde hij te Neuchalel 
een vrij aanzienlijk getal por-

tretten, die de aandaclu der 
kunslkenners op hem vestigden. 
In 1818 hegaf hij zieh naar/to-
lie; de meeste der schilderijen, 
welke hij van dit tijdslip af 
vervaardigde, zijn aan de voor-
Stelling van eenige tafereelen uit 
het Italiaansche leven toegewijd. 
De Napolilaansche improvisa-
lore, in de saion van 1824 ten 
toon gesteld, wees ROBERT eenen 
aanzienlijken rang aan. Zijne 
Madone de l'arc, door de ken-
ners grootelijks op prijs gesteld, 
opende voor hem de eerste sa-
Ions van Rome en Florence. In 
1831 zond hij zijne schildern* 
der Maatfers naar Parijs, die 
den grootsten bijval vond; of-
schoon dezelve met betrekking 
tot de teekening nog wel iets te 
wenschen overlaat, is dit stuk 
echter de schoonsle zijner com-
positien. De Napolitaanscfie vis-
schers, zijn laatste werk, vonden 
geen zoo gunstig onthaal, of-
seboon dit stuk nietlemin het 
bewijs opleverde van de wezen-
lijke vorderingen van het talent 
des schilders; ROBEBT had dit 
stuk te Venetie vervaardigd, al-
waar een hevige hartstogt hem 
ophield. Na de hoop te hebheo 
verloren van zieh met de door 
hem beminde persoon te veree-
nigen, bragt hij den 20 Maart 
1835 zieh zelven om het leven; 
een nieuw voorbeeld bijzoovele 
andere gevoegd, van de nood-
lottige uitwerkselen, welke de 
hartstogten te weeg brengen. 
indien dezelve niet door het gods-
dienstig geloof gemaligd worden-

ROBERTSON (ETIENNE GASPAB»). 
een luchtvaarder (aeronaut), i n 
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1763 te Luik geboren, werd 
voor den geestelijken staat be-
sternd, en maakte zijne studiön 
aan de universiteit van Lernen; 
maar toen hij dezelve volbragt 
had, deed VILETTE, een zijner 
landgenooten, en den vriend van 
den abbö NOLLET, in hem den 
smaak voor de welenschappen 
öntstaan, waarin hij snelle vor-
deringen maakte. Toen Belgie 
met Frankrtyk werd vereenigd, 
bekwam hij den leerstoel der 
natuurkunde in het Oiw/Ae-dep.4; 
tegelijkertijd bood hij der aka-
demie van welenschappen eenen 
verbeterden spiegel van ARCHI
MEDES aan. Zijn roem bragt te 
weeg, dat toen VOLTA te Partys 
kwam , om er de ware theorie 
van het galvanism'us te onder-
wijzen, hij derwaarts beroepen 
werd, om eene proefneming te 
maken welke de identiteit der 
elektrieke met de galvanische 
vloeistof bewees. Ook telt hem 
de aSrostatica onder hare ijve-
rigste en gelukkigsteaanhangers, 
en in de voornaamste sieden van 
Europa heeft hij 5 9 opstijgingen 
uitgevoerd, waarvan de voor
naamste is die te Hamburg, den 
18 Julij 1803; hij Steeg tot eene 
hoogte van 3,670 vademen, het 
hoogste punt van den darop-
kring, waartoe een levend wezen 
gekomen is. De akademie van 
St. Petersburg belaslte hem in 
1804, om met ZACHAROW, een' 
barer leden, eene tot wetenschap-
pelijke nasporingen beslemde op-
styging uiltevoeren, welke tot 
gedurende een gedeelte.van den 
nacht werd voorlgezet. Den 15 
Januarij 1809 deed hij er eene 
te Wilna, bij eene koude van 

18 graden, enkel mei het doet 
om zijne kennissen le vermeer-. 
deren. Toen de graaf GÄLOWIN 
door Busland als gezant naar 
Sina werd gezonden, vergezelde 
hem ROBERTSON, óm te Pekin 
eene aèrostatische opslijging, en 
andere proefnemingen te doen 
zien, welke den Sinezen een 
groot denkbeeld van de weten-
schappen en kunsten in Europa 
moesten geven. Men vindt het' 
geschiedkundige dier verschil-
lende proefnemingen in zijne 
Memoir es recréatifs, seientifiques 
et anecdotiques, 1830—34, 2 
d l . n , in 8 . ™ Na Duilschland, 
Rusland, Spanje, Portugal en 
de kuslen van Afrika doorkruist 
te hebben, had ROBERTSON zijn 
verblijf in eene der voorsteden 
van Partys, ton einde aldaar 
de herstelling zijner ondermijnde 
gezondheid le bevorderen. Hier 
stierf hij den 2 Julij 1837. 

RODDE. — Zie.Scm.özER-WM.-

* RODE (PIERRE) , een der be-
kwaamste vioolspelers van den 
nieuweren tijd, in 1774 te Bor
deaux geboren, werd in zijne 
kunst opgeleid door den beroem-
den VIOTTI , en verwekte reeds 
in 1798, bij zijn eerst optreden 
te Partys, en in hetzelfde jaar 
te Hamburg eene welverdiende 
bewondering. In 1801 werd hij 
leeraar aan het conservatorium, 
en in het volgende jaar concert-
meester van NAPOLEON ; doch 
reeds in 1803 legde hij dien 
post neder, begaf zieh naar 
Duilschland, en in 1804 naar 
Petersburg, alwaar hij met een 
tractement van 5000 roebels 
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werd aangesteld. Na een vijf-
jarig verblijf aldaar keerde hij 
naar Parijs terug, ondernam 
echter in 1812 andermaal eene 
reis naar Duitschland, en zetle 
zieh nu voor eenen geruimen 
tijd in Berlijn neder. Later begaf 
hij zieh naar Zwitserland, doch 
trad hier, zoo als ook in Frank-
riß, waarin hij vervolgens we
der lerugkeerde, niet dan zelden 
op., Zijne gezondheid was in-
tnsschen zeer verzwakt, en ein-
uelVjk verviel hij zelfs in ecne 
verslandsverbystering. Hij over-
leed in 1830 in zijne geboor-
teplaals, Zoowel wegens de 
kunstmatige volheid van zijn 
spei, als ook om de majestueuze 
en geestige voordragt, neemt 
ROBE eene der eerste plaalsen 
onder de viool-virtuozen onzer 
eeuw in , ofschoon net niet te 
miskennen is , dat hij later op 
eene zekere hoogte is blijven 
staan. Zijne composition voqr 
de viool, voornamelijk de con
certo's, behooren tot "de best 
geslaagde werken in die genre. 

RODRIGUEZ. — Zie FRANCIA. 
* ROEDERER (PIERRE LOUIS) , 

pair van Frankriß, in 1754 te 
Metz geboren, ahvaar hij par-
lementsraad was, ook werd hij 
lid der Nationale "Vergadering, 
en moest, nadat hij den koning 
den 10 Augustus had aangeraden 
zijne loevlugt bij de vergade
ring te zoeken, zieh verbergen; 
hij schreef ten gunste van Lo-
DEWUK XVI het Journal de Pa
ris y werd in 1796 lid van het 
instituut en hoogleeraar der na
tionale huishoudkunde, na den 

18 Brumaire werd hij door NA
POLEON senateur en .graaf, en 
onder koning JOZEF , minister 
van financien te Navels, in 1810 
minister in het hertogdom Berg, 
en in 1822 door LODEWIJK XVIII 
in de kamer der pairs opgeno-
men ; terwijl LODEWIJK PHILIP
PUS dikwijls zijnen raad inwon. 
Hij overleed den 17 December 
1835 , als do vriend van eene 
gematigde en verlichte opper-
magtigheid. Als nationale econo
mist schreéf hij onder anderen: 
l.o De la propriélé (Over het 
eigendom), 1830 ; — 2.° l'Es-
pril etc. (De geest der omwente-
ling van 1789), 1831; — S." 
Consequences etc. (Gevolgen van 
het hof-stelsel onder FRANCISCUS I 
ingevoerd), 1832; als geschied
kundige heeft bij bet belangrijke 
werk nagelaten: — 4.o Louis ele. 
(LODEWIJK XII en FRANCISCOS 1), 
2.0 uitg., 2 di ." , en als dra
malisch schrijver de geeslrvjke 
Comedies his tonques (Geschied
kundige blijspelen), Parijs, 1829 
enz. 

* ROELAS (PAUL BE LAS), een 
der uitmuntendste. schilders der 
Spaansche school, van Vlaaro-
sche afkomst, werd in 15"° 
te Sevilla geboren, en ontvißg 
hot eerste onderwijs van eenen 
bekwamen Schilder zijner g6-
boorteplaats. De buiteugewone 
vorderingen , welke hij pR"ec 

diens leiding in körten tijd ge-
maakt had, bewogen zijnen va-
der, om hem te zijner volkomene 
ontwikkeling naar Italie to «en
den. Hier nam hij vooral Ti«; 
AAN tot voorbeeld, en werke№ 
zijn er weinig kunstenaars, die 
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zoo diep in den geest van dezen 
meester indrongen ais ROELAS, 
die zieh daarbij echter steeds 
van eene slaafsche navolging 
onthield. Na zijne terugkomst 
te Sevilla trad hij in eene geeste-
lijke orde, doch leefde niettemin 
onafgebroken voor de kunst, 
tot aan zijnendood, die in 1620 
(volgens anderen in 1625) plaats 
had. Aan de talrijke meester-
stukken van ROELAS, waartoe 
voornamelijk behooren een Joan
nes de Dooper en Joannes de 
Evangelist; eene Hemclvaart; 
een / / . Ignatius de Martelaar 
en Ignatius Loyola; eene Aan-
bidding der Oester sehe wijzcn; 
een II. Jozef en Joachim, en 
vooral eene Apotheose van den 
H. Isidorus, alie te Sevilla, be-
wondert men behalve de naauw-
keurige teekening, het grandiose 

• der uitvoering, maar voorname
lijk de bnitengewone schoonheid 
des koloriels, waarin hij door 
geen ander' schilder der Spaan-
sehe school is geevenaard. 

* ROELOFS (ARJEN), in 1756 
in Vriesland geboren, een be-
roemdo vervaardiger van ma
thematische en optische instru
menten. Ofschoon van beroep 
éen landbouwer, bragt hij het 
door eigene oefening in verschil
fende wetenschappen zeer ver. 
Hij werkte gemeenschappelijk 
met zijne beide broeders PIETER 
en ALBERT en eenen zekeren 
RIENKS , die aan hem zijne be-
kwaamheid te danken had. Bij 
de uitbreiding hunner astrono
mische kennis- trachtten zij de 
vervaardiging van telcskopen tot 

I I I . DEEL. 

eene meer aanzienlijkehoogle'te 
brengen. In de sterre- en wis-
kunde had ROELOFS het zonder 
eenig onderwijs lot eene aan-
zienlijke hoogte gebragt, en 
met die kennis uitgerust, be-
wees hij aan de wetenschap de 
allerbelangrijkste diensten, zoo 
door de vervaardiging zijner 
voortreffelijke werktuigen, en 
de verbetering der- reeds be-
staande, als door de reeks zijner 
waarnemingen aan den hemel 
dagelijks te vergrooten, waartoe 
voornamelijk behooren, de be-
rekeningder voorbijgangen van 
Venus en Mercurius voorbij de 
zon, der zon-en maan-eklipsen, 
der waarneming der komelen 
enz. j hij heeft daarenboven een 
zeer geschikt comelarmm opge-
sleld, de tafols van LALANDE 
verbeterd enz. enz. ROELOFS 
overfeed als ridder van den Ne-
derlandschen Leeuw, in 1828, 
te Hijum, eendorp in Vriesland. 

ROEMER. 
•Wbk.- Zie VISSCHER 

Ü 

* ROGALINSKI (JOZEF), een 
beroemde Poolsche geleerde, 
leefde onder STANISLAUS AOGÜS-
TÜS , en stamde af uit eene 
öude, adellijke familie in Groot-
Polen. Reeds in zijn lö.o'jaar, 
begaf hij zieh te Krakau in de 
orde der Jesuiten, reisde later 
naar Parijs, om zieh in de 
wis- en natuurkunde verder te 
ontwikkelen, en naar Borne om 
in de godgeleerdheid te stude-
ren. Naar Polen leruggekeerd, 
word hij aan het Jesuiten-col-
legie in Posen, leeraar der proef-
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ondervindelijke naluurkunde. 
De beroemde wiskundige EULER 
bezocht hem en zijn observalo-
rium in Posen, op z'rjne door-
reis naar Petersburg, en vqnd 
er eene menigte matemalische 
en astronomische werktuigen 
en apparalen, welke ROGALVNSKI 
op zijne en zijner farailie kosten 
aangeschaft had. Behalve de ge-
wone uren van onderwijs, hield 
hij alle donderdagen openlijke 
en populaire voordragten in het 
museum, in welke Inj voorna-
melijk de handwerkers met het 
gebruik van mechanische Instru
menten bekend maakte. "toning 
STANISLAUS AUGUSTUS schonk 
hem eenen kostbaren ring, en 
later de orde van den heiligen 
STANISLAUS. Na de vernietiging 
van de orde der Jesuiten in 
1773, werd ROGALINSKI prelaat 
van bet Dom-kapitlel van Po
sen , en zelte zijne voortrefte-
lijke voordragten niet alleen 
voort, maar maakte zieh nog 
bwoemder door schoone en bij-
zonder slichtende predikatien. 
Bij zijn testament vermaakte 
hij zijn geheele vermögen aan 
verarmde handwerkers, die zieh 
het bedelen schaamden. Hij over
bed in 1802, in den ouderdom 
van 64 jaren. Van hem ver-
scheen het eerste werk over de 
natuurkunde in de Poolsche taal, 
in 5 dl.", met vele teekeningen 
en afbeeldingen, Posen , 1765, 
Daarenboven schreef hij een 
werk over de bouwkunde. 

ROGNIAT . (JOSEPH , vicomle 
BE)., Mtenant-generaal der ge
nie, in 1776 te Saint-Priest 
in Dauphine, uit eene achtbare 

familie gehören, trad in de eer
ste jaren der Fransche omw«n-
teling in dienst. In 1705 tot 
den rang van kapitein opge-
klommen, en naar het leger 
van den Rijn gezonden, werd 
hij eerst bij de afdeeling van 
DELMAS gepla'atst, wiens ver-
trouwen hij reglvaardigde, en 
in den roemrijken veldtogt van 
MOREAÜ, onderscheidde hij zieh 
den 26-Junij 1800,-in denslag 
van Neuburg. Bataillons-chef 
geworden zijnde, bleef hij bij 
het leger van den Rijn, endroeg 
bij tot de schillerende overwin-
ning van Hohenlinden. Tijdens 
de vredebreuk met Oostenriß, 
in 1 8 0 5 , andermaal te veld 
gelogen, onderscheidde hij zieh 
in 1807, bij het beleg van Rani-
zig,- ten gevolge van heiwelke 
NAPOLEON hem tot kolonel ver-
hief. In het volgende jaar naar 
Spanje gezonden, bewees hij 
hij het beleg van Saragossa, de 
grootste dienston; met den rang 
van brigade-generaal beloond, 
werd hij naar het groote leger 
beroepen, vvaarbij Inj den veld
togt van 1809 medemaakte, 
waarvan hij verslag heeft gege-
ven in zijne Consideraüons sw 
l'arl de la guerre, zonder daar-
mede NAPOLEON te kunnen be
hagen , die in dal werk het 
onlwerp meende to ontwaren, 
om zijnen roem te verduisteren, 
hotwelk geenszins de bedoelmg 
van ROGNIAT was. Andermaal 
naar Spanje gezonden, opende 
hij den veldtogt van 1810 met 
de belegeringen van Tortoso en 
Tarragona, welke met nadrun 
werden doorgezet. Na de 1 D ' 
neming dezer beide gewig h r a 
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plaatsen, tot divisie-generaal 
benoemd, slreed hij onder do 
muren van Sagunta \Murvie-
drd], waarvan bet beleg in de 
maand October 1811 begonnen 
en voleindigd werd. Ook had' 
hij nadrukkelijk deel aan de 
inneming van Valencia. In 
1813 tot het groote leger be-
roepen, werd hij met de ver-
sterking van Dresden belast. 
Gedurende den veidtogt in 
Frankrijk, Voerde hij het bevel 
over de genie te Metz. By de 
terugkomst des konings, werd 
hij tot grool-qfficier . van het 
legioen van eer verheven, en 
tot lid der commissie van oor-
log benoemd. • In 1816 zaf hij 
in den raad voor, welke het 
doodvonnis legen den generaal 
BRAYER uitsprak, aan wiens 
zijde hij later in de kamer der 
pairs moest zitting nemen, "en 
was lid van dien, welke DROÜET 
vrijsprak. Algemeen inspecteur 
der genie zijnde, werd hij in 
1820 lid van" den raad van 
verbetering der polytechnieke 
school, en ontving laier den 
last, om aan den hertog van 
Bordeaux de ee'rsle lessen der 
vestihgbouwkunde le geven. In 
1829 in de akademie van we-
tenschappen opgenomen, las hij 
in dezelve verscheiden Vcrhan-
delingen voor.' Toen na de 
omwenleling van 1830 de lilel 
van algemeen inspecteur der 
genie was ingelrokken, verkreeg 
liij een verlpf van verscheiden 
maanden, eh kwam eerst na 
zijne vcrheffing tot de waardig-

•heid van pair te Parijs terug. 
Da overdreven werkzaamheden 

Ü 

ondermijnden zijne gezondheid, 
en toen hij zijn einde voelde 
naderen , vervulde h i j , als een 
man die de geheele nietigheid 
des levens inziet, al zijne gods-
dienstpligten, en overleed den 
10 Mei 1840, den roem na-
latende van een' uitmuntend 
officier en een' bekwaam admi
nistrateur. Men heeft van hem : 
l . o Belation etc. (Verhaal der 
belegeringen van Saragossa en 
Tortosa, in den halsten oorlog 
van Spanje), 1814, in 4 , t 0 ; — 
2.o Considérations etc. (Bespie
gelingen over de krijgskunde), 
1816, 2.e uitg. 1817, in 8/«>, 
een door de lieden van het 
vak zeer op prijs gesleld werk. 
NAPOLEON, wiens veldlogts-ont-
werpen er geslrengelijk in be-
oordeeld worden, had op Sint 
Helena ondernomen hem te we-
derleggen. BOGNIAT deed eenè 
Béponse etc. (Anlwoord op zijne 
crilisehe aanmerkingen) in het 
licht verschijnen ; — 3.o Situ
ation etc. (Toesland van Frank
rijk in 1817), in 8.™ - . _ 
4.o Des gouvernements, 1819 , 
in 8 . T 0 , dat uit vier deelen 
moest beslaan, doch waarvan 
slechts bel eerste in het licht 
is versehenen. In de zitting 
van de karaer der pairs van 
den 22 February 1841, werd 
zijne lofrede door den graaf 
BACDRAND uitgesproken. 

ROGOET (FRANÇOIS , graaf), 
luilenanl-generaal, in 1770 te 
Toulouse geboren, was in den 
ouderdom van 19 jaren als een-
voudig soldaal, bij het infante-
rie-reg.1 van Guyenne in dienst 

2 ' . . 

file:///Murvie-
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getreden. In 1799 tot koionel, 
in 1804 tot brigade- en in 1811 
tot divisie-generaal bevorderd, 
had hij al de oorlogen der re-
publiek en des keizerrijks me-
degemaakt. Te Waterloo voerde 
hij het bevel over de oude garde, 
en bleef het laatste, met het 
laatste bataillon, op het slag-
veld , zelfs toen alles verdwenen 
was en er geen leger meer be-
stond; hij hield zieh den vol-
genden dag bezig met er al de 
brokkelingen van te Vereenigen, 
en nog voor Parijs en bij het 
leger der Loire voerde hij het 
bevel over de garde. In 1815 
op retraite gesteld, werd hij 
eerst in 1830 tot activiteit te-
ruggeroepen. In 1834 tot pair 

• van Frankriß benoemd, be-
kwam hij tevens het commande-
menl over de militaire afdeeling, 
waaivan Lyon de hoofdplaals is, 
en bleef zoolang in dienst, als 
zijne door, lalrijke wonden on-
dermijnde gezondheid hem toe-
liet aan zijn land nultig te zijn. 
Hij overleed te Parijs den 7 
November 1846. Hij onder-
scheidde zieh niet minder door 
zijne dapperheid, dan door zijne 
bekwaaroheid om de troepen te 
organiseren, en dezelve aan 
krijgstucht le gewennen. 

ROJIAGNOSl (GlAN-DOMlNICO), 
een beroemd publicist, den 13 
Decb. 1761 te Salso-Maggiore, 
bij Piacenza, uit eene patricische 
familie geboren, ging, na zijne 
voorbereidende Studien te heb-
ben volbragt,' den leergang der 
regtsgeleerdijeid te Parma vol-
gen, alwaar bij in 1786 het 
doctoraal ontving. Met eenen 

waarlijk , wijsgeerigen geesl bo-
gaafd, gaf hij daarvan bewijs 
in zijn Genesi del diritto penale 
(Oorsprong van het Strafregt), 
dat in 1791 in 'het licht vef-
scheen, doch in het begin niet 
veel bij vai vond. Twee jaren 
later te Trente tot praetor be
noemd , welke post gelijk stond 
met dien van president der regt-
bank , verwierf hij in zijne be-
trekking de algemeene achting, 
en de welwillendheid van den 
vromen bisschop, die hem den 
titel van hofraad gaf. De ver-
anderingen , welke de Fransclie 
overheersching in dat gedeelle 
van Italie le weeg bragt, wer
den voor ROMAGNOSI de oorzaak 
van onreglvaardige vervolgingen. 
Toen de oude orde van zaken 
te Trente hersleid was, oefende 
hij er het beroep van advokaat 
ui t , en , ofschoon vreemd aan de 
staatkundige partijen, werd hij 
als zamenzweerder aangeklaagd, 
voor de reglbank van In&bruck 
belrokken, die hem vrijsprak. 
Nadat de overwinning van Ma
rengo de Franseben andermaa 
in Italie had gebragt, werd 
ROMAGNOSI in 1802 tot hoogleer-
aar van hei Jus Publicum aan 
de universileit van Parma be
noemd; eenigen tijd daarnabe-
kwam hij den titel van raad 
bij het ministerie van jasliUe, 
en werd in die noedanigheiö 
met de herziening van het cti-
mineele wetboek belasi; daarna 
eenigen tijd als hoogleeraar van 
het burgerlijke regt naar um 
gezonden, en eirtdelijk n a a r ^ 
lane teruggeroepen, om er 
leersloel der wotgevin^ » » 
Ideedon, van welken hij i° l 
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1817 het sieraad was. Toen in 
dat jaar alle bijzondere leerstoe-
len der regten werden opgehe-
ven, bekwam hij zulk een on-
beduidend pensioen, dal hij zieh 
genoodzaakt zag ora in de uit-
oefening van het beroep van 
advocaat andere hulpbronnen te 
zoeken. Zijne betrekkingen met 
de hoofden van den opstand 
van 1 8 2 1 , maakten hem ver
dacht in de oogen der Oosten-
rijksche gozagvoerders; in de 
gevangenissen van Venetie op-
gesloten, werd h i j , na zijne 
pnschuld verdedigd te hebben , 
bij gebrek aan bewijzen, weder 
in vrijheid gesteh!, en kwam 
te Milane lerug, alwaar hij we
der begon aan de Italiaansche 
tijdschriften arlikels over de 
staalkunde te leveren, en consul-
tatien te geven, waarvan de op-
brengst het voornaamste gedeelte 
van zijn bestaan uitmaakte. Het 
is op deze wijze dat hij, zonder 
zieh te beklagen, in debeperkt-
heid en indeafzonderingleefde, 
lerwijl hij in zijn groot vernuft 
en in eene volkomene onderwer-
ping, redmiddelen legen de on-
gunstige fortuin vond. Hij 
overleed te Milane den 8 Junij 
1835. Daags na zijne lijkpleg-
tigheden, werd, er eene intee-
kening geopend, om hem een 
standbeeld opterigten, hetwelk 
men thans in de Ambrosiaansche 
bibliotheek geplaatst zietj hij 
was corresponderend lid van het 
inslituut van Franlirijk. Zijne 
Volledige werken zijn te Flo-
rence, in 1834, in 5 dl." in 
8 . v o , in het licht gegeven. On-
der al zijne vrij talrijke ge-

schriften, zijn de belangrijksle, 
de reeds genoemde Oorsprong 
van het strafregt, welke ver
scheiden uilgaven heeft gehad, 
en ""die nog tot grondslag bij 
het onderwijs in eenige univer-
siteiten. van Italie en Duilsch-
land dient, en de Introduzione 
alle studio del dirilto publieo 
universale (lnleiding tot de he-
oefening van hol algemeen open-
haar regt), Parma, 1805, 2 
dl. t t , in 8 .v°; 5.°uitg., Milane, 
1836, 2 dl.», in 16. m ° 

* ROMBACH (GERRIT KAREL), 
een der beroemdste Nederland-
sche tooneelspelers in komieke 
rollen, werd in 1784 geboren, 
en was gedurende een lijdvak 
van bijna 30 jaren het sieraad 
en de Just van den Amsterdam-
schen schouwburg. Zoowel 
vreemdelingen als landgenooten 
bewonderden hem als een' der 
grootsle kunstenaars, welke het 
Hollandsche tooneel ooil bezelen 
heeft. In zijn 20.° jaar begon 
hij zijne tooneelloopbaan, als 
baszanger in de opera, welk 
kunstvak hij echter, nieltegen-
staande hij van de natuur eeh 
voortreffelijk orgaan tothetzelve 
had onlvangen, weldra wegens 
zijn niet al le sterk ligchaams-
gestel, moest laten varen. Hij 
werd thans eerste komiek, en 
heeft in het blijspel eenenbuilen-
gewonen roem verworven. In, 
1831 echter namen zijne. lig-
chaamskrachten zoo sterk af, 
dat hij niet dan zeldzaam meer 
op het tooneel verscheen. In 
den zomer van 1833 had hij 
zieh tot het gehruik der zee-

3'.... . ' ' '".' ';" „• 
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bauen naar Scheveningen bege-
ven , en het is aldaar dat hij 
zeer onverwachts, in dea ou-
derdora van 49 jaren, bezweek. 
Hij was een fijne komiek, die 
niet door- zoogenaamde grappen 
of kluchtigheden , maar werke-
lijk door zijn genie den lachlust 
opwekte. 

* ROMBERG (ANDREAS), neel 
van BERNARD R. (zie dat Art. 
•Wik.-), een even zoo bekwame 
coraponist als vioolspeler, werd 
in 1769 le Vedile in het Neder-
stift Munster geboren, ontving 
ten huize z'rjns vaders, een vir-
tuoos op declarinet, metzijnen 
neof BERNARD, zijne eerste op« 
leidingj daarop reisde hij in 
beider gezelschap naar Amster
dam en Parijs, kwara in 1790 
aan de kapel te Bonn, begaf 
zieh in 1795 met BERNARD op 
reis, bleef daarop in Hamburg, 
tot dat hij in 1815 muzijk-di-
rector in Gotha werd, waar hij 
in 1821 overleed. Men heeft 

, van hem Symphonien, Quatuors, 
Quintetten, in welke men eene 
zeer zuivere harmonie, bij eene 
losse en bevalligo vloeibaarheid 
der melodìe grootelijks prijsl. 
Bijzonderen bijval genoot zijne 
compositie der Glocke van 
SCHILLER. 

* Rpos, eene beroemde schil-
dersfamilie, tot w e l k e behoo-
ren : 1. JOHANN HEINRICH , een 
voortreffelijke dier- en landschap-
schilder, in 1631 te Ottemdorf 
in den Paus geboren, vörmde 
zieh te Amsterdam onder JULIEN 
»n JARDIN en ADRIAAS DE BIE, 
leefdé sedert 1656 , te Frank

fort a/M., alwaar hij in 1685 
in eenen noodloltigen brand ora 
het leven kwam. Zeer gezocht 
en geprezen zijn voorai zijne 
veedriften; — 2 . THEODOR, 
broeder van den voorgaande, in 
1638 te Wesel geboren, en in 
1698 te Kassel overleden, ver-
wierf in dezelfde genre, en 
ook als plaalsnijder groóte be-
roemdheid. — Onder de zonen 
van JOHANN HEINRICH wijdden 
zieh met onderscheiding aan 
hetzelfde vak too.- 3. PHILIPP 
PETER, ook Bosa di Tivoli ge-
naamd, in 1655 te Frank fort 
geboren, begaf zieh in 1677 
naar Borne, leefde vervo/gens 
in Tivoli, en overleed, door 
zijnen losbandigen levenswandel 
lot groóte eilende vervallen, in 
1 7 0 5 , te Rome; — 4. JOHAHN 
MELCHIOR , in 1659 te Frank
fort geboren, waar hij, na eenig 
verblijf in Italie, woonde, en 
in 1731 overleed; — 5 . JOSEPH, 
een kleinzoon Van PHILIPP Pß-
TER , een dier- en landschap-
schilder, in 1728 te Weene» 
geboren, en aldaar in 1805 als 
directeur der keizerlijke galenj 
overleden. 

ROOST (WILLEM VAN), kanonik 
en plebaan der hoofdkerk tan 
Mechelen, heeft zieh in het be
gin der 18.e eeutf, door zijne 
tegenkantingen tegen de beslm-
ten der l e r k gemeend te on-
derscheiden, en zieh daardoor 
vele onaangenaamheden berok-
kend. Men heeft van hem: j-° 
Points etc. [Geesieliße punm 
van zedeleer), Antwerpen, 1 '°; ' 
2 dl .»; — 2.o La bonne f-
{De goeäe regel der w^nW 
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vefening), Antwerpen, 1714 ; 
— 3.0 Psaumes etc. {Psalmen 
van DAVID met horte overwegin-
gen over den geschiedkundigen, 
geeslelijken en zedelijken zin), 
Gend, 1725. Deze werken wer
den door den kardinaal D'ALSACE 
(zie dat Art. -Wbk,-), aarlsbis-
schop van Mechelen, in 1728 
veroordeeld, en de schrijver 
van losbandigheid en een zijnen 
Staat onwaardiggedrag'overtuigd, 
moest, ten gevolge van een von-
nis van denzelfden aartsbisschop 
van 2 0 Augustus 1728 opgeslo-
ten worden; maar hij nam de 
vlugt naar Holland, alwaar hij 
in 1746 overleed. 

ROQUEFORT (J. B . BONA VEN
TURE), een geleerde letlerkundige 
en Woordenboekschrijver, in 
1777 te Lyon geboren, begon 
er zijne S tud ien , die door de 
omwenteling werden afgebroken. 
In eene militaire school geplaätst, 
verliet hij dezelve als onderlui-
tenant der arlillerie, maakte 
eenige veldtogten mede, en kwam 
le Parijs, alwaar hij begon met 
piano-lessen tegeven. Metgeest-
drift voor de toonkunst bezield, 
maakte hij over den oorsprong 
dier kunst , over de oude en 
nieuwere instrumenten van ver
schilfende tijdvakken, nasporin-
gen, die bij hem aanleiding 
gaven tot de beoefening der ta
len , en voornamelijk der oude 
Fransche taal; en wijl hij zeer 
werkzaam was, verzamelde hij 
een onnoemelijk getal bouwstof-
fen, welke hem dienden om 
later werken zamen le stellen, 
aan welke hij zijnen roem te | 

ü 

danken had. In de Keltische 
akademie opgenomon, werd hij 
een der werkzaamste leden der-
zelve, hij was het , die dezen 
eenigzins onbepaalden titel, door 
dien van maatschappij der oud-
heidkundigen van Frankrijk 
deed vervangen, welken zij be-
houden heeft. Hij behaalde irt 
1815 eenen prijs bij de akade : 

mie van opschriften, door eene 
belangrijke verhandeling oyer 
den Staat der Fransche dicht-
künde, in de 12.° en 13.« eeuw. 
Hij leverde vervolgens. uitgaven 
van verschilfende nieuwere wer
ken , en de eerste der Gedichten 
van MARIA van Frankrijk, de 
beste dichteres en zeker de be-
valligsle van de 13.E eeuw. AI 
zijne werken, en zijne ontwist-
bare künde waren niet in staat 
hem eenen achtbaren stand le 
bezorgen, wijl zijn gedrag in 
waardigheid te kort schoot. In 
de beslommering van den arbeid 
en lijdend, verliet hij Parijs, 
om in Guadaloupe een erfdeel 
in ontvang le gaan nemen, en 
hij overleed aldaar den 17 Junij 
1834. Hij heeft zijne geleerd-
heid in eene menigte losse stuk-
jes, en letterkundige dagbladen 
en in de verhandelingen der 
maatschappij van oudheidkun-
digen uitgostrooid; hij heeft 
verscheiden werken herzien, en 
aan verscheiden andere mede-

'gewerkt, welke ons bestek ons 
niet toelaat te vermelden; wij 
willen ons d us bepalen tot 'de 
aanhaling van diegene zijner 
Schriften, aan welke hij eenigcn 
roem le danken heeft, en die 
zijnen naam vöor de vergelelheid 
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schijnen te moeten . bevrijden : 
l.o Glossatre etc. (Woordenboek 
der Romanische taal), Parijs, 
1808 , 2 dl.», in 8 . T 0 ; met een 
Supplement, 1820 , in 8.T° , een 

,zeer nultig werk, enhetwelkde 
plaals kan bekleeden van da t , 
hetwelk STE. PALAYE, volgenseen 
veel uitgebreider plan begonnen 
had, maar niet ten uitvoer heefl 
kunnen brengen. Het is ligt 
te begrijpen, dat ROQUEFORT 
zieh het werk van zijnen voor-
ganger ten nulle heeft gemaakl; 
— 2.o Etat etc. (Toestand der 
Fransche dichlkunde in de 12." 
en 13.° eeuw), Partys, 1814, in 
8 . ™ ; er bestaan exemplaren 
van met eenen lilel van 1821, 
waarbij gevoegd is eene Disser
tation etc. (Verhandeling over 
het Volkslied bty alle volken); 
— 3.o Dictionnaire etc. (Etymo
logisch Woordenboek der Fran
sche taal), waarin de woorden 
volgens de verwantschap zijn 
gerangschikt, Partys, 1829 , 2 
dl.», gr. in 8 . ™ , een welge-
schreven en voor het gebruik 
zeer gemakkelijk werk. 

ROSATI (Mgr. JOZEF), een 
vrome en ijverige missionaris, 
in 1790 te Sora in het koning-
rijk Napels geboren, begaf zieh 
in de congregatie van den hei
ligen LAZARUS, en na denproef-
tijd van het noviciaat tehebben 
doorgebragt, scheepte hij zieh 
in , om het Evangelie in de nog 
wilde gewesten van Noord-Anie-
rika te gaan verkondigen, hij 
was het, die het eerste gesticht 
der Lazaristen in de Vereenigde 
Staten opriglte, waarin hij 2 5 
jaren in de werkzaamheden der 

mission doorbragt. Bij de op-
rigting van het bisdom van 
Si . Louis, in den Staat van 
Missouri, werd hij tot «ersten 
herder van hetzelve benoemd, 
en dit nieuwe dioeees had hem 
weldra met eene hoofdkerk, al 
de instellingen te d a n k e n , welke 
tot den bloei der godsdienst 
vereischt worden. Te Rome 
gekomen, om er verslag van 
zijn dioeees afteleggen, overleed 
hij aldaar den 25 September 
1 8 4 3 , levendig betreurd door 
den waardigen Paus GREGORIUS 
XVI, die zijne Verdiensten waar-
deerde, en hem met eene bijzon-
dere toegenegenheid vereerde. 

ROSELLIM (HIPPOLYTUS) , een 
oudheidkundige in 1800 tePJs« 
geboren, vond, terwijl hij in de 
godgeleerdheid studeerde, onder 
zijne meesters een' serviler reli- j 
gieus, zeer ervaren in de pen-
ningkunde, die hem smaak voor 
de oudheidkunde inboezemde, 
Hij ontving niettemin in 1821 
den docloralen lau wer; maar 
verliet weldra de théologie, om 
te Bologna, onder de leiding 
van den beroemden MEZZOFANU 
(zie dat Art.) de Ooslersche 
talen te gaan beoefenen. № 
zieh door eene Verhandelt^ 
over de oudheid en de echtheid 
der Massoretische punten (zie 
MASGLEF -Wbk.-) bekend teheb
ben gemaakt, bekwara hij den 
leerstoel der Oostersche talen 
te Pisa. De ontdekkingen yan 
CHAMPOLLION in de verklaring 
der hJeroglyphen, prikkelden 
zijne nieuwsgierigheid zoo zeer, 
dat hij alle andere Studie m 
varen, om zieh met die der 
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hieroglyphen bezig te houden. 
Hij vergezelde CHAMPOLLION op 
zijne reis naar Italie, kwam 
met hem te Parijs terug, en 
na vernomen te hebben dat de 
Fransche regering dien geleerde 
ging uitzenden, om de gedenk-
teekenen van Egypte te ondér-
zoeken, verkreeg hij van den 
groot-hertog van Toskanen eenen 
dergelijken last. De beide zen-
delingen gingen op het einde 
van Julij 1828 gezamenlijk 
scheep, en besteedden vijftien 
maanden mèt het bezoeken der 
oudheden van het iV#Mand. Bij 
zijne terugkornst, deed ROSEL-
LINI zijnen le'erstoel der talen in 
eenen leerstoel der oudheidkunde 
veranderen, ten einde het regt 
te hebben, ora over zijne ont-
dekkingen te spreken. Hij was 
bestemd ora met CHAMPOLLION 
(zie dal Art.) het resullaat der-
zelve in het licht te geven; 
maar de vroegtijdige dood van 
dezen geleerde noodzaaktehem, 
om zieh alleen met de.uitgave 
te belasten, hij werkte nog aan 
dezelve, toen hij den 4 Junij 
1843 te Florence overleed. Dit 
groote werk is getiteld :. / Mo
numenti dell' Egitto e della 
Nubia ,• Florence, 1832—45, 
10 d l . n , in 8.™, en alias in 
folio. De beide laatsle deelen 
zijn door zijne vriendon ten 
einde gebragt. ROSELLINI heeft 
veel nut getrokken uit de werken 
van CHAMPOLLION; maar de be-
oefening der gederikteekenen had 
hem onderwezen, en zijne ver-
klaringen verschillen soms van 
die van zijnen meester. Wat 
zijne Elemenla lingua wgypti-

Ü 

¡1; acce, vulgo сорИсог, Йоте, 1837, 
in 4 . t 0 , betreft, zoo is zulks 
siech tseene vertaling der spraak-
kunst van CHAMPOLLION, en het 
is evenzeer van den Franschen 
geleerde dat de Verftlaringen 
zijn, welke pater UNGARELLI , 
onder den Паат van ROSELLINI, 
in zijne Inlerpretalio obeliscorum 
urbis, Rome, 1842, in folio, 
heeft opgenomen. ROSELLINI 
heeft al zijne handschriften aan 
de universiteit van Pisa, gelega-
teerd, waarvan hij sedert ver
scheiden jaren bibliothekaris 
was; onder dezelve bevindt 
zieh een onvoltooid Rierogly-
phisch Woordenboek, tot de ver-
vaardiging van helwelke men 
vermoedt dat dal van CHAMPOLLION hem niet nutteloos zal z]ja 
geweest. 

* ROSEN (GREOORIDS, baron 
VON) , Russisch keizerlijke gene-
raal der infanterie, enadjudant-
generaal, was van > Zweedschen 
oorsprong, en werd in 1772 
geboren; in 1789 trad hij in 
Russische dienst, werd in 1803 
kapitein, in 1806 kolonel en 
commandant van het eerste Jager
regiment. Als zoodanig vocht 
hij in 1806 en 1807 tegen de 
Franschen, in 1808 tegen de 
ZwedenJn Finland, werd ge-
neraal-majoor, in 1815 comman
dant eener brigade.en in 1812 
der eerste garde-brigade, met 
welke hij zieh voornamelijk bij 
Mosaisk en bij de vervolging 
der Franschen onderscheidde., In 
1813 aan het hoofd der eersle 
afdeeling der garde gesteld, kwam 
hij echter bij Lützen an Bautzen 
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met haar hiet in het gevecht, 
daarenlegen maakle dezelve bij 
Kulm een aanmerkelijk ge-
•deelte van het corps van Os-
TERMANN uit. Als luilenantge-
neraal maakle hij den slagvàn 
Leipzig mede, en slreed ip 
1814 le Arcis sur Aube en bij 
Parys. Na den iweeden Parij-
scheii vrede voerde hij het be-
vel over het eersle infanterie-
corps, werd generaal-adjudant 
en generaal der infanterie. In 
1831 voerde ROSEN het zesde 
infanterie-corps tegen de Pool-' 
sehe opslandelingen aan , en 
vormde daârbij den regtervleu-
gel van het Russische centrum, 
vocht in Februarij bij Wawre, 
besliste bij Grochmv, werd daarop 
den 30 Maart bij Dembe Wielki 
aangevallen en week eerst voor 
de overmagt, toen zijn corps 
bijna de helft verloren had, 
moest den 10 April nogmaals 
het nadeelige gevecht van Iganie 
doorstaan, en werd te zijner 
reorganisering naar de Russi
sche grenzen teruggezonden, 
kwarn eerst in Augustus weder 
in delinie, sloot Praga in, doch 
werd tegen het einde derzelfde 
maand, door den Poolschen ge
neraal RAMORINO (zie dat Art.) 
naar Lukow, Miendryrzes en 
Brzask teruggedreven. Hierdoor 
echter werd RAMORINO te ver 
van- Warschau afgetrokken, om 
deze stàd té hulp te kunnen 
komen, en dezelve viel den 7 
September. Dadelijk ging Ro-
SEN met de generaals ROTH en 
KRASSINSKY aanvallender wijze 
te werk, en zij drongen RAMO
RINO naar de Oostenrijksche 
grenzen, welke deze den 16 

September overschreed, en al-
d a a r de wapens nederlegde. Na 
den oorlog bekwam ROSEN het 
tweedeafgezonderdeEaukasische 
corps, waarvan hij zieh echter 
weder heeft losgemaakt. Daar-
entegen heeft hij in wetenschap-
pelijke betrekking, door zijne 
ambtsbetrekking en buitenge-
wone middelen begunstigd, in 
den Kaukasus zieh meer dan 
een zijner voorgangers verdien-
stelijk gemaakt, en het is aan 
zijne geographische en naluur« 
historische nasporingen, dat man 
de beide schoone kaarten te 
danken heeft, welke onder zijn 
opzigt en Z i j n e leiding door den 
generaalstaf van het Kaukasi
sche corps ontworpen, en in 
1834 le Petersburg in yktidrak 
versehenen zijn, welke uit 20 
bladen beslaande kaarten, de 
Kaukasische en aangrenzende 
landen op d e naauwkourigsle 
en uilvoerigste wijze voorslellen. 
ROSEN leefde in de laatste jaren 
in groote afgetrokkenheid le 
Moskau, w a a r hij den 12 (24) 
Augusius 1841 i's overleden. 

* ROSEN (FRIEDRICH AUGUST), 
een beroemd kenner der Oosler-
sehe talen, den 2 September 
1805 te Hanover geboren,zelte 
i n Parijs, de i n Bcrlijn be
g o n n e n S t u d i e van het Sanskri
tisch voort, en leerde. de Ooster-
sche talen aan de-universitär 
van London, alwaar hij* n a ' 
zijne belrekkingen te hebwn 
nedergelegd, den 12 Septem«"* 
1837 overleed. Tot de voor-
naamsle Schriften van dezen 
bondigen en ijvorigen geleeroe 
behooren .- 1.» The Algebr* «/ 
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Muhamed ben Musa, in net 
Arabisch en : Engelsch, London 
1831; — 2.o A Dictionary Ben
gali and Sanskrit, van HAUGH-
TON , 1833, en voornamelijk: 
— 3.o Bigreda-Sanhita, 1838. 

ROSENMULLEH (ERNST FRIE
DRICH KARL), beroemde hoog-
leeraar der Oostersche talen, 

' oudste zoon van JOANNES GEOR-
GIUS R . (zie dat Art. -Wbk.-), 
werd den 10 Decbr. 1768 te 
Hessberg, een dorp bij Hildburg
hausen, waar zijn vader toen-
maals predikant was, geboren.' 
Na -zijne humaniora te Leipzig 
te hebben volbragt, werd hij 
in 1787 meester in de vrije 
kunsten, en in 1792 tot het 
doctoraat bevorderd, drie jaren 
later bekwam hij eenenbuilen-
gewonen leerstoel voor de Ara
bische taal, en werd in 1813 
tot gewoon hoogleeraar der Oos
tersche talen aangesteld. Zijne 
talrijke werken over de talen, 
over de bijbelsche letter- en oud-
heidkunde, en zijn Commenta-
rium op het Oude-Teslament 
hebben hem eenen grooten roem 
verworven.' Deze geschriften ge-
tuigen in'de daad van vele kunde 
en belezenheid, maar zijn dik-
wijls al te vrij. Ofscboon hij 
in de 2.e uitgave zijner Scholia, 
eenige vermetele verklaringen, 
welke in de eerste voorkomen, 
heeft herroepen, moet men de-
zelve echter niet dan met veel 
wantrouwen lezen, want vele 
andere verklaringen en uitdruk-
kingen, welke hij heeft later) 
bestaan, mag men evenmin aan-
nemen. ROSENMULLÜR , overleed 
te Leipzig, den 17 September 

1837. Zijne . voornáamsle wer
ken zijn: l . o Scholia in Vetus-
tesiamenlum , Leipzig, 1788 tot 
1835 , 23 dl.», in 8 . V 0 - — 2 .0 
Arabisches Elementar- und Le
sebuch, 1799; — 3 . 0 Handbuch 
für die Literatur der bibl. Kritik 
und Exegese, 4d l . " , Güttingen, 
1797—1800; —• 4.0 Deversione 
Pentateuchi pérsica, Leipzig , 
1813; — 5 .0 Das alte und neue 
Morgenland, oder Erläuterungen 
der heil. Schrift aus der na
türlichen Beschaffenheit der Sa
gen, Sitten und Gebräuche des 
Morgenlandes, 6 d U , 1818 tot 
1 8 2 0 ; — 6.0 Handbuch der 
biblischen Altherthumskunde, 4 
dl.», 1823—1831, bleef onvol-
tooid; — 7.° Institutiones ad 
fundamenta li/nguce arabicce, 
Leipzig, 1818, in 4 . t 0 ; een werk, 
volgens de Arabische Spraak-
kunsl van SVLVESTRE DE SACY 
ontworpen; —• 8.° Selecta qum-
dam arabum adagia, nunc pri-
mum arabice edita, Leipzig, 
1797. ROSENMDLLER heeft daar-
enboven verscheiden vreemde 
werken in het Hoogduitsch ver-
taald, en dat van LOWTH, De 
Sacra hebmorum poesi, Leipzig. 
1 8 1 5 , met belangrijke aantee-
keningen en verhandelingen ver-
rijkt. 

ROSINI (KAREL MARIA), een 
beroemde oudheidkundige, in 
1749 te Napels geboren; ont-
ving zijne eerste opvoeding bij 
de Jesuiten, en bragt zijne Stu
dien, zoowel in het seminarle 
als in het aartsbisschoppelijk 
Jyceum ten einde. Na de heilige 
wijdingen te hebben ontvangen, 
werd ntj met het onderwijs be-
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last van hel Grieksch enLatijn 
in het seminane, waarvan hij 
prefekt werd. Aan zijnen mees-
ter IGNARRA (zie IGNAR -Weh.-) 
toegevoegd vqor de verklaring 
der papyrus, in de bonwvallen 
van Herculanum onldekt, volgde 
hij hem later op in den leer-
stoet der heilige Schrift, en wist 
het onderwijs en de werkzaam-
heden, waarmede hij belast werd 
als lid der archeologische aka-
demie, sedert derzelver reor'ga-
nisalie, te doen gepaard gaan. 
Maar hij was genoodzaakt de-
zelve aftebreken, toen hij , in 
1777 tot het bisdomvan Poz
zuoli benoemd, zieh geheel aan 
de administrate van zijn dio-
cees moest toewijden. MURAT,-
koning van Napels geworden 
zijnde, bewees hem vele wel-
willendheid, en benoemde hem 
tot groot-aalmoezenier en Staats-
raad. Bij de terugkomst van 
FERDINAND, werd hij achtereen-
volgend tot minister van on
derwijs en voorzitter van de 
staats-consulta benoemd. Te 
midden zijner talrijke bezighe-
den, verloor de. deugdzame pre-
laat geenen oogenblik de geesle: 
lijke en tijdelijke behoeften van 
bet zijner zorgen toeverlrouwde 
diocees uithetoog. Hijoverleed 
te Pozzuoli, den 11 Februarij 
1836. Men heeft van hern: l . o 
Nuovo metodo per imparare la 
lingua greca, Napels, 1784, in 
8.TO , dit is, eene vermeerderde 
vertaling. der Grieksche spraak-
kunst van Port-Royal; — 2." 
Re vero studiorum scopo, ib, 
1787 , in 4 . i o ; _^ 3 > 0 Deuue. 
rarum utilitate nullo non tem
pore capienda, ib. 1766,in 4.to-

— 4.° Dissertalio isagogiea ad 
herculanensium" voluminum ex-
planationem, Napels, 1797, in 
fol.j — 5 .o Herculanensium volu
minum gum super sunt, ib. 1793 
tot 1 8 2 3 , 3 dl.", in fol. 

* ROSSESI (MAARTENVAN), een 
berucht Geldersch veldoversle, 
die zieh voornamelijk indeeerste 
helft'der 16 eeuw onderscheidde, 
sproot uit een aanzienlijk Gel
dersch geslacht, en werd in 
1518 bij erfenis heer van POM-
deroijen; hij voerde reeds vroeg 
als hopman het bevel over eene 
aanzienlijke magt van ruilerij 
en voetvolk, waarmede de lcrijgs-
zuchtige Geldersche herlog KA-
REt VAN EGMOND , legen den 
bisschop van Utrecht den oorlog 
voerde. MAARTENspreiddedaarbij 
wonderen van dapperheid en 
beleid ten toon, ontwierp vaak 
reusachtige plannen, waarbij hij 
echter door zijnen onberaden 
spoed, dikwerf grootelijks gevaar 
hep. In 1521 benoemde KAREL 
hem tot zijnen veldmaarschalk; 
in 1528 rukte hij uit Utrecht, 
dat toenmaals in de magt der 
Gelderschen was , op 's Graven-
hageun, dat hij midden in den 
wicht van 3 zijden aanviel en 
overrompelde. Onbeschrijfelijk 
was het looneel van angst en ver-
warring, hetwelk zieh lhans.m 
die stad opdeed; de plundering 
was algemeen en men wil dat 
bedden enkussens uitgeschud, 
en met goud en kostbaarbeden 
gevuld werden, en na nog eene 
brandscbatting van /20,000 ge-
vorderd te hebben, verliet MA*JJ-

TEN VAN ROSSEM , met zijn vow 
en met eenen onnopmelijken bun 
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beladen, den volgenden morgen 
's Gravenhage weder. Eenigen 
tijd daarna, wilde hij den dap-
peren SCHENK VAN TAUTENBURG 
noodzaken, het beleg van Bas-
seit, in Over-IJssel oplebreken, 
maar de uitslag dier poging viel 
voor VAN ROSSEM niet gunstig 
ui l , de stad gaf zieh over. La
ter voerde hij eenige jaren in 
Oost-Vriesland, in Groningen 
en de Ommelanden den oorlog, 
waar hij tovens eenige staat
kundige onderhandelingen aan-
knoopte. Na den dood van hertog 
KAREL, Steide hij zijn.zwaard 
beschikbaar voor deszelfs opvol-
ger, herlog WILLEM VAN KLEEF. 
In 1542 trok hij met 12,000 
man voetvolk en 2000 ruiters, 
ter ondersteüning van Frankrijk 
tegen den keizer, mm Brabant 
op, alwaar hij zoo vele dorpen 
verbrandde en plunderde, dat 
zijn naam alleen overal schrik 
en onlzetting inboezemde. Na 
aldaar echter in zijne hoofdbe-
doeling het hoofd te hebben 
gestooten, waagde hij eenen aan-
slag op Amersfoort, welke stad 
zieh na eene vijfde beslorming 
aan hem moest overgeven, en 
eene zware brandschalting en 
de uilplundering van alle ge-
wijde en ongewijde gebouwen 
niet pntgaan kon. Toen in 1548 
Gelderland aan KAREL V was 
ten' deel gevallen, slreed VAN 
ROSSEM met zijnengewonen moed 
voor de belangen van dien vorsl, 
eu nadat in 1552 de oorlog 
tusschen Frankrijk en den kei
zer op nieuw was uitgeborsten, 
bragt MAARTEN eene aanzienlijke 
krijgsmagt op de been, waar-
mede hij Champagne en Picardie" 

te vuur en te zwaard verwoestte, 
.en zelfs den bewoners van Po-
rijs zoo veel vrees aanjoeg, dat 
deze in grooten getale de stad 
verlielen. In 1543 werd hij door 
den keizer tot stadhouder van 
Luxemburg benoemd. In 1555 
stond hij met zijn leger ander-
maal aan de grenzen van Frank
rijk , doch werd aldaar door do 
pest aangelast, aan welke hi j , 
naar Antwerpen vervoerd zijnde, 
spoedig overleed. Hij werd in 
de kerk van zijn stamgoed,!i?os-
sem of Bossum, in denJPomme-
lerwaard begraven. Het huis , 
door MAARTEN VAN ROSSEM te 
Arnhem bewoond, en gewoönlijk 
het duivelshuis genaamd, wijl 
in den voorgevel, behalve het 
afbeeidsei van MAARTEN en van 
eenige veldheeren van zijnen tijd, 
ook een aantal afbeeldsels van 
veldduivels of saters waren uit-
gehouwen, is thans in een stad-
huis herschapen, en heeft slechts 
weinige dier oude afbeeldingen 
behouden. 

ROSSET (EMMANUEL) , te An-
neey in 1785 geboren, volbragt 
zijne Studien in het collegie 
dier stad; naauwelijks 18 jaren 
oud zijnde, had inj reeds een 
treurspel, Virginius genaamd, 
zamengesteld. Nadat Savooije 
met Frankrijk was vereenigd, 
kwam hij te Parijs, om er de 
lessen der beste hoogleeraars te 
volgen, en genoodzaakt om 
eenen Staat te kiezen, ging hij, 
na zijn licentiaat te hebben be-
komen, als advokaat in de pleil-
zaal van Grenoble optreden.' De 
gebeurlenissen van 1814 bragten 
hem in Savooije terug. Tot be-
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windhebber van het land van 
Geneve benoerad, bekleedde hij 
•dezelfde bedieningen, in ver
scheiden gewesten van Piémont, 
en overleed te Saluzso, den 1 6 
Maart 1836. Opregtelijk aan de 
Catholijke godsdienst verkleefd, 
verdedigde ROSSET dezelve in 
zijne geschriften, waaryan de 
voornaamsle zijn: l . ° Le dix-
neuvième siècle (De negenliende 
eeuw), brief aan den graaf FER-
RAND, Geneve, 1817; eentafereel 
van de verkeerdheden van het 
tegenwoordige tijdvak; — 2.o 
Lettre etc. (Brief aan het Fran-
sche volh, over de ware zamen-
swering des oogenbliks), Partys, 
1827, in 8 . ™ , onder den naam 
van NATALIS; — 3.o Considé
rations etc. (Algemeene beschou-
wing en van Europa, en van 
Frankrtyk in het btysonder), 
1828, in 8 . T O ; hij duidt in het-
.zelve de noodlottige ontwerpen 
der v'rjanden der godsdienst aan; 
— 4.0 Tlieophilus of de wtysbe-
gterle des Christendoms, Lyon, 
1831, in 8 . ™ ; — 5.0 Epitre 
etc. (Brief aan Theophilus) over 
de vervoering der reliquiën van 
den H. FRAKCISCUS DE SALES, 
en van de H. JOANNA FRANCISCA 
DE CHANTAL, Turtyn, 1826; - ~ 
6.0 fheodicea, of de Zegepraal 
des Christendoms, eendichtstuk, 
in 10 zangen, 1833, in 12,™» 

ROSSI (PELLEGRINO LODEWIJK 
EDUARD), eon economist en be-
kwame diplomaat, in 1787 te 
Carrara, in het herlogdom Mo
dem geboren, was in het begin 
advokaat te Bologna, alwaar hij 
aan de universiteit tegelijkertijd 
het : HjfstrafMijk regt en den 

pleithandel onderwees. Na Ba
lis, in 1816 verlaten te hebben, 
vestigde hij zieh te Geneve; en 
verkreeg weldra aan de akademie 
dier stad eenen leerstoel voor 
het Romeinsche regt. Buitenhet 
oßicieele onderwijs, Iiieid hij 
vrije leergangen van slaalhuis-
houdkunde en geschiedenes, 
waarin de voordragt van ver
scheiden nieuwe denkbeeiden, 
de openbare aandacht op hem 
vestigde. Omtrent denzolfden tijd 
leverde hij gewigligeartikelsaan 
de Bibliotkéque wiiverselle, en 
aan de Annales de législationet 
d'économie politique. Tot drie-
malen zond hetkanlon Geneve 
hem, als deszelfs vertegenwoor-
diger naar den bondsdag; hij 
werd tot verslaggever der com-
missie van het nieuwe Bonds
verdrag benoemd, dat men naar 
hem Pacte-Bossi heeft genoemd, 
en dal na door den bondsdag je 
zijn aangenomen, doordemeer-
derheid der gemeenten verwor-
pen werd. Dé slingcringen der 
Zwilsersche republiek in het al-
gemeen, en die van de stad 
Geneve in het bijzonder moede, 
besloot hij in 1833 zieh naar 
Partys te begeven, alwaar hij, 
eerst met den pas opgerigte" 
leerstoel van het conslituüoneele 
regt belast, kort daarna J . B. SA* 
(zie dat Art. -Wbh.-) ¡ op den 
leerstoel der staalkundige hu' s ' 
houdkunde in het CoBgeJ0 

France opvolgde, alwaar zijne 
Jessen een lalrijk gehoor uitlok-
ten. Hij verliet dezen leerstoel 
in 1840, om lid van den k o n № 
lijken raad van openbaar onder
wijs te worden ; en vier jare" 
later ontving hij groóte hne-r 
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ven van naluralisatie, werd tot 
graaf verheven, en tot pair van 
Frankrtyk benoemd. Hij sprak 
zeldzaam in de kamer, waar 
zijne legenwbordigheid naauwe-
lijks werd opgemerkt; maar hij 
was regelmatig bij de zitlingen 
der akademie van zedelijke en 
staalkundige wetenschappen te-
genwoordig, alvvaar hij de aan-
dacht zijner medeleden, door 
een geeslig en bevallig onder-
houd, en overzigten vol scherp-
zinnigheid en fijn vernuft boeide. 
In 1846 tpt gozant le Borne 
benoemd, hield hij zieh met 
het Ilaliaansche en Zwitsersche 
vraagstuk met eene onvermoeide 
werkzaarnheid bezig en wist het 
vertrouwen van den H. Sloel 
te verdienen. Na de Februarij-
omwenteling van 1848, in zijn 
gezantschap vervangerf, bleef hij 
echter Rome bevvonen, alwaa'r 
de weerklank der gebeurtenis-
sen die in Frankrtyk plaals 
hadden den Paus noodzaakten, 
gewiglige wijzigingen in den 
regeringsvorm te brengen. Door 
de stad Bologna tot lid van de 
kamer der afgevaardigden verko-
zen, aanvaardde hij kort daarna 
van Pius IX het ministerie van 
buitenlandsche zaken. In dezen 
nieuwen post werkle Rossi met 
eene edele volharding, om halie 
uit den verschrikkelijken crisis 
te trekken, waarin hij het ver-
wikkeld zag, loen hi j , op den 
oogenblik, dat hij zieh den 15 
November 1848 naar de kamer 
der afgevaardigden begaf, door 
eenen dolksteek, lafhart'iglijk 
vermoord werd. Men heeft van 
hem: l.o Traue etc. (Verhdn-
deling over het Ityfstraffeltyke 

regt), Partys, 1829, 3 dl.», in 
8.™ In dit werk heeft hij liet 
zieh ten laak gesteld om eenige 
der beginselen van BENTHAM (zie 
dat Art. en DUMOKT) te wederleg-
gen; — 2.o Cours etc. (Leergang 
van het Fransche conslitulioneele 
regt), ib. 1839, 2.dl.», in 8 . * o ; 

— 3 .o .Cours etc. (Leergang van 
slaatkundige huishoudkunde), ib. 
1840, 2 dl.«, in S . T o , e en zeer 
geacht werk, waarvan Rossi in 
1843 eene nieuwo uitgave le-
verde. Jos. GARNIER heeft eene 
Notice sur la vie et les travaux 
de M. Rossi, in het licht gege-
ven, Partys, 1849, in 8 . v o 

* ROTHSCHILD (MAVER AN̂  
SELM), de grondlegger van het 
handelshuis van dien naam, dat 
zieh door zijne grootsche onder-
nemingen, bij eene gevestigde 
soliditeil en onbesprokene eer-
lijkheid, door geheel Europa, 
ja bijna over de geheele aarde 
heeft beroemd en bekend ge-
maakt, hetwelk sedert 1812, 
door eene onafgebrokene reeks 
van groote geld- en crediet-ope-
ralien aan de meesle Europesche 
hoven, ja zelfs aan Brazilie, 
de gewigligste dienslen bewees. 
MAYER ANSELM werd in 1743 
te Frankfort a. M. geboren, en 
was de zoon van eenen gewonen 
handelsjood. In het begin tot 
Rabbijn beslemd, bezocht hij de 
school te Furth, keerde echter 
na verloop van eenige jaren naar 
Frankfort terug, hield Zieh hier, 
behalve met de praktische kan-
toor-wetenschappen, vooral met 
muhten en oude penningen be
zig , waardoor hij verscheiden 
betrekkingen aanknoople. Daar-
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na slond hy verscheiden jaren 
aan hei hoofd der zaken van 
een wisselkantoor te Hanover, 
trad, naar Frankfort lerugge-
keerd, in den echt , en rigtte 
aldaar, mel een bespaard on-
beduidend kapilaal, een eigeji 
wisselkantoor op. Regtschapen-
heid en naauwkeurigheid ver-
wierven hem verlrouwen, aan-
aienUjke commissien en een 
loeneioend krediet. In 1801 
henoemde hem de landgraaf van 
Uessen-Kauel, die hem b'y vroe-
gere inkoopen van oode raun
ten en andere gelegenheden 
als eenen eerltjken handelsman, 
op wien men zieh kon verlalen, 
had leeren kennen, tot hofagent. 
In 1802, 1803 en 1804 onder-
handelde ROTHSCHILD de eerste 
staats-leening van tien millioenen 
guldens met Denemarken. Yoor 
den keurvorst van Hessen redde 
hij, toen deze in 1806 wegens 
de Fransche invallen zijn land 
moest verlalen, niet zonder 
eigen gevaar een aanzienhjk gc-
deelte van deszelfs privaatver-
mögen, en beheerde helzelve op 
de gemoedelijksle wyze. Toen 
de vorst-primaat in Frankfort 
aan de Israeliten gelljke regten 
als Staatsbürgers loestond, werd 
ROTHSCHILD lid van hei kies-
collegie aldaar en overleed in 
1812. — Na zijnen dood ver-
eenigden zieh zijne vijf zonen 
ANSELM te Frankfort, SALOMON 
to Weenen en Bcrlijn, NATHAN 
te Lenden, KAHL te Napcls, 
en JAMES te Parijs ler verdoro 
leiding van den wisselhandel, 
in onafgebrokene gemeenschap. 

* ROTTECK (KAM. TON) , den 

18 July 1775 tc Freiburg ia 
Breisgau geboren, maaktezyne 
voorbereidende en universalis* 
Studien in zijno geboorteplaats. 
Reeds in zijn 22.« jaar werd b\j 
doctor in de reglen, en assessor 
bij het stadsgeregt in Freibwg, 
Uit zuchl tot onafhankelykheid 
wilde hij zieh aan den advokalen-
stand toewijden, hetwelk hem 
echter de wet, wegens zpanog 
j'onge jaren verbood. De beoe-
lening der wijsbegeerte, voor-
namelijk der Kantiaansche, bad 
hem van het positive regt steeds 
raeer en meerafkeeriggemaakt, 
en, in verband met de loenma-
lige lijdsomstandigheden, aan 
zijne denkbeeiden van vrijbeid 
steeds nieuw voedsel gegeven; 
hij geroelde zieh alzoo zeer ge-
lukkig, toen hem in het 23.« 
jaar zijns onderdoms bet ge-
wone professoraat der Weretd-
geschiedenis, aan de universitei' 
zijner gehoorteplaats werd op-
gedragen, en met eonen gloei-
jenden jjver was hij in zijne 
nieuwe betrekking werkzaam, 
om een groorgelal toehoordera 
met geestdrift voor zijne yoor-
dragten te bezielen. De inge-
spannen sludien en zijne werlt-
zaamheid ondermynden echter 
wejdra zijne gezondheid. , n 

herhaaldo vacantie-reizen door 
Ooslenrijk, Italic, Frankrp en 
Zwilserland zocht hij berstet 
voor dezelve en verademiog-
1818 verwisselde ROTTECK he 
leervak der geschiedenis, « j e l 

dat des natuurregts en der 
8taalswetenschappen, waarinßU 
ook eenen zeer uitgobreiaen 
werkkring vond, tot dal hy» 
zonder van z(jnen kant oa f l r t 0 ß 
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aanleiding te hebben gegeven , 
in 1832 emeritus Werd verklaard. 
Zijne medeburgers verkozen hem 
tbans bij herhaling tot hunnen 
burgemeester, waarop echterde 
bekrachtiging der regering ge-
weigerd werd, die nogtans in 
1840 het interdict legen ROTTECK introk, ep hem vergunde 
zijne lessen weder te opanen, 
doch van weinig nut waszulks 
voor den »an zijne jichlkwalen 
genoegzaam stervenden man, 
die dan ook den 2 6 November 
deszeifden jaars bezweek, en 
zijn werkzaam leven eindigde. 
Tot zijne voornaamste werken 
behooren: 1.». Weltgeschichte, 
9 dl." , 1811—1827 , d ie , of-
schoon in eenen buitengemeen 
uitlokkenden stijl geschreven, 
toGh al te zeer van een nieu-
werwetsch-staatkundig stand-
punt uitgaat, dat de schrijver 
met al te onmiskenbare voorin-
genomenheid op geheel hetero
gene feetrekkingen toepast, dan 
dat eene geheel onpartijdige, 
zuiver objectief historische voor-
stelling van verschillende gebeur-
tenissen en persoonlijkheden, 
namelijk uit het tijdvak der 
middeleeuwen, van hem zou 
kunnen worden verwacht, daarop 
volgdo "een. 2." Auszug der Welt
geschichte, 4 dl.», 1830—32; — 
3.o Lehrbuch des Vernunftrechtes 
und der Staatswissenschaften, 4 
dl.», 1829—35. Hij wasdaaren-
boven de uitgever van verschei
den gelegenheidsgeschriften, en 
leverde eene menigte bijdragen 
tot verschillende letlerkundige 
lijdschriften en encyclopedische 
werken. Zijn derde zoon HEU-

HI. DEEL. 

MAN, in Juli} 1845 overleden, 
was de uitgever zijner Nachge
lassener Schriften, in 5 dl.» 
1841—43. 

* ROUVROY (THEODOR, vrijheer 
VON), een beroemde keizerlijke 
generaal, den 15 Maart 1728 
te Luxemburg geboren, diende 
van af zijn 18. E jaar als luite-
nant bij de Saksische artillerie, 
en trad in 1753 als kapitein 
der artillerie in Oostenrjjksche 
dienst. In den zovenjarigen oor-
log openbaarden zieh zijne groote 
militaire talenten in derzelver 
vollen luister. Bij de gevan-
genneming van het corps van 
FOUQDET , den 28 Junij 1760 , 
was hij luitenant-kolonel, en 
nam daarbij zulke gepaste naaat-
regelen, dat LODDOSN in de of-
ficieele beriglen, de getuigenls 
aflegde, dat zoneter aijae hulp, 
bezwaarlijk eene zoovolkomene 
overwinning zou behaald zijn. 
Bij de belegering van Glatz in. 
Julij 1760 , was hij reeds ko-
lonel, en bewerkte dat de, vij-
and tot tweemalen uit zijne 
Stellingen teruggedreyen, en tot 
in den bedekten weg en den 
uitersten ingang van het hoofd-
werk vervolgd werd. Bij de be
legering van Breslau, liet LOU
DON door hem deze vesting op-
eischen, en, nadat de generaal 
TAUENZIEN dezelve niet wilde 
overgeven, liet ROUVROV een 
ontzettend bommen-en houwit-

'ser-vuur op dezelve regenen, 
waarna hij dezelve ten tweeden 
male opdschte. Bij ,de ^eje-
gering van Schweidnitz in 1761 
voerde hij anderrnaal hel bevel 
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over de artillerie, en na den 
bedekten weg te zijn overge
klommen, begaf hij zieh in den-
zelven, en liet aldaar het vij-
andelijk geschut tegen de stad 
zelve wenden, waardoor de 
spoedige verovering der vesting 
zeer bevorderd werd. Hij was 
in den zevenjarigen oprlog de 
beslendige krijgsmakker van 
LOUDON (zie LAUDON -Wbk.-) en 
deze noemde hem daarom zijne 
regterhand. In 1772 kwam hij 
aah het hoofd van het nieuw 
opgerigte tweede attiUerie-regi-
ment, en in 1775 werd hij lui-
tenant-veldmaarschalk. In den 
Beljerschen erfopvolgings-oorlog 
in 1778 , waarin hij het bevel 
Voerde over de artillerie, werden 
de door hem uilgevondene ca-
vallerie-stukken voor het eerst 
gebruikt. In den Turkschen 
oorlog van 1788, bestuurde hij 
als veldtuigmeester der artillerie 
de belegering van Sabacz, werd 
bij de bestorming dier vesting 
door verschiliende geweerschoten 
getroffen, in het volgende jaar 
bestuurde hij, ofschoon in zijne 
gezondheid zeer verzwakt, de 
belegering van Berbir, trok na 
de inneming dezer vesting, met 
LOUDON tegen Belgrado op, en 
overleed op den dag der be
storming der versterkte vöor-
sleden, den 30 September 1789, 
(e Semlin. Niet Slechts wegens 
zijne uitstekende militaire ta-
lenten, maär ook wegens zijn 
weldadig en menschlievend ka-
rakter, werd zijn dood alge-
rheen betreurd. 

Roux DE ROCHELLE (JEAN-
BAPTISTE GASPARD), een diplo-

maat en letterkundige, in 1768 
te Lons-h'Saulnier geboren, 
maakte zijne Studien in die 
stad .en werd in het begin voor 
den geestelijken staat besternd. 
Daar hij zijne roeping echter niet 
als zeer gegrond beschouwde, 
dacht hij aan de loopbaan der 
wapens. In 1784 tot onder-
luitenant benoemd, verliel hij 
de dienst in 1792 , werd in de 
gevangenis geworpen, en had 
zijn heil enkel aan de vlugt te 
danken. Van alle hulpbronnen 
verstoken, genoodzaakt om in 
Zwilserland middelen van be-
staan te zoeken, legde hij zieh 
toe op de kunsten, en gaf 
lessen in het teekenen. In 
1795 in zijn vaderland lerugge-
keerd, bekwam hij eene geringe 
betrekking bij de administralie 
van het /wro-deparleflient; een 
jaar daarna verloor hij dezelve 
weder, maar werd hij even 
zoo spoedig lot departementaal-
bibliolhekaris benoemd. Daarna 
bij het ministerie van builen-
landsche zaken aangesteld, liep 
hij spoedig alle rangen door 
en werd secrelaris der adminis
tration van den prins DE TU* 
LEYRAND. Directeur van eene 
der gewigtigste afdeelingen van 
het ministerie zijnde, word by 
in 1825 benoemd tot gevolmag-
tigd minister te Hamburg'.en 
ging in 1829 met denzelwen 
titel naar do Pereemgde StaW 
over. In 1831 bekwam bijzj 0 

ontslag, on overleed te Pm* 
in 1849. Hij was lid deramd-
rijkskundige en polyteehnieKe 
maatschappijen, dor akademien 
van Besancon, van TurifoM 
van Valence, en van het to-
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lumbiaansch instituât in Ame
rika. Van zijne talrijke werken 
willen wij slechts noemen: l .o 
Notice etc. (Levensschels van 
LATOUR D'AUVERGNE'), 1800; — 
2.0 Les Trois âges (De drie tijd* 
perken), een dichtstuk, 1816, 
dat in 1838 eene nieuwe uitg. in 
8 .™ bekwam. Het iseeneschit-
lerende schildering der olympi
sche speien, van dé worstelingen 
der zwaardvechters, en van die 
der ridderschap, en maakt op 
deze wijze eene vergelijking uit 
tusschen de Grieksche bescha-
ving, de Romeinsche beschaving 
en de Fransche zeden der mid-
deleeuwen ; — 3.o la Bysanci-
ade, een dichtstuk, 1822 , in 
8.vo • — 4.o Histoire etc. ( Geschie-
dénis en beschrijving der Ver* 
eenigde Staten), dat hij in 1837 
in l'Univers pittoresque deed 
plaatsen; — 5.o Fernand Cortès, 
een heldendicht, 1838, i n 8 . ™ , 
dat men als zijn schoonste dicht-
werk beschouwt; — 6.o Histoire 
etc. (Geschiedenis van het régi
ment van Champagne), 1839 , 
in 8 .vo , door den schrijver za-
mengesteld ter herinnering aan 
zijne oude wapenbroeders, en 
der eerste jaren zijner jeugd. 
Men vihdt er belangrijke bij-
zonderheden in over de oude 
militaire organisatie in Frank
riß, en over de zamenstelling 
der eerste regimenten; — 7.o 
Histoire etc. (Geschiedenis der 
Ramésteden), 1844 , in 8 . ™ , 
eindigende met een aardrijks-
kundig Woordenboek der Hanzé-
steden en kantoren, welke tegen 

' het einde'der 15." eeuw bestün
den ; — 8.o Histoire etc. (Ge-

sclúedenis van Italie), 1 8 4 7 , 
2 dl .", in 8.vo De schrijver 
begint met den val van het 
Romeinsche keizerrijk, eh zet 
zijn onderwerp voort tût in 
18Ï5 . In weerwil zijner reêds 
hooge jaren, ontwaart men nog 
in dit werk, het laatsle dat uit 
zijne pen is gevioeid, eenén los-
sen, schilderachtigen stijí, met 
wijsgeerige trekken doorzaaid, 
en door de uitdrukking van ge-
voelens . verlevendigd , die den 
regtschapen man kenmerken. 

ROÏ (ANTOINE, graaf), mi
nister van financien in Frank
riß, in 1745 te Savigny in 
Champagne geboren ,• werd reèds 
in 1785 als advokaat bij'het 
parlement van PaHjs toegeia-
ten , en maakte zieh in de 
pleitzaal bekend door 3fàei«en, 
niet minder achfßäar ' dan die 
des redenaars, namelijk door 
eene groóte naauwkeurigheid 
des geestes en een bondig oor-
deel. In de verschrikkeïijkste 
tijden der Fransche omwente-
ling, een voorslander der hervör-
mingen, maar een vijand der 
buitensporigheden zijnde, gaf 
hij bewijzen van moëd, door 
aan het schavot slagtoffers té 
betwisten, welke hij niet altijd 
het geluk had te redden^ en 
door laler voor hunne erfgena-
rnen de bezittingen te reclame-
ren, waarvan eene verfoeijelijke 
wet lien beroofd had. Hij ver-
liet de pleitzaal, om zieh op be
langrijke landontginningett tde-
teleggen, die de eerste brott der 
groóte fortuin werden, welke 
hij gedeelteiijk ook aan geltik-

2 -
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luge speculalie'n en aan .zijne 
naauwgezette zuinigheid te dan-
ken had. Het kon met missen 
of deze fortuin verwekte hem 
benijders. Hij werd door HA-, 
POLEON beroofd van het heorlijk 
domein van Navarre, dat hij 
van den laatsten hertog van 
Bouillon had bekomen, en hij 
bleef hem daarom vijandig. Ge-
durende de honderd dagen, door 
het Seiwe-dep.1 tot • de kamer 
der volUsvertegenwoordigers af-
gevaardigd, voerde hij aldaar 
twee malen het woord, eerst 
bij gelegenheid van den eed 
aan den keizer, en andermaal, 
om hem het regt le betwisten 
van oorlogsverklaring, zonder 
daartoe de toestemming der ka
mer te hebben bekomen. Bij 
de lerugkomst der BOURBONS , 
werd hij door de kiezers der 
Seine in zijne belrekking ge-
handhaafd, en in de zitting 
van 1817, tot verslaggever van 
de wet der financien benoemd, 
was hij een der eersten, die het 
beginsel van parlementaire sou-
voreiniteit in het stuk van belas-
tingen voorstelden, de huishoud-
kundige regels schetslen, welke 
by de stemming over de subsi-
dien moesten worden in acht 
genomen, en datwerk van finan-
cieele centralisalie ondernamen, 
dat van jaar tot jaar verbelerd, 
eindelijk een krachtdadig opper-
toezigt over het gebruik der 
openbare penningen heeft ver-
zekerd. Hij loktein 1819 eene 
onthefBng van meer dan 20 
millioenen op de grondbelas-
t ing, en op die der deuren en 
vensters n i t , en in het zelfde 
jaar , ter vervanging van den 

baron Louis (zie dat Art.) tot 
minister van financien benoemd, 
verminderde hij dezelfde belas-
ling met 29 milioenen. Geda-
rende de drie jaren, welke bij 
de portefeuille behield, bragt 
hij groole verbeleringen in de 
openbare.geldmiddelen, en zijn 
laatste budjet sloot zieh met 
een overschot van 30 millioe
nen. In 1822 uit het minis-
terie getreden, werd hij tot 
pair verheven, en nam aan de 
werkzaamheden der pairskamer 
een levendig deel. Ondanks zijn 
verzet tegen het ministerie Vn--
LELE, werd hij lid der commis-
sie , belast met het ontwerp 
van het wetboek der houlves-
ters , en hij had het groolsle 
deel aan de zamenslelling des-
zelven. In 1828, bij de aftre-
ding van den heer BE VIUELB, 
tot de financien teruggeroepen, 
verliet hij tegelijk met den heer 
BE MARTIGNAC de administrative 
loopbaan. Na de omwenteling 
van 1830 ging hij als pair voort, 
aan zijn land de schalting zijner 
langdurige ondervinding en zij
ner kunde optedragen. Geen 
vraagsluk heeft zieh sedert dat 
tijdslip opgedaan, hetwelk door 
hem niet is toegelicht. Even 
zoo werkzaam als bekwaam, 
lerwijl hij in de admiaislralia 
zijner eigene fortuin even zulk 
eene volmaakle orde bragt als 
in de financien van den Staat, 
was' hij een der rijkste particu-
lieren van Frankrijk geworden-
Hikwerf maakte hij een edelge-

bruik van zijnen rijkdorn, «o°r 

zonder ophef, eerlijke behoeji • 
gen te ondersteunen. Hijoverieeu 
te Parijs, den 5 April №<• 
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ROYEN. — Zie .S.NEL -Wbk.-

ROYER COLLARD (PETRUS PAU-
LUS), een wijsgeer en publicist, 
die door zijn edel karakter meer 
nog dan door zijne schriften de 
achting zijner tijdgenooten heeft 
verdiend, op welke hij een en 
grooten invloed heeft uitgeoe-
fend; in 1763 te Sompuis bij 
Vitry-le-Fran$ais geboren, werd 
hij opgevoed bij de broeders der 
christelijke leer, waarvan zijn 
oom overste was. In den ou-
derdom van 20 jaren als advo-
kaat voor de balie van Parijs 
toegelaten, koos hi j , toen de 
omwenteling begon uittebarsten, 
de parlij voor de hervormings-
denkbeelden', en hechlle zich 
met al de vooringenomenheid 
van dat lijdvak aan dezelve. Lid 
der eerste municipaliteit, welke 
na de inneming der Bastille ge-
orgariiseerd was, bleef hij tot 
den 10 Augustus 1792 secretaris, 
derzelve; net. was toen eerst, 
dat hij van de revolutie scheidde, 
om zich bij de parlij der gema-
ligde monarchisten aantesluiten. 
In 1797 door het Jllarwe-dep.t 
tot den raad der vijf-honderden 
afgevaardigd, . toonde hij zich 
moedig in denzelven, en verde-
digde op de tribune de uitge-
wekenen, de verbannenen en 
de priesters. Zijne verkiezing 
werd den 18 Fructidor vernie-
tigd, en daar hij alstoen de 
onmogelijkheid i n z a g . o m in 
Frankrijh een republikeinsch 
bestuur intevoeren, trad hij in 
betrekking met de leden der te 
Parijs gevestigde koninklijke 
commissie. Toen NAPOLEON tot 

de keizerlijke waardigheid werd 
verheven, verdwenen de konink
lijke agentschappen;. en terwijl 
ROYER-COLLARD de staatkunde 
liet varen, legde hij zich geheel 
op de wijsgeerige Studien toe. 
Daar hij in de leer der zinne-
lijkheid de oörzaak aller betreu-
renswaardige buitensporigheden 
zag, waarvan hij getuige was 
geweest, Steide hij het Schotsch 
Spiritualismus in derzelver 
plaats, dat , terwijl het den 
mensch tot de kennis van zijnen 
edelen oorsprong en van zijne 
pliglen terugbrengt, hem voor-
bereidt tot de erkenning der 
noodzakelijkheid eener gods-
dienst. De goede uilwerkselen 
van zijn onderwijs • werden op 
prijs gesteld. In 1810 werd 
hij benoemd tot deken der fa-
culteit van Parijs, daarna tot 
hoogleeraar der gesöhiedenis en 
wijsbegeerte in de normaalschool, 
alwaar hij in 1813 , eene zeer 
belangrijke redevoering over de 
wijsgeerige Studien uitsprak. 
Uit gevoel en overluiging ko-
ningsgezind, daarenboven over-
tuigd dat de wettigheid de beste 
waarborg der vrijheid i s , trad 
hij in 1814 weder inhetbeheer 
van zaken. In het volgende 
j a a r o p nieuw tot afgevaardigde 
van het Jl/arwe-dep.1 verkozen, 
werd hij slaatsraad en achter-
eenvolgend met verschillende be-
dieningen belast; als directeur 
van den boekhandel, deed hij 
er de misbruiken uil verdwijnen, 
welke er onder het keizerlijk be-
stuur ingeslopen waren; als 
President der commissie van 
openbaar onderwijs, Voerde hij 

3 
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gewigtige verbeteringen in het-
zelve i n , zoo als bijvb. het 
onderwijs der geschiedenis; in 
de kamer van 1819 hestreed 
hij heviglijk de wet van het 
eerstgeboorteregt, die derheilig-
schennis enz. Om vrijer in zijne 
handelingen te zijn, nam h'vj 
zijn ontslag als voorzitter van 
den koninklijken raad. Zijne 
oppositie legen de ministers 
verwierf hem eene gevaarlijke 
populariteit, en in 1827 ver-
kozen zeven kiescollegien hem 
gelijktijdig als afgevaardigde. Bij 
de opening der vergadering tot 
het voorzitterschap der kamer 
geroepen, nam h'rj zijne bedie-
ningen met fermiteit en onpar-
tijdigheid waar, hetwelk in dien 
tijd niet zonder Verdienste was. 
In dit zelfde jaar 1827, werd 
hij tot lid der Fransche akade-
mie .benoemd, waarin hij den 
grooten meetkundige LAPLACE 
(zie dal Art. -Wbh-) opvolgde. 
Zijne eenvoudige en zedige re-
devoeriqg, waarin hij weinig 
over zieh zelven, veel over zijr 
nen voorganger sprak, werd 
zeer toegejuicht, en verdiende 
zulks volkomen. Na de om-
wenteling van 1830 , eene ge-
beurtenis welke hij niet mo-
gelijk waande, maar die hij 
had voorbereid, door zijnen on-
voorzigtigen tegenstand aan het 
gezag> hield hij zieh afgezon-
derd, doch verwijderde zieh 
echter niet van de kamer, en 
in 1831 hield .hij ten gunste 
der erfelijkheid van het pairschap 
eene der schoonste redevoerin-
gen, welke hij in het paleis van 
het welgevende ligehaam heeft 
uitgesproken. Na de aandacht 

der reeds vermoeide kamer ge-
boeid te hebben, resumeerde 
hij zích in deze woorden, welke 
het goed is te herhalen: » De 
erfelijkheid van het pairschap is 
geene rede-kwestie; zij is eene 
revolutie-kwestie: "want het is 
er om te doen, om in den 
naam van den volkswil, niet 
slechts den vorm, maar den 
grondslag onzer regering ora-
vertewerpen. Met de erfelijkheid 
valt ook het pairschap, met het 
pairschap welligt ook het erfe-
lijke koningschap, en in de re-
publiek zelfs het beginsel van 
duurzaamheid, van waardigheid 
en vastheid." Na de H. Sacra
menten der Kerk gevraagd en 
ontvangen le hebben, overleed 
ROYEB.-COI.LARD, den 2 Septern-
ber 1 8 4 5 , te Cldleauvietw bij 
Saint-Aignan (Fr. Loir-et-Cher-
dep.t), vol kalmte, gelatenheid 
en onderwerping, en bij het 

, volle genot van zijn denkver-
mogen. Ais staatkundige was 
ROYER-COLLARD een voorstander 
der constitutioneele monarchie: 
het wettige koningschap op den 
troon en ,de vrije verkiezing der 
leden voor het wetgevende lig
ehaam , met eene erfelijke boo-
gero kamer, schenen hem toe 
ais de staatkundige vorm, het. 
beste geschikt, om de krachj 
en de wijsheid des besfuurs met 
de vrijheid en het geluk der 
volken in overeenstemming te 
¡brengen. Ais wijsgeer deed h|j 
in Frankrtyk de geeslleer (sp}w 

rilualismns) herleven, welke in 
dien ongelukkigen tijd ona&t 
de gedrogtelijke materialislisehe 
leerstelling'en bedolven lag-
had den roem van in bel opea-

http://Royeb.-Coi.lard
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baar en officieel onderwijs, de 
eerste slagen aan het Sensualis
mus van CONDILLAC toetebrengen. 
Als leiterkundige is zijn stijl 
zuiver, oorspronkelijk en schil-
derachtig. Hij had weinig smaak 
voor de nieuwere leiterkunde, 
welke hij soms minachtend be-
handelde. Als redenaar onder-
scheidde hij zieh door eene man-
nelijke welsprekendheid, waarin 
vooral eene vermögende rede-
kunde uitschitterde. Men heeft 
van hem niet anders gedrukt 
dan eenige Discours (Redevoerin-
gen), zijne in de kamer voorge-
dragene Opinions (Gevoelens) en 
Fragmens philosophiques (Wijs-
geerige fragmenten). Men heeft 
te zijner eer, den 21 November 
1847, te Vitry-le-Francais een 
standbeeld opgerigt. 

* RUABDI (JOANNES), een be-
roemde Nederlandsche letterkun
dige, in 1745 te Leeumrden 
geboren, alwaar hij zijne eerste 
Studien maakle, en den lust 
opdeed voor de beoefening der 
klassische Grieksche en Romein-
sehe schrijvers. Daarna bezecht 
hij de voormalige hoogeschool 
van Franeker, waar hij het on
derwijs genoot van VALCKENAAR, 
SCHRÄDER , CANNEGIETER en Wi-
GERI. In 1771 werd hij aan het 
atheneum te Deventer aangesteld 
als hoogleeraar in de Grieksche 
taal, geschiedenis en welspre
kendheid, en in 1781 als hoog
leeraar in de Latijnsche en Griek
sche taal , Grieksche oudheden 
en welsprekendheid aan de hooge
school van Groningen. Alhier 
arbeidde b\j met veel vrucht, 
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en vormde verscheiden later be-
roemd geworden kweekelingen. 
Toen in 1814 de Groninger hoo
geschool haar eeuwfeest Vierde, 
droeg hij, ofschoon reeds in zijn 
70.e jaar, aan den souvereinen-
vorst WILLEM I , met jeugdig 
vuur en mannelijke kracht zijnen 
zwanenzang voor. Dit dichtstuk 
munt vooral uit in bevällig-
heid, duidelijkheid, gevoel en 
kracht, en werd zelfs buiten 
's lands groolelijks geprezen. Rü-ARDI bezat eene bijzondere ge-
schiktheid tot het geven van 
onderwijs, en wilde dat zijne 
leerlingen ook eene Studie maak-
len van hunne moedertaal, 
waarbij hij hun steeds behulp-
zaam was, zoodat hij de Ne
derlandsche taal en stijl reeds 
onderwezen had, alvorens er 
nog aan gedacht werd, daarvan 
eene afzondorbjke afdeeling van 
het akademisch onderwijs te 
maken; — algemeen betreurd 
overleed RDARDI in 1815; en 
men moet evenzeer bejammeren, 
dat zijne te ver gedrevene be-
scheidenheid hem heeft lerug-
gehouden, om zijnen roem door 
middel van de drukpers nog te 
vergrooten; in zijne nalatenschap 
werden zeer belangrijke werken 
in handschrift van hem gevon-
den. 

* RüpHART (IGNAS VON), kO-
ninklijk Beijersche slaatsraad en 
voormalige minister-president in 
Griekenhnd, den 11 Maart 1790 
te Weissmain, een Beijersch 
stadje, geboren. De uitstekende 
aanleg des knaaps ontwikkelde 
zieh reeds zoo vroeg, dat hij'* 

4 
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3 jaren oud zijhde, reeds onder-
wijs onlving; zoodra hij echter 
te Bamberg in eene openbare 
school was geplaalst, ontlook 
zijn weelgierige geest steeds meer 
en meer, die toevallig eene vroeg-
tijdige rigting tot het staatkun-
dige nam. Zijne ouders Helen 
hem alle vrijheid, wijl zij hem 
uit eigene beweging steeds vlijtig 
zagen, en zijne onderwijzers 
weigerden hem geene soort van 
lektuur. Twaalf jaren oud z'vjnde 

. kwamen er ook romans in zijne 
handen, maar in minder dan 
een jaar Nvalgde hem alle dor-
gelijke letlerkunde. De ernstige 
beoefening der klassieke schrij-
vers en der geschiedenis bleef 
zijne lievelingsstudie. Gedurende 
zijne leergangen in het gymna
sium en het lyceum van Bam
berg , verliet hij geen enkel maal 
de eerste plaats. Zijn schitterend 
talent openbaarde zieh voorna-
melijk in poetische en rhetori
sche onderwerpen. In zijn 16. e 

jaar trad hij op als repetitor aan 
het gymnasium en daarna aan het 
lyceum te Bamberg', en betrok, 
na zijne filozofische Studien vol-
bragt te hebben, de universiteit 
van Landshut,'vimhij zieh niet 
alleen over het onderwijs, maar 
ook over de eervolle vriendschap 
der loenmaals twee grootste 
regtsgeleerden der hoogeschool, 
SAVIGNY en GÖNNER mögt Ver
heugen. Eerstgenoernde leidde 
hem in de geschiedkundige beoe
fening der wetgeving, en voorna-
melijk der Romeinsch-classischej 
de laalste gaf aan zijne studie 
de rigting op het praktische en 
gebruikte hem weldra bij zijne 
juridische werkzaamheden. In 

1810 versehenen zijne eerste 
proeven als schrijver in verschei
den opstellen in het Archiv van 
GÖNNER. In hetzelfde jaar werd 
zijn prijsschrift System der Ver
träge, door de regtsgeleerde fa-
culteit bekroond, en hij na eene 
openbare disputatie, waarin zijn 
zeldzaam redeneervermogen uit-
schilterde, met de doctórale 
waardigheid in de regten ver-
eerd. Den 8Maart 1811 bekwara 

' hij reeds van den groot-hertog 
FERDINAND van Wursburg de 
beroeping als hoogleeraar aan 
de universiteit aldaar voor de 
leervakken .- geschiedenis der 
wetgevingen, Duilsche geschie
denis, regt der volken. Privaat 
onderwees hij ook nog het Ro-
meinsche regt. Zijne heerlijke 
akademische voordragt, die zieh 
later in de standen-vergadering, 
als het grootste parlemenlaire 
talent van Beijeren ontwikkelde, 
geschiedde toenmaals reeds, in 
geheel vrije redevoering, enkel 
op eenige korte aanteekeningen. 
In 1815 maakte RUDHART ken-
nis met den minister VON LKB-
CHENFELD, en weldaardoor, dat 
hij toenmaals reeds de noodza-
keiijkheid inzag eener staatsre-
geling voor de landslanden in 
Duitschtand en Beijeren, en te 
dien einde zijne Geschichte der 
Landstände in Bayern schreél. 
Ten gevolge eener ziekte, die 
hem den dood zeer nabij bragt, 
verlief RÜDHART in 1817 bet 
hoogleeraars-ambt, en werd als 
algemeen fiskaal- en in 181» 
als ministerraad in het ministe* 
ríe van financien beroepen. Het 

'was toenmaals te doen om den 
chao3 te regelen, en de oor-
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konde der slaalsregeling te ont-
werpen. Hat vertrouwen der 
ministers VON LERCHENFELD en VON ZENTNER beriep hem tot den 
gewigtigsten arbeid. In 1820 
werd hij koninklijk commissaris 
bij de Stenden-vergadering, in 
1823 werd hij als regerings-
director naar Bayreuth, en in 
1826, in dezelfde hoedanigheid 
naar Regensburg beroepen. Door 
de sieden van den Oppemain-
hreits in 1825 tot afgevaardigde 
bij de stenden-vergadering ver-
kozen, woonde hij de zittingen 
van 1825, 1828, 1831 en 1834 
bi j , en deed zieh hier als de 
schitterendsle redenaar van Bei
geren kennen. Zijne voordragten 
waren nooit gememoriseerd, hij 
hield dezelve meestal zonder 
eenige aanteekeningen, geheel 
vrij. Zijne zinspreuk: waar 
— trouw — standvastig! — 
heeft hij ook als afgevaardigde 
steeds gestaafd. De belangen 
des volks, deszelfs lief en leed 
en de middelen om deszelfs 
welvaart te bevorderen, werden 
door hem met nadruk behartigd 
en in het werk gesteld. De 
voornaamsle .zijner landdagsre-
den waren: in 1825 over de 
handwerken; in 1828 over den 
landraad • in 1831 over de ci-
viele lijst., waarin de geest van 
getrouwe liefde en verkleefdheid 
aan zijnen koning doorstraalde. 
In hetzelfde jaar 1 8 3 1 , volgde 
zijne henoeming als regerings-
president naar Passau, en tegen 
het einde van 1836 viel hem de 
eervolle onderscheiding ten deel, 
van, in de plaats van den graaf VON ARMANSPERG , lot minister 

van binnenlandsche zaken en 
president van den raad des ko-
nings van Griekenland verheven 
te worden. Hij volgde den jon-
gen koning tot het sluilen zijner 
echtverbindtenis naar Oldenburg, 
en , intusschen tot koninklijk-
Beijerschen staatsraad en minis
ter benoemd, ook naar Grie
kenland. Terwijl hij met eene 
krachtige hand het roer van den 
Staat aanvatte, gelukle het hem 
veel nuttigs te slichfen, en veol 
dat begonnen was, tot betere • 
ontvvikkeling te brengen; ten 
minste hij slaagde er in om; in 
weerwil van velerlei buitenland-
sche kuiperijen, voornamelijk 
van den kant van Engeland, bij 
vriend en vijand, door zedelijke 
waarde, den Duitschen naam in 
een land, waar patriarchale zeda 
steeds den boventoon voert, in 
de grootste achting to doen staan. 
Intusschen hadden de moeije-
lijke en zorgelijke ambtspligten, 
de menigvuldige inspanningen 
en ongewone werkzaamheid, bij 
de zuidelijke zonnehilte, zijne 
krachten aangetast, zijne gezond-
heid ondermijnd. Wei scheen hij 
van eene naar het Oosten on-
dernomen uitspanningsreis her-
steld te zijn teruggekeerd; doch 
eene herhaalde verkouding be-
rokkende hem kolijk en anderen-
daagsche koorts, welke in eene 
ontstekingsziekte ontaardde. Op 
de zeereis naar Triest nam do 
kwaal aanmerkelijk toe; bij de 
aankomst in de quarantaine 
was het gevaarlijke karakter 
niet rrieer te miskennen." Slechts 
door de liefderijke verzorging 
zijner • zieh zeive opofferende, 
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teedere echtgenoote ea familie 
en de onverrooeide pogipgen 
der artsen, kon het leven des 
slervenden van den 3 April, 
den dag zijner aankomst in 
Triest, tot den 11 M6i 1838 , 
den dag van zyn overlijden, 
nog gerekt worden. Even zoo 
schitterend als staatsman , wat 
onaerscheidene- orden, bijvb. 
groot-kruis der Grieksche orde 
des Verlossers, commandeur 
der Oostenrijksche Stephanus 
orde, ridder der orde van bur-
gerlijke Ve rd iens te der Beijersche 
kroon enz. getuigen, was Run-
HART ook als schrijver groot. Tot 
zijne vQornaamste schriften be-
höoren, behalve de reeds ge-
noemde: l . o Veber das Sludim 
der Rechtsgeschichte, 1811; — 
2.0 Eneyklopwdie und Metho
dologie der Rechtswissenschaft, 
1812; ~ 3 . o Conlroversen im 
Code Napoleon, 1813 ; — 4.o 
Veber die Verwaltung der Justiz 
durch die Administrativbehörden, 
1817; r-r 5.o Retrachtung über 
das bayerische Concordat, 1818 j 

6.o Veber sieht der Staatsver
fassung , 1818 ; — 7.o Refor
mation in the Calholic Church 
of Germany, the introduclion 
for this book, Londen, 1819; 
— 8.o Das bayerische Budget 
und seine Tadler, 1819; — 
fl.o Geschichte der bayerischen 
Gesetzgebung, 1820; — lO.o 
Das Recht des deutschen Bun
des , 1822; ~- U . o Veber den 
Zustand des Königreichs Bayern, 
3 dl.«, 1825—1827; — 12.o 
Veber die Censur der Zeitungen, 
1826; — 13,o Veber den Ent
wurf zur Prosessordnung in 
bürgerlkhenRechtsslreitigkeilen, 

1 8 2 8 ; — 14.o Veber die Fi
nanzverwallung Bayerns, 1828; 
— 15 .0 Gesetzentwurf der Zoll-
Ordnung, 1828 ; — l6 .o Ent
wurf des Zolltarifs, 1828 ; — 
17.o Gewerbswesen in Bayern, 
1831 ; — 18.o Veber Militär
budget, 1831 ; — 19.0 Veber 
die Civilliste, 1831 en 1834; 
-— 20,o Ще Industrie im Vn-
terdonaukreise, 1885, — ГО 
zijne nagelatene bandschriften, 
gaf zijn schoonzoon HOHE, in 
Regensburg, reedè in het licht; 
21 .0 pro Memoria für einen 
deutschen Primen; en 23.o Po
litische Stellung von Bayern im 
Jahre 1833 , Begensburg, 1848, 
en men koestert nog de hoop, 
dat vele andere voortreflelijke 
stukken, welke zieh roede on-
der zijne nalatenschap bevonden, 
aan het publiek niet «qllen ont-
houden worden. 

* RUDNAT DE, RÜDNA EN DI-
vjEK-ÜJFAbü (ALEXANDER) kardi-
naal, vorst-aartsbissebop van 
Gran, legaat van den Boom-
sehen Stoel,. primas, opperst 
en geheim kanselier van het 
koningrijk Hongariß, E- »• 
werkelijke gehe'imraad, groot-
kruis en prelaat der orde van 
den H. STEPHANUS , doctor der 
théologie enz. , werd den 40c-
tober 1760 te Heiligenkren w 
het comitaat (distriktskreits) van 
Neutra, uit een aloud adel yK 
geslacht geboren. Hij niaakte 
zijne voorbereidende studiön 
de Piaristenschool te Neutra, 
beoefende de wijsbegeerte en 
godgeleerdheid te Presberg, W: 
паи en Ofen; in 1783 werd hö 
tot priester gewijd en bekwam 
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in 1784 de doctórale waardigheid 
in de godgeleerdheid. Als ka-
pellaan werd hij te Csdsstha 
en te St. Benedikt met de ziel» 
zorg belast, waarna hij de op-
voeding der zonen des graven 
FRANCISCOS VON BERÉNYI op zieh 
nara j in 1788 werd hij actu-
arius bij den kardinaal en vorst-
primas JOZEP , graaf van BAT-
THYANY, en secretaris bij het 
aartsbisschoppelijk generaal-vi--
kariaat van Gran, te Tyrnau. 
In 1789 bekwam BUDNAY, op 
voordragt van den graaf BERÉ
NYI de pastorij te Koros, in 1790 
het vice-aartsdiakonaat van het 
distrikt Groot-Talpolcsdn, en 
in 1805 het kanonikaat bij 
de Metropolitaankerk van Gran 
!te Tyrnau, daarna werd hij 
rector van het'groot seminarie 
aldaar en abt te Kolos. In 1808 
werd hij tot algemeen vikaris 
Van het distrikt van Gran, tot 
titulair bisschop van AnsariS 
en tot referent in geestelijke 
aangelegenheden benoemd. In 
1809 werd hem de proostdij van 
St. Thomas op Granerberg, en 
in 1810 de betrekking van hof-
raad bij de Hongaarsché hof-
kanselarij verleend. In 1816 
bekwam RUDNAY, met de waar
digheid van geheimraad, het 
bisdom in Zevenbergen, dat hij 
gedurende 3 jaren bestuurde, 
en zieh gedurende dit korle 

' üjdvak hoogst verdienstelijk 
maakte. Toen de groóte hon-
gersnood der laatste jaren ook in 
Zevenbergen de overhand nam , 
beperkte hij zijne huisselijke 
uUgaven aanmerkelijk, deelde 
zijnen voorraad van vruchten 
onder de armen uit, en schonk 

aan het ziekenhuis te Maros-
Basärhely 1000 florijnen. Het 
Karlsburger seminarie doleerde 

' hij met een jaarlijksch inkomen 
van 16,000 florijnen, behalve 
met vruchten en wijn, en ver-
hoogde het getal der kweeke-
lingen van 25 tot 50. Tot den 
ophouw van kerken- in Zevenr 
bergen, droeg hijduizenden bij, 
en verdeelde 3000 florijnen on-
der de armen van zijn dioeees, 
hetwelk, niettegenstaande hat 
in 15 archidiakonaal-distrikten 
verdeeld i s , binnen twee jaren, 
op eene canottieke wijze door 
hem bereisd werd. Onder zijn 
bisschoppelijk bestuur werd in 
het gymnasium te Karlsburg, 
de studio der wijsbegeerte in-
•gevoerd, waarvan BDBXAY de 
hoogleeraars' uit eigene kas be-
taalde, ook stichlte hij een 
Franoiskaner kloostep. Kort voor 
zijne verheffing tot primas van 
Hongaryje, in 1819, benoemde 
hem keizer FRANS tot algemeen 
director. der Scholen van Zeven
bergen en der koninklijke aka-
äemiete Klausenburg; alsvorst-
primas nam hij zijne residentie 
te Gran, werwaarls zieh ook 
het Dom-kapittel begaf. In 1820 
verkreeg RÜDNAY de versierse-
len en de* waardigheid van 
prelaat der Hongaarsche orde 
van den H. STEPHANDS. Den 
15 December 1828 benoemde 
hem Paus LEO XII , tot kar
dinaal - priester der Roottisohe 
Kerk. Hij overleed te Gran, 
den 13 September 1 8 3 1 , met 
den roem van groote werken 
natelaten. Als primas rigtte 
BUDNAY, in Gran eene Hon-
gaarsch-Duilsche Normaalschool 
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op, en op onderscheidene zijner 
bezittingen nationale Scho len . 
De Primatiale bibliolheek liet 
hij van Presburg naar Gran 
overbrengen, gaf aan dezelve 
een veel rijker en schooner aan-
zien, en S te ide nog eenen twee-
den bibliolhekaris aan ; hij oe-
fende daarenboven tallooze milde 
weldadigheden nil, ondersteunde 
openbäre gesuchten en bouwde 
kerken, die aanzienlijke som-
men'kostten; aan den reuzen-
bouw der Metropolitaan-kerk van 
Gran legde RÜDNAY, in een tijd-
verloop van 1 0 jaren, alleen 
meer dan 2 millioenen florijnen 
ten koste. De grondelooze diepte 
zijner stille weldadigheden is 
niet te berekenen. De door 
RUDNAY in handschrift nagelatene 
8 2 Leerreden, en Catechetische 
voordragten, die hij in vroegere 
jaren der zielzorg in de.Slowa
kische taal hield, zijn in 1834 
te Tyrnau in het licht versehe
nen. 

*• RUDOLPHI (KAREL ASMUND), 
een beroemde natuuronderzoe-
ker en physioloog, den 14 Junij 
1771 te Stokholm geboren, was 
de zoon van den conreclor der 
Duitsche school aldaar, kwam 
na den dood zijns vaders, in 
1779 , met zijne moeder te 
Straalsund, en bezocht het 
gymnasium dier s lad; in 1790 
betrok hij de universiteit van 
Greifswald, werd in 1793 tot 
doctor in de wijsbegeerte gepro-
moveerd, bragt in 1794 een. 
semester in Jena door, en werd 
in 1795 te Greifswald tot doc
tor in de geneeskunde bevorderd. 
In 1796 bekwaamde RUDOLPHI 

zieh in Greifswald als privaat-
docent, bragt den volgenden 
winter in Berlin door, om 
zieh als onderwijzer der veeart-
senijkunde te vormen, bezocht 
daarna op eene welenschappe-
lijke reis, Holland, Frankrijk, 
Zwitserland en Oostenriß, en 
bekwam in 1808 het gewone 
hoogleeraars-arobt der genees
kunde in Greifswald. In 1810 
werd hij als lid der akademie, 
en gewoon, hoogleeraar der ont-
leedkunde aan de nieuw opge-
rigte universiteit van Berlyn 
beroepen; ia 1817 onäernam 
hij eene wetenschappelijkö reis 
naar Halle, en werd in het 
zelfde jaar tot geheim medici-
naalraad benoemd. Hij overleed 
den 29 November 1832. — Ro-
DOLPHI heeft zieh blijvende Ver
diensten verworven door de 
opwekking der wetenschappe-
lijke S t u d i e der physiologie; hij 
heeft naast BLUMENBACH (zie dat 
Art.), het meesl er toe bijgedra-
gen , • om deze wetenschap uit 
hären vroeger vervallen toestand 
tot eene tot dusverre niet ver-
moede hoogte te verhelfen. Be-
roemd is in dit opzigt zijn 
onvoltooide; l . o Grundriss der 
Physiologie, Berlijn, 1821 tot 
1828, 3 dl.», in 8.">, die na-
gedrukt, en ook in het Engelsch 
vertaald werd, en zieh door 
critische gestrengheid, voorna-
melijk ook tegen de natuur-
filozofie en het magnelismus, 
zoowel als door de afkeunng 
der ontleding van levende dieren 
(Viviseclionen) onderscheidt. RU
DOLPHI is ook de grondlegger 
der nieuwe leer van de mge-
wandswormen, aan welke reeds 
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zijne eerste inwijdingsrede was 
toegewijd, en van welke Inj er 
eene veel grootere menigte ont-
dekte, dan men vroeger verrnoed 
had; — 2.o Entozoorum sive.ver-
mium intestinalium historia na
turalis, Amsterdam, 1808 tot 
1810 , 3 dl.» Daarenboven 
schreef hij: 3.o Beiträge ßr die 
Anthropologie und allgemeine 
Naturgeschichte, Berlijn 1812; 
— 4.o Bemerkungen aus dem 
Gebiete der Naturgeschichte, auf 
einer 'Reise..... gesammelt, 2 
dl.», Rerlijn, 1804 — ö.o 
Anatomie der Pflanzen, Berlijn, 
1807, een door de maatschappij 
van Göttingen bekroond prijs-
schrift, enz. 

* RuFFO-SciLLA (LüDOVICO) , 
een naaste bloedverwant van 
den kardinaal FABRICO R. (zie 
dat Art. -Wbk.-), in 1750 le 
S. Onofrio in Kalabrie geboren -,. 
werd door Pius VII, den 23 
Febr. 1801 tot kardinaal-pries-
ter , onder den titel van den 
H. Martinas in monlibus (ai 
monti) benoemd, en was aarts-
bisschop van Napels sedert den 
9 Augustus ' 1802 , werd door 
koning JOZEP uit zijne Staten 
verbannen, wijl hij dien vorst 
niet dan voorwaardelijk den eed 
van trouw wilde afleggen; in 
1815 werd hij door koning FER-
BINASD echter teruggeroepen. 
Doch weldra verviel hijookmet 
dit hof in geschil, wijl hij het 
bisschoppelijk gezag te ver uit-
breidde. In 1820 verklaarde 
hij zieh voor de cortes, tot dat 
deze de oncathohjke vrije gods-
dienst b'ewilligden. De koning 
s|-elde hem na de restauratie 
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eenen tijd lang aan het hoofd 
van het openbare onderwijs en 
van.de universiteit, welken post 
hij echter weldra nederlegdei 
Hij overleed le Napels, den 10 
November 1832. 

* ROJIOWSKS ; of RDMOFFSKI 
(STEPHANÜS) , een wiskunstenaar 
en aardrijkskundige, den 29 
October 1734, in een dorp van 
het Russische gouvernement 
Wladimir geboren, kwarn in 
1748 op de akademie te St. Pe
tersburg, mar hij zieh voorna-
melijk op de beoefening der 
wiskunde toelegde, en dezelve in 
1753, als adjunct onderwees; 
in 1755 werd hij naar Berlijn 
gezonden •, om er het onderwijs 
van den beroemden EHLER te 
genieten; in 1757 tOFuggeroe-
pen, werd hij hoogleeraar der 
wiskunde aan het gymnasium 
van Petersburg; in 1760 gaf 
hij zijn Leesboek der wiskunde 
in het licht, welk het eerste in 
de Russische taal gedrukte i s , 
en dat veel bijdroeg, om de wis-
kundige wotensebappen in Bus
land ingang le doen vinden. 
Nog in het • zelfde jaar werd 
RUMOWSKY adjunct van den kei-
Zerlijken sterrekundige GRI-
senow; in 1761 nam hij te 
Nerlschinsk in Siberie den voor-
bijgang van Venus voor de zon 
waar; in 1763 werd hij keizer-
lijke sterrekundige, en bij de 
nieuwe organisatie der akademie 
van wetenschappen te St. Peters
burg maakte h i j , met den 
evenzeer beroepenen EULER de 
geographische afdeeling u i t , in 
welke betrekking hij zieh door 
de vorvaardiging van naauwkeu-

http://van.de
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rige ' speciaal-kaarten van Bus-
land onderscheidde. In 1769 
nam hij te Kola aan de IJs-zee 
den tweeden voorbijgang van 
Venus waar; in 1777 deed hij 
afstand van zijne öpenbare be-
trekkingen,' om geheel voor de 
wis- en sterrekundige weten-
schappen te leven; in 1804 ech
ter liet hij zieh zijne benoeming 
van curator der nieuw gestichte 
universiteit te Kasan welgeval-
len. Hij overleed den 25 Sept. 
1815. —- Hehalve het reeds ge-
nbemde werk schreef RUMOWSKY 
verscheiden verhandelingen over 
aardeijks-, sterre- en wiskuttde; 
ook had hij gedurende 30 jaren 
het opzigt over de uitgave van 
den Russischen kalenderj . 

* RUPPE (CHRISTIAAN FREDE-
RIK) , in 1753 geboren, lector 
in de toonkunst en kapelmeester 
aan de hoogeschool te hoyden, 
maakte zijnen naam zeer gunstig 
bekend door eenige door hem ge-
componeerde muzijkwerkeh voor 
zang, orgel en piano-forte. Ook 
deed hy zieh als wetenscbappe-
lijk toonkunstenaar kennen door 
zijn werk getiteld: Theorie der 
hedendaagsche muziek, 2 dl.«, 
in gr. 8.™, 1810—11. Nog in 
den avond zijns levens compo
neerde hij twaalf Melodien voor 
twaatf der Kindergedichten van 
HIERONYMUS VAN ALPHEN (zie dal 
Art -Wbk.-), welke proeve als 
zeer gelukkig geslaagd mag ge-
noemd worden. RUPPE overleed 
te Leyden den 25 Mei 1826. 

RUSAND (MATTHIEU PLACIDE), 
een boekdrukker, in 1767 te 
Lyon geboren, studeerde in het 

collegia van Bourg-en-Bresse, en 
in het seminario van Lyon, 
waar hij CAMILLE JORDAN, RAVBZ 
en GÉRANDO tot medeleerlingen 
had. Tijdens het beleg zijner 
geboorleplaats, onderscheidde bij 
zieh door zijnen moed en zijne 
bekwaamheid, verliet daaropzijft 
väderland, en keerde na het 
schrikbewind in Frankrijk terug. 
Zijne moeder voerde eertea klei
nen boekhandel,- hij besloot dien 
voorttezetten, en bragt denzelven 
weldra op eene groóte schaal. 
Zoodra de godsdienst hersteld 
was , verzuimde hij niets em 
derzelver zegepraal te verzefce-
r e n , door tot eenen geringen 
prijs de beste zedebevorderende, 
stichtelijke en lithurgische boe-
ken te herdrukken. Hij nam 
grootelijks deel aan de vestigmg 
der breeders van de Christelijke 
leer, der trappisten-zusters en 

.aan verscheiden andere liefdadige 
instellingen, welke hij met zijne 
beurs ondersteunde, eh met de 
geheele werkzaamheid van zijnen 
ijver aanmoedigde. Alle weiden-
kende en godsdienstige lieden 
ondersteunden zijne pogingen. 
Toen Paus Pius VII , in 1804 
zieh naar Frankrijk begaf, gaf 
hij hem openlijk bewijzen van 
áchting, benoemde hem tot zij
nen bijzondoren bankier teifl«* 
en versierde hem met de orde 
van de gouden spoor. Opregtelijk 
aan de BOURBONS verkleefd, zag 
hij hunne terugkomst met eene 
groóte Y r e u g d e . Als beloonmg 
voor zijnen ijver bood men bem 
brieven van adeldom en hetkruis 
van eer aan. Hij wees beide vaß 
de hand, en Steide zieh, vo°r 
eenig gunstbewijs te vreden mes 
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den titel van boekdrukker des 
koningSi in het belang zijner 
faniilie. Na sedert 1830 de han-
delsbetrekkingert te hebben ver-
laten, overleed hij te Lyon ih 
1839, en lief den roem na van 
een der deügdzaamste mannen 
zijner eeuw te zijn geweesU 

* RÜST (JOHANN NÍSPÓMDK), 
een zeer verdienstelijke arts , in 
1775 te Jauernig op hetkasleel 
Johannesberg in Ooslenri/jksch 
Silesîë geboren, ontving in de 
hoofdschool te Troppau, en in 
het gymnasium te Weiszwasser 
zijne wetenschappelijke oplei-
ding, en werd bestemd om de 
militaire loopbaan intetreden. 
Wegens zijne groóte bekwaam-
hedert in de meef en wiskuride, 
in Het Éeekenen enz., werd hij 
bij het corps ingénieurs geplaátst. 
De kort hierop gesloten vrede 
tusschen de Porte en Oosíenrijk 
beroofde hem van het vooruit-
zigt op eene spoedige bevorde-
ring in den militairen stand, 
en deze omstandigheid, zoowel 
als zijn verlangen naar'hoogere 
wetenschappelijke ontwikkeling 
gaven hem aanleiding om den-
zelven te verlaten, en zieh met 
het doel dm vorder te studerén 
naar Weènen te bégeven. — 
Hier had hij met vele hinder
palen té worstelen, wânt van 
ouderlijke ondersteunihg ont-
bloot, moest hij dooronderwijs 
der jeugd op éene kommervolle 
wijze in zijne behoeften voor-
zien. Eindelijk bekwam hij eén 
stipendiaat, en kon alzoo,zijne 
geliefkoosde S tud ie der genees-
kunde beginnen, en met grooten 
ijver de gezaroenlijke' theoreti

sche en praktische voorlèzingen 
der genees-, heel- m verloskunde 
enz. eerst iù Weene» en daarna 
in Praag bijwonen, zoodat hij 
in 1799 al zijne genees- en 
heelkundige S t u d i e n • volbragt 
had. — Na de volgens landsgo-
bruik voorgeschreven examens te 
hebben afgèlegd, begaf hij zieh 
als praktische arts en heelmees-
ter naar Zyne geboorteplaätsi. 
Weldra echter word hem de 
werkkring aldäar te beperkt en 
de openstaande leeraarsambten 
der anatomie,- heel- en verlos
kunde aan. het lyceum te Ol
mate deden in hem den wensch 
ontstaan, de loopbaan van aka
demisch leeraar intetreden. Iii 
1802 werd hij , na vergelijkend 
onderzoek, als gewoon lasraär 
der ontleedMàiev te Étmals 
aangesteld, vanwaar hij na de 
regelinĝ d№;>u>№iveESlti&ili te Kra
kau, in 1803 tot gewoonopen* 
baar hoogleeraar der hoogere, 
zoowel theoretische als prakti
sche heelkunde, äldaar, bevor* 
derd werd. Dezen hoogleeraars* 
post bekleedde hij tot op deq 
äfstand van West-Galicie< dän 
het toenmalige groot-hertogdom 
Warschau mei buitengeWonen 
bijval, wees daarop, uit zuivere 
vaderlandsliefde, alle aanbiedin-
gen der nieuwe regering van de 
hand, j a , verliet, behalveeene 
zeer voordeelige praktijk, huis 
en hof, begaf zieh voor körten 
tijd naar Bamberg eri daarna 
naar Weenen. Hier drosg meri 
hem den post op van eersten 
geneesheer in het algemeen zie-
kenhuis, welke aan zijne werk-
zaamheid in de praktische en 
vòornàmelìjk' in de operative 
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geneëskunsl een uitgebreid Veld 
aanbood. B'tj den in 1815 ge-
openden veldtpgt trad h i j , als 
generaal-divisie-arts, in Prûissi-
sche dienst. In deze hoedanig-
heid verliet ROST, den 10 Junij , 
Weenen, snelde naar het leger, 
bekwam aldaar het geneeskundig 
oppertoezigt van het onder den 
generaal der infanterie, graaf 
Bûxow VON DENNEWITZ staande 
4 . e legôr-corps, en werkte in 
dezen nieuwen dienstkring met 
zulke omzigligheid en met zulk 
een gelukkig gevolg, dat hij de 
jfolkomene leyredenheid der over-
sten zoowel als des légers ver-
wierf, en ook door den koning 
door het verleenen des ijzeren 
kruises beloond werd. Na den 
afloop van den voor Pruissen 
roemrijken veldlogt, werd hij 
als generaal-divisie-arts van hét 
3.° leger-corps aangesteld, en 
te gelijkertijd tot buitengevvoon 
hoogleeraar aan de genees-heel-
kundige militaire, akademie be-
noemd, doch in 1816 , met 
behoud van zijnen militairen 
post, en eene jaarwedde van 
1500 Reichsthaler (/"2,700) tot 
gewoon openbaar hoogleeraar 
der theoretische en praktische 
heelkunde aan voornoemde aka
demie, tot eersten dirigerenden 
heel- en verloskundige van het 
ziekenhuis Charité en tot lid 
der opper-commissie van ondér-
zoek bet'orderd, en daarenboven 
op voordragt der geneeskundige 
faculteit der' universiteit van 
Berlijn, tot gewoon hoogleeraar 
aan deze hoogescbool, benoemd. 
Met onvermoeiden ijver kweet 
hij zieh in deze vereerende be-
trekkingen van al zljne pliglen, 

j en verwierf daardoor het ver-
j trouwen van alle hooggeplaatsle 
: personen en de volle tevreden-

heid van zijnen vorst, die hem 
in 1819 de roode adelaar-orde 
verleende, Dus klom ROST van 
rang tot rang, tot dat hij bij 
de troonbestijging van den te-
genwoordigen koning van Pres
sen (.FRIEDRICH WILHELM I V ) , 
wiens lijfarts hij; reeds vroeger 
geweest was, en dien hg,in 
genoemde hoedanigheid in 1828 
mar,Italic en in 1834naarP«: 
tersburg vergezeld had, tot ko-
ninklijk lijfarts benoemd werd, 
Doch hjj overleed reeds den 9 
October 1840 op zijn landgoed 
Kleutsch in Silezie. Qfschoon 
ROST tot zijne betrekkingen van 
onderwijzer en ambtenaar veel 
tijd moest aan wenden, heeft hij 
piettemin in de : letterkundige 
wereld,, door do uitgaye van 
verscheiden Schriften, eenen 
zeer beroemden naam verwor-
von, tot dezelvebehooren: 1.° 
Helkologie, 2 dl.», Weenen, 
181 l;j — 2.o Beobachtungen 
über die Wunden der Luß-und 
Speiseröhre, ib. 1815; — 3.» 
Magazin für, die gesammte Heil
kunde, mit besonderer Beziehung 
auf das Militär- Sanitälswesen im 
königlichen preussischen Staate, 
42 Bcrlißn, 1816—34j 

— 4.o Anthrokakologie, oder 
über die Verrenkungen durch 
innere Beleidigung und über.die 
Heilkraft, Wirkungs- und An-
wendungsarl des Glüheisens bey 
dieser Krankheitsform, met pla
ten, Weenen, 1815, en ib. 1817; 
— 6 .0 Die ägyptische 'Augen-
enlzündung unter der körne»-
chen preussischen Besatzung *» 
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Berlijn, 1820; — 6.0 
lieber den sogenannten Wunder-
doctor GRABE, ib. 1824; — 7 . ° 
Heber Behandlung eingeklemmter 
Brüche, ib. 1829; — 8."Hand
buch der Chirurgie in alphabe-
tiseher Ordnung, 15 dl. 1 1, ib. 
1830—35; — 9.0 Einiges über 
die Cholera, ib. 1832; — 1 0 . « 
Aufsätze und Abhandlungen aus 
dem Gebiete der Medezin, Chi
rurgie und Staatsarsneikunde, 
3 dl.", ib 1834—40. 

RYCKEWAERT (AUGUSTINUS JO-
ZEF), in 1771 te Poperingen in 
de Belgische provincie" West-
Vlaanderen geboren, maakte 
met roem zijne godgeleerde Stu
dien^ te Douai en te Lernen. 
De inval der Franschen trok 
hem niet van zijne roeping af. 
In 1797 te Mechelen tot priester 
gewijd, doorkruiste hij als mis-
sionaris het diocees van Iperen, 
en na de bediening van kapel-
laan te Poperingen te hebben 
waargenomen, werd hij tot hoog-
leeraar in het seminarie van 
Gend benoemd. De" kerkelijke 
zaken onder BONAPARTE, gaven 
hem gelegenheid om zijnen ijver 
te oefenen. Na de gevangenne-
ming van Mgr. DE BROGLIE , 
(zie dat Art. -Wbk.-), droeg hij 
veel bij tot den tegenstand der 
gee'stelijkheid tegen het keizer-
lijk bestuur. Heimel'vjk in Gend 
achtergebleven, deed hij e r , 
onder den titel van •. Qumtio 
momentosa, in 12.m°, een naam-
loos geschrift drukken, waarin 
hij bewijst dat de verkieziug 
door het kapittel van Gend ge-
daan, van geenerlei waarde en 

III. DEEL. 

krachteloos was. Wadat er eene 
zoogenaamde wederlegging van 
dit werk in het licht was ver
schonen, antwoordde hij er op 
door: Monitum christianum auc
toris , quastionis momentosm ad 
obtrectatorum suum, in 8 .vo , en 
Observationes auctoris quwslionis 
momentosa}, in 8J° Deze ver-
schillende stukjes bewijzen niet 
minder geleerdheid dan moed. 
Bij de terugkpmst van den heer DE BROGLIE in zijn diocees, 
werd hij tot examinator syno-
dalis, en daarha tot president 
van het seminarie.benoemd. Hij 
ovérleed' den 16Mei l836. Men 
heeft aan dezen geleerden.schrij' 
ver, behalve het reeds genoemde, 
te danken: l'.p Eene goede uit-
gave der Institutiones canon, van 
DEVOTI; — 2. t f :aanrr)erkélijke 
Verbeteringen aan de Theologie 
van DENS, 1828; — 3." een 
Vervolg op de Verhörte Kerke
lijke geschiedenis van BERTI, 
dat welligt het werk zelf in 
deugdelijkheid overlreft; — 4.° 
Eene goede verzameling van 
uitgezochte iverken der kerkva-
ders, 10 dl.», in 1 2 . m o , in 
1835 ten einde gebragt; — 5 . ° . 
Eene Dissertation etc. (Vcrhan-
deling over de Hermenéutica van 
JANSSENS). Hij heeft daarenbo-
ven vele bouwsloffen aan den 
Spectateur Beige geieverd. 

* RYSWYK (THEODORUS VAN), de 
volksdichter en de volkslieve-
ling van den tegenwoordigen 
tijd onder de Viamingen, die 
er het meest toe heeft bijgedra-
gen om de oude landspraak, in 
het gemoed des volks, als het 

W 
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kostelijkste goed weder opte-
wekken en te verfrisschen, en 
de tallooze vooroordeelen te ver* 
nietigen, welke zieh tegen hare 
zegepraal verzetteden. Zijn eerst 
in 1837 versehenen werk: Ei-
genaerdige Verhaelen plaatste 
hem dadelijk onder de beste 
dichters; nooit had de Ylaam-
sche taal lets sierlijker, beval-
liger en naiver ge'kend. Drie 
jaren- later, gaf hij een helden-
dioht, de Eppensteen, in het 
licht, hetwelk bewees dat het 
ernstige, epische, hem even 
zoo min vreemd was als het 
na'ive. Daarop volgden zijn Anti-
gonus, zijne Poetische luimen, 
en eindelijk in 1843 zijne Bal
laden. Met de laatsle had de 
dichter zijnen schoonsten bloei 
bereikt. De Balladen van VAN 
RTSWIK behooren tot de voor-
treffelijkste en schoonste, welke 
eenige letterkunde kan aariwij-

zen. In weerwil echter van de« 
bijval zijner "Werken, had de 
dichter sleeds met bekrompen« 
heid en behoefte te worstelen. 
De "Vlaamsche provincien zija 
te beperkt, dan dat de werken 
in hare landtaal aan denschrij* 
ver eenig aanmörkelijk voordeet 
zouden kunnen opleveren; en 
de geest van onafnankelijkbeid 
van VAN RYSWVK, verzette zieh 
bij hem tegen het aanzoek om 
eenigen post of ambt. Zijne 
laalsle werken zijn zijne Poll-
liehe Refereinen, die in 1844, 
en zijne Volhsliedjes, welke in 
1846 in het licht versehenen. 
Sedert dien tijd ondermijnde 
eene slepende ziekte zeer snel 
zijn zwak ligchaamsgestel en 
zelfs zijne geestvermogens, en 
bragten hem eindelijk tot krank-
zinnigheid. Hij overleed in den 
bloei zijner jaren in 1849. 
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S AARSFIELD, een Spaansch veld-
heer, in 1785 geboren, stamde 
af van den beroemden graafDE 
LDCAN , die uit verkleefdheid 
aan JACOBÜS I I , onder opoffe-
ring eener aanzienlijke fortnin, 
hem na den slag na Limerick, 
naar het vasteland volgde. SAABS-
FIELD maakte met roem zijne 
eerste wapenfeiten in den on-
afhankelijkheids-oorlog, en deed 
zieh weldra door den hertog van 
WELLINGTON opmerken. Gene-
raal geworden zijnde, werd hij 
ook door koning FERDINAND "VII 
onderscheiden, die hem in 1827 
en in 1832 het bevel over een 
observatie-corps aan de gren
zen van Portugal toevertrouwde. 
Bij den dood van dien vorst, 
dacht men algemeen, dat hij 
zieh voor don CARLOS ZOU ver
klaren, daar echler een schrif-
telijke last van dien prins hem 
niet was ter hand gesleld, be-
schouwde SAARSFIELD den infant, 
alsof hij van zijne regten afstand 
had gedaan, en schaarde zieh 
onder de banieren der koningin 
CHRISTINA. Door de nieuwe re-
gering belast met de beteuge-
ling van eenen opstand die te 
Bilbao en te Vittoria was uit-
geborsten, slaagde hij in deze 
dubbele onderneming, en werd 
echter door hof-kuiperijen, bijna 
onmiddellijk van het bevelheb-
berschap verwijderd. Over.eene 

W 

zoo onverdiende ohgenade ver-
bitlerd, nam hij de wijk naar 
Pampeluna, en weigerde sedert 
dien tijd om weder in dienst le 
treden. Maar de eenzaamheid, 
waarin hij leefde, kon hem. aan 
een treurig uiteinde niet ont-
trekken ; in de maand Augustus 
1837 werd hij in eene diet 
bloedige volksbewegingen, welke 
sedert eenige jaren i n Spanje 
zoo gemeenzaam zijn, door de 
Solda ten vermoord. 

, * SABATELLI (LUIGI), een be-
roemde Italiaansche schilder, 
te Florence in 1772 gehören, 
was de zoon van eenen hof-
meester bij den marchese CAP
PONI, en gróeide, a l s ' t ware , 
bij deze familie o p , tot welke 
hij tot aan zijnen dood in 
naauwe betrekking bleef. SA
BATELLI munite vooral in de 
Bomantische genre uit. Zijne 
composition uit de Divina Com
media zijn grootendeels treffend 
schoon en krachtvol. De mar
chese GINO CAPPONI bezit in 
zijn schoon, met menigvuldige. 
kunstwerken versierd, paleis ta 
Florence eene reeks van uitvoe-
rige teekeningen met de pen , 
welke SABATELLI in zijne e|gen-
dommelijkheid zuiverder ' en 
voordeeliger voörstellen, dan 
zijne schilderijen in olieverw of 
natte ka lk , èn door levendig-

2 
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heid der verbeeldingskracht e a 
grootschheid der voorstelling 
verrassen. Eene compositie rijk 
in figuren, de pest van hetjaar 
1348 voorstellende, en waar-
äan hij grootendeels zijnen roem 
te danken heefl, sluit zieh bij 
dezelve aan. Ook in het etsen 
ervaren, werden genoemde tee-
keningen door hem mede op 
het koper gebragt. Een zijner 
oudste groóte werken, is dat 
hetwelk men in de kapel der 
H . Maagd, der Domkerk van 
Arezzo aanlreft, waar hij en 
BESVENUTI (zie dat Art.) in 1804 
den last bekwamen, tafereelen 
u i t . d e Bijbelsche geschiedenis 
te schilderen. Ofschoon hij later 
naar Milane Irok, bleef hij toch 
in voortdurende naauwe belrek-
king met zijne goboorteplaats. 
Toen de groot-hertog FERDI
NAND I I I , in 1819,' de laalsle 
zaal der eerste verdieping in 
he t paleis Pilti liet versieren, 
belastte hij SABATELLI met de 
plafond-schilderingen, en deze 
Steide in een groot middelbeeld, 
en":eene teeks van lunetlen, de .¡ 
hoofdgebeurtenissen van den 
Jiirts voor, die zieh aan het 
mythologisch karakler der ver-
sieringen der overige zalen aan-
sloten •, en -waaraan ook BENVE-
NUTI getrouw bleef, loen hij in 
eene der achterkamers de daden 
van HERKULES schilderde. Ook 
in 1840—41 schilderde SABA
TELLI nog in Florence, toen de 
groot-hertog LEOPOLD hem eénige 
der kleine fresco's opdroeg uit 
de levensgeschiedenis van GA
LILEI in de aan dezen grooton 
man toegewijde tribune, in het 
museum d e r natuurkundige we-

tenschappen, Een groot schif-
derstuk van SABATELLI: de ver-
drijving van HELIODORDS uit den 
tempel, kwam naar Weenen, in 
keizerlijk bezit; in verscheiden 
Lombardische kerken vindtmen 
schilderijen van hem, in de 
hoofdkerk van Milane volgens 
zijne teekening het geschilderde 
glasraam der hemelopneming van 
MARIA, boven degrooteingangs-
deur. Zijn talent was echter 
minder tot godsdienstige onder-
werpen geschikt, het onthrak 
hem aan verhevenheid en innig 
gevoel. Op zijn koloriet vait 
veel aantemerken, en zelfs in 
zijne beste stukken hebben de 
vleeschkleuren iets steenkleu-
rigs. In de kunst der groepe-
ring was hij een meester. Als 
hij in latere jaren minder ge-
noemd werd, zoo is zulks groo
tendeels aan de omstandigbeden 
toeteschrijven, dat de smaak 
van het publiek meer en meer 

' van de rigling afweefc, welke 
! bij h e m , in weerwil van aan-

merkelijke wijzigingen, loch 
noch altijd de grondtoon bleef, 
lerwijl de Itomantiscbe genre 
overwoog, welke juist in Milane 
door FRANCESCO HAVEZ met eene 
onovertreffelijke genialiteit ver-
tegenwoordigd werd. — 
leven van SABATELLI werd, voor-
namelijk" in gevorderde jaren, 
door zware beproevingen be-
zocht: twee talentvolle zonen 
gingen hem in het graf voor-
uit , van welke voornamelijk de 
jongste, van wien er eeneschoone 
schilderij in eene der kapeilen 
van Sta Cruce te Florence № 
vonden wordt, veel beloofde. 
Zijn door hem zelven vervaar-

http://uit.de
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tligd karakteristiek portret be-
vindt zieh met die van APPIANI, 
BENVENUTI en BGZZÜOLI in de 
beroemde, door den kardinaäl 
LEOPOLD DE MEDICIS aangelegde 
verzameling der afbeeldingen 
van schilders. SABATELLI oyer-
leed te Milane den 29 January 
1850. 

'* SACKEN (FABIAN GOTTLIEB), 
vorst van Osten-Sachen, in 1752 
in Koerland geboren, trad in 
1766 in Bussische dienst, streed 
in den Turkschen oorlog, legen 
Polen in 1794 , werd generaal-
rnajoor en vocht in 1799 onder 
SDWAROW in Italie, Voerde in 
1807 onder BENNINGSEN het 2.° 
corps aan, met hetwelke hij 
zieh voornamelijk bij Pultusk 
en Eylau óndórscheidde, werd 
luitenant-generaal, voorde onder 
TOBMASSOW, in 1812 het bevel 
over het corps in Volhynie le
gen de Saksers en Oostenrijkers; 
en nadat TORMASSOW tot het 
leger was beroepen, kwamen 
de 4 corps der Volhynische ar-
mee, onder zijne leiding älleen, 
en toen zij de Pruissisché grenzen 
waren overgetrokken, bekwam 
hij een eigen corps, met het-
welk hij gedurende den wapen-
stilstand bij Ohlau stond. In 
het begin Steide hij weinig ver-
trouwen in dat corps, doch na 
den slag aan de Katzbach wérd 
Inj een levendige 'vereerder van" 
hetzelve, vocht bij Leipzig: (bij 
welke gelegenheid hij generaal 
der.infanterie Werd) en in Frank
riß op de dapperste wijze, en 
werd ini 1814 gouverneur van 
Parißs. In 1815 voerde hij 

W 

onder BARCLAY DE TOLLY het 
bevel over het 5.e legers-corps, 
doch kwam niet in hetgevecht. 
Na den oorlog werd hij veld-
maarschalk, en bekwam het 
bevel over het eerste westelijke 
leger (hoofdkwartier Kiew), waar 
hij in 1828 vele troepen^ tot 
den inval in Turkiße uitrustte 
en tot de onderdrukking van 
den Poolschen opstand in 1831, 
voornamelijk in Volhy nie an 
Podolië door BÜDIGER en BOTH 
werkzaam was. Bij de orga-
nisatie derarmee in 1833 werd 
genoemd westelijk leger ontbon-
den, en SACKEN wegens zijne 
hooge jaren van de dienst ont-
slagen ; een jaar le voren was 
hij tot den vorstenstand verheven. 
Hij overleed te Kiew in 1837. 

* SAFTLEEVEN (HERMAN), een 
beroemde Nederlaiidsche Schil
der, in 1609 te Rotterdam ge
boren, was een ieerling van den 
verrnaarden kunstschilder JAN 
VAN GOYEN , dien h'y tot eer 
verstrekte. Hij legde zieh voor
namelijk op het vak der land-
schappen loe-, waarom hij:een 
oord tot zijno woonplaats koos, 
waar de natuur hem, als het 
ware, tot verdere S tud ie ûpwektei, 
namelijk in of bij Utrecht, waar 
hij de meeste zijner,schilderijen 
,naar de natüur vervaârdigde, 
en waar hij in 1685. overleed. 
Zijne schilderstukken, die al-
.gemeen op hoogen prijs wor-' 
den gesteh!, onderscheiden zieh 
vöoral door een eigenaardig én 
zeer bevalligkoloriet. • 

<* 

.* SAGE TE« BROEK (JOACHIM 3 
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GEORGE LE), in de eerste helft 
der negentiendö eeuw een der 
beroemdsle verdedigers der Ca-
tholijke leer en der regten van de 
Calholijke Kerk in Nederland, 
werd den 27 November 1775 
te Groningen geboren, alwaar 
zijn vader JAN JACOB LE SAGE 
tm BROEK, uü een zeeraanzien-
lijk geslacht van Oost-Vriesland 
gesproten, toenmaals aan de 
hoogeschool de betrekking van 
hoogleeraar in de wijsbegeerte 
bekleedde, en tevens het leer-
aarambt bij de hervormde ge-
meente waarnam, in welke 
laatslgenoemda hoedanigheid hij 
in 1781 naar Rotterdam werd 
beroepen, welk beroep hij zieh 
liet welgevallenj het was dus 
in laatstgenoemde stad dat de 
eerste verstandsontwikkeling en 
opvoeding van den zesjarigen 
JOACHIM en dienö jongeren broe-
der WILLEM HENDRIK door hun-
nen reglschapen vader begonnen 
en bestuurd werd. Niet lang, 
echter mögt de predikant TEN 
BROEK in zijne nieuwe stand-
plaats rust en genoegeri smaken j 
de staatkundige twisten van dien 
üjd, waarin hij zieh aan de zijde 
der anti-stadhouderlijke partij 
had geschaard, noodzaakten hem 
bij den inval der Pruisen in 
Nederland, de wijk naar Bra-
bandsch grondgebied te nemen, 
alwaar hij na eenigen tijd te 
Antwerpen in de Cruysgeraeente 
als predikant werd aangesteld. 
De bloei der Gatholijke Gods-
dienst in de vermaarde Scheide-
stad, de luister barer verhevene 
plegtigheden, de prachtige ker-
ken en kloosters, de ontelbare 
te Antwerpen aanwezige gods-

dienslige kunstschatten werkten 
krachtdadig op het gemoed en 
de vurige ziel van denjeugdigen 
JOACHIM , GEORGE , die door de 
natuur zoo mild bedeeld was 
met eene levendige verbeelding, 
met liefde en smaak voor het 
schoone en goede j zoo dat hij 
bij zijne verstandelijke vorffling 
door bekwame meesters en zij-
nen vader geleid, waarhij hij 
al speiende kennis van de hoo-
gere wetenschappen bekwam, 
en zieh tot uitspanning in de 
teeken- en dichtkunst oefende, 
tevens de grondslagen legde tot 
die overtuiging van de Callio-
lijke geloofsleer, welke hem in 
het begin dezer eeuw het Ca-
tholicisme deed omhelzenj hij 
bepaalde zieh echter niet uit-
sluitend tot het zinnelijke en 
oppervlakkige, neen de voor-
treffelijke jongeling voorzagzich 
heimelijk van boeken, die hem 
dieper denkbeeld van de Gatho
lijke leer en • gebrüiken konden 
geven, e n , wat men naauwe-
lijks zou kunnen gelooven: reeds 
destijds bezocht hij de Catho-
lijke korken met la Journée m 
Chretien in den zak. Inmid-
dels woonde LE SAGE aan de 
Antwerpsche teeken- en sehn-
derschool de lessen van «en 
vermaarden landschapschilder 
OMMEGANCK (zie dat Art.-WbM 
bi j , van wien hij een dermeest 
geliefde kweekelingen werd, en 
welke groóte meester desUjas 
van hem verklaarde d a t , indieQ 

zijn kweekeling TEN BROEK, M 
het kunstvak volhardde Inj № 
maal een groot Schilder zou 
W ö r d e n . Nadat in 1795 de 
inval der Fransche legors m de 
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Vereenigde Provincial, voor de 
Hollandsche uilgewekenen den 
weg naar hun vaderland weder 
•geopend liad, besloöt de predi
cant TEN BROEK het herberg-
zame Brabant le verlaten, en 
"werd dadelijk na zijne terug-
komst te Rotterdam weder als 
predikant aldaar aangesteld; ook 
werden er de schoone talenten 
van zijnen zoon JOACHIM spoe-
dig opgemorkt, die in weerwil 
zijner nog jeugdigejaren tot bur-

• ger-secretaris der eerste wijkver-
gadering werd benoemd, welke 
betrekking hij echter van de 
hand wees. Zijn vader, wien 
lhans de toekomstige bestem-
ming zijner zonen bijzonder ter 
harte ging, bestemde JOACHIM 
GEORGE voor de predikdienst of 
voor de geneeskunde; deze ge-
voelde echter meer roeping voor 
de balie, waartegen zieh ech
ter de vaderlijke wil verzette; 
zoodat de keuze des oudsten 
zoons voorloopig onbepaald 
bleef; terwijl zijn jongere bree
der aan Utrecht's hoogeschool 
zijne godgeleerde Studien ging 
voltrekken. Onze LE SAGE werd 
intusschen aan de leiding van 
een' destijds vermaarden regis-
geleerde loevertrouwd, terwijl 
hij in het ouderlijke huis de 
wijsgeerige lessen bijwoonde, die 
zijn vader aan een aantal jon
gelingen gaf, die thans nog de 
hoogste waardigheden in den 
lande met eere bekleeden. Tot 
r'y'per leeftijd' gekomen, bragt 
hem de omgang met vele pro
testantsehe leeraars, overigens 
achtenswaardig door wandel en 
geleerdheid, doch hemelsbreed 
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verschillend in godsdienstbegrip-
pen, tot diep nadenken. LE 
SAGE was in het ouderlijke huis , 
zoo wel als buiten hetzelve vaak 
geluige van verregaande twisten 
en verdeeldheid in het gods-
dienstige; meermalen hoorde 
hij op denzelfden kansel, op 
denzelfden dag als grove dwa-
ling veroordeelen, wat even te 
voren als de zuivere waarheid 
was voorgesteld. De destijds 
reeds zieh openbarende verloo-
chening der godheid van CHRIS
TOS schokte het geloovig en 
waarheidminnend hart van den 
jongen man te sterk, dan dat 
hij in de godsdienstbegrippen , 
waarin hij geboren en opgevoed 
was, kon blijven volharden. 
Zoowel aan zijner^aßhtingswaar-
digen vader als aan andere 
leeraars, zijne vrienden, deelde 
hij zijne twijfelingen mede, en 
zoeht vruchteloos naar bondige 
oplossing of overtuiging. Ein-
delijk was de teerling geworpen, 
en kon LE SAGE aan den drang 
van zijn har t , aan zijne vaslo 
overtuiging. niet langer weer-
stand bieden: hij; besloot de 
Catholijke geloofsleer te omhel-
zen, en zulks in weerwil der 
menigvuldige onaangenaarahe-
den, waaraan hij zieh daardoor 
onvermijdelijk blootstelde. Het 
jaar 1806 was voor LE SAGE TEN BROEK het tijdslip zijner. 
geestelijke wedergeboorte. Een 
eerwaardig vriend en landge-
noot, dien hij als jongeling_ te 
Antwerpen, in zijne nederige 
kloostercel had leeren kennen, 
ontving de afzwering zijner dwa-
lingen, en nam hem in den 
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school der Möederkerk op. Of-
schoon die overgang in het ge
heim had plaäts gehad, werd 
hij toch spoedig ruchtbaar, en 
verwekle tegen hem vele ver* 
biltering van den kant zijner 
voormaüge geloofsgenooten; na 
zieh nog eenige maanden in de 
waarheden van het geloof, dat 
hij uit zuivere overtniging om-
helsd had, in stille afzondering 
versterkt te hebben, keerde I/E 
SAGE naar Rotterdam terug, en, 
na zieh een geruimen tijd op 
het notaris-ambt te hebben toe-
gelegd, bekwam h i j , na eervol 
afgelegd examen, onder de re
gering van koning LODEWIJK 
NAPOLEON, in 1808 de konink-
Bjke aanstelling tot openbaar 
notaris; in deze belrekking bleef 
hij gedurende verscheiden ach-
tereenvolgende jareri te Rotter
dam zieh met ijver en talent 
van zijne beroepspligten kwij-
ten. Bij de verandering van 
het staatkundige. in het laatste 
van 1813 , brak er echter voor LE SAGE, wegens zijne geloofs-
verandering, een • tijdperk van 
bedekte en openbare vervolging 
aan, waarom hij verzöcbt van 
slandplaats te mögen verände
ren, en hij verwisselde de woe-
lige koopstad met het stille land, 
het kanton Ifaaldwijk, waarhij 
echter ook niet buiten vervol
ging bleef; doch troost vond 
in de stille eenzaamheid, en 
in het doorgronden en bewun
deren der door hem omhelsde 
geloofswaarheden. De lastering 
en verguizing, die derzelfde ge-
loofsleer, door met die leer 

geheel onbekende ijveraars on-
der de Protestanten, bij gelegen-
heid der aannadering van het 
derde eeuwleest der zoogenaamde 
hervorming, werden aangedaan 

•en die soms tot blind fanatis-
mus oversloegen, dedenLESAOE 
het zieh tot pligt rekenen, om 
als een getrouw kind der Kerk, 
de eer zijner moeder te moeten 
handhaven , en eene geloofsleer 
te verdedigen die hij boven al
les heilig en dierbaar achtte. 
Hij trad dus op als apologist 
der Catholijke geloofswaarheid 
en gaf in 1816 in het licht: 
De voortreffelijkheid van de leer 
der Roomsch-Katholijke Kerk ge
scheht, waarin hij met het vuur 
zijner innige overtuiging; maar 
tevens met, de gemoedelijkheid 
en bescheidenheid van een wel 
opgevoed m a n , zijne voorma-
lige geloofsgenooten toesprak, 
en hun met de kennis van de 
Catholijke godsdienst, liefde en 
verdraagzaamheid jegens hunne 
Catholijke landgenooten trachtte 
intehoezemen. Dit eersle ver-
dedigschrift wekte de belang-
Ste l l i ng der in Nederland ver-
guisde Calholijken in hooge mate 
op, en kwam spoedig in banden 
van.; vele duizenden. Van den 
kant der Protestanten haalae 
he t , hem echter vele verbitte-
ring op den hals: weldra ver
sehenen er van de zijde van 
vurige zeloten schampere tegen-
Schriften in het licht, die LB 
SAGE echter met de hem eigeno 
bezadigdheid, en eenvoudige, 
maar overtuigende schrijfwrjze 
beantwoordde (*). AIzoo ontstonu 

(*) Bij gelegenheid van den vijfden druk van de Yoorlreffelijkheü 
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er een hevige geloofsslrijd, die 
eene reeks van polemische ge
schritten ten gevolge had, waarin 
zieh zelfs de eigen broeder van LE SAGE, die in de protestant-
sche kerk het leeraarsambt be-
kleedde, mengde. De vruchten 
van die heilzame controvers 
openbaarden zieh weldra door 
den lerugkeer van verscheiden 
Protestanten in den schoot der 
Catholijke Kerk. De behoefte 
die algemeen gevoeld werd, om 
de Calholijken in hunne gods-
dienstige en staatkundige regten 
te verdedigen, deed LE SAGE , 
door mannen , even eerwaardig 
wegens hunnen rang of stand, 
als door hunne Verdiensten, 
daarloe aangespoord, besluiten 
tot de uitgave van een maand-
schrift: de Godsdienstvriend gc-
naamd, waarvan het eerste N.° 
in 1818 verscheen, en dat tot 
op den huidigen dag is blijven 
beslaan; genoemd tijdschrift is 
te zeer bekend, en het nut ter 
bevordering der regten en vrij-
heden van het Catholicisme in 
Nederland door hetzelve gesticht 
te evident, dan dat wij noodig 
zouden achten, er alhier eene 
ontleding van te geven. Be-
halve de Godsdienstvriend schonk 
de blakende ijver van LE SAGE 
ook nog het aanwezen aan andere 
organen, alle aan de verdediging 
der goede zaak gewijd. Hij was 

een der vurigste voorstanders , 
opriglers en medebestuurders 
der Catholijke Maatsehappij, 
waarbij hij als secretaris onver-
moeid werkzaam was, doch 
welke heilzame inrigling na een 
kort beslaan door een gouver-
nements besluit wederregtelijk 
vernieligd werd. In het begin 
van 1823 verloor LE SAGE door 
den dood zijnen hoogbejaarden, 
achtingswaardigen vader, welk 
verlies hem diep ter harte ging; 
ook openbaarde zieh destijds bij 
hem eene verzwakking van ge-
zigt, die bij 's mans ruslelodzen 
arbeid, hem met het verlies van 
het edelste zintuig bedreigde; 
in weerwil dat deze oogzwakte 
steeds toenam, en hem weldra 
niet meer toeliet te lezen of 
te schrijven, haalde hem de 
wärmte, waarmede hem zijne 
verdionstelijke taak, de verde
diging der goede zaak, vervulde, 
in den zomer van 1827 eene 
geregtelijke vervolging op den 
hals; na eenige maanden van pre
ventive gevangenschap (zie VER-MEOLEN G . A . -Wbk.-) bekwam 
hij , wel is waar, zijne vrijheid 
weder, doch ten gevolge der 
zedelijke foliering; waaraan hij 
zoo lang in den kerker was ter 
prooi geweest, was zijne gezond-
heid dermate ondermijnd, dat 
's mans aanwezen verder kwij-
nende dreigde te zullett blijven. 

van de leer ens. vervaardigde de heer P . G. WITSEN GEVSBEEK het 
volgende Puntdicht, dal tot mötto van den zesden druk is gekozen: 

» Bedild, veracht, bespot, mishandeld, aangespogen, 
LE SAGE ! trof uw werk slechts smaad en ongeluk. 

Men schreeuwt en scheldt en schimpt, tot, uw geduld ten einde, 
Gij anlwoordt — door een' vijfden druk.". 
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Daar de geneesheeren verande-
ring van luchtgestel, voor het 
herstel van LE SAGE'S gezond-
heid noodzakeltjk achtten, ver-
zocht hij in zijne hoedanigheid 
van nolaris zieh eiders te mögen 
vestigen, waarna hij zieh met 
ter v/oon naar Noordbrabant be 
gaf; zijne gezondheid bleef niet-
temin wankelend, en wijl hem 
kort daarna het gezigt geheel 
begaf,.zag hij zioh verpligt zijn 
ontslag als notaris te moeten 
indienen. De gebeurtenissen van 
het jaar 1830 schokten zijn va-
derlandslievend hart geweidig, 
en in den winter van dat jaar 
ging hij de vesting Grave be-
wonen, alwaar hij in weerwil 
zijner volslagene blindheid, zij-
nen nuttigen arbeid onvermoeid 
voortzette, De toeneraonde ver-
deeldheid onder het Protestan
tismus, gevoegd bij dedagelijks 
heviger wordende aanranding 
van de Catholijke Godsdienst, 
deed LE SAGE in 3835 besluiten 
tot het uitgeven van het week-
blad; de Catholijke Nederland-
sehe Stemmen, waarin hij on? 
afgebroken, tot zelfs op den dag 
van zijnen dood, de belangen 
van Godsdienst en Staat luide en 
met zeldzaam talent verdedigde, 
en welk blad ook onder de Pro
testanten van alle kleur zeer 
vele Jezers vond. De onbetwist-
bare Verdiensten, die LE SAGE 
zieh met zijn ijveren voor de 
goede zaak verworven had, von-
den algemeene erkenning. Bül
ten- zoo wel als binnen 's lands, 
genoot hij vele achting; terwijl 
hij in briefwisseling stond met 
e n . d e vnendschap genoot van 
vele voorname/ mannen van zijn 

tijdvak. Onder dagteekening vau 
17 April 1838 ontving hij van 
Z. H. Paus GREGORIUS XVI, eene 
Panselijke breve, waarin die 
waardige Opperherder'smansge-
hechtheid aan de H. Kerk, zijn' 
ijver en verdienstelijken arbeid 
met vaderlijke teederheid hul
digt , en hem ten slolte den 
Apostolischen zegen geeft. Dit 
blijk van goedkeuring van de 
zijde van het doorluchtig Opper-
hoofd der Kerk, strekte den 
grijzen LE SAGE tot onuitsprelce-
Jijke bemoediging op zijne zwaar-
wigtige loopbaan. De hevige 
aanranding van de regten der 
Eerk .door 4het Pruissisch gou-
vernement had LE SAGE ook 
in het strijdperk gebragt. Met 
moed en volharding nam hij de 
verdediging op zieh vanhetver« 
volgde episcopaat, en wist te 
bewerken dat de calholiciteit van 
Nederland aan den doorluchtigen 
belijder CLEMEKS AUGUST een 
schitterend blijk van deelneming 
en vereering gaf, even gelijkzij 
later, ten gevolge van LE SAGE'S 
onvermoeid ijveren, aan den 
verdienstvollen balling, monsei-
gneur GROOFF , •; een Ireffelyk 
blijk van erkentenis voor zijn 
moedig gedrag geschonken been. 
Naarmate LE SAGE in jarep 
klom, vielen hem van vele zij-
den schitterende bewgzen van 
huldiging zijner veelyuldige Ver
diensten ten deel. Pas had schier 
de geheele geestelijkheid yan 
Nederland den waardigen grip 
aard, die 'slevensbitterhedenm 
zoo ruirae male gesmaakt bad, 
een doorslaand bewijs harer 
hooge achling en genegen&ew 
gegeven, of Z . II. Paus Gnzeo-

http://en.de
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Rips XVI benoemde hem in 
1840, op voordragt van een' 
der eerbied waardigste Nederland-
sche prelaten tot Ridäer der 
orde van de gouden Spoor. Als 
inet nieuwen moed en jeugdige 
kracht bezield , bleef LE SAGE 
nog voorldurend in het strijd-
perk, tot dat de dood hem na 
meer dan dertig jaren van on-
vermoeid zwoegen, ruslschonk. 
Na op zondag den 11 Julij 
1847, nog des morgens, vol-
gens zijne gewoonte, tot de 
heilige Tafel te zijn genaderd, 
maakte des avonds omstreeks 
half zeven ure een noodlottige 
v a l t e n gevolge eener hersen-
beroerte» een einde aan zijn 
leven, dat hem echter na het 
toeval nog zoo lang, bijbleef, 
dat hij van het heilige Oliesel 
kon voorzien worden. — Groot 
en algemeen was de deelneming 
van de menigvuldige vrienden 
des overledenen bij dit verlies. 
De Calholijke pers, zoo wel in 
Nederland, als van naburige 
landen, bragt eene welverdiende, 
hulde aan de nagedachtenis van 
iE SAGE, en prees eenstemmig 
den ontslapene als onverschrok-
ken verdediger der Gatholijke 
belangen. Eenparig erkende men 
zijne Verdiensten als publicist, 
die zoo vele jaren alleen gestaan 
en de bitte van den dag verduurd 
had., Behalve de Godsdienst-
vriend, de CalhoUße Neder-
landsche Stemmen en andere 
periodieke werken heeft LE SAGE 
eene rnenigte geschriften, zoo-
wel oorspronkelijk, als uit ver-
schillende talen vertolkt, in het 
licht gegeven, waarvan de op-
somming overbodig le achten is, 
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nademaal dezelve algemeen be-
kend en nog in yeler banden 
zijn. De dichterlijke voortbreng-
selen van' LE SAGE , waarbnder 
vele dichtstukken van Verdienste 
vöorkomen, zouden, vereenigd, 
twee bundels beslaan. Voor ge-
ruimen tijd bestond reeds plan 
om dezelve het licht te doen 
zien. — Möge dit plan ten uit-
voer worden gebragt ! 

SAINT-AIGNAN. — Zie BEAU-
VILLIERS -WbL' 

SAINT-LEÜ. —. Zie BONAPARTE 
(LODEWHK) en HORTENSIA EUGE
NIA DE B E A U H A R N A I S . 

SAINT-VICTOR (J. B. BINS DE), 
een beroemde letterkundige, in 
1772, te Gap-Framçais op St, 
Domingo geboren, werd zeer" 
vroeg naar Frankriß gezonden j 
alwaar hij, in weerwil der om-
standigheden, uitmuntendö Stu
dien maakte, en spoedig met de • 
oude en nieuwere meeslerstuk* 
ken gemeenzaam bekend werd. 
Getuige der h'eiligschendende 
vernielingen van CARRIER te 
Nantes, behield, hij . daarvan 
eene on uit wischbare herinnerihg, 
die eenen grooten invloed op 
de rigting zijner denkbeeiden 
uitoefende. Na den 18 Brumaire 
te Parijs gekomen, gaf hij al-
daar het schoone dichtstuk der 
Eoop (Espérance) in het licht s 

heiwelk hem vleijende aanmoa-
digingën verwierf. De Voyage 
du poète ('s dichten reis),/welke 
hij in 1806 in het licht deed 
verschijnen, handhaafde • zijrten 
roem? en de operaüf/mi, waar-
vaft • Inj het onderwerp aan Os-
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SUN had ontleènd, deed hem 
nieuwe lauwers plukken. Vooraf 
reeds had hij l'Habit etc. (Het 
kleed van den ridder de Gram-
mont), een zeer bevallig toonéel-
stukje, doen uitvoeren. Eindelijk 
plaatste de vertaling van ANA-
CREON in 1 8 1 0 , welke voor de 
volledigste wordt gehouden, die 
er in de Fransche taal bestaat, 
hem in den rang der achtbaarste 
leiterkundigen des tijdvaks. Se
deri tien jaren werkte hij mede 
aan de redaclie van het Journal 
des Débats, en leverde artikels 
aan de bladen, bestemd om de 
goede beginselen in zedeleer en 
letlerkunde te bevorderen. Na 
tegen het einde van 1813,eene 
staalkundige zending in Bretagne 
te hebhen volbragt, die ten 
doel had , om de terugkorast 
der BOURBONS, welke zeer nabij 
scheen, te bevorderen, werd 
hij aldaar aangehoùden, en naar 
Parijs gevoerd, alwaar hij tot 
aan de restaurata) in den Tempel 
bleefopgesloten. De h e r i n n e r i D g 
dezer gevangenschap maakte hem 
onregtvaardig jegens NAPOLEON , 
Wiens talenten en diensten Inj, 
i n twee, voor het overige zeer 
schoone Oden, in 1814 in het 
licht gegêven, miskende. De-
zelve waren voor hem de zwa-
nenzang. Tegenspoeden in zijne 
fortuin noodzaakten hem, van 
dien oogenblikaf,de dichlkunst 
te laten varen, om zieh aan 
meer winslgevende werkzaam: 
heden loetewijden, en hij over-
leed in 1840. Zijne Œuvres 
poétiques zijn gezamenlijk in het 
Jicht gegeven, 1822 , in 18.»»° 
De beste uitgave zijner Vertaling 
van ANACREON is die van Parijs, 

1 8 1 0 , in 8 . ™ , met schooße 
Vignetten, volgens de teekenin-
gen van GIRODET. Onder zijne 
werken in proza onderscheidi 
men : Tableau etc. (Geschiedkun* 
dig en Schilderachtig- tafeml 
van Parijs), 1808—12,3 dl.«, 
in 4 . T 0 , met platen -, 2.* her-
ziene, vermeerderde uitg. 1822 
tot 1827, 8 dl.n, in 8.?°, met 
atlas in 4.to Ook is SAINT-VICTOB 
de schrijver van den tekst van 
het Musée des Antiques. 

SALA (VITALIS), een schilder, 
in 1803 te Cermsco in Lern-
bardijë geboren , werd reeds in 
den ouderdom van 14 jaren 
naar Milane gezonden, om er 
onder de leiding van bekwame 
meesters, den gelukkigen aan-
leg le ontwikkelen, welkén hij 
van de natuur had ontvangen. 
Hij behaalde in 1822 de groote 
gouden médaille voor de teeke-
ning, en in het volgende jaar 
den eersten prijs voor de corn-
posilie. Niet lang duurde het, 
of hij ontving bestellingen in 
een land, waar iedereen, die 
fortuin bezit, er een gedeelle 
van aan de aanmoediging der 
kunstén toewijdt, en ofschoon 
hij onder de goede gelijktP$ 
schilders zijne plaats reeds had 
ingenomen, wachtte men van 
hem nog belangrijker voorl-
brengselen, toen hij in Jumj 
1835 aan de kinderziekfo over-
leed. Behalve eenige kerk-sohu-
derijen, noemt men er nog dne 
van h e m : l .o De gevangenM' 
ming van Barnabas Visconti ; 
— 2.0 Hel vertrek van Begnm 
naar Carthago; s-° m 

veldslag van Landriano. 
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S AL ANDRI (de abbó PELLEGRINO), 
in 172.3 te Reggio van arme 
ouders geboren, had de weldaad 
eener goede opvoeding aan eenen 
liefdadigen geestelijke te flanken, 
die hem in het seminario deed 
opnemen. Hij verliet hetzelve 
na den doctoralen lauwer in de 
godgeleerdheid te hebben beko-
men, en terwijl hij zijnen na-
tuurlijken aanleg voor dedicht-
kunst aankweekte,' werd hij 
weldra met roem bekend. De 
graaf CHRISTIANI, administrator 
van het hertogdom Modena, 
verkoos hem tot onderwijzer 
zijner hinderen, en nam hem 
later als secretaris mede naar 
Milane, en van daar naar de 
hoven van Weenen, Turijn en 
Parma. Op eene reis, welke 
hij naar Rome deed, werd hij 
in de Arkadische akademie op-
genomen. Zijn beschermer deed' 
hem in 1758, den post van 
eersten ambtenaar ter konink-
lijke secretane van Mantua be-
komen; en bij de oprigtingder 
akademie dier stad in 1767, 
werd hij tot blijvend secretaris 
derzelve verkozen. Hijoverleed 
aan een toeval, den 17 Augus
tus 1771. Zijne Gedichten, die 
voornämelijk in klinkdichten 
bestaan, zijn verscheiden malen 
herdrukt. De volledigste uit-
gave is die van Reggio, 1824,• 
in ,16.m°, met porlret. Delta-
lianen stellen de werken van 
SALANDRI grootelijks op prijs. 
TIRABOSCHI plaatst hem, in zijne 
Bibliotheek der Schrijvers van 
Modena, in den eersten rang 
der dichters, welke Italie inde 
18.e eeuw tot luister hebben 
verstrekt. 

* SALLET (FRIEDRICH VON), 
een nieuwere Duitsche dichter, 
in 1812 te Reisse in Silezie" 
geboren, ontving zijne opleiding 
in het kadellenhuis te Potsdam 
en Rerlijn; stond als officier in 
Ments en Trier, nam zijn ont-
slag , kwam naar Breslau, en 
overleed te Reichau, in 1843. 
Zijne Gedichten, die veel voor-
treffelijks bevatten, en vooral 
door luimigheid en opgewekt-
heid behagen, versehenen het 
eerst in 1835 ; op nieuw zeer 
vermeerderd in 1843. Vorder 
heeft men van hem: l.o Funken, 
1838; — 2.o het luimige helden
dicht die wahnsinnige Flasche; 
— 3.o het bevallige vertelsellje 
Schön Irla; — en 4.oJhet Laien
evangelium, dat, wogens de ligt-
zionigheid, waarmeae hetzelve 
de grondwaarheden 1 des Ghris-
tendoms behandelt, zeer wen-
schelijk wäre geweest achter-
wege te zijn gebleyen. ; Een 
onruStige geest en hekelachtig 
uitgedrukte vrijheidsdenkbeelden 
wikkelden hem, in weerwil zijner 
goedhartigheid, in velerlei on-
aangena,amheden. Zijne Sämmt-
liehe Schriften versehenen in 
1845 , te Rreslau, in 5 dl.", in 
het licht. 

SALLUSTICS CRISPUS. In dit 
Art. in het -Wbk.- 22fi dl., blz. 
2 2 9 , l.e kolom, reg. 29 v. b. 
enz. Staat: «EUSEBIUS SALLUS-TIUS heeft dezelve. afzonderlijk 
uitgegeven." Men leze daarvoor: 
» EUSEBE SALVERTE heeft enz." 

SALM (CONSTANCE MARIE DE 
THEIS, vorstin VON), in 1767 
te Nan,tes geboren, ontving in 
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het ouderlijke huis eene even 
zoo bondige als schitterende op-
voediog, en legde zieh in hare 
jeugd reeds toe op de beoefening 
der letteren en kunsten en voor-
namelijk der dichtkunst. In 18 
jarigen ouderdom verlrouwde 
zij hare eersle Proeven aân den 
Almanaeh des grâces en aan 
andere verzamelingen toe. In 
1789 aan den arts PIPELET, zoon 
Van eenen secretaris des koniogs, 
uilgehuwd, kwam zij Parijs 
bewonen, en daar zij naar roera 
haakte, hield zij, voor zoo ver 
de omstandigheden zulks toelie-
ten, niet op , om zieh met de be-
roemdste letterkundigen, kunste-
naars en'geleerden in betrekking 
te stellen. In 1795 in het 
Lyceum der kunsten, da top de 
bouwvallen der oude akademiën 
was opgerigt, toegefaten, las zij 
er in de openbare zitlingen ge-
dichten en Lofreden voor, en 
hield te gelijkertijd voordragten 
in het Lyceum der vreemdelin-
gen en in het Alheneum. Het 
was in Franhrijk een .nieuw 
verschynsel eene vrouw lid van 
een geleerd genootschap te zien, 
en ofschoon de verkiezing van 
mevrouw PIPELET door onbe-
twistbare talenten werd geregt-
vaardigd, werd zij nieltemin het 
onderwerp van verscheiden punt-
dichten. Men ging weldra zoo 
ver dat men aan de vrouwen 
het regt betwislte, zoo nietom 
te schrijven, dan ten minste 
om hare werken te doen druk-
ken, en men zag eene menîgte 
schotschriften tegen de vrouwen 
als'schrijfsters in het licht ver
schonen. Mevrouw PIPELET nam 
in het hegin geenèrlei deel aan 

dezen pennenslrijd, doch weldra 
kon zij het verlangen niet meer 
wederstaan, om de regten harer 
sekse te verdedigen, en zij deed 
zulks met een zeldzaam talentv 
Haar Epilre etc. (Brief aan de 
vrouwen), en die over de Biai
sions etc. (Verdeeidheden der 
geletterden) zijn de belangrijltste 
s tukken, welke zij over dat 
onderwerp in het licht gaf, en 
bijna de eenige, die met de punt-
dichten vanLEBKuw, dezen twist 
overleefd hebben. Vroegtijdig 
weduwe zijndo, ging zij in 1802 
een tweede huwelijk aan met 
den vorst van Salm-Dyck. Haar 
nieuwe 'en schitterende stand 
veranderde niets aan hare let
terkundige gewoonten, noch aan 
hare gevoelens; zij ging voort 
Gedichten in het licht te geven, 
die in 1811 , in 8 .TO, versehenen, 
en eenige andere werken, waar-
onder voornamelijk Penseês{Ge-
dachten), in 1828, in 8 .™ Dezö 
beminnelijke en geestige vrouw 
behiekj tot hären laalslen oogen-
blik, die vurige geèstdrift voor 
de Studie, welke.dehezigheiden 
bekoorhjkheid van haar levefi 
had uitgemaakt. Eene kort-
stondige ziekte ontrukte haar 
te Parijs, den 13 April №p 
aan hare talrijke vrienden-. M 
was lid van een aantal Franscne 
en vreerade geleerde genootschap-
pen. Behalve de reeds genoemde 
werken , heeft men van haar : 
l .o Sapho, een trourspel in 
lierzangen; •— 2.o Mes soixante 
etc. (Mijne sestigjaren, ofmm 

Staat en letterkundige hertnne-
ringen), 1 8 3 3 , in 8." Hare 
Œuvres complètes (Volledige Wet
hen) hebben twee uitgaven ge-

http://welke.de
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had, in 1835, 4 dl.", in 12."»", 
en in 1842, 4 dl.», in 8.VP Zij 
heeft daarenboven verscheiden 
onuilgegeven geschriften nagela-
tea, waaronder: Les Allemands 
etc. (De Duitschers met de Fran-
sehen, in Imnne seden, gebruiken 
enz. vergeleken) en Mémoires etc. 
(Letterkundige gedenkschriften). 

SALMASIOS. '— Zie SADMAISE 

SALVERTE (ANNE JOSEPH EU-
SÈBE BACONNIÈRE), in 1771 te 
Parijs geboren, maakle vrij 
goede Studien in het collegie 
van Juilly, en werd, in deh 
ouderdom van 18 jaren tot ad-
vokaat des konings, in de regt-
bank het Chatelet benoemd. 
Toen deze post na de invoering 
der nieuwe regterlijke organisatie 
was opgeheven, verkreeg hij in 
1792 eene bediening hij het mi-
nisterie van buitenïandsche za--
ken ; maar weldra als geraatigde" 
aangeklaagd, was hij genood-
zaakt zijn ontslag te nemen, 
en gàf in de school der bruggen 
en wegen lessen in de Algebra. 
Na den 9 Thermidor onder-
scheidde hij zieh onder dejonge 
lieden wier manifestation ten 
doel hadden om de vernieuwing 
van het schrikbewind te beletten. 
Ten gevolge van den 13 Vendé
miaire ten dood veroordeeld, 
hield hij zieh eenigen tijd ver
borgen, en toen hij zieh aan-
bood, om zijne contumacie te 
regtvaardigen, werd hij vr'rjge-
sproken. Na eene betrekking bij 
de administratie van. het kadas-
ter te hebben bekomen, wendde 
bij den vrijen tijd, die hem 

hierbij werd gelaten, aah, om 
zijnen smaak voor de lettere'n 
optevolgen. In 1807 beant-
woordde hij aan de oproeping 
der Fransche akademie, welke 
het Leiterkundig tafereel van 
Frankrißk in de 18fi eeuw had 
gevraagd. VICTORIN FABRE (zie 
dat Art.)" behaalde den prijs, 
maar het werk van SALVERTB 
bekwam eene loffelijke vermel-
ding. Het lezen der werken van 
de filozofen, onder anderen van 
DIDEROT en BOUSSEAU had hem 
tot de aanneming hunner be-
ginselen. gebragt, en in zijnen 
ledigen tijd hield hij zieh erh« 
stig bezig met de middelen, 
om aan Frankrijk eene regering 
le geven, welke eindelijk de 
heerschappij dier vrpe id kon 
verzekeren, over welke menzoo 
veel spreekt, zonder juist te 
weten, wäariu zij bestaat. Hij 
was nog in zijne droombeelden 
verdiept, toen de restauratie in-
viel waarop hij niet gerekend 
had, Naar Geneve geweken, bragt 
hij aldaar vijf jaren door met 
natedenken over de groote staat
kundige vraagstukken; en To 
Parijs teruggekeerd, gaf hij ver
scheiden brochures in het licht, 
die 'opgemerkt werden, en die 
hem met verscheiden hoofdeh 
der parlemenlaire oppositie in 
betrekking bragten. In 1826 
tot afgevaardigde van Parijs ver-
kozen, bragt hij in de discussien 
der tribune eene hevigheid, welke-
verwondering baarde in eenen-
man, die door de zachtheid zij-
ner zeden, en door de opregt-
heid zijner gevoelensbekend was. 
Hij was afwezjg op den oögen-
blik, waarop de Julij-omwente-
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ling uitborst, maar zoodra hij 
er van onderrigt werd, snelde 
hij toe, om er deel aan te ne-
men. Door het 5.e arrondisse
ment herkozen, Steide hij voor, 
zoodra de kamer geconstitueerd 
•was, om de oude ministers in 
Staat van beschuldiging te stellen, 
en in de volgende zitling toonde 
hij zieh als een der meest ver-
bilterde tegen de verbannen fa-
milie, en vraagde om ook de 
hertogin van BERUY in Staat van 
beschuldiging te stellen. In 1834 
werd hij in de verkiezingen voor-
bijgegaan. Later echter kwam 
hij weder in de kamer. Zijne 
oppositie was niet minder hevig 
en scherp ; hij sprak over alle 
vraagstukken, meeslal onbezon-
nen en in het honderd. SAL-VERTE overleed te Parijs, den 
27 October 1839, zonder eenigen 
godsdienstigen pligt te hebben 
vervuld. Hij was yrij lid der aka-
demie van opschriften. Behalve 
verscheiden gelegenheids-stukjes 
over verschillende onderwerpen 
en artikels in verzamelingen en 
tijdschriften, heeft men van hem: 
l . o Entretiens etc, (Gesprekken 
van L. Jun. Brutus en C. Mu-

' tius), Parijs, 1793, in 8.™ ; 
— 2.0 Du droit etc. (Over het 
regt der volken), ib. 1799, in 
,8 .vo ; — 3.0 Tableau etc. (Let
terkundig tafereel van Frank-
rijk, in de 18.<? eeuto), ib. 1809, 
in 8.vo ; ' _ . 4.0 De la civilisa
tion etc. (Over det beschaving, 
sedert de eerste geschiedkundige 
iijden: tot op het einde der 18.° 
eeujo), ib. 1813 , in 8 . v o ; _ 
5.0 Essai etc. (Geschiedkundige 
en wijsgeerige proeve over de 
namen van mannen, volken en 

plaalsen, in derzelver belreh-
kingen met de beschaving be-
schouwd), ib. 1823, 2 dl.«, in 
8 . T o j _ _ 6 .0 i i o r a c e e t c , ]ßora. 
tius en heiser Augustus of fa. 
trachtingen die, tot aanvulling 
der commentarien over Borne kun-
nen dienen), ib. 1823, in 8.™,* 
— 7,o Bes. Sciences etc. (Over 
de verborgene ioetenschappen,of 
proeve over de tooverkunsl, k 
wohderen en de mirakelen), ib. 
1 8 2 9 , 2 dl.«, in 8.™ — Zie 
SALOSTIUS'CRISPCS. 

* SAMBÜGA (JOSEPH ANION 
FRANZ MA.RU), een gemoedelijk 
Catholijke schrijver, den 9 Jiinij 
1752 te Welldorf, een vroe-
ger Bijn-Paltsch, thans Badisch-
vlek, nabij Heidelberg geboren. 
Zijne ouders waren van Italiaan-
sehen oorsprong, en uit de nabij' 
heid van Como geboorüg. Hjj 
ontving te Heidelberg zijne ««• 
tenschappelijke opleiding, doch 
wenschte zieh liever, naar he! 
voorbeeld zijns vaders, aan den 
handelstand toetewijden. Zijne 
moeder echter spoorde hero 
steeds tot den geeslelijken stand 
aan , en eene reis naar BaKS 
maakte op den achüienjarigen 
jongeling zulk eenen diepen in-
druk , dal hij nu zelf, uit yoi-
komen neiging en overt«igifl? 
priester wilde worden. Bij zag 
Borne, Florence, Milane, r«?ß-

tie, en de kunst en de waardig-
heid der godsdienst, welke zieh 
in dezo heerlijke sieden ten toon 
spreidden, maakten op zijnge-
voelig gemoed eenen ooweder-
staanbaren indruk. Den 2Apn 
1774 werd hij in Italia »l 

priester gewijd; de bisschop van 
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Como droeg hem als eerste ziel-
zorg o p , de vertroosting van 
verscheiden zieke Duitschers in 
het hospitaal. In 1775 keerde 
hij naar zijn vaderland terug, 
werd in dat jaar kapellaan bij 
zijnen oom GROSSI , pastoor in 
Helmsheim, in 1778 slads-ka-
pellaan in Mannheim, met de 
eervolle uitnoodiging, om zieh 
tevens met het hofpredikers-
ambt te belasten. De vrijheer-
lijke familie VON DALBERG verkoös 
hem in 1785 voordeopenslaande 
pastorie van Heernsheim, waar 
de Scholen en de armen en'zieken 
in hem eenen getrouwen önder J 

wijzer en helper vonden. Hij 
onderwees jonge S t u d e n t e n niet 
slechts in' de beginselen der 
Lalijnsche taal, maar leidde 
hen ook der beoefening der wijs-
begeerte in. Het zedelijke be-
derf, en de daardoor tot uit-
barsting gekomene omwentelrng 
in Frankrijk, baarde hem groote 
bekommering;' in eene open-
bare vergadering hield hij de 
welsprekende voordragt: » Hoe 

. zal men het verval der gods-
dienst en zedelijkheid beteuge-
len ?" Twaalf jaren lang had 
hij zijn , herdersambt zegenrijk 
waargenomen, toen hem de 
Voorzienigheid tot eenen ande
ren invloedrijken werkkringbe-
riep. De paltsgravin aan den 
Rijn zocht voor hären prins 
eenen opvoeder en de hofmeester 
deszelven, ;VON KIRSCHBAUM , 
droeg SAMBUGA te dien einde 
voor. In 1797 aanvaardde hij 
het gewiglige beroep, om voor 
den aanstaanden kroonprins van 
Betyeren, LODEWUK , onderwijzer 

HI. DEEL. 

en raadgever te zijn. Het waren 
vooral twee grondregels, welke 
SAMBUGA, als godsdienstleeraar, 
bij den prins diep trachtto in-
teprenten en te ontwikkelen: 
liefde voor de godsdienst zijner 
vaderen, voor de Catholijke 
moeder-Kerk, en liefde voor 
zijn volle en vaderland. Toen 
men hem voor de Illuminaten-
orde trachlte te winnen, wees 
hij elke aansporing daartoestrek-
kende, met de aanmerking van 
de hand: » Ik ben reeds in 
twee groote openbare orden, 
waaraan mijn geheele leven toe-
behoort; de eene heet Staat, 
de andere Kerk. Ik heb geene 
derde, vooral geene geheime 
noodig, wijl reeds de Wee open-
bare mijne geheele inspanning 
vorderen." Itt f8l3-stieren 
twee Zonen zijner oüdstoL'zusler, 
welke beide hij van kindschheid 
af had opgevoed en onderwezen, 
en aan welke zijn hart met de 
innigste liefde gehecht was. .In 
den bloei der jeugd werden zi j , 
kort na elkander döordendood 
weggerukt, de eene alsgepro-
moveerde arts in . Parijs, de 
andere als staatsdienaar in Mün
chen. Ook hun vader stierf nog 
in hetzelfde jaar , zoodat door 
deze elkander zoo snel opvol-
gende sterfgevallen, de' teeder-
gevoelende ziel van SAMBUGA 
diep gewond werd. Dezigtbare 
afneming zijner krachten e.in-
digde den 5 Junij 1815 met den 
dood. Tot zijne voornaamste 
geschriften behooreni l . o Kurze 
Geschichte des hl. Vincenz von 
Paula, naar het Fransch; — 
2.o Schulzrede für den ehelosch 
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Stand der Geistlichen , 1782 5 
— 3.o Heber den Philosophis-
mus, welcher unser Zeilalter be
droht, 1805 j — 4.o Heber un
verhältnismässige Bevölkerung 
der Hauptstädte, 1806 ; — 5.o 
Ucber die Nothwendiglteit der 
Besserung, als Bücksprache mit 
dem Zeilalter, 2 dl.»» 1 8 0 7 ; 
— 6.o Untersuchungen über das 
Wesen der Kirche, 1809j — 
7.o Der Priester am Altare, eine 
Neujahrsgabe, 3.° uitg., 1819. 
Vorder verscheiden Gebedenboe-
ken en Predikatien, waaronder 3 
Gelegenheidsreden, bij deeerste 
Communie der prinses AUGUSTE, 
in 1801 , der prinses CHARLOTTE , 
in 1803 en van prins KAREL , 
in I 8 l 0 . Na zijnen dood ver-
scheen nog van hem in hei 
l icht: — 8.0 Rede an die ka
tholische Geistlichkeit bei dem 
Eintritt des 19 Jahrhunderts; 

— 9.o Sammlung verschiedener 
• Gedanken über verschiedene Ge

genstände, München, 1818 j — 
10.o Auserlesene Briefe, an 
Geistliche geschrieben, sammt 
Fragmenten und Excerpten, 
München, 1819. Zijne uitvoe-
rige biographie werd door SAI-
LER geschreven, die haar aan 
deszelfs koninklijken kweeke-
h'ng, LODEWIJK van Beijeren 
opdroeg; » Sambuga, wie er 
war, u. s. w." Men vindt 
deze, Levensschets in SAILER'S 
Sammtliche Werke, 38 dl., blz. 
1 5 7 - 4 1 6 . 

SANSON (Louis JOSEPH), heel-
kundige, in 1790 te Partys 
geboren, was pas 13 jaren oud 
toen hij door DUPUYTREN in het 
Höiel-Dicu werd opgenomen. 

Bij de concursus van 1805, toi 
huitenwonend {externe) kwe,e. 
keling benoerad, werd hij wel. 
dra ontleedkundig voorsnijdf 
(prosector) en twee jaren late 
inwonend kweekeling. Hel wa¿ 
in deze betrekking dat tie con-
scriptie hem aan zijne wcrk-
zaamheden onttrok, om hem 
naar het leger te zenden, maa,r 
aan de bescherming van BICBB-
RAND (zie dat Art.) had hij hel 
le dahken, dat hij bij de garde 
van Parijs werd ingelijfd, en 
zijne dienst in het Hotel-Dim 
kon voorlzetten. Om ail dezen 
onzekeren toestand te geraken, 
verzocht hij om eene betrekking 
van militairen heelmeester, en 
na eenigen tijd in het zieken-
huis van Gros-Gaillou te zjjn 
werkzaam geweest, werd hij 
tot de ambulances der keizer-
lijke garde bij het groóte leger , 
beroepen. In 1815 tot bet ) 
burgerlijke leven teruggekeerd, 
kwam hij weder in het ' 'ЯМ 
Dieu, en wijdde zich aldaar met 
het beste gevolg aan de praktp 
en het onderwijs toe, lerwijl : 
hij den weinigon tijd, die hem j 
overbleef, aanwendde, om.zoo ¡ 
veel mogelijk zijne eerste op-
voeding te voltooijen, die de 
omstandigheden onlijdiglijk baa-
den afgebroken. In 1817 ver-
dedigde hij zijne thesis voorfld 
doctoraat. Daania achtereen-
volgend tot verschillende posten 
benoemd, verkreeg hij eindehjK 
in 1836, na drie concours, den 
door den dood van DOPOÍTBEN 
(zie dat Art.) openstaanden leer-
sloel der heelkundige Itlioie»-
Van dien oogenblik af onlbrait 
er niets aan zy'ne eerzucbt en 
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aan zijnen roem. ïly bekleedde 
dezen aanzienlijken post slechts 
vijf jaren, en overleed te Parijs 
den 1 Augustus 1841. Sedert 
1833 was hij lid der geneeskun-
dige akademie. Behalve talrijke 
Verhandelingen, in verschilfende 
aan de geneeskundige weten-
schappen toegewijde verzame-
lingen opgenomen, en van eene 
vermeerderde uitgave der éfé-
decïne opératoire van SABATIER, 
heeft men van hem : l.o Nou
veaux etc. (Nieuwa grondbegin-
seien der médico-chirurgicale 
Zieklekunde), Parijs, 1825 tot 

•1828 , 4 dl.", in 8 .VOJ 3.<= her-
ziene en vermeerderde uilgaye, 
1833 , S dl.1», in 8 . V ° , geza-
menlijk met TJ. CH. HOCHE. Hij 
heeft daarenboven met L . J . 
BEGIN het werk van DUPUYTREN 
ten einde gebragt : Over eene 
nieuwe wijze om de steehsnijding 
te bemerken, Parijs, 1830, gr. 
in fol., met 10 pit." 

* SANTANDER (FRANCISCUS DA 
PAULA DE), in 1782 te Basa-
rio de Cacuta, in detegenwoor-
dige republiek Nieuw-Granada, 
geboren, streedsedert 1809voor 
de onafhankelijkheid van Zuid-
Amerika en diende in 1821 als 
generaal onder BOLIVAR , werd 
in 1826 vice-president van Co
lumbia; in 1828 van zamen-
zwering tegen BOLIVAR verdacht, 
werd hij in het fort Bocachica 
opgesloteh, , overt uigd en tot 
verbanning veroordeeld. In 1831 
naar Bogata teruggeroepen, werd 
hij in 1832 tot vice-president 
van Nieuw-Granada verkozen, 
irad echter in 1830 af, on over-. 

X 
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leed te Carthagena in 1840, 

SAULNIER (LOUIS SEBASTIEN), 
Fransche staatsraad, in 1788 
in het oude Lotharingen gebo
ren. Zijn vader was algemeen 
secretaris van policie geweest. 
In den ouderdom van 2 0 jaren 
bijzitter in den staatsraad gewor
den, werd hij twee" jaren door 
NAPOLEON met eene administra
tive, zending, in Polen belast; 
in 1813 tot directeur-generaal 
der policie te Lyon benoemd j 
werd hij gedurende de honderd 
dagen prefekt van het Tarn en 
Gdronne-aent Beoefeningen der 
staatkundige huishoudkunde, en 
nasporingen pmtrent de werken 
der Engeische drukpers, bewö
gen hem in 1825 de Revu,e-bri-
tannigue uittegeven, een billij-
kerwijze geächt tijdschrift, dat 
eene verbaZende menigte weten-
schappelijke, industrieele en let: 
lerkundige oorkonden in omloop, 
heeft gebragt, SAULNIER was de 
eerste van alle Fransche huis-
houdkundigen, die den wensch 
uilte, het, leger tot de cpcnbaro 
werken gebruikt te zien, een 
wensch die voor eenige jaren 
gedeeltelijk vervuld is. In 1831 
tot de prefektuur van het lo i -
reZ-dep.4 beroepen, overleed -hij 
te Orleans, den 2 3 October 
1835. Hij was corresponderend, 
lid der akademie van zedeiijke 
en staalkundige wetenschappen. 

SAVART (FELIX) een natuur-
kundige, in 1791 te Mezieres, 
uit eene aan de genie-school dier 
stad verbondene kunstenaars rfa-
milie geboren, openbaarde reeds 

2 
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in zijne kindschheid eene zeld 
zame geschiklheid voor do ver 
vaardiging van natuurkundige 

• Instrumenten en proefnemende 
nasporingen. Hij volbragt zijne 
S t u d i e n met roe'm te Metz, en 
na den ouderdom te hebben be-
reikt, om eenen staat te kielen, 
bepaalde hij zieh tot de genees-
kunde, en nam gedurende ver
scheiden jaren de dienst van 
hulp-heelmeester in het militaire 
hospitaal waar. In 1810 nam 
hij dienst in h e t ' l . 0 bataillon 
der mineurs', waärbij hij weldra 
als chirurgus-kweekeling werd 
aangesteld, en bij de afdanking 
van dat corps in 1814 , begaf 
hij zieh naar Straalsburg, om 
er zieh te doen promoveren. Te 
Metzleruggekeerd, met oogmerk 
om er zieh aah de praktijk der 
geneeskunde toelewijden, her-
leefde aldaar weder spoedig zijne 
neiging voor de wetenschappen, 
en , terwijl hij zijn beroep ver> 
zuimde, begon hij de natuur-
en scheikünde te beoefenen. Te 
Parijs gekomen, om er aan de 
akademie van wetenschappen 
eene Verhandeling aantebieden, 
welke hij over de vervaardiging 
der snaarinstrumenten had za-
mengesteld, weifelde hij nog 
omtrent de door hem te volgen 
loopbaanj maar het onlhaal, 
dat hij bij den heer BIOT vond, 
bepaalde zijn beroep, en van 
dien oogenblik af wijdde hij zieh 
geheel aan de gehoorleer (acous-
tique) toe. Zijn beschermer deed 
hem tegen het einde van 1820 , 
als onderwijzer der natuurkunde 
in een bijzonder gesticht plaat-
sen. In 1827 in de akademie 
van wetenschappen opgenomen, 

deed de heer Вют te gelijkerlijd 
te zijne gunste den post väh 
opziener van het naluurkundig 
kabinet bij het coliegie van 
Frankriß scheppen, hetwelk'hrj 
tot een der schoonste van Eaf&ß 
rnaakle, en van (oen af, vrij 
van alle zorgen, legde hij zieh 
met eenen ongeloofelijkferi ijveT; 
op de heoefening der gehoorleer 
toe *, waarvan hij de grenzen 
op eene aanmerkelijke wijze ttf-
breidde. Bij den dood van 1Й-
РЕВЕ in 1836 , verving hij herri 
op den leerstoel van älgemeene 
natuurkunde in het coliegie Van 
Frankriß, dien hij echtersUätits' 
körten tijd bekleedde, daareene 
borstziekte hem den 16 Maart 
1841 in het graf sleepte. Men 
heeft van SAVARP geene andere 
werken dan Verhandelmgen in 
de verzamelingen der akademie 
opgenomen. Hij heeft in band-
schrift eene verlaling (in het 
Fransch) van het werk van СнЬ-
sus over de geneeskunde nage-
laten. -

SCABPELLIW (FELICIAMUS)', een 
bekwame sterrekundige, in 1762 
te Foligno geboren, vesligoe 
zieh, na den geestelijken Staat 
te hebben omhelsd, te Rottie, 
alwaar hij bij de beoefening der 
wetenschappen, verscheiden be-
dieningen waarnam. In 1°}™ 
tot hoogleeraar der gewijde na
tuurkunde in Ja Sapieücia De-
noemd, werd hi j , toen een ge-
deelte van den Kerkelißen Staat, 
tijdelijk met het groote Fransche 
keizerrijk werd vereenigd, door 
Rome tot het wetgevend ligehaam 
afgevaardigd, en maakte hij v a " 
deze gelegenheid gebruik, 
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met de beroemdste geleerden van 
Parijs in belrekking te können 
Toen de gebeurtenissen van 1814 
hem zijne tijdelijke bedieningen 
deden verliezen, haastle Inj zieh 
om zieh weder naar zijne stu-
deerkamer in hei Kapitool te 
bégeven, en zijne Studien we
der oplevatten, die' de bekoor-
lijkheid en de eer van zijn 
eenyoudig en zedig leven had-
den uitgemaakt. Het is aan 

.hem dat men de oprigting van 
een Observatorium op het kapi-
tool en de herstelling van de 
akademie der Lincei te danken 
h e e f t v a n welke laatste hij 
blijvend secretaris werd. Bij 
had een rijk natuurkundig ka
binet gevormd , en er zelf de 
voornaamste werktuigen toe ver-
vaardigd. SGARPELLINI overleed 
den 1 December "1840. Men 
heeft van hem : l . o Verslag der 
verrigtingen te Rome in het werk 
gesteld, ter invoering van het 
metrisch stelsel, 1811 ; — 2.° 
Verhandeling over eenige nieuwe 
kaperen reflectors voor de groote 
teleskopen, enz. 

* SCHADOW (JOHANN GOTT
FRIED) , een bekwame beeldhou-
wer, in 1704 te Rerlijn geboren, 
gevoelde reeds vroegtijdig eene 
bepaalde roeping voor de beei
dende kunsten. Met zijne min-
nares naar . Weenen gevlugt, 
Steide zijn schoonvader hem in 
Staat tot eene reis naar Italie. 
Van 1785—87 bekwam hij in 
Rome voor eene groep in het 
Concorso di Palestra den eer-
sten prijs. In zijn vaderland 
teruggekeerd, werd hij in 1788 

X" 

rector, en later director der 
akademie van schoone kunsten 
te Berlijn en tot den adelsland 
verheven; in deze betrekkingen 
droeg hij op eene krachtdadigo 
wijze bij , tot het vormen van 
beroemde Duitsche beeldhou-
wers. SCHADOW overleed te Ber
lin den 28 Januarij 1850. Tot 
zijne voornaamste werken be-
hooren: het gedenkteeken van 
den graaf VON DER MARK:, in 
de Dorothea-kevk j de stand
beeiden te paard van FREDERIK 
II te Stettin; van den generaal 
ZIETHEN en den hertog LEOPOLD 
van Dessau, te Rerlijn; vah den 
veldmaarschalk BLÜCHER te Ros-
tok; van den generaal TABENT-ZIEN te Breslau; van LOTHER 
te Wittenberg; en eene kolos
sale marmeren groep, voorstel-
lende de koningin LOUISE van 
Pruissen met hare zusler de 
hertogin van Cumberland, te 
Londen. Ook heeft SCHADOW zieh 
als schrijver bekend gemaakl, 
door: 1.° Wittenbergs Denkmä
ler der Bildnerei, Baukunst und 
Malerei, mit historischen und 
artistischen Erläuterungen, Wit
tenberg, 1825; — 2.o Polyklet, 
oder von den Massen des Men
schen nach dem Geschlechte und 
Alter, enz. , Berlijn, 1834; — 
3.o die Nationalphysionomien, 
oder Beobachtungen über den 
Unterschied der Gesichtszüge enz. 
Berlijn, 1 8 3 5 , al welke ge
schritten hem als eenen denken
den kunslenaar kenmerken. — 
Zijn zoonBUDOLPH, evenzeer een 
beeldhouwer, in 1786 te Borne 
geboren, keerde als leerling van 
THORWALDSEN en GANOVA der-
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waarts lerug,' alwaar hij in 1822, 
na zieh door schoone beeldwer
ken beroemd te hebben gemaakt, 
overleed. — Een tweede nog le-
vende zoon van SCHADOW (WILHELM FRIEDRICH), isalshistorie-
en porlret-schilder zeer beroemd, 
en keerde in 1818 te Rome tot 
de Calholijke Kerk terug. 

* SCHAEFER (GOTTFRIED HEIN
RICH), een beroemde Duitsche 
loUcrkundige van den nieuweren 

, t'vjd, in 1764 te Leipzig gebo
ren, waar hij ook ztjne weten-
schappelijke Studien begon en 
ten einde bragt, en in 1792 
hei filozofiseh doctoraatbekwam. 
Na eenige jaren rigtle hij te 
Leipzig een' boekhandel op , doch 
werd reeds in 1806 privaat-do* 
eent,- en in 1808 buitengewoon 

' hoogleeraar aan de universiteit, 
welken post hij tot in 1818 
bekleedde, in welk jaar hijzijne 
rijke boekverzameling aan den 
koning van Saksen verkocht, 
die daarop met de universiteits-
bibliotheek van Leipzig ver-
eenigd werd, waarbij SCHAEFER 
als bibliothekarig werd aange-
sleld. Nadat hij dezen post tot 
in 1833 had waargenomen, 
onttrok hij zieh, wegens zijn 
zeer verzwakt gezigt, van alle 
werkzaamheid, en overleed in 
1840. Van de groote menigte, 
deels door hem zelven geschre-
vene; deels uitgegevene vreemde 
werken, voornamelijk uitgaven 
van oude klassieke schrijvers, 
willen wij slechts aanvoeren: 
l.o Athenaeos, Leipzig, 1796 
(enkel het eerste deel); — 2.o 
Moralia van PLUTARCHBS: ib. 
1 7 9 0 - 9 9 ; - 3.o Deszelfs Le-

vensbeschrijmngen, ib. 1826 en 
vervolg; — 4.0 Herodolos, ib, 
1800 j — 5.o Juliani imperii-
toris oratio, 1803; — 0.o Glos
sarium Livianum, ib. 1804; 
—7.0 PUnii Epistolae, ib. 1805; 
— 8.o Meletemata critiea, ib. 
1800 ; — 0,0 Dionysius de com-
posilione verborum, ib., 1803; 
— lO.o Nieuwe uitgaven van 
Lamberti Bosii ellipses grmr, 
— l l . o üitgave der Grieksche 
herderszangen van PINDARUS, 
HUMERUS, SOPHOCLES, ARACREON 
enz. , ib. 1810envolg.j —12.» 
VALKENAER'S Opuscula oratoria, 
critiea, ib id , 1809, enz. ••• 

* SCHAFFELAAR (JAN-VAN), 
droeg, lijdens de Hoeksche en 
Kabeljaauwsche parüjschappen 
in Nederland, de wapens in 
dienst van DAVID VAN BOBRGON-
m e , bisschop van Utrecht, die 
zieh in de noodzakelijkheid zag, 
om een' geruimen tijd tegen de 
Steden Utrecht en Amersfoorl 
oorlog te voeren. in 1482 ver-
overde SCHAFFELAAR, aan an 
spits van niet meer dan 18-o' 
19 ruiters, de kerk en den toren 
van het dorp Rarneveld, e'e 

deze dapperen zieh toteenever-
schansing maakten. De Amers-
foorders en Nijkerkers, die au 
spoedig Vornamen, begonnen 
kerk en toren te beschieten, 
waardoor de kleine heldentroep 
der belegerden deerlijk in bei 
näauw gebragt werd, en geene 
uitkomst ziende, zieh l oM 8 

overgave bereid verklaarde. " e 

bloeddorstige aanvallers w f № 

hiermede echter niet te vreden, 
II ten zij nun JAN VAN SCHAFFE-
ü LAAR , op wien zij hetbnzonder 
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geraunt hadden, ten offer viele, 
zij eischten dus van de beleger
den, als voorwaarde der hun le 

, vergunnen capitulatie, dat zij 
hunnen aanvoerder door een der 
spie- of klokgaten naar beneden 
zouden werpen. Diep veront-
waardigd over zoodanig voorstel, 
verklaarden de spitsbroeders van 
SGIIAFFELAAR liever met hem te 
willen sneven, dan eene zoo 
schandelijke en onmenschelijke 
daad te plegen. Doch SCHAFFE
LAAR neemt oogenblikkelijk het 
besluit om het leven zijner 
krijgsmakkers te redden, hij 
klimt naar boven, werpt .zieh 
uit een der kijkgaten naar be
neden, alwaar hij door zijne 
vijanden, die nog eenige teekens 
van leven in hem bespeurden, 
moorddadig werd afgeraaakt. De 
geschiedenis dezer zelfopoffering, 
tot behoud zijner wapenbroeders, 
is door den volksdichter H. TOL
LENS Cz. op eene meesterlijke 
wijze in dichtmaat beschreven. 

* SCHALKEN (GODFRIED), een 
Nederlandsche kunslschüder, in 
1643 te Dordrecht geboren, en 
in 1706 te 's Gravenhage over-
leden; onlving het onderwijs in 
zijne kunst van VAN HOOGSTRATEN 
en GERARD DOOW, en vervaar-
digde een aanlal portreiten, 
welke hem ruim betaald wer
den. Hij had zieh bijzonder 
toegelegd op het nabootse'n van 
den zonneschijn en het kunst-
licht, waarin hij bijna niet is 
overtroffen geworden. Daar hij 
op zijne schilderstukken gaarne 
<le sterksle tegenslellingen van 
licht en donker bragt, zoo wa

ren nachtelijke'lafereelen, met 
lamp-, loorts- of kaarslichl zijne 
geliefkoosde onderwerken. Even 
als die van zijnen meester GERARD 
Doow, kenmerken zieh zijne 
schilderijen, door eene fijno en 
afgewerkte behandeling. Zijne 
stukken worden zoo wel buiten 
's lands als in Nederland groo-
telijks op prijs gesteld. 

* SCHALKWI'JK, — Zie WHKER-
SLOOTH. 

*" SCHARP (JAN) , in 1757 te 
Axel, in Staats * Viaanderen 
(thans prov. Zeeland), geboren, 
werd, na als hervormd predikant 
verschillende standplaatsen te 
hebben gehad, in dezelfde bo-
trekking naar Rotterdam beroe-
pen, waar hij het leeraarsambt 
eene reeks van jaren waarnam, 
en zieh door zijne welsprekendo 
leerreden eenen algemeenen 
roem verwierf. Hij was tkeol. 
doctor, en wegens zijne uitge-
breide kundigheden eninnemen-
den omgang algemeen geacht. 
Gedurende de staatsonlusten van 
Oranje en patriot loonde hij zieh 
der eerstgenoemde party steeds 
toegedaan. Door alle welenschap-
pelijke vereenigingen gezocht, 
werd hij wegens zijne uilge-
breide kundigheden en zijn echt 
liberalismus hooggeschat. Hij 
was daarenboven een gemoede-
lijk Protestant, die der Calho-
lijke Kerle —• door hem de grijze 
MoederhcrU genaamd — waar 
het slechts pas gaf, zoo in 
woord als in geschrift, regt 
deed wedervaren. Door koning 
WILLEM I werd hij met de ordc 

4 
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van den Nederlandschen Leeuw 
vereerd. Hij overleed le Rotter
dam in 1828. Tot zijne voor-
naamste geschritten behooren: 
l . o November 1813, Lierzang; — 
2.o Gedenkzuil van Nederlands 
krijgsroem, met bijgevoegden 
Zegezang; — 3.o Historische 
Brieven over den sich noemenden 
FREDERIK GERARD MEIJER , ge-
executeerd binnen Rotterdam, 
den 2 6 Mei 1796; — 4.o Over 
de beffen en kragen, eene oud-
heidkundige vérhandeling; — 
5.o Geschiedenis en Coslumen van 
Axel enz. Zie verder CARDONE. 

* SCHEFFER (JOHANN EVANGE
LIST), ridder van Leonhardshof', 
een voortreffelijke historieschil-
der , in 1795 te Weenen uit 
eene adellijke, maar zeer ver
vallen familie geboren, open-
baarde reeds in zijne vroegste 
jeugd eenen gloeijenden ijver, 
zoowel voor de schilder- als toon-
kunst ; zijne behoeftige ouders 
•waren echter niet in S t a a t , hem 
het noodige onderwijs te ver
schaffen; slechts van eenen on-
ervaren schilder, KREITHNER 
genaamd, ontving hij eenige 
opleiding in het teekenen, die 
hem toch van weinig nut zou 
zijn geweest, indien niettoeval-
liger wijze de toenmalige kunsl-
minnende vorst-bisschop van 
Gurk, FRANZ XAVER VON SALM-
REIFERSCHEID , op de talenten 
van den knaap opmerkzaam ge
worden wäre, hem zijne onder-
steuning geschonken, en voor 
zijne verdere ontwikkeling ge-
zorgd hadde. Door hem beguns-
tigd, reisde SCHEFFER in 1809 
naar Halle, op welke reize hij 

op de overvaart van Venelienm 
Ferrara eene koude vatte, en 
daardoor waarschijnlijk den eer-
slen grond totzijnenialersteeds 
wankelenden gezondheidsloe-
stand en zijnen te vroegendood 
legde. Na zijne terugkomst hield 
hij zieh gedurende verscheiden 
jaren le Klagenfurt op, alwaar 
hij onafgebroken met ijver zijne 
kunst uitoefende. In 1817 he-
gaf hij zieh op kosten van den 
vorst-bisschop andermaal naar 
Italie, bezocht Venetie, Milane, 
Florence, Rome, Napels en 
Sicilie, en hield zieh daarna 
eenigen tijd te Rome op, alwaar 
hem het uitslekende voorregt 
ten deel viel, dat de heilige 
Paus Pius ¥11, voor hem tot 
de vervaardiging van een portret 
za t , en hem met de Christus-
orde vereerde. Tot dit tijdvak 
behooren ook de schoonste zij-
ner schilderstukken. In 1818 
keerde SCHEFFER naar Klagen-
furt te rug, en na eene ziekte 
te hebben doorgestaan, die zija 
leven in gevaar bragt, begafiiy 
zieh in 1819 naar Weenen, waar 
hij een jaar verbleef, en ver
scheiden schoone schilderten 
vervaardigde. In 1820 ging "11 
andermaal naar Rome, en keerde 
in September 1821 naar Wemen 
terug, waar zijne gezondheia, 
die in Balte grond tot de schoon
ste höop had gegeven, op een' 
maal begon te kwijnen. Eene 
ongepast aangewende geoees* 
wijze verergerde zijnen toestana 
zienderoogen, en hij overleea 
in den bloeijendsten Ieöftija» 
den 1 2 Januarü 1822, tot een 
onherstelbaar verlies voor w 
kunst. Tot zijne schoone, 
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geestrijk uitgedachle,' en met 
kunstgevoel uitgevoerde schilde-
rijen behooren voornamelijk : 
Eene het orgel bespeiende heilige 
Cwcilia, door 3 heerlijk uitge-
dachte Engelen omringd ; — eene 
Madonna met het Und, knie-' 
s tuk; — een levensgroot hoofd 
der heilige Catharina; —> de 
Apostel Andreas, eenaltaarstuk ; 
— eene Madonna met het Und 
in een landschap, eene zeer 
schoon uitgedachle voorstelling, 
die bijna aan de onnavolgbare 
teederheid ,van RAPHAÖL herin-
ner t , en eindelijk de schoone 
doode Cwcilia met 2 biddende 
engelen, die zieh in de galeri) 
van het Belvedére bevindt, . 

* SCHEIDIUS (JAN FIMP) , in 
1767 te Harderwijk, alwaar zijn 
vader hoogleeraar in de Ooster-
sche talen en letterkunde was, 
geboren,, ontving in zijne ge-
boorleplaats het eerste onderwijs 
in de Grieksche en Lalijnsche 
talen van DE ROOY , beoefende 
daarna gedurende 3 jaren de 
geneeskunde ; maar toen hij eens 
toevalliger wijze te Amsterdam 
de uitvoering van een dood-
vonnis bijwoonde, maakte het 
plegtstatige daarbij in acht ge-
nomen, zulk eenen diepen in-
druk op zijn gemoed, dat hij 
besloot zieh voortaan op de 
regtsgeleerdheid toeteleggen. Na 
de regten le Harderwijk en te 
Leyden beoefend te hebben, 
werd hij ha de verdediging der 
dissertalie : Miscellanea juris pu
blica et privati gepromoveerd. 
Hij vesligde zieh daarop te Arn-
hem als advokaat, doch werd 

X' 

reeds in hei volgeade j a a r a l s 
hoogleeraar in het llomeinsche 
regt, naar Franeker beroepen, 
welke belrekking hij in 1791 
met de sierlijke redevoering de 
eloquentid fori aanvaardde. De 
omwenteling van 1795 , waar-
mede SCHEIDIUS zieh niet kon 
vereenigen, deed hem van de 
Vriesche hoogeschool zijn ont-
slag nemen, en to,t zijne vorige 
betrekking te Arnhem terugkee-
ren , alwaar hij do-algemeene 
hoogachling en toegenegenheid 
verwierf. Met kracht en klem 
verdedigde hij de onschuld en 
verwierf het onbepaald verlrou-
wen der regters. De prefekt 
ANDBINGA DE KEMPENAAR bewoog 
hem in 1810, om de benoeming 
tot departementaal secretaris-ge-
neraal aantenemen» In 1813 
werd h i j , onder den tilel van 
griffier der slaten van Gelder
land, door den souvereinen vorst 
in zijnen post bevestigd,. dien 
hij tot aan zijnen dood in 1821 
voorgevallen, met den loffelijk-
sten ijver heeft waargenomen. 
SCHEIDIUS was in den volsten 
zin des woords een geleerde, 
evenzeer ervaren in het gebied 
der wijsbegeerte en letterkunde 
als in dat der regtsgeleerdheid; 
waarheid, onschuld en regt 
vonden in hem sleeds den wärm
sten verdediger; hij bezat een be-
wönderenswaardig sterk geheu-
gen, een helder oordeel en een 
speiend vernuft. Zijn nagelaten 
zoon EVERARD is thans nog een 
sieraad der Arnhemsche : pleit-
zaal (die ten allen tijde, en niet 
minder thans, zoo vele uitste-
kende latenten had aanlewijzen) 
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en treeiH daarenboven in menig-
vutdige vereerende maatschap-
pelijke beirekkingén, tot heil 
zijner slad- en landgenooten op. 

* S C H E L L E R ( E M A N U E L J O H A N N 

GERHARD), rector, hoogleeraar 
en bibliolhekaris aan het gym
nasium te Brieg, een man, die 
zieh bij de Latijnsche lexicogra
phie zeer verdienstelijk heeft 
gemaakt, werd in 1735 te Ihlow, 
•een keur-Saksisch dorp, waar 
zijn vader, de schryver eener 
reis naar Lapland, tot in 1740 
predikant was, geboren. Wijl na 
diens dood zijne moeder eerst 
naar Dahme, daarna naar Weis-
senfels, en eindelijk naar Apolda 
in hiet Weimarsche t rok, zoo be-
zocht hij de Scho len dezer sieden. 
In de school te Apolda legde 
h i j , onder de leiding van den 
rector SCHNEEGASZ, den grond 
tot zijne latere kennis der oude 
talen. In 1747 belrok hij het 
lyceum te Eisenberg in het 
Altenburgsche, en in 1752 kwam 
hij als alumnus op de Thomas-
school te Leipzig waar hij het 
onderwijs van den toenmaligen 
rector ERNESTI en van den con-
rector FISCHER in de Latijnsche 
en Grieksche taal zoo voortreffe-
lijk vond, dat hij besloot zieh 
voornamelijk aan de letlerkunde 
toetewijden, aan welk voorne-
men hij ook gedurende zijne 
akademische jaren te Leipzig, 
1757—1760, getrouw bleef, 
zonder daarom de godgeleerdheid 
geheel te verzuimen. Heeds 
toenmaals nam hij , als schrijver 
van verschillende boekbeoordee-
lingen deel aan de Bibliotheek 
van schoonc weknschappen. In 

1761 volgde Inj de beroeping 
als rector aan het lyceum (e 
Lübben in Neder-Lausnitz, waar 
hij gedurende tien jaren een 

j. buitengemeen werkzaam leven 
leidde. Op aanbeveling van den 
minister ZEDLITZ , bekwam hij 
in 1771 het rectoraat te Brieg, 
welken post hij tot aan zijnen 
dood, den 5 Julij 1803 voorge-
vallen, bekleedde. De duur-
zaamste gedenkstukken van 
zijnen roem zijn zijne Latijnsehe 
Woordenboeken, die welligt het 
ideaal eener goede bewerking in 
dat vak nader bijkomen, - dan 
eenig ander in andere bebende 
talen. Na het klein Labjnseli 
Woordenboek, 1779 , 7.E uiigave 
door GEORGES , 1840, dat het 
Zak-Woordenboek van CELLARIUS 
verving, verscheen het Ausfülir-
liehe und möglichst vollständige 
lateinisch-deutsche, und deutsch-
lateinische Lexikon, voor de 
eerste maal in 1783, in 3 d).n 

in het licht; daarna omgewerkt 
in 1 7 8 8 , in 4 dl." j en eerst 
na den dood des-schrijvers, ver
scheen in 1 8 0 4 , de derde, tot 
een uitvoerig werk over alles 
wat de Latijnsche taal betraft 
vermeerderde, uiigave, in7dl." 
in het licht. Dit klassieke Woor
denboek, zoo wel het groote-™ 
het kleine, is ook in het Neder-
duitsch bewerkt, en wordteven-
zeer in Nederland bij de beoeie-
ning der Latijnsche taal als het 
beste Lexikon met vrucht ge-
bruikt. Even zooveel buva> 
vonden ook SCHELLER'S Lateini
sche Sprachlehre, zoo wel de 
uitvoerigo, waarvan de eers'o 
uiigave in 1770 , de vierde in 
1803 vcrschocn,alsdc verkorie. 
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waarvan de eersle uilgave in 
1780, de Vierde in 1814 door 
DÖRING werd bezorgd, en die 
evenzeer voor den Nederlander 
zijn bewerkt. Tot de overige 
werken van SCHELLER behooren: 
l . o Anleitung, die alten lateini
schen Schriftsteller zu erMären, 
Halle, 1770 , 1783 ; — 2.o 
Praecepta stili bene latini, Leip
zig., 1779 , 2 dl."; 3.e uilgave, 
1797; — 3.o Observat. in pris-
cos scriptores quosdam, ib. 1785. 

* SCHELTEMA (JACOBUS), in 
1767 te Franeker geboren, be-
oefende de regtsgeleerdheid, en 
werd reeds in 17jarigen ouder-
dorn tot doctor in de beide reg
ten bevorderd, en kort daarna 
advokaat bij het hof van Vries-
land. Nadat in 1787 de staats-
omwenteling was uitgeborsten 
begaf hij zieh naar Burg Stein
fürt, atwaar hij mede den Gro-
ninger hoogleeraar VAN DER MARK 
aantrof, wiens omgang hem van 
veel nut was. In 1789 in het 
vaderland teruggekeerd, wijdde 
hij zieh, bij gemis van regts-
geleerde betrekking, te Amster
dam aan den handelsland toe; 
hij bleef Üaarbij echter, zooveel 
als zijne betrekkingen hem zulks 
toelieten, de letteren en weten-
schappen beoefenen, terwijl hij 
zieh de Nederlandsche geschie-
denis tot eene bijzondere S tud ie 
maakte. In 1795 keerde hij 
naar Vriesland terug, alwaar Inj 
eerst tot lid der commissie tot 
de algemeene zaken van het 
bondgenootschap le lande, - en 
la ter tot lid van het dep.» van 
financie"n w e r d benoemd. In 
1797 werd hij door Vriesland 

tot lid van de tweede nationale 
vergadering benoemd, waarin 
zijn verzet tegen de révoluti
onnaire partij hem eene gevan-
genschap berokkende. Na weder 
in vrijheid le zijn gesteld, be-
kleedde hij onderscheidene be
trekkingen. In 1807 werd hij 
benoemd tot curator der stads-
armenscholen te Amsterdam; in 
1809 tot curator van het remon-
strantsch seminarie; in 1811 tot 
vrederegter in het kanton West-
zaandam. In 1813 werkle hij 
met ij ver mede aan de bevrijding 
van de Fransche overheersching. 
In 1814 werd' hij beöoemd tot 
griCßer van het hooge geregtshof 
van financiSn en zeezaken, en 
kort daarna werd hij door ko-
ning WILLEM I gelast, om zieh 
naar Zaandam te-begevon, en 
aldaar alles in gereedheid te bren-
gen, tot de ontvangst van den 
Russischen keizer ALEXANDER, 
welken vorst hij in het huisje 
van Csaar PETER , zijn. werk 
over dien autokraat aanbood. In 
1820 tot griffier van het hooge 
militaire geregtshof te Utrecht 
benoemd, overleed hij in die 
belrekking den 25 October 1835. 
Tot zijne voornaamste geschrif-
ten behooren: l.o Tweeredevoe-
ringen over BALTHAZAR BEKKER, 
1804; — 2.o Levensschels van 
SIMON STIJL , 1804 ; — 4.o Be-
devoeringen over de brieven van 

PlETER CORNELISZ. HOOFT, met 
aanteekeningen en bißVoegsels, 
1809; — 4.o Belaatste veldtogt 
van NAPOLEON BONAPARTE, met 
eene kaarl, 1816; — 5.o Rvs-
land en de Nederlanden, be-
schouwd in derzelver wederkee-
rige betrekkingen tot opdenjare 
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1 7 2 5 , 4 d i . ° , 1 8 1 7 ; — 6.? 
Geschied- en letter kundig mengel-
werk, 10 s tukken, 1 8 1 7 — 3 4 ; 
— 7.o Vier brieven gewisseld 
tusschen JAKOBÜS KONING over 
de drukkunst, 1823 ; — 8.o Ge-
schiedenis der heksen-processen, 
1828; — 9.o Verhandeling over 
het bewerken van de geschiedenis 
der Nederlanden, 1 8 2 9 ; enz. 

* SCHILL (FERDINAND VON), 
een dappere partijganger in den 
Duitschen bevrijdingsoorlog, in 
1770 le Wilmsdorf bij Dresden 
geboren, trad vroeg in dienst 
bij een Pruissisch hoezaren-re-
giment; genoemd regiment lag 
te Berlijn in garnizoen, toen 
de Pruisen, züchtende bij het 
denkbeeld, van hun yaderland 
onder het juk van Frankrijk te 
zien, zieh over het staatkundige 
stelsel verontwaardigden,, dat 
hun sou verein hadaangenomen, 
en van verlangen brandden, om 
zieh op nieuw met hunne over-
winnaars te meten. SCHILL, een 
der vurigste leden van het ge-
nootschap Tugendbund genaamd, 
besloot om van de gesteldheid 
der geesten en van het hervalten 
der vijandeiykheden tusschen 
Oostenrijk en Frankrijk in April 
1809 gebruik le maken, om eene 
schildverheffing te beproeven, 
en aan de algemeene bevrijding 
van Duitschland te werken. Na 
zijne voorbereidselen gemaakt te 
hebben, t rok hij openlijk en bij 
helder daglicht, aan het hoofd 
van vijf honderd dapperen Ber
lijn u i t , door soldaten en vrij-
willigers groeide zijne kleine 
bende weldra aanmerkelijk aan. 
Hij trok over Wittenberg, Des

sau, Halle en Halbersladl, ZQD-
der den minsten tegensland to 
ondervinden, en, marcheerde ver-
der längs de boorden der Elbe, 
Tot dusverre had hij niet aan-
vallender wijze gehandeld, maar 
nadat eene menigte deserteurs, 
veldwachters en smokkelaajs 
zijne schaar aanmerkelijk hadden 
vergroot, viel hij vijandelijk in 
het nieuwe koningrijk West
falen , en maakte, zieh meester 
van verscheiden sieden, onder 
anderen van Stendal eh Woll-; 
mirstadt, en nam alom de, open-
bare schalkislen weg. Na eene 
schermutseling met een corps 
Westfaalscbe troepen, aan hel-
welke hij groote verliozen deed 
ondervinden, rigtte Inj zieh op 
Maagdeburg, in welke slerke 
vesting hi j , zegt men, verstand-
houding had weten te bekomen, 
en hij bekwam onder zijne vaan-
dels verscheiden Hessische ofll-
eieren en soldaten. Men verhaalt 
dat hij gedurende den loop van 
zijnen voorspoed, zieh in Saksen 
van een konvooi meester maakte, 
waarbij vier voor NAPOLEON be-
stemde heerlijk schoone paarden 
waren. De keizer deed deze 
paarden terugvorderen, en bood 
voor derzelver losprijs 4,000 du-
katen aan; maar de brief, welke 
over deze uitwisseling handelde, 
had tot ppschrift: Aan ScflH-L> 
hoofd der struikroovers. *0!^ 
SCHILL liet niet op zijn anlwooro 
wachten, het begon met deze 
aan den keizer der Franschen 
gerigte woorden: Mijnheer miß 
breeder! en hij beloofde zijnen 
buit le zullen wodergeven, In
dien NAPOLEON de vier paarden 
naar Berlijn lerugzond, welfce 
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Inj van de Brandenburgsche 
poort had doen afnemen. VON 
SCHILL irok eenigen tijd voort 
zonder ernstig verontrust t6 
worden; maar de generaal C : 
J. F. MICHAUD, die hem aan het" 
hoofd van eene der afdeelingen 
van de Hollandsche troepen was 
te.gemoet gelogen;"viel hem bij 
Moder-Dodleben aan. Na een 
hardnekkig gevecht, waarih hij 
een aantal zijner officieren en 
Soldaten verloor, was SCHILL, 
die even zoo veel beleid als dap-
perheid had aan den dag gelegd, 
genoodzaakt achteruittewijken 'i 
eh in het Mecklenburgsehe ,fe| 
vallen. Hij mäakte zieh ächter-
eenvolgehd meester van de stad 
Wismar, en van den engen weg 
van Damgarten, die door 500 
man der Meeklenburgsehe troe
pen, in eene vobrdeelige stelling 
en door 6 stukken goschu'ts on-
dersteund, verdedigd werd. VON 
SCHILL-, daarop door een Hol-
landsch corps ach tervolgd, week 
naar Pommeren, scheepte to 
Warnemunde al de soldaten i n , 
die hem nog overbleven, zeilde 
naar het Zweedsche eiland Rü
gen , en maakte zieh meester 
van de stad Slraalsond, alwaar 
hij oogenblikkelijk vestingwer-
ken liet aanleggen , . en daarbij 
te kennen gaf dat hij er een 
tweede Saragossa van wilde ma-
ken. Hij werd door het Höl-
.landsche corps, dat hem steeds 
achtervolgde, en door een ander 
corps, waarvan de koning van 
Denemarken liet bevel aan den ge
neraal EWALD had loevertrouwd, 
aangevallen.' De generaal GRA-TIEN maakte zieh stormender-
hand, maar niot zonder groole 

verliezen, meester van al de 
verschansingen. Des namiddags 
ten twee ure van den 31 Mei 
1809, drongen de Hollandsche 
grenadieren, na de stadspoorten 
kortgehakt te hebben, de stad 
binnen, alwaar het gevecht met 
nog meer woede werd.voortgezet. 
Daar SCHILL slechts op een zeer 
zwak corps infanterie kon reke-
nen , Steide hij zieh aan hoofd 
der hoezaren en jagers, welke 
hem nog overbleven, en' viel 
met de woede der wanhoop alles 
aan , wat zieh, op straat aan 
hem voordeed. Maar nadat oo.k 
het Deensche corps de stad was 
binnengedrongen, was zijhe ne-
derlaag weldra beslist. Uitgeput 
van vermoeidheid , 1 vocht hij 
nog lijf om lijf met eenen Deen-
schen hseiaa*, mw> door een 
pistoolsehot zwaar getroffen, en 
nedergezegen, verzocht hij aan 
een' voetknecht om hem aftema-
ken. Een aantal zijner solda* 
ten, waaronder zieh verscheiden 
adellijke officieren in dienst van 
Pruissen bevonden , sneefdeh 
aan zijne zijden, en men vond 
zijn ligehaam te midden van 
eenen hoop lijken. Op hooger-
bevel werd zijn hoofd van den 
romp gescheiden en in wijngeest 
gelegd j later is hetzelve naar 
een parlikulier museum van 
Lenden gezonden. Weldra werä 
deze partijganger, die nog kort 
te voren als verrader des vader-
lands was: verklaard, aan wien 
men alle ondersteuning ' wei-
gerde, als "een held beschouwd, 
wiens vaderlandsche trouw men 
bewonderde. De naam van 
SCIIILL kwam laier in Pruissen 
in dezelfde vereering, als die van 
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TH. KOSCICSKO zulks in Polen \s. 

SCHILLINGSFÜRST, — Zie HO
HENLOHE-WALDENBURG. 

SCHLEIERMACHER (FRIEDRICH 
DANIEL ERNST), een der beroemd-
ste protestantsche theologen en 
filozofen der legen woordigeeeuw, 
den 25 Novb. 1768 te Breslau 
geboren; volbragt zijne studiën 
met den meesten lof aan de 
universileit van Halle, waarna 
hij met de opvoeding belast werd 
der kinderen van den graaf DOHNA 
op Finkenstein in Pruissen. Van 
1796—1802 was hy predikant 
in het gesticht Charité te 2?er-
Ujn. Hij , kwam in zeer ver-
trouwelijke betrekking met de 
SCHLEGELS (zie die artikels 
-Wbk.-) en werd hun medewer-
ker in de uitgave van het Alhe-
nœum. In 1805 werd hij lot 
builengewoon hoogleeraar der 
théologie en filozofie en als uni-
versiteitspredikant naar Halle 
beroepen, loen echter in 1806 
de inval der Franschen de op-
heffîng dier universileit ten ge-
volge had, kwam hij te Berlijn 

- t e rug , alwaar hij in 1810 , bij 
de nieuw opgerigte universileit 
aldaar tot hoogleeraar in de god-
geleerdheid werd benoemd; in 
het volgende jaar werd hij lid 
der akademie van wetenschap-
pen, waarbij hij in 1814 secre-
taris der filozofische klasse werd, 
welke bedieningen hij met don 
meesten ijver waarnam, en den 
12 Febr. 1834overleed. Ofschoon 
als filozoof vermaard, is het 
echter voornamelijk als Iheoloog, 
dat deze geleerde eenen grooten 
naam in Dmtsehland behoudt, 

waarin zijn stelsel de Scholen 
nog verdeelt, en door do eenen 
geprezen, en door anderen ojl 
de bitterste wijze gelaakt wordt. 
Zijne S&mmtlichen Werke ver
sehenen in 2 afdeelingen, de eer-
sle onder den bijzonderen litel 
van Zur Theologie, 4 dl.°; 3.« 
uitg. Berlijn, '1835; de tweede 
bevat Predigten, 4 dl.", Berlijn, 
1835. ZABEL gaf.den Literari
schen Nachlass van SCHLEIEII-
MACHER in het licht, 2 dl. n , Ber
lijn , 1838 , welke leerreden over 
het evangelie van MARCOS , en 
over den brief aan de Mossers 
bevatte, terwijl SCHWBIZER in 
Zürich, de Ethik van SCHLEIER-
MACHER publiek maakte enz. 

* SCHNABEL (JOSEPH IGNAZ), 
een beroemde toonkunstenaar 
en componist, den 21 Mei 1761 
te Baumburg aan de Queis, waar 
zijn vader toenmaals cantor was, 
geboren, bezocht sedert 1779 
het Catholijke gymnasium te 
Breslau, om zieh in de god-
geleerdheid te bekwamen, en 
was daarbij als discantist, w 
de St. Vincenttus-ketk werk-
zaam. Eene lang aanhoudende 
hardhoorigheid noodzaakte heni 
naar zijne geboorteplaats terug-
tekeeren, in welker .nabpw» 
hij te Par its, twee jaren Wer, 
nadat zijne kwaal had opgehou-
den, eene aanstellingalsscnooj-
onderwijzer bekwam. IF L D L 

dorp begon de ontwikkeling en 
vorming van zijn muzijkaana-
lent, ofschoon hij geene andere 
dan boeren-knapen in zijn or-
chest kon opnemen, Moz^> 
dien hij bij concerlen in ' 
stein had leeren kennen, weru 



S C н. 367 

weldra zijne uilsluitende S t u 
die, hem natestreven zijne po-
ging. Hij compopecrde veel voor 
de kork, en trok daardoor de 
opmerkzaamheid van den ge-
heelen omtrek tot zieh. Indezen 
drukkenden toestand zag hij 
echter refkhalzend naar een ge-
lukkiger werkkring u i t , dien 
hij in Breslau vond, alwaar hij 
in 1797 als organist aan de 
St. № r a - k e r k , en als eerste 
vioolspeler aan de St. Vincen-
lius-keik, en eenige jaren later 
ook als eerste vioolspeler bij het 
loöneelorchest werd aangesteld. 
Heeds in 1799 hoorde rnen van 
SCHNABEL onderscheidene uit-
muntende missen, en in 1800 
Voerde hij voor de eerste maal 
de Schepping van HAYDN u i t , 
waarbij hij zijn uilstekend di-
reclie-talent bevestigde, en welke 
uitvoerjng- tot aan zijnen dood 
jaarlijks door hem plaals had. 
Met den 1 April 1805 volgde 
zijne aanstelling als kapelmeesler 
aan de Domkerk, en in 1810 
belastte hij zieh met de directie 
der drie toenmaals zeer beroemd 
zijnde winter-concerten. Eenige 
jaren later begaf hij zieh, van 
hoogerhand daartoe aangezocht, 
naar Berlin, om de voordragten 
van ZELTER, en deuilvoeringen 
der zangakademie te leeren ken
nen. ;Na zijne lerügkomst werd 
hij muzijkmeester aan het se-
minarie voorschoolonderwijzers, 
en tegelijk, met BERNER , tot 
koninklijk muzijkdirector aan de 
universileit benoemd. In al deze 
werkkringen heeft SCHNABEL tot 
aan zijnen dood, den 10 Junij 
1831 voorgevallen, even zoo 
ijverig als gelukkig gewerkt. 

Zijne werkzaamheid werd daarbij' 
ondersteund door zijnen afkeer 
van alle aanmatiging, zoo als 
men denzelven zelden bij кип,-
stenaars en componisten aantreft. 
Groot was het aanzien hetwelk 
hij genoot; nog grooter de loe-
genegenheid, waarmede meh aan 
hem verkleefd was. Zijne talrijke 
compositien, vooral zijne missen, 
die door hären eenvoudigen, 
waardigen stijl, haar het vrome 
gemoed schokkend en verhelfend 
karakter, als voorbeelden kunnen 
beschouwd worden, hebben zij
nen naam der onsterfelijkheid 
gewijd. Zijn graf is versierd mèt 
een, hem door zijne talrijke 
vrienden en véreerders toegewijd 
schoon gedenkteeken. 

SCHKEIDER (ANTONIUS VJRGI-
LIOS), luitenant-generaal, in 
1780 te Bouquenon (Fr. dep. 1 

van den Neder-Rijn) geboren, 
volgde als externe" de leergangen, 
der polytechnieke school, en na 
eene . Verhandeling te hebben 
zamengesteld over het gewigfc 
van het eiland Corfu, welke aan 
BONAPARTE werd aangeboden, 
ontving hij het brevet van luite-
nanl-adjudant bij de genie. Hij 
maakte zijne eersle wapenfeiten 
te Marengo, en was vervolgens 
als adjudant aan verschillende 
generaals geattacheerd. In den 
Spaanschen veldtogt, onder-
scheidde hij zieh bijzonder, in 
het gedenkwaardig beleg ; van 
Saragossa, en later in dat vaa 
Figueira. Naar Parijs gezonden 
met eene roissie voor den her* 
tog van Fellre (zie CLARICE),. 
benoemde die minister hem : tot 
zijnen adjudant, en belaslte hem 
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met een werk over de J mische 
eilanden. Tot majoor benoemd, 
voerde lüj in den Russischen 
veldtogt het bevel over eene half-
brigade Infanterie, en behoorde 
tot de dappere bezel ting van 
Dantzig [z\et RAPP - W M . - ) , wel
ker lot hij deelde. Ten gevolge 
der gebeurtenissen van 1814 in 
Frankriß teruggekeerd, werd 
hij tot kolonel bevordera; maar 
nadat h i j , gedurende de hon-
derd dagen, de betrekking van 
chef van den staf van RAPP had 
aangenoroen, bleef hij ambte-
loos tot in 1819, in welk jaar 
hij andermaal een regiment be-
kwam , waarmede hij in 1823 
den veldtogt'van Sptwy'emaakte, 
en veel tot de inneming van 
Pampeluna bijdroeg. In 1825 
tot :veldmaarschalk benoemd, 
werd hij drie jaren later bij het 
observatie-corps aangesteld, dat 
onder de bevelen van den maar-
schalk MAISON naar Morea werd 
gezonden, welken veldheer hij 
in het opperbevel verving. Na 
deiomwenteling van 1830, ont-
vinghij het bevel, om dat corps 
naar Frankriß terugtevoeren, 
waarop hij tot luitenant-generaal 
verheven, en door den maar-
schalk Soui/r aan hot ministerie 
van oorlog verbunden werd. In 
1834 door het arrondissement 
Sarreguemines tot lid van de 
kamer der afgevaardigden ver-
kozen> gaf hij in dezelve be-
wijzen van onafhankelijkheid 
en gematigdheid. In 1839 äan-
vaardde hij' de portefeuille van 
oorlog, hielt! zieh, zoo lang 
als hij in het bezit derzelve 
was , enkel bezig met maairc-
gelen, die voor het leger nuttig 

waren, en deed de wet op de 
organisatie van den generale« 
staf aannemen. Sedert. eenigen 
tijd had hij opgehouden in 
werkelijke dienst te zijn, toen 
hij te Partys, den 1 2 Julij 1847, 
met den roem eens regtschapen 
mans ten grave daalde. Men 
heeft van hem: l . o Description 
etc. (Beschrtyving der Ionische 

• eilanden), met eene voorrede 
van BORV DE SAINT-VINCENT , 
Partys,-1823, in 8 . ™ , en at
las , in 4 . t 0 Dit is het beste 
werk, dat over dezen archipel 
bestaat; — 2.o Résumé etc. 
{Hoofdinhoud der voorregten in 
verpligtingen van de in het veld 
staande ligie infanterie), 1823, 
in 32. D ">, met 3 pl. n SCHNEI
DER heeft daarenboven een "aan-
tal artikels aan den Spectateur 
militaire, waarvan hij een der 
rédacteurs was, geleverd. 

* SCHRANK (FRANZ VON PADU, 
VON), een scherpzinnig ria'luur-
onderzoeker en opziener van 
den kruidkundigen luin teA»-
chen, den 21 Augustus 1747le 
Barnbach aan de Inn in Bäjeren 
geboren, kwam als öjarige knaap 
in de school der Jesuiten te Pas
s a » , waar hij reeds vroegüjdig 
zijnen aanleg tot de dichtkunst 
openbaarde. Een herdersgezang 
op den vorstbisschop, kardinaal 
LAMBERG , begunstigde zijne op-
neming in de orde der Jesuiten. 
Overeenkomstig de weiten dezer 
ordo, werd SCHRANK in b e ' 
tvveede jaar van zijn novicia« 
naar Oedenburg in Hongarf 
gezonden, waar hem de kenms-
making met pater S u n » . d e 

eerste neiging tot de naluurhjKe 
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historie schijnt te hebben in 
geboezemd. Hier, zoo wel als 
in Raab en later in Tyrnau, 
hield hij zieh ijverig bezig met 
letterkunde, wijsbegeerte, wis-
künde en schoone wetenschap-
p8n. Vermits hem zijne oversten 
voor het leervak der theologie 
besteraden, beoefende hij in 
Weenen het Hebreeuwsch en 
Grieksch, en begon in den herfst 
1769 zijn leeraarsambt in Linz, 
als praeceplor aan de lagere 
Scholen. Na alhier vier jaren 
te • hebben doorgebragt, werd 
de orde der Jesuiten vernietigd. 
Daar hij reeds in Raab de la
gere wijdingen had ontvangen, 
begaf hij zieh in 1774 naar 
Weenen, om tot priester te 
worden gewijd; in 1776 ver-
kreeg hij de doctorale waardig-
heid. In 1784 bekwara hi j , 
zonder zijnerzijds daartoe po-
gingen te hebben aangewend, 
den leerstoel der landhuishoud-
kunde aan de universiteit van 
Ingolstadt, waar hij tegelijker-
tijd voorlezingen hield over de 
kruid- , bosch- en bergbotfw-
kunde; in 1799 werd hem ook 
het leervak der Zoologie opge-
dragen. Bij de verplaatsing der 
hoogeschool naar Landshut be
hielt! hij de voorlezingen over 
de kruidkunde, en legde aldaar 
den botanischen tuin aan. In 
1808 ontving hij de burgerlijke 
orde van Verdiensten, en bij 
gelegenheid van het SOjarig ju-
bile van zijnen diensltijd, werd 
hij tot geheim geestelijken raad 
benoemd. Itoning LODEWIJK van 
Reijeren versierde de borst van 
zijnen voormaligen onderwijzer 

III. DEEL. 

met het eerekruis der Lode-
wijks-orde. In 1809 werd hij 
döor de akademie van weten-
schappen naar München beroe-
pen om eenen botanischen tuin 
aanteleggen. Alvorens zieh met 
deze taak te belasten, ondernam 
hi j , in gezelschap van den be-
roemden physioloog TIDEMANN, 
eene .reis naar Lombardije en 
tenelie. Ofschoon zijn 62.° le-
vensjaar reeds ingetreden, bleef 
hij na zijne terugkomst onver-
moeid werkzaam bij het aan-
leggen van den botanischen tuin, 
en vorhief, onder medewerking 
van zijnen amblgenoot VON MAB-
TIOS, genoemd instituut tot een 
der eerste in Duitschland, In 
de laatste jaren zijns ievens 
hield zieh zijn geest bij voor-
keur bezig met de beginselen der 
zedelijke wijsbegeerte, en met 
Bijbelsche nasporingen. Zijne 
Commentalio litieraria in Gene
sin, 1835, vormt den sluitsteen 
zijner letterkundige werkzaam-
heden, en de in- dit werk voor-
komende beschouwingen, geven 
eene roemvolle getuigenis van 
de vorderingen van zijnen rus-
teloos werkenden geest. Hij 
overleed den 23 December 1835. 
OHEN noemde hem in zijne na-
tuurlijke historie den nimmer-
slervende, waarbij hij op zijne 
veelvuldige werken zinspeelde. 
De wereld beschouwde hij als 
eene school des Christendoms r 

en de formulieren der Calholijke 
Kerk waren bij hem niet slechts 
van symbolische beteekenis, 
maar met eenen levenden fac-
tischen geest bezield. Zijn ge-
heele leven wendde hij aan ter 



370 S С H . 

bevordering der wetenschappen, 
onder welke er bijna geen tak 
i s , waarin hij zieh niet meer 
of min beproefd heeft. Het 
grootsle gedeelle zijner talrijke 
Schriften loopt over algemeene 
geschiedenis der na luur , berg-
houw-,landhuishoud- en genees-
kunde. Onder zijne lelterkundige 
nalalenschap vond men nog 36 
banden in folio in handschrift, 
ten bewijze, dathethemslechls 
om ontwikkeling, niet om ijde-
len schrijversroem te doen was. 
Men heeft in druk van hem: 
l.o Naturhistorische Briefe aus 
Oesterreich, Salzburg, Passau 
und Berchtesgaden (gemeen-
schappelijk met MOLL) , Sah
burg , 1785, 2 d l . n ; — 2.o 
Beiträge zur Naturgeschichte, 
1776; — 3,o Vorlesungen über 
die Art, Naturgeschichte zu 
sludiren, 1780; — 4.o Kurz-
gefaszle Gelehrlengeschichte der 
schönen Geister Griechenlandes 
und Borns, 1781; — б.о An
fangsgründe der Botanik, 1785; 
•— 6.o MAVER'S Feldbau-Kate
chismus, 1785; — 7.o Bayeri
sche Reise, met p U , 1786; — 
8,o Verzeichnisz der Eingeweide
würmer, 1787; — 9,o Bayeri
sche Flora, 2 dl.", 1789; — lO.o 
Bcise nach den südlichen Gebir
gen von Bayern, 1793; — 11.о 
Anfangsgründe der Bergwerks
kunde, 1793; — 12.o Von den 
Nebengefässen der Pflanzen und. 
ihrern^ Nutzen, met p l . n , 1794; 
— 13.0 Literarische Ephemeri-
den, 6 stukken, 1799—1801; 
— 14.o Grundrisz allgemeiner 
Naturgeschichte und Zoologie, 
1801; l5.o Grundrisz der 
Naturgeschichte der Pflanzen, 

1803; — 16.o Calal. plant, hott,, 
Landshut, 1805; — 17.o Die 
Feste des Herrn, ein Erbauung*-
buch zum Versiändniszder Kit-
chenceremonien, 1811; — 18J> 
Flora Monacensis, München, 
1811-7-21, in 92 afleveringen, 
met pl.n; — 19.o Plantae n-
riores hört. acadr, München en 
Neurenberg, 1817—1822,, 10 
afleveringen, elk met 10 pl» 
Onlelhaar zijn voorts da bijzon-
dere verhandelingen in de meest 
verschillendo lijdschriften en ver-
zamelingen van geleerde genoot-
schappen door SCHRAKK geleverd; 
men vindt dezelve opgegeven in 
FELDER'S Gel. Lexikon, 2.« dl, 
blz. 314—320. 

* SCHREIBER (ALOIS"WILHELM), 
een smaakvolle dichter en schrij-
ver van verbalen, in 1761 te 
Kapell in het Badische geboren, 
studeerde in Freiburg, werd 
reeds in 1784 hoogleeraar der 
aesthetiek in Baden-Baden; in 
1805 te Heidelberg, alwaarinj 
met Vosz in vriendschapsbel№ 
king kwam , later als histone> 
schrijver te Karlsruhe gepensio* 
neerd, begaf hij zieh weder naar 
Baden-Baden, waar hij dikwerl 
voorlezingen hield, en in lofl 
overleed. Zijne talrijke scliw-
t e n , vol leven en bevalligheid, 
worden veel gelezen; ook wor
den zijne topographische werken 
zeer gezocht. De vöornaamsie 
zijner lettervruchten zijn: 1-" 
Baden mit seinen Bädern ««» 
Umgebungen, ßfi uitg- l 8 , 3 t 7 
— 2.o Geschichte und Beschrei
bung Heidelbergs; - ^An
leitung den Rhein zu hertm 
5.o uilg. 1841; - 4 . 0 Deutsch 
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Und und die Deutschen bis Karl 
dem Grossen, 2.« u i l g . 1835; 

'5.o Sagen aus den Rhein-
Gegenden etc.; — 6.6 Drama* 
turgische Blätter, 1788, 6ch>; 
— 7.o Theaterstücke; — 8.° 
Novellen e n z . 

, * SCHUIX (PETER STEVEN), i n 
1791 g e b o r e n , eön N e d e r l a n d -
sche regtsgeleerde d ie z i e h als 
l e t l e r k u n d i g e en n a l u u r o n d e r -
z o e k e r eenen verd iens te l i j ken 
n a a m heef t v e r w o r v e n . I n de 
s t e r r e k u n d e n ie t o n e r v a r e n , be-
oefende hi j te ge l i j ke rü jd z o o w e l 
de L a t i j n s c h e als N e d e r d u i l s c h e 
d i c h t k u n s t ; te rw i j l z i j n e z u c h t 
v o o r de n a l u u r k u n d i g e w e l e n -
schappen g e n o e g z a a m i s g e b l e k e n 
u i t z i j n nagela ten kos tbaa r k a -
b ine t v a n del fs lof fel i jke v o o r w e r -
p e n . I n 1823 w e r d hi j l id v a n 
de maa tschapp i j van N e d e r i a n d ' 
sehe l e i t e r k u n d e te Legden; 
o o k was hi j l id van het genoot -
schap Diversa sed una te Dord-
recht; i n w e l k e s lad hi j den 4 
A u g u s t u s 1835 over leed. T o i 
z i j n e w e r k e n b e h o o r e n : l .o Ernst 
en luim; ~~ 2.° Boogontspan-
ning; — 3.° Karakteristiek der 
welsprehendheid; — 4.° Bijdra-
gen tot boeken- en menschenken-
nis, een l e t t e r k u n d i g t i jdschr i f t , 
d o o r h e m g e z a m e n l i j k m ö t d e n 
d ich te r A . VAN »ER HOOP JR. 
o p g e r i g t , raet w i e n hi j tevens 
in 1834 heef t i n h e t l i ch t ge-
g e v e n : Verteilingen in prösa en 
poezij, 

S c H W E I G n ä ü S E R (JOHANN GOTT
FRIED), ZOOn Van JOANN. S c H W E I G 
näüSER ( z i e da t A r t . -Wbk.A, i n 

T 

1776 te Slraatsburg geboren, 
had reeds bewijzen van zijnen 
smaak voor do lelteren gegeven 
toen hij door de eerste requisitie 
getroffen, en in een corps op-
genomen werd, dat beslemd 
was Om den Bijn te verdedigen 
maar zoodra hij van de militaire 
dienst zijn ontslag kon bekomen, 
ging hij , in het belang der uit-
gaven, welke zijn vader voor-
bereidde, te Parijs de Grieksche 
handschriften der koninklijke 
bibliotheek collationeren. In 
1796 las hij in het instituut 

• een Versläg voor over eene ge-
wigtigo plaats in SIMPLICHIS (zie. 
dat Art.) door zijn' vader ontdekt, 
en aan welke de omstandighedefl 
nog een bijzonder belang toe-
voegden. Na zieh kort daärna 
met de opvoeding der kindöroö 
van den heer УОУЕК D'ARGBNSON 
te hebben belast, besleedde hij 
twaalf jaren aan dezelve. Na 
deze lange afwezigheid kwam 
hij te Slraatsburg te rug, werd 
in 1810 aan zijnen vader toe-
gevoegd voor den leersloel der 
Grieksche letterkunde, en later 
volgde hij hem öp als hoögleer- • 
aar en bibliothekaris. Het pro-
test'antSch senlinarie, waarin hij 
sedert 1812 de'Latijnsche let
terkunde onderwees, vertrouwde 
hem dezelfde bedieningep töe; 
In 1823 werd hij benoemd tot 
correspondent der akademie van 
opschriften; het jaar te voreu 
had hij van dat geleerde genöot» 
schap eene gouden medaille be-
komen voor e'ene Verliandeling 
over de Rom'einsche oüdheden 
der slad Slraatsburg. In 1832 
werd hij door eene' bewerte ge-

2 
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troffen, die hem karner-arrest 
oplegde, zonder hem echter het 
werken te belelten; intusschen 
was hij niet in Staat om in de-
zen.toesland een werk van eeni-
gen oravang te ondernemen. Hij 
overleed den 14 Maart 1 8 4 4 , 
betreurd door al degene, welke 
hem gekend hadden. Behalye 
verscheiden arlikels in verschil-
lende tijdschriften verspreid, 
heeft raen van hem: 1.° Vie 
etc. (Leven van CHRIST. "WILLEM 
KOCH) — zie dat Art. - W M . - ; 
— 2.° Antiquites etc. (Oudheden 
van den Elzas), 1825—28, in 
fol.; met den heer DE GOLBERYJ 
— 3.° Explicalian etc. (Verkla-
ring van het topographisch plan 
van den ouden omvang des zoo-
genaamden heidenschen muurs 
rondom den berg van Samte-
Odile gelegen), 1825 , in 8s°, 
met pl.", enz. 

t 
* SCOPOLI (JOHANN ANTON) ,' 

in 1723 te Cavalese in Tyral 
geboren, studeerde te Hall eh 
Innsbruck en wijdde zieh aan 
de geneeskunde toe. De Schrif
ten van BOERHAVE, HOFMANN en 
SYDENHAM waren zijne lievelings-
lektuur. Reeds in het 20." jaar 
van zijnen ouderdom bekwam 
hij het doctoraat: Van zijne 
jeugd af had hij eene aangebo
rene heiging voor de kruidkunde, 
waarin hij dan ook builenge. 
woon bekwaam werd. Als proto-
physicus te Idria, werwaarls 
hem de ; regering gezonden had, 
schreef SCOPOLI zijne beroemde 
Flora Camiolica; en kort daarop, 
zijne , Entomologia Camiolica, 
een werk dat entomologen (in-
sektenkenners) van beroep , te-

genwoordig nogbewonderen, en 
met het grootsle nut gebruiken; 
LINNEÜS schreef hem dienaan-
gaande: hij had na vele vruch-
telooze pogingen, een exemplaar 
van hetzelve over Holland, met 
drie dukaten vrachtkosten be. 
komen , maar er een genoegen 
uit geput, dat hem hönderd 
dukaten niet hadden können 
aanbrengen. Te. Idria legde 
SCOPOLI zieh ook met buiten-
gewone vlijt op de mineralo
gie, metallurgie en chemie toe, 
en schreef hierover zijne Ten-

, tamina physico-chemico-medica, 
en in het Hoogduilsch : Ein
leitung zur Kennlnisz und zum 
Gebrauch der Fossilien. In de 
volgende jaren bewerkte hij als 
hoogleeraar en opvolger van den 
beroemden' JACQUET te Schern-
nits, zijne Cristallographia hm-
garica fundamenta mineralogica 
et metallurgica, benevens zijne 
Introducilo ad univer'sam hislo-
riam naturalem. In 1776 be
kwam hij den leerstoel der 
schei- en kruidkunde te Pavbtj 
de Botanische tuin aldaar is 
z i jn werk. Als bijwerk ver-
taalde hij het Scheikundig Woor-
denboek van MACQUER (zie dat 
Art. -Wbk.-)ea verrijkte hetze ve 
zoo zeer met aanmerkingep dat 

het van 4 tot 10 zware boek-
deelen uildijde. Do voorieesboe-. 
ken Fundamenta botanica en 
Inslilusioni chemice hebben hem 
tot schrijver. In 1787 ontrukte 
de dood den onvermoeidea ge-
leerde aan de wetenschappen. 
SPOPOLI was iid eener menigte 
geleerde genootschappen, en 
stond in briefwisseling met de 
betoamiisle gelmdon van iißBli 



S C O . 373 

üjd: hij was hei botanische en. 
chemische orakel. 

SCOTTI (A.NGELO ANTONIO), den 
18 Februarij 1786 te Procéda, 
in het koningrijk Napels, gebo
ren , werd in de schaduw des 
heiligdoms, aan welks dienst 
hij zieh vroegtijdig toewijdde, 
opgevoed. Door uilmunlende 
meesters gevormd , maakte hij 
snelle vorderingen in de Griek-
sche en Latijnsche talen, welke 
hij grondig beoefehde, en voegde 
er de kennis der heilige taal 
bij. Hij had van de naluur 
eenen doordringenden geest, eén 
verbazend geheugen en een vlug 
bevattings-vermögen ontvangen, 
welke hem in Staat stelden om 
reeds in zijne jeugd de beoefe-
ning' der meest afgetrokkëne 
onderwerpen der wetenschappen 
en lelteren te ondernemen. Met 
eenen vorigen ijver doorliep hij 
de uitgestrekte velden der wijs-
begeerte, godgeleerdheid, bijbel-
sche wetenschap, paléographie, 
hoogere rekenkunde, kerkelijk 
regt, gewijde en ongewijde ge-
schiedenis, dichtkunst, en zelfs 
voegde hij er eenige oppervlak-
kige kennis der geneeskunde 
bij. De uitgebreide kundighe-
den, welke zijnen geest versier-
den, deden hem bekwaam oor-
deelen, om de handschriften van 
Herculanum,- en de oorkonden 
der koninklijke handvesten te 
verklaren, en. de kennis der 
oude staatsschriften aan de jon
gelingen te onderwijzen, welke 
deze wetenschap beoefenden. 
Toen de staatkundige onlusten 
van het koningrijk hadden op-

gehouden, werkte hij om de 
orde in het openbaar onderwijs te 
herstellen, en werd prefek t der 
koninklijke bibliolheek. "Weldra 
werd hij tot onderwijzer der 
prinsen verkozen en de tegen-
woordige koning FERDINANI) II 
is zijn kweekeling geweest.' Aan 
het hof zijnde, had hij den 
tilel van aartsbisschop van Tes-
salonica ontvangen; maar een 
vijand der vleijerij en listige 
kunslgrepen der menschelijke 
voorzigligheid zijnde., bepaalde 
hij zieh tot zijne beroepsbezig-
heden, en bediende zieh enkel 
van • het vertrouwen van den 
prins tot heil der godsdienst, 
tot de ondersteuning van onge-
lukkigen en tot de verdediging 
der waarheid. Intusschen -ma-
ken deze bezigheden siechts het 
minst belangrijke gedeelte van' 
zijn leven uit. Daar hij aan 
de bedoelingen der Voorzienig-
heid wilde beantwoorden, welke 
hem met zulk eene verscheiden-
heid van gaven häd begunstigd, 
bepaalde hij zieh niet tot- de 
welenschappelijke en léllerkun-
dige werkzaamheden , maar hij 
ondernam in onze rampzalige 
tijden een moeijelijk apostolaat, 
door aan de ontwikkeliDg van 
den geest en de vorming van 
het hart der jonge Studenten 
werkzaam te zijn. Het semi
narle , waarin hij zijn eerste 
lellerkundig onderwijs had ont
vangen , drie godvruchüge con-
gregalien, twee collegién der 
hoofdstad, twee congregatien 
van missionaris-priesters, een 
bedehuis waarin handwerksge-
zellen zieh des avonds in de 

3 
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qersle beginseleij der chrislelijke 
leer k warnen oefenen, de zie-
kenhuUe«, de gevangenissen, 
de geringste woningen , waren 
bet uitgebreide veld, waarop 
deze waarlijk apostolische man 
z'vjnen ijver ten toon spreidde, 
Hij slrekle zijna zorg en zijne 
onuitputtelijke liefdadigheid tot 
alle sqprten van beboeflen u i t ; 
maar zijne bijzondere zorg was 
vQoral op de jonge lieden gerigt, 
welke hij zieh beij verde aan de 
ondeugd te onttrekken, en op 
de paden der deugd terug te 
brengen. Zijne schoone hoeda-
nigheden hadden hem de alge-
meene achting verworven. DQ 
koningen vereerden hem met 
hnnne bijzondere loegenegon« 
heid. De Boomsche Opperher-
ders, en voornamelijlc GREGOBIOS 
XVI, noodigden hem u i t , om. 
zieh te Rome met ter woon te 
vestigen, ten einde zijne talenlen 
aan 3e dienst van den H, Stoel 
toetewijden. Maar God had be-
paald dat hij zijn leven in da 
plaats zou eindigen, alwaar hij 
zoo zeer voor zijn' roem had 
gewerkt. Als slagtoffer zijner 
vurige naasten-liefde, werd hij 
by bet bezoeken der gevangei 
nissen, door een typhus-koorts 
aangetqst, die hem, na met eene 
voorbeeldige godsvrucht de laat-
ste E. Sacramenten te hebben 
ontvangen, den 6 Mei 184S in 
het graf sleepte, Behalve ver
scheiden Verhandelingen, in 
letterkundige verzamelingen en 
in tijdschriften opgenomen, heeft 
men van hem in het Italiaansph; 
l,o Yerhandoling over een half-
borstljeeld, ten onregte aan 
Hannibal den Karthager toe-

gesehreven, 1813; — 2.» •.Ge
schiedkundige lofrede van paler 
Joannes Andres, 1817; — 3.o 
Lijkrede van Emmanuel Parisi, 
minister van binnenlandsche za> 
ken, Aversa, 1818; — 4.o 
lofrede van Thomas Caravita, 

-prins van lirignalo, Napels, 
1820; — 5 . o Geneeshundigc Ca-
techismus, of ontwikkelmg der 
leeringen, welke de godsdimst 
met de geneeshunde overeenbren-
gen, 1 8 2 1 ; — 6,o Geschiedr 
kundige lofrede van den ridder 

D o M I N I C U S COTREGNO, 1823; — 
7.o Staalkundig-Christeliße be-
spiegelingen, 1830, 2 di."; — 
8.° Lofrede van FRANCISCO« I , 
koning der Beide-Sicilien; — 
9.° Het 4.« en 6.e dl. der te Her* 
culanum wedergevonden boeken, 
1832, en volg.; — lO.o Homilie 
aan jonge sttiderenden, 1835, 2 
dl ," ; — ll.o.Overwegingen ten 
gebruike der geestelißicn, wer 
al de dagen des jaars, uit de 
Evangelien voor de Zondagen ont-
leend, 1842 , 4 dl.«, in 12.»», 
enz. In Jaatsigonoemd werk ziet 
men hoezeer de schrijver van 
de H. Schrift doorvoed was. 

* SEBASTIANI (HORACE FBAN-
COIS DE LA PORTA), niaarscfiaiK 
van Frankrijk, uit eene der 
aanzienlijkste Gorsikaanscbe^ 
milien, den 11 November 177», 
in het vlek la Porta, op im 
eiland Corsika geboren, } m 

reeds in zijn 17. e jaar in dienst 
bij het Fransche leger, ^ 
na den slag van Areole bataii-
lons-chef, op het slagveld w« 
Verona kolonel, en maaktezien 
voornamelijk door eene zendwg 
in den Levant behend. lüOcwh 
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1803 werd hem het opzigt over 
de kusten van af deuitwatering 
der Vilaine tot Brest opgedragen. 
In 1804 doorreisde hij , met 
nienwe diplomatische zendingen 
belast, een gedeelte vanBuitsch-
land, en bijde wederuitbarsting 
der vijandelijkheden,' in 1805, 
werd hij bij het groóle leger 
aangesteld, en tot divisie-gene-
raal bovorderd. Na den vrede 
van Presburg zond hem NAPO
LEON , die in hem den scherpzin-
nigen man, welke op zijne reizen 
den geest der Turksche regering 
beoefend had, erkende, als 
Franschen gezant naar Konstan
tinopel i en met zijn verscho
nen sdieen; de koelheid van het 
Turksche hof jegens de Fransche' 
regering in warme vriendschap 
te veranderen. Hij deed de nog 
overige vrienden van het Engel« 
sehe '•• stelsei verstommen, en 
won het volle vertrouwen van 
keizer SELM III. Wat dit ver
trouwen nog versterkte, waren 
de wezenlijke dienslen welke de 
generaal SEBASTIANI , en de hem 
vergezellende Fransche offleie-
ren , aan den keizerszetel en'de 
hoofdstad der Osmannen bewees, 
toen de Engeische vloot in eene 
dreigende houding voor dezelve 
verscheen. Laier ging hij naar 
Partys terug, nam in 1812 deel 
aan den veldtogt legen Rusland, 
even gelijk hij in 1813 en 1814 
bij het Fransche leger werkzaam 
was; Onder de eerste restauratie 
bleef hij buiten betrekking; de 
lerugkomst van NAPOLEON in 
1815 bragt hem echter weder 
in activiteitj hij werd met de 
organisaüe der nationale gardes, 

Y 

in eenige departementen belast, 
doch verliet Frankrtyk bij de 

" tweede terugkomst van LODE
WIJK XVIII, begat zieh naar 
Engeland en , van daar naar 
Amerika, keerde vervolgens we
der naar Frankrtyk terug, word 
na de Julij-omwenteling, den 
11 Augustus 1830, doorkoning 
LODEWIJK PHILIPPUS in den tni-
nisterraad beroepen, met het 
Zeewezen belast, en den 18 
November 1830 tot minister 
van buitenlandsche zaken be-
noemd. Toen PERIER (zie dat 
Art. -WM.-) den 18 Mei 1832, 
als een offer der cholera, van 
het slaatkundig tooneel ver-
dween, bekwam de minister 
van oorlog, maarsohalk SOULT 
[zie dat Art.) het voorzitterschap 
in den ministerraad, en ook 
onder dezen zelte SEBASTIANI 
het stelsei van vrede op vasten 
voet voort Nadat hij zieh we» 
gens zijno verzwakte gezondheid 
eenigen tijd aan de oponbare 
zaken had onttrokken, belaslie 
hij zieh in Maart 1833 weder 
met het ministerie van buiten
landsche zaken. In de kamer-
zitting van 1834 onderging hij 
eene geweidige nederlaag, daar 
de kamer de vervulling van het 
door hem gesloten verdrag wei-
gerde, volgens hetwelk Frank
rtyk aan de Vereenigde Statin 
eene schadeloosstelling van 25 
millioenen francs had moelen 
belalen. Hij nam den 1 April 
zijn ontslag, en werd als de 
gunsteling des hofs, dadelijk door 
den gezantschapspost le Napels 
schadeloos gesteld. In January 

• 1838 zond LODEWIJK PHILIPPUS 
4 
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hem als gezanl naar Landen. 
Eerst in February 1840 , toen 
de Oostersche verwarringen ont-
slonden, en hetministerie THIERS 
oplrad, moest hij zijnen post 
aan GUIZOT overiaten , doch be-
kwam daarentegen den 21 Octo
ber 1840 den maarschalksstaf; 
ook wist hij zieh bij voortduring 
eenen groolen. invloed bij het 
hof le verzekeren. Zijne open-
bare werkzaamheden bepaalden 
zieh sinds dien tijd tot de kamer, 
in.-welke,hg. sedert 1838 met 
körte tussebenpoozingen, de 
gtad Ajaeeio verlegenwoordigde. 
In 1841, sprak hij in de kamer 
ro.et klem voo'r de versterking 
van Parifa en jn 1842 werd hij 
president der commissie over 
de wet op het regentschap. 
Zwaar buisselijk hartzeer vor-
oorzaakte hem in 1847 de treu-
rige uitgang van hat huis zijns 
schoonzoons, des hertogs DE 
PRASLIN î zie dat Art.) en onder 
dien slag ging hij zoo zeer ge
bukt, dat hij sedert dat tijdstip 
weinig of niets meer van zieh 
heeft doen hooren. Hij overleed. 
plotseling te Parijs den 21 Julij 
1851. De maarschalk SEBASTI
AN had eenen fijnen beschaafden 
geest, hezat vele algemeene ken-
nis, een juist oordeel, vooral 
over hooge staatszaken en eene 
strikte eerlijkheid. Zijne lijk-
dienst, den 1 2 Augustus 1851 
in de kerk der Invaliden te 
jPanj's gevierd , gaf aanleiding 
tot eene noodloltige gebeurtenis, 
die echter nog een veel grooter 
onheil had kunnen stichten: 
door eene der op het altaar ge-
plaatste waskaarsen, vloog eene 
draperie in brand; de vlam 

- S E G . 

deelde .zieh met ongeloofi 
snelheid aan alle brandbare voor» 
werpen mede, alsmede aan de 
in genoemde kerk geplaatste 
vaandeis of trophee'n van behaalde 
overwinningen van het Fransche 
leger; ja bijna alles wat de 
fraaije kerk bevatte werd eene 
prooi der vlammen, dat hierby 
onder de ter bijwoning der pleg-
ligheid i zamengekomene menigte 
eene groote verwarring ontslond 
is ligl te besehen;. de katafalk 
met het lijk des maarschalks, 
werd echter door den ijver des 
pastoors gered , die na dat de 
brand gebluscht was, aan het 
intusschen opgeslagea hulpalfaar 
de lijkdienst voortzetle; bij de-
zelve slaarde men met weemoed 
op den jeugdigen DE PKASLIN, 
kleinzoon des maarschaiks, 
wiens legenwoordigheid vele 
droevige herinneringen wekte. 

SEGUIER {ANTOINE JEAN MA-
THIEU), eerste president van het 
koninklijke hof van Раф, <n 

1768 geboren, was de zoon van 
A . L. SEGDIER (zie dat Art. 
•Wbk.-), dien hij beslemd was 
optevolgen; hij was pas kort te 
voren tot substituut van den 
procureur - generaal benoenw, 
toen een besluit der constitne-
rende vergadering de parlemen-
ten ophief. Hij volgde zynen 
vader op deszelfs uitwijKing 
naar Doomik, en kort na den 
9 Thermidor in Franknjkter"?' 
gekeerd, ging hij Montpellier 
bewonen, aiwaar hij door ne 
familie van CAMBACERES weinte-
nend onlvangen werd. Na den 
18 Brumaire had hij aan de w-
scherming van den ouden ma-
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gistraalspersoon, inlusschen 2.E 

cónsul geworden den post van 
regeringscommissaris bij de regt-
banken te danken. Twee jaren 
laier bekwam hi j , ter vervanging 
van TREILHARD, het president-
schap van het hof van appél 
van Parijs, en in 1810 werd 
hij: I.® president van hetkeizer-
lijke hof, tot baron encomman-
deur van het legioen van eer 
verheven. Nadal de gebeurtenis-
sen van 1814 den val van het 
keizerlijk bestuur hadden te 
weeg gebragt, handhaafde de 
herinnering aan de trouw en 
de diensten zijns vaders hem in 
den post van l. e» president van 
het koninklijke hof, en in 1816 
werd hij tot de waardigheidvati 
pair van Frankrijk verheven. 
Met eene groóte bekwaamheid 
en een zeldzaam vernuftbegaafd, 
openbaarde hij bestendiglijk in 
de uitoefening zijner aanzienlijke 
bedieningen al de hoedanighe-
den, welke den waardigen over-
heidspersoon uilmaken; maar 
men had hem zijue vinnigheden 
te verwijten, die, zonderonder-
scheid, iedereen troffen. Pleilers, 
advokalen, zelfs zijne amblge-
nooten, niemand was veilig voor 
zijne kwinkslagen of zonderlinge 
invallen, maar het hart had geen 
deel aan deze onmatigheid der 
tong , en dikwerf gebeurde het 
dat hij er zijn leedwezen over 
te kennen gaf, en loch den 
volgenden dag op nieuw begon. 
De onverwachte aanval van Fe-
bruarij, die den jongen BOUR-
BORS-tak van den iroon slorlle, 
beroofde SÉGDIER van al zijne 
poslen; doch niet lang over-

leefde hg deze gebeurlenis, daar 
hij den 5 Auguslus 1848 te 
Parijs overleed. SISGUIER heeft 
over HOBATIUS , zijnen gelief-
koosden. schrijver, een werk 
nagelaten, waarvan deskundigen 
vuriglijk de uilgave verlangen. 

SEMOKVILLE (CHARLES LOUIS 
HuGüEt, markies DE), in 1759 
te Parijs, uit eene familie der 
magislraluur geboren, werd in 
den ouderdom van 18 jaren als 
raad bij het parlement opgeno-
men. Gedurende lien jaren bleef 
hij vreemd aan de öponbare 
zaken, die in zijn genootscha'p 
behandeld werden; maar hij 
verklaarde zieh voor, de verga-
dering ; der algemeene staten, 
en werd bij dezelve als plnatsver-
vangend afgevaardigde benoemd. 
Na de opheffing der parlemen-
ten, door het ministerie van 
builenlandsche zaken belast, om 
te Brüssel den aard der bewe-
gingen te gaan onderzoeken, 
welke zieh in Belgie geopen-
baard hadden, werd hij bij zijne 
terugkornst benoemd tot gevol-
magtigd minister, eerst te Ge
nua, daarna te Turijn. Op de 

" weigering van het hof van Sar-
dinie om hem als gezant te 
erkenne'n, werd hij bestemdoir» 
CHOISEUL-GOUFFIER in het ge-
zanlschap van Konstantinopel te 
vervangen. Verschiliende om-
standigheden verzetteden zieh 
tegen zijn vertrek, maar toen 
hij in Julij 1793 van de com-
missie van openbaar welzijn den 
last onlving, om zieh naar de 
vroeger hem aangewezene be« 

• stemming te begeven, werd hij 
5 
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in Italie door de Oostenrijksche 
coramissarissen aangehouden, en 
eerst naar Mantua, en daama 
naar Kufstèin gevoerd, alwaar 
hij dertig maanden dntoeganke-
lijk gevangen werd gehouden 
Later tegen mevrouw de herto 
gin van ANGOULÈME uitgewisseld, 
kwara hij te Parijs en vertoonde 
zieh in den raad der vijfhon-
derden * alwaar de président h e m 
uitnoodigde de zitling bijtewo-
nen.' Een der S t i ch le rs van 
het constitutidneele gezelschap 
zijnde, hetwelk zijne vergade-
ringen in het hôtel van SALM 
hield, ging hij voort, zoo als 
hij zulks van het begin af ge-
daan had, zieh een voorstander 
der omwenteling te toonen; 
maar na den 18 Brumaire, 
volgde hij de fortuin van BONA
PARTE , wiens familie hij in Cor-
sika had leeren kennen, en 
werd voor zijnen ijver met den 
titel van staatsraad beloond. 
Door den eersten consul tot ge-
zant in de Bataafsche republiek 
benoemd, werd hij in 1805 
sénateur en commandeur van 
het legioen van eer. In den 
senaat deed hij zieh niet anders s 

kennen dan als verslaggever van 
verschallende commission, vooral 
van die, welke belast waren, 
om de vereeniging van Toskanen, 
en daarna van Holland met het 
keizerrijk voorleslellen. Tijdens 
zijn huwelijk met MARIA LOUISE, 
maakte NAPOLEON hem tot titu-
laris van het senaleursgebied 
van Bourges, en bonoemdehem 
laier tot buitengewoon commis-
saris der 21.? militaire afdeeling. 
In 1814 haastte zieh SÉMON VILLE 
om tot de vervallenverklaring 

van • NAPOLEON toelelreden, en 
deed het koninklijk gezag in 
de vijf departementen erkennen, 
waarover zijn i gezag zieh uit-
strekte. . Door LOOEWIJK XVII I 
tot pair van Frankriß en tot de 
nieuw gevormde waardiglleid 

' van groot referendaris der ka-
mor benoemd, moest hij zieh 
bij de terugkomst van NAPOLEON 
uit Parijs verwijderen. Eenige 
maanden later hervalte hij zijne 
bedieningen, en stemde steeds 
met dat gedeelte der kamer, 
hetwelk, zonder met net minis-
ter ie in slrijd te zijn, zieh loch 
niet verpligt achtle altijd zijn 
gevoelen aanlekleven. Den 29 
Julij 1830, begaf hij zieh naar 
St. Cloud bij KAREL X > om hem 
le bewegen zijne ordonnanlien 
intetrekken en een nieuw rai-
nisterie le henoemen. Door den 
vorst van volmagten voorzien, 
om met de overwinnaars • te 
onderhandelen, voorzag Inj wel 
dat elke poging nultelobs zoude 

"zijn , en terwijl hij zieh alzoo 
wegens zijne hooge jaren ver-
schoonde, liet hij aan deheören 
D'ARGOUT en DE VITROM-ES het 
ten einde brengen hunner ga-
meenschappelijke netelige en
ding over. Door LODEWWK Put-
LIPPUS in zijne bedieningen van 
groot-referendaris gehandhaaw* 
werd hij echter eenigen W 
daarna, ten gevolge eener noi-
kabaal, vervangenj van toen, at 
hield hij op de zitlingen der 
kamer geregeld bijtewonen, en 
overfeed te Parijs, den 12 Apm 
1839. Do baron MouNiER.heM 
in de kamer der pairs, ziiung. 
van 7 Februarij 1840, «ÜD0 

lofrede uilgesproken. 
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* SENNEPELDER (ALOYS) de 
• uitvinder van den steendruk of 
de lilfiogmphie, in 1771 te Praag 
geboren, waar zijn vader als 
tooneelspeler leefde, met wien 
hij , ' nog in,zijne eersle jeugd 
naar München trok, en zieh 
later, tegen zijne neiging aan 
der beoefening der regtsgeleerd-
heid toewijdde. Na den dood 
zijns vaders in 1791 besloot hij 
tooneelspeler te worden, doch 
vele met deze loopbaan verbun
dene onaangenaamheden, bewo
gen hem reeds in 1793 het 
tooneel weder te verlaten, waarop 
hij zieh als schrijver van een 
klein tooneelspel bekend maakte, 
der Mädchenkenner getiteld. 
Deze proeve als schrijver bragt 
hem op het denkbeeld om eene 
drukkerij opterigtenj wijl het 
hem echter daarloe aan de noo-
dige geldmiddelen ontbrak, zoo 
dacht hij er onophoudelijk over 
n a , hoe hij op eene goedkoo-
pere wijze, dan de lotdus verro 
aangewende, zijn doel zou kun-
nen bereiken. Eons had hij van 
eene wandeling een stuk kalk-
steen mede naar hüls gebragt 
toevallig kwam er een veldrop-
pel op hetzelve en kort daarop 
nattigheid, waarbij SENNBFELDER 
opmerkte, dat enkel die plaats, 
waarop het vet gevallen was, 
den drukinkt aannam , terwijl 
het overige gedeelte de aanne J 

ming deszelven weigorde. Met 
eene juiste scherpzinnigheid be-
oordeelde hij de gevolgen van 
dit resultaat, en wendde het 
aan tot nieuwe onderzoekingen, 
terwijl hij nu eene kalkachtige 
Wplaat, dun met wasbestreek, 
het schrift daarop verkeerd in-

graveerde, met slerk waler eiste 
on afdrukle. Deze proefneming 
gelukle, en na eenige verbete-
ringen was de uitvinding des 
steendruks op verdiepte wijze 
gemaakt, waarna deontdekking 
der verhevene wijze ligter werd., 
SENNEFELDER beschreef namehjk 
den glad geslepen sleen met 
zijne velinkt, etste denzelven 
met slerkwater, hetwelk den 

•steen op alle plaatsen, welke 
de inkt niet beschermde, ter 
dikte van een kaarlenblad ver
diepte, en drukle nu het ver
hevene met drukinkt bedekte 
schrift af, hetwelk tot "zijne 
volkomene tevredenheid geliikte. 
Wijl hem echter geldgebrek be-
lette, om zijne uitvinding meer 
te volmaken, besloot hij om als 
plaatsvervanger van eenen re-
k ruu t , die hem 200 gulden 
bood, in Beijersche dienst te 
treden, werd echter te Ingolstadt, 
werwaarts hij zieh te dien einde 
begeven had, als buitenlander 
niet aangenomen. In München 
teruggekeerd, beproefde hij alsnu 
muzijknoten in sleen aftedruk-
ken. Na onderscheidene, in het 
begin geslaagde, doch later aan 
gebrek eener doelmatige pers 
rhislukte proeven, waartoe hem 
het geld grootendeels geleend 
was, leed echter de onderne-
ming aanmerkelijke verliezen', 
en de uitvinding zelve verloor 
he | vertrouwen. SENNEFELDER 
liet echter den moed niet zin
ken , en na herhaalde proefne-
mingen, gelukte hem ook de 
herstelling van den chemischen 
steendruk. Hij liet alsnu ook 
zijne beide broeders, THEODOR 
en GEORG, aan de onderneming 
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deel nemen, welke door de ver-
binding met den hofmusicus 
GLEISZNER aanmerkelijk kon wor
den uitgebreid, waarop hem in 
1799 door den keurvorst MAXI-
MJLIAAN een privilégie voor 1 5 
jaren werd gegeven ; ook ver
kocht hij aan den muzijkuit-
gever ANDRE van Offenbach de 
mededeeling der uitvinding voor 
eene aanzienlijke som gelds, en 
na Parijs, Lenden, Berlijn en 
Weenen bezocht te hebben, om 
in deze Steden evenzeer privile-

' giën voor den steendruk te beko-
men, en verschillende verdragen 
te hebben aangegaan, werd hem 
in 1809 te München het opzigt 
over eene onder de leiding .van 
UTZSCHNEIDER opgerigte sleen-
drukkerij ' voor, landkaarten op-
gedragen, een vast inkomen 
voor zyn leven toegelegd, de 
titel van koninklijk inspecteur 
der biographie geschonken en 
de vergunning verleend om eene 
eigene steendrukkerij oplerigten. 
Wijl SENNEFELDER zieh hiordoor 
in eenen beleren toesland ver-
plaatst zag, streefde hij,er on-
afgebroken naar, om zjjne uit
vinding meer te ontwikkelen, 
wat hem ook steeds meer en 
meer. gelukle. In 1826 vond 
hij een middel uit om de ge-
kleurde bladeren (mosa'ikdrukj 
le leveren, welke overeenkomst 
met schilderijen in olieverw heb
ben, en in 1833 bragt hij het 
zoo ver, dat hij op sleen gebragte 
schilderijen in linnen afdrukte. 
Hij overleed den 2 6 Febr. 1834, 
en Het een werk na over de 
door hem uitgevondene kuns t , 
getiteld : Lehrbuch der Lithogra
phie, München, 1819 , in 4.«° 

| SEBCEV (PIERRE CESAR GUAR. 
[ LES GÜILLAUME, markies DE), 

Fransche onder-admiraal, in 
1753 o p het kasteel Pee bij An
tun geboren, werd i n den ou-
derdom van 13 jaren bij' de 
koninklijke marine geplaatst, 
maakte zijne eerste togten in 
d e Indische see, en twee ont-
dekkingsreizen naar de Zuid-
Poollanden. In 1772 tot vaan-
drig benoemd, werden het kruis 
van den H. LODEWIJK, en eene 
bevprderihg t o t luitenant de be-
looning der diensten, welke Inj 
bewees bij de belegering van 
Pensacola, waarbij hij het bevel 
V o e r d e over een korvet. Als 
scheepskapitein, bevond hij zieh 
i n 1790 te St. Domingo, tijdens 
d e eerste onlusten, en onder-
sleunde de Monisten metalde 
hem te dienst slaande middelen. 
In 1793 ontving hij , met bei 
berigt zijner benoeming tot den 
rang van schout-bij-nacht, het 
bevel van alle schepen naar 
Frankrijk teruglevoeren. Hij had 
er meer dan vijftig rijk beladene 
vereenigd, toen de opstand der 
negers uilborst. Genoodzaakt orn 
de reede te ontruimen, ging hij 
niet onder zeil, dan na op zijne 
schepen zes dtiizend kolonisten 
te hebben opgenomen, die zijne 
edelmoedigheid waren komen at-
smeeken. Daar de oorlog met 
de Engeischen en zijn zwak ge
leide hem belette om naar de 
kusten van Frankrijk te sleve-
nen, deed hij zijn konvooi naar 
de Vereenigde Staten xi^en, ai-
waar hij zonder het verlies van 
een enkei schip aankwam. 
het einde van 1793 in Franknfi 
teruggekeerd, werd hij als adei-
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lijke van de dienst uitgesloten. 
Twee jaren' later ontvirig hij het 
bevel over denaar/wdiebestemde 
zeemagt. Nadat eenige onvoor-
ziglige uitdrukkingen, aan de 
burgerlijke commissarissen ont-
snapt, die aan boord zijner vloot 
waren, hem hadden doen kennen 
dat het doel hunner zending was, 
de omkeering van He de France 
(Maurice), wist hij er'heimelijk 
aan de voornaamste inwoners 
berigt van te doen toekomen; 
zoodat de commissarissen niet 
werden onlvangen, en DE SER-
CEV de middelen gemakkelijk 
maakte, om dezelve terugtezon-
den. Van 1796—1802 wist hij 
de Fransche vlag in de Indische 
zeeen te doen eerbiedigen. In 
Frankrijk leruggekeerd werd hij 
door den eersten consul met 
onderscheiding ontvangen, en 
bij de oprigting van het legioen 
van eer tot Commandern- des-
zelven benoemd. Na eervol uit 
de dienst te zijn ontslagen, werd 
hem echter in 1814, de troost-
rijke zending opgedragen, om 
do ongelukkigen, welke op de 
Engelsche pontons zuchllen, te 
gaan bevrijdeh. Deze zending 
verwierf hem den titel van onder-
admiraal. Hij overleed te Partys, 
den 10 Augustus 1836. 

* SERGELL (JOANNES TOBIAS 
VON), een bekwame beeldhou-
wer, in 1740 te Stokiiolm ge
boren , werd als steenhouwers-
leerling* bij den opbouw van het 
koninklijk paleis te Stokholm 
door den beeldhOuwer L'ARCHE-VECQDE opgemerkt, en door dozen 
daarop in de beeldhouwkunst. 
onderwezen. In 1767 met eene 
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koninklijke jaarwedde naar Rome 
gezonden, en na een langdurig 
verblijf aldaar in 1779 als hof-
beeldhouwer, en professor aan 
de akademie van kunsten naar 
Slokholm teruggeroepen, verge-
zelde hij in 1784, den koning 
op zijne reis naar Italie, en 
leefde voortaan weder in Rome, 
waar hij in 1814 overleed; On-
der zijne werken, die tot de 
uitstekendste voortbrengselen der 
nieuwere kunst behooren, ver
dienen vermeld le worden: Het 
kolossale standbeeld van GUSTAAF 
WASA , waarvoor hij het adel-
diploma bekwam j het levens-
groole standbeeld van KAREL 
XIII, GUSTAAP I I I , AXEL OXEN-
STIRNA , die aan KLIO de hel-
dendaden van GUSTAAF ADOLF 
dicteerl, en onderscheidene groe-
pen en relief's. Onder zijne 
leerlingen is BYSTRÖM de be-
roemdste. 

SESTINI (DOMENICO), een ge-
leerde kenner van munlen («u-
mismalieus) in 1750 te Florence 
geboren, volbragt zijne Studien 
in de Scholen van den heer 
MARCUS , en begaf zieh in den 
geeslelijkon stand. In 1774 be-
zocht hij Rome, Napels en 
Sicilie. Van Catania, aiwaar de 
prins van Biseari hem zijn huis 
en zijn museum opende, begaf 
hij zieh over Malta en Smyrna 
naar Konstantinopel, toenmaals 
door de pest geteisterd. In zijn 
reisverhaal gaf hij verslag van 
dezen geesel, en randde verschei
den den handel drukkende ge-
bruiken aan. Hij ondernam ver-
volgens onderscheidene • toglen 
in Europa en Azie, Sir ROBERT-
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BINSLIE, gezant van Engeland 
bij de Porte, die zieh met de 
zamensteiling van een kabinet 
van gedenkpenningen bezig hield, 
verbond SESTINI aan zieh, die 
zestien jaren aan reizen loewijdde 
om gedenkpenningen te verza-
melen, waarvan hij de zeldzaam-
ste liet. graveren. Hij wilde 
vervolgens .de voornaamste nu-
mismatische verzarnelingen van 
Europa in oogensehouw nemen, 
bereisde Duitschland, alwaar de 
koning van Pruissen hem tot 
intendant van zijn musenm be-
rioemde; in 1810 kwam hij te 
Partys, en twee jaren later ont-
ving hij zijne benoeming van 
oudheidkundige en bibliotheka-
ris der prinses ELISA, toenmaals 
groot-bertogin van Toskanen. 
Nadat de groot-hertog FERDINAND 
III den troön weder beklommen 
had, bevestigde hij hem in die 
posten, en voegde er den .tilel 
bij van honorair hoogleeraar der 
universiteit van Pisa. Hij over-
leed te Florence in 1832. Hij 
was corres'ponderend lid der 
akademie van opschriiten van 
Partys. Zijne voornaamste wer
ken zijn : Dissertazione intorno 
al Virgilio di Aproniano, Flo
rence, 1774, in 4 .»o; — 2 . o 
Della peste di Constanlinopoli 
del 1778 , Yverdun {Florence}, 
1779, in 12.™>; — 3.0 Lettere 
odeporiche,. osia viaggio per la 
penisola di Cisico etc., Livorno, 
1785, 2 ;dl.n, in 8 . vo , j n hat 
Franseh vertaald; 4.0 Viaggio 
di Constantinopoli a Bassora, 
Yverdun (Livorno), 1768, in 
8.™, in het Franseh vertaald; 
— 5.0 Viaggio di ritorno da 
Bassora a Constanlinopoli, ib. 

1788, in 8 . vo , in het Franseh 
vertaald ; — 6.0 Viaggio curioso 
scientifico- antiquario per la Va
lacchia, Transilvania e Ungheria 
fino a Vienna, Florence, 1815, 
in 8.vo j _ 7,0 Dissertazioni 
sopra alcune monete armene de' 
principi rupinesi, Livorno, 1790, 
in 4 . t 0 , mei pll.n ; —- 8.0 Dei-
criptio nummorum veterum eie. 
Leipzig, 1796, in 4.*°, itìèt 
p l t . n ; — 9.o Calalogus nummo-
rum veterum musasi Arigoniani, 
Berltyn, 1805, in ibi.; —10.» 
Descriptio mmismatum e musino 
olim abbatis de Camps, postea 
marechalii d'Eslrees eie, ib. 
1808 , in 4 . t° , met pll.»; -* 
l l . o Illustrazione d'un vaso an
tico di Vetro, Florence, 1812, 
in 4 > , mei plt.n; — 12.o Dts-
sertazione sopra le medaglie an
tiche relative alla confederazione 
degli Achei, Milane, 1817, in 
4. '° , met pll.n; _ 13.o Descri
zioni delle medaglie Ispane e 
Cellibere del museo Heden, io-
1818, in 4.*o; — 14.o Descri
zione, di alcune medaglie greche 
del museo del principe di Dani
marca, ib, 1821 , in 4.'»; -
15.o Systema geographicum » 
mismaticum. Dit werk, de vrucht 

van 50 jaren zorgen en vasvu-
ringen, bestaat uit 16 deeleü 
in fol.j geheel door de band van 
SESTM geschreven. 

SEVEROLI (ANTONIUS GABRIEL)) 
kardinaal, te Faema in den Ker-
keltyken Staat in 1151 geboren, 
volgde eerst de administniiie 
en daarna de staatkaniige Joop-
haan. Ttjdens de ondevhaade-
lingen over het hmelijk van 
BONAPARTE rnet MARIA LOUISE, 
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resideerde hij te Weenen als 
nuntius van den H. Stoel. In 
1816 kardinaal geworden, bield 
hij gewoonlijk zijn verblijf in 
zijn bisdom Viterbo, alwaar hij 
zieh door zijne overvloedige aal-
moezen by de armen, als een 
vader deed beminnen. Toen na 
den dood van Pms VII, de kar
dinalen in conclave vergaderd 
waren, verklaarde zieh reeds 
in de eerste dagen een aanzien-
HjkgedeeltevoorSEVERou; maar 
lerwijl Oostenrijk van een regt 
gebruik • maakle, dat het hof 
van Roma aan helzelve toekende, 
sprak het de uilsluiting(eaicZeme) 
tegen hem uit. De kardinaal 
BELLA GENGA werd verkozen , 
en nam- den naam aan van LEO 
XII. SEVEROLI besluurde een 
gedeelte der zaken onder den 
naam van dien Paus; maar zijne 
gezondheid begon weldra te kwij-
nen, en hij overleed den 8 Sep
tember 1824. 

* SIDMOUTH (HENRV ADDING-
TON), Viscount, Britsch Staats-
man, in 1755 geboren, was de 
zoon van eenen arts, werdadvo-
kaat„ kwam door Zijnen school-
vriend PITT in het parlement, 
werd in 1789 spreker, sloot als 
minister den vrede te Amiens, 
gaf het minislerie in 1804 weder 
aan PITT over, belaslte zieh in 
1806 voor korlen tijd met het 
groot zegel, en was van 1812 
tot 1822staatssecretaris van bin-
nenlandsche zaken. Hij sprak 
warm voor de afschaffing van 
den slavenhandel en de emanci
pate der Calholijken, en over
bed in 1844. 

SIGALON (XAVERIUS), in 1790 
te Use's (Fr. Gard-Aev.1), van 
arme ouders geboren, open-
baarde vroegtijdig eenen grooten 
aanleg voor de schilderkunst. 
De geringe hulpmiddelen, welke 
hij aan zijne eerste- werken te 
danken had, stelden hem ein-
delijk in Staat om zieh naar 
Pari/js le begeven, alwaar hij 
in de werkplaals van GUERIN 
kwam. Zijne eerste. proeven 
kondigden een oorspronkelijk en 
slout talent aan. De eerste be-
langrijke schilderij, door hem 
aan de tentoonstelling geleverd, 
la CouHisane, werd door de 
regering gekocht en in het Lux
embourg geplaatst. In 1824 was 
zijne Locusta het onderwerpvan 
hevige geschillen, en berokkende 
hem even zulke hevige heke-
lingen, als zij hem overdreven 
loftuilingen deed toezwaaijen, 
Zijne overige voornaamsle voorl-
brengselen zijn: Alhalia, die 
de hinderen van koninklijk bloed 
doet ombrengen, een grootsch 
ontwerp, dat dezelfde dolzinnige 
geesldrift en woedende verwer-
ping deed onlstaan; het Gezigt 
van den II. liier onymus en een 
Kalvarieberg, in 1831 vervaar-
digd, genoten onverdeelden bij-
val. Terwijl hij zieh uitsluitend 
met zijnen roem bezig hield, 
verzuimde hij al, te zeer zijne 
belangen, en werd het slagt-
offer' zijner belangeloosheid. Na 
twintig jaren ijverig te hebbeh 
gearbeid, vcrviel hij in armoede, 
en zag zieh genoodzaakt, zieh 
naar Nitnes te begeven, ten 
einde aldaar door helgevenvan 
teekenlessen en het schilderen 
van portretten een sober beslaan 
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te vinden. Hij kwijnde aldaar 
sedert eenigen tijd, toen hij in 
1833 door de regering werd 
verkozen om zieh naar Rome 
te begeven, ten einde aldaar 
het Laatste Oordeel van MICHAEL 
ANGELO te copieren. Na vier 
jaren had hij. zijn groot werk 
met eene zeldzame volledigheid 
ton einde gebragt, toen hij den 
16 Augustus 1837 te Rome aan 
de cholera overleed. Zijne kopij 
van het meestersluk van MICHAEL 
ANGELO, is na zijnen dood naar 
Pane's gebragt, alwaar het eene 
der nieuwe zalen van het mu-
seum van het Louvre versiert. 

SIMEON (JOSEPH JEBÖME) , een 
der beroemdste redenaars der 

• Fransche wetgevende vergade-
ringen, in 1749 te Aioc geboren. 
Zijn vader, een uitmunlemi 
regtsgeleerde en hoogleeraar aan 
de universiteit, boezemde hem 
vroeglijdig godsdienstige begin-
seien, de gewoonte van den 
arbeid en Heide voor de deugd 
in. Hij beantwoordde getrou-
welijk aan zijne zorgen, en ver-
ving hem weldra in de pleitzaal 
en op den leerstoel; hij werd 
in 1783 zelfs tot den gewigti-
gen post van assessor van Pro
vence benoemd, zoo als zijn 
vader zulks in 1768 geweest 
was. Een voorstander der in 
1789 aangekondigde hervormin-
gen zijnde, laakte hij echter 
weldra de builensporigbeden der 
omwenteling. Hij weigerde zijne 
adhaesie aan de Bürgerliche con-
stitutieder geestelijkheid, waario 
hij eene gevaarlijke scheuring 
tusschen de Berk en den Staat 
zag. Nadat de Girondijnen den 

31 Mei gevallen waren, narn 
hij een werkzaam deel aan den 
tegenstand der départemental 
legen de centrale magt der Con
venue. Maar hij maakte gebruik 
van zijnen invloed, om, 200 
veel als het in zijn vermögen 
was , de buitensporigheden van 
den burger-oörlog te belelto. 
De convenue zegevierde op allen 
tegenstand , en buiten de ml 
geplaatst vond SIMEON eene 
schuilplaats in halië; alwaar 
hij tot na den 9 Thermidor ver-
bleef. Hij bragt uit de balling-
schap niels dan gevoelens van 
vrede en eendragt terog, en 
ging, > zoo veel als hij vermögt 
de reactie legen, die op iiet 
schrikbewind volgde. Om aan 
zijn land nuttiger te zijn, slemde 
hij er in toe, om in zijn dépar
tement de bedieningen van pro-
cureur-generaal syndicus waar-
tenemen. Weldra benoemden ' 
zijne landgenooten hem tot af-
gevaardigde bij den raad der 
vijf-bonderden. Zijne natuur-
lijke gemaligdheid, zijn verlan
gen om de maatschappij weder 
op grondslagen van orde te her-
stellen, deden hem zieh der 
parly aansluiten, welke toen-
maals voor reactionnairdoorging. 
Den 18 Fructidor président der 
vergadering zijnde, zag bij de 
zaal overweldigd door de Solda
ten van het directorium, en 
in weerwil zijner moedige pro
testation, was hij genoodzaal» 
de vlugt 'te nemen. Gedurende 
18 maanden ontsnapte Inj aan 
de nasporingen der policie; maar 
om voorlekomen van als uitge-
wekene le worden beschouwd, 
besioot hB, zieh naar hetedand 
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Oleran te begeven, werwaarts 
verscheiden zijner ambtgenooten 
hem volgden. De 18 Brumaire 
opende hem de poorten van 
Frankriß weder. Eerst totpre-
fekt, daarna tot suhstituut bij 
het hof van cassatie benoemd , 
kwam hij kort daarna in het 
tribunaat, waarin hij een werk-
zaam deel aan de discussie over 
en de redactie van het-burger-
lijke wetboek nam; men heeft 
het boll voornamelijk aan zijne 
overtuigende welsprekendheid te 
danken, dat het concordaat van 
1801, hetwelk de anti-godsdien-
stige filozofie van dat tijdvak 
den eersten consul als eene 
misdaad aanwreef, door het 
tribunaat , werd aangenonien. 
Van de noodzakelijkheid over-
tuigd om de maatschappelijke 
orde in Frankriß, door de 
eenheid en de kracht des ge-
zags te beschermen, legde hij 
der vestiging van het keizerrijk 
geenerlei hinderpaal in den weg. 
Eenigen tijd daarna bestemde 
het tribunaat hem voor zijnen 
blijvenden president; maar het 
nieuwe keizerlijke bewind be-
•noemde hem tot lid van den 
staatsraad, waarin zijne kunde 
van m e e r ^ u t moest zijn. Hij 
nam deél' kan de groóte werk-
zaamheden\ dier vergadering tot 
in 1807, als wanneer hij naar 
het nieuwe koningrijk van West
falen werd gezonden, eerst met 
den titel van regent, daarna met 
den last om de beide ministeriell 
van binnenlandsche zaken en van 
justitie le gelijk te beheeren, 
en tevens den staatsraad te pre-
sideren. Hij beantwoordde aan 

HI DEEL. Z 

deze veel omvallende taak, en 
wist door zijne zachlheid zoo 
wel als door zijne bekwaamheid, 
de achting en toegenegenheid 
der Westfalers te Winnen. In 
zijn vaderland teruggekeerd om 
er bij den val van het keizer-
lijk bewind tegenwoordig te zijn, 
werd hij door het opvolgende 
tot prefekt van het Noorder-
dep.t benoemd. Bij de lerug-
komst van NAPOLEON van hot 
eiland Elba, nam hij zijn ont-
slag en werd door het dep.* der 
Monden van de Rhone naar de 
kamer der volksvertegenwoordi-
gers gezonden. Na de tweede 
restauratie ging hij voort de 
groote beginselen van orde, 
regtvaardigheid en vrijheid te 
verdedigen, welke hij gedurende 
zijn geheele, leven had voorge-
staan. In 1820 aanvaardde hij 
te midden van netelige en ge-
vaarlijke omstandigheden, het 
ministerie van binnenlandsche 
zaken; zijne gemaligdheid ver-
gunde hem niet, hetzelve lang 
te bekleeden. In 1821 tot de 
kamer der pairs benoemd, bragt 
hij aldaar denzelfden geest van 
wijsheid en verzoening, waar-
van hij in de andere kamer zoö 
vele bewijzen had gegeven. De 
omwenteling van 1830 liet hem 
zijne zitplaats behouden. Hij 
had gewenscht dal do hoogere 
kamer erfelijk bleef, ten einde 
zieh onafhankelijk te houden; 
zijn gevoelen vond echter gee-
nen ingang: hij was gelukkiger 
tegen de herslelling van de echt-
scheiding, daar zijne pogingen 
er krachtdadig toe bijdroegen 
om te beletten, dat"' dezelve 
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weder in de Fransche welgeving 
verècheen. In 1832 tot lid der 
akademic van wis- en stadtkun
dige wetenschappen benoemd, 
nam Inj een krachldadig deel 
aan hare werkzaamheden, zoo-
wel als aan die van de kamer 
der pairs. In 1837 werd hij 
lot eersten president van de 
rekenkamer benoemd, en zijn 
werkzame geost voldeed aan 
zijno nieuwe pliglen. Bij het 
verlaten eener zitting van de 
kamer der pairs werd hij door 
de ziekte getroßen, die hem 
den 19 Januarij 1 8 4 2 , in het 
93 . e jaar van zijnen ouderdom, 
in het graf sleepte. Hij zag zijn 
einde naderen met de kalmte 
eens wijzen, en de gerustheid 
van ziel, die slechts de vrucht 
van het godsdienstig geloof kan 
zijn. Hij hceft zelf de Choix 
etc. (Keuze zfyner redevoeringen 
en gevoelens) in de vérschillende 
vergaderingen, waarvan hij van 
1795 tot 1824 iid w a s , uitge-
sproken, in 8.™, in het licht 
gegeven. Zijne 'Lofreäe, door 
den heer MIGNET , is in het,5. e 

deel der Verhandelingen der 
akademie van zedelijke weten
schappen gedrukt. 

SJMÉON (JOSEPH BALTHAZAB.) , 
zoon van den voorgaande in 
1781 te Âix geboren, begafzich 
nog jong Zijnde in de diploma
tie , en werd aïs secretaris aan 
de zending verbonden, waar-
mede de generaal GLARKE,' lij-
dens het consulaat, bij den 
groot-hertog van Toskancn be-
last was. Later volgde hij den 
broeder van den eersten consul 
naar het- congres van Luneville. 

Vervolgens werd hij zaakgelas-
tigde te Borne. Achtereenvolgend 
gevolmagtigd minister te Darm' 
Stadt en te Dresden, Verliel hjj 
de diplomatische bedieningeß 
eerst, toen de jRy«-mogen& 
den zieh van Frankrijk afscheid-
den. In 1815 werd hij tot de 
prefectuur van het F<w-dep.*, 
en in 1818 tot die van Pas-
de-Calais geroepen, welke hij 
gedurende zes jaren adraißis-
treerde. Door den heer BE 
MAKTIGNAC tot de directie der 
schoone kunsten bij het minis-
lerie van binnenlandsche zaken 
benoemd , bekleedde hi)' deze 
eervolle doch rnoeijeJyke Jetrek
king met ijver en beleid. Zijne 
bedieningen hielden op, bij den 
val van het ministerie, dal hem 

.dezelve had toevertrouwd, en 
de titel van vrij-lid der akade
mie van schoone kunsten, was 
eene door hem billijk verdiende 
hulde van erkentenis. In den 
staatsraad gekomen, waarvan 
hij bij herhaling reeds lid was1 

geweest, en daarna, in 183« 
tot de kamer der pairs beroe-
pen, deed hij er zieh opmerfcfl« 
door de bondigheid van zijn 
oordeel, de verscheidenherd eä 
uitgebreidheid zijner kundiglie-
den, den ijver, welken bij n*8t 

ophield in deze dubbele betrek-
king aan den dag te 'eggen. 
Zijne gezondheid noodzaakte 
hem in 1842 den staatsraad te 
verlaten, en beJette hem later, 
de werkzaamheden van de M" 
mer der pairs zoo vljjtJg'ö* 
bijtewonen als hij zulks zou 
gewenscht hebben. Hij «warn , 
uit Itaiii, terug, alwaar Inj. 
op raad der g e n e e s b e e r e n , den 
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winter had wezen doorbrengen, 
toen hijden:14 September 1846 
te Dieppe overleed. Behalve 
eenige. ferslagen aan de kamer 
der pairs, heeft men van hem 
verschillende stukken in de Ver
handelingen der oudheidkundige 
maatschappij van Frankrißt, on-
der anderen: Notice etc. (Verslag 
belrekkelißt de gebruiken en de 

•taal der inwoners van Haut-
Pont, voorstad St. Omer), hel-
welk ook afzonderlijk gedrukt 
i s , 1 8 2 1 , in 8 . T O 

* SIMONS (ADAM) , hoogleeraar 
in de Nederduitsche lotteren en 
.welsprekendheid aan de hooge-
school te Utrecht, werd in 1770 
te Amsterdam geboren, alwaar 
hij en later te Legden de (pro-
testantsche) godgeleerdo weten-

. schappen beoefende. Na eenigen 
tijd de predikdienst te hebben 
waargenomen, aanvaardde hij zij-
nen leerstoel te Utrecht, alwaar 
hij de stichter eener school van 
Nederduitsche letlerkunde werd, 
nu en dan nog den kansel be-
trad, waarbij zijne gave van wel
sprekendheid bewonderd werd, 
en zieh ook als dichter roemvol 
deed kennen. Hij overleed in 
1834 , als lid der maatschappij 
van Nederlandsche letterkunde, 
van de Holländsche maatschappij 
te Haarlemt van de Zeeuwsche 
en Utrechtsche genootschappen 
van kunsten en wetenschappen, 
als correspondent, der tweede 
klasse van het koninklijk Ne-
derlandsch instiluut, en lid der 
provinciale commissie van on-

' derwijs in Utrecht. Tot zijne 
voornaamste werken hehooren 
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l .o Gedichten, Amsterdam, 1805, 
met zijn fraai door VAN SENUS 
volgens CASPARI gegraveerd por-
tret; —< 2.° de Waarde van 
den Mensch, in 3 zangen, 1814; 
— 3.o ALEXANDER, Eeizer aller 
Russen, 1815, met pi."; —4. ° 
Biß de her Stelling van Utrechts 
hoogeschool, 1815; — 5.° Re-
devoering over den ivaren dich
ter, 1817 ; — 6.o VerStrooide 
gedickten, 1822; -—7.° Het 
huisselißk geluh, in 3 zangen; 
— 8.° Over het Kaslecl van 
Antwerpen, 2.« druk, 1 8 3 1 , 
enz. enz. 

SIMPLICIUS, peripatelisch 
wijsgeer — ter aanvulling 
van dit Art. in het Wbk. — 
» Het Commeniarium op ARIS
TOTELES, waarvan de eerste 
Grieksche uitgave is van Ve-
nelie, 1499, in fol., is in de 
16. e eeuw verscheiden malen 
in het Grieksch en Latijn 
herdrukl; het commeniarium 
op EPICTETDS,' met het En
chiridion of Handboek van 
dien schrijver, te Venetie, 
in 1528, in 8 .vo , in het licht 
gegeven, is vereenigd met de 
voornaamste uitgaven van 
SiMPLicius, waarvan de beste 
is die van ScawEioHäosER (zie 
dat ArL -Wbk. en Suppl.-), 
Leipzig, 1799—1800, 4 d l . n , 
in 8 . v o Deze bekwame cri-
ticus ontdekte, bij de voor-
bereiding derzelve, In een 
handschrift der bibliotheekdes 
konings van Frankriß, ,het-
welk hem was toevertrouwd, 

, eene plaats, aan al zijne voor-
gangers onlsnapt, en^die hot 

Z 
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. onderwerp van sen Verslag 
werd, door zijnen zoon aan 
het instituut voorgelezen, en 
in het 1.« dl. der Vorhände' 
lingen van dat genoolschap 
gedrukt. Deze plaats, over 
het gedrag dat de wijze moet 
houden, bij siechte besturen, 
onlleende uit de omstnndig-
heden eene bijzondere belang-
stelling. » » Alsdan, zegt 
SIMPLICIUS , zal hij zieh van 
deelneming aan de openbare 
zaken onlhouden, wijl het 

• geenszins zijne taak i s , om 
aan siechte burgers te beha
gen , en wi]l hij zelf noch be
hagen met hen kan scheppen, 
noch, zonder zijne eer en 
regtschapenheid in de waag-
schaal te stellen, hen die 
regeren kan ondersteunen; 
zoo zal h i j , wijl men het 
onmogelijke niet van hem 
kan vorderen, in zoodanig 
goval zieh mar eenen ande
ren Staat begeven, e n z . " " 

* SINCLAIR (Sir JOHN) , baro
net , een der beroemdste land-
huishoudkundigen en geleerden 
van den lateren lijd, in 1754 
te Thurso-Castle in Schotland 

•geboren, werd in 1775 advo-
kaat en wijdde zieh het eerst 
toe aan de kultuur zijner be-
zittingen in het graafschap &»£h-
ness en weldra aan die van het 
geheele graafschap, terwijl hij 
verbindingswegen en bruggen 
Het aanleggen, onderscheidene 

•fabrijken, bleekerijen, looijerijen 
en brouwerijen tot stand bragt, 
en akkerbouw en veefokkerij 
lot eenen hoogeren graad van 
ontwikkeling trachtte te bren-

gen, waardoor % het nog <.. 
graafschap tot.-, eene bloeijenda 
landstreek, en zijne geboorte-
plaats tot eene nijverige stad 
verliief, welke in de door hem 
aangelegde haven, eene der 
voornaamsfe visscherijen van 
Groot-Brittannie bekwarn. Zijno 
Verdiensten vonden weldra de 
schoonste' huldiging, daar vela 
andere graafschappen zijn voor-
beeld volgden, en het vertrou-
wen zijner medeburgers hem 
in 1780 , tot vertegenwoordiger 
van zijn graafschap in het la-
gerhuis henoemde, en hem Mjna 
3 0 jaren Jang in dezen post 
liet. Hier werkte hij op de 
ministerieele partij krachtdadig 
voor alle maatregelen ter be-
vordering van de welvaart des 
lands, en gaf aanleiding tot de 
benoeming van een landhuis-
houdkundig toevoorzigtj in 1788 
en later meermalen bereisde hij 
Buitschland, de Nederlanden 
en Frankriß, trachtte zijne 
opgedane ondervindingen voor 
het vaderland nuttig te maken, 
op welks toestand hij door bon-
dige schriften voordeelig wis} 
te werken. Eindeiijk werd hij 
in 1809 lid van den geheimraad 
onder PERCEVAL, en bekwarn 
na den dood van dien minister 
in 1 8 1 2 , eenen aanzienhjlcen 
regeringspost te Edimbitrg, waar 
hij in December 1835 overleed. 
— Hij schreef eene merngte 
staatshuishoudkundige schrit
t en , onder anderen over oe 
staatsinkomsten van Groot-Bra-
tannie, over de Britsche zee-
magt , over korenwetten en 
geldmiddelen, eene statistic* 
van Scotland, en vooral over 
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akkerbouw en landhuishoud-
kunde, waarfloor hlj den bij-
naarn van Opperpriester van 
CERES verwierf. Hij was ook 
niet vreemd aan de schoone 
lotteren, en droeg er wezenlijk 
loe bij , dat de ontdekking der 
liederèn van OSSIAN door MAC-
PHERSON voor geloofwaardig werd 
erkend. Zijne briefwisseling met 
de voornaaraste personen van 
zijnen lijd, werd door hem zel-
ven in het licht gegeven, Lon-
den, 1831 , 2 dl.« 

SISMONDI (JOANNES KAREL LE
ONARD SIMONDE DE), in 1173 
le Genève geboren, sproot uit 
eeno • van Pisa oorspronkelijke 
familie, welke in de eersto ja-
ren naar Frankriß gevlugt was. 
Onder de oogen van zijnen va-
der opgevoed, leerde hij het 
Grieksch en Latijn in het col
legio en het auditorium zijner 
geboorteplaats; en toen hij zijne 
studiè'n yolbragt had, werd hij 
naar Lyon gezonden, om voor 
den handel te worden opgeleid, 
en kwam eerst in 1792 in 
zijne geboorteplaats terug. Kort 
daarna, ten gevolge van gebeur-
tenissen, genoodzaakt naar En
geland overlesleken, maakte hij 
gebruik van zijn verblijf in dat 
land , om er de taal, de let-
terkunde, de instellingen, de 
nijverheid, den landbouw en 
de zeden van te beoelenen. In 
1794 te Genève teruggekeerd, 
zag hij zieh weldra verpligt de 
wijk naar Toskanen le neraen. 
Het is aldaar dat hi j , behou-
dens körte gevangenschappen, 
hem door r. de bij afwisseüng 

Z 3 

overwinnende parlijSn in Italie 
berokkond, gedurende vijfjaren 
gelukkig leefde, en verscheiden 
zijner geschriften voortzelle of 
begon. In 1800 in Genève terug-
gekomen, werd hij tot secrelaris 
der kamer van koophandel van 
het Leman-dep.1 beooemd, maar 
hij nam geenerlei ernstig deel 
aan de openbare zaken, zoo 
lang als zijne geboorteplaats bij 
het Fransche keizerrijk bleef in-
gelijfd. In 1803 werd hern, met 
eene aanzienlijke jaarweddo, de 
leerstoel der slaalkundige huis-
houdkunde aan de universiteit 
van Wilna aangeboden. Eene 
zoo voordeelige aanbieding was 
in Staat hem te verleiden, en 
zijne hekrompenheid te beko
ren ; maar, om onafhankelijk 
te blijven, wees hij dezelvo van 
de band. In 1804 vergezelda 
hij mevrouw DE STAè't op hare 
reizen door Italie, en in 1808 
door Duitschland, In 1813 
kwam Inj voor de eerste roaal 
te Parijs, alwaar hij de be-
roemdste mannen leerde kennen 
en duurzame vriendschapsbe-
trekkingen aanknoople. Nadat 
de gebeurlenissen van 1814 
Genève aan zijne oude onafhan-
kelijkheid hadden teruggegeven, 
werd hij tot lid van den souve-
reinen raad verkozen. Ofschoon 
hij de regering van NAPOLEON 
niet berainde, liei hij gedurende 
de honderd dagen, zijne rolvan 
Opponent varen, en consigneerde 
in een geschrift gelileld : Exa
mende la Constitution Francaise, 
zijne toetreding tot de addilio-
neele acte, en verdedigde in 
eeuo reeks van artikelen, in 
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den Moniteur opgenomen, de 
zaak en de handelingen van 
BONAPARTE, die, om hem voor 
zijnen ijver le beloonen, hem 

. het kruis van hei legioen van 
eer aanbood. flij weigerde deze 
onderscheiding, ten einde zijner 
goedkeuring, door dezelve be-
langeloos te houden, deslemeer 
invloed le verschaffen. Na 1815, 
werd hij Hd van den verlegen-
woordigenden raad van Genève, 
en ging voort, zieh aan de door 
hem nimmer afgebrokene werk-
zame Studien toetewijden. Ge-
durende de twintig laatste jaren 
zijns levens , verbleef hij , met 
uitzondering van eenige kleine 
reizen door Frankriß, Engeland 
en Italie, onafgebroken in Zwit-
serland, alwaar hij zieh steeds 
met zijne werken bezig hield. 
In 1833 tot buitenlandsch lid 
der akademie van zede- en slaat-
kundige wetenschappen van 
Frankriß benoemd, bood de 
staatsraad van Genève hem den 
ti Lei van bijzonderen hoogleer-
aar der geschiedenis aan , en 
in 1841 werd hij tot lid der 
constituerende vergadering van 
Genève verkozen. SISMONDI over-
leed op zijn landgoed Chénes 
bij Genève, den 25 Juni) 1842. 
Behalve« eene menigte in l'rjd-
Schriften geplaatste artikels, 
heeft men van hem: 1.« De'la 
richesse etc. (Over den rtykdom 
des handels), 1803, 2 dl.», in 
8 . V O - 2 . o Histoire etc. (Ge
schiedenis der Italiaansche re-
publiejten van de middeleemven), 
Partys, 1809—18, 16 dl.», in 
8. '° j 5.<= uilgave 1 8 4 0 - 4 1 , 1 0 
d l . » , in 8 . v o , door TICOZZI in 
het Italiaansch veriaald, Milane 

m o - m o , 1 6 a i . » , in &», 
of in 1 2 . » « ? ; bij deze geschie
denis kan men voegen : — 3,° 
De la renaissance etc. (Over de 
wederopkomst der. vrijheid m 
Italie, hare vorderingen, hm 
verval en hären ondergang), 
1831, 2 d l .» , in 8 . v o Dezelve 
beveelt zieh aan door de geleerde 
aanraerkingen en de nasporw-
gen, maar men vindt er vaJsche 
beschouwingen in, en eene der 
Kerk en der Godsdienst steeds 
vijandige neigingj — 4.° De 
la littérature etc. (Over de let-
terkunde in het Zuiden -van 
Europa), Parijs, ISIS; ßfi 
uitg. 1 8 2 9 , 4 dl.», in 8 - r o ; 
— 5 .o Nouveaux etc. (Berne 
beginselen der 'staatkundige te-
houdkunde), 1 8 1 9 ; 2.°uilgaaf, 
1 8 2 6 , 2 , dl.»;' in in dit 
geschrift sielt hij het ongerijmde 
grondbeginsel opden voorgrond, 
sedert dien tijd door alle revo-
lutionnairen aangenomen, dat 
alle leden der maatschappij regt 
op den arbeid en op het gelé 
hebben, even alsof het geiuk 
een regt wäre ; — 6." Histoire 
etc. (Geschiedenis der Fran
schen), Partys, 1 8 2 1 — 4 3 , 31 
dl.», in 8 . ™ , niet van party-
digheid vrij le pleiten. DÉ 
SISMONDI was noch CathoJijfc » 
noch Franscbgezind ; hij haej 
zeifs legen Frankriß en voorat 
legen het Calholicisnrus oude 
vooroordeeien, eenen siecht ver
borgen haat. Van daar dat er 
in zijn werk een aantal valsche 
en hartstogtelijke oordeelvellin-
gen , zware en onregtvaardige 
beschuldigingen, benevens eene 
ergerlijke strekking voorkomen, 
om sleeds de kwade zijde eener 
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zaak veeleer dan de goede, op 
den voorgrond te stellen; — 
7.° Histoire etc. (Geschiedenis 
van den ondergang van hct Ro-
meinschc riß en van het verval 
der beschaving van het jaar 250 
lot het jaar 1000), Parijs, 
1835, 2 dl.», in 8 . ™ De oor-
zaak van den ondergang van 
dat rijk ligt, volgens den schrij-
ver, in de staalkundige orga-
nisatie der Romainen, in íiet 
gezag, hoedanjg hetzelve ook 
ware, in de gewelddadige ver-
wisseüngon der keizers, die 
slechts van eene dwingelandij 
bevrijdden om eene dikwerf 
veel halelijkere in de plaals te 
stellen ; — 8.° Etudes etc. (Stu
dien over de staatsregelingen 
der vriß volken), 1835—37, 
3 dl.», in 8 . T O ; — 9.» Eludes ele. 
(Studien der maalschappelyke 
wetenschappen), 1836—-38, 3 
dl.«, in 8 . ™ , enz. 

* SLOTHOUWER (VALENTINOS), 
in 1738 te Arnhem geboren, 
waar zijn vader organist der 
groóte of St. Eusebius -kerk 
was; Inj genoot in zijne vader-
stad het onderwijs in de Latijn-
sche taal van den beroemden 
rector HK. CANNEGIETER (zie dat 
Art. -Wbk.-), die hem vorder 
het gebied van de geschiedenis 
der oudheid- land- en volken-
kunde inleidde. Daarna volgde 
hij aan de akademie van Har-
derwiß de lessen van J. C . 
STRUCHTMEVER , in de Latijnsche 
en Grieksche leiterkunde, ge
schiedenis en aardrijkskunde. 
'Vervolgens besloot hij de godge-
leerdheíd le beoefenen; doch de 

Z 

kerkelijke geschillen en twislen 
van dien tijd deden hem die 
loopbaan spoedig weder verla-
ten. Hij belaslle zich alsnu 
met de opvoeding van den 
eem'getf zoon van, den Vrieschen 
edelman P. VAN Doys, welke 
betrekking hij gedurende 3 ja-
ren met de meeste naauwge-
zetheid waarnam, en die slechts 
door den dood van zijnen kwee-
keling werd afgebroken. In 
1762 , werd hij benoemd tot 
rector der Latijnsche school te 
Hardenvijk, en vertrok na twee' 
jaren in dezelfde betrekking naar 
Leeuwarden, welk recloraat hij 
gedurende 58 jaren bekleedde, 
en er vele bekwame leerlingen 
vormde. In 1821 bekwarn hij 
een eervol emeritaat, dochbleof 
nog als curator de belangen der 
Lattjnsche school te Leeuwarden 
beharligen, tot dat hij in 1822 
aldaar overleed, en naliet, be-
halve een antwoord op eene 
prijsvraag van TEYLERS godge-
leerd genoolschap: Hoedanig 
was de staat der chrislenheid, 
voaral in de Ooslersche kerk, 
ten tijde der opkomst van den 
zoogenaamden prof eel Mahomed, 
en heeft dezelve met vcel toege-
bragt ter aanvankeli/jke versprei-
ding zijner leer? welk antwoord 
wel niet de gouden medaille 
doch den zilveren eereprijs werd 
waardig gekeurd, eene verhan-
deling: Diatribe philosophico-
grammatica de origine casuum 
praeserlim in graecd el latind 
lingua, Leeuwarden, 1 7 9 1 , 
in 8 . ™ 

* SJJALLENBURG (NKOLAAS), 
4 
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een beroemde Nederlandsche 
regtsgeleerde, in 1761, te Noot-
dorp, een vlekinZuid-Holland, 
waar zijn vader predikant was , 
geboren; bezocht de Latijnsche 
school le Delft, alwaar hij on-
der de leiding van den bekwamen 
letterkundige HÖOGEVEEN ui t-
muntende vorderingen maakte; 
daarna kwam hij aan Leyden's 
hoogeschool, alwaar hij onder 
BAVIUS VOORDA de regtsgeleerd-
heid beoefende, en teveris 
voortging onder RUHNKENIUS de 
letteren aantekweeken. In 1785 
tot doctor in de regten bevor* 
derd, vestigde hij zieh als ad-
vokaat te Utrecht, alwaar hij 
tevens tot griffier van het ka-
pitlel van STE. MARIA' werd be-
noernd; niet lang echter was 
zijn verblijf te Utrecht, wijl 
hij eerlang als hoogleeraar in 
de regten aan de akademie 
van Franeher werd beroepen, 
welke belrekking hij aanvaardde 
met de rede de officio ejus qui 
jura romana tradere studeat. 
in 1790 werd hij in dezelfde 
hoedanigheid te Ley den aange-
sleld, en opende aldaar zijne 
leergangen , door eene redevoe-
ring de praecipuis elegantioris 
jurisprudenceromanae subsidiis 
en wijdde zieh gedurende een 
tijdvak van 40 jaren, met alle 
inspanning aan het akademisch 
onderwijs toe, lerwijl zijne uit-
gebreide kennis hem eerbied en 
achting verwierf. In 1795 ,1805 
en 1820 was hij rector magnifi-
cus der hoogeschool. Tot hand-
leiding bij de beoefening van het 
hedendaagsche regt, schreef hij 
voor zijne leerlingen:" Primae 
lineae juris civilis belgici, im

primis secundum codicem Napo-
teonticum , Leyden, 1820 ; 2.« 
uilg. 1825. Bij de beoefening 
van het Romeinsche regt, had 
hij zieh SCHULTINo ten voorbeeld 
gekozen, van wien hij tevens in 
het licht gaf: 1.« A. Schuliingii 
notae ad titulos Digestorum de 
verborum significaiione et regulis 
juris; edidit atque animadversi-
one suas adjecil Nicolaus Smal-
lenburg, Leyden, 1799; — 2 . ° 
Notae ad Digesta seu Pandeclas, 
van denzelfde, insgelijks door 
SMALLENBDRG , met eenen schat 
van aanmerkingen en aanteeke-
ningen verrijkt, Leyden, 1804 
tot 1 8 3 5 , 8 dl.«, in 8 . T » Hij 
overfeed in 1836, alsridder van 
den IVederlandschen Leeuw, op 
zijn buitengoed te Warmond. 

* SMET (CORNELIUS), een ge-
leerde Jesuit,, den 10 Julij 
1742 te Moorsei, in de Belgi
sche provincie Oost-Vlaanderen, 
geboren, kwam in den ouderdom 
van 1 0 jaren in het collegie van 
Aalst, waar hij zoowel door zijne 
godsvrucht als door uitstekende 
vorderingen uitmuntte. Den 8 
October 1759 trad hij te Meche-
ten in het noviciaat der Jesuiten 
in welke orde hij veertien jaren, 
dat is tot aan derzelver vernieti-
ging, den 21 Julij 1773, door-
bragt. Hij begaf zieh alstoen 
naar zijne geboorteplaats, waar 
hij zieh eenigen tijd bij den 
pastoor, en daarna in defamilie 
van den baron m MEER BE 
MOORSEL ophield. In 1776 ver-
liet pater SMET Moorsel weder, 
en begaf zieh naar Aalst, waar 
hij onder-regenl in het collegie 
werd, en die betrekking lot in 
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1781 waarnam, als wanneer 
h i j , daartoe dringend uitgenoo-
digd, zieh aan de nog bestaande 
Bollandisten verbond, en voor-
namelijk arbeidde aan de levens-
beschrijving der Heiligen van 
ßelgie, en van die landen, 
welke eertijds met Belgie, ver-
bonden waren. Toen in 1789 
de voortzelting der Acta S. S. 
naar Tongerloo verplaatst werd, 

' bleef pater SMET te Brüssel, 
en nam verder geen deel aan 
dat werk. Van dit tijdstip af 
predikte hij meer en meer in 
verschillende kerken, en steeds 
onder den grootsten loevloed 
van aanhoorders. Ook werd zijn 
biechtstoel zeer bezocht, en nam 
hij het gewigtig ambt van biecht-
vader zeer ter harte, terwijl hij 
daarenboven in alle gewigtige 
godsdienst-aangelegenheden ge-
bruikt werd. Tijdens den twee-
den inval der Franschen in 
Belgie hield pater SMET zieh te 
Brüssel verscholen, zoo als hij 
ook deed in 1 7 9 7 , toen men 
den eed van haat aan het ko-
ningschap afvorderde. In die 
rampvolle tijden deed hij veel 
goed met te Brüssel .en in den 
omtrek des nachts de heilige 
Sacramenten te bedienen. Ook 
na het concordaat van 1801 
bleef hij zonder väste stand'plaats 
te Brüssel de heilige bedieningen 
uitoefenen. In 1795 werd hij 
geeslelijke bestierder van het 
klooster van Berlaymont, doch 
wegens zijne weigering der on-
derteekening der acte van niefc-
afkeuring van den calechismus 
van NAPOLEON , werd hem door 
den aarlsbisschop yvnMech'elen, 

DE ROQUELAUKE, Itet mis lezen, 
het preken en biecht hooren 
verboden. De godvruchtige man 
onderwierp- zieh ootmoediglijk 
aan die straf, en troostte zieh 
met dagelijks de H. Communie te 
ontvangen op dezelfde plaals , 
waar hij zoo menigmaal het 
brood des levens aan anderen had 
uitgereikl. Deze schorsing in d e 
heilige bediening liet hem meer 
lijd over tot d e zamenstelling 
of voltooijing van verschillende 
Schr i f t en . In 1807 gaf hij in 
het licht: DeRoomsch-Catholyke 
Beligie, begonsd, uytgebreyd, 
vastgestelä" en bewaerd in Bra-
bant, in 8 > , eene kerkelijke 
geschiedenis van Brüssel, en 
voor een groot gedeelto van ge? 
heel Brabant, vol merg en 
zeer naauwkeurig in historische 
waarheidj dit geschrift werd 
in 1828 te St. Nicolaas, in 2 
d l . a , in 12 . R A ° , herdrukt. De 
geleerde historieschrijver bragt 
intusschen een grooter werk in 
gereedheid, waarvan in 1808 
het l . e dl. in het licht verscheen, 
onder den titel van Heylige en 
roemweerdige persoonen dewelke 
in de lien eersle eeuwen byson-
derlyk medegewerkt hebben om 
de B. C. Beligie in geheel'Ne< 
derland uyl te breyden, vast te 
stellen en te bewaren enz.j 2.« 
uitgave, Brüssel, 1851 , een 
meeslersluk van geschied kundige 
waarheid en echte Catholiciteit, 
in eenen eenvoudigen maar vloei-
jenden Vlaamschen styl. Midde-
lerwijl was de aartsbiSsdhop DE 
ROQUELAUKE kanonik van Saint 
Denis geworden, en de vicaris-
sen door het kapillel benoemd, 

5 
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onthieven pater SMET van zijne 
suspensie; deze hernam alsnu 
zijne gewone levenswijze, en 
stichtte de geloovigen door zijne 
zachte godsvrucht en zijne 
naauwgezette pligtbetrachting. 
Vuriglijk wenschte hij zijn va-
derland bevrijd te zien van het 
juk van den dwingeland, die 

' het Hoofd der Kerk vervolgde, 
en zoo vele rampen over Belgie 
nitstortle. Hij mögt echter dien 
troost niet smaken, daar hij 
reeds den 11 Februarij 1812 
overleed. Behalve de reeds ge-
noemde werken heeft men nog 
van dezen zedigen, godvruch-
tigen en geleerden Jesuit : 1.° 
Ret leven van onsen Heer JESUS 
CHRISTUS, 1.° dl., CHRISTUS voor-
aeyd en beloofd enz.; 2. E d l . , 
CHRISTUS zienlyk op de aerde 
enz.; 0,e verbeterde uitg. Brüs
sel, 1850 , in 8 . ™ ; — 2.« 
Bemerkingen op de kerkelyke 
getyden; — 3.° Tuiyfelingen, 
drie yerschillende zamenspra-
ken , legen den Haat aan het 
koningsehap gerigt; -— 4.° Het 
leven van den saugen FRANCIS-
CDS VAN HlERONYMO 6nZ. BrUS-
sel, 1810; — 5.° Bemerkingen 
op de kerken der Christen'en, 
op kamen bouw, verdeeling, sie-
med, wyding, ßutaren en be-
dienaers derselve, Mechelen, 
1828, in 12.-HO, na zijnen dood 
volgens zijn haijdschrift in het 
licht gegeven; — 6.° Sermoe-
nett, 10 dl.», in 12. f f lo' ;, Brüs
sel, 1841, mede na zijnen dood 
door den heer MORTAS in het 
licht gegeven, waartoe echter 
het plan bij pater SMET niet 
sc.hijnt bestaan te hebben. Vor
der bestaan er nog een aantal ; 

(! handschriflen van hem, waar-
van sommige den druk over-
waardig zouden zijn. 

SMITH (Sir WILLIAM SIDNEY), 
Engeische admiraal, in 1764 
te Westminsler geboren, was de 
zoon van eenen door zijne talen-
ten beroemden offlcier, begaf 
zieh in den ouderdom van 13 
jaren onder de militaire marine, 
en had aan zijnen moed eene 
snelle bevordering te danken. 
In 1783 was hij tweede bevel-
hebber van het fregati he Nemesis. 
Bij den vrede ging hij in Zweden 
dienen, alwaar hij zieh in ver
scheiden gevechten tegen de 
Russische smaldeelen onder-
scheidde, en bekwam het groóte 
lint der orde van den Degen. In 
1790 begaf hij zieh nmKonstan-
Hnopel, en diende eenigen tijd 
op de Turksche vloot ; maar na-
dat de oorlog tusschen Engeland 
en Frankrtyk was uilgeborsten, 
begaf hij zieh naar het eskader 
van den admiraal HOOD voor Tou-
Ion, en , na de inneming dier 
stad, werd hij belasi met het ver
branden van het arsenaal en de 
Fransche schepen, die in de 
haven lagen. Tot bevelhebber 
van het fregat the. Diamond be-
noemd, beproefde hij verschei
den brandsti»htende onderne-
mingen in de Fransche havens, 
en deed den handel aanmerke-
lijke verliezen ondervinden. In 
1798 op een kaperschip, waar-
van hij zieh ,had meester ge-
maakt, govangen genoroen, werd 
hij naar Partys gevoerd, en in 
de Abbaye, daarna in den Templo 
opgesloten, waaruit het den 
vijanden van hot direclorium 
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(zie ROCHECOTTE -Wbk.-) ge-
lukte hem, door middel van 
een ondergeschoven bevelschrift 
van den minister van oorlog te 
bevrijden. Bij zijne terugkomst 
te Lenden tot bevelfaebber van 
het schip the Tiger benoemd , 
begaf hij zieh naar Konstanti
nopel alwaar zijn broeder, SPEN
CER SMITH, gezant was, en droeg 
veel bij lot het sJniten van het 
verdrag der Porte met Groot-
Brillamie, hetwelk de uitdrij-
ving der Franschen nit Egypte 
ten doel had. JNa Alexandria ge-
bombardeerd te hebben, maakte 
hij zieh meester van de Fran-
sehe flotille, die te Catffa ten 
anker lag, en na voor St. Jean 
d'Jcre te zijn versehenen, nood-
zaakte hij BONAPARTE er het be
leg van opteheffen, Nadat de 
Franschen Egypte ontruirad had-
den, kwam hij in Engeland 
terug, alwaar bij door hot yolk 
van London met geesldrift ont-
vangen werd. In 1802 door de 
stad Rochester tot lid van het 
lagerhuis verkozen, sprak hij 
in de zitting verscheiden be-
langrljke redevoeringen u i t , en 
stelde verschillende maatregelen 
voor, om den inval afteweren, 
waarmede Frdnkrijk Engeland 
bedreigde. In het volgende jaar 
naar Egypte teruggezonden, be-
kwam hi j , na hethervattender 
vijandelijkheden, het bevel over 
een ligtsmaldeel, waarmede hi j , 
doch zonder eenig gevolg, de 
Fransche flotille in de havens 
van Ostende en Fussingen aan-
laslte. In 1805 tot den rang 
v»n schout-bij-nacht verheven, 
•vereenigde hij zieh met het En-
gelsche eskader in de Middel-

landsche Zee, en werd belast 
met het verontruslen der Fran-
schen in het koningrijk Ñapéis, 
waarvan deze zieh hadden mees
ter gemaakt. In 1807 kwam 
hij met een smaldeel voor den 
mond van den Taag kruisen, 
ten cjnde de pntwerpen van het 
Portugeesch kabjnet te begün
stigen , en toen de kröonprins 
•het besluit had genomen, om 
zieh naar Brazilie te begeven, 
yergezelde hij hem tot Rio-Jar 
neiro. De belangstelling, welke 
hij bij verschillende gelegenhe-
den aan de prinses van Wallis 
(zie CAROLINA -Wbk.-) bewees, 
was, naar men vermoedt, de 
oorzaak zijner ongenade; zeker 
is het ten mioste, dat men 
verder van zijne dienst geen 
gebruik maakte. In 1814 ver-
scheen hij op het congres vat 
Weenen, om fir, in den naara 
van verscheiden philantropische 
maalschappijen, de afschafflng 
van den slavenhandel en de 
uitroeijing van de Barbarijsche 
zeerooverstevragen. Kortdaarna 
vestigde hij zieh met ter woon 
te Parijs, alwaar hij eene maat-
schappij stichtte Anti-Pirate ge-
naama, en hield biet op een 
levendig deel te nemen, aan al 
de ontwerpen die ter verbele-
ring der gevangenissen, het la
ger onderwijs, de oprigtingder 
spaarbanken, de schuilzalen 
voor de kindschheid, deonder-
steuning aan de huiszittende 
zieken en gebrekkelijken, enz. 
uitgevoerd zijn. SIDNES SMITH 
overleed den 22Mei 1840. JUL-
LIEN van Parijs sprak in eene 
vergadering der philantropische 
maalschappij zijne Lofrede uit. 
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SMITH (JOHN SPENCER) , broo
der van den voorgaande, trad 
in de diplomatic, werd als ge-
zant naar Konstantinopel gezon-
den (zie het voorgaande Art.) , 
en hield eerst na den algemeenèn 
vrede op, aan verschillende ho ven 
aangesteld te worden. Zonder 
z'yne pligten le verzuimen, be-
oefende.hij de letterkunde, en 
hield zieh voornamelijk • bezig 
met de nasporing der middel-
eeuwsche oudheden. Het was 
deze smaak, die hem in 1818 
bewoog, om zieh met ter woon 
in Normandtfè, een in geschied
kundige herinneringen zoo rijk 
gewest, le komen nederzelten. 
Te Caen gevestigd, stond hij 
weldra in betrekking met den 
heer BE CAUMONT, en bewerkte 
met denzelven de oprigling der 
Fransche maatschappij ter on-
derhouding der gedenkteekenen. 
Hij overleed in die stad in Junij 
1845 , als lid van verscheiden 
letterkundige genootschappen, 
welker Gedenkschriflen van hem 
een aanlal Arehaeologische Ver
handelingen bevatten, waarvan 
er eenige afzonderlijk gedrukt 
zijn. 

SNIADECKI (JOANNES BAPTIST A) , 
een sterrekuudige, in 1756 in 
het palatijnschap van Gnesen 
geboren, maakle aan verschil
lende universi teilen van Duitsch-
land zeer goede studiSn, en i 
werd in 1781 benoemd tot 
hoogleeraar der sterrekundeaan 
de universiteit van A r a t e . Se
deri 1798 le.verde.hij waarne-
mingen aan de Ephetneriden 
van Wcenen, en aan het maand-
werk van den baron ZACH. In 

1803 fiel hij eene door de let< 
terkundige maatschappij van 
Warschau bekroonde Verhande-
ling over COPERNICUS drukken, 
die later in het Fransch werd 
verlaald. In het volgende jaar 
bevond hij zieh te Parijs toen 
het werk van VILLERS (zie dat 
Art. -Wik.-) Over den invloed 
der hervorming van LUTHER, 
door het Inslituut bekroond 
werd. Weinigote V reden met 
eenige aanhalingen des schrijvers 
betrekkelijk Polen, gaf hij in het 
Fransch Aanmerkingen op dat 
werk in het licht. In 1803 be-
kleedde hij den leersloel der ster-
rekunde aan de universiteit van 
Wilna, en in het volgende jaar 
werd hij tot rector derzelve be
noemd. Bij de komst der Fran
schen in Litthauwen in 1812, 
verklaarde hij zieh te hunner 
gunslej maar van dat tijdstip 
af, vreemd aan allestaalkunde, 
hield hij zieh enkel met de wo-
tenschap bezig, welke hij ge-
roepen was te onderwijzen. Na 
een professoraat van 49 jaren, 
werd hij gepensioneerd, en over
leed in het laatst van 1830. 
Zijne Werken zijn te Wilna in 
9 dl.», in 8 . T 0 , gedrukt, waarvan 
5 voor het letterkundige ge-
deelie. Hij wordt voor een der 
beste proza-schrijvers van Polen 
gehouden, was corresponderend 
lid der akademie v&a Petersburg 
en met verscheiden Russische 
orden versierd. 

* SGEMMERING (SAMUEL THO
MAS VON), een der beroemdste 
anatomisten en Physiologen, den 
28 Januarij 1755 te Thorn ge
boren , was de zoon van den 
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stads-physicus aldaar, bezocht 
het gymnasium zijner geboor-
teplaats, kwam in 1774 aan 
de universiteit van Göttingen, 
en werd in 1778 aldaar toi Med. 
Dr. gepromoveerd. Hij begaf 
zieh alsnu .naar Edimburg en 
Lenden, om zieh onder AL. 
MONRO en de gebroeders HUNTER 
in zijn lievelingsvak, de ont-
leedkunde, verder te bekwamen. 
Teruggekeerd, 'bekwarn hij in 
1779 den post van hoogleeraar 
der heel- en onüeedkunde aan 
het Carolineum te Kassel, werd 
echter in 1784 als hof-gereglä-
raad en gewoon hoogleeraar aan 
de herstelde. universiteit van 
Mains beroepen, en in 1788 
tothofraadbenoemd. ToenMainz 
in 1797 aan de Franschen was 
afgestaan, legde SCEMHERING , 
zijn leeraarsambl neder ,• en be
gaf zieh naar Frankfurt */M. j 
in 1804 werd hjjj als lid der aka-
demie van wetenschappen naar 
München beroepen; in 1805 tot 
geheimraad benoemd, bökwam 
hij in 1808 met de burgerlijke 
orde van Ve rd iens ten der Bei-
jersche kroon, den persoonlij-
ken adel; in 1820,keerde hij 
naar Frankfort tot -den kring 
zijner familie terug, en over-
leed aldaar, na het jubelfeest 
van zijn doctoraat te hebben 
gevierd, den 2 Maart 1830. 
SCEMMERING was in Duitschland 
een der hoofd-bevorderaars der 
pathologische anatomie. Zijne 
buitengewone bekwaamheid in 
de teekenkunst was hern van 
groot nut bij de uitgave zijner 
werken, van daar dan ook dat 
•äo door hem geleverde, deels 
zelf vervaardigdo, deels onder 
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zijn opzigt uitgevoerde afbeel-
dingen tot, de beste en deels 
nog niet overtroffene behooren. 
De voornaamste zijner schriften 
zijn: l . o Vom Baue des mensch
lichen Körpers, Frankfort &JM., 
1791—1796, 6 dl.», ook in 
het Lalijn: De corporis hu-
mani fabrica, 6 dl ." , ib id , 
1794 tot 1801 mede in het 
Italiaansch, Nederduitsch en 
Fransch vertaald; -r-.%.o"Abbil-
dung der Sinnorgane4 aflev.«, 
Frankfort , 1801—1809; 
— : 3.o Heber , einige Pflichten 
gegen die Augen, 5.e ujtg. Frank
fort 1819 ; — 4.o leones em-
bryonum humanorum, Mains , 
1799,- — 5.o Heber die tödtli-
chen Krankheiten der Harnblase 
und Harnröhre alter Männer, 
Frank fort, 1-809} 2> uitg. 1822; 
—' 6.o Heber.die Ursache, Er-
kenntniss und Behandimg der 
Nabelbrüche, ib. 1811 ; — 7.o 
Ueber die Schädlichkeit der 
Schnürbrüste, Leipzig, 1 7 8 8 ; 
2.e uitg. 1793; — 8.o De mortis 
vasorum dbsorbentium corporis 
humani; Mainz, 1795. SCEM
MERING schreef daarenboven tal-
rijke akademische verhandelin--
gen. — RÜPPELL noemde naar 
hem eene nieuwe' soort van an-
tilopen, en BIARTJOS, eene nieuwe 
plantensoort. 

* SOLTYK (BOMAN, graaf VON), 
Poolsche generaal, in 1791 te 
Warschau geboren, nam dienst 
in het toenmalige groot-hertog-
dom Warschau, werd in 1808 
offleier, in 1809 kapilein der 
artillerie, in 1812 Iuitenant-
kolonel in het gevolg van NA
POLEON, in 1813 bij Leipzig 
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gewond en gevangen genomen 
en leefde vervolgens in den pri 
vaatstand, tot dat hij in 1824, 
als afgevaardigde op den rijksdag 
verscheen. In 1829 trok hij de 
aandâ'cht der Russische ambte-
narett vooral daardoor tot zieh, 
dat hij zieh tegen het voorstel 
verklaarde, om aan keizer ALEX
ANDER een gedenkteeken opte-
rigten. Bij het uitbarsten der 
omwenteling van 1830 was bij 
in Warschau, belastle zieh met 
het commando en werkte bij 
afwisseling als soldaat en als lid 
van den rijksdag, was in de 
laatste dagen voor den val van 
Warschau tegen de overgave en 
liet de 64 kanonnen, die hij in 
en om Warschau te zijner be-
schikking had, den" strijd tot 
op den laatsten oogenblik voort-
zetten ; daarna begaf hij zieh 
naâr Plocz, van daar naar Lon-
den en eindelijk naar • Parijs, 
waar hij in 1843 overleed. Mën 
heeft van hem : 1.° Précis his* 
torique de Pologne; — 2.° Napo
léon en 1812, door BISCHOFF in 
het Hoogduitsch vertaald, Weiel, 
1837—38; — 3.o Geschiedenes 
van den Poolschenvrijheidsstrijd, 
in het Poolsch, 1830—31, in 
bet Hoogduitsch Vertaald, Ham
burg , 1834. 

SOMAOLIA (JULIUS MARIA DEL-
LA), ka'rdinaal ', den 9 Julij 1744 
te Pittcensa geboren, studeerde 
bij de Jesuiten, én kWarn ver
volgens aan het Roomsche hof, 
waar hij eènige ondergeschikte 
bedieningen wâarnam.- Döor Pius 
VI opgemerkt, werd hij eerst 
tot prefekt van het ceremonieel, 
daarna tot rédacteur der breven 

j | en eindelijk den 1 Junij 17ÖS 
lot kardinaal benoemd. Onder 
de Fransche overheersching ge
vangen gezet, gelukte het hem 
te ontsnappen en zieh rtaar Ve-
netie te begeven, alwaar hij b$ 
het in die stad, den 1 Decem
ber 1799, geopende conclave te'-
genwoordig was. Pics VII, die 
in deze Vergadering verkozen 
werd, gaf aan SOMAGLIA den post 
van kardinaal-vikaris. Na zijnen 
meesler naar Fontainebleali ge-
volgd te zijn, deed hij zieh al-
daar opmerken, door eene moe-
dige doch gematigde oppositie 
tegen de heerschzuchlige bedoe-
lingert van BONAPARTE, en werd 
voor het hoofd der zwarte kar
dinalen gehouden, dat is van 

, diegene aan welke het verboden 
was, om openlijk de kenteekens 
hunner waardigheid te dragen. 
In ballingschap naar Mezieres 
gezonden, kwam hij in 1814 
weder bij Pius VII, droeg kracbt-
dadig bij tot het herstel der maat-
schappij van JESUS , en werd in 
1820 bisschop van Ostia en 
Velletri en deken van het hei
lige collegie. Na aan de ver-
heffing van LEO XII tehebben 
medegewerkt, nam hij onder 
zijn bestuur , in hoedanigheid 
van secretaris • van staat grop-
telijks deel aan de administratie, 
en onderhield met de gezanten 
van al do mogendheden, be-
trekkingen vol van waardigheid 
en eene goede staalkunde. Hij 
overleod den 2 April 1830, na 
zieh even verdienstelijk le heb-
ben gemaakt, bij degodsdienst, 
het Roomsche hof, de geleerd-
heid' en do Italiaansche letteren. 
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* SONNENBERG (LODEWIJK VON), 
eeii Zwitsersch generaal, den 13 
April 1782 te Lucern nit een 
patricisch geslacht geboren, trad 
vroeg in Fransche krijgsdienst, 
maakte den Spaanschen oorlog t 

mede en geraakte by Baylen' 
in Engelsche gevangenschap. In 
1812 keerde hij naar Lucern 
terug, nam in 1814 deel aan den ' 
coup d'Stat, door welken de 
mediatie-regering viel, en werd 
lid van den grooten en kleinen 
raad. Als luitenant-kolonel en 
gevolmagtigde van het eedge-
nootschap, moest hij in het 
zelfde jaar, in de onlusten van 
Tessin zijne toevlugt tot kracht-
dadige maairegeleh nemen, waar-
voor hij echter de dankbetuiging 
der regering ontving. In 1815 
werd hij kolonel en tevens com
mandant van Genkve, envervulde 
deze zwaarwigtige betrekking 
met zulk eenen ijver en zoo 
veel menschlievendheid, dat 
deze stad hem uit dankbaarheid 
het eere-burgerregt schonk, en 
zijn beeld op het stadhuis plaat-
ste. Bij de oprigting der Zwit-
sersche regimenten in Napels, 
in 1825, werd hij kolonel van 
het tweede regiment, bekwam 
echter later als divisie-generaal 
een commando der landtroepen, 
en onderscheidde zieh ten tijde 
der cholera, door het dempen 
•van eenen opstand in Sicilie. 
Na den eersten inval der vrij-
scharen in het kanton Lucern 
(December 1844) , verliet hij 
°p aanzoek der regering van 
Lucern zijne schitterende be
trekking , om zieh met het op-
perbevel in Zijn bedreigd kanton 
l e belasten, en bewees door 

het lerugslaan van den twee-
den inval der vrijscharen, in 
April 1 8 4 5 , zijne militaire be-
kwaamheid. In 1845 werd hij 
regeringsraad en militaire in-
specteur en bleef zulks tot den 
vai van Lucern in den Sonden-
bonds-oorlog in November 1847. 
Van dat tijdstip af leefde hij 
afgetrokken in zijne familie, 
terwijl hij den republiekein-
schen ondank en parlijschaps-
haat met gelatenheid verdroég, 
en overleed den 2 6 Maart 1850 
aan eenen herhaalden aanval 
van beroerte, betreurd door 
alien, die krijgsmansdeugd en 
menschenwaarde op den waren 
prijs weten te stellen. 

SooLAViE (JEAN LOUIS), broo
der van den abbS van dien naam 
(zie dat Art. -IfM.-), in 1757 
te Argentière geboren, W e r d in 
het seminario van den heiligen 
Geest opgevoed, waar hij ver-
volgens hoogleeraar was, en nam 
later de bediening van kapel-
laan in den omtrek van Parijs 
waar. Hij was aalmoezenier van 
het godshuis van Étampès toeft 
de Fransche omwenteling uit-
borst. Het zij dat hij door het 
voorbeeld van zijnen bisschop 
werd medegesleept, het zij dat 
Inj in de eersteoogenblikken niet 
begreep, hoezeer de burgerlijke 
constitutie der geestelijkheid 
met de wetten der Kerk streed, 
hij legde den eed af. Maar weU 
dra door den tegenstand vaii' 
het Fransche episkopaät, en 
door de breven van. Pius VI 
gewaarschuwd, lierriep hij zijnen 
gezwóren eed, zonder zieh om 
de gevolgen te bekommeren» 
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•welke deze stap kon na zieh 
slepen. Door zieh verborgen te 
houden ontsnapte hij aan de 
verbanning, en onder de be-
gunstiging van verschallende ver-
kleedingen, gelukte het hem 
nog, om heimelijk de hulp zij
ner bediening aan de geloovigen 
te brengen, die dezelve inriepen. 
Na den revolutionnairen steirm, 
gaf hij lessen in de wis- en aard-
rijkskunde eh bekwam eene be-
trekking in de bureaux van 
het ministerie van oorlog. Hij 
vervaardigde eene kaart van 
Frankrijk in 85 bladen, welke 
door de regering van LODEWIIK 
XVIII , met 110,000 francs be-
taald werd. Na zieh naar Villers-
Templon (dioeees van Meaux), 
alvyaar hij een eigendom bezat, 
te hebben begeven, overleed hij 
aldaar den 8 Julij 1834 , en 
legateerde genoemd eigendom 
aan het seminarie van Meaux. 

SOULIE (MELCHIOR FREDERK), 
een tooneeldichter en roman-
schrijver, een der hoofden van 
de nieuwe letterkundige school, 
in 1800 te Foix geboren, maakte 
in 1815 zijne rhetorica te Poi
tiers, en werd, door zijnen 
pnderwijzer weggezonden, wijl 
hij een zijner thema's of op-
stellen in verzen bewerkt had. 
Hij maakte z'vjnen leergang in 
de wijsbegeerte onder dejeiojng 
van zijnen vader, directeur der 
belastingenj daarna te Parijs 
gekomen, om er den reglsge-
leerden cursus te volgen, stond 
hij weldra aan het hoofd der 
geliermakers, die de school in 
wanorde bragten, en werd naar 
Rennet gezonden, alwaar hij 

I zijne Studien in de regten ten 
einde bragt , onder het opzigt 
der policie. Nadat zijne Studien 
waren afgeloopen, werkte hjj 
eenigen lijd in de bureaux van 
zijnen .vader, doch hield zieh 
daarbij minder met zijnen ar-
beid dan met de dichtkunstbe-
zig. Toen hij in 1824 \Q Partys. 
terugkwam bragt bij er een 
boekdeel zijner verzen mede, 
waardoor hij in betrekking met 
voorname letterkundigen kwam. 
Terwijl hij drie jaren later eene 
werktuigelijke zagerij b.estuurde, 
begon hij tevens drama's te vor-
vaardigen, en wel opdevJugge, 
kortelings ontdekte wijze, ennu 
toegejuicht, dan uitgefloten, 
terwijl hij meer belang Steide 
in zijne afgekeurde stukken, 
dan in die, welke bijvalhadden 
gevonden, gelukte het hemvrij 
spoedig eenige beroemdbeid te 
bekomen. Het tooneel moede, 
verliet .hij hetzelve om dagblad-
schrijver le worden, vocht in 
1830 en werd gedecoreerd. Op 
aanzoek zijner vrienden, die in 
eene çverdrevene dramatische 
kracht de oorzaak zochten dat 
eenige zijner stukken gevallen 
waren, keerde hij tot net too
neel terug, waar-hij thansmeer 
bij val vond. Daarna begon bi) 
te romaniseren, eene genre, die 
even als al de overige verjongd 
i s , en waarin, volgens hem 
zelven, hij de meeste aanspraak 
op achting kan maken, door 
zijnen roman : les deux Cada
vres (de beide Ltyken), een tl-
t e l , die op een ander tijdstip 
van afschrik zou hebben doen 
terugdeinzen ; maar die in het 
tegenwoordige hem opgaDgdeed 



maken. De dubbele loopbäan 
van hel drama en den román 
was voor SOULIÉ nog niel genoeg; 
maar hij wendde den weinigén 
iijd, ; waaroVer hij kon beschik-
ken, nog aan tot het zamenstel-
len van arlikels voordedagbladen, 
groóte o"f kleine, die op letter-
kunde aanspraak maaktén. Zulks 
geschiedde niet om zijnen roem 
te doen toenemen, die dagelijks 
grooter werd, maar om eene 
salón, een buitengoed, en a ide 
pracht-genietingen te bezitten, 
die tegenwoordig zoo noodza-
kelijk zijn geworden^ Hij be-
kwam deze zoo zeer gewenschte 
fortuin, en wist er een edel 
gebruik van te maken; maar 
hij had dezelve ten koste zijner 
gezondheid bekomen, en nog 
waren de versieringen van het 
door hem te Biévre gekochte 
huis: niet voltooid, toen hij 
door eene smartelijke ziekte 
werd aangetast, waarvan zelfs 
zijne vrienden hem het gevaar-
lijke niet ' konden ontveinzen. 
Ondanks de meer schijnbare 
dan wezenlijke verkeerdheden 
van zijn gedrag, een regtscha-
pen man gebleven zijnde, kon 
hij op zijn sterfbed zeggen: 
» dat hij nooit jemand eenig 
leed had aangedaanj" daarna 
voegde hij er b i j : » Ik heb 
nooil tegen de godsdienst ge-
schreven : mögt ik liet ergens 
in gedaan hebben, dan is zülks 
uit ligtzinnigheid." Toen de-
beslissendé oogenblik begon te 
naderen, vraagde hij om de 
troostmiddélen, welke de Kerk. 
aan al haré kinderen op dat 
hagchelijke tijdstip aanbiedt. 
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» Van dien oogenblik af on't-
waarde men in hem niet anders 
dan gerustheid, zachte liefde, 
teederheid," en het was'in deze 
gesteldheid, dat hij den 2 3 
September 1847 , te Bievrc in 
de kracht zijner jaren en talen-
ten overleed. In eenen zoo 
körten levenstijd had hij e"en 
boekdeel met Gedichten, 22 
Tooneelslukhen, en 148 boek-
deelen met Romans in het licht 
gegeven j en hij liet in hand-
schrift na een groot historisch 
drama le fieus Paris, een 
vaudeville, en andere : min of 
meer ontworpen zamenstellin-
gen. Er was in SOÜLIE , zeggen 
degene, die hem geltend hebben, 
een groote dichter, en indien 
hij het niet was, moet zulks 
daaraan worden toegeschreven, 
dat hij het ongeluk had , van 
in een tijdvak te leven van 
maatschappelijke wanorde, het 
treurige resultaat der omweh-
telingen, waarvan de letterkun
dige werken niet anders dan 
de weerkaatsing zijn en kunnen 
zijn. 

* SOÜLT (NICOLAS • JEAN DE 
DIEÜ), hertog van Dalmatie, 
grool-maarschalk van Franh-
riß, den 29 Maart 1769 , te 
St. Amand (Fr. Tana-dep.1) ge
boren , was de zoon van eenen 
landman, en trad in 1 7 8 5 , 
als eenvoudig soldaat, bij het 
leger in dienst. Onder LEFE-
BUE tot brigade-generaalopge-
klommen, V o e r d e hij onder 
KLEBER, bij Altenkirchen het 
bevel over den regler-vleugel; 
dempte den opstand in Zwit-

a -

i 



402 S O ü . 

serland, vocht bij Zürich, en 
sloeg den 2 5 en 2 6 Seplb. de 
Oostenrijkers en Russen. In Ita-
lie voerde hij onder MASSENA den 
regter-vleugel aan, en na den 
slag bij Marengo, ult de gevan-
genschap, waarin hij bij Monte-
Creilo geraakte, bevrijd, had 
hij het opperfaevel in Piemont. 
Yervolgens Voerde hij het bevel 
in de legerplaats van Bologne, in 
1805 als maarschalk in Duitsch-
land, besliste door de inne-
ming der hoogten van Pratzen, 
het Winnen door de Franschen 
van den slag van Austerlilz, 
daarna nam hij deel aan den 
slag van Jena, bewerkte de 
capitulatie van Lubek, enstreed 
zegerijk in den Poolschen veld-
togt , zoo als te Pullusk, aan 
de Bergfrieder-brug, te Eylau, 
te Heilsberg en te Koningsber-, 
gen. Het was alstoen dat hij 
door NAPOLEON met den titel 
van Hertop van Dalmatie werd 
vereerd. Een nieuw veld van 
roem opende zieh voor hem 
sedert 1808 in Spanje en Por- I 
tugal, van waar hij vervolgens, 
nadat hij in 1813 bij Lützen 
en Bautzen, het 4.« corps had 
aangevoerd, het overschot des 
Franschen legers terugleidde, 
het op nieuw organiseerde, en 
na het verlies van den slag bij 
Orthes, den 2 7 Februarij 1814,, 
het bij Toulouse legerde. Ook 
hier den 1 0 April door WELLINGTON geslagen, onderwierp 
hij zieh aan LODEWIJK XVIII , 
die hem aan het hoofd der derde 
militaire afdeeling Steide. Nadat 
hij bij Fleurus en Waterloo we
der- Yoor NAPOLEON geslreden 
had, moest hij tot 1819Frank- II 

riß verlaten. Hij be val zicli 
aan KAREL X aan door zh'ne 
vroomheid, en aan LODEWWK 
PHILIPPUS door zijnen roemvol-
len naam en zijne bekwaam-
heid in het organiseren. Hij 
bekwara daarom reeds in No
vember 1830 het ministerie van 

' oorlog, dat hij echter, wijl zijne 
j krijgszucht betrekkelijk de in-

terventie in Spanje, tegen de 
vredelievende slaatkunde der 
doctrinairen strandde, in 1834 
aan GÉRARD oyergaf. In 1838 
woonde hij als vertegenwoordi-
ger des Franschen konings, de 
krooning van koningin VICTORIA 
bij. In Mei 1839 belaslte hij 
zieh, na den val van MOLE , met 
het presidenlschap ' en de por
tefeuille van buitenlandsche za-
ken in het half-liberale kabinet, 
hetwelk reeds in January 1840, 
betrekkelijk dedotatie-vragevoor 
den hertog van Nemours, schip-
breuk leed. Na de herleving 
van het krygszuchtige ministe
rie van THIERS, lietSouLT, den 
2 9 October 1840 , zieh nog-
maals bewegen tot de overne-
ming der portefeuille van oorlog 
en des voorzitterschaps van het 
kabinet. Door de jaren gedrukt, 
stond hi j , wel is waar, in 1846 
het beheer van het krijgswezen 
aan ST. YOU af, doch behielt! 
echter, ten minste nog in naam 
het presidenlschap. De laatsta 
jaren zijns levens bragt SOULT 
meestal op zijn kasteel te Sint 
Amand door, waar hij dan ook 
den 26 November 1851 over-
Jeden is. De maarschalk SODLT 
beza f. geene diepe beschäving, 
maar destemeer scherpzinnig^ 
heid, on verschrokkenheid en 
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eene gloeijende eerzucht, dio 
de drijfveder zijner openbare 
loopbaan was. De leerrijke Mé
moires sur la guerre d'Espagne, 
1809, Parijs, 1822 , zijn, wat 
de hoofdinhoud hetreft van hem 
afkomstig. 

SOUMET (ALEXANDRE), een 
beroemde dichter, in 1786 te 
Castelnaudary (Fr. Aude-ùep.1) 
geboren, openbaarde reeds vroeg-
tijdig den levendigsten smaak 
voor de leltereri; zijne ouders 
noodzaakten hem enkel de wis-
kunde te beoefenen ; uit ge-
hoorzaamheid onderwierp hij 
zieh aan ernstige examens, 
werd tot de polytechnieke school 
toegelaten, maar weigerde de-
zelve te betrekken. Later tot 
bijzitter in den staatsraad be-
noemd, kon hij zieh aan de 
aanneniing van dien titel niet 
ontlrekken ; maar hij bield zieh 
zeer weinig met de administratie 
bezig, bepaalde zieh tot de ver-
vulling zijner pligten, en wijdde 
zijnen overigen tijd aan de let-
teren, het geluk van zijn leven, 
toe. Reeds in zijne eersle jeugd 
had hij talrijke lauwers in de 
bloemspelen geplukt. Het dicht-
Stuk l'Incrédulité (de Ongeloo-
vigheid), dat hij in 1810 in het 
licht deed verschijnen, werd door 
een' beyoegden kunstregter (AU
GER), naast, zoo niet bovenhet 
gedieht la Religion van Loois 
RACINE geplaatst, Een dubbele 
dichterlijke prijs, welken hij in 
1815 op één en denzelfden dag 
Wj de Fransche akademie be-
haalde, vermeerderde nog zijnen 
r°em. Daar omtrent dezen tijd 

A a 

de betrekking van bijzitter zijne 
tegenwoordigheid te Parijs niet 
meer vorderde, kéerde hij naar 
zijne geboorteplaats lerug, al-
waar hij vijf jaren in de grootste 
afzondering doorbragt, en zieh 
door ernslige Studien voorbe-
reidde om op het dramatisch 
tooneel te verschijnen. Toen 
hij in 1820 te Parijs terug-
kwam, was hij van twee door 
hem vervaardigde treurspelen 
voorzien, Clytemneslre en Saül, 
die , eenige dagen na elkander 
gespeeld, voor hem het onder-
werp eener dubbele zegepraal 
werden. In 1824 verving hij 
AIGNAN (zie dat Art. -Wbk.-) 
bij de Fransche akademie. In 
het volgende jaar deed.hij twee 
nieuwe treurspelen ten tooneele 
voeren : Cléopalre en Jeanne 
d'Arc; het eersle werd vrij 
koel onthaald, maar aan het 
tweede viel een billijke bijval 
te beurt. Hij leverde er ver-
volgens drie andere: Elisabeth 
de France; — me Fête de Néron 
en Noma; daàrna verschrikt 
van le zien dat de vrijheid, 
welke ook hij voor de tooneel-
sehrijvers had ingeroepen, in 
eene verschrikkelijke anarchie 
ontaard was , verwijderde hij 
zieh van het tooneel, om zieh 
met de zamenslelling van een 
heldendicht bezig te houden, en 
verscheen eerst in 1841 weder 
op hetzelve, om nog drie treur
spelen te leveren : le Gladia
teur , — le .Chêne du roi, 
Jeanne Grey. Middelerwijl had 
hij een groot dichtstuk zamen-
gesteld, la Divine Epopée (het 
Goddelijke heldendicht), Parijs, 
% 



404 S O Ü . — S P E . 

1840 , 2 dl.«, in 8 . ' ° , een 
vreemde inval, waarin hij als 
tegenhanger van het Verloren 
Paradijs, de bevrijding der hel 
bezingt. Zijne opregte gods-
vrucht had hem moeten weder-
houden dit onderwerp te be-
handelen; maar hij werd voor 
deze uitspatting dubbel gestraft, 
en zijn dichtwerk door de gods-
dienstige mannen veroordeeld, 
werd ook door de mannen van 
smaak geiaakt. Hij gevoelde er 
een levendig verdriet over, dat 
veel bijdroeg om de kiem der 
ziekte te ontwikkelen, waaraan 
hij te Partys, den 3 0 Maart 
1845 overfeed. De heer VITET, 
zijn opvolger bij de Fransche 
akademie, heeft er zijne lofrede 
uitgesproken. Onder zijne vrij 
talrijke Josse stukjes onder-
scheidt men zijn zielroerend 
treurdicht la Pauvre fille enz. 

* SPECKBACHER (JOZEP), een 
der eerste aanvoerders der Ty-
roler-opstandelingen in 1 8 0 9 , 
de wapenbroeder van HOFER 
(zie dat Art. -Wbk.-), was in 
1768 in het Tyrolsche dorp 
Rinn geboren. De zoon van 
onvermogende ouders zijnde, 
bragt hij zijne jeugd als jager 
en wildstrooper door, en was 
algemeen, wegens zijne lig-
chaamskracht en beradenbeid, 
met roem bekend. Reeds als 
knaap doodde bij eenen grooten 
beer, en sleepte eenen gevan-
genen lammergier met bloote 
handen voort. Sedert verschei
den jaren bezat hij het vertrou-
wen van HOFER , dien hij ook 
bij zijne ondernemingen in 1809 
krachtdadig ondersteunde. Op 

den dag der uitbarsting van den 
opstand, den 1 2 April, overviel 
SPECKBACHER met verscheiden 
strijdgenooten de Beijersche be-
zetting der stad Hall, en nam 
de van Innsbruck ontsnapte 
ruiterij gevangen. Indegevech-
ten van 2 5 en 2 9 Mei, zoowel 
ate bij de blokkade van Knf-
stein, bewees SPECKBACHER , met 
zijnen tienjarigen zoon aan zijne 
zijde, de gewigligste dienslen. 
Toen na de ontruiming van 
Tyrol door de Oostenrijkers, na 
den wapenstilstand v&nZnaym, 
het land nog steeds voortging 
moedigen tegenstand te bieden, 
nam SPECKBACHER werkdadig 
deel aan de gevechten van den 
4 , 6 en 7 , zoowel als aan den 
slag bij Innsbruck den 13 Au
gustus , welke den maarschälk 
LEFEBRE op nieuw noodzaakte, 
Tyrol t e ontruimen. Nu drong 
SPECKBACHER tot Salzburg door, 
en behaalde den 16 September 
de overwinning bij Lofer, werd' 
echter den 16 October bij Mel-
lek geslagen, en ontkwam te 
naauwernood, terwijl zijn zoon 
in de handen der vijanden viel. 
Na het sluiten van den vrede, 
van Weenen hield SPECKBACHER 
zieh in eene woeste spelonk 
onder sneeuw en, ijs lang ver
borgen; daarna verborg hij zieh 
in zijnen eigen stal , en ont-
vlugtte eindelijk, methetgroot-
ste gevaar, in Mei 1810 naar 
Weenen, waar hij koloneis pen-
sioen bekwam, en hem opge-
dragen werd , om de in hat 
bannaat nieuw opgerigte Tyrol' 
sehe kolonie, te regelen en te 
leiden. Na de uitbarsting van 
den oorlog in 1 8 1 3 , begaf bij 
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«ich op nieuw naar Tyrol, be-
wees aldaar wezenltjke diensten, 
en na den herstelden vrede, viel 
hem de onderscheiding ten deel, 
om het gewapende schuttersgild 
aantevoeren bij deerfhuldiging, 
welke de getrouwe Tyrolers, bij 
de sedert lang verlangde terug-
keering onder de heerschappij 
van Oostenrijh, aan keizer FRANZ 
persoonlijk aanboden. In het 
yervolg werd hij tot majoor 
benoemd; hij deed eene reis 
naar London, en stierf na zijne 
terugkomst le Hall in 1820. 
Zijne weduwe, zoo wel als zijne 
kinderen tot aan hunne verzor-
ging, bekwamen van den keizer 
aanzienlijke jaargelden. 

* SPEYK (JAN KAREL JOZEF 
VAN) , een Nederlandsche zee-
held , in 1802 te Amsterdam 
geboren, verloor reeds :vroeg 
zijne ouders, en werd in 1813 
in het burgerweeshuis zijner 
geboorteplaats opgenomen, waar 
hij de lagere en hoogere reken-
kunde tot zijne voornaamste 
"Studie maakte, en zieh tevens 
in de beginselen derstuurmans-
kunst oefende; terwijl zijne 
verzorgers aan zijne onweder-
staanbare neigirig voor de zee-
dienst • toegaven,. werd hij , in 
Februarij 1820,„ bij de marine 
als stuurmansleerling op het 
schip Was'senßar geplaatst, waar-
mede hij eenen tijd lang in 
de Middellandsehe Zee kruiste, 
en daarna op het fregat de 
Rijn overgeplaatst, en na een 
loffelijk examen te hebben af-
gelegd, werd hij in Januarij 
!823 tot adelborst der 2.« klasse 

A 

bevorderd. In Mei daaropvol-
gende op het fregat de Dageraad 
overgeplaatst, deed hij eenen 
togt naar Oosiindie, waar hij 
zieh dapper gedroeg, en na een 
tweede examen roemrijk le heb
ben doorgestaan, werd hij in 
Januarij 1825 tot luitenant der 
2.e klasse benoemd. In 1828 
in Nederland teruggekeerd., 
werd hem bij het üitbarslen 
der Belgische omwenteling in 
1830 het bevel over eene ka-
nonneerboot toevertrouwd. Toen 
zijne boot, aan welke men op 
de Scheide eene gevaarlijke Ste l 
ling had aangewezen, eenen ge-
ruimen tijd onder het bereik 
van het vijandelijk vuur had 
gestaan, ontving hij van den 
bevelhebber van het smaldeel 
den last, om achter de groole 
schepen te verhalen. TAN SPEIK 
die oogenblikkelijk aan dit bevel 
wilde voldoen, werd nu door 
den vijand met grof en klein 
geschut zoodanig bescholen, 
dat de boot van alles beroofd 
werd en regtstreeks op den Ant-
werpschen wal" aandreef; het 
gelukte echter aan den moedi« 
gen VAN SrEvic nog, om ächter 
de groote schepen te verhalen, 
en zieh voor den oogenblik le 
redden : de bemanning ontving 
eene milde belooning en VAN 
SPEVK het ridderkruis. Later 
werd zijne boot anderrnaal te-
gen den1 Antwerpschen wal ge-
slagen, en nu werden er van 
den kant der Beigen alle pogin-
gen aangewend, om zieh van 
dezelve meesler le maken. Een 
aantal der huftnen sprong ge-
wapend op de boot, en een 

a 3 
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derzelve gaf bevel, dal de Ne-
derlandsche vlag moest geslre-
ken worden, terwijl cen Belgisch 
officier van VAN SPEYK aijne pa
pieren vorderde; onder voor-* 
wendsel van deze ait de kajuit 
te zullen halen, stak VANSPEVK 
den brand in het k ru id , en 
sprong op deze wijze met vriend 
en vijand in de lucht. Onbe-
schrijfelijk was de indruk en 
de geestdrift die dit feit in iVß-
derland te weeg bragt, en de 
hulde die men aan ' s mans over-
blijfselen bewees, mag voor het 
minst overdreeen genoemd wor
den. — Groot, schoon en edel 
is het ongetwijfeld zieh als de 
nood het vordert voor zijn vader-
lartd op te offeren j maar treuren 
voorzeker moet elke ware gods-
dienst- en menschenvriend als 
hij vemeemt dat zoo vele men-
schenlevens enkel aan de vol-
doening van blinde eerzucht 
worden opgeofferd! 

* SPIEGEL ZUM DESENBERG 
UND CANSTEIN (FERDINAND AC-GUST JOSEPH MARIA ANTON, graaf 
VON) , aartsbisschop van Keulen, 
stamde uit de oude adellijke 
familie van dien naam', enwerd 
den 25 December 1764, op de 
vrije heerlijkheid Canstein in 
Westfalen geboren. Zijne eerste 
ontwikkeling ontving hij in het 
ouderlijke huis, kwam .14jaren 
oud ztjnde, in het adellijke se-
minarie te Fulda en werd aldaar 
page aan het hof van den voor-
treffelijken vorst-bisschop HENDRIK VOR BIBRA. In het door 
de ex-Jesuiten besluurde gym
nasium te Fulda, ontving hij 
zijne opleiding in de humaniora, 
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I en oefende zieh vervolgens in 
de Adolfs-universiteit derzelfde 
s tad in de godgeleerdheid, het 
Romeinsche en Kerkelijke regt. 
Zijne akademische S t u d i e n zette 
hij in Munster, bij welks Dom
stift hij in 1782 eene prebende 
had bekomen, voort, verge--
zelde in 1790 den keurvorst 
van Keulen en den vorst-bis-
schop van Munster, MAXIMILIAN 
FRANZ, naar de keizerskrooning, 
bekwam daarop eene Doropre-
bende in Osnabrugge, weinige 
jaren daarna eene in Hildesheim; 
in 1798 werd hij vice-Domheer 
van het hoogstift Munster, in 
1796 werkelijke Munstersche 
geheimraad , en in 1799, met 
eenparige stemmen van het Dom
kapittel Dom-dechant in Munster, 
daarenboven verleende hem de 
keurvorst twee aartsdiakonaten 
en de waardigheid van proost 
in het eollegiaalstift te Dülmen. 
Toen Munster aan Pruissen 
overging, sloot votf SPIEGEL 
zieh naauw aan de Pruissische 
regering aan, werd door dezelve 
op alle wijzen begunstigd, met 
het beheer der gezamenlijke 
studie-fondsen belast, en aan 
het collegie van curatoren der 
Munstersche hoogeschool toege-
voegd; in 1804 bekwam hij tot 
belooning zijner uitslekende ta-
lenten, in het beharidelen van 
zaken, de groote orde van den 
rooden adelaar. Nadat tonstef-
land door de Franschen was in 
bezit genomen, wijdde hij zieh 
enkel aan kerkelijke en weten-
sohappelijke bezigheden toe; 
zijne hoop, om de coadjutor van 
FÜRSTENBERG te worden, werd 
verijdeld, wijl de voorlreffelijke 
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CLEMENS AUGUST , op voordragt 
van FÜRSTENBERG, daartoe verko-
zen werd. Den 14 April 1813 
benoemde NAPOLEON, die eigen-
magiig in Munster een nieuw 
kapitlel hadopgerigt, denDom-
dechant VON SPIEGEL tot bisschop 
van Munster, waarbij hij wilde 
dat de door hem benoemde son
der pauselijke bekrachliging, 
het beheer van het diocees zoude 
•aanvaarden. Deze willekeurige 
maatregel bedreigde het dioeees 
van Munster met het gevaar 
van een schisma, en verplaatste VON SPIEGEL in geene geringe 
verlegenheid; maar de edele 
CLEMENS : AUGUST vond eenen 
gelukkigen uitweg •, daar hij , 
die tot dus verre aan het hoofd 
der kerkelijke administratie had 
gestaan, aan den Dom-dechant 
VON SPIEGEL , het beheer van het 
diocees overdroeg. Eene pause
lijke den* 3 1 Maart 1815 , door 
den uit Home leruggekeerden 
CLEMENS AUGOST bekend ge-
maakte brevo verklaarde het 
keizerlijk Fransche dekreet voor 
nul en van geene waarde, het 
nieuw geschapen Munstersche 
Domkapittel werd als onwettig 
ontbonden, en VON SPIEGEL van 
het bestuur des diocees onlhe-
veri. VON SPIEGEL werkte als 
nu-, op last van den Pruissischen 
staatskanselier.HARDENBERG , aan 
de organisatie der Catholijke bis-
dommen» en werd in 1816, te 
gelijk met zijnen jongeren broe-
der, door koning FREDERIK WIL
LEM I I I in den gravensland 
yerheven. Toen het aartsbisdom 
•Keulen op nieuw georganiseerd 
was, werd graaf VON SPIEGEL , 

• . . * A a 

door Paus LEO X I I , den 2 0 
December 1824 tot aartsbisschop 
van het oude, eerwaardige Rijn-
landsche aartsdiocees verkozen, 
en aan deze verkiezing den 31 
Januarij 1825 de koninklijke 
bekrachliging gegeven. Den 2 0 
Mei daaropvolgende nam VON 
SPIEGEL het beheer van het 
aartsbisdom over, en den 11 
Junij deszelfden jaars werd hy 
geconsacreerd. De taak, die 
thans op hem rustte, was niet 
ligtj om dezelve' te volbrengen, 
ontbrak het VON SPIEGEL, die 
voor het overige een man van 
groóte talenten en vele goede 
eigenschappen was, aan diediepe 
theologische kennis, en die door-
drongenhéid van den kerkelij-
ken geest, welke wij in zijnen 
roemrijken opvolger CLEMENS 
AUGUST bewonderen. VON SPIE
GEL wilde het heil der Eerk-j 
maar de wereldlijke magt , aan 
welke hij zieh vroeger, helaas! 
te veel had aangesloten, trad 
hem overal belemmerend in den 
weg, en hield hem, om de 
ware uitdrukking le gebruiken, 
gebonden; j a , zij wilde hem 
Zells tot haar werktuig maken, 
hetwelk hij zelf wel inzag, 
waartegen hij zieh verzette, 
maar niet de toereikende energie 
bezat, en bij zijne klimmende 
jaren , de vereischte geest- en 
ligehaamskraeht miste, om eenen 
hardnekkigen strijd tegen de 
oude vijandin der Kerk te voeren. 
Voor den uitwendigen, waärdi-
gen luister der Kerk , was de 
aartsbisschop VON SPIEGEL ijverig 
bezorgd, zoo als hij ook he t , 
nog uit den Franschen tijd in 
4' 
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de Rijnlanden levende indiffe-
rentismus trachtte te beteugelen, 
en net den opzieners der hoo
gere en lagere S c h o l e n , tot eenen 
bijzonderen pligt maakte, om 
behalve hot geven van een gron-
dig godsdienstig onderwijs, ook 
alle kerkgebruiken naauwkeurig 
in acht te doen«nemen. Hij 
trachtte ingeslopene rnisbruiken 
uit den weg te ruimen, olschoon 
hij welligt hierby niet de be-
hoorlijke voorzigtigheicl in acht 
nam en z'rjn slreven hier en 
daar de verdenking van zucht 
naar nieuwigheden liglelijk kon 
opwekken. Zoo verbood hij in 
1826 alle procession, op welke 
de bedevaartgangers eenen nacht 
uit hunne woonplaats afwezig 
moesten zijn, zoo als hij in het 
algemeen de bedevaarten — 
geenszins tot vreugde van het 
Catholijke volk — beperkle. Hij 
riglle zijne bijzondere opmerk-
zaamheid op de wetenschappe-
hjke vorming der geestelijkheid, 
en trachtte hoogere wetenschap-
pelijke beschaving onder dezelve 
te bevorderen; te dien einde 
bepaalde hij (16 Augustus 1828 
en 30 September 1830), dat 
geen Catholijke theoloog tot de 
hoogere wijdingen zou worden 
toegelalen, die niet de voorge-
schreven gymnasie-sludien vol-
hragt, en hettweedegetuigschrift 
bekomen had, welke maatregel 
in zeker opzigt hard, en voor 
het vollalligmaken ; der Catho
lijke geestelijkheid belemmerend 
was. Tot de uitwisseling van 
denkbeelden over wetenschap, 
en behoorlijke en doelmatige 
vervulling van ambtspligten, 
voerde hij voor de pastoors van 

het aartsdiocees decanaats-con-
ferentien, in. Ook was zijne 
opmerkzaamheid bezonder geves-
stigd op en zijne zorg gewijd 
aan het convictorum in Bonn, 
en het Keulsche seminarie, 
daarbij echter begunstigde hij, 
helaas! den hoogleeraar HERMES 
en deszelfs stelsel op alle moge-
lijke wijzen , zoo dat eindelyk 
slechts de leerlingen en aanhan-
gers van dezen man in het aarts
diocees bevorderd werden, terwijl 
daarenlegen de klagten legen 
HERMES bij VON SPIEGEL geen 
gehoor vonden,, zoodat dezelve 
tot Rome moesten doordringen. 
In den laatsten tijd echter begon VON SPIEGEL zieh over het door 
hem in bescherming genomen 
stelsel bekommerd te maken. 
In de voortbreDgselen van weten
schap en kqnst Steide hij het 
levendigsto belang; reeds in Mun
ster was hij een der bevorderaars 
van het grooleDuitsche nationale 
werk Monumenta Germaniae, en 
tot de collecte voor het herslel 
en den opbouw van den Eeul-
sehen Dom droeg hij aanzienlijke 
sommen bij , zoo als hij in het 
algemeen van zijn groot vermö
gen steeds een edel gebruik 
maakte. De universiteit van 
Freiburg verhief hem (loen hij 
den aartsbisschop B . BOLL wijdde) 
tot Dr. theol. en de groot-her-
log van Baden schonk hem het 
grootkruis, van de Zähringer 
leeuwen-orde met eikenloof. — 
Veelvuldig betrokken en noodlot-
tig verschijntde naam van dezen 
man in de aangelegenheid der 
gemengde huwelijken in Prei
sen. VON SPIEGEL had, in 
verslandhouding met den ge-
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heimraad SCHMEDDING, den tot 
eene treurige beruchtheid geko-
men, door alle bisschoppen der 
Nederrijnsche kerkelijk provincia 
onderteekenden, en aan LEO XII 
gerigten brief, belrekkehjk de 
gemengde huwelijken zamenge-
steld, welke door de bewering 
dat het Catholijke volk eene 
kwade stemming jegens de pries-
ters koesterde, die de inzegening 
der gemengde huwelijken wei-
gerden, eenen zoo diepen indruk 
op LEO XII. maakte, en aanlei-
d ing, gaf tot de bekende breve 
van PIGS VII I , van 2 5 Maart 
1830. Het is waar: dat VON 
SPIEGEL SCHMEDDING , die over 
eene verzachtende verklaring der 
pauselijke breve met hem wilde 
onderhandelen, van de hand 
wees, doch later werd hij naar 
Berlijn beroepen, waar de oude 
man van alle kanten bestormd, 
en bedreigingen en beloften aan 
hem verkwist werden, tot dat 
hij eindelijk met eene bevende 
hand het', door zijnen secretaris 
MÜNCHEN zamengestelde, en aan 
het verlangen der regering vol-
komen beantwoordendegoeddun-
ken over de mogelijkheid eener 
verzachtende verklaring der 
breve onderteekende.. Pe orde 
van den zwartenadelaar.beloonde 
dezen stap van den ouden pre-
laat, die gedurende zijnen gehee-
len overigen leeftijd over zijne 
toegevendheid het smarlelijkste 
berouw heeft aan dert dag ge-
legd, en enkel troost vond in de 
zoo schoon tot stand gekomen 
hoop, dat CLEMENS AUGUST (zie 
VISCUERING -Wbk.-) hem opvolgen 
en weder goed maken zoude, 

A 

wat hij niet meer in Staat was te 
herstellen. Op eene reis ter be-
diening van het H. Vormsel, in 
het decanaat van Crefeld, werd VON SPIEGEL in den nacht van 
den 20—21 Mei 1835 te Uerdin
gen door eene gevaarlijke jicht-
kwaal overvallen; nadat deeerste 
aanvallen eenigzins bedaard wa
ren , bespoedigde hij zijne te-
rugreis naar Keulen, waar zijne 
ziekte met vernieuwde hevigheid 
hem weder aantastte, en den 
20 Augustus 1835 het overlijden 
van den kerkvorst ten geyolge 
had. Zijn.aardsche hu.ls.el werd 
in het koor van den Eeulschen 
Dom bijgezet, en zijn testament 
was eene schoone uitdrukking 
van een welmeenend hart. 

* SPOHN (FRIEDRICH AUGUST 
WILHELM), een beroemde let
terkundige, te Dortmund in 1792 
geboren, ontving zijne eerste 
opjeiding in Wittenberg, alwaar 
hij ook in 1810 de universiteit 
betrok en zieh in de letteren 
oefende, en in 1815 te Leipzig 
zieh verder bekwaamde, alwaar 
hij in 1817 buitengewoon, en 
in. 1.819 gewoon hoogleeraar der 
Grieksche en Latijnsche .taal 
werd; maar den ,17 Junij 1824 
reeds overleed. In BÖTTCHER'S 
Amalthea leverde hij eene ver-
handeling Ueber Hieroglyphen, 
deren Deutung und die Sprache 
der allen Aegypter, en hield 
zieh veel bezig met hierogly-
phen , welker ontcijfering hem 
echter niet heeft willen, geluk-
ken. Behalve zijne uitgaven van 
den Panegyricus van ISOCRATES , 
Leipzig, 1817 , der twee geo-
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graphische Schriften van NICE-
PHORÜS BLEMMIDA, Leipzig, 1818; 
die hij het eerst uit een Parijsch 
handschrift bekend maakte, ver-
der de Opera et dies van HE-
SIODÜS , Leipzig, 1819, verdienen 
bijzondere vermelding: de on-
derzoekingen De TIBÜLLI vita 
*{ carminibus, Leipzig 1819 , 
en de Leciiones THEOCRITIAE , 
ib. 1823—1824. Zijne meeSt 
chronologische verklaringen der 
Bekeldichten van HORATIOS, en 
der Herderszahgen van VIRGI-
t i u s , heeft JAHN, in de uitgave 
•van HORATIÜS, Leipzig, 1 8 2 7 , 
en WAGNER in de nieuwe bewer-
king van den VIRGILIUS door 
HEYNE , Leipzig, 1830, uit zijne 
nagelatene papieren medege-
deeld. Alles wat men na zijnen 
dood onder genoemde papieren, 
over Egyptische taal en letter-
kunde vond, vereenigde SEYF-
FARTH , in het werk getiteld : 
De lingua et litteris veterum 
Aegyptiorum, 

* SPUNTINI (GASPARO) , een 
uitstekende componisi den 14 
November 1778, te MiolatH, 
bij Jesi, in den Kerkeltyken Staat 
geboren. Na den beroemden 
paler MARTINI te Bologna en 
BORROW te Rome tot meesters 
te hebben 'gehad, kwam hij in 
den ouderdom van dertien jaren 
in het conservatorium della 
Pietà te Napels, ónder de lei-
ding van SALA eh TRAJETTA , 
en werd er tot onderwijzer be-
noemd. Eene opera buffa,, ge
titeld : 1 puntigli delle donne, 
welke hij in zijn 17.<> jaar ver-
vaardigde, vond zoo veelbijval, 
dat alle tooneel-direcleurs van 

Italie, hem om opera's vraagden. 
In 1796 begaf hij zieh naar 
Rome, deed er Gli amanti in 
cimento ten looneele voeren, 
gaf vervolgens te Venetic l'Amor 
secreto, kwam te Rome terug, 
en bragt er l'Isola disabitata 

{ van METASTATIĈ  weder op mu-
zijk, en zond zijn werk naar 
Parma, werwaarts hij niet kon 
gaan, wijl men hem naar Napels 
m Palermo beriep. l'Eroismo 
ridicolo, dat hij te Napels za-
menstelde, verwierf hem de ; 
achting van CIMAROSA, van wiea | 
hij gedurende vrjfjaren, lot op j 
zijn verlrek naar Palermo de j 
leerling was. In dien tusschen-
lijd deed hij eene reis naar Flo-
rence, alwaar zijn Teseo rico-
noscinto den schitterendsten « 
bij vai verwierf. De overige 
opera ' i , welke hij in Italie nog 
vervaardigde, zijn: te Napels, 
là Finta filosofa en la Fuga 
in maschera ; te Palermo, < i 
Quadri parlanti, il Finto pit
tore en Gli Elisi delusi ; te 
Rome, il Geloso e l'Audace^ 
— te Venetie, le Metamorfosi 
di Pasquale en Chi pie guarda, 
me novede. Voorafgegaan door 
den roem . w e l k e n hij door 
veeriien opera's verworven had, 
wist SPONTINÌ denzelven te Partys, 
waar hij tegen het einde van 
1803, aankwam, te regtvaardi-
gen en te vérmeerderen. Hij 
maakte er zieh zeer voordeelig 
bekend door zijne Finta filosofa, 
die in 1804 , op het Italiaansch 
tooneel SO malen werd uitge-
vberd; in 1806 gaf hij nog aan 
hetzelve PEcèelsd gara, en in 
1811 Semiramide, eene opera 
naar die van BLANCHI bewerkt. 
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Ook werkle hij le Parijs voor 
de Opéra, Comique. La Vestale, 
opera in drie bedrijven, welke 
hij in 1807 leverde, werd uit-
bundig, doch met regt, toege-
juicht , zoo wel te Parijs, als 
op de tooneelen der departe-
menten. In de koninklijke mu-
zijk-akademie deed SPONTINI , 
in 1809 uitvoeren Fernand Cor
tes, opera in drie bedrijven, 
die steeds op het tooneel is 
gebleven; in 1814, Pelage,, in 
2 bedrijven; in 1816' les Dieux 
rivaux, ballet-opera in één be-
drijf, eene allegorie btj gelegen-
heid van het huwelijk van den 
hertog van BERRÏ; SPONTINI was 
reeds bijzondere componisi van 
de kamer der keizerin JOSE
PHINE, toen hij in 1810 , een 
der administrateurs van het 
tooneel van het Odèon, en al-
gemeen muzijk-directeur der aan 
dat tooneel verbondene Italiaan-
sche opera werd- In 1811 werd 
hij achlereenvolgend benoemd 
tot directeur der kapel van NA-
POLEON, en lid der muzijk-aka-
demie van Stokholm. Toen in 
1816 de directie der Ilaliaan-
sehe opera, zeer ontijdig aan 
mevrouw CATALANI-VALEBRÈGUE 
was toevertrouwd, benoemde 
LoDÉwiJK XVIII SPONTINI , om 
hem voor het verlies dier di
rectie schadeloos te stellen, en 
hem voor z'ijnen arbeid te be-
loonen, tot hoogst deszelfs dra
matischen componist, verleende 
hem eene jaarwedde van 2000 
francs, in 1817 naturalisatie-
hneven en in 1818 de decoralie 
yan het legioen van eer. De 
koning van Pruissen, aan wien 
, n J zijn muzijk der Bacchanales 

had opgedragen, schreef hem 
in 1817 eenen zeer vleijenden 
brief, vergezeld van eenen dia-
manlen-ring met het naam-cijfer 
van dien vorst en droeg hem 
tevens den tilel op van zijnen 
honorairen kapelmeester. Het 
siechte onthaal van zijne Olym
pia, en waarschijnlijk ook de 
kabaal der Viottisten en Rossi-
nisten, bewogen SPONTINI , in 

. 1820, om zieh naar Rerlijn te 
begeven, waar hij werd aange-
steld als algemeen directeurder 
opera en der muzijk des konings 
van Pruissen, met een jaarwedde 
van 10,000 thaler ( / 18 ,000) , 
vrije tafel, en een verlof van vijf 
maanden jaarlijks. In January 
1822 ontving hij van dien vorst 
de orde van den Rooden Ade-
laar. In 1829 werd hem bfj 
gelegenheid van het groóte mu-
zijkfeest te Halle, met welks 
leiding hij zieh belast, en van 
welke taak hij zieh/met al de 
hem te dienste staande talen-
ten, tot algemeene tevredenheid 
gekweten had , door de uni-
versiteit van Halle het doctors-
diploma uitgereikt. In Rerlijn 
kwam intusschen SPONTINI in 
aahhoudende geschillen met het 
publiek, dat daartoe vooral door 
L. RELLSTAB, zijnen vijand,' 
werd aangevoerd. Hij ging niet-
temin voort zieh bij de loon-
kunst verdienstelijk te maken, 
en stichtte een ondersteunings-
fonds voor verarmde en zieke 
toonkunstenaars. In 1840 werd 
hij wegens eene voor onbetame-
lijk gehoudene uitdrukking ten 
opzigte van den koning aange-
klaagd, in 1841 veroordeeld, 
doch in 1842begenadigd; hierop 
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begaf hij zieh naar Parijs en 
Rome, werd in 1844 door den 
Paus tot graaf van St. Andrea 
benoemd, en overleed in zijne 
geboorleplaats den 2 4 Jan. 1851. 

* SPYERS (FREDERICUS) , den 
8 April 1803 te Zevenaar in 
Gelderland geboren, betrok, 
na uitmuntende yoorbereidende 
Studien te hebben gemaakt-, in 
1821 de kort te yoren geopende 
hoogeschool te Gend, alwaar h i j , 
onder de bijzondere leiding van 
den hoogleeraar SCHRAKT , zoo-
wel door zijne vlijt en grondige 
Studien als door zijne bemin-
nenswaardigheid , de achting van 
leeraars en medestuderenden ver-
wierf, en met de eerste leiter
kundigen des lands in betrekking 
kwam. Weldra werd hij tot 
doctor in de wijsbegeerte be-
vorderd, terwijl hem in 1826 
door de Nederlandsche regering 
den leerstoel der rhetorica aan 
het collegie van Oudenaarden 
werd toevertrouwd, waar hij 
met nabijzijnde en verwijderde 
gelijkgezinden geheel aan de we-
tenschap toegewijd, de schoonste 
dagen zijns levens doorbragt. 
Aan dit geruste leven maakte 
de revolutiestorm van 1830 een 
einde. In de eerste duizeling 
der Belgischeomwentelingging, 
met vele andere Ylaamsche col
légien , ook dat van Oudenaar
den te niet, met welks opper-
toezigt hij na den dood van den 
vorigen directeur was belast ge
worden. De ontbinding van dit 
gesticht, tot welks bloei SPYERS 
zoo kraebtdadig had medege-
werkt, vervulde hem metdïepe 
smart ; als geleerde vond hij 

echter troost in de wetenschap-
pen, en maakte zieh alsnu bij-
zpnder beroemd als een grondige 
kenner van het Grieksch en het 
Hoogduitsch. Middelerwijl begon 
de regering de dwaling intezien, 
in welke zij. door achteruitstel-
ling van vele uitstekende Ylaam
sche geleerden ten nadeele van 
het onderwijs vervallen was. De 
hoogeschool van Gend, die den 
ondergang reeds zeer nabij was, 
werd door de tusschenkomst van 
vaderlandsminnende geleerden j 
gered. Bij de vroeger reeds be- ' 
staan hebbende faculteiten der 
regtsgeleerdheid en geneeskunde 
voegde men nog twee nieuwe 
zoogenaamde vrije voor filozo-
fische wetenschappen en letter- | 
künde, en gaf men aan SPYERS " ! 
eene aanstelling als leeraar van j 
het Hoogduitsch. Deze inrigting 
was intusschen van geen be- i 
stand. Middelerwijl was het stads 
collegie te Gend een athenaeum 
geworden, en bij dit werd SEVERS 
professor. In 1836 belaslte hij 
zieh ook met voorlezingen over 
kunst-geschiedenis aan de kunst-
akademie te Gend. In al deze 
betrekkingen ontwikkelde hij de 
schoonste en zuiver vaderland-
sehe werkzaamheid. Studeren-
den , zoowel als kunstenaars, 
waren steeds met de innigste 
liefde aan hem verknocht. SPYERS 
was tevens de grondlegger van 
het Gendsche genootschap voor 
Vlaamsche letterkunde, dat in 
zijnen bloei de grootste ver-
wachtingen overtrotTen hee»-
Hij werkte voor hetzelve, zoo 
als voor de vaderlandsche zaak 
in het algemeen, niet slechts 
door leer en schrift, maar ook 
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door persooulijke opwekking. 
Zijne werkzaamheid was des te 
bewonderenswaardiger, daar se-* 
dert verscheiden jaren eene sie-
pende kwaal zijn leven onder-
mijnde, aan welke hij danook, 
door alle die hem kenden diep 
betreurd, in April 1845 over-
leed. 

* STAAL (THEODORUS), den 13 
Jänuarij 1813 te Velp, bij Arn-
hem, geboren, alwaar hij de 
eerste jaren zijner jeugd in deugd 
en godsvrucht doorbragt, en 
zieh vervolgens, voorbereidend 
te Arnhem, en daarna in het 
seminarie te 's Heerenberg, op 
de wetenschappen töelegde, die 
van eenen waardigen arbeider 
in den wijngaard des Heeren 
geyorderd worden. In 1835 tot 
priester gewijd, stond hij als 
kapellaan eerst te * Groenlo en 
daarna te Zulphen. De jaren 
in die standplaatsen doorgebragt 
rekende hij onder de genoege-
lijkste zijns levens, en de her-
innering aan dezelve verzachtte 
hem later vele bitterheden. In 
1841 gaf hij aan den drang zijns 
gemoeds toe, en begaf zieh als 
missionaris naar Neßrlandsch 
Oostindie; gedurende- bijna de 
geheele reis derwaarts was hij 
ziek, zoodat hij in eenen zeer 
verzwakten toestand te Batavia 
aankwam, en zieh, in weerwil 
daarvan, niet zeer over eene 
Hefderijke ontvangst, zoo min 
van den kant van den waarne-
menden Apostolischen prefekt 
der missie, als van dien zijner 
överige ambtsbroeders mögt Ver
heugen, terwijl hij daarenboven 
in zijne werkzame en ijvervolle 

liefde ter uitbreiding van het rijk 
Gods, te Batavia veel legenstand 
ontmoette. In Jänuarij 1 8 4 3 , 
werd hij , ofschoon nog steeds 
ziekelijk, naar Samarang ver-
plaatst; hier vond hij eenen uit-
gebreiden werkkring, waarin hij , 
daar de Staat zijner gezondheid 
gelukkiglijk zieh begon te ver-
beteren, het meesle nut stichtle, 
en alwaar hij tot lid Van het 
bestuur van het Gatholijke wees-
huis werd benoemd, waarin 
toenmaals 230 a 240 kinderen 
van beiderlei kunne opgevoed 
werden; hier oefende hij zieh ook 
met de meeste inspanning in 
het Maleisch, in welke taal het 
hem weldra gelukle eenen Ca-
techismus zamentestellen. Dan 
al de vlijt en krachtinspanning 
van den waardigen STAÄL bragt, 
bij den verllaauwden S t a a t , 
waarin het Chrislendom op Java 
verkeerde, niets anders dan na-
ijver, wangunst en andere ha-
telijkheden te Weeg. Ook te 
Samarang waren valsche broe-
ders, die de kracht zijner woor-
den en voorbeelden niet konden 
verduren; zoodat men hem in 
het begin van 1845 alspastoor 
naar Padang, ter weslküsl van 
Sumatra, zond. Zes weken na 
zijn verlrek van Java, kwäm 
aldaar als Apostolisch Vicaris 
van Oostindie aan Mgr. J. GROOFF, 
bisschop van Ganea i. p.i., naar 
wiens komst STAAL zoo reik-
halzend had uitgezien; genoemde 
achtingwaardige prelaat oor-
deelde de invoering van eenige 
veranderingen, en andere r6ge-
lingen wegens de uitoefening 
der godsdienst noodig; hetver-
zet der geestelijken bp Java 
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daartegen en de noodloltige ge-
volgen dier verzetting zijn be
llend , en het is hier de plaats 
niet deswege uitleweiden; doch 
STAAL onderwierp zieh onmid-
dellijk aan de ontvangene Vor
schriften; leefde le Padang slil, 
afgetrokken en geheel voor zijn 
ambt, deed nu en dan kerke-
lijke reizen naar de binnenlan
den, en wijdde zijne vrijeuren 
aan de Studie. Het berigt der 
willekeurige schorsing van Mgr. 
J. GROOFF door het burgerlijk 
gezag drukte hem geheel ter ne-
der, zoodanig zelfs, dat hij aan 
gemeiden kerkvoogd schreef, om 
verlof te bekomen naar Neder-
Und terugtekeeren. Bij zijn ver-
trek van Samarang naar Padang 
had STAAL eenen Javaanschen 
kok medegenomen, deze, zoo 
als de roeeste Javanen, zeer aan 
zijnen geboortegrond gehecht, 
had den Ew. STAAL meermalen 
verzocht derwaarts terug te mö
gen keeren; hetwelk hem ech
ter geweigerd werd; toen nu 
STAAL op den morgen van den 
24 April 1847, aangenoeroden 
kok eenige aanmerkingen wegens 
te hooge uitgaven had gemaakt, 
overviel deze hem met eenen 
Itris (dolk) en een klewang (hak-
of kapmes), bragt hem 13 zware 
wonden loe, en maakte op deze 
wijze^een einde aan zijnleven; 
de moordenaar werd met da 
wapens in de hand door de toe-
gesnelde wacht met drie kogels 
doorschoten. De algemeene ach-
ting, waarin de waardige STAAL 
deelde, bleek ten duidelijkste op 
den volgenden morgen bij het ter 
aarde bestallen van zijn stoffe-
lijk overblijfsel, waarbij de diepe 

droefheid zijner talrijk aanwe-
zige vrienden zieh niet siechte 
door luide snikken lucht gaf, 
maar zelfs de achtingwaardig« 
Prolestantsche predikant VAK 
DER MEER VAN KUFFELER eene 
hartroerende lijkrede hield. 

* STADLER (MAXIMILIAN, abbe), 
een vermaarde componist, m 
1748 te Molk in Oostenrijk ge
boren , kwam reeds in den ou-
derdom van 10 jaren als koor-
knaap in het cistercienserstift 
Lilienfeld, waar hij onderwijs 
ontving in de Latijnsche en 
Grieksche taal, zelf zieh op het 
klarier vlijtig oefende, en het 
ook weldra zoo ver bragt, dat 
hij het orgel kon bespelen. Pa
ter ADALBERT THOMAS, Stiftgees-
telijke, een uitmunlende zanger 
en organist, onderwees hem 
körten tijd in den generaal-bas; 
ook oefende hij zieh op de viool. 
Na 5 jaren kwam hij te Weenen, 
waar hij de syntaxis, de poetica 
.en rhetorica beoefende. Hij werd 
in het seminariom der Jesuiten 
als organist opgenomen. In 1760 
trad STADLER te Molk in het 
noviciaat, legde in 1767 zijne 
gelofte af, en werd in 1772 
tot priesler gewijd. Vier jaren 
woonde hij de theologische les-
sen b i j , werd in 1775 in het 
stift tot hoogleeraar in de god-
geleerdheid aangesteld; gedu-
rende 8 ja ren , droeg hij zede-
leer, Kerkelijke geschiedenis en 
Kerkelijk regt voor. Toen keizer 
JOZEF II de kloosterstudien af-
schafte, werd STADLER naar 
Wullerstorf eene stiflpaslorjc 
van Molk gezonden , om er de 
zielzorg uilieoefenen. In 1784 
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werd hij naar het stifl terug-
beroepen en als prior aangesteld. 
In 1785 overfeed de abt URBAN, 
en STADLER belastte zieh te ge-, 
Hjkerlijd met de administrate 
van dat stifl, en die van het 
stift Maria-Zell in Nederoosten-
rijk; in 1786 werd hij in het 
stift Lilienfeld alsabbecommen-
dataire, . en in 1789 in het 
stift Kremsmunsler in dezelfde 
hoedanigheid aangesteld. Toen 
na den dood van JOZEF II in 
plaats van de abbes commenda-
taires, de vorige abten weder 
werden ingevoerd^bekwam STAD
LER een pensioen. In 1803 be-
kwam hij in Weenen de paslorie 
in de voorstad Altlerchenfeld', 
en in 1810 die van Böhmißch-
Chrud. De wankelende staät 
zijner gezondheid noodzaakte 
hem in 1815 om van laalstge-
noemde betrekking afstand te 
doen; hij koos alsnu Weenen 
tot zijne woonplaats, alwaar 
hij voorlaan enkel voor de kunst 
leefde, en hoogbejaard, den 8 
November 1833 overleed. Onder 
zijne talrijke composition on-
derscheiden zieh voornamelijk; 
verscheiden missen, sonalen en 
Oratorien. KLOPSTOCK'S Früh
lingsfeier , een requiem, een 
aantal muzikale psalmen. De 
Verlossing van Jerusalem, door 
H. en M . VON GOLLIN , zijn 
meesterstuk j Alma redemptoris, 
Ave Regina, Regina Coeli, Salve 
Regina enz. Om, de eer te 
handhaven van zijnen vriend 
MOZART, trad STADLER ook als 
schrijver op, en gaf in het licht: 
Verlheidigung der Aechtheit des 
Mosart'schen Requiem, legen 
GOTTFRIED WEBER, Weenen, 

1826, waartoe in 1827 eene 
bijlage in het licht versoheen. 

* STAPF (JOSEPH AMBROS) , 
doctor der Iheologie en kanonik 
te Brixen, werd den 1 5 Au-
gustus 1785, te Fliesz in Tyrol 
geboren. Na zijne Studien met 
den meesten roem te hebben 
volbragt, werd hij in 1809 tot 
priester gewijd en in den wijn-
berg des Heeren gezondenJ In 
1821 beriep men hem aan het 
lyceum te Innsbruch als hoog-
leeraar der moraal-theologie, en 
toen de theologische ifaculteit 
twee jaren later naar Brixen 
werd verplaatst, begafook STAPF 
zieh derwaarts. :0p aansporing 
van verscheiden vrienden, voor
namelijk van FEICHTER , gaf hij 
in 1827 , te Innsbruck in 4 
d l . n , zijne Theologia moralis in 
compendium redacla in het licht. 
Tijf elkander opvolgende uitga-
ven van het werk, pleiten ge-
noegzaäm voor deszelfs bijzon-
dere waarde. Het door den 
schrijver zelven vervaardigde 
uitlreksel werd bij keizerlijk de-
kreet van den 10 November 
1830, als openbaar voorleesboek 
in de gezamelijken theologische 
inrigtingen van onderwijs der 
Oostenrijksche staten ingevoerd. 
In 1843 verscheen van ditßpi-
tome etc. de 2.e uilgave. Yerder 
heeft men van STAPF: l.o Er
ziehungslehre im Geiste der kato-
lischen Kirche, Innsbruck, 1832; 
van dit helangrijke werk , le-
verde de kundige T. B. eene 
uitmuntende Nederduilsche ver-
taling; — 2.o Biblische Ge
schichte des alten und neuen 
Bundes, zum Gebrauche elc, 



416 S T A . * 8 1 E.. 

Weenen, 1 8 4 0 ; — 3.o Die 
christliche Moral, 1840—43 , 
ib . , 4 dl.» In 1831 benoemde 
hem de vorst-bisschop tot con-
sistoriaalraad ; zeven jaren laier 
versierde hem keizer FERDINAND 
met de groote gouden medaille 
van \erdienste; in 1840 ver
wende hij hem een kanonikaat 
aan d e h o o f d k e r k t e ß m e n , dal 
hij echter siechts drie jaren be-
kleedde, daar hij reéds den 1 0 
Januarij 1844 , als een sieraad 
van het diocees overleed. 

* STAUNTON (Sir GEORGE LE
ONARD), in 1740 le Galmy in 
Ierland, van onbemiddelde oa-
ders geboren, studeerdedeheel-
künde in Montpellier, en werd 
aldaar tot Med. Dr. gepromo-
veerd. Hijpraktiseerde eerst in 
London, da'arna in Stockbridge, 
alwaar: hij in den echt trad ; in 
1762 begaf hij zieh naar de 
Anlülische eilanden en zetle zieh 
op Granada neder. Hier ver-
wierf hij de vriendschap van 
lord MACARTNEV (zie dat Art. 
•Wbk.-), en werd deszelfs secre-
taris, in welke hoedanigheid hij 
de regten beoefende en later als 
attorney-general aan het eiland 
diensten bewees. Toeh de Fran
schen in 1779 Granoda verover-
den keerde STAONTON met MA
CARTNEY naar Engeland terug, 
doch volgde denzelven weldra 
als secretaris op zijnen nieuwen 
post te Madras in Indie. Hier 
onderscheidde zieh STAUNTON 
door de gevangenneming van den 
generaal STUART en bij de vre-
desonderhandelingen met TIPPO 
SAIB, zoodat hij bij zijne lerug-
komst in Engeland in 1786 van 

de Oostìhdische maatschappij 
eene jaarwedde van 500 ponden 
sterlings, van den koning de 
waardigheid van baronet van 
leTlahd, eh van de universiteit 
van Oxford den lilel van Jur, 
Dr. bekwam. In 1792 verge-
Zelde STAUNTON MACARTNEV .op 
zijne gezantschapsreis.naar Sina, 
als legatieséeretaris, daarbij, 
yoor het geval als MACARTHEY 
in eenige ongelegenheid mogt 
komén, tot deszelfs plaalsver-
vanger, als buitengewoon gezant 
en gevolmagtigd minister be-
noemd. In 1794 van deze reis 
teruggekeerd, . ontving hij den 
last om openlijk verslag van 
dezelve afteleggen, hetwelk hij 
deed in : An authentic account 
of an embassy from the King 
of Great-Britain to the emperor 
of China, 2 dl.», Londen, 1797, 
met kaartett en platen, in het 
hoogd. vertaald, Zurich, 1798. 
Hij overleed te Londen den 12 
Januarij 1801. DGCANDOLE gaf 
te zijner eer aan eene plantsoort 
den naam van Staunlonia. — 
Zijn nog levende zoon Sir GE
ORGE THOMAS , lid van het En-
gelsche parle.ment, vergezelde 
zijnen vader op de gezantschaps-
reis naar Sina, en sprak bij 
die gelegenheid , als 13 jarige 
knaap , den keizer van Sina, 
op eene plegtige audientie, w 
de Sinesche taal aan. 

STEIBELT (DANIEL), een com-
ponist en virtuoos op de piano
forte, in 1756 teBerlijn geboren, 
wist reeds in zijne jeugd door 
zijnen schoonen aanleg, de be-
langsteliing van koning FREDE-
RIK II le winnen, die hem door 
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KIRNBERGER liet onderwijzen. Na 
dezen bekwamen meester ver-
laten te hebben, kwam hij te 
Partys, alwaar hij , na zieh door 
verscheiden muzijkstukken be
llend te hebben gemaakt, Romeo 
en Juliette componeerde, welke 
opera in 3 bedrijven in 1793 
met den verdienden bijval werd 
uitgevoerd. • Een zoo vleijend 
onthaal moest hem aanmoedi-
gen, om met volharding de 
dramatische loopbaan te vólgen ; 
maar eene treurige overhelling 
tot diefstal benadeelde ztjne ta-
leijlen, zijne fortuin en zijnen 
goéden naam. Genoodzaakt Pa
rtys te verlaten, hield hij zieh 
eenigen tijd te Landen op, be-
gaf zieh däarop naar Sk Peters
burg , alwaar hij keizerlijke 
kapelmeester werd, en in 1823 
overleed. Behalve de genoemde, 
heeft men van hem nog de 
muzijk der opera's Cendrillon 
en der Primes van Babylon, 
verder: een aant'al sonaten, con
certo's, potpourris en airs va
ries voor de piano j al deze 
stukken vol vuur en verbeelding, 
hebben eenen buitengewonen 
brjval genoten. 

* STEPHENSON (GEORGE), de 
bewerker van eene der grootste 
omwentelingen in onzen, aan 
omwentelingen zoo rijken, tijd, 
de grondlegger van het tegen-
woordige stelsel van spoorwe-
gen, werd in April 1781 , in 
het dorp Wylam, bij Newcastle 
in Northumberland, geboren. 
Zijn vader was aldaar bergwer
ker, en reeds als knaap moest 
'ñj hem in zijnen arbeid be

lli. DEEL. B 

hulpzaam zijn. Er waren toen-
maals reeds spoorwegen, maar 
geene sloomwagens, en aan eenen 
zoodanigen werkte de löjarige 
STEPHENSON; nu en dan werkte 
hij ook op de ballaslkaai der 
handelaars in steenkolen NIXON 
en C. i e te Willington; later kwam 
hij in de kolenmijnen van Kil-
lingworth, welke aan lord RA- . 
VENSWORD toebehooren, trad hier 
in den echt, en had weldra 
eenen zoon, den beroemden 
bouwmeester ROBERT S. Aan de 
opvoeding van dezen zoon legde 
hij alles te koste. Bij gelegen--
heid van een feest, in 1847 in 
Newcastle gevierd, zeide h i j : 
» Ik zag weldra in hoe gebrek-
k ig , door de ongunst der for
tuin, mijne opvoeding geblevan 
was, en nam het besluit, hierin 
voor mijnen zoon beler te zor-
geaj ik liet hem eene goede 
school bezoeken, en hem eene 
liberale ontwikkeling geven. 
Maar loenmaals was ik nog een 
arme man. Als mijn dagwerk 
was afgeloopen , repareerde ik 
des nachts de uurwerkett mij-
ner buren, en verschafte mij 
op die wijze de middelen tot 
de opvoeding van mijnen zoon. 
Hij werd mijn medehelper en 
ambtgenoot. Hij bekwam eene 
aanslelling als onderopziener en 
des nachts werkten wij te za-
men." Het uurwerkmaken, wäar-
van hij hier spreekt, maakte 
hij zieh eigen, door in Killing-
worth zijne acht dagen loopende 
huisklok zelf te verbeteren. Zijn 
naam verspreidde zieh en hij 
werd dorps-uurwerkmaker. In 
de kolenmijnen bevond zieh eeh 

b 
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beschadigd groot pompwerktuig, 
.waaraan beroemde werktuigkun-
digen vergeefsche pogingen tot 
herstel hadden beproefd. STE
PHENSON herstelde hetzelve niet 
alleen, maar bragt ook onder-
scheidene verbeteringen aan , 
zoo dat hij tot ingenieur en 
machinenmeester werd benoemd. 
Deze aangename betrekking ver-
schafte hem de middelen ova 
zieh verder te ontwikkelen. De 
eerste uitvinding, waardoor zijn 
naam bekend werd, is hem van 
verschillende zijden betwist ge
worden. Het is de veiligheids-
lamp, eene inerkwaardige en 
toch zeer eenvoudige uitvinding, 
die de ontvlammingen in de groe-
ven belet. STEPHENSON maakle 
deze uitvinding in 1818 , an
deren beweren echter dat deze 
lamp reeds vroeger uitgevonden 
was, en wel door sir HUMPHRY 
DAVID, wiens aanspraak hierop 
door de geleerde wereld voor 
de betere werd gehouden. De 
kolenmijnbezilters van Newcastle 
erkenden echter in STEPHENSON 
dep uitvinder, en kenden hem 
eene belooning van 1000 ponden 
sterlings toe , welke hem in 
1818 , bij een openlijk feest, 
tegelijk met een fraai zilveren 
vaatwerk werden aangeboden, 
Van dit tijdslip af hield STE
PHENSON zijne geheele opmerk-
zaamheid op de verbelering der 
locomotiven gerigt. Zijne eerste 
machine had hij reeds in 1814 
voor de kolenmijnen van Killing-
worth vervaardigd, en deze had 
alle verwachtingen verre over-
troffen. Hij zelf was de eenige 
ontevredene, want hij zag hoe-
veel er nog moest geschieden,, 

als hij het zieh voorgestelde 
• doel bereiken wilde. Eene tweede 
machine viel oneindigbeteruit, 
en bemoedigdehem, om in 1824 
te Newcastle zijne machinenfa-
brijk te vestigen, waaraan zieh 

j zijn zoon ROBERT, PEASE, en 
LONGRIDGE als deelnemers ver
bunden. Een jaar later werd 
volgens zijn beginsel de eerste 
ijzerspoorweg tot vervoer van 
personen tusschen Stockton en 
Darlington aangelegd. Thans 
had hij de onlwikkelingskracht 
der uitvinding leeren kennen, 
hij wachtte zieh echter zijne 
gedachten publiek te rnaken, 
wijl h i j , zoo als hij zelf zegt, 
niet als een droomer wilde uit-
gekreten worden. Hij noemde 
4 mijlen, als den grootslen in 
een uur afteleggen afstand, of-
schoon hij zieh vast overtuigd 
hield, dat men van 12 tot 24 
mijlen in een uur zou kunnen 
afleggen. Het aanleggen van den 
Liverpool - Manchesler-spoorweg 
in 1829 bevestigde voor altijd 
zijnen roem. Hij won met zijne 
machine the Rocket (de vuurpijl) 
den uilgoloofden eersten prijs 
van 500 ponden sterlings. Van 
dat tijdstip af bestuurde hij den 
aanleg der voornaamste spoor-
wegen in Engeland of vervaar-
digde machinen voor dezelve, 
en werd tot hetzelfde doel naar 
Belgie, Nederland, Frankrijk, 
Duitschland, Dalle en Spanp 
beroepon. STEPHENSON overleed 
den 12 Augustus 1848. Bfl 
was een eenvoudig man, zonder 
de minste aanmatiging; maar 
zijne fijne en schrandere gelaats-
trekken verraadden eenen diep- ; 
zinnigen geest. Zijne arheiders» 



S T E. — S T If. 419 

die hi) op het laatst mèer dan 
duizend had , ondcrsteunde hij 
steeds met raàd en daad, en 
zorgde onvermoeid voor hun 
tijdelijk en eeuwig heil. Voor 
het overige beminde hij de af-
getrokkenheid van het landle-
ven, en gevoelde zieh nergens 
gelukkiger dan op zijn landgoed, 
door zijne vogelen, paarden, 
koeijen en honden omgeven. 

* STIELER (ADOLPH) , een ge-
leerde, die zieh ten opzigte van 
de aardrijkskunde en vooral wat 
da bewerking van landkaarten 
betreft zeer verdienslelijk heeft 
gemaakl; in 1775 te Gotha 
geboren, werd hij sedert 1786 
in het gymnasium aldaar opge-
leid, studeerde van 1793—96 
te Jena en Göttingen in de regts-
geleerdheid,, werd in 1797 ad-
vokaat te Gotha, en nog in 
hetzelfde jaar bij het ministerieel 
département aangesteld; in 1813 
werd htj legatieraad, in 1829 
geheim regeringsraad , en over-
leed in 1836. Reeds vroeg be-
oefende STIELER het geographisch 
teekenen als lievelingsuitspan-
ning en zijne deelneming sedert 
i798 aan de Allgemeinen geo
graphischen Ephemeriden gaf 
hem aanleiding tot de uitgave 
zijner eerste kaarten, voor de 
groote in Weimar versehenen! 
verzameling, waarna hij, mede-
"Werkte, aan de* evenzeer in 
Weimar verschenene, militaire 
kaart van Duitschland, in 204 
hladen, van welke er omtrent 
25 onder zijne leiding getee-
kend werden. Doch zijn voor-
naamste werk is zijn Handatlas 

B 

in 75 bladen, dien hij in de 
jaren 1817—1825, gezamenlijk 
met den hofraad REICHARD- in 
Lobenstein, doch sedert 1823 
alleen uitgaf, en die bij eene 
nieuwe uitgave in 1848, in 83 
blàden, andermaal in het licht 
verscheen. Dit verdienstelijke 
werk, dat met evea zoo vele 
naauwkeurigheid aksmaak werd 
uitgevoerd, is de eerste mot 

, wetenschappelijke zorgvuldig-
heid, en volgens een gemeen-
schappelijk plan uilgevoerde 
atlas van de geheelô oppervlakte 
der aarde. Een uittreksel uit 
denzelven is zijn Schulallas, 
welke sedert 1 8 2 1 , in) 27 uit-
gaven tot raeer dan 150,000 
exemplaren verspreid is. Zijne 
kaart van DuUsehlamd in 25 
afdeelingen is een meesterstuk 
van naauwkeurigheid era sier* 
lijkheid. 

* STIJL (SIMON) , een Neder-
landsche letterkundige, in 1731 
te Harlingen geboren, ontving 

, in zijne geboorleplaats het on-
derwijs .in de, Latijnsche taal en 
voorbereidende wetenschappen, 
en. kwara in zijn 14 , e jaar reeds 
aan de hopgeschool van Emane* 
her „ waaf hij onder anderen 
VALCKENAAR tot gids en onder-
wijzer had, die ook, zoowel als 
de hoogleeraar SCHRÄDER, Z'I}-
nen aanleg voor de dichtkunde 
begunsligde; en ontwikkeldo. 
Onder de leiding van den ge~ 
leerden YPEY. , beoefende hij met 
inspanning de wiskunde. Na 
.zijne. beroepskeuze tot de ge-
neeskunde le hebben bepaald, 
begaf hij zieh naar Ley den, 

b 2 
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alwaar bij ALBINUS, GADBIÜS, 
ALLEMAND en andere beroemde 
geleßrden hoorde, lerwiji hij 
echter bij zijne ernstige Studien 
de dichlkunst niet vergat, en 
onder anderen twee klucbtspe-
len schreef, die te regt luimig 
en geestig mögen genoemd wor
den, terwijl zijn gedieht op 
een doodshoofd tevens bewees, 
dat hem ook de behandeling 
van ernstige onderwerpen nie t 
vreemd was. In 1754 werd 
hij te Franeker tot het doc-
toraat bevorderd en verdedigde 
bij die gelegenheid de dissert. 
de motibus musculorum automa-
ticis. Bij vesligde zieh alsnu 
in zijne geboorteplaats, waar Inj 
met veel geluk de praktijk uit-
oefende. Toen men er te Har
lingen op uit was , om een 
lief hebberij-tooneel opterigten, 
bevorderde hij dit plan uit al zijn 
vermögen, en vervulde gedu-
rende 13 jaren bij hetzelve op 
eene meesterlijke wijze de hoofd-
rollen, zoowel. in blij- als in 
treurspelen ; omtrent dezen tijd 
gaf hij ook een treurspel in het 
licht, de Milyleners genaamd, 
geheel in den smaak van CORNEILLE behandeld, en waarop 
de Nederlandsche letlerkunde, 
als op een oorspronkelijk mees-
terstuk nog met regt boogtj 
hij schreef daarenboven nog ver
scheiden tooneelspelen, die ech
ter niet alle gedrukt zijn. Dat 
ook STIJL in de geschiedkunde 
niet onervaren was, getuigt zijn 
werk: De opkomst en bloei der 
Vereenigde Niederlanden, waar-
yan verscheiden uitgaven het 
licht hebben gezien; voortson-
derscheidde hij zieh nog als i 

dichter vooral door zijnenljer-
zang op de onslerfelijkheid der 
siel, in het 1.« dl . , l . e S u , van 
SCHELTEMA'S Geschied- en letter
kundig Mengelwerk voorkomen-
de. Van 1795—97 kwäm hij 
in eenige slaatkund/ge betrek-
kingen, welke hij echter in 
laatstgenoemd jaar, tot zijn in
nig genoegen weder verlief, om 
zijne letterkundige werkzaam-
heden te hervatten, Hij over-
leed zonder ooit gehuwd te zijn 
geweestj in Mei 1804; ook had 
hij zieh nooit door het afleg-
gen eener geloofsbelijdenis aan 
eenig kerkgenootschap aange-
sloten. Behalve eene grond/ge 
kennis zijner moedertaal, waarin 
STIJL , door eenen zuiveren; 
gekuischten en vloeijenden stijl 
uitblonk, hetwelk loenmaals nog 
tot de zeldzaamhedenbehoorde, 
was hij ook de FranscheiHoog-
duitsche, Engeische en Ilaliaan-
sche talen, benevens die van 
verscheiden andere volken vol-
komen meester. 

STOLBERG (FR. LEOP. Grafso), 
in het Wbk. opgegeven als »» 
1705 geboren, moet zijn: 1750. 

• * STOLL (MAXIMILIAN) , een 
beroemde a r t s , den 12 Octbr. 
1742 te Erzingen in Zwaben 
geboren, was de zoon van eenen 
plattelands - heelmeester, werd 
bestemd, om , na het gewone 
schoolonderwijs te hebben geno-
ten, onder de leiding van zijnen 
vader de heelkunde te leeren, 
doch toonde zoo weinig neiging 
en geschiktheid, dat hij einde-
lijk de vergunning bekwam. 
om voortlestuderen, en, na i« 
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zijne geboorteplaats deLalijnsche 
school bezocht le hebben, te 
Rotweil in het gymnasium der 
Jesuiten kwam. In 1761 trad 
hij in de orde der Jesuiten, en 
na zijn noviciaat volbragt te 
hebben, kwam hij aan de uni-
versiteit van Ingolstadt, om zijne 
Stud ien voorttezetten) in 1766 
werd hij als gymnasiaal-onder-
wijzer naar Hall in Tyrol ge-
zonden, later in dezelfde betrek-
king naar Eichstädt. Deze 
werkzaamheid kon echter aan 
den geest. van STOLL niet als 
het beroep zijns levens toeschij-
nen, hij geraakte in oneenigheid 
met zijne orde, en verliet de-
zelve in 1767. Na een kort 
verblijf in de geboorteplaats, 
begaf hij zieh naar Straatsburg, 
om zieh aan de beoefening der 
geneeskunde toetewijden; een 
jaar later ging hij mar Weenen, 
alwaar hij zijne S t u d i e n voort-
zette, en in 1772 tot Med. Dr. 
gepromoveerd werd; kort daarop 
bekwam hij eene aanstelling 
als comilaats-physicus in Hon-
garije; twee jaren later, be-
lastte hij zieh, in de plaals van 
den sukkelenden DE HAEN, met 
den praktischen leerstoel, en 
toen deze in 1776 overleed, 
werd hij gewoon hoogleeraar, 
en bekleedde die betrekking met 
den grootsten lof tot aan zijnen 
dood, den 18 Mei 1787. voor-
gevallen. STOLL bragt de door VAN SWIETEN ( z i e dat Art.-Wblt.-) 
gesuchte "Weenerschool der ge
neeskunde tot de hoogle van 
hären roem; u i t al de deelen 
van Europa snelden de jonge 
a rlsen naar Weenen, om onder i 

В b 

zijne leiding hunne S t u d i e n meer 
te ontwikkelen en te voleinden. 
Zijne belangrijkste geschriften 
zijn: l .o Ratio medendi in noso-
comio practico Vindobonensi, 2 
dl.», Weenen, 1777—78; 2.e 
uitg. 1794 ; i n het Hoogd. en 
Fransen vertaald; — 2s>Apho-
rismi de cognoscendis et curan-
dis febribus, Weenen,, 1 7 8 6 ; 
2.e uitg. 1822 , ook in het 
Hoogduilsch en Fransch; — 3.o 
Praelectiones in diversos morbos 
chronicos, na den dood des 
schrijvers door EYEREII in het 
licht gegeven, 2 AlX, Weenen, 
1788 en 1 7 8 9 , mede in het 
Hoogduitsch vertaald. 

* STUADELLA (ALESSANDRO) , 
te Napels, in de 17.« eeuw ge
boren , was kapelmeester in 
Genua, en componeerde O ra to 
r ien, cantaten, madrigalen en 
opera's met een bijzonder ge-
luk , zoodat hij door zijne lijd-
genooten Apollo della musiea 
bijgenaamd werd. Hij schaakte 
eene voorname Venetiaansche 
maagd , wier voogd de ontvlo-
denen, door twee bandieten Het 
achtervolgen, welke dezelve in 
jRome inhaalden. Alvorens hun-
nen last te volbrengen, woonden 
zy" de uitvoering eener compo-
sitie van STRADELLA bi j , en 
werden daardoor zoo zeer be-
tooverd, dat zij nielslechls hun 
doel lieten varen, maar zelfs 
aan STRADEIXA het wraakplan 
van zijnen vijand verrieden, 
Desnietlemin werd STRADELLA 
later, in 1 6 7 8 , te Genua, ver-
moord. Dit onderwerp, is door 
W. FRIEDRICH , in eene opera 
3 
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Slradella getiteld, bahandekl, 
tot welk zangspel F.VONFLOTOW 
in 1845 , de muzijk leverde. 

STRAMM (VINCENTIUS MARIA) , 
in 1745 te Civita-Vecchia gebo
ren , .omhelsde vroegtijdig den 
regel van den H. DOMINICUS, 
verbond zieh daarna aan den 
eerwaarden PAULUS van het kruis 
(zie dat Art.), stichter. der Pas-
sionisten, wiens leven hij later 
beschreef, en aan wiens geluk-
zaligverklaring hij als Poslulator 
medewerlUe. In 1801 door Pius 
VH tot bissohop van Maccrata 
en Telentino benoemd, verliet 
hij niet dan met leedwezen het 
kloosterleven. Da nieuwe pre-
laat openbaarde zijnen ijver door 
verscheiden stichlingen, zoo als 
een gesticht voor berouwheb-
bende gevallen meisjes, en eene 
school voor jonge meis jes , al-
waar hij met genoegen de oefe-
ningen van de instelling der 
Passionisten zag ingevoerd. 
Tijdens de vervolgingen welke 
Pius VII van NAPOLEON moest 
ondergaan, werd STRAMBI naar 
Novara, en daarna naar Milane 
verbannen; eerst veel later kwara 
hij weder in het midden zijner 
kudde, en deed eindelijk door 
LEO XII zijn ontslag aanne-
m e n , welke Qpperherder hem 
de uitslekende eer bewees, van 
hem in het 0«tn«aaZ-paleis te 
huisvesten. Het is aldaar dat 
STRAMBI , den 2 Januarij 1825 
den geest gaf. De voornaamsle 
zijner werken, alle in het Ita-
liaansch geschreven, zijn: l.o 
Leven van PAULUS van het kruis» 
Macerala, 1805 , 3 dl.%- ~ 
2.o Verhandeling over de schat

ten , welke iviß in JESUS CHRISTUS 
onzen Verlosser bezitlen, enover 
de geheimen van zijn Ujden en 
zijnen dood, de bron van alle 
heil; — 3.o Verhandeling over 
de godvruchtige oefeningen tot 
het bloed van JESUS CHRISTUS, 
met eene manier om de mis te 
hooren, 1 8 1 3 , enz. 

* STRAUSZ (JOHANN), een we-
reldberoemde dansmiizijkcom-
ponist , in 1804 te Weenen 
geboren , werd in zijne jeugd 
bestemd, om het boekbinders-
handvverk te leeren, doch open
baarde zoo veel talent, en zolk 
eene overwegende neiging voor 
de toonkunst, dat hij van het 
boekbinden afzag en het door 
vlijt on ijver in körten Vyd> tot 
eenen aanmerkelijken graad van 
bekwaamheid in het vioolspelen 
bragt , en ook weldra hegon 
dansen te componeren, die veel 
bijval vonden. Reeds werkte hij 
in 1823 in het gezelschap van 
LANNER in den Prater mede; 
in 1824 belastte hij zieh met 
de directie der balmuzijken iß 
de uitspanning zum Bock op 
de Wieden. In het vervolg 
vormde STRAUSZ een voortreffe-
lijk orkest, aan welks hoofd 
hij bij ballen, vereenigingen en 
andere gelegenheden van de 
meest beloonende voldoening ZÖ* 
ker was. Hij werd vooral gezocht 
wegens de geest- en smaakvolie 
wijze, waarop hij openbare fees-
ten wist te regelen, er deine-
nigvuldigste afwisselingen in je 
brengen en dezelve door de 
schttlerendste verlichtingen te 
doen uitmunten. Na eenen uit-
stap naar Peslh, waar hij groo-



S T R . S U . E . 423 

ten bijval inoogstte, ondernam 
STRAUSZ in den zomer 1834 , 
met zijn gezelschap, eene reis 
naar Berlijn, waar hem het 
schitterendst onthaal. te beurt 
viel, en zoowel daar, als op 
zijne terugreis te Dresden en 
Praag , den grootsten bijval 
vond. Sedert 1835 maakte hij 
dergelijke uitslappen naar Mun-

• chen, Neurenberg , Frankfort 
en zelfs naar Engeland en 
Frankrijk, en werd alom met 
geestdrift toegejuicht. Gedu-
rende eene reeks van jaren was 
STRAUSZ kapelmeester bij het eer-
ste burger-regiment te Weenen. 
Het aantal zijner composition: 
walzen, galopades, potpourri's, 
marschen enz. , loopt ver over 
de 500. De meeste walzen en 
composition van STRAÜSZ hebben' 
iets opwekkends, eigendomme-
lijks, schitterends en tot den 
dans uitlokkends, hetwelk hij 
door zijne vurige en krach tvolle 
voordragt, door doelmalige in-
strumentering geaccompagneerd, 
nog aanmerkelijk wist te ver-
hoogen. Voor verschillende op-
dragten zijner meest gezochte 
muzijkstukken aan gekroonde 
hoofden en andere vorstelijke 
personen heeft STRAUSZ ook 
eene menigte aanzienlijke ge-
schenken bekomen. Hijoverleed 
te Weenen aan de scharlaken-
koorts, den 24 September 1849, 
en laat eenen zoon na, die met 
eere in zijn voelspoor treed t. 

* STUART (MARTINUS) , rijks-
historieschrijver van Nederland, 
in 1765 geboren, heeft zijpen 
naam zeer • gunstig bekend, ge-

B 

maakt, en door zijne grondige 
kennis, en döor zijne geschrif-
ten, en door zijne kanselwelspre-
kendheid, welke hij gedurende 
33 jaren als predikant der Re-
monstrantsche gemeente te Am
sterdam heeft aan den dag gelegd. 
Tot zijne voornaamste geschrif-
ten behooren: l.o Zijne algemeen 
en met roem bekende Romein
sehe geschiedenis, in 30 dl. 1 1, gr. 
8 J O , met pl.>»j waarvan eene2.e, 
geheel onveranderde, compacte 
uitgave, in 20 dl.», in 1 2 . m ° , 
is versehenen; — 2.o De mensch 
zoo als hij voortkomt op den 
bellenden Aardbol, een prächt-
werk in 6 dl.», in 8.™, met 
fraaije platen van JAO.UES EÜY-
PER, door PORTMAN gegraveerdj 
2." uitg. Zalt-ßommel, 1835 
tot 1836, mede in 6 dl.« ; — 
3.o Leerreden over de geschie
denis van JOZEP, gezamenlijk 
met zijnen ambtgenoot, den 
predikant VAN DER BREGGEN 
PADW. Zijne 4.o Jaarboeken, 
die niet verder loopen dan het 
jaar 1825, werden na zijnen dood 
niet voortgezet; dezelye werden ' 
gevolgd' door: 5.o zijne Vader-
landsche historie. De meeste 
zijner werken, vooral zijne Ro-
meinsche geschiedenis zijn nog 
in veler handen, en worden 
met nut beoefend. STUART over-
leed te Amsterdam, den 22 
November 1826-, als lid van 
onderscheidene genootschappen 
ter bevordering van welenschap-
pen, letteren en kunsten. 

* SUESZMAVER (FRANZ XAVER)., 
te Weenen in 1766 geboren, 
opeflbaarde reeds in zijne vroeg-

b 4 . -.• 
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ste jeugd vele neiging voor de 
toonkunst, die hij onder de 
leiding van SALIERI, welke hem 
ook oiiderwijs in het compone-
jen gaf, beoefende. Weldra be-
proefde hij ook zieh zelven als 
componist, en schreef verschei
den kleine stukken voor privaat-
tooneelen, die door derzelyer 
eenvoudige bevallige melodien 
behaagden. Later werd hij de 
ijverigste vereerder en vriend 
van MOZART, wiens manier 
hij zieh met alle inspanning 
wilde eigen maken, waardoor 
hij niet zelden eenen smake-
loozen nabootser werd, wijl het 
hem in het algemeen aan diep 
gevoel en originaliteit ontbrak. 
Na den dood van MOZART be-
proefde het SCHIKANEDER , die 
door deszelfs Zauberflöte aan-
zienlijke sommen gewöhnen had, 
dezen heros in SUESZMAYER eenen 
opvolger te geven, door wien 
zijne reeds dalende welvaart zieh 
weder zoude opbeuren, waarom 
hij eene met de Zauber flöte over-
eenkomende opera: der Spiegel 
von Arkadien schreef, waartoe 
SUESZMAYER de muzijk compo-
neerde. Het gunstige onlhaal dat 
deze opera vond, had in 1795 
de aanstelling van SUESZMAYER 
als kapelmeester van het ho(-
tooneel ten gevolge. Als zoo-
danige schreef hij nog de operas: 
Soliman II, welligt de beste 
van al zijne tooneel composition; 
—• II Turco in Napoli, en bij 
gelegenheid der oprigting van 

het corps der Weener- vrijwü. 
ligers eene cantate: Der Retter 
in Gefahr. . Zijn verdienslelijk-
ste arbeid echter, waardoor hij 
zieh eenen blijvenden roem 
waardig maakte, was de zeer 
bescheidene uilvoering dier dee-
len van het Requiem van MOZART, 
welke de groote meester bij 
zijnen dood onvoltooid Het (*). 
SÜESZMAYER overleed le Weenen 
in 1803. 

SÜMARAKOW. 
KOFF -WbL- Zie SBMORO-

* SUSSEX (AUGUST FREDERIK , 
hertog VAN), koninklijke prins 
van Groot-Briltannieea lerland, 
de 6.o zoon van koning GEORGE 
H I , in 1773geboren, studeerde 
in Göllingen en reisde vervol-
gens naar Italie, waar hij met 
lady AUGUSTE MURRAY in den 
echt trad , die hem twee kin-
deren baarde. De koning erkonde 
dit huwelijk niet, waarom SUS
SEX zieh naar het vasleland be-
gaf, en zieh langen tijd in 
Italie, Duitschland, Frankrijk en 
Portugal ophield. In 1801 kwam 
hij in het Brilsche hoogerhuiSi 
en sloot zieh bij de oppositie 
aan ; reeds in 1812 sprak hij 
met nadruk voor do émancipa-
lie der Iersche Calholijken. Met 
koning GEORGE IV stond. bij in 
zeer gespannen betrekking. I» 
1833 deed de hertog voor zijne 
kinderen met Lady MPRRAV *E 

vergeefs aanspraken gelden op 

„ J , ) 5 e n l e z e o v e r d i t onderwerp hot belangrijke artikel: Het Requiem 
T™*™^ vo2rI<omende in het maandwerk: Uitspanningsdectuur, 
voor November 1850, 14.« dl., N.» 5 , biz, 3 2 1 - 3 3 1 
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de kroon van Hannover; hij 
overleed in 1843/ SUSSEX was 
de voorstander der meeste wel-
dadige inrigtingen in Londen, 
president van het genootschap 
ter bevordering van kunslen en 
we.tenschappen, en groolmeester 
der Engelsche vrijmetselaarslo-
ges. In tegenoverstelling van 
verscheiden zijner broeders, was 
hij een zeer goede economist; 
want. ofschoon hij slechts een 
apanage van 18,000 ponden ster
lings trok, ondersteunde hij toch 
akademische inrigtingen, gaf 
jaarlijks aan zijne van hem ge-
scheidene gemalin'5000 ponden 
sterl., betaalde naauwkeurig en 
zonder Körting zijne vroeger 
gemaakte privaatsc'hulden, en 
besteedde veel geld tot het aan. 
leggen eener uitmunlende bi-
bliotheek, van welke onder den 
titel van Bibliotheca Sussexiana, 
in 1825 , door PETTIGREW , te 
Londen, een beschrijvende cata-
logus werd in het licht gegeven. 

SUVEE (JOZEF BENEDICTUS) , 
een Schilder, te Brugge in 1743 
geboren, kwam zijne opvoeding 
te Parys onder BACHELIER vol-
tooijen, en behaalde, ofschoon 
vreemdeling zijnde, in 1771 den 
grooten prijs. In 1780 in de 
akademie opgenomen, werd hij 
professor, en in 1792 werd hij 
tot directeur der Fransche school 
te Borne benoemd. Later ge-
durende de stormen der omwen-
teling, in den kerker geworpen, 
kon hij zieh eerst in 1801 naar 
zijnen post begeven. De school 
was in de Villa Medicis vol-
"iaakt wel georganiseerd, en hij 

B b 

slond pp het punt om devrucht 
van zijnen arbeid te genieten, 
toen hij in 1807 overleed. On
der zijne talrijke werken noemt 
men eene Nederdaling van den 
IL Geest, en eene Aan'bidding 
der Oostersche wtyzen, welke 
men in eene der kerken van 
Iperen bewondert. 

SWAGEBS (FRAKCISCUS) , een 
Schilder, te Utrecht in 1750 
geboren, vormde zieh onder 
verschillende meesters der Hol-
landsche en Vlaamsche school; 
hij Ste ide voor de eerste maal 
te Partys, in 1793 verscheiden 
Geziglen uit Holland ten toon, 
die hem oogenblikkelijk groolen 
roem verwierven. SWAGERS 
.muntte vooral uit in Zee-gezig-
ten; een aantal der zulke door 
hem vervaardigde kunnen met 
die vari VAN DEN VELDE verge-
leken worden. In zijne land-
schappen bewondert men het 
zachte en fljne. Hij overleed 
te Partys in Julij 1836. 

* SWANEVELT (HERMAN), een 
der voornaamste Nederlandsche 
landschapschilders, in 1620 te 
Woerden geboren , begaf zieh , 
nog zeer jong zijnde, naar Balie, 
vormde zieh hier voornamelijk 
naar CLAUDE LORRAIN (zie GELEE 
•WM,-), en leidde uitijvervoor 
zijne Studien , zulk een afge-
trokken leven. dat men hem 
den bijnaam van l'Hermita gaf, 
onder welken naam zijne werken 
ook verspreid werden. Zoo wel 
zijne schilderijen en teekeningen 
als zijne geeiste bladen onder-
scheiden zieh door eenegelrouwe 
5 
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navolging en dichterlijke voor- heid nagevolgd. Hij overleed ta 
Stelling der natüur. De land- Rome in 1690. 
schappen zijn schilderachtig ont-
worpen, en perspektief, licht SWEERT. — Zie SWERT of 
en luchtschakering met eene SWERTIÜS -Wbk,-
bewonderenswaardige getrouw-
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ABERB (JEAN LOUIS), een 
missionaris, in 1795 te Savnt-
Etienne (Fr. lotre-dep.t) gebo
ren , volbragt zijne S t u d i e n in 
het seminarie van Lyon, en 
werd in 1818 tot priester ge-
wijd. In het volgende jaar kwam 
hij te Parijs bij de vreemde 
mission. Door zijne oversten 
naar Cockinchina gezonden, 
kwam hij aldaar in Mei 1821 
aan. Men yertrouwde hem ach-
tereenvolgend de administralie 
van twee distrikten toe , en of-
schoon hij nog slechts eenezeer 
onvolledige kennis van de taal 
had, mögt hij zieh over geluk-
kige resultaten V e r h e u g e n . In 
1823 tot overste der missie be-
noemd, stond hij weldra ten 
doel aan de vervolging, en werd 
naar de gevangenissen der ko-
ninklijke stad (Hue) gevoerd, 
alwaar hij eene Iangdurige op-
sluiting onderging. Toen hij zij-
nen kerker in 1828 verliet, 
vernam hij dat h i j door den 
heiligen Stoel, onder.den titel 
van bisschop van lsauropolis, 
tot apostolischen vikarius van 
Cockinchina was benoemd, doch 
eerst in 1830, kon hij te Siam, 
werwaarts hij de vlugt had ge-
nomen, de daarloe vereischte 
wijding ontvangen. Vier jaren 
later vestigde hij zieh, met een 
zeker aantal jongeinboorlingen, 
die hij in de godsdienst en in 
de letteren onderwees, op het 

eiland Pinang. Per interim 
met het apostolisch vicariaat 
van Bengalen belast, overleed 
hij plotseling te Calculta, den 
31 Julij 1840. Aan dezen vro-
men en ijverigen missionaris 
heeft men de uitgave te danken, 
van het Latijnsch-Cochinchi-
neesch en Gochinchineesch-La-
tijnsch Woordenboek, Sefampore, 
1838, 2 dl.", in 4.t<> Dit door 
den bisschop van Adrana, PIG-SEAU (zie dat Art. -Wbk.-) za-
mengestelde werk, is doorTABERD 
herzien en ten einde gebragt, 
die zieh naar Serampore begaf, 
om het opzigt over den druk 
te houden. Deze dienst werd 
niet minder op prijs gesteld door 
de geleerden, dan door de naar 
dat gedeelte van iziegezondene 
missionarissen, waar de Anam-
mitische taal in gebruik is. 

TAMBROM (JOZEP), een let
terkundige, te Bologna in 1773 
geboren, maakte z'rjne Studien 
aan de universiteit aldaar, en 
bekwam in 1794 den post van 
inspecteur der handvesten. Zoo« 
dra in 1799 de oorlog tusschen 
Frankrißk en Oostenrijk uilborst, 
werd hij tot tweeden secretaris 
van het directorium van Milane 
benoemd, en na den slag van 
Marengo, werd hij aan de Ita-
liaansche legatie te Partys ver
bünden. In 1809 tot consul te 
Livorno benoemd, keerde hij in 
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1814 tot het privaat-leven terug, 
en overleed te Rome in 1824, 
Hij was lid der akademie van den 
H. LDCAS, van de oudheidkun-
dige maatschappij, van het Tibe-
rijnsch genootschap van Rome, 
en van de keizer- en koninklijke 
akademie van schoone kunsten 
te Weenen. Ook behoorde Inj 
tot de orde van de ijzeren kroon, 
en was sedert 1804 vreemd )id 
van het Instituut van Frankriß. 
Tot zijné werken behooren:l .° 
Compendio delle storie di Polo
nia , Milane, 1 8 0 7 , 2 di.» , in 
8 . vo ; — 2.o Een aantal dicht-
stukken ; — 3.o "Verscheiden 
Brieven over oudheid- en ge
schiedkundige onderwerpen; ein-
delijk: 4.o Di Cennino Cennini, 
trattalo di pittura, messo in 
luce la prima volto, con preva-
sione ed amotasioni, Rome, 

• 1822, in 8 . V Q Deze verbände-
ling is onder de handschriften 
der bibliotheek van het Vati-
kaan onuitgegeven gebleven. De 
belangrijksle hoofdstukken zljn 
die.waarin de schrljver spreekt 
over de kunst om metolieverw 
te schilderen, om handschriften 
te kleuren en te vergulden. Het 
schijnt dal de Italianen deolie-
verw vóór 1410 gebruikten, in 
welk jaar raen wil dat JOANNES 
VAN BRÜGGE (zie Era -Wbk.<) 
dezélve het eerst zou onldekt 
hebben. — Zijne zuster * CLO
TILDE TAMBRONr was eene der 
geleerdste vrouwen van haren 
tijd, en werd in 1758 le Bo
logna geboren. Hare ervaren-
heid in de Grieksche, Latijnsche 
en de nieuwere Romanische ta-
Jen verschaften haar de opne-
nnng in onderscheidene geleerde 

genootschappen en in 1794 het 
professoraat te Bologna. Na da 
opheffing dier universiteit, leefde 
zij vrouwelijk bescheiden, in 
den kring barer familie, ea 
overleed in 1817. Hare Griek
sche gedichten zijn uitmuntend. 

TARDIEU (PIERRE ALEXANDRE), 
een plaatsnijder, in 1756 te 
Parijs geboren, had onder de 
leiding van zijnen oom, JACO
BUS NICOLAAS ' T . (zie dat Art. 
-Wbk.-) shelle voraeringen ge-
maakt, toen hij in de werkplaats 
van J . J . WILLE kwam, wiens 
vaste, sloute en schitterende 
graveerstift toenmaals zeer be-
roemd was. Portretten ten voele 
uit en in borstbeeld van HEN
DRIK IV, van MONTESQUIEU ; van 
de Koningin MARIA ANTOINETTE 
begonnen zijne beroemdheid, die 
hij door de ijverige zorg nog 
vermeerderde, waarmedehij zijne 
schoone platen van de vertaten 
Psyche; — van Judith en Bo-
lofemes; — van den H. Mi
chael in strijd met den heischen 
draak en anderen uitvoerde. 
TARDIEU had het geluk de Fran-
sehe omwenteling doorteworste-
len zonder er deel aan te nemen. 
Al te zedig om eerbewijzen na-
tejagen, werd hij echter voor 
zijnen arbeid beloond , niet al-
leen door gouden medailles, 
maar ook door eene huisvesting 
in het museum, en door zijße 
opneming in het instituut, w 
de plaats van BORVIC, een' zy-
ner medeleerlingen. In 18«J 
werd hij daarenboven benoemn 
lot ridder van het legioen van 
eer , en hij overleed te Party < 
den 3 Augustus 1844. Ondcr 
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zijne leerlingen lelt men denB.01» 
DESNOYERS 5 die zijne school op 
eene waardige wijze voortgezet 
heeft. De graveernaald vari TAR-
DIEU was niet zoo schilterend 
als die van zijnen onderwijzer 
WILLE; raaar dezelve wasnaauw-
•keuriger, zachler, fijner eri 
meer geschikt om de verschil-
lende schakeringen eener schil-
derij op het koper overtcbrengen. 

TASSONI (ALEXANDER), in 1749 
te" Collalto in het Sabijnsche ge
boren, stamde af van eenenlak 
der beroemde familie van dien 
naam, oudtijds te Fermo en te 
Ferrara gevestigd. Hij maakte 
zijne Studien in de universiteit 
van la Sapienza le Rome, alwaar 
hij tot doctor in de regten werd 
bevorderd. In 1799 werd hij lid 
van twee, na het vertrek van 
het Fransche leger in die stad 
opgerigte commissién. Zijne 
diensten verwierven beni in 1802 
den post van auditor di Ruota, 
bij de legatie van Ferrara. Van 
toen af omhelsde hij het pries-
lerschap, en w'y'dde hij zieh 
geheel aan de Kerk toe. Een 
werk door hem ter verdediging 
der Catholijke godsdiensl in het 
licht gegeven vestigde de aan-
dacht van Pros VII op hem, 
die hem in 1815 tot auditor van 
het paleis benoemde. TASSONI 
stond op het punt om met het 
purper te worden bekleed, toen 
hij den 31 Mei 1818 le Rome 
overleed. Men heeft van hem: 
l .o Dissertano de Collegiis, Rome,. 
1792, in 4 > ; — 2.o La reli
gione dimostrata et difesa, ib. 
1800—05, 3d l .n , -in 8.™, door 
L. A. ROBINOT in het Fransen 

vertaald, Valence, 1838, in 
8 . T 0 Door dit werk vestigda 
de schrijver zijnen roem. Eene 
Ilaliaansche vertaling der Psal
men is onuitgegeven gebleven. 
BIONDI heeft zijn Leven beschre-
ven, Pisa, 1822, in 8.™ 

* TAÜCHNITZ (KARL CHRISTOPH 
TRAUGOTT), een zeer verdienste-
lijke, ondernemende boekhan-
delaar, boekdrukker en letter-
gieler le Leipzig, werd den 29 
October 1761 te Grosspardau, 
een dorp bij Grimma,geboren, 
en was de zoon van eenen on-
bemiddelden school-onderwijzer. 
In 1777 kwam hij als leèrling in 
de werkplaats van den boekdruk
ker SOMMER in Leipzig, alwaar 
hij reeds door onafgebrokene 
vlijt en inspanning, en door 
de smaakvolle siorlijkheid van 
zijn werk, de volle goedkeu-
ring van zijnen meester verwierf. 
Nadal zijn leerlijd ten einde 
was, begaf hij zieh naar Ber-
lijn, om zijne technische lalen-
ten in de beroemde werkplaats 
van UNGER verder le ontwikke-
len, maar vooral om zieh in 
de Stempel- en vormsnijkunst 
te oefenen. Hier begon reeds 
het vraagstuk te_schemeren, of 
het niet doelmatig zoude zijn, 
de vormsnijkunst met de typo
graphie in naauwe verbindtenis, 
en beide vereenigd tot meerdere 
volmaaktheid te brengen. In 
1792 in het huis van zijnen 
voormaligen meester en onder
wijzer te Leipzig teruggekeerd, 
'werd hij hier factoor, tot dat 
h i j , 35 jaren oud zijnde, met 
eene enkele pers, zelfstandig 
zijne kunsl begon uitteoefenen. 
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In 1800 vereenigde hij met de 
tyographische werkplaats eene 
lettergieterij, en kort daarop 
een' uitgevers-boekhandel. Elke 
typographische uitvinding van 
het buitenland wendde hij spoe-
dig aan ter verdereontwikkeling 
der kunst. De in Engeland ver-
fraaide vormen der Latijnsche 
typen, werden in zijne letter
gieterij wedijverend nagemaakt, 
en tot zijne Latijnsche uitgaaf-
artikels aangewend. TAÜCHNITZ 
was de eerste Duitsche boek-
drukker, die de sedert lang in 
Engeland, Frankriß en Neder-
land bekende Stereotypie in 
Duitschland in Voerde. In 1816 
rigtle Inj eene stereotypen-gie-
terij op , volgens de w'rjze van 
STANHOPE, waarbij ingeslopene 
fouten nog altijd verbeterd kön
nen worden, de eenigmogelijke 
weg, om een boek tot den 
hoogsten trap van naauwkeu-

, righeid te breiigen. Kort daarop 
beproefde hij om de S te reo ty 
pie ook op den druk van mu-
zikalien toetepassen; de door 
FRIEDRICH SCHNEIDER bewerkte 
uittreksels voor de piano uit de 
opera Don Juan und Tancred, 
versehenen : als wel, geslaagde 
proeven van stereotypen muzijk-
noten-druk. Ondersteund door 
den pasdagoog KARL LANG , di-
recleur van het opvoedingsge-
sticht te Wackerbartsruhe bij 
Dresden, gaf hij aan de geschrit
ten voor kinderen en de, jeugd 
eenen Stempel zoo als de voor-' 
uitgaande geestdes tijds zulks 
vorderde. Bij TAUCHNITZ werden 
gedrukt en uvtgegeven: Galerie 
der unterirdischen Schöpfungs
wunder ; — Haushaltung der 

Menschen unter allen Himmels
strichen; — Der kleine Bilder
mann, ein Fabelbuch, enz., de 
meeste met smaakvol gekleurde 
platen versierd, ten welken einde 
TAUCHNITZ zieh in betrekking 
Steide met de plaatsnijdersADauN 
ZINGG en HALDENWANG te Karls
ruhe, welke de zes geeslrijke 
bladen tot de Geschichte der 
Kunst, in Aqua tinta leverden. 
Om de klassieke oudheid in hare 
onsterfelijke voortbrengselen, 
door läge prijzen zelfs voor de 
onbemiddelden toegankelijk te 
maken, begon TAUCUMTZ in 1808 
zijne Sammlung der griechischen 
und lateinischen Classiker, in 
eenen sierlijken, scherpen en 
zeer naauwkeurigen druk. Deze 
goedkoope, gemakkelijke en 
smaakvolle-tekst afdrukken ver-
spreidden zieh tot naar Grie-
kenland en Amerika; werken 
die uit verscheiden boekdeelen 
beslonden zocht hij daardoor 
voor het gebruik geschikter te 
maken, dat hij er volledigeuit-
gaven in dön deel van leverde; 
KREYSSIG bezorgde den Cmar; 
ROBBE den Cicero; Theocritus 
verscheen in eeneprachtuitgave, 
die met de luislerrijkste vap 
Italic en Engeland kon wedij-
veren; de Homerus, met eene 
voorrede van GOTTFRIED HER; MANN , in twee deelen, waarbij 
men voor de aanwijzing van 
elke feil, eenen dukaat uilloofde. 
Door het Britsch bijbelgenoot-
schap werd hem in 1819 opge-
dragen, om voor hare rekening 
de heilige Schrift, in versch-il-
lende uitgaven met smaak (e 
stereotyperen. Het Hebreeuw-
scho oude teslament verscheen, 
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door den hoogleeraar AUGUST 
HALM bezorgd, in eenen zelfs 
de Engeische letterdrukken, in 
scherpte, en duidelijkheid verre 
overtreffenden afdruk-, en later 
in een kleiner handformaat, 
waarvan de laatste uitgave als 
het volmaaktste moet beschouwd 
worden, wat de Hebreeuwsche 
typographie ooit heeft voorlge-
bragt. In 1834 werd by hern 
door professor FLÜGEL een Koran 
in het licht gegeven, die als 
een waar meesterstuk van Ara
bischen letterdruk mag genoemd 
worden. Het laatste werk, 
waarvan TAUCHNITZ den afdruk 
der eerste bladen nog beleefde, 
was Delitzsch, zur Geschichte 
der jüdischen Poesie. Na op den 
13 January 1836, zijne zaken 
nog als naar gewoonte geleid te 
hebben, begaf hij zieh op den 
avond van dien dag. naar zijn 
landgoed, en werd in den vroe-
gen morgen van den volgenden 
dag, zonder eenige voorafgaande 
ziekte, plotseling door d'endood 
verrast. Bij al zijne grootsche 

, ondernemingen werd TAUCHNITZ 
meer geleid door de eer en het 
aanzien zijner inrigting, dan 
door kleingeestige eigenbaat; de 
energie, waarmede hij het tot 
zijne groote zaken vereischte 
buitengemeen lalrijke personeel 
bestuurde, was bewonderens-
waardig: even gelijk een veld-
heer dobr de gelederen van zijn 
krijgsvolk, ging hij door de 
werkplaatsen zijner inrigting, 
terwijl hij regelde, vermaande 
en verbeterde. Jonge lieden, 
die talenten openbaarden, on-
oersleunde hij en hi'eld hen op 
eene voor hen nuttige en voor-

deelige wijze bezig, en liet het 
hun niet aan vriendelijke ver-
maningen ontbreken, om toch 
door eene ordelijke levenswijze, 
eene gezonde ziel in een gezond 
ligehaam te behouden. 

* TAUENZIEN VON WITTENBERG 
(FRIEDBICH BOGUSLAW EMANUEL , 
graaf), koninklyk Pruissisch ge-
neraal der infanterie, zoon van . 
den, in den zevenjarigen oor-
log, als verdediger van Breslau 
beroemd geworden luitenant-ge-
neraal, graaf B. F . VON TAUEN
ZIEN, werd in 1760 le Potsdam 
geboren, ontving zijne opleiding 
in de militaire akademie te 
Berlijn, en werd reedsin 1775 
bij het leger geplaatst. In den 
oorlog over de Beijersche erfop-
volging, in 1778, was hij adju-
dant van prins HENDRIK , dien 
hij later ook op zijne reizen 
vergezelde. In 1790 werd hij 
majoor, maakte met FREDERIK 
WILLEM II den veldtogt van / 
1793 mede, werd vleugel-adju- ! 
dant. des konings, en deszelfs I 
mililaire gevolmagligde bij het 
Oostenrijksche leger. In 1795 
werd hij kolonel en in 1801 
generaal-majoorj in 1806 voerde 
hij het bevel over een klein 
Pruissisch corps, dal onder den 
vorst HOHENLOHE tot Saalburg 
doorgedrongen was, en den 9 
October bij Schleiz geslagen, 
en tot den terugtogt genoodzaakt 
werd. Bij Jena maakte zijne 
afdeeling de voorhoede van HOHENLOHE u i t , en bij Prenzlau 
werd TAUENZIEN mede krijgsge-
vangen gemaakt, doch bekwam, 
onmiddellijk na den vrede van 
Tilsit tot luitenant-generaal be-
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vorderd, de Brandenburgsche 
brigade. In 1813 Voerde hij 
eerst het bevel over de blok-
kade-lroepen voor Stettin, en 
na den wapenslilstand over 
het 4. e Pruissische armee-corps, 
met hetwelke hij groolelijks 
deel nam aan de zegepralen van 
Groszbeeren en Dennewitz. Na 
den slag bij Leipzig, tot de 
dekking van Berlijn besterad, 
ontving hij den last , om de 
veslingen in Pruissen en Sah-
sen, die nog in handen der 
Eranschen -waren, te belegeren ; 

.hij dwong Torgau tot de over-
gave, liet Wittenberg slormen-
derhand innemen, en bestuurde 
daarop bijzonder de blokkade van 
Maagdeburg. In 1814 werd 
hij tot graaf verheven, en de 
naam WITTENBERG bij den zijnen 

1 gevoegd. In 1815 voerde hij 
het 6.° Pruissische corps als 
réserve naar Frankrijk aan. Na 
den tweeden Parijschen vrede 
was hij een lijd lang gezant in 
Parijs, Londen en Hannover 
en werd daarna comraanderend 
generaal van het 3." armee-corps 
en gouverneur van Berlijn, in 
welke hoedanigheid hij in 1821 
overleed. 

* TEGNER (ESAÏAS) , een be-
roemde Zweedsche dichter en 
redenaar, in 1782 te Hyska-
ras, in de provincie Warmeland, 
geboren; studeerde sedert 1799 
te Land, en werd, na verschei
den ondergeschikle belrekkingen 
te hebben bekleed, in 1812 
hoogleeraar der Grieksche let-
terkunde aldaar; in 1823 werd 
hij predikant in Beslof, in 1824 
bisschop te Wexiö; in 1840 

voor eenigen iijd in zijne geest-
vermogens gekrenkt, keerds 
hij in 1841 naar Wexio lerug 
en nam in 1845 zijn onlslag. 
Hij overleed den 2 November 
1846. TEGNER was een der 
eersten in Zweien, die zieh 
der Romantische school aanslo-
ten. Vol verbeeldingskracht, 
oorspronkelijk, schildert hij, 
terwijl hij naar den hoogsten 
krans der dichtkunst streefde, 
niet zonder humor, in eeoe 
waardige, steeds dichterlijke 
taal, het liefst de oude verbalen 
van zijn vaderland, en de. bê  
loovering der idyllische naluur. 
Tot zijne verdichtingen, diedik-
werf toegelicht en in andere 
talen о vergebragt werden, be-
hooren: l . o den Wise, een leer
dicht ; — 2.o Krissimg fir 
kongl. Skanske Landlvärmt, 
Stokholm, 1809; — 3.o Sm, 
1813; — 4.0 Nattwardsbamm, 
Stokholm , 1721 ; — 6.o Okf 
Barry, Lund, 1825 j — ft» ' 
Axel, een velddicht, ib. 1822; 
— 7.o Frithjofssaga, Stokholm, 
1 8 2 3 , in het Hoogd. vertaaW 
door AMALIE VON HELWIG, Stot-
gard, 1826, en door VOHBTOH-
NIKE, Straalsond, 1826; 4.« 
uitg. 1840 enz. 

TEMPESTA. — Zie MOLW 
TERCY (FRANCOIS ANNE) , № 

sierlijke en vloeijende dichter, 
in 1775 te Lons-le-SaulnierW-
</«m-dep.t) geboren, was «e 

zwager van CBARLES Nonn» 
(zie dat Art.). In 1812 J 
algemeen secretaris van het pe-
wind der Illyrische provtno^ 
benoemd, bekleeddo bij п д а 
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jaren later te Graimbourg don 
post van onder-prefekt, en on-
derscheidde zieh legen de= Oos-
tenrijkers, by de verdediging 
der brug dier stad. Gedurende 
de honderd dagen, werd hij 
nàar • de onder-prefectuur van 
Neuchâteau- (Vosges-àep.1) ver-
plaatst, en verloor zijnen post 
bij de tweede restauratie. Se-
dert vjjftien jaren verlamd, over-
leed hij le Matts, den 1 October 
1841. Men heeft hem verschei
den dichlstukken le danken, 
die door de omstandigheden 
belangstelling verwekten : l .o 
Epithalame etc. (Bruiloftszang 
van NAPOLEON en-MADIA LOUISA), 
Parijs, 1810, in 4 . t o ; — 2.o 
La Naissance etc. (de Geboorte 
des konings van.Rome, herders-
zang), 1 8 1 1 , gr. in 4 . t 0 ; — 
3.o La mort etc. (De dood van 
LOBEWIJK X V I ) , 1816, in 8.™; 
— 4.0 La mort etc. (De dood 
en de apotheosis van MARIA AN
TOINETTE), 1817, in 8."°; — 
5.0 La mort etc. (De dood van 
LODEWIJKXVH), 1818, i n 4 > ; 
— 6.o LeCyelope, herderszang, 
1820, in 4.t°; — 7.o Le Bap
tême etc. (De doop van den graaf 
van Parijs), 1 8 4 1 , in 8.™, 
enz. Hij heeft handschriften 
negelaten, onder welke zieh 
bevindt een Dictionnaire etc. 
(Woordenboek der uilspraak van 
al de Fransche woorden), waar-
van de uitgave zeer nuttig zoude 
zijn voor vreemdelingen, die 
de Fransche taal beoefenen. Hij 
»ezat uitgebreide letterkundige 
Dennissen , die hij aan zijne 
langdurige en ernstige slùdién 
te danken had. 

III. DEEL. C 

TËRNAUX (GUILLAUME Louis, 
baron DE), een beroemde bevor-
deraar der Fransche nijverheid, 
te Sedan in 1763 geboren, was 
de zoon van eenen koopman, 
werd zeer vroeg deelnerner aan 
de zaken zijns vaders, e n , in 
den ouderdom van 17 jaren 
alleen het hpofd derzelve, legde 
hij bewijzen eener bekwaamheid 
aan den dag, die men zelden 
bij mannen van rijpen leeflijd 
aanlreft. In 1791 zwoer hij 
trouw aan de constitutie, maar 
vermeed alle buitensporigheden 
der omwenteling. In 1793 be-
schuldigd ; van le hebben me-
degewerkt, om den commissaris 
der conventie te Sedan inhech-
tenis te doennemen , werd hij 
door de révolutionnaire regtbank 
buiten de wet geplaatsf, en zag 
hij zieh genoodzaakt om, wilde 
hij aan het schavot ontsnappen, 
de vlugt te nemen. In Frankrijk 
leruggekeerd, verklaarde hij zieh 
legen het levenslange cönsolaat, 
en läter tegen het keizerschap. 
Ged urende de honderd dagén •, 
volgde hij de BOURBONS in huhne 
ballingschap, en kwam met hen 
terug. In 1818 en in 1827 tot 
de kamer der afgevaardigden 
beroepen, schaarde hij zieh in 
de gelederen der gemaligde op-
positie; in 1821 schonk koning 
LODEWIJK XVIII hem den titel 
van baron. TERNAUX overleed den 
1 April 1833 op zijn landgoed 
Saint-Ouen. Z'yne voornaamste 
aanspraak op de openbare er-
kentenis ten opzigte van dat-
gene wat den vooruifgang der 
nijverheid betreft, zijn de be-
•wohderenswaardige verbeterin-
c 
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gea door hem in hot fabriceren 
van wollen Stof fen en vooraj 
van de zoogenaamde cachemi-
ren shawls gebragt, bij welke 
gelegenheid hij het onlwerp 
vormde en ten uitvoer bragt , 
om het ras der gelten van, Thi
beten Caehemir, welker vacht 
bij de Oosteriingen, in hunne 
weefsels gebruikt wordt , te 
naturaliseren; van de 1500 
s tuks , welke hij in Gachemir 
aankocht, bragt hrj er echter 
in 1819 slechts, 255 ziek in 
Frankrijk; de hehoudenen teel-
den echter jongen, en van hare 
wol vervaardigde hij thibet-
shawls; deze dieren ontaardden 
echter waldra,, zoo dat men 
andere fijne wol moest gaan 
gebruiken, Parijs was de hoofd-
plaats zijner ondernemingen; 
buitendien had hij handelshui-
zen, te Rouanen, Havre, Bay-
onne, Bordeaux, Genua, Livorno, 
Napels en Petersburg, en fa-
brijken te Sedan, te heavier s 
enz. Dikwerf waren er 6000 
arbeiders in zijne fabrijken, en 
120—150 personen 'in zijne 
handelszaken werkzaam. Men 
heeft hem daarenboven de uit-
vinding te danken van verschei
den voor de fabrijk-industerie 
zeer nutiige werktuigen, e n , 
naar ; het voorbeeld van Ralie 
en Spanje, van de invoering 
der silos of onderaardsche ge-
welven, om de granen met 
eene in de kosten aanmerkelijke 
besparing te bewaren. TERNAUX 
was tevens kolonel bij de nati
onale garde, lid van den depar-
tementalen raad der Seine, van 
het comity cantonnal, van het 
openbaar onderwijs, van den 

munqipaliteitsraad, en van de 
commjssie • ter nieuwe regeli«g 
der financien. Als improvisado* 
vyeinig bekend, bragt hg in de 
kamer, weinig iijdruk le weeg, 
anders dan, door geschreven re» 
deyoeringen, waarvan demeeste 
gedrukt zijn. Mon noerat van 
hem , twee losse stukj.es: l.o 
Le vceu etc. (Het verlangen van 
eenen patriot fen epzigte der 
assignalen), 1790, in 8.™; — 
2.o Memoire e(c. (VerhanMng 
over de proviandering der boofd-
stad), bestemd om de herhaling 
der rampen voortekomen, welke 
het gebrek aan levensmiddelen 
in 1816 en 1817 had te.weeg 
gebragt. 

* TETTENBORN (FRIEDRICH KADI-, 
vrijheer VON) , in 1778 te Tet
tenborn in het Badische geboren, 
studeerde eerst de boschkunde, 
trad in 1794 als kadet in Oos-
tenrijksche dienst en klom in 
den omvventejings-oorlog lot den 
rang van, ritmeesterop;inl805 
onderscheidde hij zieh onder den 
aartshertog FERDINAND bij Ulm; 
in 1808 vergezelde hij den vorst VON SCHWARZENBERG als adjudant 
«aar Petersburg, en munttfl in 
den slag van Wagram zoo zeer 
u i t , dat de aartshertog K*ßB1, 

hem op het slag veld tot majoor 
benoemde. Na den vrede volgde 
hij den vorst VON SCHWARZENBERG (zie dat Art. -Wbk.-)№* i 
Partys, waar hij zieh bij den , 
brand van diens hotel zeer ver- ( 
dienstelijk maakte. Bij betau- < 
barsten van denoorloginlolf 
trad hij als luitenant-kolonm i» , 
Russische dienst, • voerde ; 
corps partijgangers aan; droflg 

http://stukj.es
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by den aftogl 'der Franschen 
het eerst met zijne kozâkken bij 
Wilna door, trok, tot kolonel 
bevorderd,.het eerst. möt" een 
vliegend corps, over den Weis
sei en de Oder, en overrom-
pelde den 2 0 February 1813 , 
met CZERNITSGBEFF Bèrlìjn. Van 
daar trok hij tegen Hamburg 
op, was den 14 Maart in Lud-
wigslusli waar de hertog van 
Mecklenburg-Schwerin zieh da-
delijk legen de- Franschen ver-
klaarde en rultte den 18 Maart 
Hamburg binnen, hetwelk hij 
eerst den 3 0 daaropvolgenJe 
weder verbot. TETTENBORN kwam 
nu onder het commando »van 
WALLMODEN, noodzaakte den 15 
October Bremen tot overgäve, 
en vocht daarop onder den kroon-
prins van Zweden tegen de De
nen. Na den vrede met Dene-
marken brak bij , den 24 January 
1 8 1 4 , tegen den Rijn op , en 
onderhield met zijnligtgewapend 
corps de gemeenschap tusschen 
de bijzondere légers der bond-
genooten. In 1818 trad TET
TENBORN in Badische dienst, 
leidde de onderhandelingen tus
schen Baden en Beijeren en 
werd in 1819 gezant te Weenen, 
in welke hoedanigheid Inj al-
daar in 1845 overfeed. 

1 * THAER (ALBRÉCHT DANIEL) , 
een arts en beroemdelandbouvv-
kundige, den 14 Mei 1752, te 
Celle in Hannover, waar zijn 
vader hofmedicus was,geboren, 
ontving privaat onderwys, kwam1 

in 1766 in de school te Celle, 
in 1769 op de universiteit 16 
Böttingen, waar hij in de wysbe-

geerte en geneeskuhde stadeerde, 
• en in 1774 tot Med. Br. gepio-

moveerd werd 5 hij zette zieh 
na als praktische arts te Celle 
neder, zonder veel opgang te 
maken. In 1776 ondernam hij 
eene reis nm Berlijn. Nazijne 
terugkomst bekwam hij weldra 
eene groote praktijk; in 1778 
werd hij stads physicus en tucht-
huisarls, in 1780 hof-medicus. 
Reeds had hij uit neiging hot 
aankweeken van bloemen Ott-
dernomen, toen hy in 1 7 8 6 , 
na in het huwelijk te zijn ge-
treden, een groot stuk tuingrond 
aankocht, en als hu de tuiniers-
kuhst praktisch üitoefende, doch 
weldra door den aankoop van 
meer en meer landerijen, tot 
den landbouw overging. Intus-
schen had hij nog steeds de 
geneeskundige praktijk uitgeoe-
fend en was in 1796 tot Groot-
Brittannisch lijfarts benöemd. 
Door de uitgave zijner landhuis-
houdelijke S c h r i f t e n , had hij 
reeds in het begin dezer eeuw 
eenen Europeschen roem ver-
worven, zoodat hij in 1802 op 
zijn klein landgoed , een land-
huishoudelijkönderwijs-gesticht, 
het eerste van dien äard in geheel 
Duitschland, tot stand'bragt, om 
aan de van alle kanten tot hem 
toesnellende jongelingen, het ver-
langde onderwijs te verschaffen, 
De bezetting van Hannover doör 
de Franschen verdreef THAEH , 
en in 1801 trad hij als geheime 
krijgsraad in Pruissische dienst, 
en bekwam een gedeelte van 
het ambt Wollup in erfpacht, 
in plaats waarvan hij echter 
weldra het rlddergöed 'Möglin, 

с 2" - ' ; г ' У- ) : • 
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in Mittelmark aankocht. In 1807 
riglte Inj .aldaar een landhuis-
houdelijk instituut op ; in 1809 
werd hij als adviserend staats-
raad in het ministerie van bin-
nenlandsche zaken beroepen, 
doch behjeld echter zijne vaste 
woonplaats te MÖglin; in 1810 
werd zijn onderwijs-gesticht 
met de nieuw opgerigle un i -
versiteit te Berlijn in verband 
gebragt; THAER zelf werd tot 
buitengewoon hoogleeraar der 
staatshuishoudkundige(karneral) 
wetenschappen aan de univer-
siteit benoemd, met deverplig-
t ing, om in den winter te 
Berlijn voorlezingen te houden. 
In 1811 stichtte h\j zijne later 
zeer beroemd gewordene schaaps-
kooi in Möglin; in 1816 werd 
hij tot algemeen intendant der 
koninklijke stamschaapskooijen 
benoemd; in 1819 legde hij 
zijn professoraat aan de univer-
siteit neder, werd tot geheim 
regeringsraad benoemd en be-
kwam voor zijn onderwijsge-
sticht het predikaat van : Ko-
ninUißk akademisch leergeslicht 
voor den landbouw. In 1824 
V ie rde hij het vijftigjarig feest 
van zijn doctoraat, en werd bij 
die gelegenheid van alle kanten 
met bewijzen van erkentenis 
voor al het door hem gestichte 
nut verheugd. In de volgende 
jaren werden zijne leergangen 
dikwerf door ziekten en onge-
makken afgebroken, en na een 
langdurig lijden, oyerleed h i j , 
den 1 6 October 1828. — THAER 
heeft zieh bij de landhuishou-
ding zeer verdienstelijk gemaakt, 
door de verbeteringen, welke 
hij bij dezelve invoerde, en niet 

R slechts aan de kweekelingen van 
zijn gesticht mededeelde, maar 
ook door den druk publiek 
maakte. Zijne voornaamste wer
k e n , zijn: l.a Grundsätze der 
rationnellen Landwirthschaft, 
4 d l . " , Berlijn, 1810-1812, 
nieuwe uitgave 1822 en 1837, 
werd nagedrukt, en in liet 
Fransch en Duitsch vertaald; 
— 2.o Annalen der nieder* 
sächsischen Landwirthschaft, 6 
d l . » , Hannover, 1798—1804; 
— 3.o Annalen der Fortschritte 
der Landwirthschaft, 4 dl.», 

> Berlijn, 1811—12, waarvan 
de vervolgen de Moglin'sehea 
Annalen der Landwirthschaft 
uitmaken, die sedert 1823 door 
Professor KÖRTE worden uitge-
geven; — 4.0 Handbuch für 
die feinwollige Schafzucht, der-

•Ityn, 1811. 

THARiri (CLAUDE MARIE PAUL), 
in 1787 te Besancon geboren, 
openbaarde reeds vroegtijdig eene 
opregte godsvrucht, die hem 
den geestelijken Staat tot zijne 
beslemming deed kiezen. № 
een gedeelte zijner theologische 
Studien in zijne geboorteplaats 
gemaakt te hebben, ging hij de
zelve in het seminarie van St. 
Sulpice voleinden, alwaar Inj 
zieh evenzeer door zijne vuriga 
godsvrucht als. door zijne talen-
ten onderscheidde. De Sulpi?1' 
anen verbünden hem aan zieh, 
en gedurende verscheiden jaren. 
voor en na de priesterwijdin? 
te hebben ontvangen, onderweee 
hij in hunne gestiebten te 
en te Issy de godgeleerdheio-
Kort na de restauratie "> 
hoedanigheid van overste van 
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het diocesaan seminarie, naar 
Bayeux gezonden, gaf hij zieh 
aldaar aari eenen al te ingespan-
nen arbeid over, die zijne 
gezoridheid aanmerkelijk onder-
mijhde. Ora dezelve ^he r s t e l 
len , kwam hij le Besancon 
terug, alwaar hij tot algemeen 
vikaris werd benoemd, en al
waar hij verbleef tot in 1824, in 
welk jaar hij tot den bisschoppe-
lijken stoel van Straatsburg werd 
verheven, alwaar hij Mgr. DE 
CROI opvolgde. In deze nieuwe 
waardigheid kenmerkle hij zij-
nen ijver.voor de godsdienst iin 
verscheiden Mandemenlen, die 
zieh in redeneerkunde en sier-
lijkheid onderscheidden. In 1826 
door den koning tot onderwijzer 
van den hertog van Bordeaux 
beroepen, deed hij afstand van 
zijn bisdom van Straatsburg, 
waarvan het beheer hem toe-
scheen, met zijne nieuwe pligten 
slrijdig te zijn. Deze benoeming 
werd door de dagbladen der 
oppositie heviglijk aangerand, 
die over de indringing van het 
ultramonlanismus schreeuwden. 
Ora dezelve tot zwijgen te bren-
gen, adhaereerde Mgr. THABIN , 
terwijl hij zijne redenen bloot-
legde, aan de verklaring, bij 
welke meer dan vijftig aartsbis-
schoppen en bisschoppen openlijk 
hunne gehechtheid aan de vier 
arlikelen van 1682 meenden te 
moeten aan den dagleggen. Toen 
er in de laatste tijden der res-
lauratie, naar men zegt, eenige 
oneenigheden waren ontstaan 
lusschen hem en den gouverneur 
v»n den prins, verliet hij het 
hof, verlrok naar Nizza, en 
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kwam eerst in 1830 in Frankrijk 
terug, om getuige le zijn van 
den val des troons. Van toen 
af leefde hij van de zaken ver-
wijderd, het zij in Balië, het 

•zij in het Zuiden van Frankrijk, 
en eindehjk te Parijs, in de 
vertrouwelijke vriendschap van 
Mgr. DE JANSON, bisschop van 
Nancy, zijnen ouden vriend , 
en overleed den 14 Junij 1843, 
in gevoelens eenen bisschop 
waardig. Men heeft van. hem 
behalve eene verhandeling over 
de kanselwelsprekendheid: l . o 
Nouvelles etc. {Nieuwe wijsgèerige 
en critische ovexwegingen over 
de maatschappij der Jesuiten, 
over de oorzaken en gevolgen 
van derzelver vernietiging), Ver-
sailles, 1818 , in 8 . " , — 2 .o 
Da gouvernement etc. (Over de 
vertegenwoordigende regering), 
Parijs, 1834 ; 2.° uitg. 1835 , 
in 8 .vo; — 3.o Méditations etc. 
(Godsdienstige en staatkundige 
overwegingen van eenen balling), 
1835 , in 18 .mo; — 4.o Les 
gémissements etc. (De Verzückun
gen en de hoop der calholijke 
godsdienst in Frankrijk, enz.), 
1 8 3 8 , in 8 . T 0 , een werk dat 
veel weêrklank vond. 

* THIELMANN (JOHANN ADOLPH, 
vrijheer VON), in 1765 te Dres
den geboren, kwam in 1 7 9 1 , 
als luitenant bij een Saksisch 
hoezaren-regiment, en onder-
scheidde zieh in den oorlog aan 
den Bijn, bij verschillende ge-
legenheden door moed en tegen-
woordigheid van geest. Hij 
ontving daarvoor de Saksische 
Bcndriks-orde. In den veldtogt 

c 3 
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•van 1806 was hij majoor, woonde 
daarop de belegering van Danlzig 
en den slag van Friedland b i j , 
en werd hierop kolonel en adju-
dant des .konings van Saksen, 
en in 1809 generaal-majoor. 
Met 2000 man en eene geringe 
ruiterij en artillerie belette hij 
den Oostenrijkers, in bet begin 
den intogt van Saksen, en week 
eindelijk voor de overmagt zon-
der verlies tot aan de Saale 
terug. In den Fransch-russi
schen oorlog stond hij bij het 
hoofdleger, en gelukkiglijk ont-
snapte h'vj de gevaren aan de 
Berezina. De koning van 
Saksen verhief hem daarop tot 
•yrijheer, en belastte hem met 
de verdediging van Torgau. Wa 
den slag van Lützen verliet hij 
Torgau, en ging.tot de bond-
genooten over, streed aan het 
hoofd van een vrijcorps in Sah 
sen, en werkte ter voorbereiding 
van den slag van Leipzig. De 
keizer van Busland verleende 
hem na den alloop van den oor
log met Franhrtfk het cornman-
deurskruis der orde van den 
II. GEORGIUS. In den slag van 
Waterloo Yoe rde hij het. bevel 
over eene afdeeling, werd hierop 
militair-gouverneur der West-
faalsche provincien, en overfeed 
ie Koblentz in 1825. 

THIÜXEN (LAURENTIUS IGNA
TIUS)., in 1746 te Gothenburg 
gehören, kwam te Lissabon > 
daarna t e Cadix ; alwaar zieh 
de Jesuiten van Mexico bevon-
den, welke men in Italiö ging 
aan land zetten, en begaf zieh 
heimeltjk aan boord van het 
schip, dat dezelve moest ver-

voeren. Nadat de Jesuiten op 
Corsika waren o vergebragt, 
deelde hij in het begin hume 
gevangenschapj maar de.Fran. 
sehe bevelhebber van Ajamo 
d e e d hem in vrijheid stellen. 
Hij begaf zieh naar Genua en 
van daar naar Ferrara, alivaar 
hij het lutheranismus afzwoer, 
Besloten om in de maatschappij 
te treden, legde hij zijne eerste 
gelofte af te Bologna, en wetd 
naar het collegie van Modena 
gezonden. Tijdens de vernieli-
ging der orde in 1773, kwam 
hij te Bologna terug, alwaar 
h i j , na tot priester te zijn ge« 
wijd, in d e christelijke Scholen 
de rhetorica onderwees. T8n 
tijde van de Fransche omwen-
telihg schreef hij de ..Gasetto 
van Bologna, en werd door 
Pius VI aangemoedigd. In de 
eerste jaren der Cisalpijnsche 
republiek uit die stad verban
nen , begaf hij zieh naar den 
zaakgelastigde van Zweden te 
Borne, e n jkeerde eerst in 1799 
naar Bologna, terug, alwaar hij 
inl832overleeo\ Behalve eenige 
vertalingen heeft men van bemj 
l.°Wobrdenboektotgoedv№t№ 
der révolutionnaire taal, Vent- \ 
lie, № 0 , 2 dl.«, in 8 / o j -
2.o Opstand der dieren tegffl 
den mensch, 1794 , in 

— 3.o Wederlegging van Bot- j 
GENI hetrekkelißk den bürgern \ 
ken eed, 3 d l . n , in 8.'°j - f 
4.o Algemeene gewißde en in- : 
gewijde geschiedenis, met ae" ; 
vervolg van HAHDION en LINGM1» , 
1804—1806, 11 dl.", in 8;'°' 
— 5.o Zamenspraak derdooden, 
1816 , i n 12,"»» 
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..*! THOMANN (MORITZ), een 
Jesuit, Dr. der geneeskunde en 
wijsbegeerte, Comes palatinus, 
Eques auratae Militiae, missi-
onaris in Azie en Afrika, te 
Langenargen . in het Wurtem-
bergsche, den 19 April 1722 
geboren, was de zoon van pro-
testanlsche ouders, die echter 
op den dag zijner geboortö tot, 
de Catholijke Herk terugkeerden. 
THOMANN studeerde te Bolzen 
en Innsbruck en wel in de ge
neeskunde , kon echter uit geld-
gebrek het doctoraat nief be-
komen. In 1747 begaf hij zieh 
naär Monte, trad in 1750 in de 
maalschappij van JESUS, werd 
doctor. in de geneeskunde en 
wijsbegeerte, en te Goa in 
Oost-Indie in 1755 tot priester 
gewijd. Ongeloofelijk is z'yn 
arbeid als missionaris. In 1759 
werd hij door de Portugeesche 
ofllcieren gevangen genomen, 
wijl de Jesuiten in Portugal 
van eenen aanslag op het leven 
des konings beschuldigd werden 
(zie AVEIRO -Wbk.-)-, en rnet 
126 zijner orde-broeders, als 
slaven ingepakt naär Lissabon 
vervoerd. Vier volle raäanden 
bragten zij aldus op zee door, 
en bij hunne aahkomst ver-
Voerde men hen naar de drie 
uren van Lissabon afgelegehe 
vesting St. Juliano. Een dorn-
pigeonderaardsche Herker, met 
eene spieet van 3 % duim 
breedte tot opening, waardoor 
het matte schemerlicht drong, 
was zijne woning gedurende 
16 jaren, zonder öoit verhoord 
of veroordeeld te zijn geworden. 
De dood des konings JOZEP EM* 

C 

MANUEL in 1777 slelde hem, 
na eene meer dan 18jarige ge-
vangensohap weder in vrijheid. 
Hij verliet Portugal 'dp den 28 
Julij deszelfden jaars ön begaf-
zieh naar Bolzen, waar de kei-
zerin MARIA THERESIA hem eên 
behoorlijk eraeritaat verleende, 
dat hij tôt laan zijnen dood, in 
1805 voorgevallen, bleef genie-
ten. 

THOMAS (ANTOINB JEAN BAP
TISTE), een beroemde schilder, 
te Parijs in 1791 geboren, en 
in die stad den 15 January 
1834 overleden/. Reeds in z i j n e 
eerste jaren Öpenbäärde zieh 
zijn smaäk voor1 de; ' schilder-
künst ; en in den wedstrijd van 
1816 behaald® h'y den eersten 
prijs. G&âWeaêé • -drie : jaren 
kweekeling der school van Rome 
zijnde, was het ten gevolgevan 
zijn verblijf in die stad, da t 
hij zijne verzameling der zeden 
en gewoönlen van Italie zamen-
stelde, waaraan hij den titel/ 
gaf van : Un an è Rome ht dans 
se$ environs y Parijs , ' 1 8 2 3 , in 
loi. platen ; een heerlijk werk, 
wààrin de' even zoo ôbrspronke-' 
lijke als belangwekkerVde liôksi;-
de Verd iens te -en -naauwkeurig* 
heid der teekeningno'gverhoogt. 
Ohder,de andere voùrtbréngse*' 
left van THOMAS noemt men 
verscheiden schilderijen, die 
hem cene onbetwistbare plaals 
irt den rang dèr nieuwere schil
ders aanwijzenj tot dezelve be-
hooren : CHRISTUS , die de ver-
hoopers uit den tempel drîjft ; 
— Achille de ïïarlay, die de 
bedreigingen van Bussy le Clerc 
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trolseert; — de. Barrikaden-
"slrtyd; — de processie van den 
heiligen Januarius te Napels; 
— een Kluhenaar, die eene 
.schuilplaats legen een onweder 
soekt. Hij heeft onvoltooid ge-
laten eene schilderij der drie 
Schikgodinnen, welke als een zij-
ner beste voortbrengselen word! 
beschouwd. 

* THORLACIUS (SKULE THORD-
SES), in 1741 op Ysland gebo
ren; overleed als gewezen rector 
der Latijnsche school te Kop-
penhagep, met het.karakter en 
den rang van justitie-raad, in 
1815. Behalve wegens zijnaan-
deel aan de uilgave der Heims-
kringla, zijne voorrede tot het 
l . e dl. de Sämundinisohe Edda 
en eenige kleine opstellen over 
Tnon, over een paar Runen-
steenen enz. blijft hij aan de 
Noordsche letter- en oudheid-
kundigen dierbaar door zijne 
meesterlijke Antiquitatum bore-
alium dbservaliones miscellaneae, 
.Spec. I — VI I , Koppenhagen, 
1778—1799, waarvan het 4.° 
Borealium velerum matrimonia 
cum Romanorum institulis collata 
ook afzonderlijk verscheen, Kop-
penhagen, 1785. Vooral zal 
hem elke kritische navorscher, 
der oude poetische en mytische 
gedenkteekenen, ten alien tijde 
dankbaar zijn voor zijne bondige 
commentarien op Hakonar- Qui-
da, Grotta-Savngr,,Ravstlavng, 
Thrösdrdpa,em. 

• THOUJN (ANDRE), leeraar der 
landbouwkunde in den tuin 
des konings, in 1747 te Partys 
geboren, werd reeds bij zijne 

eerste schredén in de loépbaan 
aangemoedigd door BDFFON en 
BERNARD BE JUSSIEU. In 1764 
geroepen tot den post van op-
pertuinier, welken zijn vader 
gedurende bijna 2 0 jaren had 
waargenomen, verdriedubbelde 
hij de uitgestrektheid van den 
tuin der botanische school, ver-
grootte den rijkdom deszelven 
in vreemde gewassen, welke 
hij uit de verschallende deelen 
des aardbols wist te bekamen. 
Door zijne werken verdiende 
hij de ach ting van LINNEUS en 
MALESHERBES , en werden hem 
de deuren der landbouwkundigo 
maatschappij van Parijs en der 
akademie van wetenschappen 
geopend. In 1790 lot lid van 
den algemeenen raad van'hel 
département van Partys verko-
zen, bewees hij groote diensten 
aan de landgoederen. Als leer
aar der landhuishoudkunde bij 
de Normaalschool, werd hij in 
1794 naar Holland, in 1796 
naar het Italiaansche schior-
eiland gezonden, en voor zijne 
nasporingen in heide gewes-
ten beloond, met eené kroon 
van eiken loof en eenegouden 
médaille. Reeds brj de oprig-
ting van het inslituut lot bd 
van helzelve benoemd, was 
hij een der eersten deszelven, 
die het kruis van het legiosn 
van eer ontvingen, terwijl hem 
daarenboven in 1806 de oprig-
ting eener praktische landbou»; 
kundige school gelukte, en-hu 
op het einde zijns levons do 
scheidsman tusschen grondbe-
Zitters en geleerde genootschap' 
pen werd. THOWN overleed den 
2 7 October 182?. Men heeft 
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van •hem: l .o Essai etO.(Proeve 
1 over de verklaring en stelselma-
tige • verdeeling der landhuis-
houdkunde, over de tvtyze om-
deze wetenschap grondig te be-
oefenen, en over de middelen 
om dezelve uiftebreiden en te 
verbeteren), 1805 , in 4.*°j — 
2.o Cows etc. (Verhandeling 
over den akkerbouw en de na-
turalisatie van vreemde gewas-
sen), door zijnen neef OSCAR 
LECLERC in het licht gegeven, 
Partys, 1827, 3 dl.», in 8.™, 
en atlas van 65 platen in 4 > , 
vöorafgegaäh van eene lofrede 
des schrijvers door CUVIER , en 
van eehe: levensschets door den 
uitgever; — 3.o Eenaantal Ver
handelingen en onderrigtingen 
in verschillende verzam'elingen 
verspreid. 

* THÜRMER (JOSEPH), een be-
roemde bouwkundige, in 1789 
te München geboren , bekwam 
door de beantwoörding eener 
prijsvraag in 1817 , de midde
len om Rome te bezöeken, be-
reisde (1818—19) Griekenland, 
als resultaat waarvan hij in het 
licht gaf: Ansichten von,Athen 
und seinen Denkmalen, Rome 
1823—26; bewerkte in Rome: 
Sammlung von Denkmalen und 
Verzierungen der Baukunst in 
Rom, aus dem 15 und 16 Jahr
hundert, Dresden, 1826—34, 
en Werkte sedert 1827 aan de 
bouwschool te Dresden , welke 
stad hij door verscheiden ge-
bouwen, zoo als het posthuis, 
de* hoofdwacht enz. versierde. 
Bij stierf in 1833. 

G c 

* TIECK (LUDWIG) , een be-
roemde romantische dichter en 
novellist, te Rerltyn in 1773 
geboren, was de zoön van eenen 
touwslager, ontving zijne eerste 
opleiding in het Fnedrichswer-
dersche gymnasium, en maakte 
later zijne Studien le Halle, 
Göllingen, Erlangen, Berltyn 
en Jena, waar hij overäl be-
trekkingen aanknoopte met ge-
leerde tijdgenoolen, zoo als : 
HERDER, de beide SCHLEGELS, 
NOVALIS, FICHTE, NICOLAI, SCHRÖ
DER en anderen. Hij trad in 
deh echt met de dochter van 
den predikànt ALBERTI , welke 
hem twee dochters baarde, en 
later met deze tot déCalholijké 
Kerk terugkeerde. Langen tijd 
leefde TIECK alsnu met AUGUST 
WILHELM en FRIEDRICH SCHLE
GEL en VON HARDENBERG in in
nige vriendschap te Jena, waar 
zieh toenmaals ook FICHTE en 
SCHELLING bevonden. Van Jena 
begaf hij zieh naar Dresden 
(1801—1802), alwaar hij ge-
meenschappehjk met de SCHLE
GELS zijnen Musenalmanach in 
het licht gaf, en leefde vervól-
gens deels te Berltyn, deels in 
Ziebingen", een landgoèd nabij 
Frankfort a.0. Daarna reisde 
hij in gezelschap zijner zuster " 
en des vrijheeren VON KNORRING 
naar Italie, alwaar hij zieh tot 
in 1809 te Rome ophield. Hier 
was het dat zijne heschoüwin-
gen over de schilderkunst tot. 
rijpheid kwamen, en hij de 
oud-Duitsche gedienten , in de 
bibliolheek van het Vatikaan 
beoefende en copieerde; Op 
zijne terugreis overviel hem le 
5 • - • : 
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München eene ziekte, die zijn 
. leven in groot gevaar bragt , 

waarom Inj zieh aldaar lang 
moest ophouden, en na z'y'n 
herstel keerde hij naar Ziebin-
gen lerug. In 1818 ondernam 
hij eene reis naar London, orn 
aldaar voor zijn groot werk over 
SHAKESPEARE 'bouwstoffen te ver-
zamelen. Van daar teruggeko-
men, zelte hij zieh in 1819 in 
Dresden neder, en onderscheidde 
zieh sederl dat tljdstip bijzonder 
in het gebied der dichtkunst en 
critiek; ook werd hij aldaar tot 
koninklijk Saksisch hofraad be-
noemd,, en hem daarenbovea 
eene ambtelyke betrekking bij 
het tooneel gegeven, welke hij 
tot aan zyn vertrek van Dres
den behield, ofsehoon dezelve 
wegens verschillende redenen 
het gewensehte doel miste. Kort 
na de trooftsbestijging van FRE
DERIK WILLEM IV van Pruissen, 
werd TIECK aan deszelfs hof 
verbunden, en leefde sedert dien 
tyd meestal sukkelend le Ber
lijn of te Potsdam, waar hij 
zieh voornamelijk met de ver-
beteringen des tooneels bezig 
hield; hij overleed te Berlijn 
in Maart 1851. Van zijne veel-, 
vuldige letterprodukten noemen 
wij slechlsde volgende: l .o Her-
zensergieszungen eines; kunst
liebenden Klosterbruders, 1797; 
— 2.p Phantasien über die 
Kunst, 17A9; — 3.0 Bomanti-

sehen Dichtungen, 1 8 0 0 ; 
4.o Phantasus, eene vermeer-
derde -verzameling zijner vroeger 
reeds uitgegeven Verlellingen; 

5.o Allenglisches Thealer, 
1 8 1 1 ; — 6.0 Vorschule »um 
SHAKSPEARE, 1819; — 7.o Hra- ! 

maturgisvhe Blätter. Tot zpe 
sedert 1821 geschreven NoveU 
len behooren voornamelijk.- — 

^8,o Die Beisenden; — 9,o Dich-
lerleben, 2 dl.%- — lO.o Auf
ruhrinden Cevennen enz.; zijna 
-— I I .» Gedichte versehenen in 
3 dl .» , terwijl zijne Sämmlli-
chen Schriften, te Berlijn, 1828 
tot 1 8 4 6 , in 20 dl.» , zyn in 
het licht versehenen. 

. * TlEDGE (GHRlSTOPH AUGUST), 
den 1 4 December 1752 te Gar
delegen, in Allmark, geboren, 
studeerde sedert 1772 le Baut 
in de regtsgeleerdheid, was 
eenigen tijd secrelaris bij den 
landraad te Maagdeburg, ver-
liet echter weldra de juridische 
loopbaan, werd in 1776 gou-
verneur in Elrich, wäar bü 
met GÖCKINGK, GLEIM, Ki. 
SCHMIDT en ELISE VON DER RECKE 
bekend werd; in" 1784 volgda 
hij de uitnoodiging van GLEIM 
naar Halberstadt, werd in 1792 
privaat-secretaris van den Dom
heer VON STEDEBN te Neinslait 
bij Quedlinburg, in 1793 Dom-
commissaris • te Halberslait, 
leefde vervolgens in Maagde-
burg, Halle, Berlijn, bekwaro 
door tusschenkomst, van GLEIM 
èene kleine, vikariaatsprebenaa 
aan het Domstift te Halberstadt, 
reisde met roejufvrouw VON*>BK 
RECKE van -1805—1808 door 
Duitscltland i ZwUserland en 
Italie, bragt met haar den win
ter gewöoniijk te Berlijn door, 
sedert 1819 in Dresden, «8 

zomermaanden te Teplils_ 8 n 

Karlsbad, en overleed te Dres
den, den 8Maar t l 841 . TIGDSE 
trad als Her- en heldendichter 
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o p ; hij is godsdienslig en ze-
delijk, meer gevoelig en rhe
torisch dan diep poetisch en 
(in zijne Urania) diep christe-
lijk. Zijne eens bovenmate ge-
prezene Urania verscheen het 
eerst in, 1811 ; de 11.? uitgave 
in 1837. Zijne Sämmtliche 
Werke werden door EBERHARD 
in het licht gegeven, Balle, 
1823—29, 8 dl.1»; bfi uitg. ib. 
1 8 4 1 , 1 0 dl.» Zijn Lehn und 
poetische Nachlasz gaf FALKEN
STEIN in het licht, Leipzig, 
1841—42, 2 dl.» 

* TIELLANDT (WILLEM HEN
DRIK JACOB, baron VAN WES-
TREENEN VAN), uit een oud 
Utrechtsch geslacht, den 2 Oc
tober 1783 te 's Gravenhage 
geboren. Door zijne familie tot 
eene staatkundige loopbaän be-, 
stemd, doeh door de omwente-
ling van 1795 daarin gestuit, 
wijdde hij zieh van dat tijdstip 
af meer bepaald aan de beoefe-
ning der lotteren, oudheidkunde 
en vooralaan de bibliographic, 
waarvoor hij reeds in zijne jeugd 
eene groote'geneigdheidaanden 
dag legde. In 1804 gäf hij een. 
werkje in het licht getiteld: 
's Gravenhage in de XUI.e eeuw, 
en bij gelegenheid van de in-
stelling der Orde van de JJnie 
door koning LODEWIJK, schreef 
hij een Essai sur lesancietls 
ordres de Chevalerie, 1807, en 
werd hij door genoemden vorst; 
tot historiegraaf dier orde en 
tot adjunkt Rijks-archivarius 
aangesteld. Hij vervaardigde in 
1808 den catalogus der zoo 
rijko muntverzameling en der 
hoeken, nagelaten door P. VAN 

DAMME , en gaf daarop in het 
volgende jaär zijne Verhandeling 
over de uitvinding der Boek-
drukkunst in het l icht , waarin 
hij als slotsom van zijn onder-
zoek aanneemt, dat.». de boek
drukkunst hare geboorte en 
kindsche, vorming aan Holland 
te danken, heeft; dat Struats-
bürg haar verder opkweekte, 
maar da t . het voor Mainz be-
waard bleef hare opvoeding te 
voltooijen, en de vruchten van 
haar genie aan Europa medete-
deelen." In helzelfde jaarwerd 
hij door het koninklijkinstituut 
tot correspondent der 2 . e klasse 
gekozen. In 1813 nam hij een 
levendig en werkzaam deel aan 
het herstel van Neerlands on-
afhankelijkheid, en ontving twee 
jaren later van den koning de 
orde van den Nederlandschen 
Leeuw. Sedert gaf hij nog in 
het licht; l . o Becherches etc, 
(Naspormgen over het oude Fo
rum Hadriani en deszelfs over-
blijfsels bij }s Gravenhage), 1826; 
— 2.ö Nasporingen nopens de 
invoering der boekdrukkunst te 
's Gravenhage (in ä&a Kunst-m 
Leiterbode van 1828); — 3.0, 
Körte schets van den voortgang 
der boekdrukkunst inNederland 
in de XV.?, en hare vordere 
volmaking in deXVIfienXVILe 
eeuw, 1 8 2 9 ; — 4 . o Becherches 
etc. (Nasporingen over de natio
nale taal van het grootste ge-
deelte van het koningrijk der 
Nederlanden),' 1830; — 5.o 
Verslag der nasporingen omtrent 
de eorspronkelijke uitvinding en 
het vroegste gebruik der stere
otypische drukwijs, 1833, waarin 
hij de uitvinding aan Leydeü, 
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toekent; — 6.0 Nasparingen 
nopens zekeren Codex Psalmo-
rüm, in de Utrechlsche boekerij 
beruslende, 1838 ; — 7.o Iets 
over de afbeeldingen van LAU
BENS JANSZ. KOSTER, 1847 ; — 
8.o De zoogenaamde » Bewijzen 
voor de eehtheid en gelijkenis 
der ov.de afbeeldingen van KOS
TER" wederlegd, 1848 (in het 
üjdschrift de fyd). Zijne veel-
omvatlende kundigheden werden 
algeraeen erkend. Letterkundige 
maatschappijen, zoowel binnen 
als buiten 'slands boden hem 
haar lidmaatschap aan; verschil-
lende vorslen versierden zijne 
borst met hunne ridderorden. 
Koning WILLEM: I benoemde hem 
in 1836 tot staatsraad in bui-
tengewone dienst, en WILLEM 
I I verbond hem nader aan zieh,', 
door hem tot kamerheer, in bui-
tengewone dienst aantestellen. 
Sedert 1815 bekleedde hij de 
betrekking van thesaürier en 
chartermeester van den hoogen 
raad van adel, van welk colle-
gie hy in 1831 ook lid werd. 
Op h e t ' voetspoor van zijnen 
beroemden bloedverwant Mr. 
JOHAN MEEIIMAN (zie dat Art. 
•Wbk.-), had hij eene boekver-
zameling aangelegd, welke hij 
met aanzienlijke kosten, door 
uitgebreide correspondenüe, doch 
voornamelijk op zijne buiten-
landsche reizen, en door aan-
koopen in belangrijke auctien , 
vooral in die, der bibliotheek 
van MEERMAN, met eenen on-
waardeerbaren schat van kost
bare handschriften, zeldzame en 
raeest geschalte drukwerken, 
vooral der XV." eeuw verrijkt 
heeft; zoodat zijne boekerij eene 

der voornaamsle werd, welke 
door eenig privaat persoon is 
bijeengebragt, en alleen door de 
zoo zeer vermaarde Bibliolhma 
Speneeriana kon geevenaard 
worden. Daarbij bezat hij een 
uitgezocbt munticabinet, BD eene 
niet onaanzienlijke verzameling 
van Egyptische, Etrurische, 
Grieksche, Bomeinsche en Ger-
maansche oud- en zeldzaamhe-
den. Genoemde kostbare bibli
otheek; muntkabinet en njke 
verzamelingheefi VAN TIELLANDT 
bij uiterste wilsbeschikking aan 
het rijk der Nederlanden, ge-
legateerd, en maken tbans on-
der den naam van Museum 
Meermanno-Weslrenianum, eene 
afdeeling der koninklijke bibli
otheek te 's Gravenhage uit, 
van welke hij sedert'1829 raad, 
en sedert 1842 directeur was, 
en den bloei dier inrigting steeds 
belangeloos bevorderde en be-
hartigde; lerwijl hij tot kort 
voor zijn overlijden, den22No
vember 1848 te 's Gravenhage 
voorgevallen , de pligten aan die 
betrekking verbonaen steeds met 
voorbeeldelooze naaüwgezetheid 
vervuld heeft. 

* TOLL (KAREL, graaf VON), 
in 1778 in Ltffland geboren, 
werd in het land-kadeltenhuis 
te Petersburg opgevoed, trad 
als ofiicier in den generaal-staf, 
en vergezelde SUWAROW op den 
veldtogt in ltalie en in Zwilser-
land, maakte de veldtogten van 
1805, 1806 en van 1808-1812 
in Turhiß en in dezelfde hoe-
danigheid mede, en was bij het 
uilbarston van den oorlog w 
1812 kolonel. Als zoodanig ver-

http://ov.de
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koos hem KUTUSOW tot z'vjnen 
opper-kwartiermeester, en door 
hem werd een gedeelle der ope-
ratiën geleid, die den veldtogt 
der Russen in 1812, 1813 en 
1814 overwinnend maakten. Na 
den dood van KUTUSOW v. bevond 
TOLL zieh b'vjna altijd in het 
hoofdkwartier van keizer ALEX
ANDER, werd in 1812 generaal-
majoor en in 1814 luitenant-
generaal. Na den vrede van 
1815 was hij chef van den 
generaal-staf der eerste armée, 
en vergezelde als zoodanig den 
generaal DIEBITSCH in den oor-
log tegen de Türken, werd ge
neraal der infanterie, vergezelde 
DIEBITSCH in 1831 naar Polen, 
nam aldaar deel aan de eerste 
gevechten, voerde na den dood 
van DIEBITSCH het bevel over 
het leger, en begon de omtrek-
king van Warschau, ten einde 
het van den kant , van den 
linker oever des Wassels aan-
tevallen. Toen PASKEWITSCH al
daar aankwam, trok hij naar 
zijne vorige Stelling terug, nam 
na de beteugeling der Polen zijn 
onlslag en leefde als algemeen 
inspecteur der weg-communica-
tiën en staatsgebouwen, generaal 
der infanterie en adjudant-gene-
raal des keizers in Petersburg, 
waar hij in 1842 overleed. 

TOMMASINI (GIACOMO), een 
arts, en een vurige voorstander 
van de , leer der contra-stimu-
fons, leParmain 1768 geboren, 
speelde buiten zijn geneeskundig 
vak, eene werkzame roi in de 
administralie en de aangelegen-
heden van zijn land, Eersl lid 
"van den gezondheidsraad en in-
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specteur der gevangenissen, was 
hij,:toen Parma aan Frankryjh 
toebehoorde, een der twaalf ver-
tegenwoordigers dier hoofdslad, 
en laatstelijk algemeen prefec-
tuur-secrelaris in het dep. 1 van 
de Taro. Dikwerf door zijne me-
deburgers afgezonden, om met 
NAPOLEON over zeer netelige on-
derwerpen te handelen, kweet hij 
zieh met eer van deze zendin-
gen, en slond op het punt om 
als lid tot het Fransche wetge-
vende ligehaam beroepen le wor
den, toen de val des keizerrijks 
hem bepaaldelijk aan de weten-
schap lerug gaf. In 1816 als 
hoogleeraar aan de unfversiteit 
van Bologna beroepen, verbleef 
hij 14 jaren in die stad, en werd 
een der orakels van de genees-
kunde in ItaliS. MARIA LOUISE, 
zijne souvereine, benoemde hem 
tot hären honorairen lijfarts, en 
vereenigde op zijn hoöfd al de 
posten, welke de welenschap 
in de. hertogdommen aanbood. 
Daar hij zijne zorgen had toe-
gewijd aan de prinses CAROLINA 
van WALLIS (zie CAROLINA A . 
E. -Wbk.-), werd hij tijdens 
haar proces voor het hof der 
pairs, als getuige opgeroepen. 
In Engeland vielen hem groote 
eerbewijzen ten deel en voorname-
lijk bij de faculleit van Oxford. 
Zijne loopbaan is eene der roem-
rijkste geweestj verscheiden we-
tenschappelijke genoötschappen 
van Europa hadden hem in hun 
midden geroepen, of hem eere-
penningen toegekend. Hij over
leed le Parma den 26: November 
1846. Zijne lijkpiegligheden 
waren prachtig, meer dan drie 
honderd familien, benevens het 
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hof hadden er zich daen ver-
tegenwoordigen. TOMMASINI heeft 
veel geschreven en de roeeste 
zijner werken zijn in de voor-
naamste talen yan Europa ver-
tolkt ; wij willen sleohts de 
beide volgendo aanvòeren, welke 
den grondslag van zijnen roern 
uitmaken : 1.« Lesioni critiche.di 
fisiologia e patologia, Parma, 
1802 , 3 di.», gr. in 8 / o ; — 2.o 
Dissertazione ed altri scritti re
lativi alla nuova dottrina medica 
italiana, Bologna, 1821—26, 
5 di.», in 8 / o Eenige maanden-
voor zijnen dood gaf hij eea 
boekdeel " over de afwisselcnde 
koorlsen in bet l icht , dat in 
Italie eene groote sensatie te 
weeg bragt. 

TORENHO (don JOSÉ MARIA 
QUEYPO DE LLANO B.CIZ DE SA-
RAVIA COÌSDE DE), in 1786 te 
Oviedo in Asturie, uit eene der 
aanzienlijkste familién des lands 
geboren, begon zijne studién 
in de natuurkundigewetenschap-
pen en nieuwe talen in Easlilie, 
en bragt dezelve in Madrid ten 
eintle. Hij was in laatslge-
noemde slad, toen de Franschen. 
er zich den 2 Mei 1808 van 
meester maakten. Voi patriot-
lische geesldrift, snelde hy 
aanstonds toe, om in zijne ge-
boorteplaats den standaard des 
opstands te planten, en werd 
door de junta naar Engeland 
gezonden, om ondersteuning te 
vragen. Hij slaagde in zijne 
zending, en werd kort na zijne 
terugkomst tot de cortes afge-
vaardigd, waaronder het hem 
vergund werd zittiug te nemen, ., 
ofschoon hij (in 1811) den ver- li 

eischten ouderdom nog hiet be1-
reikt had. In deze vergadering 
speelde hij eene treurig gewig-
lige roi , door de révolutionnaire 
maatregelen, welke hij voor-
stelde en deed aannemen. lost 
na de terugkomst van FERDI-
KAND VII was hij genoodzaakt 
Spanje te verlaten, en kott eerst 
in 1820 in helzelve terugkeeren. 
Hij nam andermaal zitting oa-
der de cortes, waarin Mj echter 
minder opgewondenheid en ftieer 
kennis van zaken aan den dag 
legde. In 1823 andermaal ver
bannen , kwam hij te Parys 
zijn « verblijf houden, en be-
steedde er zijnen lijd aan het 
schrijven zijner tiistoria del 
levanlamiento, guerra y révolu-
don de Espana (Geschiedenis 
van den opstand, den oorhg 
en de omiventeling van Spanje), 
Parijs, 1 8 3 5 - 1 8 3 8 , 5 dl.», 
in 8 / o , rnede in het Hoogduitsch 
en Fransch vertaald, een werk 
dat hem als eenen grooten 
schrijver deed kennen, doch 
tevens zijne gevöelens van Hhe-
ralismus in het heldersle dag-
lichtsleide. № van de amnistie 
van 1833 gebruik te hebben 
gemaakt om zijn vaderland 
weder . le zien, verklaarde hij 
zich na den dood des konings, 
te gunste der koningin ISABEWA. 
en werd in het volgende jaar 
tot minister van financién be-
noemd. Daarna met de porte
feuille van buitenlandsche »• 
ken tot het presidentschap van 
den raad beroepen, erkende Inj 
de vreemde schuld, Schafte de 
Jesuiten af, en beperktedefliagt 
der municipaliteiten ; maar hg 
deed vruchtelooze pogingen, o№ 
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orde en wettigheid'te vereenigen; 
Door de opgewohdenë' party 
ov'erstelpt •,, îegde hij in 1835 
zijn gezag nederi, enkwam zijne 
laatste jären te Partys doorbrèn-
gen, alwaar hij in 1848 overleed, 

: * ITOROTELLI (GIROLAMO), in 
1693 te Cameli geboren, trad 
in 1709 in ,de orde der Jesui. 
ten, en oogstté weldra als kan> 
selredénaàr te Venelië eir Bologna 
grooten bijval in; en hetscheen 
dat de Voorzienigheid hem tot 
eenen waardigen opvolger vart 
den zoo zeer gevierden PAOLO 
SEGNERO had uitverkoren. • In 
zijne Lofrèden (Panegirici), ert 
zijne vasle-predikatiën (Quaresi
male), vinci men eene verhe-
vene volbeid der voordragt zonder 
gekunsteldheid, liefelijke har
monie bij gesladige afwisseling, 
levendige beschrijvingen, u i t g C ' 
zochte beeiden, en duidelijke 
en. krachtvolle bewijsgronden. 
Eenig in hunne soort zijn TOR-
NIELLI'S liefelijke sangstultjes op 
de IL Maagd MARIA (Canzoni 
Marinaresche in lode della sant. 
Vergine). TORNIELLI overleed in 
1752 loen hij na de voortreffe-
lijke predikatie over de liefde 
Gods (Süll' amor dì Dio) den 
zegen gegeven had, aa'n eene 
bloedstorting op de gewijde 
plaats. 

TOULLIER (CHARLES BONA VEN
TURE), een regtsgeleerde, in 
1760 le Rennes geboren, legde 
zieh vroegtijdig toe op de be-
oefening der regtsgeleerdheid, 
en werd voor de omwenleling, 
onder de juridische faculteit 
2 1jner geboorteplaats opgenomen.. 

Gedurende de staalkundige on-
lusten leefde hij in- de afzonde-
ring.: In 1 8 0 3 , bij de herstel-
ling der school" van t Rennes tot 
hoogleeraar benoemd, werd hij 
weldra deken derzelve. Beschul-
digd • van' in 1816 beginselen le 
hehben voorgedragen, welke 
der dynastie der BOÜRBONS vij-
andig waren, verloor h i j h e t 
dekanaat, 'dat aan den heer DE 
CORBIERES , een' zijner ambtge-
nooten, werdtoevertrouwd. Door 
deze ongenade gevoelig getrof
fen , trachtte TOULLIER er zieh 
voor -schadeloos; te stellen, door, 
aan zijn groot werk over hei 
burgerhjke wetboek nieuwe zor-
gen toetewijden; de «erste dee-
len schielen in het algemeen 
aan ontwikkeling te kort , en 
zijn beneden de andere. De 
Verhandelingen over de erfreg-
ten , de geschenkingen en de 
verbindtenissen zijn belangrijk 
door den rijkdom en de diep* 
zinnigheid, zoowel als door de 
juislheid en bondigheid der be-
oordeelingen. De verhandeling 
over het huwelijksverdrag, dat 
daarop volgt, is niet zoo zeer op; 

•dezelfde hoogle. TOULLIER heeft 
zijn ontwerp niel geheel. ten 
üitvoer gebragt; hij.heeft slechts 
de helft van het burgerlijke 
wetboek verklaard; maar zijne 
veelomvattende geleerdheid, de 
verscheidenheid zijner bekwaam-
heden en de uilgebreidheid 
van zijn vernuft wijzen hem 
onbetwistbaar, de eerste plaats 
aan onder diegene, welke over 
het geheel van het nieuwe 
Fransche burgerlijke regt heb-
ben'geschreven. In zekeropzigt 
beneden PROUDHON en POTHIER , 
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ovcrtreft hij beide in verheven 
heid 'van inzigten en diepzin 
nigheid van beschouwingcn'; zijn 
stijl, ofschoon dikwerf wijdloo 
pig, schiet noch in vloeibaar-
heid, noch in eene zekere 
sierlijkheid te kort. TOÜLLIER 
overleed te Bennes, den 19 Sep 
leraber 1835. Men heeft van 
hem: l.o Consultation etc. {fie', 
voelen over de wettigheid den 
huwelijken door de Fransche 
uitgewekenen voor hunne terug 
komst en de herstelling in hunne 
burgerlijke regten aangegaan), 
Parijs, 1817, in 8.vo; — 2.o 
Le droit etc. (Bet Fransche bür
gerliche regt), ib. 1811—31 , 
14 dl.», in 8 . v 0 ; 5 . e uitg. met 
eene alphabetische lafel, door 
JOUAULT , en een vervolg door 
J . B. DUVERGIER, ib. 1837, 16 
d l . n , in 8 / ° . 

TOÜRNON (graaf DE), in 1778 
geboren, leide onder ztjnevoor-
ouders den beroemden kardinaal 
aartsbisschop van Lyon, FRAN
CISCO DE TOCRNON (zie dat Art. 
-Wbk.-). In 1806 bijzitter in 
den staalsraad zijnde, trok hij 
de aandacht van NAPOLEON tot 
zieh, die hem weldra gewiglige 
bedieningen toevertrouwde. Tot 
bewindhebber der markgraaf-
schappen van Anspach en Bay
reuth benoemd, trachtte h i j , 
zoo veel als het hem mogelijk 
was, de gestrengheid der hem 
voorgeschrevene maatregelen te 
verzachten, en gedurende een 
ttjdverloop van drie jaren gelukto 
het hem den overwonnenen hun-
nen toestand dragelijk te maken. 
Door eene bende vijandelijke 
ruilerij in 1809 opgeligt,'werd 

hij Daar het bergslot van Mm 
hachs (in Hongarije) gevoerd, 
en hij den wapenstilstand, die 
op de overwinning van Wagram 
volgde, oan de vrijheid terug-
gegeven. In den loop deszelfden 
jaars tot de prefektuur van Borns 
heroepen, hield hy zieh aldaar 
bezig met de orgaaisalie eener 
behoorlijke policie, en met de 
verbetering der administralie van 
de gestichten van weldadigheid. 
Als een verlichte vriend derlcnn-
slen, deed hij de monumenlen 
herstellen, zette de opdelvingen 
met nadruk voort, en was niet 
minder bedacht op de gezondma-
king dan op de verfraaijingdier 
hoofdstad en der naburige plaal-
sen. Het resultaat zyner te dien 
einde gemaakte nasporingen, 
maakte hij publiek in een belang-
rijk werk in 1832 in het licht 
gegeven, onder den litelvan: 
Eludes etc. (Slatistieke studm 
over Rome, en het westelijhne-
deelle der Romeinsche Stal№} 
Onder de restauratie werd hij in 
1815 tot prefekt van Bordeaux, 
in 1818 tot rekwestmeester, en 
in 1821 tot prefekt van Lyonm 
staalsraad benoemd. Twee jaren 
later werd hij tot de kamer der 
pairs beroepen, waarvan hij zieh 
voorstelde de geschiedenis 
schrijven, toen.bij in 1834 over
leed. 

* TRATWNICK (LEOPOLD), een 
der meesl geachte Oostenrijkscne 
natuuronderzoekers, in l ' e y 

geboren, studeorde eerst in de 
regten, ging daama tot de ge; 
neeskunde over, en bekwarniHl 
zijne S t u d i e n zulk eene voor-
ingenomenheid voor de kroid-
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künde, dathij zieh voortaan uit-
sluilend aan dezelve toewijdde. 
Een aanzienlijk vermögen, dat 
hem van vaderszijde' was toe-
gevloeid, schonk hem de mid-
delen om zieh met nadruk aan 
zijn lievelingsvak toetewijden. 
Hij offerde dit geheele vermögen 
aan de kruidkunde op, en Steide 
er zieh mede te vreden, dat 
zijn streven in da kleinere krin-
gen der geleerde vrienden der 
natuur bijval vond en ook door 
de regering niet onopgeirierkt 
bleef. Door de laatste werd hij 
in; 1808 tot Gustos der ver-
eenigde K. K. hofnaturalien-
kabinetlen benoemd, in welke 
betrekking hij tot aan den dood 
van keizer FRANZ I* bleef, als 
wanneer zijne hooge jaren tot 
zijne pensionering en vervanging 
door professor ENDLICHER (zie 
dat Art.) aanleiding gaven. Hij 
werkte alsnu met zijne vaak 
geblekene onbaatzuchligheid, 
daar, hij onder anderen zijn eigen 
aanzienlijk herbarium , bij dat 
van het kabinet insmolt. Eene 
even zoo aangename als nuttige 
bezigheid was voor hem de 
briefwisseling,, welke hij gedu-
rende 55 jaren, met de voor-
naamste natuuronderzoekers al
ler nàtien, met A. VON HUMBOLDT, 
PERSOON, WILLDENOW, DE CAN-
DOLLE, MARTIUS , HALLER, BROWN, 
SMITH enz. onderhield. Hij over-
l e e d i n l 8 4 3 , en liet de volgende 
Schriften na : l.o Systematische 
Abhandlung der ganzen Natur
wissenschaft 1790; — 2.0 Flora 
Austriaca sicca; — 3,o The
saurus bolanicus ; — 4.o Getterà 
«ou» planlarum iconibüs obser-

H I . DEEL. D 

vàtionibusque illustrata; — 5.o 
Genera planlarum methodo na
turali disposila; •— 6.0 Synodus 
botanica, omnes familias, genera 
etc. pldntarumillustratisi — r 7o 
Die eszbaren Schwämme des 
österreichischen Kaiserthums ; 
— 8.o Literarisches Taschen
buch oder Conservatorium aller 
Resultate, Ideen und Ansichten 
aus dem ganzen Gebiete der Ge
wächshunde, enz. 

TRAVOT (de baron JEAN PIERRE), 
Fransch luitenant-generaal, in 
1767 te Poligny (Fr. Jura.dep.t) 
geboren, begaf zieh als eenvou-
dig sóldaat in een infanterie-
régiment, en klom in körten 
tijd op tot den rang van adju-
dant-generaal. Na met ond'er-
scheiding de eersle veldtogten 
der omwenteling te hebben me-
degemaakt, begaf b'rj zieh naar 
de Vendée, onder de bevelen 
van den generaal HOCHE. Met 
het achtervolgen van CHARETTE ( 
belast, maakte hij hem in 1796 
le la Chabotticre krijgsgevangen, 
en droeg veel bij tot de bevre-
diging der Westelijke deparle-
menten. Tot brigäde-generaal 
benoemd, ging hij voort troe-
pen tegen de Chouans aantevoe-
reh. In 1815 divisie-generaal 
geworden zijnde, werd hij naar 
Nantes gezonden j en dieride, 
tijdens de verovering van Por
tugal, onder den generaal JUNOT. 
Na de overeeukomst van Cintra 
begaf hij zieh naar het leger van 
Spanje, met hètwelke hij naar 
Franhriß terugkeerde. B'y het 
gevecht van Toulouse Voerde hij 
hei bevel over eene afdeeling, en 
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• onderscheidde zieh door zijne 
koelbloedigheid, Bij de terug-
komst van NAPOLEON in 1815, 
met de Westelijke departemen-
ten belast, leverde hij den Ven-
deers, die onder de beyelenvan 
LABOCHEJAQÜELIN de wapens we
der hadden opgevat, verschei
den gevechten, en slaagde er 
andermaal i n , om de rast in 
dat ongelukkige land le her
stellen. NAPOLEON beriep hera 
tot de kamer der pairs, maar 
hij nam er geene zitting in. 
Ten gevolge der tweede reslau-
ta t ie , aan het privaat leven 
teruggegeven, werd hij in 1816 
voor eenen krijgsraad belrok-
ken , en ten dood veroordeeld. 
Nadat deze straf verzacht was, 
werd hij naar het kasteel van 
Harn vervoerd; na verloop van 
twee jaren, maakte de hertog 
van AngouUme een einde aan 
zijne gevangenschap. Hij werd 
aan zijne familie teruggegeven. 
De rampspoeden, welke hij had 
ondervonden, hadden zijn ver
stand gekrenkt, waarvan hij het 
gebruik niet terugbekwam. Te 
Montmartre in een krankzinni-
gen-geslicht geplaatst, overleed 
hij aldaar in 1836. Zijne zacht-
heid en zijne verzoenende in
borst hadden hem de erkentenis 
van de inwoners der Vendee 
yerworven. Op kosten van het 
dep.» is hem op het voornaam-
sie plein der stad Fontenay een 
rnetalen standbeeld opgerigt. 

TriEMOlLtE of TlUMOÜILLE (Lo-
DEW1JK BE LA). —- In hetWbk. 
opgegeven als in 1490 geboren, 
moet syn J 1460. 

TBENEDIL (JOSEPH), een tretir-
dichter, te Cahors in 1763 ge
geboren , kwam, na zijne hu-
maniora met roem volbragt te 
hebben, te Toulouse zijne regts-
geleerde S t u d i e n maken; maar 
drie kroonen, welke hij in de 
bloemspelen behaalde, bepaal-
den zijne roeping voor de dicht-
kunst. Daar h i j zieh met de 
opvoeding van eenen zoon van 
den heer DE CASTELLANE had 
belast, deelde hij het lot dier 
familie. In 1793 hegaf hij zieh 
onder een Fransch corps in de 
dienst van Spanje; na den Py 
reneeschen vrede, kwam hij in 
1802 in zijn vaderland terug. 
Nadat een keizerlijk decreet in 
1806 de oprigling van drie sonn-
altaren (aulas expiatoires) had 
bevolen, tot herstel der heilig-
schending jegens de asch der 
koningen van Frankriß ge-
pleegd, gaf hij in. het licht: 
Les tombeaux etc. (De grafplaat" 
sen van Saint Denys), een dicht-
stuk dal verscheiden uitgaven 
bekwam, en dat hem eeneüen-
jarige kroon verwierf. Monw, 
wiens medeleerling hij was ge-
weest, deed hem eenen post 
van opziener bij de bibliotheelc 
van het arsenaal geven.. Hij 
overleed in zeer godvruchlige 
gevoelens den 7 Maart 1818. 
Behalve het reeds genoemde 
treurdicht heeft men van hem; 
l . o L'orpheline etc. (Het u>» 
meisje des Tempels), treurzang, 
1814, waarin hij op de tref
fendste wijze de rampen van 
MADAME schildert,- — 2.o Mw 
tyre etc. (Marteldood van UM- • 
WIJK XVI) j _ 3.o Caplim 
etc. (Gevangenschap van P ' ü S 
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VI), 1815, enz. AI dezestuk-
ken zijn gezamenlijk uitgege-
V.an, Patfjs, 1817 en 1824, in 
8 . Y 0 , voorafgegaan door eene 
uilmuntende Verhandeling over 
hei Treurdieht. De schrijver 
"vindt er de eerste voorbeelden 
van in de gewijde boeken, en 
beproeft om den lofzang op 
Jog iAg (Eccl XLIX, 1—9) rnet 
de eigene woorden der H. Schrift 
te herstellen. Hij spreekt ver-
volgens over den lofzang van 
EZECHIÖL; J O B , de Psalmen en 
de Boeken der koningen bieden 
höm denkbeeiden tot treurzan-
gen aan. Van daar gaat hij 
tot de elegie bij de Grieken en 
Romeinen over, onderzoekt beur-
telings den vooruitgang en het 
verval derzelve bij de nienwere 
volken tot op onze dagen. Zijne 
verzen zijn welluidend, hebben 
eenen sierlijken stijl, en boeze-
men tegelijker tijd teedere en 
godvruchlige gevoelens in. 

* TRESCHOW (NIELS) een, door 
de verspreiding der critische.filo-
zofie in Denemarken en Noorwe-
gen zeer verdienslelijke geleerde, 
te Brammen in het Zuiden van 
Noorwegen geboren» werd in 
1771 conreclor aan de school 
te Drontheim, in 1780 rector 
in Helsingör, in 1789 rector 
der eathedraalschool te Christi-
ania en Jid eener commissie 
ter verbetering des sohoolwezens 
in Denemarken, en in 1803 
hoogleeraar der wijsbegeerle in 
Koppenhagen. Bij droeg veel 
"Ü tot de stichling der Frede-
rifa- Universität, waarvoor hij 
tot werkelijken staatsraad werd 

D 

benoemd, en in 1813 ging hij 
als hoogleeraar der wijsbegeerto 
naar Chrisliania. Als afgevaar-
digde dier s lad, yaadde hij op 
de buitengewone storthing van 
1814 tot de vereeniging met 
Zweden aan. Nadat deze ge-
volgd was, werd hij tot staats
raad , en chef van het dep.' voor 
kerk- en schoolvvezen benoemd. 
In 1826 nam TBESCHOW zijn 
ontslag, en overleed in 1833 
op zijn landgoed bij Chrisliania. 
Hij schreef onder anderen: Ze-
deleer, voor volk en staat; — 
Beginselen der grondwelgeving; 
— Geest des Christendoms. 

TREVERN (JEAN FRANCOIS MA
RIE LEPAPE DE), den 22*October 
1754 te Morlaw in Neder-Bre-
tagne geboren, kwam in 1775 
in bet seminarie van St. Ma
gloire te Parijs, alwaar hij , na 
zijne theologische S t u d i e n ge-
maakt te hebben, gedurendo 
drie jaren conferenliemeester 
was. Bij het verlalen van het 
seminarie volgde hij de leergan
gen der Sorbonne, en werd in 
1784 tot doctor in de godge-
leerdheid bevorderd. In het 
zelfde jaar tot priester gewijd, 
werd hij weldra benoemd tot 
algemeen vikaris van den abbe 
LA LUZERNE, bisschop van Dan-
gres. Van dat tijdstip af nam 
hij een levendig deel aan de 
werken van dien onvermoeiden 
verdediger der godsdienst (zie 
LALUZERNE -Wbk.-). Daar hij 
geweigerd had den eed op de 
burgerlijke conslilulie der gees-
telijkheid afteleggen, zag hü 
zieh verpligt zijn vaderland te 

d 2 
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vertäten en de wijk naar Enge
land te nemen. Zijne talenten 
deden hem weldra onderschei-
den , en bij werd in de aan-
zienlijksle gezelschappen van 
Londen toegelaten. Het was 
alsloen, dat hij het plan ont-
wierp tot een -werk, hetwelk 
hij laier onder den tilel van: 
Diseussion amicale (Vriendschap-
peltyk onderzoek) heeft in het 
licht gegeven, en dal bestemd 
was , om de vooroordeelen der 
Protestanten tegen de catholijke 
godsdienst uit den w e g t e rui-
men. Hij verzamelde er bijna 
alle bouwslofien toe , toen bij 
zieh naar Oostenrijk begaf, om 
er zieh met de opvoeding van 
vorst PAUL ESTERHAZT te belas
ten. Deze nieuwe belrekking 
belelte hem niet, om zijn werk 
voorttezetien en weldra was bij 
•in -Staat om hetzelve te doen 
drukken. Het is ontegenspre-
kehjk een der beste controvers-
schriften. De slijl deszelven is 
zuiver en eenvoudig, en de ver-
schillende leerstellingen worden 
er met even zoo vele diep- als 
scherpzinnigheid in behandeld. 
Hetzelve heeft krachldadiglijk 
bijgedragen tot de godsdienstige 
beweging, die tegenwoordig in 
Engeland plaats heeft. In 1814 
in Frankrijk teruggekeerd, be
gaf de abbd DE TREVERN zieh 
gedurende de honderd dagen 
andermaal naar Oostenrijk, en 
kwam eerst in 1818 in zya 
vaderland terug. Op zijne door-
reis hield hij te Straatsburg 
met hol beste gevolg conferen-
tien over de bewijzen der gods-
dienst. Dezelve werden laier 
gedrukl onder den litel van-. ' 

- T R I , 

Discours etc. (Verhandelkgen 
over het ongeloof en over <k 
zekerheid der christelijke opm-
baring). In 1825 tot bisschop 
van Aire benoemd, werd hij in 
1827 op den stoel van Straats
burg verplaalst. In het volgende 
jaar vereerde hem KARELX, die 
hem eenen bijzonderen eerbied 
toedroeg, met den titel van 
staatsraad. Het clericale onder-
wijs was een der voornaamsfe 
voorwerpen zijner herderlijke 
zorgen. De abbe DE Tninm 
loonde zieh ten allen tijde den 
verdediger der gezonde leerin
gen; met uitgebreide kündigte-
den vereenigde hij een levendig 
geloof en eenen vurigen ijver, 
die hem tot een der beroemdste 
bisschoppen hebben gemaakt. 
In het laatste van zijn leven, 
bekwam hij tot coadjutor eerst 
den abbe" AFFRE (zie dat Art.), 
die echter op den aartsbisschop-
pelijken stool van Partys werd 
geplaatst, en daarna Mg.r Ites> 
die hem opvolgde. Hij overW 
te Marlenheim, waar bij zijn 
verblijf hield, den 27 Augustus 
1842. 

* „ TBJESNECKER (FRANZ TO« ; 
PAULA), een beroemde sterre- < 
kundige, den 2 April 1745 le 
Kirchberg, in Oostenrijh bene-
den de Ems, geboren, werd in 
zijn 16.o jaar Jesuit, studeen» 
later in de wijsbegeerte en wis-
künde , werd filozonsch doctor 
en lid van önderscheidene aka- • 
demien, en maakte zieh, naaSI 

bij in 1781 adjunkt, en » 
1793 astronomist, aan he tH> ' 
Observatorium te Weenen F 
worden was, bi( de sterrekun«« 
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en wiskundige aardrijksknnde 
werkelijk verdienstelijk. Zoo 
ontwierp hy zonnen-, maan-, 
mars- en mercurius-tafeleo, die 
in de door hem bereitende en 
uitgegevene Wiener Ephemeriden 
van 1794—1806 geplaatst zijn. 
Vorder was TRIESNECKER zeer 
werkzaam bij de opmetingen 
van West-Gdlicie en Neder-Oos-
tenrijk, waärvoor hg het ridder-
kruis der Leopoldsorde bekwam; 
Hij overleed te Weenen den 29 
Januarij 1817, en had LITTROW 
(zie dat Art.) tot opvolger. 

TRIEST (PIERRE JOSEPH), een 
zeer verdienstelijke priester, den 
31 Augustus 1760 le Brüssel 
geboren, ontving, na zijne Stu
dien in het seminarie van Me-
chelen te hebben volbragt, den 
10 Junij 1786 de priesterwij-
ding, en oefende het eerst de 
heilige bediening uit te Meche-
len, daarna te Assche bij Brüs
sel, en in 1791 anderrnaal als 
kapellaan te Mechelen. Om-
trent dezen tijd kon rnen zijnen 
ijver en zijne zelfopoffering 
waarderen, in eene besmettelijke 
ziekte, welke in de hospitalen 
der stad verschrikkelijke ver-
woestingen aanriglte. Nadat de 
inval der Franschen in Belgie, 
dat land aan al de gestrenghe-
den van het directöriaal bestuur 
had overgegeven, werden er een 
aantal priesters verontrust en , 
vooral na den 18 Fructidor werd 
de vervolging algemeen. TRIEST, 
genoodzaakt om zieh verborgen 
te houden, hield echter niet 
op, met gevaar zelfs van zijn 
Jeven, om de bedieningen van 

zijn ambt uitteoefenen ,• telkens 
als hij er degelegenheidtoevond. 
Na het concordaat tot desservitor 
der kerk van den H. MARTINUS 
te Benaix benoemd, begon hij 
met het .suchten eener school 
voor de arme kinderen. In 1803 
pastoor van Lovendeghem, bij 
Gend, geworden, legde hij er 
de grondslagen van zijn gesticht 
der Zuslers van liefdadigheid 
van JESUS eh MARIA, eene in-
stelling verschallende van die , 
welke in Frankrijk onder den 
zelfden naam bekend i s , doch 
die döor denzelfden geest geleid 
wordt, en zieh aan dezelfde 
werken toewijdl. TRIEST deed 
weldra afstand van zijne pastorij 
om zieh uitsluitend aan zijne 
nieuwe congregatie toetewijden, 
welke bij besluit van den 2 5 
Junij 1806 , eene eerste goed-
keuring onlving. Het was echter 
voor dezen deugdzamen geeste-
lijke niet genoeg een zoo schoou 
werk geslicht te hebben, hij 
bragt nog een ander tot stand, 
om tot tegenhanger en aanvul-
ling van het eerste te dienen: 
het was namelijk dat der broe-
ders van liefdadigheid, aan het 
onderwijs der armen, en aan 
de zorg der zieken, weezen, 
doofslommen en krankzinnigen 
toegewljd. Verscheiden jaren 
daarna stichtte deze in zijnen 
ijver onvermoeide man, de Zus
lers der kindschheid van JESUS , 
om de vondelingen en zieke 
kinderen beneden de tien jaren 
te verplegen, en omvatte alzoo 
in zijne voorzienende bezorgd-
heid, de behoeften aller stan
den en jaren. In 1816 begaf 

d 3 
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TRIEST zieh naar Rom, om 
van den heiligen Stoel de goed-
keuring zijner congregatien en 
instellingen te bekomen. Eene 
breve van den 9 September 
van dat jaar verleende hem dit 
gunstbewijs. Koning WILLEM I 
benoemde den heer TRIEST in 
1818 tot ridder van den Neder-
landschen leeuw, en zond hem 
kört daarna, als koninklijk ge-
schenk, eenen bijbel volgens 
de verlaling van DE SACJ. In 
1834 bezochten de koning en 

. de koningin der Beigen zijn ge
sticht der Zuslers van liefdadig* 
heid, en waren zoo zeer voldaai\ 
over hetgene zij aldaar zagen, 
dat koning LEOPOLD den waar-
digen TRIEST eigenhändig met 
het krnis der Leopoldsorde ver-
sierde. De onvermöeide TRIEST 
hield zieh nog met het denkbeeld 
bezig, om een gestiebt van af-
zondering en toevlugt voor oude 
en arme priesters opterigten, 
maar de dood belette hem dit 
heilzame werk ten uitvoer te 
brengen. Hij eindigde den 24 
Junij 1836 een leven vol van 
V e r d i e n s t e n , na den troost te 
hebben genöten, van op eene 
buitengewone wijze de verschil*-
lende gesuchten te zien bloei-
j e n , welke de godsdienst en 
de menschheid hem te danken 
hebben. 

* TROMMSDORFF (JOHANN BAR
THOLOMEDS), een beroemde art> 
senijberoider, te Erfurt den 8 
Mei 1770 geboren, was de zoon 
van eenen arts en apolheek-
bezitier, bezocht de school en 
het gymnasium zijner geboorle-
plaats, kwam in 1784 als apolhe-

kersleerling te Weimar, daarna 
als apolhekersbediende le Stettin, 
Stargard en Hamburg, en nam 
in 1794 de apotheek zijn vaders 
in Erfurt over;, in 1795 werd 
hij hoogleeraar in de schei- en 
naluurkunde aan d e , in 1819 
opgehevene, universiteit vanür* 
fürt, en legde in hetzelfde jaar 
den grondslag tot het zoo be-
roemd gewordene pharmaceutic 
sehe instiluut. In 1809 werd 
TROMMSDORFF medicinaal-raad, 
in 1811 vorstelijk Schwarzburg-
Rudolslädtsche höfraad, in 1823 
director der koninklijk Pruissi-
sehe akadeinie van algemeen nut
tige wetenschappen in Erfurt, 
en in 1834 koninklijk Pruissiscli 
geheime hofraad. TROMJISDOHF? 
overleed den 8 Maart 1837. Hij 
heeft zieh zeer verdiensfelpS6" 
maakt, ten opziglö van de we-
tenschappelijke ontwikkelingder ^ 
pharmacie, vooral door de stich-
ting .van zijn Instituut, waaruil 
eene reeks der bekwaamslescnf 
kundigen en kruidrhengerä ip 
voortgekomen, alsmede àooi 
de oprigting van zijn J a « * 
der Pharmazie, dat het eers» 
pharmaceutische lijdschrift i» 
Duitschland was, en gedurenj 
meer dan veerlig jaren 
tot 18.34) dôor Tmrnsw0 

werd in het licht gegeven. -r 
Van zijne talrijke overige sen«* 
ten verdienen genoemd le w (»' 
d e n : l.o Systematisches Bs* 
buch der Pharmacie, 
1792; 4.o uitg. 1831, <f# 
gedrukt, en inhetNederduiÇ 
en Zweedsch vertaald; T , ' 
Lehrbuch der phamaceuf'J 
Experimentalchemie, ^'¡1 
1796; 3.e uitgave, 1 8 » > № 
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het Zweedsch vertaald; —• 8.0 
Chemische Receplirkunst, Erfurt, 
1,797; 5.e uitg. 1826, 00k na-
gedrukt, en vertaald in het 
Fransch, Italiaansch en Neder-
doitsch; — 4.0 Handbuch der 
pharmaceutischenWaarenkunde, 

•Erfurt, 1799; 3.<= uitg. 1822; 
— 5.o Systematisches Handbuch 
der gesammten Chemie etc., 8 
dl.n, Erfurt, 1800—1807; 2.? 
uitg. 1805—1820, 00k in het 
Russisch vertaald; — 6.0 Die 
Apolhekerschule, ib. 180.3 ; 2.« 
uitg. 1810, vertaald in het 
Deensch, Fransch, Italiaansch, 
Russisch, Nederduitsch, Poolsch, 
enz. 

TRUGUET (LAURENT JEAN FRAN-
cois), Fransche admiraal, in 
1752 te Toulon geboren, begaf 
zieh in den ouderdom van 15 
jaren als kweekeling onder de 
marine,; en werd weldra onder 
de compagnie der vlag-gardes 
opgenomen. Hij had reeds, het 
zij als garde, het zij als scheeps-
vaandrig, acht zeetogten medeger 
maakt, toen de Aroerikaansche 
oorlog uitborst, waarin hij met 
pnderscheiding diende. Aan den 
staf van den graaf D'ESTAING ver
bünden, vergezelde hij hem op 
zijne verschillende togten, en had 
na den ongelukkigen aanval van 
Savannah., het, geluk hem het 
leven te redden. Deze daad ver
Schafte hem het kruis van den 
H. LODEWIJK , dat aan jonge offi-
cieren niet anders dan wegens 
schitterende feiten werd verleend. 
In Europa teruggekeerd, volgde 
hy den heer DE GHOISEUL op 
2 P e reis naar Griekenland, die 

I) d 

de magtiging verzocht, om hem 
op zijn gezanlschap naar Turkije 
medetenemen. TRUGUET bekwam 
het bevel pver een korvet, dat 
ter beschikking van den gezant 
moest blijven, en werd daaren-
boven belast met het onderwijs 
van de offleieren der Turksche 
marine, voor welke hij eene 
praktische Verhandeling schreef 
over de Scheepsbewegingen, en 
over de Grondbeginselen der 
Scheepstaktiek, die in het 
Turksch vertaald te Konstanti-
nopel gedrukt werden. Gedu-
rende zijn verblijf in den Levant, 
ontwierp hij naauwkeurige kaar-
ten van den Archipel, de zee 
van Marmorn en de Zxvarte 
zee, en volgens geheime In 
struction der regering, trad 
h i j , in het belang van den 
Franschen handel, in onder-
handeling met de bey's van 
Egypte, alsmede met de voor-
naamste opperhoofden der Ara-
bieren van de Woeslijn. Bij 
zijne lerugkomst in Frankriß, 
in .1787 ontving hij van den 
koning betuigingen van tevre-
denheid over de wijze, waarop 
hij zieh van zijne verschillende 
zendingen gekwelen had , en 
.werd in 1791 naar Engeland 
gezonden, om de veerkracht 
der Britsche zeemagt te beoer 
fenen. In 1792 tot scheeps-
kapitein benöemd, werd hij in 
hetzelfde jaar nog tot den rang 
van schout-bij-nacht verheven. 
Daar de val des troons, de uit-
voering had doen verschuiven, 
van het groote plan, dat hem 
was loeverlrouwd, werd zijn 
smaldeel beslemd, om de be-
4 
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wegingen des légers le onder-
stehnen, waaraan de verovering 
van Piémont was opgedragen, 
en vervolgens ontving hij bevel 
om Sardinia' te gaan aantasten ; 
maar deze onderneming mis-
lukte hem en hy geleidde z'yjn 
smaldeel naar Toulon terug. In 
slaat van beschuldiging gesteld;. 
werd hy in hechlenis genomen, 
en bekwam eerst na den 9 Ther
midor zijne vrijheid weder. Door 
het directorium tot minister van 
marine benoemd, haaslte hy 
zieh om hei zeewezen te reorga
n i s e s , door de oude offleieren, 
die afgezet waren of in dekerkers 
smaentten , terugteroepen ; ver-
zekerde, in weerwil van ontel-
bare hinderpalen, de dienst der 
havens, en hield zieh bezig om 
de Fransche kolonie'n in Ame
rika, in slaat te stellen orä 
aan de aanvallen der Engeischen 
het hoofd te kunnen bieden. 
Hij had het plan ontworpen, 
om eene landing in Engeland 
en lerland te doen. Die in 
Ierland mislukte, die naar En
geland werd niet eens beproefd. 
TRUGUET in het ministerie van 
marine vervangen, werd tot 
gezant te Madrid benoemd, 
maar op den oogenblik, waarop 
hi j , in overeenstemming met de 
Spaansche ministers, zieh bezig 
hield, om door nuttige wijzi-
gingen in deregering, eeneom-
wenteling voortekomen, welke 
toenmaals even zoo ligt le lei
den als le voorzien was , werd 
hij van Madrid teruggeroepen, 
en lot loon zijner diensten naar 
Holland verbannen. Na den 
18 Brumaire tot staatsraad be
noemd , werd hij kort daarna 

met het bevelhebberschap over 
verschillende flotilles belast, 
welke de omstandigheden hem 
niet toelielen in zee le doen 
steken.. Bij de verheffing van 
NAPOLEON tot keizer, Voerde hij 
het bevel over de zeemagt van 
Brest: da'ar dil corps zijne af-
keerigheid van genoemde ver
heffing had aan den dag gelegd, 
maakte de hieuwe keizer er 
TRUGUET verantwoordelijk voor, 
en na hem als bevelhebber en 
staatsraad te hebben afgezet, 
schrapte hij hem van de lijst 
van het legioen van eer. Na 
eene vijfjarige ongenade, werd 
TRUGUET lot zee-prefect le iJo-
ehefort, en na de vereeniging 
van Holland met Frankriß, 
tot directeur der marine in de 
Hollandsche depar'tementen be
noemd. De gebeurtenissen van 
1814 voerden hem naar Partys 
terug. In 1815 werd hij door 
den koning belast, met het 
nemen van de noodige maatre-
gelen, ten einde de bezelling 
van Brest door vreemdelingen 
voortekomen. In 1819 tot pair 
benoemd, hield hij niet op deel 
te nemen aan de verhandelingen 
over de marine, welke hem een 
aantal harer Verbeteringen to 
danken heelt. Hij overleed te 
Partys, den 2 7 December 1839. 
De admiraal ROUSSIN heeft in 
de kamer der pairs (zilting van 
3 Junij 1840) zijne Lofredc 
uitgesproken. 

* TURNER (EDWARD), een schei-
kundige, in 1797 op Jamaika 
geboren, was de zoon van eenen 
rijken grondeigenaar, kwam, 
nog zeer jong zijnde, naar 
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Groot-Brillannie, bezocht de 
school in Bath, beoefende ver-
volgens t e . Edinburgh de ge-
neeskunde, en voornamelijk de 
scheikunde, en werd aldaar in 
1819 tot Med. Dr. gepromoveerd. 
Hi) bereisde alsnu hel vaste 
land, en hield zieh langen üjd 
in Parijs en in Göttingen op. 
In 1824 werd Inj leeraar der 
scheikunde aan de universiteit 
•van Edimburgh; in 1828 be-
kw'am . hij eene beroeping als 
hoogleeraar der scheikunde aap 
de nieuw opgerigte universiteit 
van Londen, en overleed aldaar 
aan de longlering, den 12 Febr. 
1837. Behalve verscheiden kleine 
verhandelingen' schreef TURNER: 
l . o An introduction to the study 
of the laws of chemical combi
nation , Edimburgh, 1 8 2 5 , in 
het Hoogduitsch vertaald; — 
2.o Elements of chemistry, 
Londen, 1828j 7.« uitg. door 
JUST. LIEBIG en WILLIAM GREGORY, Londen, 1840—1842, 
mede in het Hoogd. verlaald, 
en in Amerika bij ' herhaling 
nagedrukt. 

* TWENT (A. C<), Nederlandsch 
vice-admiraal in 1769 geboren, 
trad den 28Maar t1782, endus 
als 13jarige knaap, i n ' s l a n d s 
zee-dienst. Hij werd dadelijlc op 
een fregat geplaatst, en bragt 
het volgende tiental jaren, bijna 
zonder verppozing, aan boord 
door, of in 'srijks overzeesche 
bezittingen, die hij achtereen-
volgende, bijna alle, bezocht. 
Het oorlogsschip zelf wasdeslijds, 
oök voor jongelingen uit aanzien-
lijke geslachlen, waartoe TWENT 

D 

behoorde, de school voor den 
aahstaanden zeeofficier. Inzon-
derheid schijnt hij voor zijne 
opleiding veel verpligt te zijn 
geweest aan den kundigen kapi-
tein J. 0 . VAILLANT, met wien 
hij , na in 1788 reeds tot luite-
nant opgeklommen te zijn, lot 
in 1793 in Oost-lndie bleef. Den 
20 Mei 1794 diende hij als eerste 
offlcier op het fregat de Waak-
zaamheid, kapitein VAN HAMEL, 
bij den merkwaardigen strijd, 
waarin dit fregat zieh zoo lang 
moedig tegen twee grootereFran-
sche oorlogsschepen verdedigde, 
tot dal het rijke konvooi koop-
vaarders, hetwelk de onzen be-
schermen moesten, zieh had 
kunnen redden. Een hardekrijgs-
gevangenschap in Frankrijk, 
tijdens het schrikbewind, was 
ook voor TWENT het loon dezer 
zelfopoffering. Wei gelukte het 
hem, in July 1 7 9 5 , naar het 
vaderland terugtekeeren, maar 
daar hij tot die zeelieden be-

• hoorde, voor wie het denkbeeld, 
om Nederland zonder Oranje te 
dienen* ondragelijk was, zag hij 
zieh tot eene vrijwillige balling-
schap genoodzaakt. Sedertvoerde 
hij op een der oorlogsschepen be
vel , waarop het gezag van WIL
LEM V , als admiraal-generaal 
steeds werd erkend, en verliet 
den stadhouder niet, dan nadat 
deze in 1802 de hem overge-
blevene getrouwen van hunnen 
eed had onlslagen, en de oude 
Hollandsche vlag ook op het 
schip van den kapitein-luitenant 
TWENT was nedergehaald. Op 
daartoe bekomen aanzoek, ging 
hij n u , even als andere Hol-

d 5 
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landsche zeeofficieren , in Rus
sische zeedienst over, in welke 
dienst Inj, als kommandaht op 
een linieschip, vooral bij de 
verovering van Anapa, in de 
Zwarte zee, roemrijke wapen-
feiten volbragt. Toen echter in 
het najaar van 1808 Rusland 
ontrouw werd aan de tot nu 
toe gevolgde staatkünde, door 
aan Engeland den oorlog te 
verklaren, verliet hij de vreemde 
dienst, en keerde naar Holland 
lerug, waar koning LODEWIJK 
dadehjk z'yne Ve rd i ens ten er-
kende, hem tot lid en secreta-
ris van den raad van marine, 
onder het voorzilterschap van VAN EINSBERGEN benoemde, en 
later het bevelhebberschap over 
groote afdeelingen der flotille, 
op de Zuiderzee en de Zeeuvi-
sehe stroomen opdroeg. Even 
als alle vaderlanders begroette 
hij de omwenteling van 1813 
met dea meesten geestdrift. 
Hij was he t , die in de hag-
chelijkeJVovemberdagen van dat. 
jaar, door VAN HOGENDOBP daar-
toe gemagtigd, van Scheve
ningen in zee s tak, om de 
kruisende Engeische vloot op 
te zoeken, en als in zegepraal 
met een detachement Britsche 
mariniers in Nederland terug-
keerde. Later werd hij door 
koning WILLEM 1 äan het hoofd 
van het bestuur van het loods-
wezen geplaatst, welke betrek-
king hij tot het einde van 
1845 met voorbeeldeloozen ijver 
en naauwgezetheid vervülde. 
Het behoorde tot zijne aange-
naamste herinneringen, dat hij 
den grondslag had gelegd tot 
het fonds van het loodswezen, 

waarin, onder zijn beheer, al-
lengs een kapitaal van ettelijke 
milioenen werd bijeengebragt. 
De eerste gewapende zeestoom-
schepen van onze marine zijn 
onder zijne leiding gebouwd en 
in dienst gesleld. Het kom-
mandeurskruis der orde van 
den Nederlandschen Leeuw en 
het ridderkruis met de ster der 
orde van de eikenkroon strek-

j ten ten bewijze van den prijs, 
' dien oök WILLEM II op zijne 

werkzaamheden en künde Steide. 
Zijne 6 laatste levensjaren bragt 
hij in welverdiende rust door. 
Zijn hoofd bleef helder tot den 
laatsten oogenblik, en zijne be> 
langstelling in 's lands zeewezen 
was , toen hij den 3 Januarij 
1852 te 's Gravenhage den geest 
gaf, nog even sterk, als toen 
h i j , vol van herinneringen aan 
den roemrijken zeeslag op Dog
gersbank , als knaap zijn leven 
aan* 's lands dienst wijdde. 

TVGHSEN (OLAF GERHARD) , 
een beroemde kenner der Oos-
tersche talen, den 14 Decern-
ber 1734 te Tondern, in het 
Sleeswißksche, geboren, was de 
zoon van eenen armen kleer-
maker , doch kwam, door tus-
schenkomst van een aanzienlijk 
beer , op het gymnasium te^fc 
tona. Reeds in zijne eerste 
jeugd wist hij van alle zieh 
hem aanbiedende gelegenheden 
om talen te leeren gebruik je 
maken. Met het beste gevolg 
beoefende hij de Grieksche en 
Latijnscho oudheden, het En-
gelsch, hot Arabisch, het Ethi-
opisch, het Hindostansch enz.j 
doch bij voorkeur hield Inj 
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zieh hezig met het Rabijnsch-
Hebreeuwsch en het Joodsch-
Duitsch. De gemakkelijkheid 
waarmede het hem gelukte deze 
verschilfende talen te spreken 
en te schrijven , deed de aan-
dacht van D.s J. H. CALLENBERG 
op hem vestigen, die hem, doch 
zonder eenig gevolg, in eene 
zending gebruikte, waarvan het 
doel was , om de Joden in het 
Noorden van Duitsohland, in 
Pruissen, Denemarken en Salt-
sen te bekeeren. Door hertog 
FREDERIK van Mecklenburg naar 
de nieuwgestichte nniver.si.leit 
van Bützow beroepen, hadTvo'n-
SEN aldaar in het begin slechts 
den titel van leeraar; maar 
in : J763 werd hij tot gewoon 
hoogleeraar der Oostersche talen 
benoemd. Toen de Universiteit 
van Bützow met die van Bos-
tock werd vereenigd, werd hij 
in 1789 in dezelfde betrekking 
derwaarls verplaatst, en tevens 
als eerste bibliothekaris aange,-
steld. Hij bekwam achtereen-
volgend de litels van hofraad, 
kanselarijraad en aartskanselier, 
werd tot lid der koninklijke 
maatschappij van Upsal en der 
akademie van opschriften van 
Slökholm, tot honorair lid der 
akademie van Padua, der ko
ninklijke maatschappij van Kop

penhagen, van die van Berlijn, 
van München enz. benoemd. 
Alle deze onderscheidingen vlei-
den zijne ijdelheid' zeer, die 
buitendien soms groot genoeg 
was, om hem in paradoxe denk
beeiden, waarvan hij de valsch-
heid niet kon miskennen, eene 
oogenblikkelijke zegepraal te 
doen zoekenj intusschen heeft 
hij aan de Oostersche letter-
kunde, in twee harer takken, 
gewigtige diensten bewezen: de 
verklaring namelijk van verschei
den Arabische opschriften, en 
der muzelmansche gedenkpen-
ningen. Hij overleed te Rostock, 
den 30 December 1815. Onder 
zijne voornaamste werken, die 
echter wegens den sekte- en stel-
selgeest, met een groot wantrou-
wen moeten gelezen worden, 
noemt m e n : l.o Tentamen de 
varus codkum hebraicorum vete-
ris Testamenli mamscriptorum 
generibus, Rostock, 1772, in 
S.yoj — 2.0 De valschheid der 
Joodsche muntenmet omschriften 
in Hebreeuwsche of Samaritaan-
sehe letters, aangewezen, ibid, 
1779, in 8-voj — 3.o Over de 
middelen om het lijdvak der 
Hebreeuwsche handschriflen des 
bijbels te kennen, ib. 1786, in 
8.™ De beide laatste in het 
Hoogduitsch. 

http://nniver.si.leit
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U ß A B T E V L A R R I Z A B A L ( D o » 
ANTONIO), een SpaanscheStaats
mann de afstammeling van een 
oud Navarreesch geslacht, werd 
in 1817 door den Russischen 
gezant aan het hofvanMadrid, 
BAILLI TATITSCHEPF, denkoning 
van Spanje aanbevolen, en steeg 
van dien oogenblik af steeds 
hooger in deszelfs gunst. In 
het bijzonder werden hem ver
scheiden gewigtige aangelegen-
heden toevertrouwd, die de vorst 
voor de oogen der ministers wilde 
geheim houden, Hij handelde 
bij vöortduring in de innigste 
verstandhouding met den Rus
sischen gezant, en bewerkte 
onder anderen voornamelijk den 
aankoop der Russische schepen, 
die tot den overtogt der Spaan
sche troepen naar Amerika be-
stemd waren. Intusschen werd 
h i j , in weerwil der gunst in 
welke hij bij FERDINAND VII 
stond, kort voor de uitbarsting 
der ömwenteling van 1820, voor
namelijk door den invloed van 
den minister, hertog DE SAN 
FERNANDO, naar Segovia verban
nen, keerde echter na het aan-
nemen der constitutie door den 
koning te gelijk met denzelven 
naar Madrid terug, zonder echter 
zijnen vroegeren invloed dadelijk 
te kunnen herwinnen. Intus
schen leidde hij de geheime brief-
wisseling van FERDINAND "VII met 
den keizer van Rusland en an

dere vorsten en werkte zeer 
ijverig aan de organisatie .van 
den eersten koningsgezindenop-
stand (1822). Na de herstelling 
van het kbninklijk gezag in 1823, 
nam zijn invloed dagelijks meer 
toe, en hij gaf aanleiding tot 
den val van het ministerie VICTOR 
SAEZ. In 1824 werd hij tot 
secretaris van het ministerie; 
en tot staatsraad met den rang 
van minister benoemd, leidde 
echter in de daad als chef het 
ministerie, waarin hij het Bus-
sische belang begunstigde, be
werkte den val van het feort 
daarop zamengestelde ministerie 
OFALIA en bragt ZEA-BERMÜDEZ 
aan de spits der regering. Daar 
UGARTE echter weldrä inzag, 
dal hij door de verkiezing van 
ZEA de gunst der absolutisten 
verloren had, sloot hij zieh aan 
den voornaamslen vijand äes-
zelven, CALOMARDE aan, ten 
einde hem ledoen Valien j daar 
ZEA zulks echter weldra be
merkte , leidde hij het daarheen, 
dat de koning den 17 Maart 
1825 zijnen voormaligen gun* 
steling tot gezant in TvrP 
benoemde, ten einde hem oit 
Spanje te verwijderenj toenbij 
echter den gezantschapspost van 
de hand wees, gaf ZEA hem je 
kennen, dat hij dan ten rmns t f l 

Madrid verlaten, en zieh naar 
Toledo begeven rhoest. ÜOARTE 

vertrok alzoo naar Turpem 
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werd reeds in 1827 teruggeroé-
pen, moest echter in het begin 
te Vittoria en later te Burgos 
verblijven en bekwam, toen hij 
in Mei 1829 op het puntstond, 
om zieh naar Madrid te begeven, 
het bevel, om zieh 15 mijleh 
vatt de hoofdstad en van de 
konibklijke lusthuizen verwij-
derd te houden. Hij begafzich 
alzoo naar Buitrago én daarna 
naar Guadalaxkra. Eindelijk 
bewerkte de minister GALOMARDE 
in Junij 1830 zijne terugroe-
ping naar Madrid, waar hij 
echter nog in hetzelfde jaar over-
leed. 

UGGERI (de abbé ANGELO) , een 
beroemde oudheidkundige, in 
1754 te Gerra in Lombardie 
geboren, legde zieh toe op de 
beoefening der kunslen eh oud-
heid, zonder de pliglen des 
priesterschaps te verzuimen, en 
verkreeg weldra door de ver
schilfende gebouwen, waarmede 
hij verscheiden Steden van Italie 
versierde, den roem van eenen 
zeer bekwamen bouwkundige. 
Met geestdrift voor de oudheid 
bezield, vestigde hij zieh te 
Borne, alwaar hij zoo vele ge-
legenheden moest vinden, om 
zijne geleerdheid en ongeloofe-
lijke scherpzinnigheid leoefenen. 
Zijne werken openden voor hem 
de voornaamste geleerde genoot-
schappen, en verwierven hem 
de vriendschap der beroemdste 
mannen, zoo als onder anderen 
van CANOVA, D'AGINCOURT ende 
VISCONTI'S. LEO XII verkoos hem 
in 1825 tot secretaris der com-
missie, met het herslel der St. 
•PauJws-kerk belast. UGGERI over-

leed te.JRome, den 11 October 
1837. Zijn voornaamste werk 
is : Journée pittoresque des edifi
ces de Rome ancienne (Fransch-
Italiaansch), Rome, 1800 en 
volg. jaren , 7 dl.n, in lapgwer-
pig 4.*°, met platen. 

- * URBAN (CHRISTIAAN), in 1790 
te Monljoie bij Aken geboren, 
legde zieh vroeg op de toonkunst 
toe , en componeerde reeds in 
z'y'n twaalfde jaar Variation voor 
de viool, die algemeenen bijval 
vonden. Aan de keizerin JOSEPHINE voorgesleld zijnde, werd 
hij naar LESOEOR, den kapel-
meester der keizerlijke käpel , 
gezonden, en na verloop van 5 
jaren in die kapel opgenomen. 
Onder do reslauratie en meer 
nog na 1830 steeg zijn roem 
zoo zeer, dat hij in velermea
ning voor den eerslen vioolspeler 
van Parijs doorging. Zijne lie-
velings-instrumenten waren de 
Viole d'amour, viool, bas-viool, 
aan welke hij eene eigendom-
melijke stemming wist te geven, 
en piano-forte. Voor hem compo
neerde MEYERBEER het zoo vaak 
gecritiseerde accompagnement 
tot HAOUL'S romance, in het 
eerste bedrijf der Huguenots. 
URHAN heeft veel bijgedragen lot 
de verspreiding in Partys van 

.Duitsche muzy'k, zoo als van 
SCHUBERT , BEETHOVEN enz. Se-
dert 1836 verviel hij in eene 
zekere mystiek, die zijnen kunst-
arbeid belemmerend in den weg 
trad. Eene smartelijke ziekte 
noodzaakte hem eindelijk om 
voor zijne belrekking bij het 
orkest als eerslen vioolspeler to 
bedanken. Den 4 February 1845 
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volgde z i j D dood. Zijne compo-
sitiën zijn niet z e e r lalrLjk, maair 
bondig; voor da piano: Les Re
grets; —- La Salutation ange-
lique; — Les Lettres etc. Toen 
hij zijne belrekking bij het or-
kest begon, deed hij aan zijnen 
geestelijke de belofte, niramer 
eenen blik op het tooneel le zul-
len werpen, en onverbrekelijk 
hield hij dezelve. Hij zag slechts 
naar zijne partij en den direc
teur , in de tusschen-akten las 
hij stichtelijke boeken. 

* Uz (JOHAN PETER), eenbe-
kende lierdichter, in October 
1720 le Anspach geboren, stu> 
deerde te Halle in de wijsbe-
geerte en regtsgeleerdheid en 
oefende zieh met GÖTZ en GLEIM 
in de dichtkunst. HORATIUS en 
ANACREON waren zijne iievelin-
gen. In 1748 werd hij secre-

— ü Z. 

taris in zijne geboorteplaats,in 
1763 assessor bij het landgeregt 
in Neurenberg, en in 1790di-
reclor en geheimraad aldaar. 
Hier overleed hij als Pruissisch 
werkelijke geheime juslilie-raad, 
landregter enz. , aan de gevol-
gen eener beroerte, in Mei 1796, 
en werd als een edele, werk-
zarae, menschljevende man be-
treurd. Uit zijne liederen spreekt 
een opgeruimd gemoed, en zijne 
Oden zijn een leerboek der he-
minnelijkstezedelessen. Totzyne 
voornaamsle werken behooren: 
l . o Die Kunst stets fröhlich zu 
seyn, esn leerdicht, 1760; — 
2.o Lyrische Gedichte, 1749; — 
3.o Sieg des Liebesgottes, in 
4 gezangen; — 4.o Prosaischen 
UeberSetzung der gesamtnten 
Werken des Horaz, 1773;-— 
5.o SämmtUche poetische yferke, 
nieuwe uilg. 1804. 
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VAIÍE (SILVAIN CHARLES, graaf 
»E), maarschalk van Frank
riß, in 1773 le Brienne gebo
ren , werd in den ouderdom 
van acht jaren, als kweekeling 
des konings, in de militaire 
school dier stad benoemd, van 
waar hij tot die van Chdlons 
overging. In 1792 onder-luite-
nant geworden, deed hij zieh 
in al de oorlogen der republiek 
en des keizerrijks opmerken, 
werd in 1809 brigade-generaal, 
bestuurde de artillerie bij de 
belegeringen van Lérida, Tor
toso, Meguinensa, Sagonta, en 
werd, na de innerning van Tarra
gona tot den rang van divisie-
generaal verheven. In 1814 tot 
rijks-graaf benoemd, werd hij 
gedurende de honderd dagen mel 
de wapening van Parißs bélast. 
In 1 8 1 8 , door den minister 
van oorlog beroepen als lid der 
commissie von verdediging des 
koningrijks, deed hij eenstelSel 
van algemeene wapening aan r 

nemen der verslerkte Steden eh 
uitgestrekte kusten, ' die ten 
westen en ten zuiden de gren
zen van Frankriß uitmaken. 
Vier jaren later tot eersten in-
specteur van de centrale dienst 
der artillerie benoemd, onder-
nam hij om alle hervormingen, 
alle verbeleringen ten uitvoer te 
hrengen, waarvan eene langdu-
r 'ge ondervinding hem de nood* 
zakelijkheid had aangeloond. De 

diensten, welke hij bewees wa
ren zeer gewigtig, en om hem 
voor dezelve te beloonen, ver-
hief de koning hem in January 
1830 tot de waardigheid van 
pair van Frankrijk. Toen na 
de Julij-omwentelingidepost van 
algemeen inspecteur der artille
rie was opgeheven , keerde hij 
tot het privaat leven terug,be-
gaf zieh naar het Loiret-don.1, 
al waar hij zijnen smaak voor 
den akkerbouw opvolgde. Maar 
weldra benoemde hem het nieu-
we bestuur tot staatsraad, daarna 
tot opziener der kruidmolens en 
salpeterhulten ; deze administra-
ti.e had aan hem vele verbete" 
ringen te danken. I n 1834 tot 
de kamer der pairs teruggeroe-
pen, werd hij in 1837 bij de 
tweede belegering van Constan-
tine met het bevel over de st-
lillerie belast, nam nadendood 
van den generaal DAMRÉMONT 
(zie dat Art .)de leidingvanhet 
beleg op zieh, en maakte zieh 
spoedig meester van de stad. 
Bijna gelijklijdig tot maarschalk 
van Frankrißc en gouverneur-
generaal van Algeria benoemd, 
breidde hij in dat land de Fran-
scheheerschappij uit, deed Slora, 
Milah, Sélif, Koleah, Blidah 
bezelten, en leidde in 1 8 3 9 , 
met den hertog van ORLÉANS 
(zie dat Art.) de onderneming 
der Uzeren paarten, welke met 
den besten uitslag bekroond werd. 
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ШЫ de oorlog met ABD-EL-
KADER op nieuw ontstoken was, 
werd liij tegen het einde van 
1840, door den generaal Bu-
GEAUD (zie dat Art.) vervangen. 
In Frankriß teruggekeerd, ging 
htj voovt met zijne pligten te 
vervullen, niet aileen in de ka
mer der pairs, maar overal waar 
.de regering zijne ondervinding 
noodig had. Hij overfeed te 
Parijs, den 17 Augustus 1846. 
Degraaf MOLE sprak in de ka
mer der pairs (zitling van 5 
Augustus 1847) zijne lofrede uit. 

. * VALENTINI(GEORG WILHELM, 
vrijheer vois), een beroemde 
schrijver over de krijgskunst, 
in 1775 te Berlijn geboren, 
maakte- als tweede luitenant 
den veldtogt aan den Bijn mede, 
werd bij Landau gewond, kwarn 
in 1803 in den Pruissischen 
generaal-staf, werd kapitein en 
was in 1806 bij Saalfeld in 
de nabijheid van prins Loms, 
loen deze viel; wist zieh aan 
de-capitulatie van Lubek door 
de vlugt te onttrekken, be
reue te het leger en nam in 
1809 zijn ontslag, om zieh in 

.Oostenrijksche dienst te.bege-
ven , alwaar hij adjudant van 
den prins van Oranje werd. In 
1810 trad hij in Bussische 
dienst, maakte aldaar den veld
togt tegen de Türken mede en 
werd Juitenant-kolonel, ging 
later' echter in denzelfden rang 
weder in Pruissische dienst over. 
In 1 8 1 3 , 1814 en 1815 was 
VALENTINI chef van den .gene-
raal-siaf van York en- daarna 
van BÜLOW. Hij werd daarop 
generaal, en in 1828 chef van 

den algemeenen staat van mili-
taire onderwijs en inspecteur 
der kadetlen-geslichlen en mili-
taire-scholen. Hij overleed als 
luitenant-generaal in 1834. Tot 
zijne werken behooren: l.oDus 
Gefecht bei Saalfeld dm 10 
Oktober, Koningsbergen,1806; 
— 2.o Die Lehre vom Kriege, 
1 8 1 0 — 2 4 , 4 dl.«; 3.« uilg. 
ib. 1 8 3 3 ; 3.o Abhandlung 
über den kleinen Krieg, ib. 
1 8 1 0 ; 6.o uitg. ib. 1833; -
4.e Versuch einer Geschichte 
des Feldzuges von 1809, Ber
lijn, 1812 ; 2.« uitg. ib. 1818, 

VALERV (ANTOIKE CLAUDE), 
in 1789 geboren, was van zijne 
jeugd af werkzaam in de bu
reaux van den JFranscben slaals-
raad , ofschoon zijn letter-
kundige smaak weinig met die 
betrekking strookle. Reeds had 
hij met beroemde mannen 
vriendschapsbelrekkiugen aange-
knoopt. De heer DE CiiäTEAU-
BRIAKD bejegende hem met wel-
Willendheid, en moedigde zijne 
eerste schreden in de loopbaan 
der lederen aan. Weldra (1815) 
werd hij tot bibliolhekaris van 
het kasteel van, Saint-Cloud be-
noemd en zeven jaren later 
(1822) werd hij conservateur der 
bibliolheek van het Louvre, en 
inspecteur der bibliotheken van 
de overige koninklijke kasteelen > 
welke hedieningen hij in 183° 
verwisselde met die van bibli
olhekaris des konings in de 
paleizen van Versailles en "fi-
anon. De uitgave zijner eerste 
lellervruchten had niet doen 
vermoeden -wat hij eenniaai 
zoude zijn; maareene reisdöor 
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Stalie maakte hem zijne ware 
roeping bekend; na zoo vele 
anderen, gevoelde hij zieh ge-
roepen, om dat schoone land 
afteschilderen. Om er op eene 
gepasle wijze over te spreken, 
wilde hij het door zieh zelven 
kennen, en het diep beoefenen. 
Met dat doel hezocht hij het 
tot zes malen, en knoopte er 
talrijke betrekkingen aau. Ook 
geniet zijn werk eenen welver-
dienden roem. Hij overleed te 
Parijs, den 16 January 1847 , 
in zeer godsdienslige gevoelens. 
Behalve eene uilgave der Wer
ken (CEuvres) van XAVERIUS DE 
MAISTRE (zie. het slot van het 
Art. MAISTRE -JOZEF , graaf DE-
Wbk.), waarbij hij eene Voor-
rede en verscheiden wijsgeerige 
beschouwingen voegde, heeft men 
van hem: l .o Etudes etc. (Zede-, 
staat- en leiterkundige Studien 
enz.), Parijs, 1823; 2 . e uitg., 
1824, in 8.T° Deze Studien 
zijn het werk van een'reglscha-
pen man, van eenen geleerden 
letterkundige en van eenen gees
tigen .schrijvcr; — 2.o Sainte 
Perine, gelijktijdige herinnerin-
gen, ib. 1826, in 12.™" Bit 
geestige verhaal is niet van be-
valligheid ontblootj deschrijver 
heeft in deze schildering, het 
werk van een fijn en kiesch 
penseel, zachte en kalme be-
langwekking weten te versprei-
den; — 3.o Voyages' etc. {Ge
schied- en leiterkundige reizen 
door Italic, qedurende dejaren 
1826, 1827 en 1828, en*.)., ib. 
1831—33, 5 dl.», in 8.™;2.° 
uilg. 1838 , 3 dl.», in 8.™, 
met eene kaarl. Deze tweede 

Hl DEEL. . E 

uilgave, mei al datgene verrijkl, 
wat de schrijver bij nieuwe be-
zoeken van Italie had opge-
daan, is in verscheiden talen 
vertolkt; en van de eersle uil
gave verscheen in 1835 te Brus-
sel een nadrùk, in één deel 
royaal 8.T°; — 4.o Voyages etc. 
{Reizen door Corsika, het eiland 
Elba, en Sardinie), ib. 1837 tot 
1838, 2 dl." in 8 .vo; mede in 
1838, te Brüssel, in 2 dl.« in 
18.«1«, nagedrukl; — 5.o l'Italie 
confortable, 1 8 4 1 , in 1 2 . m o , 
gelijktijdig in het Fransch en 
in het Engelsch in het licht ge-
geven ; — 6.° Curiosités etc. 
(Italiaansche zeldzaam- en bij-
zonderheden), Parijs, r 1842, in 
8 . T ° ; — 7.° La Science de la 
vie (De welenschap des levens 
enz.), uit Italiaansche schrijvers 
getrokken en verlaald , 1 8 4 2 , 
in 8 . v 0 ; — 8.° Correspondance 
etc. (Onuilgegevene briefwisseling 
van MABILLON en MONTFAÜCON 
met Italie), 1846, 3 d U in 
8.™ Dit werk is zamengesteld 
uit brieven, gednrende de beide 
laatste eeuwen uit Frankrijk 
naar Italie, en uit Italie naar 
Frankrijk,'door de beroemdsle 
benediktijnen van dien lijd gc-
schrëven. VALÉRY heeft onuilge-
geven nagelaten eene Reis door 
Sicilie, bestemd om zijn werk 
over Italie tecompleteren, en 
een Lafontaine voor hinderen, 
eene keuze vol oordeel en smaak. 
gedaan, uit de" Fabeis van den 

•geesligen fabeldichler, met eene 
oordeelkundige Voorrede en Aan-
teekeningen, welke aan deze 
verzàmeling, eene zekere nieu-
wigheid, en eene wezenlijke 

e 
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nuttigheid bijzellen. Dezelve 
was bestemd voor deopvoeding 
van twee dochtertjes desschrij 
vers. . 

VAN LOO. — Zie Loo. 

* VATER (JOHANN SEVERIN), 
een kenner der Oostersche la 
len ea schriftverklaarder des 
Ouden Testaments aan de uni-
versiteit van Halle, werd den 2 7 
Mei 1771 te Altenburg, waar zjjn 
vader hof-advokaat en syndicus 
was, geboren. Na eene grondige 
beoefening, der klassieke, zoo 
wel als der Hebreeuwsche talen, 
belrok hij in 1790 de univer-
siteit van Jena, en legde zieh 
onder GNESBACH , DÖDERLEIN en 
PAULUS op de godgeleerdheid loe. 
In 1792 hegaf hij zieh naar Halle, 
om zieh onder • AUGOST WOLF 
nog meer in de philologie te 
bekwamen; bij NIESJEYER. hoorde 
hij opvoedingsleer, en gaf aan 
de laalste klasse van het wees-
huis godsdienstonderwijs. In 
1794 Irad hij als privaat-docent 
op, nadat hij over de Rhetorica 
van ARISTOTELES eene Verhande* 
ling geschreven had , en tot 
Dr. in de wijsbegeerte bevorderd 
was. In Jena tot buitengewoon 
hoogleeraar benoemd, onderwees 
hij de Hebreeuwsche taal, doch 
na den dood van SCHULZE in 
1 8 0 0 , volgde hij de beroeping 
naar Halle, als hoogleeraar der 
theologie en Oostersche talen, 
alwaar hij door navorschingen 
belrekkelijk de Mozaische Schr i f 
ten en dekerkelijke geschiedenis 
zieh met roem bekend maakte. 
De ophefling der universiteit 
van Halle en het ongelukkige 

Jot dier slad in 1806 bewogen 
hem in 1 8 0 9 , om zieh als 
hoogleeraar der godgeleerdheid 
naar Koningsbergen te begeven. 
Wijl het luchtsgestöl aldaar zeer 
nadeelig op zijne gezondheid 
werkte, was hem in 1820 de 
gelegenheid zeer welkom om 
weder naar Halle terugtekeeren, 
Doch hij was, in weerwil van 
verscheiden badreizen, nie! tum 
in S t a a t , zijne reedsondermijnde 
gezondheid duurzaam te herstel
len , en na nog eenige jaren 
gesukkeld te hebben, overleed 
hij den 1 6 Maart 1826. Van 
zijne grondige kennissen der 

• Oostersche talen getuigen: 1.' 
zijne Hebräische Sprachlehre, 
1797 ; — 2.o het Handbuch 
der hebräischen, syrischen, chal-
däischen und arabischen Gram
matik, 1801. Zijne taalkundige 
nasporingen leidden hem tot de 
beoefening der algemeenespraak-
k u n s t , als resultaat daarvan 
versehenen in 1801 : 3.° Ver
such einer allgemeinen Sprach
lehre, en reeds vroeger in 17Ö5. 
4.o Pasigraphie und Antipasi-
graphie; daarria bewrkle bij: 
5.o Grundsätze der allgemeine» 
Sprachlehre, 1804, volgens Sit-
VESTRE DE SACY (zie dat Art. 
•Wbk.-), en werd 6.o de voort-
zetter van den Milhridates van 
ADELUKG (zie dat Art. -Wbk.-), 
1809. Ook de nieuwere talen 
trok hij in het bereik zijner 
onderzoekingen, in 1807 ga» 
hij in het l icht : 7,o Tabellen 
der deutschen Sprache, in net-
zelfde jaar schreef hij zijne 
8.o Grammatik für polnische < 
en in 1808: 9.° für'russisch« 
Sprache, waarvoor bij als be-
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wijs van erkentenis, in 1813 
de Wladimir-orde ontving. In 
18Ö8 verfaond Inj zieh met VER-
TDCH tot de uitgave van: 10,° 
Archiv für Ethnographie und 
Linguistik, Tot zijne theologi
sche Schriften behooren: 11,° 
Commentar über den Penta
teuch, 1802—1805; — 12,° 
Uebersetzung und Erklärung des 

. Proph. AMOS , 1810 ; — 13." 
Schulausgabe des Neuen Testa
ments, 1824. Voor de kerke-
lijke geschiedenis. leverde hij : 
14.° Allgemeine Geschichte der 
christlichen Kirche, nach der 
Zeitfolge, seit dem Am fange der 
Reformation bis auf die neueste 
Zeit, — enz. 

VAXOUT (JEAN):, . in 17§2 te 
Villß'Franche geboren , werd , 
na in de collégien van PSrtys 
goede studiën te hebben ge-
maakt, bijzonder secrelaris van 
den baron BQISSV-D'ANGUS , pre-
fekt van het Charente-d^, en 
volgde dien hekwamen adminis
trateur naar Àngoulême, alwaar 
hij tot in 1814 verbleef. Gedu-
rende de hooderd dagen onder-
prefekt, eerst leRlaye en daarna 
leLibourne, zijnde, meende hij 
bij den val des keizerr'y'ks zijn 
ontslag te moelen nemen. In 
1816 secretaris geworden van 
den beer DECAZES, toènmaals 
minister van algemeene policie,. 
werd hij twee jaren later tot 
ooder-prefekt van Semur be-
noemd. In. 1820 nit zijne he-
trekkingen ontslagan, legde hij 
zieh van dit lydslip af toe op 
de beoefening der letteren, die 
voor hem bij de waarneming 

zijner openbare posten slechts 
eeneuitspanning waren geweest. 
In 1822 verbond de hertog van 
Orleans hem aan zijnen persoon , 
door hem den post van biblio-
thekaris van het Palais-Royal 
toetevertrouwen. Van dien oogen-
blik af verliet hij de loopbaan 
van publicist, en wijddo zieh 
geheel aan zijnen smaak vobr 
de seboone kunslen toe. In 1831 
tot afgevaardigde van Côte-d'Or 
verkozen, sprak hij dikwerf in 
de kamer; zijne redevoeriqgen 
over de doodstraf, over lief; 
pantheon en andere verwierven 
hem de achting zijner ambtge-
nooten. Zijne wetgeyende werk-
zaamheden beletteden hem niet 
die der leiterkunde voorltezetlen. 
Hij was juist tot lid der Fransoho 
akademie benoemd, toen de om-
wenleling van den 24 February 
uitborst. Hij volgde LODEWIJK 
PHILIPPUS in de ballingschap, 
en overleed in Engeland, in 
November 1848. Behalve ver
scheiden slaatkundige brochu
res, die derzelver belangrijkheid 
enkel van de omstandigheden 
ontleenden, heeft men van hem: 
l.o Les aventures etc. (De loi-
gevallen der dochter eens ko-
nings), Partys, 1820—21, in 
8 , T 0 , eene allégorie, die onder 
den ligten sluijer eener geeslige 
sçherts, groóte slaatkundige 
waarheden verborg; — 2.° Les 
gouvernements etc. (De verlegen-
Würdigende of conslitulioneeh 
regeringen op hel congres van. 
Troppàu), 1821, in 8.™ ; — 
3,o De l'Assemblée etc/ (Over, 
de consliluercnde vèrgadering), 
1822, in 8 . v 0 ; — 4.0 Catalogue 

e 2 
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etc. (Geschiedkundige en beschrij 
vende catalogus der schilderijen 
en portrelten der verzameling van 
den her log van Orleans), Parijs, 
1823—30, 8 6 V , in 8.™,Deze 
aanleekeningen zijn onder het 
bijzondere opzigt van den prins 
zamengesteld, en bevalten zelfs 
verscheiden, door hem geschre-
ven stukken ; — 5.o Galerie etc, 
(Gelithographieerde gdlerij der 
schilderten van den hertog van 
Orleans), ib. 1825—29, 2 dl.», 
gr. in fol.; — 6 .o Histoire etc, 
(Geschiedenis van het Palais-
royal), ib. 1830, in 8.™; — 
7.° Histoire etc. (Gelilhographi 
eerde geschiedenis van het Pa-
lais Royal), ib. 1833—34 , in 
fol.; — 8.° La conspiration etc. 
(De zamenzwering van CELLA-
MARE) , eene episode uit het 
regentschap, ib. 1832, 2 d l . n , 
in 8.f°; — 9.° Le chateau d'Eu 
(Het kasteel van Eu), gesehied
kundige aanleekeningen, ib id , 
1837, 5 dl.», in 8 . T O ; — lO.o 
Souvenirs etc. (Geschiedkundige, 
herinneringen der koninklijke 
residentien van Frankrijk), Pa
rijs, 1839—45, 6 dl.», ' in 
8.™, enz. 

VACBLANC (VINCENT MARIE 
VIENNOT, graaf DE), in 1756, te 
Montargis (Fr. Loiret- dep.*) ge
boren , begaf. zieh in dienst bij 
het verlaten der militaire school, 
en werd. in 1789 verkozen tot 
secretaris des adels van het 
landvoogdijschap van Melun. In 
1791, door het Seine en Marne-
dep.* tot de wetgevende verga-
dering afgevaardigd, werd hij 
weldra een der voornaamste le-
den van de koningsgezindeparlij. 

Onder het schrikbewind vogelvrij 
verklaard, wist hij zieh aan de 
vervolgingen zijner vijanden te 
ontlrekken, en kwam eerst na 
den 9 Thermidor weder ten voor-
schijn. Tijdens dé beweging, 
die legen de convenue ontsiond, 
pre.sideerde hij de afdeeling Pois
sonnière. Ten gevolge van den 
13 Vendémiaire ten dood ver-
oordeeld, wist hij de waakzaam-
heid der policie le verschalken, 
en werd later lot afgevaardigde 
bij den raad der vijf-honderden 
verkozen. Eerst tegen het einde 
van 1796 kon hij zijne verkie-
zing doen wettigen. Men be-
schouwde hem als de ziel der 
verdachte bijeenkomsten der 
parli^van Clichy, hetisdaarom 
dat zijn naam als een der eersten 
op de proscriplie-lijst van den 18 
Fructidor voorkwam. Tot bal-
lingschap veroordeeld, begaf hij 
zieh naar Zwilserland, daarna 
naar Duitschland, van waar hij 
eerst na den 18 Brumaire terug-
kwam. Naauwelijks terugge-
keerd, werd hij door den senaat 
tot hot wetgevend ligehaam be-
roepen, alwaar h i j , na eenige 
weifelingen, eenen huitengewo-
•nen ijver aan den dag legde, 
om de heerschzucht van BONA
PARTE te dienen. In 1804 can-
didaat bij den behoedenden se
naat geworden, werd bij een 
jaar later tot de prefectuur van 
het Moezel-dep.t beroepeh, daarna 
tot rijks-graaf en commandeur 
van het legioen van eer verhe-
ven. Daar' hij zieh in 1815 der 
lerugkomst van NAPOLEON vijan-
dig had getoond, zag bij zieh 
verpligt de vlugt le nemen, 
verlrok naar Luxemburg en van 
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daar naar Gend, alwaar hij ver
scheiden Vorhandelingen over 
den toestand van Frankrijk za-
menstelde, en deel nam aan de 
redactie van den koningsgezinden 
Moniteur. Met LODEWIJK XVIII 
leruggekeerd, werd hij totstaats-
raad en prefekt van het .dep.1 

der Monden van de Rhône be-
noemd. Twee maanden later 
met de portefeuille van binnen-
landsche zaken belast, onder-
teekende hij de ordonnance, die 
de ontbinding van hetinstituut 
beval, verliet het rainisterie in 
:1816 en werd minister van Staat, 
en lid van den geheimraad. In 
1820 door het dep.4 Calvados 
afgevaardjgd, had hij tot in 1827 
zilting in de kamer, alwaar hij 
zieh enkel deed opmerken, door 
de gestadige ondersteuning, van 
al de door de regering voorge-
stelde maatregelen. Lid van den 
hoogen raad van handel gewor
den, kwam hij omirent dezen 
,tijd in een vrij hev'ig gesehil 
met den heer DE SAINT-CRICQ , 
over onderwerpen van, huishou-
ding van Staat, en bij gelegen-
heid van de douane-wet. Reeds 
in 1830 hield hij op deel,aan 
de openbare zaken to nemen, 
en hield zieh enkel met zijne let-
lerkundige werkzaamheden be-
zig. Hij was vrij lid der akademie 
van schoone kunsten, en over-
leed in 1845. Onder zijne tal-
rijke werken onderscheidt men : 
1.° Rivalité etc. (Wedijver tus-
sehen Frankrijk en Engeland, 
enz.}, Parijs, 1808, in SJ°; 
— '2.o Tables etc. (Synchronisti
sche tafels der geschiedenis van 
Franhriß), ib. 1818, in 8.y°.; 
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— 3.° Mémoires etc. (Gedenk-
schriften over de Fransche om-
wenteling), ib. 1832, 4 dl.« , 
in 8.TO ; — 4.° Essai etc. (Proeve 
over het onderwijs en de opvoe-
.ding van eenen prins in de 19.e 
eeuw); ib. 1833, i n 8 . T 0 ; — 5.o 
Fast es etc. ( Gedenkwaardigejaar-
bocken van Frankrijk), ib. 1838, 
in 8 . T 0 ; — 6.° Souvenirs (Her
inneringen). DE VAÜBLANC heeft 
ook de dichlkunst beoefend, 
doch met weinig gevolg. Hij 
heeft een heldendicht in 12 
gezangen in het licht gegeven, 
getiteld : 7.°, Le dernier etc. 
(De laatste der Cœsars, of de 
val van het Oostersche Romein-
sche rijk), Parijs, 1836, in 
8 . v o , en, à. 0 Tragédies (Treur-
spelen), ibid , 1839, in S.vo, 

• waarin. de volgende vijf stuk-
ken voorkomen : Soliman II, 
Attila, Arislomenes, de Hera-
kliden en de dood van Nicias. 

VAÜBLANC ( J . B . BERNARD VIEN-
NOT , ridder DE) , brooder van 
den voorgaande, in 1760 te 
St. Domingo, waar zijn vader 
eenen aanzienlijken post be-
kleedde, geboren, volbragt zijne 
S t u d i e n in de militaire school 
te Parijs, maakten in den ou-
derdom van 16 jaren reeds eenen 
zeetogt mede } en onderscheidde 
zieh voor Savannah. Hij raaaklo 
vervolgens den oorlog derTer-
eenigde Stalen mede, in het door 
LAPAVETTE aangevoerde leger, 
en ontving tot belooning van 
zijne diensten, het eigendom 
van landerijën. In het begin 
der omwenteling in Frankrijk 
terqggekeerd, werd hij in hoe-
3 
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danigheid van adjudanl-generaal 
bij den slaf van het B f »-leger 
geplaatst, en verdiendö de ach-
ling van CUSTINE (zie dal Art. 
-WM.-). Toen die ongelukkige 
veldheer naar hei révolutionnaire 
schavot werd gesleurd, achtte 
VAUBLANG , billijkerwljze ver
dacht van den gang der gebeur-
tenissen aflekeuren, het noodig 
om de w'yjk naar Zwilserland 
le nemen. Na den 9 thermi
dor , kwam hij in Frankrijk 
terug -, en hield zieh eenigen 
üjd te Besançon op , alwaar hij 
geene andere bezigheid had , 
dan de beoefening der letteren, 
Onder het directorium werd hij 
in zijnen rang hersleid ; de eerste 
consul benoemde hem tot bri-
gade-generaal. In 1808 werd 
hij hij het leger van Spanje, 
als algemeen inspecteur der mon-
sleringen aangesleld, hij volgde 
JDNOT naar Portugal en bewees 
gewiglige diensten gedurendede 
bezetting van het schiereiland. 
Laier maakte hij den voor de 
Franschen zoo noodloltigen veld-
togt van Busland mede, en 
overleed op den teruglogt, te 
Gunbinau bij Wilna, den 19 
Decb. 1812. VAÜBLANC bereidde 

•een groot- werk over de mili
taire administratie voor, maar 
de kostbare door hem verza-
meide bouwstoffen zijn in Rus-
land verloren geraakt. 

VAUDOYGR (ANTOINE LAURENT 
THOMAS), in' 1750 te Parijs ge
boren , werd in 1786, in hoe-
danigheid van bezoldigd bouw-
kundige des konings, naar de 
Fransche akademie van Borne 
gezonden. Bij zijne terugkomst 

tot bouwkunstenaar der regering 
benoemd, werd hij bij het col
legio van Frankriß mei den 
wederopbouw van het Observa
torium , en der amphithealers 
van schei-, onlleed- en natuur-
künde belast, welke hij gemak-
kelijker en nulliger wist te 
maken. Verscheiden andere on
der zijn opzigt uitgevoerde wer
ken stelden zljne bekwaamheid 
in het helderste daglicht. Hij 
was ridder van het legioen van 
eer , sedert 182S lid der aka
demie van schoone kunslen, ett 
werd later secretaris-arehivarius 
der afdeeling van bouwkunde. 
Hij overleed le Parijs den 27 
Mei 1846. Behalve. eenige rede-
voeringen bij de lijkplegtigheden 
zijner ambtgenooten UONDELET, 
POYET en THIBAÜLT uilgesproken, 
heeft men van hem : 1.? Idées etc. 
{Denkbeeiden van een Fransch 
burger over de plaals beslemd 
tot de begraving der beroemde 
mannen van Frankrijk), 1797, 
in 1 2 . m o j — 2.° Restaurati*® 
eie. (Bèrstelling der zuilen vm 
het Fransoh Panthéon), 1798, 
in 4.to — Met BALTARB (zie dat 
Art.): 3.o Grand etc. (Grootepr$ 
der bouwkunde en andere voort-
brengseien), Parijs, 1802, en 
volg. jaren, 4 dl." in foi., e'k 
van 120 platen; — 4,o Deser
tion etc. (Beschrijv'mg van den 
Schouwburg van MARCELLUS te 
Borne), 1812 , in 4.*° 

* VELLA (GIUSEPPE) , een be-
ruchte letterkundige bedrieger, 
in 1750 op het eiland Mm 
geboren, legde zieh op de the
ologische sludien toe, en wefo 
kapellaan der: Malteser-orde-
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Met het Arabische dialekt, dat 
lhans nog op Malta gesproken 
wordt, bekend , was het hem 
mogelijk, een leiterkundig be-
drog, dat hem niet slechts een 
groot aanzien verschafte, maar 
ook een aanmerkelijk voòrdeel 
aanbragt, te plegen. Hij be-
weerde namelijk van gedurende 
zijn verblijf te Palermo in 1782, 

"in de abdij van den H. MARTINUS 
ontdekt te hebben een Arabisch 
handschrift, hetwelk de brief? 
wisseling der Arabische stad-
houders van .Sicilie en hunne 
gebieders in Afrika bevatte; 
vorder een ander, waarin de 
gewigtigste documenlen, betrek-
kelijk de heerschappij der Noor-
mannen in Sicilie', vereenigd 
waren, en eindelijk een derde, 
door het welke men de verloren 
boeken van Livics, in eene 
Arabische vertaling als weder-
gevonden kon beschouwen. AL
FONSO ARIOLDI, aartsbisschop van 
Heraclea en regier der aposto
lische legatie op Sicilie, welken 
VELLA met zijne ontdekking had 
bekend gemaakt, ondersleunde 
den bedrieger op alle mogelijke 
wijzen, en bood zieh aan lot 
de bestrijding van alle kosten, 
welke tot de uitgave der aan-
gevoerde werken noodigmogten 
zijn. Het eerst verscheen als 
vertaling uit het Arabisch de 
Codice diplomatico di Sicilia 
sotto il governo degli Arabi, 
Palermo, 1789—92 , 3 dl.« in 
4.*«, en later, toen men twij-
fel over de echtheid dezer oor-
konden liet blijken, ook hot 
eersle deel der bovengenoemde 
bricfwisseling, onder den titel 
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van Kilab d'wan Mes¥; Libro 
del consiglio di Egitlo, Palermo, 
1793, in fol. Reeds was men 
met het drukken van het tweede 
deel begonnen, toen J. HAGER, 
evenzeer een geleerde kwakzal-
ver, op eene reis nam Sicilie, 
het bedrog onldekte en aan de 
wereld bekend maakte.. Er wer
den alsnu van verschillenda 
zijden onderzoekingen in het 
werk gesteld, en men bevond,-
dat de oorspronkelijke tekst niet 
de gewone schrijftaal, maar het 
verbasterde Arabische, diaiekt op 
Malta was', en dat de namen 
in den evenzeer publiek gemaak-
ten, nieuwontdekten Lmus ge-
heel • anders geschreven waren, 
dan het bij de Arabiei'en gebrui-
kelijk is. OLAÜS of OLAF TVCH-
SEN (zie dat Art.) verklaarde 
het door VELLA zoo zeer gepre-
zene opschrift van eenen ouden 
ring, dien men voor den ring 
van koning ROGER, of RUTGER 
wilde doen doorgaan, voor eene 
gewone spreuk üit den koran. 
VELLA werd na de ontdekking 
van het onbeschaamde bedrog 
uit alle betrekkingen verwij-
derd, en tot gevangenis-straf 
veroordeeld. Hij overleed in 
1824. — Vergelijkr'J. HAGER'S 
Nachricht von einer literarischen 
Betrügerei, Erlangen, 1799 , 
in 8.vo 

VENINO (IGNATIUS). — Zie 
VENINI -Wbk-

VEREMOND (dorn), een der 
laatste monniken der oude abdij 
van Afßigem in Brabant, in 
1771 geboren, werd pastoor 
4 ' ••• : . •. ' 
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van Overboelaera en Audeghem. 
Met ijver voor de welenschap 
en de godsdienst bezield, deed 
b y , om de beroemde orde der 
Benediktijnen in Belgie te doen 
herleven, ongehoorde pogingen, 
welke inj het geluk had, met 
den besten uitslag bekroond te 
zien. Nadat zijne abdij her-
steld was, werd hij tot oversle 
derzelve benoemd, en hij be-
kleedde die gewigtige betrekkin-
gen met al het beleid, waarmede 
hij begaafd was, tot dat hij den 
2 5 Augustus 1846 te Dender-
tnonde overleed. 

* YERHEIJEN (Jhr. Mr. FRAN
CISCO XAVERIUS), werd den 11 
February 1779 op het kasteel 
te Loon-op Zand (prov. Noord-
brabant) uit een oud Noordbra-
bantsch geslacht geboren, dat 
aan den lande en aan die prot 
vincie, in aanzienlijke belrek-
kingen, menigvuldige en be-
langrijke diensten heeft bewezen. 
Zijn vader, JOANNES BAPTISTA 
VERHEUEN, was lid van hetver-
tegenwoordigend ligchaam, later 
voorzitter van het staatsbewind, 
lid van het departementaal be-
stuur van Brabant, staatsraad 
in buitengewone dienst en lid 
van het wetgevend ligchaam, 
voorzitter van den algemeenen 
raad van het deparlement der 
Monden van den Bijn, commis-
saris-generaal in "dat departe-
ment en lid der staten-generaal, 
Tidder der koninklijke orde van 
Verdiensten en koramandeur der 
orde van do unie. Van moe-
derszijde behoorde hij tot de 
oude en aanzienlijke familie DE 
Roy (ook genaamd DE BOYE), 

wier leden meer dan twee en 
eene halve eeuw in de Neder« 
landsche magislratuur en het 
leger gewigtige en eervolle pos-
ten hebben belcleed, terwijl eea 
hunner als officier dergenieaan 
de zijde van prins MADRITZ van 
Nassau in hot jaar 1602 voor 
de stad Grave is gesneuveld. 
Nog zeer jong begaf zieh FRAN-
CISCUS XAVERJUS VERHEJJEN naar 
de Latijnsche scholen van Turn-
nout, welke vooral deslijds met 
roem bekend waren en druk 
bezocht. werden, en munlle daar 
door zijne sc'hranderheid boven 
zijne medeleerlingen zoodanig 
u i t , dat hij in alle klassen den 
eersten prijs behaalde. Na den 
afloop zijner studied te Turn-
hout, bezocht hij de hoogeschool 

I leiej/rfe«, alwaar hij bij diploma 
! van 19 Maart 1803 tot doctor 

in de beide regten werd bevor-
derdj terwijl hij den 26 April 
daaraanvolgende als advocaat bij 
het hof van justitie van Holland 
werd toegelaten. Kort daarna 
werd hij tot drossaard van bet 
vrije graafschap Bokhoven be
noemd ; in 1808 tot kwartier-
drost van het tweede kwarlier 
in het dep.* Braband; in 1809 
tot jaglofficier; in hetzelfde jaar 
tot kwartier-drost te Breda, in 
welke betrekking h i j , vooral 
met het oog op de moeijelijke 
omstandigheden waarin rnen 
verkeerde, de gewigtigste dien
sten in Iiet bijzonder aan die 
stad bewees en belast werd ora 
NAPOLEON te ontvangen, bij ge" 
legenheid dat deze die plaals 
bezocht. In 1810 werd hij be
noemd lot lid van de Gommtsste 
voor de sahen van Holland le 
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Parijs, eene betrekking, waar-
aan eigenaardige moeijelijkheden 
verbünden waren, doch welke 
hij met het meeste beleid wist 
to vervullen. In 1812 werd Inj 
aangesteld als commissaris over 
de; achlerstallige rekeningen der 
gemeenten in het dep.* der 
Menden van den Bijjn, en als 
lid der commissie over de ge-
vangenissen.- Den 24 December 
1813 werd hij benoemd tot 
Commissaris van Z. K. H. den 
Prins van Oranje over het ar-
rondissement Breda en den 2 9 
Augustus 1814 tot grifßer der 
Staien van Noordbrabant,. in 

•welke betrekking hij door die 
slaten in 1850. werd bevestigdl 
In 1814 was hij voorzitler van 
eene der sectißn van de verga-
dering der aanzienlijken ler 
goed- of afkeuring der gröndwet 
voor de Nederlanden; gewoon 
zonder schroomvalligheid voor 
zijn gevoelen uit. te komen, 
behoorde, hij tot hen, • die te 
dezer zake een afkeurend votum 
uitbragten. Den 26 November 
1815 trad hij op den huize 
Zuydewijn, gemeente Vrijhoeven 
Capelle in Noordbrabant, in den 
echt en-, even als zijn vader ge-
daan had, met eene DE ROY, die 
van moederszijde afstamde van 
het oude geslacht der MONTENS 
waarvan- een, ten tijde van prins 
WILLEM den Bersten, als bur-
gemeester der stad Breda, aan 
het hoofd der burgerij, zoo 
roemrijk legen de Spanjaarden 
slreed, namens die stad mede 
de Unie van Utrecht ondertee-
kende en in, het bijzonder ver-
irouweii van den prins mögt 
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deelen. Koning WILLEM I , die 
wäre Verdiensten 'wist te onder-
scheiden, en b\y wien hij in 
hooge achling stond;, benoemde 
VERÌIEIJÉN in 1820 tot ridder 
der orde van den Nederlandschen 
leèuw. Ook WILLEM II vereerde 
hem met zijn verlrouwen. Iii 
1832 werd hij lid der Riddér-
schap van Noordbrabant. Hij 
was bovendien, sedert de op* 
rigling dierinstelling, voorzitter 
der commissie tot aanmoediging 
en ondersteuning van de gewa-
pende dienst in de Nederlanden 
voör het dislrikt 's Her tagen-
bosch; sedert 1808 broeder en 
sedert 1837 proost van het 
illustre Lieve Vrouwe broeder-
schap, in 1318,in genoemde 
stad opgerigt, eh .voorts be-
stuurder van het gonootschap 
van künsten en wetenschappen 
in Noordbrabant. Zeer vele en 
gewiglige dienslen bewees hij 
gedurende deze eérvolle loopbaan 
en vooral als griüler der slaten, 
welke betrekking hij gedurende 
37 jaren met de meeste onder-
schèiding bekleeddö, Eervol en 
tevens onverschrokken was in 
het bijzonder zijn gehouden ge-
drag tijdens de onlusten met 
Belgio in 1830 en 1831, toen 
hij door zijn beleid en zijne 
ijverige pogingen veel toi het 
behoud der rust en orde' bij-
droeg. Zijn' regtschäpen karak-
te r , zijne minzaamheid, hulp-
vaardigheid voor allen zonder 
onderscheid, die zijne rnedewer-
king noodig hadden, zijne mild-
dadigheid en wäre godsvrucht 
deden hem hoog in deschatting 
zijner medeburgers staan ; zijn 
5 
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dood was dan ook een wezenlijk 
en allertreurigst verlies niet 
alleen voor zijne talrijke be-
trekkingen, maar ook in het 
bijzonder voor de Provincie 
Noordbrabant, aan welker be
langen hij met hart en ziel 
toegedaan was en onvermoeid 
zijne even zoo ijverige als ver 
lichte zorgen wijdde. Hij over 
leed den 22 Augustus 1851 op 
het kasteel ztjner geboorte in 
den öuderdom van ruim 72 
jaren, terwijl zijne stoffelijke 
overblijfselen in den faroilie-kel-
der le Bokhoven den 26 dier 
maand werden bijgezet. 

VERNET (ANTOINE CHARLES 
HORACE, bekend onder den naam 
van CARLE)', een beroemde 
schilder, was de kweekeling 
van zijn' vader G , J . VEUNET 
(zie dat Art. -Wbk-), en werd 
in 1758 te Bordeaux geboren. 
In 1775 behaalde hij den twee-
den grooten prijs, en in 1782 
den eersten, en begaf zieh in 
hoedanigheid van bevoorregt leer-
ling naar Rome. In 1788 in 
Parijs teruggekeerd, werd hij 
op de tentoonstelling zijnerschil-
derij der Zegepraal van PAULUS 
2EMILIUS, eene grootsche compo-
silie van het heerlijkste uitwerk* 
sei, in dekoninklijke school van 
schilderkunst toegelalen. Met 
den. gelukkigsten aanleg en eene 
verbazende vlugheid in den ar-
beid begaafd, . behandelde hij 
verschillende genres, zoo als 
landschappan, dieren enz. met 
dezelfde uitstekendheid. Een 
bepaalde smaak voor de rijkurist, 
had hem met de beoefening der 
paarden gemeenzaam gemaakt, 

en hem de onvermijdelijke ken-
nis verschalt, welke men slechts 
door eene langd urige praklijk kao 
bekomen. Zijne verschillende 
voortbrengselen in dien smaak, 
hebben eenen schitlerenden b'g'« 
val genoten; maar degene welke 
hem het meesle tot eer hebben 
verslrekt, zijn de teekeningder 
Monstering, op het plein de? 
Tuilerie'n door Bonaparte, eer
sten consul, gehouden; — de 
Feldslagen van Rivoli, Marengo, 
Toloso, Wagram; — do Inlogi 
in Milane; de morgen, van 
den slag vanAusterlits, waarop 
NAPOLEON , door zijne maarsoha!» 
ken omringd, hun zijne laafsle-
instruction geeft. Zijne schoon-
sie portreiten zijn: dat van 
NAPOLEON en dat van den her> 
tog van BERRY , voorgesteld te 
paard in de uniform van kolößd1 

generaal der dragonders, № 
halve deze werken, heeft men 
van hem verzamelingen van 
Studien in elke genre, die № 
graveerd zijn, en andere, well« 
hij zelf geiilhographieerd hesff-
CARLE VERNET overleed te Party 
den 27 'November 1830. Zijn 
zoon HORACE heeft ook de» 
groolsten roem in de schilder
kunst verworven-

VESTRIS (GAETANO APOLI«8 
BALTHAZAR VESTRI, genaafflflj .; 
een beroemde danser, t e № ^ 
in 1729 geboren, kwam ; 
tijdig te Parijs, alwaar hij iff 
van DUPRJ! ontving, trad f 
1748 het eerst in de opera op. 
werd in het vo lgende jaar aw 
dezelve v e r b o n d e n , fa in }j™ 
lid dor dans-akademie- * P 
faijzondere Verdiensten warenB 
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valligheid, sierlijkheid en kiesch» 
heid. Zijn roem had zieh zoo 
zeer uitgebreid, dat op eene 
reis, welke hij naar Londen 
deed, het lagerhüis, om hem 
le zien dansen,,de zitting uit-
stelde, waarin BORKE zijnen 
huishoudelyken bil moest voor-
dragen. VESTRIS was voor het 
overige, zegt men, zeer onwe-
lend, kon noch lezen noch 
schrijven. Zijne ijdelheid even-
aarde inlusschen zijn talent; 
maar hij ging daarbij zoo onge-
kunsleld le werk, dat dezelve 
niet weinig tot zijnen roem 
heeft bijgedragen. Niels ken-
merkt hem beter dan de vol
lende welbekende uildrukking: 
Er zijn slechts drie grooteman-
neu in Europa: de koning van 
Pruissen, mijnheer DE VOLTAIRE 
en iL Dan ofschoon hij zieh 
door zijne verregaande ijdelheid 
7,eer belagchelijk maakte, ward 
deze kunstenaar echter wegens 
zijne r'egtschapenheid, zijne 
dienstvaardigheid, en zijne ge-
hechtheid aan zijne familie zeer 
geprezen. Hij overleed teParijs 
den 23 September 1808. Als 
componist van ballelten heeft 
VESTRIS niet zeer ^talrijke en 
slechts zw'akke herinneringen 
nägelaten. Hij was bekwamer 
in de uitvoering dan in de vin> 
ding, en men kent slechts twee 
pantomimische-ballets van hem: 
l.o Endymion, 1773, en 2.« le 
Nid etc. {Het Vogelnest), 1788. 

VIANI (GEORGE), eenpenning
kundige, in 1762 geboren, be-
oefende eerst de schoone lelteren 
en de "dichlkunst, en liet ver-
volgens de letterkunde varen, 

om zieh op de.penningkunde 
der middeleeuwen toeteleggen. 
Dit gedeelte, ofschoon belang-
rijker dan het oude, biedt groole 
moeijelijkheden aan, wanneer 
het te doen i s , om de waarde 
der munten te bepalen. VIANI 
was in dit alles volkomen er-
varen, en hij werd dikwerf ge-
raadpleegd door de ministers 
van finantien van verschillende 
regeringen, door handelaars en 
muntmeosters. Nadat de akade-
mie van Lucca het ontwerp ge-
vormd had, tot het vèrzamelen 
van gedenkschriften, otti tot 
eene algemeene geschiedenis van 

iden Staat van Lucca te dienen, 
word hij met het numismatisch 
gedeelte belast. De dood brak 
den 2 December 1816 zijnen 
arbeid af. Men heeft van hem : 
l .o Saggio poetico, Landen, 1784, 
in 4 . t o ; — 2.o Glicera, Ber-
lijn (Lucca), 1785, in 8.v°,"— 
3.o Memorie della famiglia Cibo 
e delle Monete di Massa di Lu-
nigiuna, Pisa, 1808 , in 4 . t 0 ; 
— 4.o Memorie d'una Moneta 
inedita delta Republica di Pisa, 
Pisa 1809, met plt . i; —• 5.Ó 
Lettera intorno alle Monete, ed 
alla Zecca di Pistoja, Pisa, 
1813, in 8 . V O ; — 6.o Bistratto 
d'un Opera Numismatica diS. E. 
il Sign. Conte Gian-Francesco 
GaleaniNapione, Florence, 1813; 

in 8.TO 

VIEIRA. — Zie VÌEVRA -Wbit.-

VIEN (JOZEP MARIA), in dal 
Artikel verandere men, in het 
24.e dl. van het -Wbk.- blz. 379 , 
1.« kolom, reg. 24 v. boven het 
jaarlal 1575 , in 1775. 
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* VIERTHALER (MICHASL), een 
verdienslelijke paedagoog, en 
director van het weeshuis te 
Weenen, den 25.Sep.tbr. 1758, 
te Mauerkirchen, in het Inn-
kwartier geboren, studeerde on-
der de Jesuiten te .Berghausen 
en later aan de universiteit te 
Salzburg. In 1783 bekwam hij 
cenen onderwijzerspost aan de 
Pagerie en aan het Virgilia-
num, beide epvoedingsgestich-
ten voor adellijke jongelingen. 
In 1790 rigtte de vorst-aarts-
bisschop HIERONYMUS, graaf van 
COLLOREDO, een seminarie op 
ter vorrning van onderwijzers 
voor stads- en landscholen en 
bsnoerpde YIERTHALER tot di
rector. Te gelijkertijd hield hij 
aan de universiteit paedagogi-
sehe voorlezingen. Nadat hem 
in 1796 provisioneel desleutels 
der hof-bibliotheek waren over-
gegeven, bekwam hij kort daarop 
onder de regering van den aarts-
hertog-keurvorst FERDINAND, den 
post van werkelijken hof-biblio-
thekaris. In zijne invloedrijke 
betrekking des opzigls en der 
leiding van de gezamenlijke stads-
en landscholen.maakle hij zieh 
zeer verdienstelijk. Voor de let-
terkunde was zijne uitgave der 
Oberdeutschen Lileraturzeitung 
van het hoogste belang, en als 
schrijver der Philosophischen 
Geschichte der Menschen., und 

'Völker werd zijn naam ook in 
meer uitgebreide kringen ver-
spreid. Salzburg heeft hem de 
gewigligsle beschrijvingen zijner 
geologische, oudheidkundige en 
statistische merkwaardigheden 
te danken; ook gedurende de 
vijandelyke invallen beschermde 

en redde h i j , door zijne verstän
dige maatregelen en zijne on-
wrikbare slandvasligheid, veel 
dat zonder zijne omziglige voor-
zorg onherstelbaar verloren zou 
zijn geweest. Sedert 1806 tot 
director van het weeshuis naar 
Weenen beroepen, deed hij zieh 
ook in dezen zegenrijken werk-
kr ing, als een teedergevoelend 
menschenvriend, en een zeer 
bekwaam opvoeder kennen. -De 
keizer beloonde zijne uemoeir 
jingen door zijne benoeraing lol 
Weder-Oosleprijkschen opvoe-
dingsraad. Na eene twintigjarige 
werkzaamheid, werd de zeven-
tigjarige grijsaard, den 3 Odo-
her 1 8 2 7 , door eene bewerte 
plotseling aan dit eervolle be-
roep onttrokken. Behalve de 
reeds genoemde Wijsgeerige ge-
schiedenis der menschen en vok 
ken,l dl.n, 1787—1817, heeft 
men van hem : 1.° Ber mali
sche Spion, een treurspel, 1781, 
—• 2.o Elemente der Pädagogik 
und Methodik, 5.e uitg. 1810; 

— 3.° Goldener Spiegel, 1791; 
— 4.o Kinderbuch, ß . e ubg-
1799; — 5.o Geist der Sohra-
tik, 1810 , 4.«= uitg.; 
Entwurf der Schulerziehungs-
künde, 1794; — 7.°4ftW««J 
zur Bechenkunst, 5.° uitg. ISOoj 
— 8.° Beiträge zur Geograph 
und Geschichte Salzburgs, 1798; 
r— 9.o Belsen durch Salzburg, 
1 7 9 9 ; — lO.o Geschichte<№ 
Schulwesens und der Kultur von 
Salzburg, 1804; — IL" Meine 
Wanderung durch Salzburg, 
Berchtesgaden and Oesterrew, 
1817. 

VIGNALI (PAULUS), een Call»«-

http://25.Sep.tbr
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Kjk priester, in Corsika geboren, 
werd gekozen om op St. Helena, 
a a n NAPOLEON den troost der 
godsdienst te„brengen. Hij ver-
gezelde den abbé BUONAVITA ,' 
maar de zwakke Staat der' ge» 
zondheid van laatsigenoemde was 
tegeh het tropisch klimaat nieï 
bestand. Het w a s V i G N A L i , die 
op den nämiddag van don .3 
Mei 1 8 2 1 , aan den doorluch-
tigen balling " de l a a t s t e heilige 
Sacramenten toediende, en die 
in het testament van den ex-
keizer met een Iegaat van hon-
derd-duizend francs bedacht 
werd, met het uitgedrukt ver
langen dat hij aijn huis nabij 
Ponte-Novo di Costino zou bou-
wen. Na den dood van BONA
PARTE kwam VIGNALI in Europa 
terug, en ging Corte op Corsika 
bewonen, alwaar hij den 13 
Junij 1836 vermoord werd. 

VILLEN AVE (MATTHIEU GUIL
LAUME THÉRÈSE), in 1762 te 
Saint-Felicc de Caraman (Fr. 
Opper-Garonne-dep.1) geboren, 
maakte zieh het eerst in delet-
lerkundige wereld bekend, door 
in 1786, op het concours der 
Fransche akademie, eene Ode 
op de heldhaftige opoffering van 
den hertog van Rrunsivi/jk inte-
zenden. Drie jaren later stichtte 
hij den Rôdeur Français (Fran
sche rondswerver). la het begin 
der Fransche omwenleling te 
Nantes gevestigd, Steide hij zieh 
in de waagschaàl, en werd den 
9 September 1793, op last van 
CARRIER, in hechlenisgenomeii. 
Met 132 inwoners van Nantes 
naar Parijs voor de révolution
naire reglbank gezonden, werd 
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hij vrijgesproken. De vervolging, 
waaraan hij ten doel had gestaan, 
verschafte hein de gelegenheid 
om verscheiden pamphletten in 
het licht te geven. Hij had den 
moed om CHARETTE (zie dat Art. 
•Wbk.-) voor den krijgsraad te 
verdedigen, die dezen veldheer 
ten dood veroordeelde. Toen de 
omwentelings-stormen eenigzins 
tot bedaren waren gekomen, ont-
wierp en schreef hij verscheiden 
dagbladen in eenen uitmunten-
den geest. Onder het consulaat 
en het keizerlijk bewind, hield 
hij zieh enkel met letter- en 
geschiedkundige werken bezig; 
maar onder de restauralie werd 
hij achtereenvolgend hoofd-re-
dacteur der Quotidienne, oprigter -
van het Mémorial religieux, po
litique et littéraire, en in-J820 
van den Courrier-Français. Twee 
jaren later liet hij op nieuw de 
staatkunde varen, en in 1824 
werd hij beroepen om in het 
Athénée eenen leergang over de 
letterkundige geschiedenis van 
Frankriß le houden ; welken hij 
tot in 1831 voorlzelte. Als alge-
meen secretaris der Keltische 
akademie, der oudheidkundigß 
maalschappij van Frankrißc, en 
van. het philolechnisch genoot-
schap en als voorzitter der 2.« 
klasse van het geschiedkundig 
instituut (lalen en letterkunde), 
overleed hij le Pariß, den 17 
Maart 1846. Hij was een der 
hoofd-redacteurs der Biographie 
universelle. Verder heeft hij uit-
gaven geleverdder Werken (Œti-
vres) van BOURDALOUE, DUCLOS, 
THOMAS, MARMONTEL, BARTHÉ-
LEMI, met zeer geachle aan-
leekeningen. Voorls heeft men 
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van hem, behalve verscheiden, 
gelegenheids-schriften, en een 
aantal Lofreden en Levensschet' 
sen , eene Fransche verlaling in 
proza der Herscheppingen van 
QVJDIUS , met aanteekeningen» 
Parijs, 1807—22, 4 d l . n , in 
4,*" en in 8 . T 0 , met plt.» ; •— 
2.° Vie etc. (Leven van OVIDIUS) , 
1809, in 8.VO, metplt .n, waarin 
hij eindelijk hel vraagstuk schijnt 
te hebben opgelost, dat sedert 
zoo vele eeuwen tien tot twaalf 
stelsels had in omloop gebragt, 
betrekkelijk de wäre oorzaak 
der ballingschap van dien dich
ter (zie OVIDIUS -Wbk.-). Zijn 
gevoelen is vrij algemeen door 
de geleerden aangenomenj — 
3.o Eene Fransche verlaling in 
proza, met aanleekennigen der 
/Enéide van VIRGILIUS, in de 
Bibliothèque Latine Française 
door PANCKOUKE. VILLEN AVE be-
zat eene zeer schoone biblio-
theek, en eene kostbare verza-
meling van handschriften. De 
catalogus derzelve is in 1848 
gedrukt, 

VILLENEUVE-BARGEMONT (CHKIS-
TOPHE, graaf DE), in 1771 te 
Bargemont. (Fr. Far-dep.*), uit 
eene oude familie geboren, 
kwam, na zijne studiën in de 
militaire school van Tournon 
volbragt te hebben, in- hooda-
nigheid Van onder-luitenant in 
het régiment Royal-Roussillon, 
van waar hij in 1792 lot de 
lijfwacht van LOJÖEWIJK X V I 
overging. Nadat de koninklijke 
garde was opgeheven, verliet hij 
Franhißk, waarin hij eerst in 
lSOlJerugkwam. Omtrent de-
zen lijd tot inspecteur der ma-

ten en gewigten benoemd, werá 
hij in - 1803 tot onder-prefelu 
van Nerac, en in 1806 tot 
prefekt van LoHt-Garonne be-
vorderd. In 1814 was hü aen 
der eerste prefekten, die «icli 
»aar Bordeaux tot den hertog 
van ANGOULÉME begaven. Gs-
durende de hondero" dagen af-
gezet, hervatle hij zijne bedie-
nipgen in 1815, en ging in hel-
zelfde jaar tot de prefectuurder 
Monden van de Rhone over, In 
deze betrekking loonde hij zieh 
als een bekwaam adminislraleur 
en overleed te Marseille, den 
12 October 1829, leveqdig ba-
treurd, door de inwoners dier 
s tad, welke hem verscheiden 
groóte inrigtingen te danken 
heeft, zoo als een, nieuw ¿a»-
reth , en eene tweede meer in 
de zee vooruitslekende baven. 
De vriend der lelteran zijnde, 
wist VILLENEUVE, te middon 
aller afleidingen der ambtsbe-
trekkingen, den lijd tevinden, 
om verscheiden helangrijke wer
ken zamentestellop, w.aarvando 
voornaamste zijn: ifl Nelief 
etc. (Geschiedkundige beschtij' 
ving der slacl Nérac), Agen, 
1807 , in 8.vo ¡ —. 2.o Voym 
etc. (Reis in het dal van B<& 
celonnelte, depí der Neder-Al-
pen), 1816 , in 8.wj - f 
Statisliek van het dep.1 № 
Menden van de Rhone), Maf 
seille, 1821—28, 4 d l .» .« ' 
4 . t a , met alias en'z. 

VINOENŜSAINT-IJAURENS ( J « " 
QUES) , te Nismes, in 1758 ge
geboren , trad de loopbaan der 
wapens i n , en werd bij bei 
regiment Barrois-infanierie w« 
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onder-luitenant benoemd; maar 
'Inj' verliet weldra de dienst en 
legde zieh op den landbouw toe. 
Na de parlij der omwenteling le 
hebben omhelsd , besmette hlj 
zieh echter met geene der mis-
daden derzelve, en Steide .zelfs 
in 1790 zijn leven in gevaar 
om slagloffers te redden. In 
1792, tot kapitein van een der 
bataillons van het Gard-dep.t 
benoemd, werd hij kort daarna 
krijgscommissaris van het leger 
dat , onder de bevelen van MON-
TESQUIOU, Savooije bezette. In 

. de proscriptie van dien generaal 
gewikkeld, werd hij voor de 
crimineele reglbank van Lyon 
betrokken, alwaar hij werd 
vrijgesproken ; maar hij wilde 
geenerlei belrekking meer waar-
nemen, en keerde naar zijne 
familie lerug. Daar hij, na den 
31 Mei 1793 deel had genp-
men aan den opstand, die in 
het zuiden tegen de convenue 
uitborst, werd hij buiten de 
wet gesteld, en zag- zieh g e -
noodzaakt de wijk naar Ztvit-
serland te nemen, alwaar hij 
te midden van tallooze gevaren 
aankwam; eindelijk keerde hij 
na den val van ROBESPIERRE 
naar zijn vaderland lerug, en 
legde zieh gehéel op de beoe-
fening der letteren toe; doch 
werd hij onder het directorium 
en het keizerlijk bewind ander* 
maal vervolgd ; in 1815 kwam 
hij Parijs bewonen, en overleed 
aldaar den 6 Mei 1825. Hij 
was lid der koninklijke land-
bouwkundige maatschappij der 
Seine, corresponderend lid der 
akademie van opschriften en 
van verscheiden andere geleerde 

genootschappen. Men heeft van 
Kern : l . o Mémoire eie. (Ver-
handeling over de fabrißmalige 
nißverheid van het Gard-depJ), 
gezamenlijk gedrukt met de 
Topographie etc. (Plaatsbe-
schrijving der Stad Nimes), 
door zijnen broeder JEAN.CÉSAR 
VINCENS, in 1755 geboren en 
in 1801 overleden ; — 2.o de 
vertaling (in het Fransch) van 
verscheiden tooneelstukken van 
KOTZEBUE, in de Chefsd'œuvre 
des théâtres étrangers geplaatst; 
— 3.o Verscheiden slukken in 
de Mémoires de l'académie dit 
Gars; —• 4.o eene uitmuntende 
onderrigting betrekkelijk de zij-
wormen in den Nouveau cours 
d'agriculture enz. 

VINCENT (NICOLAS CHARLES, 
baron DE), luitenant-generaal 
en Oostenrijksch gezant, in 
1775 in Lotharingen geboren, 
had aan den veld-maarschalk 
WURMSER, wiens eerste adju
dant hij was, de gunst te dan
ken , welke hij onafgebroken bij 
kèizer FRANCISCUS H genool. 
Een der onderteekenaars van 
het verdrag van Campo-Formia 
zìjnde, bewees hij sederi dat 
tijdstip . aan zijne regering ver
scheiden gewigtige diensten. 
Eenigen lijd vóór de oprigting 
van het koningrijk der Neder-
landen werd hij door de ver
bundene mogendheden gekozen 
lot gouverneur-generaal van Bel-
gië en het land Yan Luik; in 
hetzelfde jaar werd hij gezant 
bij LoDEWUic XVIII , en verge-
zëlde dien vorst in 1815 naar 
Gend. Daarna werd hij toi. ka-
merheer van den keizer van 
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Ooslenrijk en tot kolonel van 
een regiment ligte ruilerij be-
noemd. H'y* was bet d ie , in 
1823, op zijne kosten, met sir 
CHARLES STUART, een verslag 
over de inneming van Konstan
tinopel, om te dienen tot vervolg 
op de Byzantijnsche geschiede-
nis, liet drukken. Hij overleed 
te Nancy in 1834. 

* VINET (ALEXANDER), een 
der voornaamste Prolestantsche 
theologen van onzen tijd, den 
17 Junij 1797 te Ouchy, bij 

• Lausanne, in het Zwitsersche 
Waadland, geboren, maakte zijne 
Studien aan het gymnasium en 
aan de akademie van Lausanne. 
In 1817 , even nadat hij ' de 
tweede klasse der theologie was 
ingetreden, werd hij naari?aaeZ 
beroepen, om in de nieuw her-
stelde openbare gestiebten van 
onderwijs de Fransche taal en 
letterkunde to onderwijzen. In 
1819 te Lausanne tot het p r e 
dikambt bevorderd, werd hij 
in hetzelfde jaar tot buitenge-
woon hoogleeraar der Fransche 
lettetkunde aan de universiteit 
van Bazel benoemd en in 1835 
tot gewoon hoogleeraar bevor
derd. Heeds in Bazel werkte 
VINET met vrucht als onderwij-
zer, predikant en schrijver en 
stond in algemeene achling. 
Zulks was echter nog in hooge-
ren graad het geval, toen hij in 
1837 als hoogleeraar der practi-
sche theologie, aan de akademie 
van zijn geliefd Lausanne beroe
pen werd. Zijn onderwijs overlrof 
alle verwachting: Zijne voor-
dragt was vol ernst , bevallig-
heid en sierlijkheid. Uit al 

zijno woorden Spraken eeiw 
doordrongehheid van het geloof 
aan de goddelijke openbaring, 
eene diepe levensvolheid, zoodal 
alle Studenten doorderzelverge-
weidigen en toch zachten invloed 
geschokt en geboerd werden. 
Zijne Discours etc. [Verhandeln 
gen over eenige godsdiensligeon-
derwerpen), 4.« uitg. Neucklel 
1 8 4 5 , en Nouveaux discow 
(Nieuwe redevoeringen), 2.« uitg. 
1 8 4 1 , en andere afzonderlijke 
leerreden, zijn in duidelijkheid 
en volheid der denkbeeiden, in 
zuiverheid en- sierlijkheid der 
taal , in wärmte en ongekun-
steldheid der voordragt, waro 
voorbeelden van kanselwelspre-
kendheid. Het hoofd-denkbeeld 
dat in zijne godsdienstig-wijs-
geerige en polemische schriften 
algemeen doorstraalt is, na een 
innig en ootmoedjg geloof ia 
CHRISTUS , het streven naar gods-
dienstige vrijheid, naar onaf-
hankelijkheid des godsdienstigen 
levens, van de slaatsmagt. Daar-
voor streed VINET zoolang als 
hij leefde. In 1845 borst da 
"Waadlandsche omwenteling uit. 
De landelijke regering, had we-
gens den aangenomen grondre-
g e l : dat geen kanton, zieh in 
de godsdienstige aangelegenhe-
den van het andere mögt men
gen , het voorslel van het kante» 
Argau, om de Jesuiten uit het 
eedgenootschap le verdrijven» 
van de hand gevvezen. Da a r 0 , n 

werden de regeringsleden yer-
drongen en hunne radikale vijan-
den in hunne plaats aangesteW' 
Deze deden ook op hunne wyze 
ingrepen in de godsdienstige he* 
trekkingen, en trachlle dezeive. 
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tot parlij-bedoelingen te mis-
bruikerir VINET daarentegen ,,de 
wakkere kampveehter voor ker-
kalijke vrijheid, kon onderzuike 
omstandigheden ; niet ganger in 
do zoogenaamde r.Waadiandsche 
slaatskerk:blijven, trad uit, de-
zelve en deed .afsland van zijn 
professoraat. Wei hekwam bij 
weder, in. i ,18,45 dejn.j door - den 
dood van zjjqon vriend MONSARD 
openstaanden leersloel derFran-
sche lettorkunde, doch werd 
reeds in 1846 door een wjlle-
keurig beslüit .der,regering ;van 
denzelven beroofdI, >y;rjl Inj picfi 
d e zaafcder 185 ontslagen geestor 
lijkon , aantrok, .die op ;eene 
despotische, bpschi'kkipg ;van den 
staatsraad, .rnetihern de Staats^ 
kerk'yeriieten en.daardobr niet 
slechts hunne betrekkingen ver
loren, rpaar qo^v.-in elke uj|k>fl? 
foning van .het geestelp. arrjbt., 
door gestrenge, maalregelen; be
lemmere! werden. Met hen 
slichtle ,VINET, als;hun intel-
leptueel ;en zedelijk .hopfd ,\ del 
zoogenaamde vrije, van den 
Staat onafhankelijke kerk. Aan 
de door,,, h e m "gestiebte vrije 
akademie werd hij weder hoog-
leeraar der theologie, en voor 
deze belangrijke nieuwe inrig-
tiijg was, zijn, den 4 M e i l 8 4 7 , 
te Clarens daaropvolgende dood 
een onherstelbaar verlies. Wij 
durven geruslelijk deze in het 
oogloopende verschijning met het 
puseyismus in Engeland yerge-
lijken en als eeneigrooteschrede 
tot toenadering aan de Calho-
hjke Kerk kenmerken. Van zijne 
menigvuldige schritten verdie
nen nog vermeld te worden; I.?, 

M DEEL. F f 

Chrestomatie Francaiso uitg. 
3 dl .», Basel, 1838 - Brüssel 
sehe uitgave, evenzeerjn 3 dl.", 
1839 ;' 2.o Sur etc. (Over 
de scheiding, der Kt-nh wn den 
Staat), Lausanne, 1843; — 3.o 
Essais etc. (Pröeveß over de zede-
kundige wtysbegeeije en de gods-
dienstige zedeleer)\ 4^;Essai 
efc<lProeve. Over de p,penltyke ver-r 
Maring der godsdimstige<0ertui-
gingen), Partys, 1842 ,-dit ,met 
een bowonderensvyaardig talent 
gesehreven werk, is niellemin 
pvervloeijend'yäp.ProAestantsche 
drogredep, .imeesterlijksrweder^ 
legd in:! heti.,3.« deel >der »So*:, 
luiion>de <grwds] pv'öblemesYßtc.', 
door -denrSCjhrijver mn>Ptato^ 
Polichinelle, (Abbe MkMm№)-; 
—,5.?. Etudßsßc. (jßangeßßsche 
Studien), Lausanne.,,ISmi'-r— 
Q&Etydeßeto.fSiudienimer'Bi.A-
SJIJS.'PASCA.L), ;ib. ,1848.-rrr Zijne 
gezamenljjko werkeKz.ulIen eerst-
daags in het licht verschijnen. 

* ViNUESÄ- .(MATTHIAS),, In 
1779 in het! stadje Attila•;?dio-
cees yan- Burgos, geboren., liet 
zieh * i-i nadati ,hij ; zijne Studien 
in. de godgeleerdheid aan de 
iiniversileilen van Alcala de 
Henares en Toledo , met roem 
volbragt had, .aan die.yan 
gnet\za , tot idoctor promoveren, 
en bekwam in 1803 de kleine 
pastorij van Tamjon,.eenstadje 
van. 631 zielen in de provincie 
Quddalajara, welke hij gedu-
rende 10 jaren bediende« Na de 
terugkomst des konings snelde 
hij naar Valencia. Hij werd tot 
aartsdiaken van Tarazona, en 
koninklijk hof-kapellaan bevor-
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derd. In January 1 8 2 1 , ten 
tijde dât hét congres van Laibach 
hijëenkwam, toen de pastoor 
(el Curo) MERINO zieh verhief, 
en ABDELO tot voor de poorten 
van Madrid recruteerde,-versehe
nen er proclamation*, die tot den 
opstand aanspoorden en andere 
oprôerige geschritten. De po< 
licie ontdekte weldra de boèk-
drukkerijj die dezelve opleverdè, 
èn kwàm dàardoor den schrijver 
derzelve op het spoor, dien men 
in den koninklijken hof-kapel-
laan VINOESA ontdekte., Op den 
2 9 Januàrij werd hij benevens 
twee neven, candidaten der 
théologie, die bij hem inwoon-
den en den boekdrukker in 
hechtenis genomen. Bij de in 
beslagn.eming • zijner papieren 
vond men,. behalve verscheiden 
geschriften, die hem zeer com-
promit tecrden, ook een ohtwerp 
over de wijze, op w e l k ë ' d e 
bestaande regering het best zoude 
omvergeworpen worden. Deza-
menloop der ontdekking der 
staatkundige speculation, vvaâr-
mede de hof-kapellaan zieh bezig 
hield, met andere gebeurtenisäen, 
die voor het heerschende stelsël 
veel bedonkelijker waren dan 
de droomerijen en proclamation 
van VÏNUESA, werd hem verder-
felijk j de aanhangers der con-
stitütie wilden een yoorbeeld 
gesteld zien, dat de vijanden 
derzelve zou afschrikken, eisch-
ten daarom regtstréeks den dood 
van den armen priester, en toen 
hij den 3 Mei 1821 siech ts tot 
eene tienjarige ballingschap naar 
een der Afrikaansche presidios 
veroordeeld werd, besloten eenige 
dweepers, zelve geregt en beuls-

werk met hem te houden. De 
afschuwelijke schanddaad zijnör 
vermoording vervulde gelieel 
Madrid met schrik en veront-
waardiging, en toen dezelw 
den volgenden dag, hef voô  
werp der behandeling in de 
cortes werd, drukte MARTINEZ 
DE xA RÖSA zieh aldus ml: 
» Er is bloed vergüten etfdät 
niet d o o r h e t gezag der wet; 
de eer der natie en de achti.ng 
jegens de cortes vorderen, de 
omslandigheden, önder welke 
zulks geschiedde ^ in het licht 
te brengen. Zeker is het, dat 
in den naam der vrijheid, of 
schöon met bespotting derzelve, 
een persoon is vermoord," die 
zieh onder 'de bescherming'der 
wet en der militaire magt be-
vond; dit is een heilloos voor-
beeld, een kwaad, hetwelk niet 
met wpörden is uittedrukkeri.' 
-—1 Drie jaren na zijne vermoor-
ding werd VINÜESA, die, zoo 
als een officieel arlikel in het 
dagblad van.Madrid zieh toen-
maals uitdrukte, zoüder ändere 
misdaad dari zyhe vorige liefde 
voor den koning önzeh beer ea 
voor de godsdienst, in de ge-
vangenis was gesleept, als een 
martelaar gevierd. De konmg 
beval zijne gedachtenis met 
prachtige exequien te vieren. 
Na den afloop der plegtigheden, 
bleef de kist nog tot 9 uro des 
avonds uitgesteld. Eene ontel-
bare menigte gelöovigen drnng 
zieh gedurende dien geheelen 
tijd door , om aan de deugden 
van dezen martelaar der om-
wenteling, de verschuldigde «r-
eering aantebieden, en (ranen 
van weemoed te störten, №• 
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lijk werd daarop in de kerk del 
Buen-Suceso 1er aarde besteld 
en op het graf eene zerk met 
het bieronder staande grafschrift 
geplaatst .(.*). 

VIBEY (JULES JOSEPH), een 
geneesheer, in 1776 te Hortes 
(Fr. Opper-Marne-dep.1) gebo
ren, werd, na te Langres zijne 
Studien te hebben voibragt, in 
1795 tot mililairen apothekar 
benoemd en later door PARMEN-TJER (zie dat Art. -Wbk.-) in bet 
hospitaal van Val-de-Grâce be-
roepen. Hij behaalde er1.; de 
prijzen, en werd er in 1812 
eerste apothekar; maar hij nam 
er weldra zijn ontslag, en be-
kwam twee jaren laier den titel 
van Med. Dr. by de faculteit 
van. Parijs. Hij hield er eenen 
leergang over de natuurlijke 
historié in het Athénée. In 1823 
tot titulair lid der geneeskun-
dige akademie benoemd, werd 
hij .door de pharmaceutische 
afdeeling tot haren secretaris ver-
kozen. In 1825 droeg de aka
demie van wetenschappen hem 
voor tot den* leerstoel der na
tuurlijke historié der genees-
middelen bij de pharmaceutische 
school; maar dezelve werd hem 

. :•. : • E 

niet gegeven. In 1832 door het 
dep.* der Opper-Marne tot af-

• gevaardigde "verkozen, had hij 
slechts gedurende eenige jaren 
zitting in de kamer. Als lid 
van den oppersten gezondheids-
raad behoorde hij tot verscheiden 
•nationale en vreemde geleerde 
genootscbappen, en. was lid van 
het legioen van eer, löen hij te 
Parijs den 10 Maart 1846 over-
leed; Als wijsgeeng a r t s , be-
slreed hij de materialistische 
leerstelliogen. Zijn. s'liji.is schit-
terond en los, maar sömsvlang-
dradig. Hij behoorde tötv het 
kleine gelai geleerden, die de 
welenschap duidelijk en tevens 
beminneüjk. hebben weten te 
maken. Hij was een der voor-
naamste rédacteurs van het 
Bulletin en ^het Journahde phar
macie. Behalve, eene rnenigte 
Verhcmdelingen ia welônschap-
pelijke verzamelingen opgeno-
men, en lalrijke arlikels in d e 
Dictionnaires d'histoire naturelle 
eu des sciences médicales, heeft 
men van hem: l.o Histoire etc. 
{Nutmrlijkä. geschiedenis van 
hetmenschelijh geslacht), Parijs, 
1 8 0 i ; nleuwe uitg. 1824, 3dl .« 
in 8,fo, met p l t . n ; — 2.o L'art 
etc. (De kunst om den mensch 
2 . • • 

(*) • Por mandado del Rey N . S . Don Fernando V I I , 
sus capellanes de honor . 

' ' en 1824 
colocaron aqui los huesos 

del Dr. Don MATÍAS VIMOESA , 
Capellán de honor y predicador de S. M. 

Arcediano de Tarazona, 
asesinado eri una cárcel de Madrid • ; | 

por los enemigos del altar y del trono 
el dia 4 de Mayo de 1821. ; 

R. I . P. 
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te volmaken, of over de geeslc-
lijke en. zedelijke geneeskunde), 

; 3808 v 2 dl.», in ' 8J°:; — 3.o 
i Traité etc. (Verhandeling over de 
theoretische en praktische hruid-
mèngkunde), 1811 ; 4.« uitg. 
1837 , -2.-dl.n, in 8 л ° ; — 4.o 
Histoire etc. (Natuurlijke ge-
schiedenis der geneesmiddelen), 
1820 , in 8 — 5 . 0 Histoire 
etc. (Gesêhiedcnis van de zeden 
en het inslinkt der dieren), 1821, 

•2 dl.% in 8до; — e.o De la 
puissance etc. (Over de levens-
hrabU; in hare physiologische 
werMngeri\,beschomvd, em.), 
1822 , . М л о ; — 7 .0 De la 
femme etc.. (Over de vrouw in 
hare ! physiologische, sedelijke 
en,, letterkundige betrekkingen 
beschouwd), 1823 5 in 18л«>; 
2.« uitgave., ; .1824, in 8.™ ; 
— 8.0'Hygiène etc:'(Wysgeerige 
gesondheidsleer enz.), Parijs, 
1828 , . 2 dl.*, in 8 л ° ; — 9.o 
Philosophie elc.(Wijsbegeerte der 
natuurlijke historié em.), Parijs, 
1835, in 8.™ 

* VLACH VON MONTELLI (JO
ANNES NEPOMDCENÜS, vrijheer 
VKN),, in 1763 te Castùa in 
•Dàtmalië g e b o r e n w e r d rëeds 
vroegtijdig aan de zorg van uit-
muntende onderwijzers overge-
geven en , daar hij vroegtijdig 
eenen levendigen geest en een 
uitmunlend bevallingsvermogen 
aan den dag legde, zoo zond 
zijn vader hem, ter voortzetting 
ztjner sludiën, naar het gym
nasium te Fiume, en vervolgens 
naar de hoogeschpol van Grats 
en Wcenen. Nadat de jongeling 
eene, voor zijne jaren builen-
gewone, wetgeleerdheid had aan 

den dag gelegd, bekwam M 
aan de universiteit van Peslh, 
de doctórale waardigheid, en 
werd dadelijk als advocaat lod-
gelaten. Hij openbaarde in dezen 
kring naast eene uilgebreide 
geleerdheid groóte vlijt en eene 
zeldzame onbaalzuchtigheid, en 
zijn gevoel voor regtvaardighek) 
vónd in.de meest iogewikkeJde 
reglszaken en in de verdediging 
der, onschuld. dikwerf gelegélt-
heid, om zieh in het schoonsio 
licht te. stellen, Daar zijn roem 
steeds (oenam, bekwam hij in 
1796 van de hof-commissie in 
zaken van wetgeving, den eervol-
len last, om voor West-Gdim 
de vertaling van het strafwelboek 
in het Latijn te ondernemen. In 
körten tijd bragt hij dezen raoei-
jelijken arbeid, ten einde, en 
vermits, zulks tot de groefeie 
tevredenheid der hooggeplaalsle 
ambtenaren was geschied, zoo 
werd hem voorgesteld om in 
openbare dienst te treden, -
welke roeping, daar dezeive gfr 
heel met zijne neiging strookle, 
hij > bereidwillig aanvaardde, -
i n het begin tot eersten actua-
rius bij de kamer-procuraluur 
in Krakau benoemd, werd nf 
reeds in 1798 tot adjunctf • 
kaal bevorderd, en ook m 
gaf hij bewijzen van eene zeld
zame scherpzinnigheid en № 
kwaamheid. Keizer F n 0 S w 
oonde zijn edel streven, am 

hem in 1803 tot raadsheer wj 
het Krakauer landgeregt te № 
noemen. Doch slechts « W . 
maänden bleef hij op dezen . 
want reeds in Januarij des -w : 
genden jaars werd hij a l s i * » 
fiscaal-adjunct, met den we"""1 

http://in.de
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I . K . vice-kamerprocurator, naar 
Venetie verplaatst j aldaar trachtte 
hij op de gemoedelijksle wijze, 
de Oostenrijkscho wetten met 
de aldaar bestaande gebruiken 
in overeenstemming te brengen. 
Toen er echter nieuwe verwar
ringen ontstonden, en Venetie 
onder nieuw oppergezag gekomen 
was, wilde VLACH de nieuwe re-
gering niet dienen, deed afstand 
van zijne betrekking en begaf 
zieh naar Weenen. Het Lombar
disch - Veneliaansch koningrijk 
kwam intusschen onder het Oos-
tenrijksche, keizerhjke hms te-
rug en VLACH , die intusschen 
andere geregtelijke posten had 
waargenomen, werd in December 
1814 weder tot den raad van 
appel in Venelie benöemd. Keeds 
in October 1815 werd hij ech
ter in dezelfde hoedanigheid 
naar Milane verplaatst, en kort 
daarop, n a m e l i j k in Junij 1816, 
werd hij tot hofraad, hij den 
senaat van het oppergeregtshof 
benoemd, dat in Verona was 
opgerigt. In 1820 werd hem 
opgedragen, om alle geregtshöven 
van eerste instantia te onderzoe-
ken, en die reduction voorte-
dragen, welke hij voor doelmalig 
hield, — van welke laak hij 
zieh zoo uitslekend kweet, dat 
de hofkamer hem door den se
naat van het oppergeregtshof in 
Verona': de, volledigste erken-
ning zijner Ve rd iens ten deed 
uitdrukken. Reeds was VLACH 
ook met het onderzoeken der 
Lombardisohe geregtshöven be
gonnen , toen de wil van zijnen 
vorst hem tot den gewigligen 
post beriep, dien h y ' . t o l aan 

F 

rt zijn överlijden bekleedde, na
melijk tot president bij de Dal-; 
malische reglbank van appel, en 
zeker verzuimde hij ookindeze 
verhevene en gewigtige betrek
king niets van datgene, wat lot 
eene belere regtsplegingen lot 
de invoering van eenen vaslen en 
geregelden gang van werkzaam-
heden kon leiden, i Tot eene bil-
lijke belooning van al deze Ver
diensten bekleedde hem de keizer 
den 3 0 . November 1825 met 
de waardigheid van geheimraad, 
verhief hem weinige .weken 
daarna tot den riddersland, ver
wende hem in Mei 1839 de 
orde van de ijzeren kroon der 
tweede klasse, en verhief hem 
eindelijk in February 1840 tot 
vrijheer, met het predicaat VON 
MONTELU. Behalve deze hoe
danigheid bezat VLACH er nog 
verscheiden andere, die zijner 
nagedachtenis lot eer verstrek-
ken. De liefde voor de klas-
sieke schrijvers der öudheid, 
welke hem reeds in zijne vroeg-
ste jeugd bezielde, behielt! hij 
ook in hel gewoel van helamb-
tenaarsleven, als man en als 
grijsaard. TJit hen, en voorna-
melijk uit de gesehiudschrijvers 
Livius, SALLUSTIUS , C/ESAK on 
TACITUS, ZOO als in het alge-
meen uit. de geschiedschrijvers 
aller lijden en volken, putte 
hij eenen schal van kennissen, 
.van welke hij in voorkomende 
gevallen met beleid gebruik wist 
te maken. Met een builenge» 
woon geheugen begaafd, hel'welk 
hij in weerwil aller weder waar.* 
digheden, onverzwakt behield , 
verwekle hij- wetkejijk verba-

f 3 - ' ,•(: •„••:, . 
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zing, wanneer hij als 80jarige 
grijsaard, nog lange plaatsen 
uit zijne lievelingsauteuren aan-
haalde en> even als een parel-
snoer, de feilen alle te zamen 
reeg, welke net eene of andere 
volk ten toppunt van groolheid 
verhieven, of zijnen ondergang 
voorbereidden. Voornamelijk in 
deDuitsche leiterkunde ervaren, 
bleven hem echter de meester-
stukken der nieuwe Fransche 
en Ilaliaansche Schrijvers niet 
vreemd. Een vijand van alle 
pronkerij, was h'y eenvoudig 
en vrij in zijne levenswijze, 
zijn gedrag jegens gelyken was 
beleefd, jegens ondergeschikten 
meoschlievond en vriendelijk. 
Zijn hart was open voor alle 
edele aandoeningen, voorname
lijk voor de vriendschap. Groot-
moedig in het vergeven, mild-
dadig jegens de armen , zocht 
VLACH dezelve niet enkel in 
openbare gesuchten — neen hij 
wist ook de behoeftigen ople-
sporen en te ondersteunen, 
welke het eergevoel lerughield, 
om hunne eilende openlijk be-
kend te maken. De Catholijke 
godsdienst, in welke hij was 
opgevoed, bleef' steeds zijne 
leidsvrouw en troosteres; met 
zijne geheele ziel was hij aan 
dezelve gehecht en volbragt hij 
de door haar hem opgelegde 
pligte'n. Toen hij . zijn eihde 
voelde naderen, verlangde hij 
naar de H. Sacramentett, en na 
dezelve te hebben ontvangen, 
overleed hij na een korlstondig 
ziekbed den 20 Maart 1845. 

* VOGEL (SAMUEL GOTTLIEB 
YON) , eon der beroemdsle art-

sen van den nieuweren Ujd, 
zoon van den met roem be-
kenden Göttinger hoogleeraat 
der geneeskunde RUDOLPH AB-
GBSTIN V . , werd'den 12 Maart 
1750 te Erfurt geboren, stu-
deerde te Böttingen, en prak-
tiseerde aldaar tot in 1780', in 
welk jaar hij als hof- en garni-
zoensmedicus naar Ratzeburg,, 
en van daar in 1787 als hoogleer-
aar der geneeskünde am Rostock 
werd beroepen. Door LIGHTER-
BERG daartoe aangespoord, die 
de Engeische zeebaden zoo zee; 
prees, legde VOGEL in 1794 
het eerste zeebad aan de Duit* 
sehe kust , te Dobberan, aan, 
en daardoor, zoowel als door 
zijne schriften en zijne uitgfl-
beeide praktijk, steeg zijn aan-
zien steeds meer en meer; bp 
werd lijfarts, geheime medici-
naalraad en in den adelstand 
verheven.. In 1821 Vierde hij 
het .halve eeuwfeest van zijn 
docloraat, en in zijn 87. e jaar, 
overleed hij den 19 January 
1837. Tot zijne meest bekende 
geschriften behooren: l.o Hand-
buch der praktischen АгтеШ-
senschaß, Stendal, 1781 to' 
1 8 1 6 , б d l . " ; — 2.o Vekr 
den Nutzen und Gebrauch der 
Seebäder, ib. 1790; 
Krankenemmen; ibid, 1 W I 
— 4 .o Medizimsch-diagnostuche 

Untersuchungen zur Ertönte* 
rung des Krankenexamens, if-
1824—31, 2 dl.*; — &° *5 
dkinische Beobachtungen 
Memorabilien, ib. 1834, enz. 

* VOIGT (ADAUCTDS Л S.6BB-
MANO), Piarist, een der verdien-
slelijkste geschiedonderzoekers 
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en letterkundigen, er» een der 
groptste sieraden der Bpheem-
sehe maatschappij van weten-
schappen, werd in 1733 te Ober-
Leutendorf in Bohemen geboren. 
Zijne eerste Studien maakte hij 
te\.'Schlatt•', Eomoldu en Leito-
mischl, en begaf zieh in 1747 
in de orde der vröme scholie-
ren. In 1758 ontving hij de 
priesterwijding, en werd, na 
zieh eenigen tijd uitsluitend 
met de zielzorg te hebben he-
zig gehouden, op verschillende 
plaatsen onderwijzer der dicht-
kunst , der rhetorica, der wijs-
begeerte en wiskunde. In 1771 
bekwam hij den post van vice-
rector in het piaristen-collegie 
te Praag; in 1777 bij den post 
van eersten custos 'der biblio-
theek, het professoraat der ge-
schiedenis aan de universiteit 
in Weenen, hetwelk Inj echter 
spoedig weder nederlegde, en 
zieh in het ordehuis te Mikols-
burg' afzonderde, waar hij ook 
den 18 October 1787 overleed. 
Zijne voornaamste werken zijn: 
l.o Beschreibung der bisher be
kannten böhmischen Münzen 
nach chronologischer Ordnung, 
4 dl ." , Praag , 1 7 7 1 - 1 7 8 7 j 
— 2.0 Efßgies virorum erudi-
torum atque artificum Bohemiae 
et Moraviae una cum brevivitae 
operumque ipsorum enarratiqne, 
met platen door BALZER, 2 dl.", 
ib. 1773—75; ook in het Hoog-
duitseh, en voortgezet door F. 
A . PEIZEL; — 3.o Acta lite
raria Bohemiae et Moraviae, 
2 dl.», ib. 1 7 7 5 - 8 3 ; — 4.° 
Schau- und Denkmünzen unter 
MAUU THERESIA geprägt (Hoogd. 

• F 

en Fransch), 2 dk>, Weenen, 
1782—83; — 5.0 Heber den 
Geist böhmischer Gesetze in den 
verschiedenen Zeitaltern (in he-
antwoprding, eoner prijsvraag), 
Praag en Dresden, 1 7 8 8 ; —• 
6.0 Leben des Cardinais VON 
DIETRICHSTEIN , Leipzig1792, 
na den doed des schrijvers door 
FUXGENZ SCHWAB in het licht 
gegeven. 

* VORSTERMAN (JOANNES), een 
voortreffelijke landschapschilder, 
in 1643 te Zalt-Bommel uit 
een deftig geslacht geboren. Hij 
ontving van zljnen vader, een 
portretschilder, behalve het 
praktische onderwijs in de jschil-
derkunst, ppk eene wetenschap-
pelijke opvoeding, en oefende 
zieh daarna, vooral onder den 
beroemden HERMAN ZACHTLEVEN 
(zie dat Art. -Wbk.-) te Utrecht 
in het landschapschilderen. Na 
den dood zijns vadefs begaf hij 
zieh naar Parijs, en leefde al-
daar in allerlei vermakelijkhe-
den; daar hij het echter beneden 
zijne waardigheid achtle, om van 
de Verdiensten van zijn penseel 
te leven, en daarom zijneschil-
derijeft gewoonlijk aan vrienden 
ten geschénke gaf, zag hij zieh, ' 
nadat zijn yaderlijk vermögen 
verteerd was, genoodzaakt, om 
wegens schulden Partys te ver-
laten, en naar zijn vaderlapd te-
rugtekeeren. Na een kortstondig 
verblijf in zijne geboorteplaats, 
te Amsterdam en te Ntymegen 
begaf hij zieh naar Engeland, 
en schilderde hier ypor koning 
KÄREL II en verscheiden zijner 
hofgrooten. Daar hij echter ook 

f 4 
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in Londen aan zijne verkwisling 
geen perk kon stellen, werd hij 
door zijne schuldeischers gevan-
gen gezet, waaruit hij slechts 
door zijne vrienden en landge-
nooten, welke te dien einde eene 
aanzienlijke som hijeenbragten, 
gered werd. Toen JACOBUS II 
WILLIAM SOAMES als gezant naar 
Konstantinopel zond, bekwam 
VORSTERMAN den last dezen der-
waarts te vergezellen, ten einde 
de bekoorlijke omstreken dier 
stad afteteekenen. De gezant 
atieif echter op reis en van den 
begeleider heeft men sedert dien 
tijd verder.niets vernomen. Men 
vermoedt dat hij zieh naar het 
Poolsche hof heeft begeven, wer-
waarts hij reeds vöör zijn ver-
trek door zijnen beschermer, 
den markies van BETHONE eene 
beroeping had bekomen. De 
weinige schilderijen, welke men 
van VORSTERMAN kent , worden 
zeer hoog op prijs gesteld; vol-
gens* het oordeel der kenners 
overtreft hij zijnen leermeester 
in vindingrijkheid, zachtheid des 
penseels en levendig koloriet. 

* VOSMAER (JACOB) , een Ne-
derlandsche geleerde, in Au
gustus 1783 te 's Gravenhage 
geboren, vertrok, na zijne voor-
bereidende Studien in zijne ge-
boorteplaals te hebben gemaakt, 
in 1801 naar de hoögeschool van 
Hardertvißt, alwaar hi j , zonder 
de' beoefening der letteren te 
verzuimen, zieh voornamelijk 
op de kennis der geneeskunst 
toelegde, en in Juhij 1807 eene i 
disputatio ehemica de adstrin-
gentiutn natura verdedigde. In 
het laatst van helzelfde jaar 

vertrok hij naar Utrecht, опт 
er de lessen van MATTHIAS ад 
GEUNS en BE FREMERT' bijleW 
neri; doch keerde in 1808 гей 
weder naar Harderwiß teru», 
alwaar hij , na eene openlijke 
verdediging der dissertatie, ge-
titeld: Observatioiies de sympa-
thia, in Octb. tot Med. Dotier 
bevorderd werd. Hij zelte zieh 
kort daarop le Haarl&n neder, 
alwaar hij gedurende 2 jaren 
de geneeskundige praktijk üit-
oefende, waarna hij zieh in 
1811 te Zutphen vestigde, al< 
waar h i j , bij eene uitgebfol 
praktijk, loch nog steeds Zijne 
geliefkoosde Studien voortzÄ 
Bij de vestiging van het all; 
nseum le Harderwiß, werd Iii) 
aan hetzelve tot hoogleeraar in 
do kruid-, schei- en arlsefiij-
mengkunde benoemd, welken 
post hij den 2 5 January 1816, 
met eene pleglige redevoering 
aanvaardde: de fugiendo villi-
talis studio in exploranda na
tura. In 1818 werd'hijnw 
Dtrecht verplaatst als buitenge-
wöon hoogleeraar,in de genees-
künde, alwaar hij zieh met hei 
onderwijs belastte iq de Se0 
btica, Therapia generalis, En
cyclopaedia Medica en HiiW 
Medicinae. Kort nadat in 1820 
te Utrecht die veeartsenijschoei 
was opgerigt, werd hij l e v e ö s 

bij dezelve benoemd tot gewee 
hoogleeraar in de scheikunae, oe 
leer der geneesmiddelen en ож 
artsenijmengkunde. Na ruiro oft 
jaren een sieraad der № f l C f l " 1 

sehe hoögeschool te zijn gewees, , 
overload VOSMAER in den № • 
zijner jaren den 3 February 
i m . Behalve genoemde rem-
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voeringeri heett hij nog de vol-
gen.de werken nagelaten; l . o 
Grondbeginselen der ndtuur-
kunde van den niensch, naar 
net Latijn van BLUMENBACH (zie 
dat Art .) ,Harderwijk , 1807; 
— 2.o Groridbeginselen der ont-
leedkunde, naar net Hoogd. van 
HEJIPEL, Haarlem, 1811; 2.« 
druk, 1824; — 3.o Aan mijne 
verlöste landgenooten, December 
1813, ; een dichlstukje; — 4.o 
Lierzang op de verhejfing der 
Nederlanden tot een koningrijk, 
kort, m de landing van BUONA
PARTE;;, Zutphen, 1815; — 5.o 
De menschenliefde, een dlcht-
s tuk , Harderwijk, 1818; — 
6,o Verhandeling over de toe-
valiige gebreken der Bliksem-
afleiders, naar het Hoogd. van 
BÖCKMANN, en geplaatst in het 
9.e dl. der natuurkundige ver-
handelingen der Hollandsche 
maatschappij van wefenschap-
pen te Haarlem; — 7.o Apothe
kers Woordenboek, of uitvoerig 
zamenslel der Apothekerskunst 
en daartoe voorbereidende weten-
schappen, in eene alphabetische 
or de, l . e dl. met platen, A—D., 
Zutphen, 1 8 2 2 , enz. 

* VUARIN (JEAN FRANCOIS), 
aartspriesler en Catholijk pas-
toor te Geneve, in 1769 te 
Collonge in Savooije geboren. 
In 1792 in het seminarie te 
Annecy tot priester gewijd, 
werd hij reeds gedurende de 
Fransche omwenteling, met ge-
vvigtige mission belast, en waagde 
het dikwerf onder doodsgevaar, 
in de zonderlingste vermom-
mingen de grenzen te over-

F f 

schrijden, om eenen stervenden 
den laatslen troost te brengen, 
of in eenen verborgen hoek voor 
verzamelde .vrome menschen 
godsdienstoefening te houden, 
en hen in het geloof te ver
sierten. Eene gewigtige j maar 
ook zeer moeijelijke betrekking 
viel hem ten deel, toen hij in 
1805 tot pastoor van Getieve 
werd benoemd, en nog meer 
toen in 1816 , '22 Catholijkö 
pastorijen van Frankrijk en 
Savooije gescheidbn en met de 
stad Geneve eh derzelvér oud ge-
bied, als eett nieuw kanton mét 
Zwitserland' vereenigd werden. 
Met gloeijenden ijver en onver-
moeide werkzaa'mheid leefde 
VUARIN voor zijn heilig beroep, 
Hij mag met regt als de stich-
ter der Catholijke pastorij in 
de hoofdstad van het Fränsche 
Protestantismus genoemd wor
den. Toen hij pastoor werd, 
télde Geneve niet meer dan 
600 Gatholijken, die noch 
kerk, noch liefdadige gestichten 
hadden, en bij den dood van 
VUARIN — den 6 September 
1843 — telde Geneve omtrent 
10,000 Catholijken, die eene 
fraaije kerk en verscheiden wel-
dadige inriglingen hadden , van 
welke VUARIN er eenige uit zijn 
eigen vermögen stichlte, doch 
alle onder de grootste moeijelijk-
heden tot stand bragt en onder-
steunde. Wij noemen daaronder 
slechts het huis der barmhartige 
zusters, welke de zieken in de 
stad bezoeken, en aan meer dan 
300 meisjes eene Christelijke op-
voeding geven , het weeshuis, 
de school der christelijke broe-
5 
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ders met 300 kweekelingen, en 
het hospitaal voor arme en zieke 
Catholijken. Om tot dit alles 
te geraken, en om aaa de Ca
tholijken in hat toenmaals aris-
tocratisch, op zijne oude regten 
in zijn geloof ijverzuchtig Geneve, 
een zelfstandig bestaan te ver
schaffen, werd er een nadruk-
kelijke en steeds voorldurende 
strijd gevorderd. Maar VOARIN 
streed denzelven ook met dat 
beleid en die onverzettelijke 
stándvastigheid, welke alleen in 
staat waren hern de overwintiing 
te verzekeren. Nooit ging hij 
eene schrede achter ui t , en stond 
zelfs onverschrokken pal tegen 
over de stedehjke ambtenaren 
en de regering des kantons, 
zoodra hij de belangen zijner 
kerk bedreigd of aangerand 
waande. Doch in al deze wor-
stelingen zocht hij niets Voor 
zieh zelven. Hij behield zijne 
standplaats, ofschoon zijne lalen-
ten, zijn ijver, zijne werkzaara-

heid en aanzienlijke begunstigin-
gen hem den weg tot da eerste 
waardigheden der Kerk open-
den. Bij herhaling wees hij da 
hem aangebodene bisschoppslijke 
waardigheid van de hand. Tos» 
hij na eene langdurige ziekle 
hoogbejaard overleed, namen 2 
faisschoppen, 120 priesters en 
eene ontelbare. menigte vo{ks 
aan zijne plegtige lijkstaatsiedeel. 
Tot .zijne schriften behoorçBi 
l .o Le protestantisme dévoile(Bßi 

• ontsluißerd Protestantismus), ity 
rijs, 1841 ; —2.0 Mémoires etc. 
(Verhandelingen over deslrikkea 
der ketteriß), Geneve, 1835, in 
8.™; — 3.P. Catéchisme\ 0> 
(Beredeneerde Catechismm wer 
de heiligheid en de maritim 
des huwelißks), Lyon, 1838 en 
1839 in 8 . T 0 , met eéne zeer 
aanbevelende : goedkeuring des 
aartsbisschops van Lyon, en ja 
1843, ' ook in het Hoogduitson 
vertaald te Landshut in heim 
gegeven. 
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* V̂ACH (KARL WILHELM), 
koninklijk Pruissische hofschil-
der, en hoogleeraar aan de aka-
demie der kunsten te Berlifai 
alwaar hij in 1787 geboren werd, 
ontving zijne opleiding in de 
kunst in zijne geboorteplaats, 
onder den beróemden Brunswij-
ker schilder KARL KRäTsciuuR, 
volgde daarop het korps vrijwlU 
ligers ter verdediging van het 
vaderland, en kwam met het-
zelve in 1815 te Parijs. Hij 
verliet hierop, met het ijzeren 
kruis versierd, den militairen 
stand en beoefende in de hoofd-
stad van Frankrìjk de kunst-
' werken aldaar, zoo als later die 
in Italie en kwam eerst in 1819 
te Berlijn terug ; hier werkte 
hij nu met SCHADOW en VEGAS 
aan de oprigting der Berlijnsche 
schilderschool, en overleed in 
1845 als vice-director der aka-
demie, aan welke hij vart 1819 
tot 1 8 4 1 , wanneer hem eerst-
genoemde bevordering ten deel 
viel, als professor gewerkt heeft. 
Tot zijne meesterstukken be-
hooren: de Negen Muzen, aan 
het plafond van den nieuwen 
koninklijken schouwbürg, de4{-
taarstukken voor de garnizoens-
en Werdersche kerkin Berlijn, 
voor de protestantsche Peter-
Pauls-kerk te Moskau (eene 
Opstanding van CHRISTHS), de 
Bekeering der Pommeren door 
bissclwp OTTO van Bamberg, voor 

het kunstgenootschap van Pom
meren ; — verscheiden por
tretten van vorstelijke en andere 
aanzienlijke personen, waaron-
der een van zeer grooten omvang 
van prinses ALBERT van Pruissen 
(MARIANNE) voor de stad Am
sterdam , enz. 

*' WACHLER (JOHANN FRIEDRICH 
LUDWIG), höogleeraar d e r ge-
schiedenis en letterkunde, op-
per-bibliothekaris le Breslau, 
den 15 April 1767 te Gotha, 
waar zijn vader geheime rege-
ringsraad, en bijzitter van het 
belastingsoollegie was, geboren. 
Eene vroegtijdige neiging tot 
boekenkennis vond in het va-
derlijke huis, waar bij voorkeur 
slechts juridische werken ingang 
vonden, weinig bevrediging. I n 
1783 kwam hij op het gymna-
sium zijner geboorteplaats, waar \ 
KALTWASSER, STROTH en MANSO 
voor hem uitmuntende onder-
wijzers werden, en hij in de 
hertoglijke bibliotheek den eer-
sten grond legde tot zijne latere 
zoo buitengewone letterkennis. 
In 1784 hetrok hij de univer-
siteit van Jena, omindegodge-
leerdheid te studeren, alwaar 
hem evenzeer uitmuntende gid-
sen op den weg der wetenschap-
pen ten deel vielen. Tengevolge 
van een tweegevecht uit Jena 
verbannen, begaf WACHLER zieh 
naar Göttingen, om zieh door 
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de beoefening der philologie tot 
hei schoolambt voorlebereiden, 
doch zijn twislzuchlige aard 
wikkelde hem ook hier in on-
aangenaamheden en schulden. 
Op aanbeveling van den hoog-
leeraar FEDER, werd hij huis-
onderwijzer bij den regeringsraad 
HEUSER in 'Rinteln, en zelte 
daarbij zyne« Studie der oude 
letlerkunde ijverig voort. Door 
zijne verhaodeIingi)epseud!o Tho-
cylide, werd hij. in 1788^ doctor 
der wijsbegeerte, en hicld kort 
daarop, als buitengewoon hoogn 
leeraar, voorlezingen over klas
sische philologie, kerkelijke 
geschiedenis en algemeene let
terkundige geschiedenis. Siechts 
körten t'yjd was hij rector van het 
Friedrichs-Gymnasium te Her
ford, want reeds in 1794 ver-
lsreeg hij, op' voorspraak van 
HASSENKAMP het derde theologi
sche professoraat in Rinteln} en 
kort daarop den. post van bibli-
othekaris der universiteit. Na 
den dood van HASSENKAMP zelte 
hij de door hem begonnen theolo
gische jaarboekeh; voort, waär-
door hij met de beroemdsle 
geleerden in betrekking kwam. 
In 1801 werd hij als hoogleeraar 
der geschiedenis naar Marburg 
beroepen, en wijl hij het beroep 
naar Heidelberg had van de hand 
gewezen, gaf men hem den 
titel en de waardigheid van 
consistoriaalraad. In 181.0 ham 
WACHLER het protectoraatwaar, 
ontving .den 5 Januarij. koning 
HIERONYMUS op zijne doorreis, 
en volgde hem weldra, met 
professor ROBERT, als afgevaar-
digde naar Kassel, ten einde 
de voorregten der untversileit te 

handhaven. Hij ga f bevvijs van 
zijne onbeschroomdheid, mei es 
eerste in Duitschland te z i j n , die 
den over NAPOLEON uitgespro-
ken banvloek, in de theologische 
beriglen over 1810 openbaar 
maakte, terwijl hij in 1813.de 
lang gewenschte bevrijding van 
de vréemdeoverheersching aan-
merkelijk bevorderde. In 1814 
aanyaardde. hij raet den rang 
v a n consistoriaalraad, het hm 
aangebodene professoraat, in de 
geschiedenis te Breslau, Hier 
stichtte ;hij het geleerde genaot-
schap Philomachie .en gaf de. 
belangrijke werken deszelven, in 
3 deelen in het licht. In J824 
werd WACHLER tot opperbiblio-
ihekaris benoemd, en, hierin 
door den: onder-bibliothelcaris 
Professor UNTERHOLZNER onder-
steund, zorgde hij voor eene 
belere rangschikking der boeken. 
Bijzonder uitstekend was zijne 
voordragt over leiterkundige ge-, 
schiedenis, hij wist; de siof vol-
komen te beheerschen, en onder 
het juk des geestes, die sleeds 
het doel voor oogen had, ^ 
buigen. Even gelijk hij levendig, 
zakelijk, beknopi, vo l merg en 
kracht sprak, wilde hij ook door 
zijne hoorders verstaan en begW' 
pen worden. Bij zijne geestrijke 
voordragten der geschiedenis was 
het er herh steeds om te doen. 
om in de groóte aaßßenscbaKe-
Ungen, in de verwarringe», 
worslelingen en het lijden w 
menschheid, in hare overwin-
ningen en zegepralen sleeds 
plan en de leiding van aen w>' 
ger, overal in de voorbijf3 

verschijningen zieh open] 
Wezen te erkennen. Hl) ° w ' 

http://1813.de


W A C. — W A 6. 493 

leed als Senior der üniversileit 
van Breslau, den 4 April 1838. 
Van zijne uiterst .vruchtbare 
werkzaämheid als schrijver, 
waarcloor hij eene eer volle plaats 
in het gebied der geleerdheid 
bekleedt, Jiunnen ; sl.echts de 
•belangrijkste. vooribrengselen op; 
gegeven worden:' 1.» lieber 
Hesiods Vorstellungen von den 
Gollern, Welt, Menschen und 
menschlichen Pflichten, 1 7 9 9 ; 
— 2.o Rede > über- Geschichte, 
ZwMund Vortrag, 1789; — 
3.o Geschichte der Literalurund 
Kunst für Schulen, l.,e afl., 
1790 ; — 4.o Retrachtungen 
über den Reichthum, nach Rous
seau'sehen Grundsätzen, 1792; 
•— S.o.: Versuch, einer, allgem. 
Geschichte der Literatur, 3 dl." 
(door de schuld des uitgevers 
onvoltooid gebleven),. 1793 lot 
1801 ; — 6.o Grundrisz.einer 
Emyklovädie.der tlieol. Wissen
schaften , 1 7 9 5 ; • 7.« Diodori 
Sicilii lib. kist. qui supersunt 
et fragm- graec. ex.rgc. Wesse-
lingii, 1 7 9 5 , 2 dl.»; — 8.o 
Prolegomena zu einer christli
chen Religionslehre nach den 
Bedürfnissen des Zeitalters, 
1 8 0 1 ; — 9.o Aphorismen über 
Universitäten und ihr Verhält-
nisz zum Staate, 1802; — lO.o 
Handbuch der allgemeinen Ge
schichte der lit. Kultur, 2 dl.q, 
1800—05"; 3.e uitg. in 4 dl.", 
Leipzig, 1833; — l l . o Grund
risz der Geschichte, als Hand
schrift für seine Zuhörer, 1806; 
— 12.0 Johann von Müller, 
Gedächtniszrede, 1809; — 1 3 . o 
Ernste Worte der Vaterlandsliebe 
an Alle, die Deutsche bleiben 
wollen, 1813; — 14.o Geschichte 

der historischen Forschung und 
Kunst seit Wiederherstellung der 
liier. Kultur in Europa,.2 dl,«, 
1812—20; — 15.o Lehrbuch 

•der Geschichte,-1816; 5.a uitg. 
.1828 ¡ — 1 6 . 0 Vorlesungen über 
,GbSchicfité der Datschen, N0i-
onalliteralur, 1818, 2.áln¡¡12.? 
uitg. 1828 ; — 17.o Lehrbuch 
der Lit.-ßeschichle, 1827 ; 2fi 
uitg. 1830; — 18.0 Biographi
sche Aufsätze, 1835 , enz. 

, WADPUNG. — ' Zie WADING 
,-WbL- ;;¡ .v 

WAGA (THEODORÜS), in 1739 in 
het Poolsche waywoodschap Ma
zóme, geboren, begaf ziehender de 
Piaristen, enbekleedde met roem 
den leerstoel der geschiedenis 
en des regtg in df godyruchlige 
scholeni By overleed- te > War-
schau in 1801. Zijn voornaamsle 
werk is eene beknopte Geschie
denis der prinsen en Höningen 
van Polen en Warschau, 1770, 
in 8.V O, die een aanlal uitgaven 
heeft gehad, én billijkerwijze 
den bijval verdient, die aan 
dezelve is , te beurt gevallen. 
Ook heeft raen van WAGA Pool
sche en Lalijnsche gedienten, 
die zeer verspreid zijn. Maar hij 
scheen weinig belang in zijnen 
letterkundigen roem te stellen. 
Vol van den geest, in welken 
zijne orde is ingesteld, was hij 
er enkel op bedacht om de jeugd 
christelijk optevoeden, om hären 
geest voor de beoefening der 
wetenschappen te ontwikkelen, 
en haar hart liefde voor gods-
dienst en vaderland inteprenlen. 

* WAGENBAUER (MAXIMILIAAN 
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JOSEPH) , inspector der K. galerij 
van, schilderten te München, 
in 1 7 7 4 , te Grafing in Opper-
Beißeren geboren, heeft zieh onder 
de Duilsche landschapschilders 
eenen beroemden naam geraaakt. 
Zijne schildervjen onderscheiden 
zieh door eene naauwkeurige 
afwerking, eene natuurlijke ver-
lichling en een harmonisch ko-
loriet. Hij overleedden 1 2 Mei 
1829. Ook heeft men van hem: 
l . o Anleitungen zur Landschafts
zeichnung litographischer Ma
nier , 1809 en 1 8 1 5 ; — 2.o 
Baumsludien, in 1 2 bladen , 
1817: ^ • : ' : . • • •"•;•/.' 

* WAGHORN (THOMAS), de schep-
per van den in dezen tijd zoo 
veel ter spraak körnenden over-
landspost, in het begin van 1800 
te Chatam in het graafschap Kent 
geboren, werd in zijn 12.« jaar 
kadet (midshipman) op.de vloot, 
ön, nog geen 17 j'aren oud zijnde, 
luitenant. Tot dat tijdstip was 
zijne bevordering zeer snel; doch 
bleef zij van nu af verder staken, 
want WAGHORN is als luitenant 
geslorven. In het laatst van 1817 
werd hij, bij de toenmalige S t e r k e 
reduclie der vloot ophalvesoldij 
ges te lden sedert niet meer in 
active dienst bij de Britsche zee-
magt geplaatst. Hij begaf zieh 
dus al spoedig als derde mate 
(onderschipper) van eenen Oost* 
Indie,vaarder naar Calcutta. In 
1819 teruggekeerd, werd hij bij 
de loodsdienst der marine van 
Bombay aangestejd; doch bij het 
uitbarsten van den Aracanni-
schen oorlog in 1824 , meldde 
hij zieh bij de Oostindische maat-
schappij als vrywilläger aan, en 

bekwam het bevel over den kot-
ter Matchlesz en eene äfdeeling 
kanoneerbooten. Hij kwam tot 
vijfmalen in het gevecht, had 
zoowel le water als te land menig 
lotgeval, werd gewond en door 
de gevaarlijke Araeankoorts aan-
getast, welke er loenmaals dui-
zenden wegsleepte, en ook zijne 
gezondheid voor langen tijd on-
dermijnde. In 1827 keerde hij 
naar Calcutta terug, waar zijne 
bewezene diensten bij de-gezag-
voerdefs aldaar dankbaar erkend 
werden. Van toen af hield hem 
het groote plan bezig, dat het 
thema zijns levens werd, name-
lijk de herstelling van den ouden 
overlandweg, onder toepassing 
der stoomscheepvaart. WAGHORN 
was onvermoeid in de voorlzel-
ting van dat p lan, hij wendde 
zieh le dien einde tot de eerste 
amblenareh van Indie, en be-
zocht op zijne terugreis naar 
Engeland, de voornaamste koop-
lieden , in Madras, Mauritius, 
de Kaapstad en op Ste. Helena, 
ten einde hen voor zijn denk-
beeld te Winnen. Met hetzelfde 
doel bereisde hij alle voorname 
handel- en havenplaatsen van 
Engeland en Sckotland en ging 
Van den eenen minister naar den 
anderen. Doch de Engeische 
post-directie, zoówel als het 
hestuur der Oost-Indische com
pagnie waren toenraaals nog zeer 
tegen de stoombootvaartop den 
Oceaan ingenomen. Eindelijk 
werd hij in October 1829 door 
lord ELLENBOROÜGH ; den loen-
maligen president der Indische 
contróle-directie, en den beer 
LOCH , lijdelijken president der 
Oost-Indische maatschappij be-

http://op.de
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last' om, met dépêches aan den 
gouverneur van Bombay over 
Egypte naar Indie te reizen, 
en över de bevaarbaarheid der 
Boode-Zee tot het doel derover-
làndroute té berigten. In ' 9 ' / s 

dag bereikte hij over Triest Alex
andrie. In Suez zou Inj de 

, stoomboot Enterprise vindeh$ 
dezelve : verscheen echter niet , 
en wijlybij overbrenger van ge 
wigtige regerings-depêches was. 
zoo besloot hij om in een open 
vaartuig, zonder kaarten en kom 
pas, midden door de Boode tee 
te stevenén, terwijl hij bij dag 
de zon èri bij nacht de Noord-
ster lot zijne gidsen nam. Op 
deze wüze kwam hij in 6 ' / 2 

dag, in.de 620Engelsche mijlen 
van Suez vèrwijderde Arabische 
haven Dsckidda aan , en daar 
verharh hi j , dat van de-Enter
prise, dp den weg van Bengalen 
naar Bombay de machine gebro-
ken was: Hij zette alsnu-zijne 
reisdp eèn koop.vaardijsehip voort 
en kwàm te Bombay aan. Hij 
had de innige overluiging beko-
men, dat de Boode zee, de in 
elk opzigt voornaamste weg naar 
Indie was , legde in dien zin 
z'rjn verslag aan de regering af, 
en zoo kwam' door zijne énergie 
en volharding het groote werk 
lot sland, waardoor WAGHORN, 
de dankerkentenis van drie we-
relddeelen, Europa, Azië en 
Afrika verdiende, en aan welks 
voltooïjing lhans nog slëchts een 
kanaal door, of een spoor weg 
°ver de landengte van Saezont-
breekt. Ook de oprigting van 
den woestijnpost, met deszelfs 
acht stations en drie hotels, 
waarin de reiziger alle Europe-

sehe ververschingen vindt, zoo-
wel als de stoomboot-communi-
calie pp. den Щ1 is zijn werk. 
In, 1846 maakte WAGHORN eene 
prpeve met de route over Triest, 
ten eipde daarvan, in geval van 
nood, benevens van die over 
Marseille gebruik te kunneh ma-
ken , daarenboven deed hij on-

• derzoek naar de mogelijkheid 
•eener route over Ancona, en 
èener andere over Genua. Gè-
durende verscheiden jaren hield 
WAÖHORN zijn verblijf in Egypte, 
ten einde de bezorging van den 
post persoonlijk té kunnen leiden 
eri bewaken; Deze vòlijverige 
öffleier overleed te Bonden, den 
в Januari] 1850. 

* WAHXESBERG (GEORGE), een 
beroemde kruid- en aardkenner 
{geoloog), den 1 October 1780 
op Skarphyltan in Philipslad 
Berglag in Wermeland gebo-, 
r en , kwam in 1792 te Vpsa-
la, waar hij zieh bij voorkeur 
aan de natuurkundige weten-
schappen: toèwijdde, en rèéds 
in 1801 amanuensis bij het 
kabinet van riaturalien' werd; 
in 1806 werd hij tot Med. Dr. 
gepromoveerd enin 1809, tot ad-
judant der К. maatschappij van 
wetenschappen in üpsala be-
noemd; in 1811 ondernam hij 
eene : welènschappelijke reis door 
Buitschland en Zwitserland, 
nadat hij reeds vroeger op ver-
schillende reizen Zweden en 
Noorwegen tot in het verste 
noorden doorkruist had. Bij 
zijne terugkomst in 1814 werd 
hij demonstrator der kruidkunde 
in Upsala; in 1826 verkreeg 
hij; het professoraat der kruid-
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kundo, en werd daarbij in 1829, 
levens , hoogleeraar .der genees-
künde j in 1831 was hij rector 
magnifícus der universiteit. In 
de laatste jaren zijn levens helde 
WAHLENBERG lot de homoiopathie 
over, en was de eerste, welke 
deceive in Zweden praktisch 
heeft uitgeoefend. * Hij overleed 
ie.Upsala in 1847. Tot zijne 
vpornaamste schrillen behooren : 
l.o Flora Lapponicq,; — 2.o 
Flora.* Carpaihorumi;- 3.o 
Flora Üpsaliensis; — 4.° Flora 
Suecica, 2 d l . n , Upsala, 1824 
tot. 1826;*2.<»'uitf/,Í832, 4Uis 
het belgngrykste zij^r/jwerken. 
,0ok hü imed'earbeiäer aian 
de Svensk Botanik, 11 d l . n , 
Slokholm,1802—30. Naar hem 
worden, de cryplogama-gewasseu: 
Lecidia Wahlenbergii ep Gya: 

hola Wahlenbergiana aid us ge-
noemd. , v. ; 

WAL (GÜILLAUME EUGENE JO
SEPH , baron DE) , den ,29 Jan-
uarij 1736, op het- kasteel van 
Atitldsnes (Belgische proy. Luik) 
uit een zeer aanzienlijk geslacht 
geboren. Hij yolbragt zijne stu< 
dien, die hij bij de Jesuiten 
van Ponl^ä-Mousson begonnen 
was , -aan . net collegie van lo t 
deivijk den Groóle le Partys. 
Bij hot vertaten van het colle-
gie- werd hij als pnderluile-
nant bij het ruiterij-regiment 
Royal-Allemand geplaalst. Hij 
maaktoden zevenjarigen oorlog 
mede; onderscheidde zieh in 
1762, als adj udant van den 
maarschalk prins DE SOUBISE , 
door, zijne met beleid gepaarde 
dapperheid, in den slag van 
Johannisberg, Door cen vaandel 

- W A L . 

te grijpen, bragt hij epn, corps 
ruiterij , dat uiteen begon te 
loopen, weder te zamen, en 
droeg op deze wijze veel bij 
tot den goeden uilslag van het 
gevecht. Bij den vrede van Hu: 

bertsburg nam h i j , legen den 
zin van SOUBISE , zijn ontslag. 
In zijn vaderland.teruggekeerd, 
legde hij zieh toe op de beoe-
fening van het openbare regt , 
en werd een der invloedrijke 
leden van den adel der staten 
van Luik, Men belastte hem 
met verscheiden zendingen naar 
Weenen, van welke hij zieh ge r 

lukkig kweet. Nadat hij in 1773 
щх eerslgeboorleregl aan zijnen 
broeder ALEXANDER had afge-
staan, begäf hij zieh in/ de Teu-
lonische orde, en na zijn novi-
ciaat volbragt te hebben', ging 
hij naar Weenen,. tot zijnen oora, 
den luilenant veldmaarschalk van 
ASPREMONT-LYNDEN , en hij к warn 
daar levens met deaanzienlijkste 
mannen in aanraking. Ook deed 
hij verscheiden reizen naar Pa
rtys , en door tusschenkomst 
van zijnen notaris, denberoem-
den. bibliophihjs BOULARD (zie 
dat Art. -Wbk.-), kwam hij al-

. daar in kennis met de beroemdsto 
lellerkundigen en geleerden. In 

, 1793 verkreeg hij. de comman-
derie van Ramersdorf. Door 
het Fransche leger daaruitver-
dreven, ontving hij als schade-
loosstelling van den aarlshertog 

; MAXIMILIAAN , grootmeester der 
: Teutonische orde, de comman-
' derie van Münnerstadt in Fran-
' kenland, welke hij tot in 1806 
- behield. Hij overleed in 1818, 

in het sladje Andenne aan de 
'Maas, in de prov. Namen. De 



W A L . 497 

•commandeur DE WAL heeft in 
net licht gegeven : 1.» Annales 
etc. (Jaarboeken der Teutonische 
of Duilsche orde), 8 dl.», in 
12.™», Parijs, 1 7 8 4 - 9 0 . Dit 
werk, hetwelk den schrijver 
eene vleijende breve van Pins 
VII verschafle, is in eenen on-
gelijken stijl en volgens een 
duister plan geschreven, enaan 
den aartsherlog MAXIMILIAAN op-
gedragen; — 2° Rechcrches etc. 
[Nasporingen over de oudo con-
slitutie der Teutonische ofDuit-
sehe orde en over hare gebruiken, 
vcrgeleken met die der tempe-
Hers enz.), 2 d l . n , in 8.™, 
Mergentheim, 1807. Eenetweede 
breve van PJUS VII wenschte 
den schrijver ook met dit werk 
geluk. In dit laatste geschrift 
straalt vele geleerdheid door, en 
men vindt in hetzelve belang-
rijke en onuitgegeven bewijs-
stukken. 

* WALCKENAER (CHARLES ATHA-
NASE , 'baroh), den 25 December 
1771 te Parijs geboren, maakte 
zijhe eerste Studien te Glasgow, 
en bragt de eerste oogenblikken 
der Fransche omwenteling, hetzij 
in Engeland of in de Neder-
landen door. Bij zijne terug-
komst in Frankrijk, kwam hij 
als kweekeling bij de bruggen 
en wegen, en daarna in de 
polytechnieke school bij de op-
rigting derzelve; maar kort 
daarop betrok hij zijne erfgoe-
deren op eenige uren afstands 
ten noorden van Parijs. Toen 
bij in minder onstuimige tijden 
deze voor hem leerzameschuil-
plaats verliet, was hij reeds 

III. DEEL. G 

zeker eene plaals onder de ge-
leerden le zullen bekleeden. De 
akademie van Montpellier verkoos 
hem, b'jharezamenslelling, tot 
hoogleeraar der geschiedenis, 
welke betrekking hij echter niet 
^annam. Het instituut kende 
hem in 1811 den uitgeloofden 
prijs toe, voor de beantwoor-
ding dezer vraag: » Welke zijn 
de volken geweest, die vöör 
het jaar 410 , na J. C., Cisal-
pijnsch en Transalpijnsch Galliê 
hebben bewoûnd, de uitgeslrekt-
heid van h un grondgebied en de 
ligging hunner hoofdsteden ?" 
De derde klasse van hetzelfde in
stituut nam hem i n l 8 l 3 ö n d e r 
hare leden op eh betrok hem in 
1816 in harè nieuwe organisatie. 
Den 19 Oclbr. 1814 werd WALC-
KENAER tot lid van het legioen 
van eer, den 27 Maart 1816 tot 
maire van het vijfdo arrondis-
ment van Parijs, en 47 dagen 
later tot algemcen secretaris 
der préfecture van het Seine-
dep. 1 , in 1826 tot prefekt'van 
het Nièvre- en eindelijk;' den 
12 Novbr. 1828 tot prèfekt van 
het Awwe-dep.1 benoemd. Ten 
gevolge der gebeurtenissen van 
1830 van zijne betrekkingen 
öntslagen, verliet hij onherroe-
pelijk die loopbaan , waarin Inj 
de herinnering naliet van een" 
verlicht > regtschapeh, wakker 
administrateur, geheel geschikt 
öm in gewone tijden alle geesten 
te verzoenen. Welk denkbeeld 
men zieh voorts ook van zijne 
staatkundige gevoelens möge ge-

• vormd hebben, bleef hij loch 
allijd vreemd aan de kuiperijeri 
der parlijën. In 1832 deed hij 

8 
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eerie reis naar de Pyreneen, 
,mede om tot herstel zijner ge-
zppdheid aldaar de wateren te 
gebruiken. Na zijne terugkoirjst 
leefde h i j , intusschen tot vas-
len secretaris der akademie 
van opschriften en schoone let-
teren en tot adjunct-conservator 
der nationale bibliolheek be-
noemd, meestal te Parijs, waar 
hij zieh enkel met letterkundige 
werkzaamheden bezig hield, en 
in yvelke stad hij den 26 April 
1852 overleed. Tot zijne talrijke 
•werken behooren: 1.° Essai etc. 
(Proeve over de geschiedenis van 
hei menscheUjkgeslacht), 1798, 
in 8.TT! De schrijver onderscheidt 
in dezelve zes tijdvakken; die 
der volken , welke slechts aan 
de eerste behoeften trachten te 
voldoen, der jagers-yolken, der 
herders-volkon, der beoefening 
der ontluikende kunsten, der 
volken, welke de fabrijken en 
de yerdeeling der beroepen ken
nen , eindelijk van diegene welke 
de verzwakking der natuur- of 
zedelijke hoedanigheden en het 
vervai der kunsten ondervinden, 
een vervai, dat zeer moeijelijk 
is te vermijden, doch waarvan, 
volgens den schrijver, de oor-
zaken loch toevallig zijn; — 2.o 
JJile etc. (Bet eitand Wight of 
EAREL en ANGELINA), 2 d l . n , in 
1 2 . ™ , 1798 en 1813; in het 
Boogd. vertaald , Maagdeburg, 
1803 en volg.; — 3.o Faune etc. 
(Parijsche Faunna, of beknopte 
geschiedenis der insehten uit den 
Qtntreh van Parijs), volgens het 
stelsel van FABRICIÜS gerang-
schikt, 2 dl.«, i n 8 . Y 0 , Parijs, 
1802. In dit geschrift vindt men 
geheel nieuwe waarnemingen, 

voornamelijk over de spinnen, 
benevens eene belangrijke inlei-
ding; — 4.° Geographie etc. 
(Hedendaagsche aardrijkshunde, 
volgens een nieuw plan onttvor-
pen), naar het Engelsch van 
PINKERTON, doch door den ver-
taler met meer dan een derde 
vermeerderd, en in yele opzig-
ten verbeterd, 6 dl,«, in 8 .vo , 
en atlas in fol., Parijs, 1804 ; 
nieuwe herziene uitgave, 1812; 
— 5.o Histoire etc. (Natuurlijke 
historie der vleugellooze gehör-
ven diertjes), 1807—1808, 3 0 
afleveringen; — 6.° Dicuili Ii-
ber de mensurd orbis terrae, ex 
dupbus codd. mss. bibliolh, im
fer, nunc primum in lucem edi-
tus, in 8 . ™ , Parijs, 1807. Dil 
aardrijkskundig werk, dat on-
uitgegeven en bijna onbekend 
was, i s , wel is waar, niet ouder 
dan de regering van KAREL den 
Groote, maar hetzelve was ge-
Irokken uit vroegere aardrijks-
beschrijvers, thans voor het 
grootste gedeelte verloren. Men 
vindt slechls in de vijf eerste 
en in h'et achtsle artikel van 
den Bicuil de verkorting eener 
beschrijving weder van het 
onder THEODOSIUS gevormde kei-
zerrijk; de uitgever heeft er in 
het Latijn eene beknopte doch 
zeer oordeelkundige voorrede of 
inleiding bijgevoegd; — 7.° 
Voyages etc. (Reken door Zuid-
Jmerika door D. Felix d'Azarra 
byjeenverzameld — grootendeels 
vertaald — en in het licht ge-
geven door C . A. WALCKENAER) , 
4 d l . n , i n 8s°, en atlas, Pa
rtys, 1809. De aanteekeningen 
zijn gedeeltelijk van den uitge
ver , de overige van CDVIER ; 



W A L . 499 

roaar wat de vogelen betreff is 
het werk van SONNINI. Deze 
reis is tot tweemalen in het 
Hoogd. verlaald; - r 8.° Cosmo
logie of algemeene beschrijving 
der aarde . . . in naluur- en 
gescfyiedkiindige betrekkiiigen, 
enx,, in gr. 8 . v ° , Parijs, 1815; 
» 9-° Kaart van Egypte en 
bjjzondere Kaart van Delta, 
met de oude Dinerariën, Kaart 
van het oude Celia. Deze Haar
ten zijn niet afzonderlijk in den 
handel gekomen, maar hebben 
hetrekking op de drie volgende 
werken lO.o Dinéraire etc. 

i (Wegwijxer door oud Egypte), 
voorafgegaan door nasporingen 
over de Romeinsche mijl, in 
4,t° ; — ll.Q Biner aire etc. 
(Wegwijzer dçor Transalpijnseh 
en Cisalpijnsch Gallië), in 4 . t 0 ; 
-r- 12.o Géographie etc. (Ge-

< schiedkundige aardrijkskunde 
\ van Cisalpijnsch en fransal-
j pijnsch Gallië, tot aan den val 

van het Romei,nsckekeizerrißkin 
het Westen), in 4.*° ; —• 13.° Re-

I cherches etc, (Nasporingen over 
de oude aardrißkskunde, en die 

, der middeleeuwen), in 4.i0,Pa-
j rißs, 1822—23; — 14.o Sur 
\ etc. (Over de vorderingen der 
I aardrißkskundiye kennissen in 
\ het Oosten en Zuiden vanA?iß> 
l en over den oorsprong der Ma-

leißers), eene verhandeling in 
> eene openlijke zilting der aka-

ilemie van opschriften voorgele-
zen; —- lö.o Notice elc.(Rerigt 
Segens • de handschriften van 
MONTESQUIEU) ; — 10.0 Disser
tation etc. (Verhandeling over het 

$ QQud en het zilver, als handel-
:* anikels enalsmmtbeschomi), 

in het Journal d'économie politi
que opgenomen ; —17.« Vies etc. 
(Levensbe&chrijvingen van ver
scheiden beroemde mannen uit 
oude en latere lijden), taon, 
1830 ; — 18.0 Histoire etc. (Ge-
schiedenis des levens en der wer
ken van Щ FONTAINE), jn 8 . у о , 
Parijs, 1820; twepde, Jberziene 
en vermeerderde uifgaye, 2 d l . n , 
in 18 ,™p , 1821 ; 3.e verbeterde 
en vermeerderde uitgave, in 8- т о , 
met portret, 1824 ; т -~ 19.° 
Œuvres etc. (Werken van LA FON
TAINE), herben, in ordegebragt 
ец met aanteekeningen yermeer-
derd, б d l .n , in 8 л ° , 1 8 2 2 ; in 
l d l . royaal in 8 - v o . met por
tret en Levensbeschrijving, Pa
rijs, 1835; — 20.O Recherches 
etc, (Aardrijkskundige nasporin
gen over de binnenlanden van 
Afrika), in 8.TP, näßt eene kaart, 
Parijs, 1821, Degissingen, welke 
de in Afrika reeds yerkregene 
resultaten den schrijver hebben 
doen maken, zijn, vvatde hoofd-
zaak betreft, door latere onl-
dokkingen vplkomon bewaarheid*. 
enz. enz. 

* WA^PEMAR , prinsyan Prnis-
sen, zoon yap prins WILHELM, 
opm van den tegenwoordig 
(1852) regerenden koning van 
Pruissen, werd den 2 Augustus 
1817 geboren, genoot eene zorg-
vuldjge opvoeding, zoowel le 
Berljjn als in Keulen, alsyaar 
hij zjch met zijne onders ge-
dürende het jaar 1831ophield; 
onderscheidde zieh bponder 
door de goedheid z'vjns harten, 

' zijne vriendelijkheid en leerzucht, 
mqntte ook uit in ligchaams-

g ' 2 
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oefeningen, zoodat hij een der 
bekwaamste en sloutste ruiters 
werd. Volgens het gebruik der 
Pruissische prinsen, doorliep hij 
de verschillende rangen van de 
militaire dienst, eri was in 1844 
lot dien van kolonel gevorderd, 
loen hem het verlangen, om 
vreemde landen te zien, en 
avonluren na te jagen, bewóog 
eene groóte reis naar Oosi-Indie 
te ondernemen. Wetenschappe-
lijk behoorlijk uitgerust — hij 
was daarenboven eenzeergoede 
teekenaar — vertrok hij in den 
herfsl 1844 met twee adjudan-
ten, den graaf VON DER GRÖBEN 
en VON ORIOLA, en eenen be-
kwamen arts en natuurkundige, 
Dr. HOFFMEISTER , van Triesl, 
en begaf zieh over Griekenland 
en Egypte tot Aden, de zuid-
punt van Arable. Daarna ver-
wijlde hij eene week op het 
eiland Ceylon, nam onverschrok-
ken deel aan lijger- en olilan-
ten-jagt, en besteeg onder de 

'groolste moeijelijkheden en be-
zwaren de Adamspiek. De prins 
belrad daarop te Madras den 
Oost-Indischen bodem, en drong 
door Nepaul, het Kathmandu-
dal, en over den oud beroem-
den tempel van Kedarnalh, 
terwijl hij bergen rnoest over-
klauteren en naauwe dalen door-
worstelen, tot Pauali-Danda 
door, doch de paarden moesten 
achtergelaten worden. Thans 
begon de moeijelijkste reis over 
de rots- en sneeuwbergen der 
Rimalaya-dalen in de rigling 
naar de oorsprongsbronnen van 
den Ganges. Van af den 21 
Junij lot den 4 September 1845 
moest de prins met zijn gevolg 

bijna altijd onder natte lenten 
slapen en bergrotsen overslij-
gen, waarbij elke schrede ge-
vaarlijk wasj daarbij was een 
taai bokkenvleesch en harde 
scheepsbeschuit, met eene teug 
brandewijn de kost. De ständ-
vastigheid, waarmede prins WAL
DEMAR alles verdroeg, en bij alle 
moeijelijke plaatsen vooraan was, 
zoowel als zijne onafgebrokene 
opgeruimdheid, gaven het beste 
bewijs van de gezondheid ön 
van zijn ligchaam en vanzijnen 
geest. In Simlah, het Engel-
sehe gezondheids-station, aan 
den voet des bergs, viel den 
prins weder Europesch levens-
genot ten deel, het eene feest 
sloot zieh aan het andere aan, 
tot dat hij in October verder 
naar Ludiana trok. In Pend-
schab dreigde de oorlog der En-
gelschen met de Sihks of Scheiks 
uittebarsten, en daar dezespoe-
diger dan men verwacht had , 
over den Sudletsch trokken, zoo 
braken de Engelschen onder lord 
HARDINGE tegen hen op, terwijl 
prins WALDEMAR zieh met zijne 
begeleiders dadelijk bij de laatsle 
aansloot. Op deze wijze had 
hij het onverwachte getuk, de 
veldslagen bij Mudki, den 18 
December 1 8 4 5 , en den twee-
daagschen bloedigen slrijd bij 
Ferozschah (21 en 2 2 Decbr.) 
bijtewonen; men zag hem mid
den in het hevigsle vuur, en 
de naar Europa gezondene En-
gelsche berigten prezen een-
pariglijk de koelbloedigheid en 
den moed des prinsen. Met de-
zelfde onderscheiding woonde hij 
ook op den 10 February 1846, 
den slag bij Sobraon met zijne 
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begeleiders blj, van welke hij er 
een', den trouwen arts, in den 
slag bij Ferozsekah, aan zijne 
zijde dood van het paard had 
zien nederzijgen. De herinne-
ring aan dit smartelijke verlies, 
heeft het liefderijko gemoeddes 
prinsen nooit kunnen overwin-
nen. Des te dieper trof hem 
dus ook de op den 13 April 
daaropvolgende dood zijneredele, 
vrome moeder, die h i j , met 
welken spoed hij ook terug 
reisde, niet meer levend mögt 
aanschouwen, daar het hem niet 
mogelijk was, om voor het mid
den van Junij 1846, bij de zijnen 

. aantekomen. Eene reis naar En
geland, welks koningin hem tot 
erkentenis aan zijne in Indie 
bewezene diensten de Bathorde 
had verleend, militaire werk-
zaamheden in het Pruissische 
leger, en de voorbereidingen tot 
de uitgave zijner reisbeschrij-
vingen, namen den Üjd in tot 
de noodlottige dagen van den 
18 en 19 Maart l848. Ook voor 
den prins vernietigde de omwen-
teling eene groote en schoone 
hoop. Hij begaf zieh, als bevel-
hebber eener brigade-ruiterij, 
naar Munster, en werd hier in 
Julij door eene gastrisch-rheuma
tische koorts bevangen, waarbij 
zieh eene inwendige verzwering 
yoegde, welke, in weerwil der 
jeugdjge kracht des prinsen, 
de kunst der bekwaamste artsen 
niet in Staat was te overwinnen. 
Want na een ziekbed van zeven 
maanden, stierf de prins gela-
ten, den 19 February 1849, 
in de armen van zijnen vader 
en zijnen broeder, door alle die 

G g 

bem hadden leeren kennen, om 
zijne' beminnelijke hoedanighe-
den, diep betreurd. 

WALDENBURG. — Zie HOHEN
LOHE-WALDENBURG. 

WALINGFORD. 
FORO -Wbh.- Zie WALIG-

* WALLER (Paler BENNO), een 
benediktijner te Kremsmünster, 
in 1757 te Salzburg geboren , 
en in 1833 overleden, verwierf 
als hoogleeraar der staatkundige 
wetenschappen aan de adellijke 
akademie, en later der natuur-
lijke historie en natuurkunde 
als archivarius enz. door gron-
dige geleerdheid en een hoogst 
beminnenswaardig karakter, eene 
groote beroemdheid, terwijl hij 
zieh door de tot de naluurkun-
dige wetenschappen behoorende 
verzamelingen van het stiftzeer 
verdienstelijk maakte. Zijn vorst 
vereerde hem met de groote gou-
den eer-medaille van burgerlijke 
Verdiensten met de keten. 

* WALLRAF (FERDINAND FRANZ), 
een door geleerdheid, kunst-
gevoel en de grootste vader-
landsliefde uitstekende man, 
den 20 Julij 1748 le Keulen 
geboren, bezocht de lagere en 
hoogere Scholen zijner geboor-
teplaats, waarbij hij groote vlijt 
en uitstekende talenlen aan den 
dag legde, waarna hij aan de 
leulsche universiteit zieh aan 
de beoefening der wijsbegeerte, 
oude talen en geschiedenis toe-
wijdde, verkreeg.na den afloop 
zijner akademische Studien, de 
3 
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waardigheid van Magister phi
losophy et liberal, artium, en 
aanvaardde eene betrekking aati 
het gymnasium. In 1773 werd 
WALLRAF, die öok de godge-
leerdheid beoefend had , tot 
priester gewijd, in zijn 27.e • 
leVensjaar leverde hij proeven van 
zijn origineel dichttalent, waar-
onder voorhamelijk het Hymnus 
aati de Natuur melding ver
dient. Gezang en srtarenspel 
wekten het gemoed van den 
kunstminnenden man bijzonder 
op , en met KARL VON DALBERG 
trad hij in eene geestige brief-
wisseling over denkbeelden van 
tfluzikale dichlkunst eri muZi« 
kale bovennatuurkunde. In 1783 
bereisde hij , als begeleider van 
den Domkapittelheer, rijksgraaf 
VON OETTINGEN-BALDERN , Zwa-
ben, waar zijn gemoed veelvul-
dige opwekkende en vrüchtdra-
gende indrukselen ontving. Toen 
de keurvorSt van Keulen, • MA
XIMILIAN FRIEDRICH in 1784 Over̂  
leed, vervaardigde WALLRAF de 
opschriften, lot de ltjkstaatsie iri 
den Keulschen Dom: dezelve wa
ren in den volmaaktslen Romein-
schen lapidaarstijl uitgevoerd, 
zoodat zij zelfs de bewondering 
van HEYNE in Güttingen ver-
wekten. Omtrent dezen tijd 
trad WALLRAF in de filozofische 
faculteit zijner geboorleplaats 
o p , en droeg aesthetica voorj 
in 1786 werd hem het opzigt 
over den stedelijken botanischen 
t u in , en een gewoon professo-
raät der natuurlijke historie 
opgedragen, öok Verkreeg hij 
een kanonikaat bij het hoogadel-
lijke stift van Sta. Maria in 
Capitolio. In 1788 verleende 

hem de Keulsche ' universileit 
den graad vari Dr. Med. et Phi
losoph. In 1794 wetd hij tot 
rectör der hoogeschoöl verkö-
zett, doch legde na Vier jaren 
die waardigheid weder öeder, 
wijl hij den doöf de Fransche 
regering vah de prieslers geVör-
derden eed van haat dan het 
tioningsehap hiet zweren wilde. 
Na de ophefling der Keulsche 
universileit, werd WALLRAF ca-
nonicus bij de H . Apostelen-kerk, 
en hoogleeraar der geschiedenis 
en schööne wetenschappen aan de 
nieuwopgerigte centraalschoöl. 
De omtrettt dezen tijd in het 
licht versehenen geschrifteh von 
WALLRAF uit het gebied der 
penningkunde, geschiedenis eh 
kunstgeschiedenis maakten zij-
nen naflm öok buiten Duitsch-
Und bekehd. Tot deze werken 
behooren de Classische Besehrei
bung der Münzsammlung des 
Domherrn VON MERLO; *- Samm
lung von Beiträgen zur- Ge
schichte der Stadt Köln und 
ihrer Umgebungen, en Taschen
buch der Hbiner, 1797—1804. 
Ook als geestelijke liederdichter 
in den ouden kerkelijkeh stijl 
en als componist onderscheidde 
zieh' WALLRAF door het Hym
nus aan de H . Drie Koningen: 
Salvete Sacra pigiiora; zoo als 
in het algemeen de als priester 
en geleerde even achtenswaar-
dige märt, geene gelegenheid 
liet voorbijgaan, om het ver-
hevene der Catholijke eeredienst, 
en den üitwendigeri luistor der 
Kerk door middel der beei
dende kunslen voortestellen en 
te bevorderen. In 1803 be-
noemde het mineralogisch ge-
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noolschap te Jena WALLRAF 
tot zijn corresponderend l id; 
in 1808 werd hij lid van het 
alhenteum der Fransche leiter
kunde, in 1809 van het Frank-
forter museum van oudheden. 
In December 1812 ondernam 
WALLRAF eene kunst-weten-
schappelijke reis naar Parijs, 
trad kort daarna in nadere be-
trekking met GÖTHE, WERKER 
en anderen, legde in 1815 , 
met de afgevaardigden des lands 
in Aken, aan het koniaklijke 
huis van Pruissen den eed van 
getrouwheid af en ontving hier, 
zoo als bij andere gelegenheden, 
van de aanzienlijksle personen 
bewijzen van bijzondere höogach-
ting. In 1816 begaf WALLRAF 
zieh naar Göltingen, alwaar hij 
met BLUMEHBACH kennis maakte; 
in 1818 benoemde hem het Ber-
lijnsche genootschap voor de 
Duilsche taal tot deszelfs l |d, 
en het Marburger genootschap 
van natuurkundige wetenschap-
pen tot deszelfs eere-lid. — 
van eene zware ziekte gene-
zen, Steide hij in 1818 zijne 
geboorteplaats tot erfgename van 
zijn in kunstschatten zoo rijk 
museum , waarop de stadsraad 
van Realen, aan den edelmoe-
digen schenker eene jaarwedde 
van 1500 thaler toekende. Deze 
wendde de onbaatzuchtige man 
aan, om eene verzameling van 
Romeinsche oudheden, welke 
naar Engeland zouden gaan, 
aantekoopen. Bijna gelijktijdig 
ontving hij Van koning FREOE-
RiK WILLEM I I I , de orde van 
den rooden adeiaar 3.« klasse, 
en een pensioen van 630 tba-

ler. Toen WALLRAF zijn einde 
voelde naderen, bragt hij nog 
een sedert lang gekoesterd voor-
nemen ten uitvoer, door in den 
muur van het geboortehuis van 
den scbilder RÜBENS , dattevens 
het sterfhuis van MARIA DE 
MEDICIS is , twee groote gedenk-
steenen, met door hem ver-
vaardigde opschriften te doen 
inmetselen. Den 20 Julij 1823 
Vierde de edele grijsaard het 
vijftigjarig jubilseum van zijn 
priesterschap, dat een algemeen 
feest voor de inwoners van Keu
len was; op dezen heugelijken 
dag ontving hij ook van het 
koninklijk genootschap van oud-
heidkundigen in Frankriß, het 
diploma van corresponderend 
lid. WALLRAF overleed den 18 
Maart 1824; in hem verloor 
de llerk eenen waardigen pries-
ter, de wetenschap eenen gron-
digen beoefenaar, de kunst eenen 
vurigen vereerder, maar de oude 
Byn-stad Keulen hären eersleti 
burger, die eene lange reeks 
van jaren haar sieraad ert roem 
was geweest, en onder welker 
inwoners z*y"ne nagedachtenis 
door de heerlijke slichling van 
het Wallrafsche museum voort-
leeft. 

* WALTHER (PHILIPP FRANZ 
VON) , K. Beijersche geheimraad, 
hoogleer der universiteit en lijf-
arls des konings, werd den 3 
Januarij 1782 te Burweiler in 
Eijn-Beijeren geboren; de zoon 
Van een justitie-ambtman zynde, 
bezochl hij hei gymnasium te 
Spiers en te Heidelberg , legde 
zieh daarna aan de universiiei-
4 • 
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ten van Heidelberg en Weenen 
op de lieoefening der genees-
kunde toe, en werd in 1802 
aan de universiteit van Lands-
hui tot Med. Dr. gepromoveerd. 
Hij ondernam daarop eene we-
tenschappelijke reis naar Parijs, 
werd na zijne terugkomst in 
1803 keur-Beijersch medicinaal-
raad en eerste lieelmeester van 
het hospitaal le Bamberg, in 
1804 gewoon hoogleeraar, der 
heelkunde ' aan de universiteit 
van Landshut; in 1808 ver-
kreeg hij met de orde van Ver
dienste der Beijersche kroon 
den persoonlijken adel; in 1819 
werd hij als gewoon hoogleeraar 
der heelkunde aan de nieuw 
opgerigte universiteit naar Bonn 
beroepen; in 1824 werd hij 
koninklijk Pruissisch geheime 
medicinaalraad; in 1830 volgde 
Inj eene beroeping naar de uni
versiteit van München als ge
woon hoogleeraar der heelkunde, 
director der heel- en ooggenees-
kundige kliniek en lijfchirurgus 
des konings; in 1837 verliet 
hij de leiding der kliniek en 
in 1844 werd hij lijfarls des 
konings. — WALTHER overleed 
te München den 2 9 December 
1849; hij behoorde tot de uit-
stekendste artsen van zijnen tijd; 
in Duitschland ten minste m'oet 
men hem als heelkundige en 
odgarts de eerste plaats inrui-
men. Hij heeft op eene kracht-
dadige wijze bijgedragen tot de 
ontwikkeling der Duitsche Chi
rurgie tot de uitbreiding van 
welker geheele gebied hij scheen 
geroepen te zijn: bij voorkeur 
echter heeft hij het gebied der 
ooggeneeskunde uitgebreid er 

toegelicht. Niet slechts door 
zijne Sch r i f t en heeft WALTHER 
eenen onvergankelijkeu roem 
verworven, maar zieh ook door 
het aankweeken van voortreffe-
lijke leerlingen , ten. boogste 
verdienstelijk gemaakt. Tot de 
belangrijkste z'y'ner geschriften 
behooren: l,.o Physiologie des 
Menschen, 2 d l . n , Landshut, 
1 8 0 7 ; — 2.o Abhandlungen ' 
aus dem Gebiete der praktischen 
Medizin, besonders der Chirurgie 
und Augenheilkunde, Landshut, 
1 8 1 0 ; — 3.o System der Chi
rurgie , 4 d l .» } Karlsruhe en 
Freiburg, 1833—48 , 1.° deel, 
2.e uilg. 1843. — Daarenbo-
ven vindt m e n talrijke en uit-
munlende Verhandelingen van 
WALTHER in verschillende tijd-
schriften, voornamelijk in het 
Journal der Chirurgie und Au
genheilkunde, waarvan hij sedert 
1820 de mederetlacteur was. 

* WANDELAAR (JAN), een be-
roemde Nederlandsche kunste-
naar, in April 1690 le Amsterdam 
geboren, legde reeds vroeg eene 
onweerstaanbare neiging voor de 
teekenkunst aan den dag; het 
eerste onderwijs in die kunsl 
ontving hij van GERAUD LAI
RESSE, terwijl GüLIAM VAN DER 
GOUWEN hem tevens onderwijs 
in het plaatsnijden gaf. Zijne 
vorderingen, zoowel in het lee-
kenen naar het leven, als in 
hei etsen en graveren maakten 

' hem weldra met roem bekend, 
zoodat hij werd aangezocht tot 
het vervaardigen van stukken , 
welke de grootste naanwkeurig-
heid vorderden, zoo als bijv. 
door de hoogleeraars FREDERIK 
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RUISCH le Amsterdam en B . S. 
ALBINOS le. Ley den, tot net lee-
kenen van onlleedkundige voor-
werpen. Na zieh tot de uitvoering 
der platen voor het met roem 
bekende anatomische werk van 
laatstgenoemde (zie ALBINUS 
•Wbk-) te hebben verbünden, 
vertrok WANDELAAR om nader 
bij de hand le zijn, eerst naar 
Warmond en daarna naar Ley-
den, alwaar hij tegelijkertijd 
eenige portretlen graveerde. In 
het laalst van aijn leven tee-
kende hij de portretten van 
eenige Amsterdamsche bürge-
meesters, welke teekeningen la
ter door HOOBRAKEN in het koper 
zijn gebragt. WANDELAAR over
bed te Leyden in Maart 1759. 

WATEAÜ. — Zie WATTEAU 
•Wbk.- en Sappl. 

* WATERLOO (ANTHONIE), in 
1618, volgens sommigen te Am
sterdam, doch volgens anderen 
te Utrecht geboren, een beroemde 
landschapschilder, die de natuur 
op de naauwkeurigsle wijze wist 
natebootsen, en wiens Schilde-
rijen steeds met bijval ontvangen 
en ten allen tijde buitengemeen 
gezocht werden. Ook heeft men 
van hem eene menigte teeke
ningen en geeiste kunstprenlen, 
waarui t 'het leven als ' t ware 
spreekt. De bevallige en natuur-
lijke spiegelingen, der voorwer-
pen in het water zijn een der 
voornaamste sieraden derzelve. 
Nieltegenstaande hij zeer veel 
geld verdiende, en daarbij eenig 
eigen vermögen bezat, geraakle 
hij toch in zeer behoeftige om-

G 

standigheden, zoodal hij in 1660 
zijn leven in het St. Jobs-
Gasthuis le Utrecht moest ein-
digen. Hij heeft 153 landschap- -

pen geetst, en daarin bpven alle 
andere meesters den voorrang 
behaald. Zijne landelijke voor-
werpen en vooral zijn loof der 
boomen ademen geheel het ka-
rakter der naluur. Daar intus-
sehen de platen veel geleden 
hebben, zijn goede afdrukken 
zijner werken zeldzaam. 

WATTEAU (ANTONIUS)., in het 
Wbk. opgegeven als ia 1784 ge
boren, moet zijn: in 1684. 

* WEBER (BERNHARD ANSELM), 
een beroemde toonkunstenaar, 
te Mannheim in 1766 geboren, 
ontving reeds vroeg onderwijs 
in het klavierspeien van den abbe" 
VOGLER (zie dat Art. -Wbk.-), 
benevens van HOLZBAUER en 
EINBERGER , en betrok reeds in 
zijn 15.« jaar de universiteit 
van Heidelberg, alwaar hij in 
de wijsbegeerte en regtsgeleerd-
heid studeerde, doch ook wel-
dra deze Studie verliet, om zieh 
geheel en al aan de bepefening 
der toonkunst te kunnen toe-
wijden. Weldra echter zag hij 
zieh in zijne hoop, om zieh 
naar München tot VOGLER te 
kunnen begeven, ten einde zieh 
onder diens leiding volkomen 
le vormen, bedrogen, daar deze 
juist omlrent dien tijd zijne 
beroeping naar Zweden ontving. 
Met uilstekende lalenten en on-
vermoeide vlijl, overwon WEBER 
niellemih alle hinderpalen , die 
zieh toenmaals in zijnen weg 
5 
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stelden, belastle zieh in 1787 
met de directie over het Grosz-
mann'sche orkesf in Hannover, 
werd aldaar met de grootste toe-
juiching ontvangen, reisde hierop 
in 1790 met VOGLER, door Hol
land, Duitschland, Denemarken, 
Zweden en Noorwegen, begaf 
zieh vervolgens in 1792 naar Ber-
Kjn, waar hij muzijk-directeur 
werd, en in 1793, in last van het 
Pruissische hof, naar Weenen, 
waar de hartelijke kennismaking 
met SALIERI, niet weinig tot 
zijne volledige vorming bijdroeg. 
Het beroep als kapelmeester naar 
Rheinsberg, dat hem in 1796 
te beurt viel, wees WEBER van 
de hand en begaf zieh hierop , 
met de beroemde kunstenaars-

, familie SCHICK naar Breslau, en 
in 1803 met KOTZEBÜE naar Pa-
rijs, van waar hij echter weldra 
naar Berlijn terugkeerde, als 
wanneer de koning hem tot ka
pelmeester benoemde. Aan al 
de verwachtingen, welke men 
van hem gemaakt had , beant-
woordde hij op eene wijze, die 
niets te wenschen overliet. Niet 
slechts was hij hooggeroemd als 
klavierspeler, waarbij hij met de 
grootste vlugheid eenen diepen 
rijkdom aan denkbeeiden en har
monische wehdingen verbond, 
maar men had nog nooit het 
orkest van het nationale tooneel 
werkzamer, eenstemmiger en 
voriger hooren werken, dan 
onder de leiding van WEBER.' 
•En zoo bleef h i j , wegens zijne 
afkeerigheid van alle aänmaüging 
en zijne bescheidenheid, door 
al wat hem omringde bemind, 
en door allen als kunstenaar 
geacht, in Berlijn, tot aan het 

einde van zijn leven , da t , he-
laas! in 1822 reeds volgde. Van 
zijne talrijke schriften noemen 
wij slechts de voornaamsle, en 
wel verscheiden opera's, zoo 
a l s : l . o Mudarra; —• 2.o Be-
odata; — 3.o die Welle enz.; 
verder: 4.o zijne Ouvertüre en 
het gezangmuzijk lot SCHILLER'S 
Wilhelm Tell, en ö.o der Braut 
von Messina; — 6.o LESSINGS To-
desfeier; — 7.o vele Klavier
sonaten en klavier-eoncerts, en 
8.o zijne Hymnen, Ouvertures 
en Marsch lot het tooneelspel' 
Jolontha, Hamburg, 1797, en 
vele andere stukken. 

* WEDEL-JARLSBERG (JOHANN 
KASPAR HERMANN , graaf VAN) , 
stadhouder van Noorwegen, in 
1779 te Montpellier geboren, 
ontving, daar zijn vader Deensch 
gezant in Lenden was , in En-
geland zijne eerste opvoeding, 
en studeerde te Eoppenhagen en 
Göttingen in de regtsgeleerdheid. 
Als ambtman van Buskerud, en 
als aanvoerder van een vrij-corps 
legen Zweden (1808—1809), 
maakte hij zieh zoo bemind, 
dat verscheiden stemmen, op 
den rijksdag te Oerebro in 1810 
hem tot troonopvolger verko-
zen. Het gevoelen dat hij in 
1814 uitbragt, namelijk dat 
Noorwegen zieh bij Zweden be-
hoorde aantesluilen, benadeelde 
hem wel is waar in de acbting 
des völks, de koning daarente-
gen benoemde hem tot Staats-
raad en chef van het dep. 1 van 
financien, van handel en kon-
vooijen. In 1822 legde hij, nog 
onder beschuldiging voor het 
rijksgeregt, de posten neder, doch 
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verscheen weldra op den Slor-
thing (rijksdag), waaria hij ver
scheiden malen voorzat. Sedert 
1836 bekleedde hij groolelijks 
in het belang des konings, de 
waardigheid van stadbouder. Hij 
overleed in 1840- te Wiesbaden. 

* WEDGEWOOD (JosiAn), in 
1731 in Staffordshire in Enge-
land, waar hij den 3 January 
1705 ook, overleed, geboren , 
was de zoon van eenen potten-
bakker, welk beroep hij zelf 
ook uitoefende, maakte zieh zeer 
verdienstelijk door de verbete-
ringen in het aard- en porse-
leinwerk, dat hij lot den slaat 
der tegenwoordige volmaaktheid 
bragt. Zijne fabrijk, waaraan 
hij den naam van Etruria ge-
geven had, groeide allengs aan 
tot éehe kleine slad, Engeland 
heeft het aan hem te. danken 
dat in het vroeger woeste gewést 
van Staffordshire, thans om-
trent 150 stookovens in wer-
king zijn en 60,000 menschen 
er werk vinden. Om zieh een 
denkbeeld le vormen van de 
uitgebreidheid zijner fabrijk, bo-' 
hoeft men slechts hategaan zijne 
Catalogue of Carnees, etc., with 
a general account of Vases and 
Ornaments, after the antique, 
1773; 3.0 druk, 1790. Behalve 
het aanleggen van wegen be* 
vorderde hij ook het Grand* 
trunk kanaal dat Trent met de 
Mersey vereenigt, en dat hem 
uit de afgelegené graafschappeh. 
Devon, Dorset en Kent velé 
grondstoffen voor zijne fabrijk 
aanvoerde. Voor armen en wel* 
dadige inrigtingen was zijne hand 
steeds geopend. 
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* WEIDMANN (Paler FKANCIS-
ous), benediklijner en bibliothe-
karis te St. Gallen, den 21 
December 1774 te Einsiedeln 
geboren, ontving zijne opleiding 
in de kloosterscholen van Ä -
siedeln en St. Gallen, trad vroeg 
in de beroemde abdij van St. 
Gallen in de orde van den heili
gen BENBDICTÜS, en werd in 1798 
tot priester gewijd. Toeb in 
hetzelfdo jäar de abt en ver
scheiden capitularissen, voor de 
Zwitserland bezettende Fran
schen naar Duitschland vluglten, 
eh in Januarij 1799 door een 
magtwoord van het Helvetisch 
direclorium het klooster opge-
heven en de meeste capitularis
sen verbannen waren, werd hij 
met vijf andere van dezen ge
strengen maatregel uitgezonderd, 
en voorzag met hon in broeder-
lijke eendragt in de pastoreele 
werkzaamheden, aan de kloos-
terkerk verbünden, welke tevens 
de cätholijke parochiekerk ,van 
St. Gallen was. Tot in 1801 
bleef WEIDMANN in zijne betrek-
king als waarnemend pastoor in 
St. Gallen, toen werd hij als 
pastoor näar de gemeönle Berg 
bij St. Gallen bevorderd, 6n in 
1813 verliet hij dezelve weder i 
om als onderbibliothekaris, de 
belangrijke voormalige stiftsbi-
biiotheek te regelert en tebezor-
geh. Daar was hij nu geheel in 
zijn element. Met onvermöeiden 
ijver en de grootste vltjt namen 
hij en de geleerde opperbibliö-
thekaris pater ILDEPHONSUS VAN 
ABX hun ambt waar; door hem 
werd de geleerde wereld op vele 
merkwaardige handschriften op-
nierkzaam gemaakt, veel door 
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hem in da Momimenla Germa-
niae van PERTZ medegedeeld , 
en aan de bezoekers met vqor-
komenheid den rijkdom der "bi
bliotheek getoond. WEIDMANN 
bekwarri daarenboven bij de op-
rigting der calholijke kanlons-
school eene aanstelling als leeraar 
der rhetorica en sludieprefekt, 
en bekleedde deze betrekkingen 
verscheiden jaren. Toen hij 
ouder werd onltrok hij zieh aan 
dezelve en leefde nu geheel voor 
zijne bibliotheek. Na den dood 
van' ILDEPHONSUS VON ARX (1833) 
ondervond hij van den toenma-
ligen radikalen raad van admi-
nistralie eene vernederende ach-
teruitzetting. Hij, die zieh ten 
opzigte van de bibliotheek van 
zijn voormalig stift zoo verdiens-
telijk had gemaakt, werd niet 
tot opper-bibliothekaris verko-
zen, maar hem professor ALOY
SIUS FUCHS van Rapperschwil 
voorgetrokken, die kort le voren 
wegens het voordragen van met 
de leer der Kerk strijdige Stel
lingen was gesuspendeerd ge
worden. Eerst in 1837 werd 
aan WEIDMANN de 'eerste post 
aan de bibliotheek opgedragen. 
Hij leefde hier nu met nieuwen 
ijver, en hield zieh, in weerwil 
zijner ziekelijkheid, die hem 
dikwerf allen arbeid belette, 
veel bezig met het vervaardigen 
van eenen nieuwen catalogus, 
die echter bij zijnen dood, den 
16 October 1843 voorgevallen, 
nog niet voltooid was. — WEID
MANN, een der jongste capitula-
rissen yan zijn vernietigd stift, 
waarVan de laatste orde-bröeder, 
pater VICTOR SPILLMANN , den 2 0 
Januarij 1849 overleed, sluit 

de reeks van diegeleerden, welke 
sedert NOTKER en EKKEHARD , in 
St. Gallens cellen zieh als 
schrijvers onderscheidden. De 
voornaamsle zijner schriften zijn: 
l.° Ansichten auf der neuesten 
Reise nach Rom, St. Gallen, 
1 8 2 1 ; — 2.° Geschichte des 
ehemaligen Stiftes und der Land
schaft St. Gallen unter den zwei 
letzten Fürstäbten, ib. 1834 ; 
— 3.° Geschichte der Ribliothek 
von St. Gallen seit ihrer Grün
dung um das Jahr 830 bis auf 
1 8 4 1 , ib. 1 8 4 1 ; uit de bren
nen bewerkt van het duizend-
jarige jubelfeest. 

* WEIGL (JOSEPH), een der 
beroemdste nieuwe Duitsche 
opera-componisten, de vertegen-
woordiger der lyrische opera-
muzijk, in 1766 te Eisenstadt 
in Hongariß geboren, ontving 
zijne eerste muzikale opleiding 
van ALBRECHTSBERGER (zie dat 
Art. -Wbh.-), en componeerde 
reeds in zijn 15.° jaar eene 
kleine ppera: II Pazzoper forza, 
die de goedkeuring van GLUCK 
en SALIERI wegdroeg, en op dezer 
voordragt, voor keizer JOZEF 
werd uitgevoerd, die voortaan 
den jongen kunstenaar zijne 
aanmoediging en ondersteuning 
verleende. Van nu af wijdde 
zieh WEIGL uitsluitend aan de 
muzikale Studien t oe , en liet 
die der geneeskunde varen, voor 
welke zijn vader hem bestemde. 
SALIERI nam hem nu geheel in 
zijn onderwijs, en ontwikkeldc 
het gelukkige talent van WEIGL 
zoo volkomen praktisch en the
oretisch , dat deszelfs composi-
lien weldra algemeenen bijval 
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verwierven, Nadat Inj eene zeer 
voordeelige beroeping naar Statt-
gard van de hand had gewezen, 
werd hij in 1806 , als kapel-
raeesler bij' de K. K. hofopera, 
met eene levenslange verzorging 
aangesteld. In 1807 ontving hij 
eene uitnoodiging naar Milane, 
om aldaar twee opera's te com-
poneren, van welke taak hij 
zieh zoo gelukkig kweet, dat 
hem aldaar de aanbiediog werd 
gedaan om director van het 
conservatorium te worden, welke 
hij echter andermaal van de hand 
wees, en naar Weenen terug-
keerde, waar hij onafgebroken 
(eene tweede reis naar Milane 
hiervan afgerekend) zieh met de 
directie van het tooneel naast 
de Kärnthnerpoort bolastte, en, 
nadat hij in zijne gevorderde 
jaren, zieh van alle belrekkingen 
had losgemaakt, den 3 February 
18i6 overfeed. De meeste zij
ner composition onderscheiden 
zieh door eene buitengewone vol-
heid van indringende muzikale 
denkbeelden, door zuiverheiden 
kracht der muzikale schrijfwijze, 
door gevoel, lyrische uitdrukking 
en naauwkeurige declamatie; 
in den verhevenen en romanti
schen stijl is hij echter minder 
gelukkig! Eigenlijke kamermu-
zijk componeerde hij weinig, 
doch bezat hij eene groote he-
kwaambeid, om voor de opera's 
van andere meesters gepaste 
tusschenbedrijven of inlegstuk-
ken te componeren, zoo als hij 
zulks bij den Titus van MOZART , 
den Giilistan, van DALAYRAC, den 
Richard van GRETRY, en bij 
andere opera's . van beroemde 
toonkunstenaars op eene mees-
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terlijke wijze bewezen heeft. De 
belangrijkste zijner composilien 
zijn de volgendo : 1.° Opera's : 
La principessa d'Amalfi ; — 
Giulietta e Pierotto; — I Soli
tari ; — L'amor marino, ook in 
het Hoogduitsch onder den ti tei: 
Der Korsar aus Liebe; — Das 
Dorf im Gebirge; — L'uniforme, 
mede in het hoogduitsch; — E l 
Principe invisibile; — Kaiser 
Hadrian, eene groole ernstige 
opera, die echter weinig bijval 
vond ; — Adrian von Ostade ; 
•—Kleopalra; —'-'II Rivale de 
sestesso; Das Waisenhaus; — 
Die Schweizerfamilie, beide deze 
opera's,, voornamelijk de laatste, 
zijn hoofdwerken van onvergan-
kelijke waarde, die in 1808 tot 
1809 gecomponeerd, nog steeds 
met dezelfde beloovering werken,-
— Der Einsiedler auf den Al
pen; — Francisca von Foix; — 
Der Rergsturz; — Die Jugend 
Peters des Groszen ; — L'im
boscata, voor Milane gecompo
neerd; — Nachtigall und Rabe, 
eene allerliefste idyllische ope
rette; — Baal's Sturz, en ein-
delijk zijn laatste produkt in 
di tvak: Die eiserne Pforte, eene 
romantische opera, welke zieh 
intusschen op geenen grooten 
bijval kon Verheugen, — 2.° 
Oratorien : La passione di Gesù 
Christo, uitstekend schoon, 
waardig- en meesterlijk gecom
poneerd; •— La Resurrezione 
di Gesù Christo; — il Retorno 
d'Astrea. Ook . componeerde 
WEIGL de muzijk tot verscheiden 
balletten, welke gewoonlijk zeer 
bevallig was, en waaronder aan 
die tot Alcine de grootste bij
val .te beurl viel. 
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* WEISHAUPT (ADAM), slichter 
der Illuminatenorde, te Ingol-
sladt in 1748geboren, studeerde 
aldaar in het collegie der Je
suiten , werd in 1768 doctor in 
de regtsgeleerdheid, en bekwam 
eene aanslelling als repetent btj 
de regtsgeleerde faculleit; in 
1772 werd bij buitengewoon 
hoogleeraar der regten, en in 
1775 keur-lieijersche hofraad en 
gewoon hoogleeraar van het na-
tuur- en kanonieke regt. Of-
schoon zelf een kweekeling der 
Jesuiten, was WEISHAUPT toch 
een der meest verbitterde v*yj-
anden dezer orde na'derzelver 
vernietiging, en daar hij vroe-
ger als geleerde, schr'fjver of 
man van latenten, weinig of 
veeleer volstrekt niet bekend 
was , hij er zieh ook zelf over 
verwonderde » dat hij nog eens 
de stichter eener nieuwe gods-
dienst zou worden," zoo schijnt 
bei ook in het begin niet zoo 
zeer zijne bedoeling le zijn ge-
weest, om eene werkplaats voor 
het pbilosophismus aanteleggen, 
dan wel, door het uitlokken 
der Studenten, zijnen vroegeren 
orde-broeders, die aan de univer-
siteit van Ingolstadt verschil-
lende leerstoelen bekleedden, en 
ook aan het keurvorstelgke hof 
in München in aanzien stonden, 
en hij welke h i j , wegens zijne 
vrijgeeslige slrekkingen in min-
achting slond, eene soorl van 
vijandig corps legenovertestellen. 
Aldps ontstond in 1776 onder 
zijne aanvoering het geheime ge* 

. nootschap der Illuminaten, waar-
van het grootste geheim in de 
vppr slaat en godsdienst even 
zeer gevaarlijke grondslellingen 

en plannen bestond, welke 
WEISHAUPT uit de schrillen van 
Fransche en Duitsche Soph is ten 
geput had. Hij zelf voerde in 
het door hem gestichle genoot-
schap den naam van Spartacus. 
Ten gevolge dezer handelingen 
moest hij in 1785 zijne betrek-
kingen nederleggen en begaf 
zieh naar Gotha, waar hij door 
den hertog tot legaüeraad en 
later tot hofraad benoemd werd, 
en in 1830 overleed. Tot zijne 
Schriften behooren: l.° Vollstän
dige Geschichte der Verfolgung 
der Illuminaten, Gotha, 1786j 
— 2.o Apologie der Illuminaten, 
ib. 1786; — 3.o Das verbesserte 
System der Illuminaten, 1787; 
3 . e uitg. 1818; — 4.0 Jus civile 
privatum, pum determinatwii-
bus juris Boici, Ingolstadt, 1771 
tot 1773, 3 dl."; — 5 .0 Ueber 
Wahrheit und sittliche Vervoll
kommnung , Degensburg, 1793 
tot 1797 ; — 6.o Pythagoras, 
oder Betrachtung über die ge
heime Regierungskunst, Frank
fort, 1790; — 7.o Materialien 
zur Reföräerung der Welt- und 
Menschenkunde, 1809, ßaflev.«; 
— 8.o Heber Slaatsausgaben, 
Landshut, 1820; — 9.o Ueber das 
Besteuerungssystem, ib. 1820. 

* WEISSENTHÜRN (JOHANNA FRA-
NUL VERONIKA VON), eene be-
roemde tooneelspeelster en dra
matische schrijfster, in 1773 te 
Koblenz geboren, dochter van 
den looneelspeler GRUNBERG , 
voerde het eerst, op aanleiding 
van hären schponvader TEICH
MANN , met hare broeders en 
zusters, stukken uit WEISSE'S 
Kinder freund u i t , en werd, loen 
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TEICHMANN zieh verbunden had. 
om op het landgoed van den 
graaf VON SBEFELD bij München 
opera's en- tooneelspelen uitte-
voeren, met den toenmaligen 
Intendant van het Munchener 
hoftooneel, graaf VON SEEAO be-
kend, die haar in 1787 eene 
verbindtenis bij het Beijersche 
hoftooneel verschaffe. Doch reeds 
in 1789 besloot z i j , om aan 
eene uitnoodiging van haren 
schoon-brpeder naar Baden bij 
Weenen gehoor te geven, van 
waar zij echter nog in hetzelfde 
jaar op het K, K. hoftooneel 
van Weenen kwam, welks sie-
raad zij als tooneelspeelster ge-
durende eene lange reeks van 
jaren was. In blij-, tooneel- en 
treurspelen belastlo WEISSEN-
THORN zieh met de eerste rollen, 
en het beste bewijs harer be-
kwaarnheid mag wel dit zijn, 
dat zij gedurende meer dan tierx 
jaren deze plaats innam, en 
dezelve eerst toen zij tot een 
ouder . rollen vak overging, aan 
mevrouw SCHRÖDER inruimde. 
In het tweede jaar van haar 
verblijf in Weenen, trad zij in 
den echt met den patricier VON 
WEISSENTHCRN nit Fiume, Eerst 
in den ouderdom van 2 5 jaren 
begon zieh haar talent als schrijf-
ster te ontwikkelen en werd 
door den bijval, waarmede hare 
dramatische werken werden pnt* 
vangen, tot steeds hooger vlugt 
opgewekt. Nadat haar echtge- • 
noot, den 2 9 November 1817 
oyerleden was , werd zij door 
ziekte en eene diepe zwaarmoe-
digheid genoodzaakt, bare zit-
lende werkzaamheden zoo veel 
mogelijk te lalen varen; hare 

I zucht tot sebrijven kon zij echter 
niet geheel onderdrukken, en 
onder een zeer groot Jigchamelijk 
lijden heeft zij nog vertellingen, 
blij- en treurspelen zamengesteld. 
Haar eerste verhaal ; Die arme 
Use, dat in den eersten jaar-
gang der Aglajja verscheen, 
maakte door deszelfs gemoedej 
lijkheid indruk op alle gevoelige 
harten. Van hare dramatische 
stukken zijn het langst op het 
tooneelregister gebleven: Der 
Wald bei Hermannstadt, een too-
neelspelj — Welcher ist der 
Bräutigam? eenblijspel; -—Die 
Erben > tooneelspel; — Das Gut 
Sternberg, blijspel; .— Das 
letzte Mittel, blijspel. Eenige 
derzelve zijn in het Fransch en 
Engelsch vertaald, In 1841 ver-
wijderde zij zieh van het tooneel, 
en overleed te Hietzing bij Wee
nen, den 18 Mei 1847. Hare 
gezameüjke Schauspiele, verscho
nen in 14 d l . n , in 1830—36, 
te Weenen in het licht.-

WELD (de kardinaal THOMAS), 
te Londen.in 1773 uit eene 
oude en achtbare familie gebo
ren , werd in het ouderlijke huis 
opgevoed door CHARLES PLOW, 
DEN,.een' toenmaals doorzijnen 
ijver en zijne Schriften voor de 
catholijke zaak berpemde Je
suit. De jonge WELD stond aan 
de Jesuiten zijn kasteel van 
Stony hurt af om er een collegie 
opteriglen, toonde zieh edelmoe-
dig ten opzigte der naar Enge
land gewekene Fransche pries- 1 

ers , en nam eenige van het 
vasle land verbannen religieuse 
communiteilen op. Na in 1815 
zijne vrouw, eene dochter uit 
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het huis'CLIFFORD, waarbij hij 
slechts eene dochter had ver-
wekt , verloren te hebben, was 
hij er op bedacht om in den 
geestelijken staat te treden. In 
1819 kwam hij te Parijs, en 
nam zijnen intrek bij den abbe" 
CARRON, zijnen vriend. Het is 
aldaar dat. hij zieh door een in 
de afzondering en de godsvrucht 
doorgebragt leven, tot de heilige 
wijdingen voorbereidde. Mgr. 
de aartsbisschop van Parijs 
wijdde hem den 13 April 1821 
tot priester, en, om zieh geheel 
aan de verpligtingen van zijnen 
nieuwen slaat te knnnen toe-
wijden, stond hij zijne goederen 
aan zijnen tweeden broeder af, 
terw'yjl hij voor zieh slechls eene 
jaarlijksche rente behield. Hij 
verbond zieh aan de kapel van 
Chelsea, en nam aldaar, onder 
de leiding van eenen achting-
wnardigen Franschen geestelijke, 
den abbe VOYAUX DE FRANOULD, 
de heilige bediening waar. Hij 
wijdde tegelijkertijd zijne zorgen 
toe aan eenige liefdadige ge-
slichten van Lenden. In 1826 
vraagde Dr. MAC DONALD, bis-
schop van Kingston, in Opper-
Canada, hem tot coadjutor. De 
H. Stoel bewilligde in dit ver
langen , en den 6 Augustus 1826 
werd WELD , tot bisschop van 
Amycles i. p. gewijd. Op raad 
der arisen raeenden zijne familie 
en zijne vrienden echter beden-
kingen tegen zijn vertrek naar 
genoemde bestemming in het 
midden te moeten brengen j en 
de prelaat, die aan hunne stem 
gehöor gaf, bleef in Eiigeland, 
zieh met de belangen der volk-
planting bezig houden , zonder 

daarom minder voor de belangen 
der Cathoüjken van London nut-
tig te zijn. ' In afzondering te 
Hammersmith, besluurde hij 
aldaar als zielzorger een non-
nenklooster; toen echter de 
wankelbare staat van gezondheid 
zijner dochter, de artsen be-
woog, haar de lucht van Halie 
aanteraden , besloot „de prelaat, 
met het verlangen bezield om 
tevens de graven-der Apostelen 
te bezoeken, haar te vergezellen. 
Maar kort na zijne aankomst te 
Rome, verhief Pius VIII, na in 
eene openbare allocutie in zijnen 
lof te hebben uitgeweid, hem 
den 15 Maart 1830 tot kardi-
naal. Dit berigt werd met 
vreugde door de Engeische Ca-
tholijken vernomen. De kardinaal 
was hun voornaamste bescher-
mer te Rome, welke stad sedert 
dien tijd zijne gewone verblijf-
plaats werd; hijiontvingalzijne 
landgenooten aldaar, en behar-
tigdi alles wat de godsdienst 
in zijn vaderland kon bevorde
ren. Er hadden in zijn paleis 
conferentien plaats ter verdedi-
ging van het Catholicismus. De 
goede werken werden door hem 
zeer aangemoedigd, en men vond 
hem steeds bereid om zijne 
milde giften in den school der 
ongelukkigen uitteslorten. In 
1836 door eene smartelijke ziekte 
aangetast, verzochl hij reeds 
tijdig om met de H. Sacramenten 
der l e r k voorzien te worden, 
zegende zijne kleinkinderen, en 
overleed den 10 April 1837, m 
de levendigste gevoelens van 
godsvrucht. Zijn schoonzoon 
lord CLIFFORD , liet den 2 2 in 
de kerk van St. Maria in Aquiro, 
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eene plegtige lijkdienst voor hem 
vieren,, waarbij Mgr. WISEMAN, 
toenmaals .rector van het Engel-
sehe collegia, eene treffende rede 
uitsprak, welke later gedruk.t, 
en door JACOBUS MAZIO uit het 
Engelsch in het Italiaansch is 
verlaald. De kweekelingen van 
het liefdadig gesticht der wee-
zen, deden den 29 eene tweede 
plegtige uitvaart vieren, waarin 
ALESSANDRINI , pasloor der pa-
rochie, den lot' van den over-
ledene verkondigde. 

* WENRICH (JOHANN GEORG), 
een kenner der Oos'tersche lalen, 
den 13 Octb. 1787 te Schäsz-
burg in Zevenbergen geboren-, 
waar zijn vader ontvanger der 
belastingen was. Zijne eerste 
Studien maakte hij in het gym
nasium zijner geboorleplaats, en 
betrok in 1805 het proteslant-
sche lyceum te Hermannstadt, 
waarbij zieh op de wijsgeerige 
en godgeleerde welenschappen 
toelegde. In 1807 bek warn hij 
den leerstoel der Latijnsche taal 
aan hetzelfde lyceum, begaf zieh 
echter reeds in 1809 tot voort-
zetting zijner Studien naar Wee-
nen, alwaar hij zieh, onder de 
leiding van ARYD'A , voornamelijk 
met de beoefening der Semitische 
talen bezig hield. In 1812 ver-
kreeg hij eene beroeping tot 
boogteeraar der Grieksphe, He-
breauwscheen Romeinsche let-
terkunde aan het lyceum te. 
Hermannstadt, werd in 1815 
tot conrector benoemd, en ver-
wisselde den philologischen leer
stoel , met dien der wijsgeerige 
en wiskundige welenschappen. 

III. DEEL. H 

In 1818 tot rector van het 
lyceum benoemd, hield hij ook 
voorlezingen over de verschil-
lende takken der godgeleerdheid 
en staatkundige geschiedenis. 
Toon in 1824' het protestantsch 
theologische leergesticht te Wee-
nen was opgerigt, bek warn WEN-RICH het professoraat der bijbel-
sche lellerkunde, en was de 
eerste, die in Weenen voorle
zingen hield over de Sanskriti
sche taal en letterkunde. Hij 
overleed plotseling den t i s Mei 
1847. Zijne Schriften, onder-
scheiden zjch bijzonder door 
bondigheid en philologische diep-
zinnigheid : l.o Be auclorum 
Graecorum yersionibus'leti com-
mentariis Syriacis, Arabicis, 
Armeniacis Persicisque commen
tano, in gr. 8.™, Leipzig, 1842, 
door de konin klijke maatschappij 
van welenschappen van Göttin-
gen met den prijs bekroond ; — 
2.° Be poeseos Hebraicae atque 
Arabicae origine, indole mutuoque 
consensu atque discrimine com
mentano, gr. 8.T°, ib. 1843, 
werd door de maatschappij.van1 

opschriften en schoone letteren 
te Parijs bekroönd; — 3.o He-
runt ab Arabibus in Balia in-, 
sulisque adjacentibus, Sicilia 
maxime, Sardinio atque Corsica 
geslarum commentarii, gr. 8 , v 0 , 
ib. 1845 ; — 4.° JOHANN Wäcn-
TER , als Mensch, als Diener 
des Staates und der Kirche, Wee* 
nen, 1831, in 8.vo; — 5." 
JACOB : GLATZ , eine biographische 
Skizze, ib. 1834, in 8.™, en 
andere, waaronder voornamelijk 
zijne, in 1846, te Weenen op 
last van het Londensche bijbel-

h 
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genootscfaap gedrukle Hebreeuw-
sehe uitgave des bijbels moet 
genoemd worden. 

* WENZEL (KARL), een ar l s , 
in April 1769 le Mainz gebo
ren , waar z'rjn vader keurvors-
telijke hofgereglsraad en hoog-
leeraar der geneeskunde was , 
onlving eerst privaat onderwijs, 
bezocht daarop de universileit 
te Mainz, begon in 1786 de 
Studie der geneeskunde, en werd 
aldaar in 1791 tot Med. Dr. 
gepromoveerd; Gemeenschappe-
lijk met zijnen een jaar ouderen 
broeder JOSEPH , die den 14 April 
1808 als Professor aan de ge-
neeskündige • school te Mainz 
overleed, ondernam WENZEL 
eene weteusohappelijke reis door 
Duitschlandj Öostenrijk, Opper-
llalie' ea Zwitserland, van welke 
hij eerst in 1793 terugkeerde, 
in het begin in Mainz prakli-
seerde, doch in 1705 als prak
tisch geneesheer naar Frank fort 
vertrok. In 1811 werd WENZEL 
als hoogleeraar der onlleed- en 
heölkunde naar de universileit 
van Koningsbergen beroepen, 
doch verkooS' in Frankfort le 
blijven, en werd aldaar in 1812 
tot professor aan de geneeskun-
dige speciaalschool, en tot gc-
heimraad van den vorst-primaat 
en laier tot stads-aecoucheur 
henoemd. Hij overleed den 18 
October 1827. De voornaamste 
zijner Schriften zijn: l . o Heber 
die Krankheiten des Uterus, met 
24 afbeeldingen, Mainz, 1816; 
~ 2.o Allgemeine geburtshülfli-
che Betrachtungen und über die 
künstliche Frühgeburt, Mainz, 
1818; — 8.0 Ueber die Krank

heiten am ' Bückgrüte, met 8 
afbeeldingen, Bamberg, 1825. 
Met' zijnen broeder JOZEF schreef 
hij gezamenlijk: Ueber den 
Kretinismus, Weenen, 1 8 0 2 ; 
— Die schwammige Auswüchse 
auf der äuszern Hirnhaut, met 
6 platen, Mainz, 1810. ' 

* WERNER (ABRAHAM GOTT
LOB), een beroemde mineraloög, 
den 2 5 Septb. 1750 te Wehrau 
in Opper-Lausnits geboren, was 
de zoon van eenen opziener der 
ijzerhut-werken van den graaf 
van Selm, kwam in 1759 in 
de weeshuisschool te Bunzlau, 
en werd in 1764 , toen hij deze 
verlief, tot hulschrijver benoemd, 
en zijnen vader in Wehrau als 
medehelper toegevoegd, met de 
bepaling deszelfs opvolger te 
zullen worden. In 1768 moest 
WERNER z ieh, wegens zijne 
zwakke gezondheid, naar Karls
bad begeven, op welke reis bij 
door Freiberg kwam, en hier 
op de levendigste wijze voorhet, 
mijnwerken werd ingenomen. 
In 1769 kwam hij op de berg-
akademie in Freiberg; in 1771 
begaf hij zieh naar de univer
sileit van Leipzig, от zieh op 
de beoefening der natuurkundige 
wetenschappen en de regtsge-
leerdheid toeteleggen. Nog al-
vorens de universileit in 1774 
te vertaten; gaf hij in het licht 
zijne Abhandlung über die äus
sern Kennzeichen der Fossilien, 
welke aan zijne S t u d i e n de ver-
dere bepaalde rigling gaf. In 
1775 werd hij als inspector 
en onderwijzer der mineralogie 
en bergwerkkunde aan deberg-
akademie te Freiberg beroepen, 



W E R . — W E S . 515 

in 1792 lot raad der bergcom-
missie en lid van het opper-
bergambt in Freiberg, en in 
1799 tot bergraad benoemd, Hij 
overleed den 30 Junij 1817 te 
Dresden, werwaarls hij zieh 
wegens zijne ziekte begeven had. 
— WERNER moet wegens zijne 
Verd iens ten in de classificatie 
der mineralien, als de schepper 
der wetenschappelijke mineralo-
gie beschouwu worden, door 
z'rjne pogingen en navorschingen 
werd daarenboven ook de geog-
nosie eene zelfstandige weten-
schap. Hij heeft rneer door het 
levendige woord, dan door Schrif
ten voor de ontwikkeling der mi-
neralogre gewerkt. Zijne talrijke 
Gerlingen, die eene eigene school 
vörmen, zijn door de geheele 
wereld verstrooid en hebben alom 
de leer van WERHER verspreid. 
Zeer verdiensteljjk maakte zieh 
WERNER ook by de herg-aka-
detnie . in Freiberg, die vooral 
door, hem, hären welverdienden 
roem verkreeg, en de hooge-
school voor de welenschappe-
Jijk. gevormde mijnwerkers aller 
landen werd. Behalve eenige 
Verhandelingen in verschwende 
tijdschriften, schreef WERNER : 
l .o Kwze Ossifikation und Be
schreibung der Gebirgsarlen, 
Dresden, 1787 ; — 2-° Neue 
Theorie über die Entstehung der 
Gänge, Freiberg, 1791; 3.» 
Verzeichniss des Mineralienea-
binels des BerghauptmannsVmt 
VON OHAIN, 2 . dl.», ib. 1791 
tot 1792. De heerlijke verza-
melingen van WERNER zijn aan 
de bergakademie van Freiberg 
verbleven. Te zij ner eer noeml 

H 

zieh het in Edinburgh gesuchte 
genootschap Wernerim natural 
history society, en heeít zijn 
borstbeeld tot zegel. 

* WESSELING (PETRUS) , éen 
der geleerdste. leiterkundigen der 
vorige eeuw, in 1692 te Stein
furt geboren; sludeerde te Ley-
den en te Fr aneker, werd in 

, 1717 conrector te Middelburg, 
in 1723 hoogleeraar der wel^ 
sprekendheid te Franekcr ;•. in 
1735 , hoogleeraar der vvelspre-
.kendheid, geschiedenis en Griok-
sche letterkunde le Virecht, 
later ook in het.natuurregt, en 
overleed aldaar in 1764. Hij 
was een man van uilgebreide 
belezenbeid, een groóte kenner 
der oudheid, een fijne criticus, 
een meer dan middelmatige 
redenaar, en by al zijne Ver
diensten zeer bescheiden. Hij 
is vooral beroemd geworden door 
zijne uilgave van DIODORÜS van 
Sicilié'i Amsterdam, 1745, 2 
d l . n , met, eene Jjalijnsche ver-
laling; nieuwe uitg. door L. DIN-DORF, Leipzig 1828, 5 dl.», en 
van HERODOTUS, Amsterdam, 
1763 ; verder schreef hij -. l.° 
Dineraria velera Eomanorum, 
Amsterdam, 17'35, in 4. T 0;,— 2,° 
Observations vflriae, ib. 1727; 
nieuwe uilgave doorFflOTScHER, 
Leipzig, 1832 ; ~ 3.o Proba-
bilia, Franeker, 1731. 

* WESSEL? (NAPHTALI HERZ 
of HARTWIG), een der voornaam-
ste joodsche schrijvers van den 
nieuweren tijd, in 1725 te, Kop
penhagen geboren, openbaarde 
feeds in zijne vroege jeugd 
2 • • ' 
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eenen gelukkigea aanleg, en 
vormde zieh, ofschoon hij zieh 
door zijne behoeftige omsiandig-
heden van alle kanten heperkt 
zag, tot eenen bekwamen gods-
dienslleeraar. Te Berlijn, waar 
hVj zieh lang ophield, slool hij 
zieh naauw aan MENDELSSOHN 
aan , en toonde zieh steeds als 
cen ijverige voorvechter van de 
zienswijze deszelven. Hij leefde 
lang zonder eenige aanstelling 
enkel van de opbrengst zijner 
schriflen en van de ondersleu-
ning zijner talrijke vrienden, 
toi dat hij in 1804, als rabbyn 
der Portögeöfceh* J o d « j oaar 
Hamburg werd beroepsay waar 
hij kort daarna den 3 Maart 
1805 overleed. Zijn voornaam-
sle werk is het heldendicht: 
de Mosatde in de Hebreeuvvsche 
taal, Berlijn, 1788 , in 8 . ™ ; 
in het Hoogduitsch door HUF
NAGEL , ib. i b . , waarvan de 
eersle gezangen eenen waarlijk 
Oosterschen gloed der phäntasie 
ademen. Zijne overige werken 
zijn meerendeels van zedelijk-
tbeologischen inhoud, en kun-
nen hier niet aangevoerd worden. 

* WESTREEKEN. — Zie TIEL-
LANDT. 

* WHITE (BLANCO), te Sevilla 
in 1775 geboren, stamde uit 
eene Iersche familie, studeerde 
in de theologie, werd priesler 
«n wegens zijne geleerdheid, 
weldra synodaal-examinator van 
het dioeees van Cadix; maar 
door de duizeling der geleerdheid 
werd het geloof in hem wanke
lend en een gesladig spitsvondig 
navorschen, leidde hem eerst 

lot iwijftíling en kort daarop 
lot legenspraak met de Catho-
lijke leer. Op deze wijze met 
de Kerk, waarloe hij behoorde, 
en met zieh zelven oneens ge
worden , verliet h i j , na zijne 
betrekking te hebben nederge-
legd, in 1810 Spanje en vi ugtle 
naar Engeland. Zijn hulpelooze 
toestand dwong hem zijne toe-
vlugt tot letterkundige werk-
zaamheden te nemen, en hij 
gaf toi 1814 het tijdschrift El 
Español in het licht. In Oxford, 
waar hij andermaal in de the
ologie studeerde, ging hij tot 
de inglikaansche kerk over 
en werd opvoeder, doch begon 
in 1817 Weder het schrijvers-
beroep by" de hand te nemen, 
en bragt te voorschijn: Leltres 
from Spain, in het Hoogd. ver-
taald, Hamburg, 1824; — het 
tijdschrift Variedades, 1823 tot 
1825; — Practical and internal 
Evidence against Catholicism, 
1825 en A letter to GH. BUTLER , 
1820 , als verdediging van het 
voorgaande. Maar ook de An-
glikaansche staats-kerk Steide 
zijne, steeds teugelloozer wor
dende, zucht naar vrijheid des 
geestes niet te V r e d e n , en hij 
sloot zieh thans by de unitariérs 
aan. Tot (lit tijdperk zijns le-
vens behoort het geschrilltHe
resy and Orthodoxy, 1836. 
Eindelijk eindigde de dood, dien 
hij in 1841 , le Liverpool vond, 
de (egenspraken, in welke deze 
ongelukkige geest met zieh zel
ven geraakt was. 

* WIDMER (JOSEPH), een ver-
dienstehjke Catholijke prelaat en 
schrijver, den 15 Augustus 
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1779 la Waldisbühl, eene hof-
sledo bij het dorp Rochdorf in 
het kanton Lucern, geboren, 
werd door zijne ouders, welge-
Steide en brave landlieden, vroom 
opgevoed, en in het begin tot 
landehjken arbeid aangehouden, 
Op zijn vurig verlangen, our 
te mögen studeren, gaven zij 
hem over aan eenen waardigen 
kapellaan in een naburig dorp, 
die verscheiden knapen lot het 
bezoeken van hol gymnasium 
voorbereidde. Onder zijne lei-
ding, doch vooral later in het col
legia van Luccm, maakie WID
MER buitengewone vorderingen, 
en onderscheidde zieh zoozeer, 
dat zijn leeraar der wtjsbegeerte, 
de voortreffelyke pater EHERAM 
GEIGER, hem in korlen lijd, niet 
meer als leerling. maar als 
vriend behandelde. Het toen-
maals heerschendeleerstelsel van 
KANT oefende grooten invloed 
op hem ui t , die eerst langza-
merhand verdween, toen hij in 
1 8 0 2 , aan de universileit van 
Landshut, een vorige leerling 
der professoren SAILER en ZIM
MER werd. A.an beide, doch 
voornamelijk aan den eerste, 
bleef WIDMER, gedurende zijn 
geheele leven, met kinderlijke 
Hefde ondorworpen, en ookSAi-
IER loonde hem vaderlijke toe-
genegenheid, bezocht hem en 
GÜGLER , later in Zwitserland, 
alle twee jaren.en belasttehem, 
srjnen lievelingsleerling, met de 
uilgave zijner gezamenlijke wer
ken (zie SAILER -Wbh.-). In 
1804 outving WIDMER to Begens-
burg de priesterwijding en hield 
2i)ne eerste predikalie over do 
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vereering van MARIA in eene 
landelijke kerk bij Landshut, 
waar zijn vriend SCHWIRL , later 
bisschop, toenmaaals kapellaan 
was. In October deszelfden jaars 
keerde bij naar z'ynen geboorte-
grond terug, was eenen zeer 
korlen lijd kapellaan bij den als 
volksdichter bekenden pasloor, 
HäFFLiGER, * te Hochdorf, en 
werd nog in hetzelfde jaar uit-
genoodigd, om voor den ziek-
liggenden hoogleeraar der wijs-
begeerte te Lucern voorlezingen 
te houden, en na den dood 
deszelven, in 1805, tot opvol-
ger benoemd. In 1806 werden 
hij en zijn vriend GÜGLER, met 
behoud hunner leeraarsposlen • 
tot kanonikalen aan het collegi-
aalstift St. Leodegar bevorderd; 
in 1819 bekwam WIDMER op 
zijn verlangen den leersloel der 
moraal en pastoraal en in 1829 
tevens de waardigheid van niet-
residerenden Domheer van het 
nieuwgeorganiseerde bisdom Ba
sel. Gedurende eene reeks van 
jaren was hij het middelpunt 
des kerkelijken levens,- niet 
slechts in het kanlon Lucern, 
maar van het grootsle gedeelle 
van het CaJ,holijke Zwitserland, 
Hij had voor de theologische 
rigling en de school van SAILER 
in Zwitserland de baan geopeiid. 
Volgens zijn voorbeeld, en door 
hem aangespoord , vertrokken 
jaarlijks verscheiden Zwilsefsche 
theologanlen naar Landshut, en 
vereerden na hunne lerugkomst 
in WIDMER,, den lievelingsleerling 
en vriend, van hunnen hoogge-
schatten onderwijzer. Daaren-
boven had WIDMER zelf bijna 
3- • : , 
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de gezamenlijke jongere geesle-
lijkheid van liet kanton gevormd, 
en vele leerlingen en vereerders 
ook in andere kantons. Van alle 
kanten werd hij geraadpleegd , 
om aanbevelingen verzecht on 
ontving hij lalrijke hezoeken, 
en, als hij slechts k o n , hielp 
hij alien met raad endaad; z'vjn 
hois slond met de gulste gast-
vrijheid voor iedereen open. 
Ook was WIDMER in den opvoe-
dingsraad en in andere betrekkin-
gen nog veelvuldig tot heil van 
het kanton werkzaam. Des te 
onbillijker was het dus dal de 
in 1831 in radikalen zin veran-
derde regering in 1833 den alge-
meen vereerden man, in weerwil 
van zijn nadrukkelijk prolest, 
van zijnen hoogleeraarspost in 
een kanonikaat aan het collegi-
aatslift Beromünster verplaatste. 
Op zijne geleerdheid en de ver-
vulling zijner ambtspligten kon 
men geene aamerkingenmaken; 
maar de kerkelijke rigling van 
WIDMER, en do wakkere hou-
ding der door hem gevormde 
geesielijkheid mishaagden aan 
eenige der nieuwe staatsmannen, 
zoodat zij met alien-nadruk op 
zijne verwijdering uit zijne in-
vloedrijke belrekking aandron-
gen. Niet lang echter bleef 
WIDMER in Beromünster. Toen 
in 1841 , voornamelijk door den 
invloed van den raadsheer LEO 
(zie dat Art.) en andere volks-
mannen, eene constitutie- on 
regerings-verandering indenCa-
tholijk-demoeratischen zin tot 
sland kwam, werd WIDMER, 
met behoud van zijn kanoni
kaat weder tot opvoedingsraad 
en hoogleeraar der wijsbegeerle, 

aan zijn gellefd collegie in ! « • 
cern verkozen. Door ligchame-
lijk lijden echter dikwerf in de 
waarneming der aan zijne be-
trekkingen vérbondene pligten 
verhinderd, werd hij in 1842 
met de weíverdiende waardig-
heid van proost aan het stift 
Béromünster vereerd, waarop hij 
afstand deed van zijn leeraars-
ambt in Lucern. In 1843 werd 
hij door eene beroerte getroffen, 
die hem bijna geheel van ge-
heugen beroofde, en na met de 
H. Sacramenten te zijn voor-
zien, overleed hij na een lang-
durig ziekbed, den 10 December 
1844 t© Béromünster. Zeer er-
varen in de Schriften van oude 
en nieuwere godgeleerden en 
wijsgeeren, wist WIDMER, of-
schoon hij steeds aan het stand-
punt zijner eersle ontwikkeling 
vaslhield, ook de nieuwste ge-
wigtige verschijningen der let-
terkunde te waarderen, en zieh 
het goede derzelve ten nutto te 
maken. In het godsdienstige 
hield hij zieh gestreng en vast 
aan de leerstellíngen en voor-
schriften der Se rk ; in het staat
kundige was hij conservatief. 
In het vraagstuk der Jesuiten, 
dat Lucern, ja geheel Zwitser-
land zoo zeer in gisting bragt> 
was hij legen de terugroeping, 
wijl hy de daaruit voortvloei-
jende verdeeldheden voorzag en 
aan den vrede een offer wilde 
brengen. Als schrijver was WID
MER op verschillende wijzen 
werkzaam. Hij gaf de Sämmt-
liehe Werke van zijnen leer-
meesler SAILER in het licht, 40 
dl.» j Suhbach, 1830—41, ook 
die van zijne vrienden enambt-
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genooten GÜCLER (zie dat Art.), 
7 dV-, Lucern, 1828—40, en 
GEIGER , 8. dl.», Altdorf, 1824 tot 
1839. Hij vertaalde verscheiden 
Schriften van den H. AUGUSTI
NUS; het Kort begrip der theo-
logie van den H. BONAVENTURA; 
de Paraclesis van ERASMUS; het 
Pantheismus van MARET in het 
Hoogd., en schreef: 1.» Bio
graphien van zijnen onderwijzer 
pater B , ZIMMER, en van zijnen 
amblgenoot F . GEIGER; — 2.° 
Bas Göttliche in irdischer Eni-
wkhelung und Verherrlichung, 
nachgewiesen im Leben des< se
ligen NIKOLAUS VON FLÜE, Lu
cern, 1819 ; — 3.° Der Katholi
sche Seelsorger in gegenwärtiger 
Zeit, door SAILER in het licht 
gegeven , 2 dl.», München, 
1819—23; — 4 . ° Vorträge über 
Pasloraltheologiß, Sarmanstorf, 
1840, en vele kleinere Schriften, 
leerreden en verhandelingen in 
tijdschriften. 

* WIEBEKING (KARL FRIEDRICH 
VON) , een beroemde topograaph 
en walerbouwkundige, in 1762 
te Wollin in Pommeren geboren, 
wijdde zieh inet zulk een ge-
lukkig gevolg aan de praktische 
raeetknnde toe, dat hij zieh reeds 
in 1780 raet de opneming van 
het hertogdom Mecklenburg-Slre-
litz, en kort daarop met een 
gedeelte van Pommeren en vaii 
het JVe/se'distrikt kon belasten. 
Op deze werken „volgde sedert 
1784 het eerst de opneming der 
hertogdommen Gotha en Wei
mar, der heerlijkheid Schmalkal
den en des hertogdoms Mecklen
burg-Schwerin, waarop hij in 
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1788 als waterbouwmeester voor 
het hertogdom Berg in Palts-
beyersche, dienst trad, en op 
eigen kosten de opneming van 
het hertogdom bezorgde. In 1797 
werd hij in dezelfde hoedanig-
heid in Darmstadt aangesteld en 
bekwam in 1801, ten gevolge 
van zijn klassiek werk Theore
tisch-praktische Wasserbaukun
de, Mannheim, 1798—1805,' 
5 d l . n , nieuwe uitg. 1811, eene 
be'roeping als waterbouwmeester, 
met den litel van hofraad, naar 
Weenen, waar hij alsnu, zeer 
werkzaam was, doch wegens vele 
hem in den: 5weg gelegde binder
palen, in 1805 de berooping 
als geheimraad, referendaris van 
financien, chef van den water-
staat, bruggen en wegen naar 
München aannam, sinds welken 
tijd eene mengte grppte werken, 
onder anderen de haven te Lin
dau onder zijne leiding ten uit-
voer zijn, gebragt. Doch reeds 
in 1818 legde hij zijne gezamen-
lyke posten neder, om zieh enkel 
met letterkundige werkzaarahe-
den te kunnen bezig houden. 
Hij overleedte München den 28 
Mei 1842. Van zijne S c h r i f t e n , 
waartoe ook zijn zoon KARL 
GUSTAV, in 1792 te Dusseldorp 
geboren, en te Spiers, in 1827 
als koninklijk Beijersche bouw-
raad van den RijnkreitsowvWhn, 
bijdragen leverde, noemen wij, 
behalve de reeds aangevoerdet 
l . o Beiträge zur Wasserbrücken: 

und Slrassenbaukunde, Mann
heim , 1809; — 2.o Beiträge zur 
Brückenbaukunde, Tübingen, 
1809,2 .o uitg. 1812; — 3.o 2 V 
orelisch-praktische bürgerliche 

3 " . . . • -
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3.« uitg. Göltingen, 1812; — 
2.° Ueber Pariser Gebäranstal
ten und Geburtshelfer, Bruns
wijk, 1804 ; — 3.° Lesebuch 
für Hebammen, Kiel, 1814; 
2.e uitg. 1826; — 4.° Die aus-
sereuropäischen zweiflügeligen 
Insekten, 2 dl.», Hamm, 
1828—30. — Ook gaf hij in 
het licht het Archiv für Zoo
logie und Zoolomie, 4 dl.», 
Berlijn en Brunswijk, 1800 tot 
1804 , enz. 

* WIERINGA (G. F . ) , een Ne-
derlandsche Sch i l de r in 1760 
geboren, sproot uit eene schil-
dera-familie, en was honorair 
lid der teeken-akademie van 
Leyden. Hij bepaalde zieh hoofd-
zakelijk tot het landschapschil-
deren, waarin hij zieh met roem 
en onderscheiding deed kennen. 
Hij werkle veelal naar de na-
t u u r , waartoe de provincia 
Drenthe hem vele tafereelen aan-
bood, die bijzonder in zijnen 
smaak vielen. Zijne slukken 
werden zeer gezocht en na zij
nen dood, in het laalst van 
1817 te Groningen voorgevallen, 
tot zeer hooge prijzen verkocht. 

* WHKERSLOOTH (CORNELIUS 
LUDOVICUS , barón VAN) , heer 
van Schalkwijk, bisschop van 
Curium in pari . inf., huis-
prelaat van Z. H. Pius I X , as-
sistent-bisschop bij den pause-
lijken troon, kommandeur der 
orde van den Nederlandschen 
Leeuw, en van die van den 
H. GREGORIUS den Groóte, werd 
te Haarlem, den 25 Mei l786, 
uit een zeer aanzienlijk geslacbt 
geboren, waarin zuivere zielen-

Baukunde, 4 d l " , met 109 pl.», 
München, 1824; — 4.» Archi-
leclure etc. (Theoretische en 'prak
tische burgerlijkebouwkunde},! 
dl.», met 260 pH.», München, 
1822 tot 1830; — 5.° Von dem 
Einflüsse, den die Untersuchun
gen der Baudenkmale des Alter
thums , des Mittelalters und der 
neu ern Zeil auf die Forschungen 
im Gebiete der Geschickte haben, 
München, 1834, i a 4 > ; — 6.° 
Von der Natur oder den Eigen
schaften der Flüsse, Sluttgard, 
1834. 

* WIBWSMAKN (CHRISTIAN RUDOLPH WILHELM), een arts en 
natuuronderzoeker, den 7 No
vember 1770 le Brunswijk ge
boren, was de zoon van eenen 

, labakshandelaar, bezocht het 
gymnasium zijner geboorteplaats, 
legde zieh vervolgens aan de 
universiteit van Jena op de be-
oefening der geneeskunde toe , 
en werd aldaar in 1792 tot Med. 
Dr. gepromoveerd. In 1794 werd 
Inj hoogleeraar der ontleedkunde 
aan het anatomisch-chirurgisch 
collegie in Brunswijk, in 1795 
secrelaris en in 1800 gewoon 
bijzitter van het oppergezond-
heids-collegie; in I802bekwam 
hij teVens het professoraat der 
verloskunde, en werd hij tot 
hofraad benoemd; in 1805 volgde 
hij het beroep van Deenschen 
juslitieraad en hoogleeraar der 
verloskunde aan de universiteit 
van Kiel; in 1825 was hij pro-
rector, en werd hij staatsraad, 
h\) overleed den 3-1 December 
1840. — Zijne beiangrijksle 
Schriften zijn: 1.« Handbuch 
der Anatomie, Brunswik, 1796; 



W IJ IL 521 

adel en opregte godsvrucht steeds 
met den adel der gebeerte ge-
paard gingen. Zijn vader was 
de baron HENRICUS JACOBUS VAN 
WMKERSLOOT VAN WEERDESTEIN 
en zijne moeder ANNA MARIA 
baronnesse RAM VAN SCHALKWIJK. 
Uit zijnen eerslen leeftijd ver-
haalt men, dat toen zijne moe
der na zijne geboorte haren 
kerkgang deed, zij haren CORNELIUS LUDOVICUS mede naar de 
kerk nam, en met haren zui-
geling op de armen voor het 
altaar nederknielde, en dithaar 
geliefd pand aan God opofferde, 
in de hoop dat hij zijn leven aan 
de dienst van God mogtloewij-
den. Aangenaam was Gode dit 
offer en heerlijk de vervulling 
dier vrotne moederlyke bedel 
Vroegtijdig reeds openbaarde zieh 
in den jeugdigen baron de nei-
ging om aan God en zijne heilige 
Kerk het offer van geheel zijn 
leven optedragen, en zieh aan 
den prieslersland toetewijden; 
door zijne brave ouders, die in 
het verlangen van hunnen zoon 
den roep Gods eerbiedigden, op 
het gewigtige van den s tap , 
dien hij voornemens was te doeri, 
opmerkzaam gemaakt, legde 
zieh de jongeling met hart en 
ziel op wetenschap en godsvrucht 
toe, om eerst door lagere S t u 
dien , en daarna in het semi-
narium van Warmond zieh tot 
de priesterlijke bediening voor-
tebereiden. Den 2 5 Junij 1811 
ontving hij te Paderborn in 
Westfalen de heilige priester-
wijding, en reeds in October 
deszelfden jaars aanvaardde hij 
in het seminarie le Warmond, II 

H h 

in hetzelfde gesticht, waarin hij 
zijne opleiding genolen had, de 
professorale waartligheid. Of-
schoon van hooge geboorte, aan-
zienlijken "stand en grooten 
rijkdom, vielen zijne minzaam-
heid, zijn ootmoed en zijne 
dienstvaardigheid aan iedereen 
spoedig in het oog. Degenen, 
die met hem hunne Studien 
volbragt hebben, kunnen van den 
eenvoudigen omgang, welke zieh 
in niets van die van anderen 
onderscheidde, getuigenis afleg-
gen; en zij die hem als professor 
in het seminarie geltend hebben, 
weten van de buitengemeene 
bereidvaardigheid te spreken, 
waarmede hij bij voörkomende 
gelegenheden, de omliggende 
pastoors in hunno function, zelfs 
in het bedienen van ziekon in de 
ärmste stülpen, t ehu lpkwam. 
Veel droeg hij daarenboven bij 
tot de oprigting, en den bloei 
van het met regt geroemde kleine 
seminarie op de hofstede Rage-
veld, bij Haarlem, sinds eeni-
gen lijd haar Voorhout bij War- . 
mond verplaatst, ! dat onder de 
leiding van zijn' sludievriend, 
den hoogvereerden CORNELIUS 
RICHARDUS ANTONIUS VAN BOM
MEL, die hem na vijf rhaanden 
(7 April 1852) , als bisschop 
van Mk, in het graf is ge-
volgd, weldra eene hoogle be-
reikte, die den eerbied afperste, 
zelfs van zijne bestrijders. Hij 
werd op deze wijze, door zij
nen raad, door zijnen persoon-
lijken invloed, door zijne fortuin, 
een steunpilaar der beide se
minarian, die, veelvuldige heil-
zame vrüchten voor de Missie 
5 -
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hebben voortgebragt en nog da-
gelijks voorlbrengen. In 1831 
vestigde hij zijne aandacht op 
bet onderwijs, dat de Hoomsch 
Catholijke johgelingen uit den 
fatsoenlijken stand hier te lande 
meeslal buiten's lands genoten, 
en hij stichlle het Inslituut te 
Katwyk, waar, bij eene gods-
dienstige en nationale opvoeding, 
een deugdelijk onderwijs wordt 
gegeven, en waaruit reeds vele 
bekwame jongo lieden in ver
schilfende standen der raaat-
schappij eene eervolle plaats be-
kleeden. Met algemeene en 
uitbundige vreugde vernamen 
dus de Nederlandsche Catholij
ken het berigt, dat het Z. H. 
Paus GREGORIUS XVI behaagd 
had den waardigen VAN WIJ-
KERSLOOTH , den 7 February 1,832 
tot bisschop ;van Curium, in 
partibus infidelium te benpemen, 
te meer vrijl men zieh ook daar-
door in de gplegenlieid gesteld 
zag, in eigen land en van eenen 
landgenoot datgene te bekomen, 
wat men anders genoodzaakt 
was, pp verren afstand, en in 
den vreemde te zoeken. Den 
15 September 1833 werd Mgr. 
VAN WUKERSLOOTH , te Munster, 
door Mgr. CASPAR MAXIMILIAAN 
DROSTE, ZU VISOHERING geconsa-
crecrd. Van ,dien dag af be-
hoorde zijn persoon geheel aan 
de Missie, en'strekte zijn ijver 
zieh zelfs tot Noordbrabant 
uit. Zijn ieven werd een voort-
durende onvermoeide reistogt, 
waarop hij aan duizenden en 
dnizenden het heilige Vorrasel 
tpediende, ontolbare kerken corr-
sacreerde, en aan een aanzien-
lijk getal bedienaren der Kerk 

de H. Wijdingen toediende. Noch 
afstand, noch jaargetij, noch ver-
moeijenis, noch iets wat het ook 

• wezen mogte, was ooit in Staat 
hem te beletten eene bediening 
te verrigten, welke hem was aan-
gevraagd; en hij deed zulks niet 
alleon met de meeste bereidvaar-
digheid, maar tevens met die tee-
dere godsvrucht, welke gansch 
Nederland door woord en daad 
heeft gestiebt. Nooit of althans 
zelden zou de geliefde CURIUM 
eene heilige bediening van zijne 
bisschoppelijke waardigheid heb
ben verrigt,, zonder tevens de 
geloovigen, door eenige van die 
zalvende woorden te stichten , 
die rijk aan schriftuurkennis, 
door degelijkheid en gevoel uit-
munt ten , en bij de meest 
mpgelijke eenvoudigheid, den 
S t e m p e l droegen van het'gezag, 
waarmede hy als godsgezant 
sprak. Mgr. VAN CURIUM deelde 
voor het overige, door zijne 
beminnelijke hoedanigheden, en 
wijl hij de eerste bisschop uit 
Nederland was , die sinds de 
reforma.lie pnder de Catholijken 
van Nederland was geyestigd, 
niet siechts in de onverdeelde 
liefde' aller Catholijken , rnaar 
verwierf ook den eerbied e n d e 
achting aller weldenkende Pro
testanten, die in hem den waren 
Christen en eenen waardigen 
bisschop huldigdep. Daarenbo-
yen was Mgr. VAN CURIUM, on-
der den titel van Procuralor, 
belast met de zorg voor de 
Calholijke kerkdistrikten, in de 
Nederlandsche Oost- en West-
ladische bezitlingen, welker 
belangen hij zeer ter harte nam. 
Hot is slechts aan weinigen be-
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} kend, höe hij door aanzienlijke 
| ondersteuningen, door invloed, 

door onver.moeiden ijver de krach-
tige bevorderaar was, van alles 

1 wal in de laatste jaren in de 
! Nederlandsche kolonien voor de 
j Catholijken is tot stand gebragt, 
j begonnen en ontworpen, en met 
i den tijd de heilzaamste vruchten 
I zal dragen. Nog kort voor zijn 

overlijden, zag men hoe hij zelf 
met vele bezorgdheid aalmoezen 
inzamelde voor de arme kinde-
ren der Nederlandsche kolonien, 
ten einde dezelve door een 
Ghristelijk onderwijs deelgenoo-
ten te maken van de beschaving 
die door CHRISTUS en in CHRIS
TUS ten hemel leide. In 1840 , 
bezocht hij in de eeuwige stad 
de graven der Aposlelen, en 
ward bij die gelegenheid door 
Paus GREGORIUS XVI, benoemd 
tot huisprelaat van Z. H. en 
assistent bij den Pauselijken 
troon. In helzelfde jaar be-
noemde Z. M . koning WIH-EM 
I I , die den waardigen prelaat 
hoogschalte, hem tot comman. 
deur der orde van den Nederland-
schen leeuw, terwijl Z. H. Pius 
IX hem later tot commandeur 
der Pauselijke orde van den 
H. GREGORIUS benoemde. Het 
was 00k VAN WHKERSLOOTH die 
den regtvaardigen WILLEM I I , 
in een afzonderlijk onderhoud, 
omtrent den waren staat van 
het lager onderwijs in Nederland 
inlichtte, en den vorst het 
billijke der klagten in dezen 
door den Calholijken aangehe-
ven, deed inzien, en het is 
waarschijnlijk dit onderhoud dat 
veel heeft bijgcd ragen tot de 
benoeming der commissie ter 

wegneming der bezwaren in het 
stuk van lager onderwijs, in 
welke hij als lid derzelve, de 
Catholijke belangen met moed en 
kracht verdedigde, en alzoo voor-

; namelijk hydroeg tot het in stand 
breiigen van het koninklijk be-
sluit van 2 Januarij 1842, dat, 
wäre hetzelve beter onderhou-
den, menige onregtvaardigheid 
uit den weg zou hebben geruimd. 
Zijn privaat leven stemde geheel 
en al met den zedelijken luister, 
welken hij over zijne ambtsver-
rigtingen verspreidde, overeen,: 
terwijl zijne milddädigheid hem 
tot uitdeeler maakte van de 
inkomsten van een aanzienlijk 
vermögen, die hij zoo veel mo-
gelijk aan eigen gebruik ontlrok, 
om ze des te ruimer te kunnen 
besteden aan den opbouw of 
het sieraad van lempeis, aan 
de stichting van geestelijke 
kweekscho]en en armen-inrig-
tingen, aan de ondersteuning van 
tallooze behoeftigen. Als pries-
ter en bisschop versierden hem 
de schoonste deugden, waartoe 
voornamelijk behooren de heilige 
ootmoed, de eenvoud, de gods-
vrucht en geest des gebeds, de 
reinheid des harten, de liefde, 
zonder onderscheid tot allen, 
Op zijn pynlijk en langdurig 
ziek- en sterfbeä schitterden zijn 
onwrikbaar geloof, zijne vasle 
hoop en zijne vurige liefde tot 
God; weken lang was hij het 
doelwit eener pelgrimaadje, die 
zijne talrijke vrienden van heinde 
en verre uit alle oorden des 
rijks, en uit allerlei gezindheid 
en standlot zijne sponde voerde, 
om uit zijnen mond een laatst 
v a a r w e l v a n zijne hahd eenen 
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laalsteß zegen, ea van zija leven-
dig geloof eene laatste bemoe-
diging te erlangen. En toen 
eindelijk de laatsle stond hoe 
langer zoo meer naderde, werd 
zijn verlangen sleeds vuriger 
om van zijn sterfelijk ligchaam 
ontdaan en met CHRJSTÜS ver-
eenigd te worden , tot dat ein
delijk de barmhartige God zieh 
zijner ontfermde, en hem zacht 
en bijna ongemerkt in zijne 
eeuwigheid opnam. Mgr. VAN 
WIJKERSLOOTH overleed op den 
huize Duinzigt onder Oegstgeest, 
in den avond van den 10 No
vember 1851. De Catholijken 
verloren in hem een waardig en 
verheven voorbeeld van opregte 
godsvrucht, de behoeftigen in 
het algemeen eenen edelmoedi-
gen helper en de maatschappij 
een harer sieraden. Zijn stoffe-
lijk overblijfsel werd, op zijn 
uitdrukkelijk verlangen, naar 
Schalkwijk (Prov. Utrecht,) ver-
voerd, en aldaar, na het hou-
den eeher plegtige uitvaärtdienst, 
den 15 Novb. in den familie-
grafkelder, naast dat zijner hem 
zoo dierbare moeder bijgezet. 

* WILBERFORCE (WILLIAM), 
een onvermoeide voorvechter 
yan de zaak,der slaven, te Rull 
in 1759 geboren, was op de 
universiteit van Cambridge, en 
gedurende Zijn geheele leven de 
vriend van WILLIAM PITT , ge-
raakte in 1781 in het parlement, 
waarvan Inj tot in 1825 het 
sieraad was. Toen hem in-1787 
zijne godsdienstige geestdrijverij 
tot de calvinisten had doen 
overgaan, bragt hij de opheffing 
der slavernij ter sprake, maar 

eerst "in 1792 besloot het par
lement tot derzelver gedeelle-
lijke, en eindelijk in 1801 tot 
derzelver geheele opheffing. Een-
maal zaak der natie geworden 
zijnde, werd dezelve op het 
Weener-congres, door het En-
gelsch ministerie nadrukkelijk' 
met Frankrijk, Spanje en Per-
•tugal behandeld. Wat de zaak 
der menschelijkheid en zedelijk-
heid scheen te vorderen vond 
in WILBERFORCE steeds eenen 
warmen, nadrukkelijken vriend. 
Alzoo leende hij aan de eman-
cipatie der Catholijken en aan 
de parlemenlshervorming zijn 
welsprekend woord, Steide de 
loterij aan den schandpaal, en 
drong aan op wetten tegen het 
tweegevecht. Zyine welsprekend-
heid onderscheidde zieh door 
uitgezochte en krachtvolle taal, 
zachte en indrukwekkende voor-
dragt, wärmte en hartelijkheid; 
zijne dagen werden gekenmerkt 
door handelingen van welwil-
lendheid en vroomheid, lerwijl 
zijn geheele leven aan de chris-
telijke weldadigheid was loege-
wijd. Ook zijne Schriften dragen 
denzelfden-Stempel. WILBERFORCE overleed te Chelsea in 
1838. Hij werd naast PITT en 
CANNING , in de Westminsler-
abdij bijgezet. 

• * WILFRIDUS (Heilige), bis-
schop van York in Engeland, 
werd in 634 in Northumberland 
geboren en verraadde reeds in 
het klooster Lindisfanne, waar 
hij zijne wetenschappelijke loop-
baan begon, eenen bondigen en 
scherpzinnigen geest. Nadat hij 
met den heiligen BENEDICTDS 



BISCOPÜS eene reis naar Rome 
had gedaan, ontving hij de pries-
terwijding, bestuurde het kloos-
ter Rippon en werd laier lot 
bisschop . van . Northumberland 
geeonsacreerd. Daar echter bag-
chelijke omslandigheden hem 
beletteden bezit van zijnen stoel 
te nemen, begaf hij zieh in 669 
weder naar Rippon, alwaar hij 
tot bisschop van York benoemd 
werd. Daar WILFRIDUS met zeld-
zame deugden de gaaf der over-
tuiging en opwekking desgevoels 
verbond, breidde hij alom het 
rijk der godsvrucht uil. . Uit 
het koningrijk Kent Viel hij den 
zanger EDDI STEPHANI komen , 
en Voerde met diens hulp in alle 
kerken van bei Noordelijk Groot-
RrUtannie het koraal-gezang 
in. Hij strekle zijno herderlijke 
zorg vooral ook over de kloos-
lers u i t , en hij slichlle er in 
het midden en Noorden van 
Engeland, even gelijk de heilige 
AUGUSTINUS (aartsb'isschop van 
Kantelberg) dezelve vroeger in 
het land van Kent tot stand 
had gebragt. Door zijnen. ijver 
won hij de gunst van koning 
EGFRIED en alle omstandigheden, 
waaronder vooral de vervolgin-
gen, aan welke hij van den kant 
zijner vijanden ter prooi was, 
geboden.'hem als nude reis naar 
Rome te ondernemen. ungünstige 
winden slingerden hem echter 
naar de kusten van Vriesland. 
Daar wilde hij intusschen ook 
niet ledig blijven; den bewoners 
van dat land, die nog in de 
duisternis des heidendoms ver-
zonken lagen predikte hij het 
geloof, en wist alzoo zijne te-
genspoeden in gelukzaligheden 
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te veranderen, terwijl hij zijne 
vervolgingen tot een zaad des 
Evangelies maakle. Hij bleef 
gedurende den geheelen winler 
en de lenle bij deze volken, en 
bekeerde eene onteJbare menigte 
Vriezen , waaronder. zieh zeer 
aanzienlijke personen bevonden. 
EBROIN (zie dat Art, -WbL-) 
schreef, het zij op aansporing 
der vijanden van WILFRIBUS., 
hetzij wegens de vriendschap, 
die de heilige op eene vroegere 
reis naar Rome, met den bis
schop DELPHINUS van Lyon had 
aangeknoopt, of waarschijnlijk 
wegens , de. diensten , die hij 
aan koning. DAGOBERT bewezen 
had, aan den komngder Vriezen 
ADALGISUS, en beloofde hem een 
groot geschenk, wanneer hij 
hem het hoöfd van den heiligen 
bisschop uilleveren zoude. De 
vorst las den brief openlijk voor, 
in legenwoordigheid van den 
heiligen WILFRIDUS, der gezan-
ten van EBROIN en zijner eigene 
hovelingen, verscheurde hierop 
denzelven en wierp hem in het 
vuur , ten bewijze van zijnen 
afschuw van. het. schandelijke , 
voorstel. In den yolgenden zo : 

mer verliet WitFRiDUs het land 
der Vriezen, nadat hij .eerst aan 
deze nieuwe spruitelingen herr 
ders had gegeven, en kwam naar 
Auslrasie, waar koning DAGO
BERT II; hem zeer vleijend ont-
ving, en hem het bisdom Stras
burg aanbood. Wijl hij hem 
echter niet tot de aanneming 
kon bewegen, gaf bij hem rijke 
geschenken en liet hem naar 
Rome vergezellen, waar WIL
FRIDUS in 679 aankwam. Op 
den Apostolischen Stoel zat toen-
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verhief zieh eene algemeene stem 
ten gunste van den vervolgden 
bisschop,en met eenparige stem
men werd Inj in al zijne reg
ten hersteld. D o c h hij mögt 
deze rust niet lang meer genia
len, want hij overleed den 24 
April 7 0 9 in een klooster van 
het graafschap Northampton. 

• Vöör zijnen dood deelde hij alles 
. wat hij bezataan kerken, kloos-

lers en aan de deelgenooten zij
ner ballingschap uit. Zijn feest 
wordt den 1 2 October gevierd. 

WILKIE (DAVID), een beroemde 
Engeische schilder, in 1785 te 
Cults, in Schotland, geboren , 
was een der vier zonenvanden 
predikant der parochie. Daar 
zijn vader aanleg voor de tee-
kenkunst in hem ontwaarde, 
zond hij hera naar Edimburg, 
in de school van JOHN GRAHAM, 
een bekwamen en zijnen leer-
lingen zeer toegenegen meester, 
onder. wiens leiding WILKIE snelle 
vorderingen maakte. In 1804 
te Londen gekomen, leefde Inj 
aldaar eenigen tijd onbekend; 
maar zijne Dorps-staatkundigen, 
op de tentoonslelling van 1808 
gebragt, begonnen zijnen roem. 
Zijn blinde vioölspeler, door hem 
in het volgende jaar ten toon 
gesleld, is een zijner meester-
stukken i en behoort thans tot 
de nationale galerij. In 1811 
ward hij op de aanbiediag zij
ner jonge Rattenvangers bij de 
koninklijke akademie als lid aan-
genomen. Van ,af dit tijdstip 
tot in 1825 liet hij geen j aa r 
voorbijgaan , zonder een zijner 
meesterslukken ten toon te stel* 
len, hem door rijke liefhebbers 

niaals.de heilige A o A T H o . d i e in 
October deszelfden jaars , eene 
Kerkvergadering naar Konstan
tinopel bijeenriep, welke over 
de Kerkel'ijke geschillen in En-
geland uilspraak deed. Hierop 
liet men den H. WILFRIDUS in 
de vergadering verschijrien, ten 
einde zijne aangelegenheden zelf 
to kunnen voördragen. Men 
prees zijne gematigdheid, en 
de vaders van het concilie, door 
de bondigheid der gronden van 
de regtvaardigheid zijner zaak 
overluigd, besloteh eenpariglijk 
tot zijne herstelling in zijne 
regten. Na nog vier maanden 
in Rome te hebben vertoefd, 
keerde WILERIDUS naar Engeland 
t e rug , waar zijne vijanden nog 
zoo vermögend waren,-dat zij 
eene nieuwe vervolging tegen 
hem -yerweklen, en hij zieh 
anderraaal naar Rome moest be-
geven. JOANNES VI , die intus» 
sehen den paüselijken Stoel had 
besiegen, verklaarde zieh luide 
voor den Heilige, bevai den~ 
zelven in eenen brief den koning 
van Mercia en Nortlmihberland 
aan en belastle BRITHWALD van 
Kantelberg \ met hot beieggen 
eener synode^, ten einde aan 
den vervolgden prelaat regt le 
doen wedervaren, en in geval 
van onmogelijkheid eener zoo-
danige zamenroeping, de be-
trokkenen voor hem persoonlijk 
le doen verschijnen. De aarts-
bisschöp volgde getrouw den 
last van deri stadhouder van 
CHRISTUS op , belegde aan de 
oevers van de Nidd in York
shire een concilie, dat uit bis-
schoppen, abten en vorsten' 
hestond. In deze vergadering 

http://niaals.de
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besteld en duur betaald. In 
1826 begaf hij zieh naar Rome, 
en bragt drie jaren door raet het 

J bezoeken van Dalle en Spanje, 
) alwaar hij in de manier van 
: VELASQUEZ , zijnen geliefkoosden 

schilder, vier schilderten verr 
Vaardigde, die naar Engeland 

j gezonden en door GEORGE IV 
| gekocht werden. In 1834, tot 

eersten schilder des konings be-
noemd, werd hij in 1836 tot 

i ridder verheven, en overleed 
; den 1 Junij ' 1 8 4 1 , ч о р zijne 

terugkomst van eene reis naar 
het Oosten, ten einde aldaar 
geziglen afteteekenen, aan boörd 
van het schif\ the Öriental, in 
de reede van Gibraltar. De 
voörlbrengselen van dezen mees-

. ter, den beroenidsten en meest 
populairen van Groot-Brütamie, 
zijn zeer talrijk. Behalve de 
reeds genoemde, onderscheiden 

i zieh van hera: de Tinnegieter, 
1806, de Dorps-mmikant, 1807, 
het Dorpsfeest,, 1811 > terwijl 
een uitstekend schoon: De ope-
ning van het testament, in de 
galerij van München, wordt aan-
getroffen; en men in de-galerij 
van den hertogvartWELLiNGTON 
van hera vindt het Berigt der 
overwinning vän Waterloo. 

"WILKINS (Sir CHARLES), een 
kenner der Qostersche talen,in 
1750 te Her fort, in Somer-
setshire, geboren; Werd in 1770 
als burgerlijk ambtenaar der 
Oostindische mäatschappij naar 
Rengalen gezonden, had den 
moed aldöar de beoefenirig van 
het Sanskritisch te beginnen, ; en 
de Verdienste die, toenmaals den 
Europeanen nog geheel önbe-

kende, taal zieh eigen teraaken. 
Zijne vertaling in het Engelsch 
vän het Raghrad-Gita of Za-
menspraken van Krismaen Ard-
joun, welke de mäatschappij in 
1785 op hare kosten liöt druk^ 
ken eh uitdeeleh, begon de 
aandacht der geleérde wereld op 
herh te doen vesligen. Dit werk 
bevat, een kort begrip van de 
godsdienst en zedeleer der Hin
d u s , op de onsterfelijkheid en 
de yerandering der zielen ge-
grond. Men ziel in hetzelvede 
overeenkomst des stelsels vän 
BRAHMA met dat van ZOHOASTER , 
bétrekkélijk de vereering van 
het vüur en de zon. Hetzelve 
is door PARRAI;» in het Fransch 
vertaald, Parijs, 1787, in 8.fо 
Na deze uitgavo hield WILKINS 
zieh eigenhändig bezig met het 
snijden en gieten, van Bengaal-
sche en Perzische letfers, waar-
mede spraakkunsten, hrieven en 
dergelijken gedrukt werden, en 
die nog dienen om de in het 
Perzisch verlaalde wetten en 
reglementen te drukken , WAR-
REN HASTINGS was z'vjn vriend 
en beschermer. In 1786keerde 
hij naar Engeland terug, woonde 
te Rath, alwaar hij zijne ver
taling. van de Hitopatesas of 
vriendschappelißke waarschuwin-
gen' van WISCHNOÜ- SARMA in 
het licht gaf, 1786, gr. in 8.vo 
Dit boek, dat mert beweert zòo 
niet de oudste ten minste de 
voornaamste verzameling van 
eerzame vérdichlsels te zijn, 

welke beslaat, werd voor om-
trent elfhonderd jaren geschre-
ven. In meer dan twinlig talen 
óvergezet, is het dikwerf ver-
valscht en verminkt; slechts 
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door de letterUjke vertaling van 
WILKINS kan rnen zieh een juist 
denkbeeld van het oorspronke-
lijke maken. Deze geleerde 
overleed te Londen, den 13Mei 
1836 als corresponderend lid 
der akademie van opschriften 
en schoone lelleren van Frank-
rijk. Men heeft nog van hem : 
l .o Sanskritische spraakkunst, 
Londen, 1808, in 4.-°j — 2.o 
Wortelwoorden der Sanskritische 
taal, ib. 1815, in 4 . t o ; — 
3.o eene nieuwe, vermeerderde 
uitgavê" van het Perziseh-Ara-
bisch-Engelsch en Engelsch-Ara-
bisch-Pereischi Woordenboek van 
RICHARDSON, rnet talrijke bij-
voegselen en verbeteringen, 
Londen, 1806—1812, 2 dl ." , 
in 4 . t 0 , 

WILLAUMEZ (J .B. PHILIBERT), 
pair van Frankrijk en vice-ad-
miniraal, in 1761 le Belle-Ile-
en-Mer geboren , ontving eene 
opvoeding overeenkomslig de 
loopbaan, welke hij met zoo 
veel roem moest bewandelen; 
de wiskunde, de walerkunde, 
de théorie van den scheepsbouw, 
de sterrekunde, in al die deelen, 
waarin zij op de scheepvaart 
kan worden toegepast, waren 
de onderwerpen zijner S t u d i e n , 
en meer dan eens deden zijne 
vorderingen in deze verschillende 
takken der nautische wetenschap 
zijne meesters en medestude-
renden verbaasd staan. De zoon 
van eenen > chef der kustbewa-
kers zijnde, begon hij alsscheeps-
jongen (mousse) op een der 
schepen van den Staat te dienen; 
maar zijne schranderheid, zijn 
ijver en het nut zijner diensten, 

deden hem de lagere rangen 
weldra doorloopen, en naauwe-
lijks waren er zes jaren vervlo-
gen, of hij werd als eersle 
stuurman op het fregat VAma
zone aangesteld. Na verschil
lende scheepsloglen naar lie de 
France, Havana, de Anlillische 
eilanden, enz. werd hij door 
zijne oversten opgemerkt, en 
de koning deed hem als beloo-
ning en aanmoediging eenen zeer 
schoonen reflexie-cirkel ter hand 
stellen. Dit geschenk ging ge-
paard met eenen brief van den 
minister van marine, vol lof-
spraken. Met D'EKTRECASTEAUX 
(zie dat Art. -Wbk.-) ter opspo-
ring van LA PEVROUSE uitgezon-
den , ontving hij , naauwelijks 
dertig jaren oud zijnde, in zee 
het brevet van luitenant en het 
kruis van den H. LODEWIJK. 
WILLAUMEZ had deel aan alle 
gewigtige togten der republiek 
en des keizerrijks. In 1803 
onderscheidde hij zieh te Sl. 
Domingo door met het fregat 
la Poursuivante, het Engeische 
linieschip the Hercule te be-
stoken. Bij zijne terugkomst 
werd hij tot schput-bij-nacht 

I benoemd, bekwam het beyel 
i over een smaldeel der zee-magt 
1 van Brest, voerde in 1806 en 

1807, sloute aanvailen tegende 
Engeischen wit, en deed hun ,. 
in weerwil van vele tegenspoe-
den, zware verliezen ondervin-
den. Bij den val van BONAPARTE 

: builen betrekking gesteld, kwam 
; hij na 1830 eerst weder in dienst, 

in welk jaar hij tot vice-admi-
raal werd benoemd. In 1837 
tot de waardigheid van pair ver-
heven, deed hij in hetvolgende 
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jaar zijne aanspraak op pensioen 
gelden, en ging te Sumne bij 
Neuilly een buitengoed belrek-
ken, waar hij den 10 Mei 1845 
overleed. Men heeft van hem 
een uitmunlend Dictionnaire de 
Marine (Woordenboek der Zee-
vaartkunde), Parijs, 1828; 2.E 

uitg. 1 8 3 1 , in 8 . ™ , dat clas-
siek is geworden. WILLAUMEZ 
werd voor den besien prakti
schen zeeman van zijnen tijd 
gehouden. In de zitting van de 
kamer der pairs van 26 Junij 
1846, heeft de president BOYER 
zijne Lofrede uitgesproken. 

* WILLEM II (WILLEM FRE
DERIK GEORGE LODEWIJK), ko-
ning der Nederlanden, groot-
hertog van Luxemburg, enz., 
was de zoon van koning WILLEM 
I (zie dat Art. -Wbk,-) en van 
FREDERICA LOUISA WILHELMINA, 
prinses van Pruissen, en werd 
den 6 December 1792 te 's Gra-
venhage geboren. Naauwelijks 
twee j'aren oud z'ijnde deeldede 
jonge prins in January 1795, 
in het lot zyner ouders en groot-
ouders, die, om de Staatsorka
nen te ontwijken, eene schuil-
plaals in het naburige Engeland 
gingen zoeken. Daar echter zijn 
vader, loenmaals erfprins van 
Oranje, zieh kort daarop met 
zijn gezin te ßerlijn ging ves-
tigen, zoo was het aldaar dat 
de jonge prins zijne eerste op-
voeding in de koninklijke mi-
litaire school genoot. Na door 
den dood' van zijnen grootvader 
WILLEM V , erfprins van Oranje 
te zijn goworden, werd hi j , 17 
jaren oud zijnde, door zijnen 

III. DEEL. I 

vader, dieintusschen zijne land-
goederen in Silezië was gaan 
bewonen, naar de hoogeschool 
van Oxford gezonden, alwaar hij 
omtrent twee jaren met vrucht 
doorbragt, en door zijne goed-
hartigheid en minzaamheid aller 
ach ling won. Hij gaf daarop 
zijn verlangen le kennen, om 
naar het Spaansche schier-eiland 
te vèrtrekken, en bij het En-
gelsche leger onderlord WEL
LINGTON in dienst te treden. 
Door den prins-regent tot lui-
tenant-kolonel benoemd, kwam 

•hij in het voorjaar 1811 , dus 
ruim 18 jaren oud zijnde, bij 
het leger, dat loenmaals in 
Portugal stond, aan, waarbij 
hij weldra zoo veel moed en 
beleid aan den dag legde, dat 
de opperbevelhebber hem tot 
zijnen adjudant verhief, en hij 
spoedig.lot den rang van kolo-
nel werd bevorderd. In den 
slag van Fuentes, bij de be-
storming van Ciudad-Rodrigo, 
bij de verovering van Badajoz 
gaf de jeugdige prins van Oranje 
blijken van onverschrokken, 
mannelijken heldenmo'ed ; en in 
de ' veldslagen van Salamanca, 
den 2 2 en 23 July 1812 gele-
verd , verriglte hij zulke won-
deren van dapperheid, dat hij 
in het verslag van lord WEL
LINGTON de eerste lofwaardige 
"vermelding verdiende. 'In den 
slag van Villoria, den 19 Junij 
1813 geleverd, plukte hijgeene 
minder schitlerende lauwers, 
terwijl hem in de gevechten der 
Pyrénéen, den 28 Jülij 1813 
bij Sor'auven, of Sorauson een 
paard onder het lijf word dood-
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geschoten, zonder daarorn eenen 
oogenblik optehouden voortle-
strijden en zijne bevelen te ge-
ven j de prins werd dan ook 
door lord WELLINGTON verkozen 
tot overbrenger aan hel Engel-
sche ministerie der dépêche dier 
belangrijke gevechten en ov»r-
winningen, waarin aan den 
jeugdigen held een groote lof 
werd toegezwaaid. Met luide 
geesldrift werd de erfprins in 
Engeland onlvangen, tot den 
rang van generaal-majoor en 
adjudant des konings verheven, 
en met de médaille van militaire* 
Verdienste, waarop de namen 
El-Bodon, Ciudad-Bodrigo, Ba-
dajox en Salamanca waren ge-
grift, beschonken, en zelfs 
vooronderstelde men met geene 
geringe gronden, dat de erfprins 
van Oranje bestemd was , om 
met de troono.pvolgster van 
Groot-Brittannië, prinses CHAR
LOTTE , in den echt te tredèn, 
welk huwelijksplan echter lot 
geene uilvoering is gekomen. 
Nadat in November 1813 de 
Fransche overheersching in Ne-
derland een einde had genomen, 
en de prins van Oranje, als 
souvereine vorst hetzelve be-
sluurde, keerde ook diens zoon, 
de erfprins, den 19 December 
daaropvolgende le 's Gravenhage 
terug. Eort na zijne aankomst 
werd hij door zijnen doorluch-
ligen ,.vader aan het hoofd der 
Nederlandsche krijgsrnagt ge-
plaalst, met den tilel van gene-
raal der infanterie en inspecteur-
generaal der troepen van alle 
wapens. Toen, len gevolge der 
besluiten van het Weener-con-
gres, België en de Nederland

sche geweslen vereenigd, lot 
eönen Staat , onder den naam 
van Koningrijk der Nederlanden, 
waren gevormd , en WILLEM I 
den 16 Maart 1815 als koning 
van dat nieuwe koningrijk was 
geproclampcrd, werd er tevens 
bij bepaald, dat de kroonprihs 
van het koniuklijke slamhuis, 
steeds den litel van Prins van 
Oranje zou voeren. Naauwelijks 
echter was de nieuwe Neder
landsche Staat geconstitueerd, 
of NAPOLEON ontsnapte van zijne 
hem aangewezene verblijfplaats, 
het eiland Elba, keerde naar 
Frankrijk terug, dat zieh met 
eene ongeloofelijke snelheid we
der aan zijnen. schepter onder-
wierp, eh bedreigde met zijne 
legerdrommen weldra het ko
ningrijk der Nederlanden. Spoe-
dig waren de Nederlandsche 
troepen onder den prins van 
Oranje marschvaardig om legen 
den vijand optetrekken , lerwijl 
de moedigslen en edelsten der 
nalie zieh bij de genoemde 
troepen aansloten, die met de 
Engeischen, onder den naam 
van Engelsch-Nederlandsch le
ger, werden vereenigd, waarover 
WELLINGTON als generalissimus 
was gesteld, en waarvan den 
prins van Oranje het bevel.over 
het eerste legercorps, grooten-
deels: uit Hollanders en Beigen 
bestaande, werd opgedragen; de 
prins had zijn hoofdkwarlier te 
Braine-le-Comte: op den avond 
van den 15 Junij 1815 vernam 
men de aannadering der Fran
schen, en de prins die het ge
wigt inzag, om het reeds door 
den hertog van Saksen-Weimar 
bezette punt van Quatre-Bras, 
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tot het uitersto le verdedigen, 
was des morgens ten zes ure 
van den 10.° N reeds op het be-
dreigde punt. Hier moest de 
jeugdige krijgsoyersle met nog 
weinig aan den oorlog gewone 
troepen den slrijd wagen, legen 
den ervarensten veldheer van 
het keizerrijk, den maarschalk 
NEY , die in den oorlog gebärde 
krijgslieden aanvoerde, wier 
drommen in gelal de zijne verre 
overtroffen; de prins wist ech
ter met zijne kleine legermagt 
zoodanig te manceuvreren , dat 
hij den vijand in den waan bragt, 
van legen over eene hoofdmagt 
te staan, en hij op doze wijze 
lijd won, toi dat des namiddags 
ten 3 ure de Engelschen op het 
slagveld aankwamen, en met 
de Nederlanders door den kroon-
prins aangevoerd, den vjjand 
tot staan braglen, zoo niel te-
rugdreven, en de gewigtige po-. 
sitte van Quatre-Bras behielden. 
Niet minder roemrijk was het 
gedrag van den prins, gedu-
rende den Slrijd bij Waterloo, 
den 18 Junij daaropvolgende. 
Op dien gedenkwaardigen Zon-
dag voerde hij het bevel over 
het centrum van het Engelsch-
Nederlandsche leger, tervvijl zijn 
heldenmoed als betooverend op 
de strijders werkle. Hevig vooral 
was het gevecht bij la Haye, 
Sainte, terwijl de tirailleurs des 
vijands en zijn geschut al meer 
en meer naderden. De prins 
aan wiens veldheersblik het ge-
vaar niet ontging, snelt spoor-
slags naar twee batailjons der 
Nassauers, om met dezelve te-
gen dat gedeelte der Fransche 

artillerie in leslormen, hetwelk 
de meeste verwoesting verspreid-
d e , doch naauwelijks heeft hij 
het front derzelve bereikt, of 
zijn gekwetst paard waggelt, en 
eerst loen hij van het dier af-
steeg, bemerkte de prins dat 
ook hij zelf gewond was; een 
geweerkogel was hem door den 
linkerarm , nabij den schouder 
geylogen; het bloedverlies doet 
hem duizelen en waggelen, en 
op het punt van lebezwijmen, 
valt hij in de armen van den 
toegesnelden kapilein van den 
Nederlandschen staf JOLES BE 
COKSTANT REBECQUE DE VILLARS , 
en wordt hij uit het vuur eerst 
naar Moni Saint Jean, en van 
daar op een deurpaneel, naar 
het hoofdkwartier van den her-
tog van WELLINGTON le Watet'' 
loo vervoerd, waar het eerste 
verband werd gelegd, en van 
waar de prins des nachts naar 
Brüssel werd overgebragt, al-
waar ook weldra lo zijner ver-
pleging zijne voorlreffelijke moe-
der , Ncerland's koninginne, 
aankwam , die door hare moe-
derlijke zorg, benevens dehulp 
der kunsl, yeel tot zijne spoedige 
herstelling bijdroeg. De voor 
Nederland, ja voor geheel Eu
ropa gelukkige afloop van den 
slag van Waterloo is .algemeen 
bekend. Om zieh een denkbeeld 
te vormen, van het gewigtig 
deel, dat de gewonde prins er 
aan genomen had, behoeve men 
slechts de uitdrukking te over-
wegen, die in het legerberigt 
van den in zijne lofspraken niet 
zeer milden hertog van WEL
LINGTON aan koning WILLEM I 
2. • 
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zulks nog niet voldoende achtle", 
werd den 21 December met een-
parige stemmen door de tweede 
kamer en vier dagen later door 
de eerste een wetsontwerp aan-
genomen, waarbij bepaald werd, 
dat voor rekening van den Staat 
te Brüssel een paleis zou wor
den gekocht en vorstelijk inge
r igt , ' t welk benevens het do-
mein-park Tervueren, en het 
aanhoorige luslhuis den prins 
van Oranje in vollen eigendom 
kosleloos zou worden overge-
dragen. In het najaar van 1815 
vertrok de prins naar Petersburg, 
en trad aldaar den 2 Februarij 
des volgenden jaars in den echt 
met de groot-vorslin ANNA PAD-
LOWNA ,,jongste zuster van den 
Russischen keizer ALEXANDER I ; 
vijf telgen zijn uit dezen echt 
gesproten, als: den 19February 
1817 WILLEM ALEXANDER PAUL 
FREDERIK LODEWIJK, thans onder 
den naam van WILLEM I II , ko
ning der Nederlandem den 2 
Augustus 1818 WILLEM ALEX
ANDER FREDERIK CONSTANTIJN NI-
COLAAS MICHAEL, den 2 0 Febr. 
1848 , op het eiland 'Madera 
overleden; den 13 Junij 1820 
WILLEM FREDERIK HENDRIK J den 
21 Mei 1822 WILLEM ALEXAN
DER FREDERIK ERNST KASIMIR, 
den 2 2 October deszelfden jaars 
overleden, en eindelijk den 8 
April 1824 R WILHELMINA MARIA 
SOPHIA LOUISA, den 8 October 
1842 , gehuwd met KAREL ALEX
ANDER1 AUGUST JAN, "erf-groot-
hertog van Saksen-Weimar-
Eisenach. Het tijdvak uit het 
leven van den prins van Oranje, 
sedert Zijn huwelijk tot 1830, was 
grootencleels toegewijd aan de 

voorkoroen: » Ik vihd," schreef 
dit legerhoofd,» geen lofgroot 
genoeg voor den»pr ins van Oranje, 
door wien de bewegingen, den 
geheelen dag, zoo voortreffelijk 
bestuurd zijn, dat ik hem, van 
het begin lot het einde van hel 
gevecht, geene bevelen heb be-
hoeven toetezenden.' ? Algemeen 
wist men ook de dienslen te 
waarderen, door den prins van 
Oranje bewezen: noggedu'rende 
zijn verblijf te Brüssel ontving 

' hij uit handen van lord CASTEL-
REAGH de Engelsche ridderorde 
van Bath, terwijl men in En-
gelancl zelfs penningen te zijner 
eere sloeg. Te Parijs schonk 
de keizer van Rusland hen de 
versierselen der tweede klasse 
der orde van St. George, de 
koning van Pruissen die der 
eersle van den Rooden Adelaar, 
en de keizer van Ooslenrijk het 
kommandeurskruis der militaire 
orde van Maria Theresia. Terwijl 
h e t , naar H'etgeen de generaal 
LAMARQUE beweert, in Ptarijs 
zelfs sprake was, om hem den 
door den val van NAPOLEON va-
canlen troon aantebieden.1 Ook 
Nederland bleef niet ten achteren 
om den geliefden prins, blijken 
van toegenegenheid en dank-
baarheid te geven. De staten-
generaal, beslolen den 8 Julij 
1815 dat het domein van Soest-
dijh — het jagtslot ten koste 
van den lande vorstelijk gestof-
feerd en de domaniale-aanhoorig-
heden, waarin een eereteeken 
zou worden opgerigt ter gedach. 
tenis der verdediging van Qualre-
Bras, den prins van Oranje in 
vollen eigendom zou worden 
aangeboden;- en terwijl men 
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opvoeding zijner kinderen, die 
hij meeslal zelf bewaakte ; ook 
deed hij eenige buitenlandsphe 
reizen, in 1820 naar Warschau* 
in 1824 ter begeleiding der prin-
ses van Oranje, mat Petersburg, 
werwaarts hij zieh in het vol-
gende jaar nog twee malen be-
gaf, en in 1826, na het oyer-
lijden van keizer ALEXANDER , 
andermaal; den 28 December 
1820 werd "'s prinsen paleis te 
Brüssel eene prooi der vlammen, 
bij welken brand tevens eene 
kostbare verzameling van Kunst
werken door het vernielend ele
ment werd verteerd. In het 
Art. WILLEM I in het -WbL-. 
zijn de gronden en oorzaken 
genoegzaam uiteengezet, die in 
Belgie aanleiding gaven, tot on* 
tevredenheid met het Nederland-
sche bestuur, en lot den opstand 
en de afvalligheid, die in den 
herfst van .1830 plaats had, 
dan dat wij zotiden noodig ach
ten dezelve alhier te herhalen; 
zeker is het intusschen dat het 
geene grieven tegen den persoon 
of de handelingen van den prins 
van Oranje waren, die de Bel-
gen deden aan hel muilen slaan, 
daar zij den held van Quatre-
Bras de grootsle ach ting en gene-
genheid toedroegen, en hem bij 
veelvuldigegelegenhedendaarvan 
de ondubbelzinnigste blijken ga
ven, lerwijl de prins wederkeerig 
den Beigen ookeen goed hart 
toedroeg, helwelk reeds Week 
toen, naar zijne zienswijze, 
door een buiten zijn welen ge-
nomen koninklijk besluil van 18 
October 1817 een aantal Belgi
sche oificieren verongelijkl wa- I 

I i 

r en , hij niet alleen daardoor 
met zijnen koninklijken vader 
in geschil geraakte, maar zelfs 
zijn ontslag nam als opper-di-
recteur van het dep.* van oor-
log, wijl hij zelfs niet wilde 
dat zijn naam in eene zoodanige 
verongelijking zou betrokken 
zijn. Naauwelijks echter was 
het berigt van, den opstand, den 
25 Augustus 1830 te Brüssel 
uitgeborsten, in den daaropvol-
genden nacht te 'sGravenhage 
aangekomen, of de prins van 
Oranje, door zijnen broeder prins 
FREDERIK der Nederlanden ver-
gezeld, was op reis naar Vil-
voorden, waar in allerijl een 
aanzienlijk getal troepen werd 
bijeengetrokken , van waar de 
beide prinsen zieh naar Laeken 
begaven, ten einde le heproeven 
de oproerige stad door middel 
van onderhandelingen le bevre-
digen; van daar zond de prins 
van Oranje, zijn' adjudant,den 
graaf DE CRUQUENBOURG, met eene 
dépêche aan den commandant 
der burgerwacht •,. den baron 
VAN DER LINDEN D'HOOGHVORST. , 
waarop zieh weldra eene com» 
missie uit de slad tot den prins 
vervoegde, om hem le verzoe-
ken binnen Brüssel 1% komen, 
Dil verzoekeerstvoorwaardelijk, 
doch op naderen aandrang eener 
tvveede commissie zonder eenige 
bepaling aangenomen zijnde, 
kwam de prins, slechlsdoor zij
nen slaf vergezeld, den 1 Sep
tember door de Laekensche poort, 
de stad Brüssel binnen rijden ; 
groot was de verguizing en het 
gevaar, waaraân hij zieh in de 
oproerige stad blootstelde, en 
3 ... . i . . 
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daar hij van geene volmagt voor-
zien was, om naar bevind van 
zaken te handelen , of conces
sion te belöven, namen het ge-
mor en de bedreigingen hand 
over hand toe , zoodat hij bet 
slechls aan de vlugheid van zij-
nen Arabischen schirnmel-hengst 
te danken had , dat hij d e e p -
geruide rnenigte ontsnapte en 
over de öpgäworpen straat-ver-
schansingen of barrikaden zijn 
paleis bereikte. Fa verder al 
het mogelijke te hebben gedaan, 
wat hij tot handhaving der rust 
en tot herstel van het onderling 
vertrouwen noodig oordeelde, 
en eene eommissie te hebben 
aangesteld, die tot hetbereiken 
van dat doel steeds zoude werk-
zaam zijn, ve'rliet de pr ins , 
door de burgerwacht uitgeleid, 
den 3 September Brüssel, ook 
de troepen ontruimden de op-
roerige : stad. Bij koninklijk be-
slüit van 4 October 1830 werd 
daarop den prins van Oranje 
het bestuur over de trouwge-
blevene züidelijke gewesten dp-
gedragen, en Antwerpen als de 
zetel van dat bestuur aangewe-
zen , en reeds den volgenden 
dag benoemde de prins, krach-
tens de hem verleende magt , 
eene raadgevende cornmissie, 
die geheel uit Beigen beslond, 
en beloofde in eene proclamatie 
van denzelfden dag de wegrui-
ming van verscheiden grieven; 
dan , niets was in staat om de 
döör den koning verloren gunst 
terug te erlangen. De prins ging 
eindelijk zoo ver, dat hij bij eene 
proclamatie van den 16 October, 
de onafhankeiykheid der Beigen 
erkende, en verklaarde zieh in 

de provincien, welke hij be-
s tuurde, aan het hoofd derbe-
weging te stellen. Hetgevolg 
dier proclamatie was de intrek-
king door den koning Van de 
volmagt aan den prins van Oranje 
verleend, en de opdragt aan de 
opper-bevelhebbers der vestin-
gen Maastricht en Antwerpen 
van de uitvoering des oppersten 
geZags in de provincien Lim
burg en Antwerpen, en bij eene 
proclamatie van 25 Octb. 1830 
nam de prins een eenvoüdig 
doch aandoenlijk afscheid van 
de Beigen, verliet hun grqnd-
gebied, en hield zieh eenige 

. dägen in het gehucht Willems
dorp o p ; kwam den 31 te 
's Gravenhage, doch vertrok, 
in afwachling der gebeurtenis-
sen , spoedig daarop naar Lan
den , alwaar eene conferentie 
van diplomaten zieh had ge-
vestigd, ter eindregeling der 
Nederlandsch-Belgische aangele-
genheden; daar deze conferen
tie in een tractaat van acht-
tien Artikelen aan Nederland 
zeer vernederende vöorwaarden 
vah scheiding voorlegde, en de 
Beigen zieh in prins LEOPOLD 
van Saksen-Coburg en Gotha, 
eenen eigen koning hadden ge-
kozen, achtte koning WILLEM 
I het tijdstip .geboren om de 
hand aan het zwaard te slaan. 
Bij besluit van den 2 9 Julij 
1831 benoemde de koning den 
prins van Oranje, onderden 
titel ,van veldmaarschalk , tot 
opperbevelhebber van het leger, 
met de latere bepaling dat prins 
FßEbEßiK hem daarbij ter zijde 
zoude staan. Reeds denzelfden 
dag vertrok de opperbevelhebber 
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«aar de bij Bijen vereenigde 
leger-afdeelingen ; te Breda aan-
gekornen,-vaardigde bij den 1 
Augustus de dagordpr uit, die 
aan het leger het voorwaarls 
aankondigde, welk stuk , ook 
om het edel karakler des prin-
sen, dat er. in doorslraalde, bij 
het • leger met geestdrift werd 
onlvangen, en alom den meesten 
bijval vond, Den 2 Augustus 
Steide het leger zieh in bewe-
ging, en zoodra hetzelve de 
oud-JNederlandsche grenzen had 
overschreden , kondigde de ko-
ninklijke. veldheer den Beigen 
in een manifest aan, dat het 
doel van dezen logt niet anders 
was, dan om billijke en regl-
matige voorwaarden van schei-
ding te verkrijgen, lerwijl Inj 
aan de rüstige bewoners be-
scherming en veiligheid beloofde. 
Den 3 Augustus werd Turnhout 
reeds bemagtigd, den 5 had de 
prins van Oranje zijn hoofd-
kwartier te Gheel, den 7 te 
Diest, den 8 te Owingen; pp 
denzelfden dag werden de Bel
gische troepen, bekend onder 
den naam van Jfaws-leger (Ar-
mie de la Meuse), onder de 
bevelen van den generaal DAJNE, 
bij Hasselt, door de Nederlan-
ders geslagen en op de vlugt 
gedreven, genoemde stad inge-
nomen en een aantal krijgsge-
vangenen gemaakt. De prins ves-
tigde daarop den 9 Augustus 
zijn hoofdkwartier te Rasselt, 
den 10 te St. Truijen, en den 

11 te Thienen; terwijl hij in 
den vroegen morgen van den 
12 voor zijn logement aldaar 
gereed stond tepaard testijgon, 

1 i 

en reeds den eenen voet in 
den stijgbeugel had , naderde 
hem een onbekende kielman, 
die hem een yerzoekschrift over-
handigde, waarin hij om vergoe-
ding verzocht voor brandschade, 
door militaire inkwarlierjngver-
oorzaakt. Oogenblikkelijk door-
loopt de opperbevelhebber het 
geschrift, en rigt aan de te-
^enwoordig zijnde officieren de 
vraag om geld, veel geld. De 
majoor HOVEI, , 's prinsen adju-
dant, nadert hem, en hiedt hem 
zijne welvoorziene goudbeurs 
aan, welke Oranje in de ban
den van den landman ledigt; 
deze o.ver zulkeen' schatbuiten 
zieh zelven van vreugde, denkt 
niet aan den hoogen rang van 
zijnen weldoener, maar werpt 
zieh den prins onstuimig om 
den hals en drukt hem aan zijn 
hart. Eeno heerlijke inwijding 
van eenen voor Oranje zoo roem-
rijken dag! het was de dag 
bestemd om op Leuven te trek-
ken, en de lünderpalen, die 
zieh daartegen moglen verzelten, 
gewapenderhand uit den weg te 
ruimen. .Te Lubbeeh geraakle 
de voorhoede in een scherp-ti-
railleurs-vuur met eene divisie 
van het Belgische leger, onder 
den generaal NIEIXON, die ge-
noodzaakt werd, om met een 
aanzienlijk verlies tot achter den 
Pellenberg terugletrekken. De 
3.e divisie van het Nederland-
sche leger ontmoelte den vijand 
boven Bautersem, en geraakte te 
Boosbeek met hem slaags. Bier 
hadden de Beigen eene aanzien-
Hjke magt bijeen, doch werden, 
ondanks hunne zeer voordeelige 
4 
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slelling, door het Nederlandsche 
jager-corps, a l dieper en dieper 
in het by het dorp gelegen bosch 
teruggedreven , en n a m e n , zieh 
regis en links o m v l e u g e l d ziende, 
in verwarring de vlugt, terwijl 
•het Belgische leger, gecomman-
deerd door TIECKEN DE TERHOVEN, 
en uit 25,000 m a n en ruim 
50 stukken van verschilfend 
kaliber beslaande op den Yse-
renberg, door de Nederlanders 
öangetast, uit alle slellingen 
verdreven werd, en zieh genood-
zaakt zag, om in de slad en 
onder het geschut van Leuven 
teruglewijken. Toen echter de 
prins-veldmaarschalk het bevel 
had gegeven om den vijand 
met de cavallerie natejagen, 
kwam hem een parlementair op 
den straalweg te gemoet, te 
weten lord WILLIAM RUSSELL , 
die eenen brief van sir ROBERT 
ADAIR , zaakgelastigde van Enge-
land bij de Belgische regering, 
overbragt; deze brief was aan 
den hertog van Saksen-Weimar 
'gerigt, omdat men meende dat 
die. met het opperbevel belast 
was. De inhoud des briefs 
was: het vragen omeen wapen-
St i l s tand en het berigt dat het 
Fransche, door koning LEOPOLD 
ingeroepen, hulpleger reeds met 
zijne voorhoede in de nabijheid 
van Wavre stond. Devoorwaar-
den tot den gevraagden stilstand 
van wapenen, werden door den 
prins van Oranje voorgeschreven, 
en door de Belgische gezagvoer-
ders dadelijk aangenomen en 
geralifieeerd, en'overeenkomstig 
dezelve trokken de Hollanders 
den 13 Augustus, met ontrolde 
banieren, de slad Leuven zege-

vierend binnen; doch siecht« 
eenen enkelen dag mogten zij 
de vrucht hunner zegepraal ge-
nieten. Een talrijk Fransch le
ger , onder aanvo'ering van den 
maarschalk GERARD, was reeds 
tot Grez, in den linkerflank der 
Hollanders voortgerukt, en ten 
gevolge eener schikking, door 
den koning der Nederlanden met 
den koning der Franschen ge-
maakt , trokken de Hollanders, 
naar de grenzen van Oud-Ne-
derland terug. De koning der 
Nederlanden beloonde het held-
haflige gedrag van den prins 
van Oranje in dezen tiendaag-
schen veldtogt aan den dag 
gelegd, met hem tot den werke-
lijken rang van veJdmaarschalk 
te verheffen en hem twee der 
bij Hasselt op den vijand vero-
verde stukken metalen geschut le 
vereeren, ten einde ter gedach-
tenis aan voornoemden veldtogt, 
bij het monument te worden 
geplaatst, hetwelk tor herinne-
ring aan de door hem in 1815, 
bewezene diensten, te Soesldijk 
is opgerigt; keizer NICOLAAS 
van Ausland bewees zijne hulde 
aan den bedwinger der muitende 
Beigen, door hem met de zeld-
zame onderscheiding van het 
grootkruis derorde van St. Wla
dimir te vereeren; terwijl de 
ontvangst des prinsen in Noord-
Nederland na den volbragten 
veldtogt, vooral in de hof- en 
in de hoofdstad, naar eenen 
zegetogt geleek. Na den tien-
daagschen veldtogt volgde er 
voor den prins van Oranje eene 
reeks van jaren , waarin hij als 
tot eene zeker'e werkeloosheid 
was veroordeeld, hij bragt de-
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zelve meeslal door als opperbe' 
velhebber van een leger te velde 
in zijn hoofdkwartier te Tilburg; 
dit tijdperk, zegt een beroemde 
schrijver: » kenmerkt zieh door 
de onwrikbare volharding des 
konings in bet afwijzen van een 
nieuw ontworpen scheidingsver-
drag, tusschen de twee Neder-
landsche Staten , en door t de 
houding des volks, dat in weer-
wil van eene ontzettende ver-
meerdering zijner Staatsschulden, 
de regering steunde in haar 
vertrouwen op ongegronde ver-
wachtingen." In 1834 deed de 
prins van Oranje, door zijnen 
oudslen zoon vergezeld, ander-
maal eene reis naar Petersburg. 
In bet begin van 1835 werd 
hij door eene zware ziekte 
aangetast, die zijn leven groo-
lelijks bedreigde, doch waarvan 
hij gelukkiglijk herstelde, lot 
ztilk eene vreugde der natie, 
dat er een gedenkpenning werd 
geslagen met het opschrift: 
Salvo Principe grata patria, 
ten einde de geheugenis dier on-
verwachte herstelling te bewareni, 
-Möest de prins van Oranje den 
1 2 October 1837 den dood zij
ner innig geliefde moeder be-
treuren, en hadden er bij het 
sterfbed dier edele koningin 
geene tranen milder gevloeid 
dan de zijne, zijn vaderhart 
ondervond een twinligtal maan-
den later, bij aldebitterheden, 
waarmede hij als gedrenkt werd, 
eene zoete teug van genoegen, 
toen zijn oudste zoon de erf-prins 
(lhans koning WILLBSI I I I ) , 
den 18 Junij 1 8 3 9 , met de 
jongste dochter des konings van 

Wurtemberg, de aanminnige 
SOPHiA FßEDERIKAMATHrLDA, in 
den echt trad, uit welk huwe-
Ujk hem den 4 September 1840 
zijn eerste kleinzoon (de thans 
vermoedelijke erfgenaam des 
troons) geboren werd. Sort 
daarop had er eene gebeurlenis 
plaats, die eene aanmerkelijke 
verandering in het leven en de 
betrekkingen van den prins van 
Oranje te weeg bragten. Ko
ning WILLEM I meende ver-
schillende redenen te hebberi om 
afstand te doen van de kroon 
en die overtedragen aan zijnen 
oudslen zoon , aan welke : de-
zelve volgens de bepalingen der 
grondwet moest overgaan. De 
plegligheid dier pverdragt had 
plaats den 7 October 1840, in de 
groole zaal van het koninklijk, 
lusthuis het Loo, waar de oude 
koning in tegenwoordigheid zij
ner kinderen en kindskinderen, 
de hoofden der departementen 
van algemeen besluur, deleden 
van den raad van state en den 
geheimen raad voor de Luxem-
burgsche zaken, de akle van 
afstand van zijn koninklijk, 
groot-hertogelijk gezag, ten be
hoove van den prins van Oranje, 
onderteekende, en door deaan-
wezige prinsen en staatsdienaars 
liet onderteekenen. Twee pro-
clamatien, eene van den vader 
en eene van den zoon, maakten 
nog denzelfden dag der natie 
bekend, dat WILLEM 1 de kroon 
nedergelegd, en de prins van 
Oranje, onder den naam van 
WILLEM I I , die aanvaard had; 
de laatste deed daarin aan zijn 
volk de volgendc belofte: » Ge-
5 ' 
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Hjk het mij heeft mögen gebeu-
ren voor de onafhankelijkheid 
van Nederland met het zwaard 
te strijden, zoo zal ik daaraan 
ook nu geheel mijn leven en al 
mijne krachten loewijden," Nog 
niet had de nieuwe koning zieh 
in het openbaar vertoond, toen 
de 19.October 1840 aanbrak, 
waarop volgens de bepaling der 
grondwet de zilting der stalen-
generaai moest geopend worden. 
WILLEM; II. begaf' zieh te dien 
einde te paard naar de verga-
derzaal, en ontving op zijnen 
weg derwaarts de ondubbelzin-
nigste bewijzen der ach ting en 
liefde, waarin hij bij het volk 
deelde, zoo als dan ook zijne 
hartelyke openingsrede den mees-
ten bijval vond. Reeds sedert 
een geruimen tijd waren er door 
de Catholijken in Nederland, 
even als vroeger in Belgie, klag
ten aangeheven, tegen de be-
staande inrigting van het lager 
onderwijs, daar zij ontwaarden 
dat de zoogenaamde gemengde 
Scholen hoe langer zoo meer, 
zoo niet in kweekscholen van 
onverschilligheid in het stuk 
van godsdienst ontaardden, ten 
roinste plaatsen werden, waar 
veel wat den Catholyk dierbaar 
is , verguisd of in een belagche-
lijk licht word gesteh!, zoodat 
zij niet zonder bekommering 
hnnne kinderen naar dezelve 
konden zenden. Aan WILLEM 
II waren deze bezwaren reeds 
voor zijne troonbeklimming be-
kend, en regtvaardig als hij 
was , ten' opzigle van al zijne 
onderdanen, zonder onderscheid 
van denkwijze, was eene z'y'ner 
eerste openbare handelingen als 

koning het nemen van het be-
sluit van den 12 November 1840, 
waarbij eene commissie werd 
ingesteld, belast met het bera-
men der doelmaligste middelen 
ter wegneming der bezwaren 
betreffende het lager onderwijs, 
in verband met het verzoekschrift 
der hooge Calholijke geeslelijk-
heid aan 5 s konings vader aan-
geboden; gemelde commissie 
bestond uit de volgende zes 
stem-hebbende leden: l.o Voor-

• zitier, baron VAN DER CAPELLEN , 
secrelaris van staat; — 2.o ba
ron VAN WlJKERSLOOTH VAN 
SCHALKWIJK (zie dat Art.), bis-
schop van Curium; — 3.° de beer 
GROEN VAN PRINSTERER, Staats-
raad in buitengewone dienst; 
— 4.o baron VAN HUGENPOTH VAN AERI)T , lid van de eerste 
kamer der staten-generaal; — 
5.P de heer A. DES AMORIE VAN DER HOEVEN, hoogleeraar bij de 
Remonstrantsche kweekschool te 
Amsterdam, en — 6.o de heer 
N . C. KIST , hoogleeraar in de 
godgeleerdheid te Ley den. Het 
verslag dezer commissie, den 
9 Januarij 1841 vastgesteld, 
Voerde den koning — zoo als 
trouwens van de heterogene be-
standdeelen der commissie wel 
te verwachten was - r - in eenen 
doolhof van beweringen en be-
schouwingen rond, waarin geen 
'vast punt was to vinden. Het 
heeft echter waarschijnlijk bij-
gedragen tot het koninklijk be-
Sluit van 2 Januarij 1842, dat 
aan vele bezwaren der Catholij
ken tegen het bestaande onder
wijs te gemoet kwam, en dat, 
ware het door ondergeschikte 
amblenaren gemoedelijk ten uit-



voer gelegd, vele botsingen uit 
den weg geruimd, en'verdere 
klagten over hetzelfde onderwerp 
gesmoord of voorgekomen zoude 
hebbem Den 2 8 November 1840 
bad in de Nieuwe Kerk te Am,' 
sterdam de inhuldiging van WIL
LEM I I , als koning der Neder-
landen enz. plaats, luisterrijk en 
schitterend was deze plegligheid, 
en niet minder de geestdrift, 
en blijdschap van de inwoners 
der hoofdstad en de van eiders 
loegevloeide menigte. Dat echter 
bij deze plegligheid een hervormd 
predikant(Ds. WOLTERBEEK) eene 
godsdienstige rede hield, en er 
kerkgezang werd aangeheven,' 
zoo als dat bij de Prolestanten 
gebruikelijk is , werd door velen 
en te regt, alseenemiskenning 
van den geest des tijds beschouwd, 
die van den vorst eener consti-
tutfoneele monarchie vordert, 
dat zoo dikwijls hij als zoodanig 
handelt, zijne godsdienstige be-
lijdenis worde ter zijde gesleld. 
Niemand echter was dwaas ge-
noeg om zulks op rekeningyan 
den nieuw-gehuldigden koning 
te stellen. Na ztjne inhuldiging, 
te 's Gravenfiage teruggekeerd, 
wijdde zieh WILLEM II geheel 
toe aan de behartiging der be
langen van den Staat. Nelelig 
echter Was de toestand, waarin 
hij zichgeplaatst zag.. Treurig 
was de Staat der financien. De 
Nederlandsche Staatsschuld was 
vooral ook door het noodlottige 
volhardingsstelsel der vorigere--
gering, tot de schrikwekkende 
hoogte van 2,206 millioen gül
den gestegen, waarvan dejaar-
Hjksche rentelast meer dan 34 
millioen bedroeg; daarenboven 
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moest de achterstand van vorige 
jaren gedekl worden, en waren 
de kolonien met eene schuld 
van 134 millioen belast. On-
derscheidene middelen na elkan-
der ter verbetering van 's lands 
geldmiddelen voorgedragen, wer
den als ondoelmatig verworpen; 
tot dat eipdelijk werd besloten 
aan het volk zelf de keuze te 
laten tusschen eene verpligte 
builengewone belasting op de 
bezitting en het inkomen, voor 
eönmaal tot een geraamd bedrag 
van 35 millioen te hoffen, en 
een vrrjwillig offer tot een be
drag van 127 millioen ,hetzij in 
gave Schenking eener som naar 
ieders welgevallen of in eene 
leening voor zoo veel ieder goed-
vond, tegen obligalien ter rente 
van drie ten honderd. Aanden 
Amsterdamschen advokaat Mr. 
FLORIS ADRIAAN VAN HALL , toen-
maals minister van financien, 
had men het onlwerp van dit 
belastingsplan te danken, dat, 
na door de aanneming der sta-
ten-generaal kracht van wet 
te hebhen verkregen, den 6 
Maart 1844 door den koning 
werd uitgeväardigd, en in weer-
wil van het gemor, dat deze 
leeningswet alom verwakte.was 
er na verloop van twinlig da-
gen, voor bijna 121 millioen 
ingeteekend, waaronder tien mil
lioen, bij het eersle öntwerpen' 
der wet reeds door den graaf 
van Nassau (WILLEM I) beloofd, 
en aan welke beloften — de 
graaf intusschen overleden zijnde 
— zijne erfgenamen gestand 
deden; terwljl het ontbrekende 
aan het gevorderde bedrag door 
den van dankbaar vreugdegevoel 
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opgelogen WILLEM II werd aan-
gevuld. In 1841 hezocht de 
koning, veelal door zijne ge
mahn en dochler vergezeld, de 
verschwende gewesten van zijn 
koningrijk, en werd alom met 
de medsle geestdriftbnlvangen; 
en in Julij 1845 stak hij naar 
Eng'eland over, om een bezoek 
bij koningin VICTORIA afteleggen. 
Luisterrijk was ook hetonlhaal 
dat hem op den Britschen bo-
dem toefde, oorverdoovend het 
gejuich waardoor de menigte den 
kweekeling en wapenbroeder van 
WELLINGTON welkom heette. 
Eene reeks van schitterende fees-
ten werden hem door den En-
gelschen adel gegeven; en vor-
stelijk was de ontvangst, die hem 
te Osbornehouse, op het eiland 
Wight;, hij de koningin le beurt 
viel; den 28 Julij ontving hij 
uit hare hand den staf van Engel-
schen veldmaarschalk, eene zeer 
zeldzame onderscheiding, waar-
van het regt om die te verleenen, 
enkel aan de kroon toekwam; 
kortom WILLEM II was over 
zijne reis naar Engeland zoo 
zeer voldaan, dat hij bij de 
opening der zittingen van de 
staten-generaal in October daar-
opvolgende openlijk verklaarde: 
« de aangenaamsle indrukken 
van de genotene ontvangst al-
daar le hebben overgehouden." 
In Maart 1847 werd WILLEM II 
door eene ernstige ziekte be-
vangen, waarvan hij echter ge-
lukkig herstelde, na welk her-
Stel hij eene reis naar zijne 
beziltingen in Silezie deed. Den 
2 0 February 1848 trof het ko-
ninklijk gezin een gevoclige slag 
door het overlijden van den 

tweeden zoon des konings, prins 
ALEXANDER , die tot herstel zij-
ner gezondheid, op raad der 
geneesheeren, zieh naar het 
eiland Madam had begeven, en 
aldaar in bloeijenden leeftijd be-
zweek. Ofschoon kort voor het 
aanvaarden der regering door 
WILLEM II de Nederlandsche 
grondwet eene herziening had 
ondergaan , werden . echter de 
veran'deringen en wijzigingen, 
die alstoen in dezelve gebragt wa
ren, door velen als niet voldoende 
en niet genoeg doorlastend be-
schouwd; dit gevoelen heerschle 
zelfs in de beide kamers der 
staten-generaal, vooral in de 
tweede kamer, welke laalslebij 
herhaling in hare antwoorden 
op de troonrede den koning haar 
verlangen naar eene nieuwe 
herziening te kennen gaf. Toen 
het echter scheen te blijken 
dat de regering voor alsDog de 
overtuiging der noodzakelijkheid 
eener nieuwe herziening niet 
deelde, vereenigden zieh negen 
Jeden der tweede kamer, met 
den kundigen en regtschapen 
Leydschen hoogleeraar JOHANBU-DOLPH THORBECKE aan het hoofd, 
tot het ontwerpen van een voor-
slel tot eene vernieuwing der 
geheele grondwet, hetwelk zij 
bij de tweede kamer indienden, 
en met klem verdedigden, doch 
dat niettemin door de kamer 
verworpen werd. In de troon
rede van 1845 verklaarde'de 
koning andermaal, » dat de 
overtuiging der noodzakelijkheid 
tot het wijzigen der grondwet 
bij hem nog niet gevestigd was." 
De onlevredenheid hierover gaf 
zieh lucht in dagbladen en vlug-
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Schriften, en vaak op eenehoogst 
onbelamelijke wijze. Eindelijk 
verklaarde de koning bij de 
opening der zitting van de 
tweede karner in 1847 tot de 
overtuiging gekomen te zijn der 
noodzakelijkheid, om eenigebe-
palingen in de grondwet te wijzi-
gen, en na menigvuldige minis-
terieele beraadslagingen, werden 
den staten-generaal eindelijk 27 
voorstellen ter wijziging van 
de grondwet aangeboden, welke 
zij oordeelden niet te kunnen 
aannemen, en die builen de 
kamers het voorwerp van vinnige 
hekelingen en bespottingen wer
den. De koning liet hierop 
den voorzitter van de tweede 
kamer der staten-generaal ont- • 
bieden, en gaf hem te kennen, 
dat Z. M. gaarne het aan de 
kamer wilde overlaten, om de 
ontwerpen zoodanig te wijzigen, 
dat zij met de wehschen der 
openbare meening strookten, 
en dat men hem bereid zou 
vinden, om alles intewilligen 
wat tot het heil en het geluk 
des volks kon strekken. Mid-
delerwijl had de zucht naar 
verandering in de bestaande 
regeringsstelsels bijna geheel 
Europa aangestoken: In geheel 
Ilalie weergalmde de oorlogs-
kreet tegen de regeringen; Oos-
tenrijk en Hongarije werden 
door de demokraten" overwel-
digdj in Pruissen en bijna ge
heel het overige Duitschland 
was opstand en volksbeweging 
door demagogische woelingen 
uitgelokt, aan de orde van den 
dag; en Frankrijk,— het 
zoo revolulionaire Frankrijk — 
verdreef zijnen burger-koning en 

herhaalde zijnen barrikaden-oor-
log. Bij het vernemen van al 
die onheilspellende gebeurtenis-
sen, zeid e WILLEM II:.» Europa 
Staat in brand en wij moeten 
zorgen dal de vlam niet oversla," 
en werkelijk was zijn streven, 
ofschoon met zelfverloochening 
en opofferingen gepaard, voorl-
aan bijzonder op het bereiken 
van dat doel gerigt; waartoe 
voornamelijk zijne pogingen 
strekten, om de herziening der 
grondwet tot stand te brengen, 
die dan ook in den loop van 
1848 door de dubbele kamer 
ten uitvoer werd gebragt. In 
Mei 1848 bezocht de koning, 
door. prins HENDRIK vergezeld, 
voor de laatste maal de hoofd-
stad, en vond aldaar, als naar 

. gewoonte, het hartelijkst ont-
I haal. Den 13 February 1849 

sprak hij voor het laatst in het 
opehbaar, en wel bij de ope
ning der eerste zitting der tweede 
kamer van de staten-generaal, 
welker leden voor ' teerst naar 
de nieuwe bepalingen der grond
wet waren gekozen. Dan bij 
deze gelegenheid verrieden zijn 
gelaat, zijne houding, zijne 
matheid en kwijning hoezeer h'y* 
lijdende was. Reeds sedert een 
geruimen tijd leed de vorstaan 
eene harlkwaal, die bij derzel-
ver gestadige toeneming, door 
zijnen kundigen lijfarts Dr. EVE-
R4RD, en andere bekwame ge-
neeskundisen als doodelijk werd 
beschouwd, en nieltegenstaande 
eerstgenoemde hem zulks na-
drukkelijk afried, vertrok hij 
den 13 Maart 1849 van 's Gra-
venhage öm zieh naar zijn ge
lief koosd Tilburg te begeven, 
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ten einde aldaar verschallende 
op zijnen last begonnen of vol-
looide werken in oogenschouw 
to nemen. Tegen den middag 
kwam de koning te Rotterdam > 
en wilde aldaar op 's lands werf 
een stoomjagt bezigligen, het-
welk hij had doen bouwen; in 
zijnen manlel gewikkeld zijnde, 
slingert deze, door den wind 
bewogen, om den gespoorden 
voet, juißt op den oogenblik 
dat de vorst de zes trappen wil 
afgaan, die van den Steiger naar 
het sloomjagt geleidden, waar-
door hij het evenwigt verloor 
en naar beneden viel; oogen-
blikkeiijk schielen zg'ne adju-
danten loe , en rigten hunnen 
geliefden meesler weder op , die 
hen echter geruststelde met te 
zeggen: » Het is niets, ikdank 
u mifne heeren!" en de bezig-
tiging van het jagt werd voort-
gezet. Oogenschijnlijk had de 
koning geen lelsel bekomen,en 
de reis werd vervolgd, waarop 
hem echter eene buitengewone 
huivering niet verliet. Bij zijne 
aankomst te Tilburg, ging de 
koning nietlemin nog het nieuwe 
paleis bezigligen, dät hij aldaar 
had laten bouwen, en begaf 
zieh omstreeks half elf ure naar 
zijne kamer en te bed. Ten 
twee ure na middernacht werd 
de kamerdienaar, die in het aan 
de slaapkamer des konings 
beiendende verlrek sliep, door 
een angstig gekerm gewekt, snelt 
naar den vorst, die in doode-
lijke benaauwdheid verkeert; de 
hulp der plaalselijke geneeskun-
digen oogenblikkelijk ingeroepen 
zijndei werden er eene aderlaling 
isn warme baden aangewend, 

die eenige verligling aanbragten, 
Ook werden er onverwijld esta* 
fetten naar 's Gravenhage gezon-
den, len einde 'skonings lijfarts 
prof.1 EVERAKD , naar wiens 
komst Z. M. zeer verlangde, te 
ontbieden; deze kundige genees-
heer was echter het verlangen 
des konings reeds voorgekomen, 
daar hij op het eersle gerucht 
van het ongeval den vorst te 
Rotterdam overgekomen, zieh 
dadelijk op reis had begeven, 
en reeds des morgens ten zeven 
ure voor de sponde van.den 
koninklijken lijder slond. Ook 
hadden de koningin en prins, 
HENDRIK , op het eerste berigt 
zieh naar Tilburg begeven — 
de prins yan Oranje (thans ko
ning WILLEM III) bevond zieh 
op eene reis door Engeland.— 
Dan welke zorg de kunst en 
liefderijke verpleging ook mogten 
aanwenden , de . benaauwdheid 
van den doorluchligen lijder nam 
steeds toe. In Tilburg heerschte 
de grootstö verslagenheid. In 
de tempels aller gezindheden 
Stegen gebeden hemelwaarts voor 
het behoud van den geliefden 
vorst j de R. C. korken, stonden 
den J.5 Maart den geheelen dag 
tot dat einde open en den 10. 
droeg Mgr. de bisschop van 
Gerra eene solemneele mis op, 
om van God het herstel van 
Tilburg's koninklijken weldoener 
aftesmeeken ; dan ofschoon er 
zieh op denzeifden 10 een geringe 
zweem van beterschap in den 
ziekle-toestand opdeed, verhief 
zieh echter in den daaropvolgen- -
den nacht de hartklopping met 
vernieuwde hevigheid. De ko
ning springt op van zijne leger-
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siede, en werpt zieh met de woor-
den: » ik bezwijk," zijneti iyf-
arls in de armen, dezevhjtden 
wankelenden vorsl in een' zieken-
sloel; daar zinkt delaalsle kracht 
weg, en opZaturdagden 17Maart 
1849, des morgensomtrentdrie 
ure häd koning WILLEM I I op-
gehouden te leven. Bij het ver-
nemen dezer Ireurmare was de 
verslagenheid in geheel Neder-
land algemeen, bijzonder echter 
ging dezelve met de uildrukking 
der levendigsle dankbaarheid in 
Noordbrabant, en meer bijzonder 
nog in Tilburg* gepaard, welke 
gemoedsstemming op den 3 April, 
loen 'skonings lijk van daar werd 
weggevoerd, om den volgenden 
.dag op" de plegtigsie wijze in 
den vorstelijken familie-grafkel-
der, in de Nieuwe-kerk leDelft 
le. worden bijgezet, zichaandoen-
lijk en ondubbelzinnig uitte : 
geheel Tilburg geleek een groot 
slerfhuis, tot zelfs de gering
ste hatten waren gesloten , en 
men zag tränen uit oogen vloei-
jen , waarin dezelve anders niet. 
ligt opwelden. Zie daar dan in 
beknople trekken den vorsl ge-
schetst, wiens leven en regering 
steeds eenige belangrijke bladzij-
den in Nederland's geschied-
boeken zullen beslaan. Als held 
en veldheer verdient h'y eene 
eerste plaals; als mensch won 
zijne liefderijke en weldadige 
inborst aller harten j als vorst 
blonk hij uit door Verdiensten 
die den troon tot luister ver-
slrekken; als menschenvriend 
stak hij zijne milde hand alom 
leenigend uit; als de beschermer 
van kunsten en wetenschappen, 
wordt er om zijn verlies uit dank

baarheid menige stille iraan ge-
weend, voor de grootmoedige on-
dersleuning, die hij aan dezelve 
verleende. Nog eene hoedamg-
heid echter bezat WILLEM I I , 
die hem, vooral bij de Catholijke 
bevolking zyner Slaten, aller-
dierbaarst maakte: hij was na-
melijk hoogst reglvaardig. Hij 
wilde gelijk regt voor allen en 
niet dat eene betrekkelijk ge
ringe minderheid, door eene 
oligargische nieerderheid (ve'r-
metel genoeg om zieh zelfs bo-
ven de kroon te verheffen), zou 
onderdrukt, in de vrije oefe-
ning harer regten gefnuikl, en 
zelfs in haar gödsdienstig leven 
zou belemmerd worden. Eenige 
zijner daden van regtsoefening 
getuigen zulks; en evenzeer ge-
tuigen het de benoeming der 
commissie ter regeling van het 
lager onderwijsj — de namens 
hem aangeknoopte onderhande-
lingen ter uitvoering van het 
in 1827 met Rome gesloten con-
cordaat; zijn aanhoudend ver-
zet om zieh door middel van 
een zoogenaamd placetumregium 
eene geestelijke Sup rema t i e , over 
de Catholijke Berk in Neder-
land te laten opdringen; zijne 
bereidvaardigheid, om grond-
wettig en nadrukkelijker dan 
ooit de vrijheid van godsdienst 
en alle daaruit voortvloeijende 
en daarmede zamenhangende 
vrijheden te helpen handhaven. 
— En mogten zulke edele da
den van regtszin en reglsliefde, 
niet. altijd met het beoogde re-
sultaat bekroond zijn, men wy'le 
zulks volstrekt niet aan den ko
ning , maar aan de legenstre-
vende werking der halslarrige 
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voorstanders van verouderde be-
grippen, waaraan het welligt 
moeijelijk was geheel te ont-
snappen, maar die er toch niet 
in slagen kon, het regtsgevoel 
des vorsten te ver wringen of er 
eene valsche rigling aan te ge-
ven. Voor alien d u s , die on-
vooringenomen genoeg zijn om 
eene handeling naar het doel 
en. niet naar de uitkomst te 
beoordeelen, zal de naam van 
koning' WILLEM II steeds in 
dankbare herinnering en zege-
ning blijven. 

WILLEMIN (NICOLAS XAVIER) , 
in 1763 te Nancy geboren, 
kwam , nog zeer jong zijnde, 
te Parijs, alwaar fay leerde 
graveren. Later vereenigde hij 
met de praktijk des handwerks 
eene grondige Studie der teeken-
kunst , en volgde, gedurende 
eenige jaren de lessen van TAIL-
LASSON en van LAGRENÉE , lid 
der oude akademie van schil-
derkunst. Het is in deze school, 
dat hij eenen hartstogtelijken 
smaak voor de Grieksche en Ro-
meinsche gedenkteekenen put le , 
welke hij later in zijne werken 
toepaste en onlwikkelde. Het 
zou moeijelijk zijn eene naauw-
keurige opgave te leveren der 
verzamelingen van sieraden, 
welke hij nu met sterk water, 
dan met aqua-linla en met ver
schwende kleuren in navolging 
der Etruskische aard werken gra
veerde , en waarvan eene vrjj 
belangrijke reeks is in het licht 
versehenen onder den den tilel 
van: Meubles et ustensiles des 
Grecs et des Romains. Maar 
deze verzameling was slechts de 

voorlöopster van andere werken; 
weldra deed hij in het licht ver-
schijnen: Choix etc. [Kerne van 
bürgerliche en militaire Ideedin
gen , huisraden enz., der volken 
der oudheid), 1798, 2 dl . i , in 
fol. een werk, met eene zeldzame 
gelrouwheid geteekend, dät da-
delijk, bij deszelfs eerste ver-
schijnen, het handboek der schil
ders , beeldhouwers en ornema-
nislen werd; de abbe" DE TERSAN 
leverde den tokst tot hetzelve. 
Op deze uitgave volgde eene 
andere: Parallele etc. (Verge-
lijking der oudste schHder- en 
beeldhouwkundige werken), waar
van hij slechts de eerste afieve-
ringen in het licht kon doen 
verschijnen. In 1806 begon hij 
zijn: Recueil etc. (Verzameling 
der onuitgegevene Fransche ge
denkteekenen om ie dienen tot de 
geschiedenis der kunsten van de 
6.e tot het begin der 17. e eeuw), 
waaraan hij gedurende bijna do 
helft zijns levens werkzaam was, 
zonder hetzelve len einde le 
kunnen brengen. E e r s t i n l 8 3 9 
is het door de zorg' van den 
heer ANDRE POTTIER, die erden 
tekst toe vervaardigde, in 2 
dl.», in foh, in het licht gegeven. 
Sedert 1830 verzwakte de ge-
zondheid van WILLEMIN zien-
deroogen, en zijne verslandelijke 
Vermögens schenen gekrenkt, 
toen hij den 25 Januarij 1833 
overleed. Lid der oudheidkun-
dige maatschappij \anFrankrijk 
zijnde, had hij in 1825 van 
den Jury der tentoonstellingen 
eene gouden medaille bekomen. 
Behalve de bijzondere genoemde 
werken, heeft men nog van 
dezen bekwamon kunstenaar, 

file:///anFrankrijk
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eön aanlal gravures, welke bij 
voor verschillende uitgaven be-
werkt heeft. 

j WILLEMUR (LOÜIS DE PENEN , 
graaf BE); luitenant-generaal, in 
1761- in het Fransch Opper-
Pyreneen-dep.t geboren, trad 
reeds in den oüderdom van 17 
jaren in Spaansche. dienst by 
een Waalsch regiment, toen-
maals te Oran ingarnizoen. Na 
eenen veldtogt in Afrika, be-
kwam hij zijn onlslag, keerde 
in 1779 naar Frankriß terug, 
waar bij tot in 1791 bij ver
schillende corps diende, en be-
gaf zieh daarop naar de prinsen 

. te Koblenz. Met den rang van 
juitenant-kolonel der dragonders 
in.; het leger van CONDIÜ opge-
nomen, maakte hij de veldlog-
ten van 1792, 93 en 04 mode, 
en trad vervolgens in dienst van 

1 den keizer van Oostenrijk, die 
I hem in 1805 tot zijnen kamer-
• heer henoemde. Tijdens den 
.' vrede, welken die vorst in 1809 
: met Frankrijk sloot, vraagde 

en verkreeg hij van den keizer 
een ontslag van een jaar , om 
zieh naar Spanje te begeven. 
Bij zijne aankomst op het eiland 
Leon in 1 8 1 0 , werd hij den 
staf van het leger toegevoegd,, 
dat in Estramadura, onderden 
generaal LA ROMANA, werkzaam 
was. In het gevecht van Husaga 
(18 December), .bood hij met 
550 ruilers het hoofd aan eene-
vijandelijke afdeeling, die meer 
dan 4000 man sterk was. Den 
1 February 1811 tot den rang 
van brigadier-generaal der rui-
lerij bij het Spaansche leger he-

Ill. DEEL. & 

vorderd, was hij den 16 Mei 
bij den bloedigen' slag van AI-
buera tegenwoordig. De dap-
perheid, welke hij bij deze 
gelegenheid aan den dag legde, 
verwierf hem den rang van veld-
maarschalk. In 1813 droeg hij 
bij tot het W i n n e n van den slag 
van Vittoria. Na zijne herstel-
ling op den1 troon, benoerade 
FERDINAND VII hem tot luite
nant-generaal , en later tot zijnen • 
honorair-kamerheer. In 1820 
verhief LODEWIJE XVIII hem tot 
de waardigheid van commandeur 
der koninklijke en mililaire orde 
van den heiligen LODEWIJK. Uit 
erkentenis der door hem aan de 
Spaansche natie bewezene dien-
sten, verleenden de algemeene 
cortes hem in 1821 brieven van 
naturalisatie. Toen d e opstand 
van het eiiand Leon in Spanje 
eene omwenteling had te weeg 
gebragt, werd Inj aangeklaagd 
als de bewerker eener konings-
gezinde zamenzwering, en ont-
snapte niet dan met moeite aan 
de wraak der constitulioneelen. 
De hertog van Angouleme ver-
trouWde hem bijzijneaankomst 
le Madrid een bevelhebberschap 
toe. Tegen het einde van 1823, 
werd hij tot militair enburger-
lijk gbuverneur van Barcelona, 
tot tweeden bevelhebber van het 
Drinsdom Katatonie benoemd, 
welken post hij tot in Januarij 
1833 behield. In het volgende 
jaar begaf hij zieh naar Navarra, 
en werd tot voorzitter der Junta 
dier provincie verkozen. Weinige 
maanden daarna, zond KAREL V 
hem uit Portugal het brevet van 
kapitein-generaal van Aragon. 
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Bij zijne aankomst in de Baski
sche provincitn, vertrouwde die 
vorst hem de portefeuille van 

" oorlog toe, eene gevaarlijkeeer, 
welke de graaf DE WILLEMUR 
niettemin aannam. I n November 
1835 bood hij don CARLOS aan, 
om Eatalonie te gaan organise-
renj maar dit ontwerp kon niet 
ten uilvoer worden gebragt. In 
1836 t o t • groot-kruis" der k ö -
ninklijke orde van KAREL III 
benoemd, ontviDg hij daaren-
boven den t i te l en d e voorreg-
ten van staatsraad. Hij verliet 
d e koninklijke legerplaats legen 
het e inde . d e r maand Juni j , e n 
begaf z i e h naar Estella, om e r 
den, oogenblik aflewachten, ge -
schikt o m in Aragon eene ge-
wigtige zending te gaan vervul-
len j maar d e hinderpalen, w e l k e 
hij ondervond, veroorzaaklen 
hem.een levendig verdriet, dat 
zijne reeds door d e jaren v 6 r -
zwakte gezondheid ondermijnde. 
Door eene smartelijke ziekte 
aangetast, overleed hij den 2 4 
Augustus 1836. , 

* WILSON (Sir ROBERT THO
MAS) , een beroemde Britsche 
officier, te Landen i n 1777 
geboren, was de zoon van ee'nen 
S c h i l d e r , t r ad vroeg i n Engel-
sche krijgsdienst en onder-
scheidde z i e h reeds i n den 
veldtogt van 1794 in Viaande
ren, daar hij op den 2 8 April 
hij Villers en Couchd, veel tot 
de redding van keizer FRANCIS-
cus II bijdroeg, die in gevaar 
kwam van gevangen te worden 
genomen. In 1799 diende hij 
onder YORK in Holland, en 
volgde daarop, als nwjoor, den 

generaal ABERCROMBIE naar 
Egypte, ging naar Brasilie, nam 
deel aan de verovering der Kaap, 
en vergezelde in 1806 den ge
neraal HUTCHINSON naar keizer 
ALEXANDER. In 1808 vormde 
hij in Portugal het Lusitani-
sehe legioen, en gedurende den 
veldtogt van 1812 was hij in 
den generaal-staf van KUTUSOW. 
Hierop was hij als gevolmagtigd 
generaal in het leger der bond-
genooten (1813) , en werd ver-
völgens naar Balie gezonden. 
Toen WILSON in 1815 te Pane's 
den ten dood veroördeelden LA* 
VALETTE met BRUCE en den 
kapitein HUTCHINSON redde, werd 
hij in la Force gebragt, èn tot 
eene gevangenisstraf veroordeeld. 
De prins-regent was met WIL
SON öntevreden, en deze werd 
daardoor zeer opgewonden. In 
deze gemoedsgesteldheid schreef 
hij : A sketch of the military 
and political poiver of Bussia, 
Londen, 1817. WILSON ging 
nu tot de hervormers over, be
gaf zieh in 1818 als vrij williger 
naar Venezuela, keerde echter 
weldra van daar terug, wijlhij 
zieh met BOLIVAR niet kon ver-
dragen. In 1819-kwam hij als 

"lid van het parlement voor South' 
wark in het lagerhuis, sprak in 
het belang derköningin CAROLINA 
en der reform, en werd van de 
lijst des legers geschrapt, wijl bij 
zieh, om het bloedvergieten 
voortekomen, bij de begravenis 
der koningin in de volksbewe-
ging gemengd had. Toen in 1828 
de oorlog tusschen de Franschen 
en Spanjaarden uitborst, begaf 
hij zieh naar Spanje en diende 
de cortes. Na zijne terugkomst 
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uit Spanje leefde hij in Engeland, 
tot dat hens koning WILLIAM 
IV, in 1830, in zijne betrekking 
bij het leger herstelde, tot lui-
tenant-generaal benoemde, en 
zijn patent tot 1825 terugda-
leerde. Hij overleed in 1844. 
Behalve' het reeds aangevoerde 
schreef WILSON nog: l.o An 
inquiry into the present state of 
the military force of the'british 
empire, Lenden, 1804; — 2.o 
Account of the campaigns in 
Poland 1806 and 1807, ib. 1811. 

* WINTER (PETER VON), in 
1754 i& Mannheim geboren, 
legde zieh in het begin op de 
wetenschappelijke Studien, doch 
wijdde zieh in het vervolg ge-
heel aan de toonkunst toe, en 
werd als voorname violinist bij 
het keurpaltsche hof-orkest aan-
gesteld. Hij oefende zieh alsnu 
voornamelijk onder VOGLER , en" 
werd in 1775 orkest-directeur 
bij het tooneel van Mannheim, 
wat hij ook bleef, toen het 
keurvorstelijke hof naar Mün
chen werd verplaatst. Nadat hij 
reeds verscheiden zeer liefelijke 
en gezochle composition gele-
verd, zieh door verschillende 
reizen naar Italic' en vobrname-
lijk bij SALIERI meer ontwik-
keld had, bekleedde hij nu weldra 
onder de eerste toonkunstenaars 
eenen voornamen rang; zijn 
roem lokte verscheiden voordee-
lige aanbiedingen ui t , welke hij. 
nietaannam. Als een der vrucht-
baarste componisten , heeft hij 
zieh vooral door zijne opera's 
beroemd gemaakt. Tot dezelve 
behooren: / Fratelli rivali; —• 

K 

Tamerlan; — Calipso; — Ma
rie von Monialban ; — Helena 
und Paris; — die Piramiden; 
— das Labyrinth; — CoMal 
enz.; maar voornamelijk Das 
unterbrochene Opferfest, zeker 
zijn meesterstuk. In elk andere 
genre heeft WINTER zieh even-
zeer onderscheiden, en onder 
de cantalen verdient "Vooral ver-
melding: die Macht der Ton
kunst. Hij overleed te München, 
den 17 October 1825. 

* WINTZINGERODE (FERDINAND, 
vrijheer VON), Russisch gene-
raal, der ruitery , en adjudant-
generaal des keizers, in 1770 
in het Hanoversche Eischsfeld 
geboren, trad reeds vroeg de 
militaire loopbaan i n , eerst in 
de dienst van zijn vaderland, 
daarna in Russische en vervol-
gens in Oostenrijksche dienst, 
steeds daar, waar men oorlog 
tegen Frdnkrijk voerde. in Junij 
1805 zond hem de keizer van 
Rusland als buitengewonen ge-
zant naar Berlijn, om den koning 
van Pruissen tot eene coalilie 
tegen Frankrijk te bewegen. 
Van daar begaf hij zieh naar 
Weenen, Om aan het met dat 
hof gesloten verdrag van bönd-
genootschap de laatste hand te 
leggen, vergezelde bij het we-
deruitbarsten der vijandelijkhe-
den in 1805, keizer ALEXANDER 
op zijne reis naar Duitschland, 
en werd hier met de leiding der 
militaire operation der Russen 
belast. Alöm vergezelde hij kei
zer ALEXANDER en bevond zieh 
ook bij den slag van Austerlits, 
alwaar hij door een bijzonder 
2 ." 
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geluk aatt de gevangenschap ont-
snäpte. In- den veldtogt van 
Oostenrijk , tegen Frankrijk, in 
1809, diende hij onder de Oos-
tennjksche standaards, werd tot 
luilenant :veldmaarschalk bevor-
derd, en toen in 1812 de oorlog 
van Rusland mot Frankrijk be-
gon, verliet hij Weenen en trok 
tegen de Franschen te veld. Hij 
onderscheidde zieh en drong (in 
October) lot Moskau door, het-
welk de .Franschen nog bezet 
hielden, j a , hij verscheen zelfs 
in die stad, gaf zieh voor eenen 
parlementair ui't, maar hij werd 
als gevangene beschouwd, en 
NAPOLEON gaf hem duidelijk te 
verslaan, welk lot h e m , als 
geboren Hanoveraan, te wach
ten stond. Hij werd haar West
falen vervoerd, waar men zijn 
proces zoude opmaken, doch 
op den weg derwaarts bij Minsk 
door de troepen van den gene-
raal CZERNITSCHEFF bevrijd en 
gered, en Voerde sedert dien tijd 
het bevel over een legercorps 
waarmede hij zieh in 1813 bij 
Lützen en Bautzen, en vooral 
den 18 October bij Leipzig on-
derscheidde.. Daarna werd hij 
aan het leger van den kroon-
prins van Zweden loegevoegd. In 
den veldtogt van 1814 had hij 
een commando van 30,000 man, 
streed moediglijk bij Brienne, 
Laon, en vooral in den slag bij 
Montmartre (30 Maart), bekwam 
daarvoor de Andreas-orde, en 
in Mei daaropvolgende van den 
koning van Frankrijk het groot-
kruis der Lodewijks-orde. Ook 
andere vorsten schonken hem 
hunne eereteekens. In 1816 
zond hem de koning van Pruis-

sen het ijzeren kruis der tweede 
klasse. WINTZINGERODE overleed 
te Wiesbaden, den 17 Junij 1818. 

* WITTMANN (GEORG MICIIAÖL), 
bisschop van Begensburg , den 
23 January 1760, op het aan 
zijne ouders loebehoorende land-
gbed Finkenhammer, bij Plei-
stein in den Opper-palts geboren, 
openbaarde reeds in zijne prilste 
jeugd aanleg en eene bijzondere 
neiging tot den geestelijken 
•stand, en legde in de Scholen 
der Jesuiten te Amberg den 
eersten grond - lot zijne latere 
uitgebreide kundigheden. Na 
zijne studißn aan het gymna

s i u m voleind te hebben, betrok 
hij de universiteit van Heidel
berg, waar hij de wijsbegeerte 
en godgeleerdheid beoefende, 
en ondernam, na de doctorale 
waardigheid bekomen te heb
ben, verscheiden binnen- en 
buitenlandsche reizen , die den 
kring zijner kennissen nog aan-
merkelijk uilbreidden. Terug-
gekeerd zijnde, betrok hy het 
seminarie te Regensburg, en 
werd den 21 December 1782 
tot priesler gewijd. Nadat hij 
vijf jaren in de zielzorg ten 
platte lande had dporgebragt, 
beriep hem in 1788 zijn bis
schop als sub-regent in het 
priesterseminarie naar Regens
burg, waar hij die onvermoeide 
en zegenrijke werkzaamheid be-
gon, die hij gedurende bij na eene 
halve eeuw tot aan zijnendood 
onafgebroken heeft voortgezet. 
Meer dan duizend jöngelingen 
heeft hij in dit üjdverloop tot 
den verhevenen stand des prie; 
sterschaps voorbereid, en hij 
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leerde zijne kweekelingeri niet 
slechls door zijne voordragten, 
maar ook door zijn voorbeeld, 
ja zelfs zijn gelaat was voor 

• ben reeds eene levendige predi-
kalie. Zijne geleidende inzigten 
en gröndregels heeft hij in een 
klein belangrijk geschrift: Nach
richten vom geistlichen Seminar 
zu Regensburg, 1803 , ontwik-
keld. Zijne voordragten over 
zede- en gewetensleer, liturgie 
en schriftverklaring getuigden 
van zijne zeldzarae künde en be-
lezenheid, van zijnen helderen 
buk, en op eene merkwaardige 
wijze bewees zijne verrassende 
originaljteit, in welken hoogen 
graad, een vrij, zelfstandig den
ken met strenge regtzinnigheid 
vereenigbaar is. Zijne lievelings-
studie was en bleef steeds de 
heilige schrift, waarbij hem zijne 
uitgebreide ervarenheid, in de 
oude- en Oostersche talen, uit-
rauntend te pas kwam. WITT-
MANN heeft niet veel voor de 
drukpers gewerkt, wijl deels 
bescheidenheid, deels de buiten-
gewone drukten zijner ambts-
bezigheden hem daarvan terug-
hielden. Doch behalve het reeds 
genoemde versehenen er in het 
tijdperk van 1803 tot 1832 van 
hem, de volgende kleine, doch 
in inhoud rijke geschriften: 1,° 
Einleitung und Abhandlung über 
den Pentateuch des MOSES; .-— 
2.o Principia catholica de sacra 
scriptum; — 3.o Anmahnung 
zum Celibate; — 4,o Katholi
schen Grundsätze bei Ehen, 
welche zwischen Katholiken und 
Protestanten geschlossen worden; 
— б.о Heiligen Bücher des neuen 

К 

Testaments, nach der Vatika
nischen Ausgabe, welke Hoog-
duilsche vertaling des nieuwen 
testaments in 1829 reeds de vijf-
en-twintigste uitgave. beleefde , 
doch welke hem nieltemin in 
eenige geschillen met Rome 
wikkelde. In 180$ werd WITT-
MANN tot regent van hefsemi-
narie bevorderd, en kort daarna 
belastte hem de aartsbisschop 
vorst-primaat VON DALBERG met 
de zielzorg der Dom-parochie 
van St. Ulrich. Welke zegenrijke 
werkzaamheid hij ook in deze 
moeijelijke betrekking aan den 
dag legde, hoe hij alles voor 
allen werd, dit ligt nog in dank
bare nagedachlenis bij de inwo-
ners van Regensburg.. Het was 
vooral in de dagen Van algemee-
nen nood, dat zijne beradenheid, 
zijn moed, zijne onbeperkte zelf-
opoifering, zijne herderlijke liefde 
en trouw zieh openbaarden. Op 
den angstvollen dag der bestor-
ming van Regensburg, den 23 
April 1809, zag men hem mid
den in het hevigste gevecht, 
bij het suizen der kogelen en 
het branden der huizen, den 
ongelukkigentroost, dengewon- ' 
den en stervenden ligchamelijke 
en geestelijke hulp aanbrengen. 
Hij zelf verloor bij den brand 
zijn geheele bezit, zijne aan-
zienlijke bibliotheek, z'y'ne be-
langrijke handschriften, en redde 
niets dan de parochie-boeken en 
zijn'brevier. WITTMANN gaf eene 
)eschrijving van deze verschrik-
lelijke tooneelen in het l icht, 
onder den titel van: Nachricht 
vom Rrande des erzbischöflichen 
Seminariums, den 23 April 1809. 

£ 3 ; 
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Als dezelfde reddingsengel ver-
scheen hij ook, toen in 1813 
de terugtrekkende Fransche troe-
pen de zenuwkoorts in de stad 
bragten. Toenmaals was het hos-
pitaal zijne bljna onafgebrokene. 
woning, en Inj bediende in den 
kring der verschrikkelijkste be-
smelting honderden ziehen met 
de H . Sacramenten, tot dat hij 
zelf door de ziekte aangetast, 
op den rand des grafs werdge-
bragt. In 1821 werd WITTMANN 

»kanonik bij het nieuw opgerigte 
Domkapitlel, en nam ook le-
vendig deel aan de werkzaam-
heden van den bisschoppelijken 
raad. Den post van regent be-
kleedde hij niettemin tot aan 
zijnen dood, en de schoone naam 
van Pater Regens is hem nog 
tot over zijn graf, in den mond 
zijner voormalige parochie-kin-
deren bijgebleven. In 1829 ver-
zocht bisschop SAILER (zie dat 
Art. -Wbk.-) om hem als wij-
bisschop, en in October deszelf-' 
den jaars ontving hij de hooge 
waardigheid van Domproost, en 
zijn bisschop droeg hem het 
gewigtige ambt van algemeen-
vicarius op. In weerwil zijner 
hooge jarenlen van zijngebrek-
kelijk ligchaamsgestel, behar-
tigde hij met den groolsten 
ijver alle aangelegenheden van 
het diocees, en bezocht op 
zeer moeijelijke visitatie- en vor-
mingsreiz'e de afgelegenste dee-
len des bisdoms. Na den dood 
van SAILER werd hij tot bisschop 
van Regensburg benoemd. Eo-
ning LODEWIJK van Beijeren, 
die zieh den 1 Julij 1832 op 
zijne reis naar Brückenau te 
Regensburg bevond, kondigde 

hem zulks in de Domkerkper-
soonlijk aan, terwijl de vorst 
hem aid us aansprak: » Gij, 
heer Wij-bisschop, zijt de vriend 
van SAILER geweest, gy'_ zult 
ook zijn opvolger zijn, ik ken 
geen waardiger; op zijn graf 
benoem ik u tot bisschop van 
Regensburg J' De keuze desko-
nings werd door de geheele 
geestelijkheid des bisdoms alge-
meen geprezen en gezegend; 
maar het was voor WITTMANN 
niet weggelegd den bisschoppe
lijken stoel te bestijgen. Na 
den 21 December 1 8 3 2 zijn 
vijftigjarig priester-jubile" gevierd 
te hebben, beving hem twee 
maahden later eene zware ziekte, 
die zijne nog overige krachten 
geheel ui tput le , en aan welke 
hij den 8 Maart 1833 bezweek. 
Toen hij zijn einde voelde na-
deren, verzocht hij om zijn 
Crucifix, en zeide: » Ik ben 
een Christen., en wil onder het 
kruis sterven." Zijn graf in de 
Domkerk werd uit de bijdragen 
der geestelijkheid en.geloovigen 
van het diocees met een schoon 
zinnebeeidig gedenkteeken- ver-
sierd. 

* WCELFFL (JOSEPH) , een zeer 
bekwame componist en kunste-
naar op de forte-piano, in 1772 
te Salzburg geboren , ontwik-
kelde zieh onder MOZART en 
HAYDN , werd in 1790 kapel-
meester van den Poolschen graaf 
ORGINSKV te Warschau, begaf 
zieh in 1795 naar Weenen, waar 
hij zijne toover-opera's: der Höl
lenberg , 1795 en der Mann 
ohne Kopf, 1798, componeerde, 
In 1799 begaf h'rj zieh aan het 
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reizen, componeerde in 1801 
le Partys de opera VAmour ro 
manesque; in 1807 stak hij naar 
Engeland over, en overleed al-
daar den 21 Mei 1812. Behalvö 
het reeds genoemde bestaan er 
nog van hem: Sonaten, Quartet-
ten, Trio's, Phantasien, Gezan-
gen, driegrooteConcerten, enz 

* WOLCOT (JOHN) , een be-
roemde humorist en hekeldich-
ter, ook onder den naam van PE 
TER PINDAR bekend, in 1738, te 
Dodbrock in Devonshire geboren, 
bezocht, nog zeer jong zijnde, 
Erankrtyk, legde zieh vervol-
gens te Fowey op de heel- en 
artsenijbereidkunde toe, en hield 
zieh daarbij ook voor uitspan-
ning met de dicht- en teeken-
kunst bezig. Hierop beoefende 
hij te Londen de geneeskunde, 
en vergezelde in 1768 den gou-
verneur, Sir WILLIAM TRELAW-
NEY" naar Jamaica. Wijl zijne 
betrekking hem veel tijd overliet, 
oefende Inj zieh in de godgeleerd-
heid en bekwam van zijnen be-
gunstiger eenen predikantspost. 
Na den dood van TRELAWNAY 
keerde hij naar Engeland terug 
en oefende, door den dood van 
zijnen oom vermögend geworden 
zijnde, de geneeskunde te Truro, 
en daarna te Heistone uit. Hier 
ontdekte hij de talenten van den 
Schilder OPIE (zie daLArt.), met 
wien hij zieh in 1780 naar Lon
den begaf, waar zijne hekel-
schriften, in het begin tegen de 
akademie, daarna tegen d e k o -
ninklijke' familie gerigt, zijnen 
naam alom bekend maakten. 
Blind geworden zijnde, overleed 
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hij in dien Staat te Somers-Town, 
in 1819; zijne Werken bestaan 
uit 5 dl.n, 1812. 

* WOLFART (EARL CHRISTIAN), 
arts en hoogleeraar der genees
kunde te Berltyn, den 2 Mei 
1778 te Hanau geboren, slu-
deerde in Göttingen en Giessen 
en werd in 1800 professor der 
geneeskunde aan het gymnasio 
superiori zijner geboorteplaats, 
lid des Colegii midici, en bad-
arts te Wilhelmsbad; van daar 
begaf hij zieh in 1804 als prak
tisch geneesheer naar Warschau, 
en in 1805 naar de Ooslenrijk-
sche grenzen als commissaris bij 
de Qaurantaine-inrigtingen tegen 
de gele koörts. Daarna leefde 
hij weder als geneesheer in zijne 
geboorteplaats, tot dat hij in 
1810 eene beroeping naar Ber
ltyn, aan de nieuw opgerigte uni-
versiteit aannam. Hier maakte 
hij zieh weldra als nädenkende 
en ijverige bevorderaar van het 
dierlijk magnetismus bekend, 
dat hij ook, nadat hij zieh in de 
oorlogsjaren door zijne werk-
zaamheid in de ziekenzalen zeer 
onderscheiden had, in eenbijzon-
der daartoe ingerigt Instituut, 
Onder groóte deelneming van het 
Berlijnsche publiek, geheel in 
den geest en volgens de w|jze van 
MESMER (zie dat Art. -Wbk.-) 
uitoefende. Eindelijk kwam dit 
Instituut door een ergerlijk voor-
val in verval, zoodat WOLFART 
van nu af, in groóte afgetrokken-
íeid leefde, lot dat hij den 28. 

Mei 1832 overleed. Van zijne 
schriflen maakten den moesteh 
opgang: l.o Der Mesmerismus, 
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oder System des thierischen Mag- | 
netismus, Berlijn 1 8 1 5 , waar-
van hei 1 . c deel MESMER'S theorie, 
waartoe de uilgever het hand-
schrift van den ouden, toenmaals 
te Mörsburg in Zwaben levenden, 
MESMER zelven ontvangen had , 
en het 2.e deel WOLFART'S aan-
merkingen daarop bevat; — 2.o 
Askläpieion oder Jahrbücher 
des Lebensmagnetismus, Leipzig, 
1818—22, 5 d l . » ; — 3.o Grund
züge der Semiolik, 1 8 1 7 ; — 
4.o Nosologische Therapie, 1826, 
enz. 

* WOLLASTON (WILLIAM HYDE), 
een der beroemdste natuur*- en 
scheikundigen van den lateren 
t'vjd, in 1766 te Chiselhurst in 
Suffolk geboren , beoefende se-
dert 1789 in Cambridge de ge-
neeskunde, zelte zieh daarop te 
Bury St. • Edmonds in Suffolk 
neder, doch wijl zijne praklijk 
aldaar zeer gering bleef, begaf 
Inj zieh mar Londen. Na aldaar 
echter le vergeefs naar eenen 
openstaanden post bij het George-
hospitaal te hebben gedongen, 
Met hij de geneeskunde geheel 
en al varen, en legde zieh nu 
met allen" ijver op de natuur-
en scheikunde toe , waarin hij 
door zijne gewigtige ontdekkin-
gen, niet slechts een aanzienlijk 
vermögen verwierf, maa'r reeds 
in 1793 tot lid der koninklijke 
maalschappij van wetenschappen 
verkozen werd, welk genoot-
schap: hem in 1806 tot hären 
tweeden secretaris benoernde. Hij 
overleed te Londen in 1828. 
Tot zijne voornaamsle Ve rd i en 
sten behooren: de ontdekking 
der rekbaar- en buigzaamheid 

van het platina; de opspo r iDg 
•van twee nieuwe metalen, pal
ladium en iridium; de verbe-
tering van het mikroskoop; de 
ihrigting der zoogenaamde Wol-
laslonsche galvanische dubbel-
platen en van het galvanische • 
vingerhoed-apparaat;. de verbe-
tering van HOOKE'S Camera lu-
cida enz. Zijne ontdekkingen 
heeft hij als Verhandelingen, 
deels in .de Philosophical trans
actions, deels ift de Annals of 
philosophy medegedeeld. Kort 
voor z'y'nen dood gaf hij aan 
de koninklijke maatschappij te 
Londen een legaat over van 
1000 pondensterlings, waarvan 
de interessen jaarlijks tot aan-
moediging van ontdekkingen in 
natuurkundige wetenschappen 
moeten worden aangewend. 

* WOLZOGEN (FRIEDERIKE SO
PHIE KAROLINE AUGUSTE VON) ; in 
1763 te Rudolstadt geboren, was 
de dochter van den vorstelijk 
Schwarzburg - Hudolstadtschen 
opperland-jagermeester VON LEN
GEFELD , en eene schoonzuster 
van SCHILLER ; ontving in het 
ouderlijke huis eene uitmun-
lende opvoeding, en volgde reeds 
in haar 16.E jaar, een huwelijks-
aanzoek van den Schwarzburg' 
sehen geheimraad VON BEULWITZ, 
met wien zij echter in eenen 
niet gelukkigen, kinderloozen 
echt leefde, die in 1793 weder 
ontbonden werd. In 1796 trad 
zij voor de tweede maal in den 
echt met den herloglijk Weimar-
schen opperhofmeester VON WOL
ZOGEN , den vriend der jeuga 
van SCHILLER, met wien zij tot 
aan zijnen dood in een gelukkig 



T 

W O L 553 

huwelijk leefde. Als dichteres 
trad zij het eerst in. 1798 op 
met den roman Agnes von Li
lien , 2 dl.1», Berltyn, waarvan 
de eerste proeven in den tweeden 
jaargang der Hören versehenen, 
en zulk een opzien verwekten, 
dat velen dezelve aan GÖTHE 
toeschreven, in welke meening 
zelfs de beide SCHLEGELS, die 
zieh toch als critici voor onfeil-
baarhielden, deelden, waarover 
SCHILLER in zijna briefwisseling 
met GÖTHE zieh niet weinig 
vrolijk maakte. Tegen het 
laatst van 1799 trok SCHILLER 
naar Weimar, waar hij aan zijne 
schoonzuster des te welkomer 
was, wijl haar echtgenoot, om-
trent dezen tijd, bij herhaling 
met diplomatische zendingen 
naar Petersburg werd belast, 
waarin het om niet minder te 
doen was, dan om de verloving 

. van den erfprins van Weimar 
met de groot-vorstin MARIA van 
Busland, en de heer VON WOLZO
GEN wist deze kiesche aangele-
genheid, zoowel bij keizer PAUL 
als bij diens opvolger, zoo geluk-
kig te leiden, dat do echlver-
eeniging in den zomer 1804 
voltrokken werd. Tot belooning 
zijner diensten werd de echtge
noot van KAROLINE tot geheim-
raad en lid van het ministerie 
benoemd; zij zelve trad in nadere 
hetrekking tot de vorstinnen, 
die toenmaals het sieraad van 
het hof van Weimar waren. 
Dit was de gelukkigste tijd 
haars levens, die echter kort 
was. Met den dood van SCHIL
LER (9 Mei 1805) ontbond zieh 
de schoone kring die haar om-

K 

ringde, en zij zelve moest kort 
daarop scheiden, om hären .echt
genoot naar Partys te volgen , 
die aldaar diplomatische zaken 
te bezorgen had. In 1807 begon 
ook hij tesukkelen, enoverleed 
in 1810 te Wiesbaden. KARO
LINE VON WOLZOGEN raoet wel 
zeer in aänmerking zijn gekomen, 
daar ook in hare eenzaaniheid 
de oude vrienden haar getrouw 
hieven. De geestdrift, die zieh 
in 1813 in Duitschland tegen 
de vreemde overheersching open-
baarde, vond ook in mevrouw 
.VON WOLZOGEN de grootste deel-
neming. Zij stond toe dat haar 
eenigste zooh uit het tweede 
huwelijk, tegen denalgemeenen 
vijand zou optrekken, en had 
de vreugde hem ongedeerd terug 
te zien keeren. Laier moest 
zij hem echter loch verliezen, 
en bijna gelijklijdig de zuster, 
die in 1826 te Bonn na eene * 
oog-operatie overleed. Zij legde 
het rouwgewaad over hären zoon 
tot aan hären dood niet weder af; 
Weimar was haar nu zoo treu-
rig geworden, dat zij de stad 
voor altijd verliet en Jena ging 
bewonen. Hier leefde zij weder 
voor de letleren, en gaf in het 
licht: l.o Novellen, 2 dl", 1826 
tot 1827;—2.o Biographtäßcmt-
LER'S , 1830—31, die veel bijval 
vond, en aan HOFMEISTER voor 
de zijne van veel nut isgeweest; 
— 3.o Cordelia, . 1840 ; een 
roraan waarop weinig acht werd 
slagen; het verdiende echter 
opmerking, dat eene 77jarige 
vrouw, nog zoo letterkundig 
vruchtbaar kon zijn. Intus-
schen begonnen hare krachten 
5 
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steeds raeer en meer aftene-
men, tot dat zij den 11 Jan
uary 1847 te Jena zacht ont-
sliep. 

* WORDSWORTH (WILLIAM), 
een uilstekende Engelsche dich-

' ler van den laalsten tijd en 
stichter eener dichterschool, in 
1770 te Coclcermouth in Cumber-
land geboren, bereisde na Cam
bridge te hebben verlaten, het 
vasteland en leefde, in het genot 
der vriendschap van COLERIDGE 
enz., sedert 1803 le Grassmere 
in Westmoreland. Hij is als 
dichter eenvoudig, gevoelvol, 
en heeft steeds een zedelijk doel, 
waarom hij dan ook eenen on-
verdeelden bijval vond. Nadat 
Inj langen tijd den post van ont-
vanger der zegelregten in de 
graafschappen Cumberland en 
Westmoreland had bekleed, werd 
hij in 1842 gepensioneerd en 
in het volgende jaar , na den 
dood van SOUTHEY tot hofdichter 
benoemd; hij overleed den 23 
April 1850, Tot zijne werken 
behooren: l.o Descriptive sket
ches in verse, Louden, 1 7 9 3 ; 
— 2.o An evening .walk, ib. 
1794; — 3.o Poems, ib. 1798; 
— 4.o The recluse, ib. 1814 ; 
~ 5.o The white Doc ofKylstohe, 
ib. 1815, zijn beste werk; — 6.o. 
Peter Bell and the waggoner, 
ib. 1 8 1 9 ; —. 7.o The river 
Duddon, ib. 1822; -— 8.o Me
morial of a tour on the Continent, 
ib. 1822; — 9.o Works, ib. 
1839, enz. 

* WORONICZ (JOANNES PAULUS), 
een der beroemdste Poolsche 
kanselredenaars*, in 1775 in 

Volhynië geboren, begaf zieh 
in de orde der Jesuiten en werd 
onderwijzer in Ostrog. Na de 
vërnietiging der orde begaf hij 
zieh in de congregatie dër mis-
sionarissen le Warschau, werd 
na de verdeeling van Polen, 
pastoor te Kazimiriez, in 1808 
deken en stadsraad in Warschau, 
in 1815 bisschop van Krakau, 
in 1828 aartsbisschop van War
schau en primaat van Polen, 
en overleed in 1829 op eene 
reis le Weenen. Tot zijne werken 
behooren: l.o het heldendicht 
Sibylla, dat de hoofdtijdperken 
der Poolsche geschiedenis voor< 
stell ; — 2.o Gezamenlijke wer
ken , Krakau, 1822 ; — 3.o 
Leerreden, voorkomende in zijne 
prozaïsche werken, ib. 1 8 3 2 , 
3 d l . n ; — 4.0 Verdichte Verba
len, welke klaagtoonen bevatlen 
over de verledene grootheid van 
Polen, en voorzeggingen betrek-
kelijk deszelfs toekomst. 

* WRANITZKY (PAULUS), in 
1756 te Neureusch in Moravie 
geboren, bezocht aldaar de 4 
eerste Latijnsche klassen bij de 
Premonstratenser-koorheeren, en 
leerde tevens zingen en orgelspe-
len. Daarop zelte hij zijne S t u 
dien te Iglau en Olmütz voort, 
waar hij zieh in de loonkunst 
steeds meer ontwikkelde. Zijn 
voornaamste instrument en waar-
op hij zieh met ijver toelegde, 
was de viool. In 1776 kwam 
hij te Weenen, om in het semi-
narie aldaar de théologie te beoe-
fenen. Gedurende dien tijd werd 
hij met den toenmaals in Weenen 
zieh ophoudenden Zweedschen 
kapelmeester JOSEPH KRAUS be-
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kend, en leerde van hem de 
compositie. Zijn uitmuntende 
aanleg daartoe, en de daarbij 
aangewende vlijt steldea hem 
weldra in Staat verscheiden wel-
geslaagde muzijkstukken het 
publiek aantebieden en verschaf
fen hem algemeen den roem van 
eenen bekwamen componist. In 
1785 werd hij als orkestmeesler 
Mj de beide K . K . hoftooneelen 
van Weenen aangesteld, welke 
betrekking hij tot aan zijnen 
dood, den 28 September 1808 
voorgevallen, met onverdeelden 
bijval bekleed heeft. Zijne talrijke 
werken bestaan deels in groote 
Symphonien , quintetten, quar-
tetten, trio's en andere compo-
sitien deels in verscheiden Duit-
sehe opera's, balletten, en the-
atrale tusschenbedrijven. Hij 
stond ook, alvorens hij als or
kestmeesler werd aangesteld, in 
dienst van den vorst ESTERHAZV , 
voor wien hij veel heeft gecom-
poneerd. De volgende opera's 
behooren tot zijne werken: Obe
ren , — das Fest der Lazzaroni, 
— die gute Mutter, — das 
Marokkanische Reich, enz; — 
verder de balletten: Zephir und 
Flora, — Zemire und Asor, 
das Waldmädchen, — die Wein
lese. 

* WREDE (KARL PHILIPP, 
vorst VON) , Beijersche veldmaar-
schalk, staatsminister en presi-
dent van de kamer der rijksra-
den, werd den 29 April 1767 
te Heidelberg , waar zijn vader 
regeringsraad was, geboren. De 
jonge WREDE vormde zieh aan 
de hoogeschool zijner geboorte^ 
plaats voor de administrative 

en diplomatische loopbaan. Hij 
werd hofgeregtsraad in Mann
heim en bijzitter bij het Heidel
berger opper-ambt, en in 1702 , 
kort voor het uitbarsten des 
oorlogs, houtvester en keur-
Paltsche landscommissaris bij 
het Oostenrijksche leger-corps, 
dat bij Schwetzigen bijeenlrok. 
Hij won de liefde en het ver-
trouwen van den vorst von Ho-
henlohe-Sirchberg. Toen het 
Oostenrijksche leger aan den „ 
Middel-Rijn onder WORMSER de 
belegering van het schandelijk 
verloren Mainz dekte en in den 
Elzas drong, werd WREDE op 
de aanbeveling van HOHENLOHE 

.door keurvorst KARL THEODOR 
tot opperlands-commissaris met 
den lilel van kolonel benoemd. 
In deze hoedanigheid maakte 
WREDE al de veldlogten aan den 
Rijn mede, steeds in het mid-
delpunt der Operation. KARL 
THEODOR beloonde zijne uitste-
kende Verdiensten, met hem 
toetestaan den voordeeligen en 
aanzienlijken post van opper-
houtvester van den" Rijn-Palts, 
door aankoop aan zieh te bren-
gen. Toen na den dood van 
KARL THEODOR (Februarij.1799), 
MAX JOSEPH den troon besteeg, 
beriep hij WREDE naar München 
en zond hem naar het hoofd-
kwartier van Kloten bij Zürich, 
en terwijl hij alsnu zijnopper-
houtvesterschap liet varen, wijd-
de h'ij zieh aan de hem sedert 
lang niet meer nieuwe militaire 
loopbaan toe. Het schilterende 
ruilergevecht bij Neckarhausen 
was zijne eerste welgelukte daad. 
Bij de bestorming van Mannheim 
en Neckerau, bij het ontzelten 
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van den Franschen maarschalk 
BERNADOTTE (evereenigen. Zolks 
geschiedde den 23 September 
1805 en WREDE vormde met 
BERNADOTTE de voorhoede van 
het Fransche leger, en hield 
het daarbij voor zijnen eersten 
pl igt , aan de OostenrijkerS het 
bezit der Beijersche hoofdslad te 
ontweldigen. Met het legercorps 
van BERNADOTTE trok WREDE 
naar Oostenrijk en Moravie. De 
winter-kwartieren der Beijeren 
waren in de veroverde Kreitsen 
van Boheme. De Presburger-
vrede gaf aan Beijeren Eichstädt 
en Passau terug, gaf aan het-
zelve Tirol en de Oostelijk-Zwa-
bische voorlanden van Oostenrijk 
met Voralberg, doch ontnam het-
zelve het bloe*y*ende Würzburg. 
In 1807 voerde WREDE een 
Beijersche divisie in Polen aan; 
in .1809 nam hij deel aan de 
veldslagen bij Abensberg, Lands-
hut en Neumarkt, waar hij 
veel tot de beslissing bijdroeg, 
en drong hierop in het muH 
tende Tirol tot Innsbruck door. 
Hij begaf zieh daarop met zijne 
afdeeling haar Weenen, Werd bij 
Wagram ligt gewond, en keerde 
na den wapenstilstand naar Tirol 
t e rug , waar hij met LEFEBRE 
den opstand beteugelde. Hij 
werd deswege tot Franschen 
rijksgraaf benoemd en met de 
heerlijkheden Mondsee en En-
gelhardszell, in het Inn-bwar-
tier begiftigd, welke zijn zoon 
nog bezit. Als generaal der rui-
tery geleidde hij, in 1812 eene 
afdeeling naar Busland, voerde 
het bevel aan de Düna en ze-
gevierde bij Polotsk. In 1813 
commandeerde hij het Beijersche 

van Philipsburg, viel hem bij-
zondere eer ten deel. Dat hij bij 
het beschielen en beslorraen van 
Langenzells zelfs het vaderlijke 
huis niet spaarde; dat desnelle 
aanval hem vergunde zijnezich 
daarin bevindende moeder te be-
vrijden, was een der menigvul-
dige romantische trekken zijns 
levens. In het bloedig gevecht 
bij Memmingen (10 Mei), bood 
WREDE aan eenen twaalfmaal 

л sterkeren vijand langen tijd te~ 
genstand, tot dat KRAY in de 
verschansingen van Ulm eenen 
veiligen terugtogt bekwam. In 
d e verschrikkelijke verwarring 
der in het Hohenlinder-woud 
opeengedrongen wagens en ka-
nonnen Voerde WREDE, vol le-
genwoordigheid vangeest, zijne 
verzwakle brigade midden door 
de vijanden heen, maakte zijn 
hoopje tot de kern van vele ver-
strooiden en yerscheen terwijl 
men hem vernietigd en gesneu-
veld waande, eensklaps met 
6000 man in Mühldorf voor 
den verbaasden aartsherlog JO
HANN en den veldtuigmeester 
LADER. Na het sluilen van den 
wapenstilstand te Steyer werd 
WREDE naar Weenen gezonden , 
om de spanningen tusschen het 
Weener- en Munchener-hof uit 
den weg te, ruimen. Met eenen 
zeer gelukkigen uitslag keerde 
hij terug en maakte van het 
lijdperk des vredes gebruik, om 
het Beijersche leger te organi-
seren. In 1805 tot bevelhebber 
der tweede Beijersche leger-af-
deeling benoemd, trok hij met 
WEROY in het begin des ooVlogs, 
naar Wurzburg op , met oog-
merk om zieh met het corps 
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leger aan de Inn en sloot met 
Oostenrtyk den 8 October des-
zelfden jaars het verdrag van 
Ried, bekwam het opperbevel 
over het vereenigde Beijersch-
Oostenrijksche leger en trok te-
gen Hanau o p , waar Inj den 
SO en 31 October den terugtogt 
van NAPOLEON le vergeefs trachtte 
oplehouden, en daarbij zvvaar 
gewond werd. Na zijn herstet 
belastte hij zieh weder met het 
commando van het vijfde leger-
cörps en zegevierde bij Brienne, 
Rosny, Bar sur Aube en Arcis 
sur Aube. Hij werd nu veld-
maarschalk en vorsl en bekwam 
de heerlijkheid Ellingen. Op 
het Weener-congres vertegen-
woordigde WREDE Beißeren en 
in 1815 drong hij met de Bei-
jeren in Lotharingen door. In 
1819 werd hij rijksraad, in 
1822 algemeen inspecteur des 
légers en in 1832 ging Inj als 
hof-commissaris naar Btyn-Bei-
jeren, waar hij door zijn ge-
matigd, beraden en slaatkundig 
gedrag de onluslen spoedigstilde. 
Hij overleed te Ellingen in 1838. 

* WURTEMBERG (PAUL KARL 
FRIEDRICH AUGUST, prins van), 
broeder van den legenwoordig 
(1852) regerenden koning van 
Wurtemberg, werd den 19 Jan
uary 1785 geboren, en trad in 
1805 in den echt met prinses 
CHARLOTTE van Hildburghausen, 
bij welke hij twee prinsen en 
twee prinsessen verwekle, doch 
van welke hij tot hären in 1847 
te Bamberg gevölgden dood ge-
scheiden leefde. In den bevrij-
dings-oorlog voerde bij eene 
brigade aan. In onmin met 

zijnen broeder wegens eene huis-
en appanagewet, hield hij zieh 
sedert 1818 meestal le Partys op. 
Hij ging een tweede huwelijk 
aan met eene Calholijke prinses, 
Lady SOUTHIKGHAM, welk huwe
lijk met eene dochter, de gravin DE MONTESSAY , gezegend werd. 
Het schijnt dat bij den' prins 
reeds sedert lang het voornemen 
had béstaan om tolde Calholijke 
Kerk terugtekeeren, dat hij dan 
ook, na zieh door den beroenv 
den pater BAVIGNAN le hebben 
doen onderwijzen, in January 
1852, door zijne afzwering en 
het onlvangeir der eerste heilige 
Comihunie ten uitvoer bragt, 
zes weiten later ontving hij van 
den Pauselijken Nuntius het 
H. Sacrament des Vormsels. Op 
Paaschdag (11 April 1852) werd 
de prins door eene ziektebevan-
gen \ welke zoo snel toenam, dat 
hij zelf, zijn verlangen le kennen 
gaf, om met de laatste H. Sa
cramenten te worden voorzien, 
welke hem den: 14 in bijwezen 
van bloedverwanlen en vrienden 
werden toegediend, die alle door 
zijn geloof en zijne godsvrucht 
gesticht waren, in welke ge-
moedsgesteldheid hij tot aan zij
nen dood, den 17 April 1852 te 
Partys voorgevallen, vojhardde. 

* WURZER (JOHANN WILHELM), 
een vermaarde beeldhouwer, in 
1775 te Bamberg geboren, waar 
ook zijn vader de beeldhouw-
kunde uitoefende, en in Wiens 
werkplaats hij het eerste onder-
wijs ontving, bereisde het zui-
delijke Duitschland, en ont-
wikkelde zieh voornamelijk te 
München, onder de leiding van 
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den professor Vosz, In ' 1797 
keerde hij naar Bamberg terug, 
waar hij laier met eene nicht 
van den hof-architekt KOENRAAD 
FJNK in den echt trad. Niette-
genstaande hij vele kunstge-
wrochten vervaardigd, en zijne 
vrouw hem een vermögen van 
11,000 gulden aangebragt had , 
moest hij echler in latere levens-
jaren, hij gebrek aan beslellingen 
hoogst bekrompen leven, tot dat 
hij wegens volslagen gebrek, in 
het stads verpleeghuis te Bamberg 
werd opgenomen, waar hij kort 
daarop uit verdriet over zijne 
broödeloos gewordene künst, den 
2 0 October 1846 overleed. Zijne 
voornaamste werken zijn: 2 
schoone Flora's •in de parken te 
Strossendorfen Won furt in Fran
kenland;—' de faunen en de 
vier jaargetvjden in den tuin te 
Greifenstein; —- de heilige FLO-
RIANUS op het marktplein te 
Lichtenfels; — het Kolossale 
wapen en alle versieringen aan 
het residentieslot van den herlog 
te Koburg; — het hoogaltaar 
en het tabernakel in de Dom-
kerk te Bamberg -— thans naar 
Kemnath verplaatst; — de hou-
ten Olijflerg in het Basrelief 
aan de kerk te Slübig; •••— een 
elpenbee.nen CHBJISTUS aan het 
kruis voor den voormaligen Dom
proost VON HUTTEN; ver
scheiden wel uitgevoerdejjraai-
graven, zoo als dat van den 
vorst'van Schwarzburg-Sonders' 
hausen, van den jongen graaf 
van Valenti; het albasten präal-
graf voor den vrijheer van Gut-
tenberg jn den omtrek van 
Weissendorf; voor den beroem-
den lijfarts Dr. ADALBERT VON 

MARKUS; voor den Kreits-com-
missaris vrijheer VON STENGEL, 
enz. Het verhevene van zijn 
Kruisbeeld met Maria en Joan
nes, op de uitgestrekte begraaf-
plaats van Bamberg, boezemt 
eerbied in. Het bronzen borst-
beeld van Albert Dürer werd 
wegens deszelfs voorlreffelijkheid 
dikwijls in gips nagevormd, en 
was voor het Bamberger kunst-
genootschap besternd, dat ook 
zijne. 3 fraaije modellen van 
Urania, Terpsichore en Apollo 
liet verlöten. —.' Zijn talentvolle 
zoon, te München aan de kunst-
akademie opgeleid , begaf zieh 
naar Pesth, en is een zeer be-
kwame en werkzame beeldhou-
wer in Hongariß en Zevenbergen. 

* WYSOCKI (PETRUS) , Poolsch 
kolonel en een der voornaamste 
bevorderaars van den opstand 
in Polen in 1 8 3 0 , werd .in 
1799 te Warschau geboren, 
trad in 1817 als vrijwilliger in 
het grenadiei-regiment der Pool-
sche garde, werd in 181.8 on-
der-ofiieier, en kwam in 1824 
in de vaandrigsschool te War
schau , waar hij , wegens eene 
vroegere gebrekkige opvoeding, 
behalve de militaire Studien, 
ook nog andere vakken van 
wetenschap-, voornamelijk de ge-
schiedenis beoefende, en daarbij 
zieh bijzonder gaarne bij die af-
deelingen ophield, welke hem 
stof tot vergelijkingen met den 
staatkundigen- toestand van z'y'n 
vaderland aanboden. Zijn va-
derland te bevrijden, hiertoe 
meende hij alles te moeten bij-
dragen. In de eerste plaats zocht 
hij onder zijne wapenbroeders 
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eene parti] te vormen, die hij 
met. geestdrift voor de belangen 
van Polen bezielde. Wei is waar 
werd door het mislukken der 
zamenzwering in Rusland na 
den döod van keizer ALEXANDER 
(26 December 1825), hetbond-
genootschap ontbonden,, maar 
WVSOCKI ondernam het, om 
helzelve op nieuw tot stand te 
brengen, door de kweekelingen 
der vaandrigsschool te verster-
ken, vooral wyT hij in 1827 
onder-luitenant geworden was , 
en tevens als inspectie-ofucier 
onderrigt in het gesticht rooest 
geven, en door invloedrijke amb-
tenaren in zijne belangen te 
Winnen. Het oorspronkelijke 
plan was, om keizer NICOLAAS 
en zijne geheele familie, bij de 
krooning in Warschau in 1829 
te vermoorden; maar dit mis-
luk le , en nu stichtte WYSOCKI 

den 2 9 November 1830 eene 
nieuwe zamenzwering, die aan-
leiding tot den Poolschen opstand 
gaf. WYSOCKI' was alsnu op 
verschillende plaatsen werkzaam, 
werd kapitein en adjudant van 
den vorst HADZIWILL , ging met 
DWERNICKJ over. de Ooslenrijk-
sche grenzen, ontvlugtle echter 
uit Galicie, en kwarn weder te 
Warschau, waar bij majoor en 
bevelhebber van. het 10." regi-
ment werd. Den 6 September 
voerde hij in de redoute bij Wola 
het bevel, en viel hier, aan den 
voet gewond, in Bussische ge-
vangenschap; voor eenen krijgs-
raad. gevoerd, werd hij in Sept. 
1834 len dood veroordeeld, welk 
vonnis echter, verzacht en ge-
wijzigd zijnde, hem tot een 20 
jarig bergwerken, naar SiberiS 
verwees. By overleed in 1837. 
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* \ ORK (FREDERIK , prins 
van Groot-BrUlannieenlerland, 
hertog VAN) en Albania, tweede 
zoon van koning GEORGE III 
van Groot-BriUannie; le Londen 
in 1763 geboren, werd hy reeds 
den 27 Febr. 1764, lot vorst-
bisschop van Osnabrugge be-
noerad; in 1779 begaf hij zieh 
naar Berlijn orn de Pruissische 
krijgsdienst le leeren, en aari-
vaardde in 1782 de regering 
van zijn bisdom, doch hield 
zieh meestal le Londen op. In 
1793 belaslte Inj zieh met het, 
opperbevel der Britsche leger-
afdeeling in Viaanderen, welke 
tot de armöe van den prins 
van Coburg behoorde, moest 
echter na de ongelukkige en 
door den slag hij Hondscoote 
(8 Sept. 1793) 'verijdelde onder-
neming tegen Duinkerken, in 
1794 naar Engeland terugkee-
ren, en werd in 1795 opper-
veldheer van het Britsche leger, 
bij hetwelke hij zieh door ver-
schillende in het werk geslelde 
goede inrigtingen zeer verdiens-
telijk inaakte. Hij was, wel is 
waar, als aanvoerder der nieuwe 
onderneming (1799) naar Noord-
Holland evenzoo min gelukkig, 
daar hij den 19 September bij 
Bergen, en den 6 October bij 
Alkmaar door den Franschen 
generaal BRUNE geslagen werd, 
en eindelijk den 18 October de 
capitulalie le Alkmaar sluilen 

moest, ten gevolge van wölke 
de Engeischen en Russen Hol
land ontruimen en 8000 krijgs-
gevangenen teruggeven moeslenj 
hij bekwam echter op nieuw het 
opperbevel over het Britsche 
leger, en trachtte helzelve vol-
gens zijn vroeger plan te orga-
niseren, tot dat zijne betrek-
kingen met mistress KLARKE 
hem zelfs in het parlement het 
verwijt berokkende, van al te 
zeer aan hären invloed toetege-
ven, en allerlei misbruiken in 
het beheer des legers, en onbe-

' tamelijkheden en omkoopingen 
geduld te hebben. De kolonel 
WARDLE trad daarop den 2 7 
Januarij 1809 in het lagerhuis 
als beschuldiger tegen hera op 
en begeerde, ofschoon de meer-
derheid zieh ten gunsle des 
herlogs verklaarde, de afzetting 
deszelven als opperbevelhebber, 
waarop hij in Maart 1809 vrij-
willig afstand deed, Doch reeds 
in Mei 1811 droeg hem zijn 
broeder, de prins-regent, den 
post van opperbevelhebber der 
Britsche landmagt weder op , 
dien hij ook, in weerwil van 
veruieuwde aanklagten van lord 
MILTON en FRANCIS BURDETT in 
het lagerhuis en nietlegenstaande 
er verscheiden schotschriften 
tegen hem in het licht versehe
nen , bij voortduring behield, 
en door zijn doelmatig beheer, 
meermalen de dankbetuiging 
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van hel parlement ontving. Van 
ztjne gemalin, de oudsle dochler 
van honing FREDERIK WILLEM 
II van Pruissen, met welke hij 
sedert 1791 gehuwd was, en 
die in 1820 overleed, scheidde 
hij reeds weinige jaren na zijne 
echtverbindtenis. Het spel bragt 
zijne jSnanciën in de grootste 
wanorde. Door den dood van 
prinses CHARLOTTE, den 6 No
vember 1817 voorgevallen, werd 
hij erfgenaam van den troon, 
doch hij overleed kinderloos in 
1 8 2 7 , nadat hij lot aan het 
einde zijns levens, als groot-
meester der gezamehlijke vrij-
melselaars-loge's in Groot-Brit-
tannië, zieh op de hârdnekkigste 
wijze legen de emaneipatie der 
Catholijken verzet had. Na zijnen 
dood werd hem ter eere in de 
nabijheid van Sl. James-park, 
door zijne vrienden eenegedenk-
zuil opgerigt. 

* YORK (HANS LUDWIG) graaf 
van Wardenburg, Pruissisch ge-
neraal-veldmaarschalk, in 1759 
le Koningsbergen geboren, trad 
in 1772 in militaire dienst, 
woonde als luitenant den veld-
togt van 1778 bij , en trad, 
nadat h i j , wegens genomene 
zelfvoldoening, eenen tijd lang 
vestingstraf had ondergaan , als 
kapitein in Hollandsche dienst, 
stond in 1783 en 84 in Oost-
Indië, keerde daarop naar Pruis
sen terug, kwam als kapitein 
bij het nieuwopgerigte fusilier-
bataillon Plushoui, werd in 1792 
majoor, en voerde in 1794 het 
bevel over hot bataillon fusiliers 
legen de Polen j in 1797 riglte 
- III. DEEL. D 

YORK te Jokannisburg in Pruis
sen een eigen Aisilier-bataillon 
op, en werd in 1799 bevelheb-
ber van het regiment veldjagers, 
in 1800 lui'tenant-kolonel, in 
1803 kolonel en in 1805 regi
ments-chef en brigadier. In 1806 
stond hij bij het corps van den 
hertog van Weimar, dekte bij 
Sandau den oyergang deszelven 
over de Elbe, en werd te Lubek, 
na zwaar te zijn gewond, ge-
vangen genomen; Te gelijk met 
BLUCHER uitgewisseld, kwam 
hij in de lente 1807 , bij het 
leger in Pruissen, werd tot 
generaal-majoor bevorderd, en 
na den vrede eerst commandant 
der reserve, en in 1808 der 
West-Pruissische brigade. In 
1810 bekwam' hij ook* de in-
spectie over de ligte infanterie 
en werd in 1811 gouverneur-
generaal van West-Pruissen. In 
1812 bekwam hi j , nadat de 
generaal GRAWERT in Augustus 
van dat jaar, wegens ziekte, 
het Pruissische corps tegen 
Busland verlalen had, het com
mando over hetzelve. YORK 
stond in het begin in goede 
verstandhouding met.den maar-
schalk MACDONALD, zijnen bevel-
hebber, doch weldra onlslonden 
er oneenigheden; • YORK vocht 
niettemin met zijn corps dapper 
tegen de Bussen, zoo als bij-
zonder bij het afweren van den 
aanval op het tot de belegering 
van Biga. bestemde arlillerie-
park. Toen op den 18 December 
1812 het Fransche leger op den 
terugtogt vernietigd was, en het 
I 0 . E legercorps ook den terugtogt 
jegon, werd YORK met de aan-

1 
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voering der achterhoede belast, 
welke uit vier bataillons en acht 
eskädrons bestond, en op dezen 

.togt sloot hij den 3 0 December 
1812 in den molen van Posche-
rati, buiten magtiging van het 
hof, eene overeenkomst met 
den generaal DIEBITSCH, krach-
tens welke zijne troepen tusschen 
Tilsit en Memel cantonerings-
kwartieren betrokken. De ko-
ning van PruisSen laakte wel 
is waar in schijn het gedrag 
van YORK, doch YORK behield 
het bevel over zijn corps, en 
nadat hetzelve in Pruissen ge-
completeerd was, voerde hij het 
aan naar de Elbe, vocht den 5 
April 1813 overwinnend bij 
Dannigkow tegen den onder-
koning van Italie, en nam deel 
aan de veldslagen bij Lützen en 
Bautzen. Na den wapenslilstand 
voerde YORK het bevel over het 
eersle Pruissische corps, dat bij 
he.t Silezische leger stond, be-
sliste met hetzelve den slag aan 
de Katzbach (26 Aug.) en be-
vorderde den 3 October bij 
Wallenburg met geweld van 
wapenen den overtogt over de 
Elbe, voor welk gevecht hij na 
den vrede yan Parijs lot Graaf 
vail Warlenburg benoemd werd. 
Den 16 October sloeg YORK den 
maarschalk MARMONT bij Möc
kern , leverde den 2 0 October 
het gevecht bij Freiburg aan de 
Unstrut, redde den 11 February 
1814 bij Monlmirail, het corps 
van SACKEN van den ondergang, 
en beslisle den 9 Maart het 
gevecht bij Laon. Na den vrede 
van Parijs werd YORK generaal 
der infanterie, gouverneur-ge-
neraal van Silezie en Posen, 

doch bekwam na den terugtogl 
van NAPOLEON het negende le-
gercorps. Na den tweeden Pa-
rijschen vrede, nam YORK zy'n 
ontslag, en ging zijn kasteel in 
Klein-Oels in Sitezie bewonen, 
waar hij in 1830 overleed. 

* YOUNG (THOMAS), een be-
roemde onderzoeker van hie-
roglyphen, den 13 Junij 1773 
te Müverton in Somersetshire, 
uit eene kwakersfamilie geboren, 
bezocht de school te Bristol, 
en sedert 1782 te Compton, 
waar hij buitengewone vorderin-
gen maakte; doch wegens zie» 
kelykheid eenen tijd.lang het 
studeren moest opgeven, waarop 
hij verscheiden jaren, bij afwis-
seling te Londen en op het land 
zieh by'na enkel met privaat-
sludien bezig hield en, ofschoon 
hij reeds sedert 1794 als schrij-
ver over natuurkundige weten-
schappen was opgetreden, te 
Edimburg in de 1 geneeskunde 
s.tudeerde, en nog als. student 
door zijne verhandeling over het 
gezigt en de kristallins des oogs, 
het lidmaatschap der koninklijke 
maatschappij van wetenschappen 
te Londen bekwam. Daarop 
begaf hij zieh naar Göttingen, 
waar hij in 1795 promoveerde^ 
keerde weder naar Cambridge 
te rug , werd hier Fellow, en 
zelte zieh in 1801 le Londen 
als praktiserend geneesheer ne; 
der. l o r t daarna werd hij 
hoogleeraar der natuurkundige 
wetenschappen aan de Royal 
institution, liet echter in 1804 
dezen post weder varen, om 
zieh geheel aan de geneeskunde 
toetewijden, en werd in 1810 
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arts in het fícorger-hqspitaal. 
Verraits zijne' praktijk echter 
niet groot was , hield hij zieh 
meer met leiterkundige werk-
zaamheden bezig, en wel niet 
enkel met diegene welke betrek? 
king lot de genees- of natuur-
kundige 'We ienschappen hadden, 
maar ook met letter- en oud-
heidkundige, waarbij hij in 1814 
hét opschrift van Rosette en 
eenige papyrusrollen leerde ken
nen , welke hij in de Remarks 
on Egyptian papyri and on the 
inscription of Rosetta,- in het 
tijdschrift Archaeologia, Lon
don, 1815 , beschreef, even 
gelijk hij in het tijdschrift 
Museum criticum éene vertaling 
en toelichting van het encho-
rische gcdeelte van dit opschrift 
leverde, en zieh ook later aan 
het hieroglyphische gedeelte des-
zelven waagde. Door zijne ont-
dekking, dat de hieroglyphen 
déels zinnebeeidig, deels alpha
betisch zijn, opende hij naast 
CHAMBOLLION den weg tot ver-
deren voortgang • op dit veld, 
en maakte hetzelve voorlaan tot 
zijne lievelingsstudie. Middeler-
wijl was hij in 1808 lid der 
commissie van onderzoek van 
maten en gewiglen, secretaris 
van het lengle-bureau en opzie-
ner . der uitgave van den Zee-
almanak geworden j in 1823 
tot 1824 deed hij eene reis door 
de Nederlanden en Ralie, en 
leverde zijne gezochte Hierogly
phics, Londen, 1823, bestaande 
in afbeeldingen van Egyptische 
teksten en beeldwerken en verder 
Account of some recent discoveries 
in hieroglyphical literature, Lon-

den, 1,823. Het Fransche insti-
luut verkoos hem in 1827 tot 
'b'uitenlandsch lid, doch wegens 
ziekelijkheid, Jjegaf hij zieh in 
den zother 1828 naar Geneve; 

.zijn toestand werd echter na 
zijne terugkomst door ingespan-
nen arbeid steeds bedenkelijker, 
en hij overleed reeds den 10 
Mei 1829 te Londen, zonder 
zijn Egyptian dictionary, waarin 
hij al zijne nasporingen over 
hieroglyphen verzameld had , 
volledig in het licht te zien. 
Onder zijne overige Schriften 
genieten zijne: Lectures on natu-
rel philosophy, Londen, 1807,2 
dl.», in 4 . t 0 , thans nog een groot 
äanzien. Vergelijk: Memoirs of 
the life of TH. YOUNG, Londen, 
1831. 

*' YPSILANTI (KONSTANTJJN) , 
vader van ALEXANDER en DE
METRIUS YPSILANTI (zie die Art. 
-Wbk.-), hospodar van Walla-
chije, dien de Porte van zijnen 
post afzetle, doch op verlangen 
van Rusland weder aanslelde. 
YPSILANTI had in zijne jeugd 
eene uitnoodiging van keizer 
JOZEF II naar-Weenen opgevolgd, 
was aldaar door den keizer met 
groote voorkomenheid behan-
deld, terwijl de vorst in geheime 
gesprekken bij den patriollisch 
gezinden man de hoop op eene 
betere toekomst voor zijn Griek-
sche vaderland had opgewekt. 
In 1802, vöör de uitbarsting 
des oorlogs tusschen Rusland en 
Turkije, vluglte YPSILANTI, wiens 
leven bedreigd werd, naar Jassy, 
waar hem de Russische generaat 
MICHELSON in zijne bescherming 

1 2 
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naro, en aan hem en z'yne fa-
milie Kiew tot woonplaats aan-
wees. De poging van YPSILANTI 
om gewapenderhand en onder 
de bescherming van Rusland, 
het Wallachijsche vorstendom 
terug te bekomen, was vruchte-
loos, htj rnoest over Zevenber-
gen naar Rusland vlugten en 
overleed te Kiew in 1814. YP
SILANTI bezat éene uilgebreide 

geleerdbeid, vértaalde den Ana- * 
creen in het Italiaansch, Hesiodus 
en Pindarus in het Fransch. 
Daarenbovén schreef hi j : Anek
doten over het Serail; — Nadere 
omstandigheden van den Turksch-
Oostenrijkschen oorlog, en andere 
slukken in de Turksche taal. 

Yvo. — Zie IVÉS -Wbk.-
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* ZACH (ANTON, vrijheer VON), 
Oostenrijksch veldtuigmeester, 
t&Pesth in 1747 geboren, kwam 
na met ijver zijne voorbereidende 
Studien te hebben gemaakt, in 
1760 in de ingenieurs-akademie 
te Weenen, en trad in 1769 
in den activen rgilitairen stand* 
Nadat hij zieh in de oorlogen 
tegen Pruissen meermalen on-
derscheiden had , werd hij in 
1783 ikapilein en. werkte bij 
de beiegering van Belgrado, in 
1789 roemrijk rnede. In 1792 
tot majoor bevorderd, bewees 
ZACH in de veldtögten legen 
Frankrijk de gewigtigste dien-
sten en Steeg van rang lot rang, 
zoo dat hij in 1798 als gene-
raal-kwartiermeester de. opne-
uüng der nieuw aangewonnen 
Venetiaansche provincien leidde. 
In de volgende veldtoglen on-
derscheidde hij zieh weder meer
malen, en ontving na den slag 
van Novi in 1799 het mililaire 
Theresia-kruis, en kort daarop 
eehe levenslange personeele jaar-
wedde. In 1801 werd hij met 
zijne familie en nakomelingschap 
in den erflandschen vrijheeren-
stand verheven , en in 1805 tot 
luilenant-veldmaarschalk bevor
derd. In 1806 lot gouverneur 
van Triest benoemd, bekwam 
hij ook het'linie-infanterie regi-
ment' N.o 1 5 , en het co'mman-
deurskruis der Leopolds - orde. 

Na den vrede van Weene» in 
1809, bekwam VON ZACH den 
eervollen en gewigtigen last om 
met de Fransche gevolmagtig-
den, de grensscheiding van het 
aan FrankHßk afgestano Illyrie 
te bepalen; in 1813 werd hij 
lot commandant van Olmutz 
benoemd, en maakle zieh in die 
betrekking gedurendeeene reeks 
van jaren op nieuw zeer ver-
dienstelijk, vooral door de bui-
lengemeen doelmatige leiding 
van het ondervvijs der mililaire 
jeugd. In 1825 werd hij eervol 
gepensioneerd, bij welke gele-
genheid hij tot veldtuigraeester 
verheven werd, en besloot zijn 
leven den 22 November 1826 
te Grätz. Er was van hem in 
het licht versehenen: 1.° Vor
lesungen über Feldbefestigung, 
Vertlieidigung und Angriff, mit 
gestochenen Plänen, Weenen, 
1783; 2.0 uilg. 1807;.3.« uilg. 
1810; — 2.o Elemente der 
Manövrirkunst, 2 dl. 1 1 , met 
pl.n, ib. 1812—14. Ook ie-
verde hij verscheiden bondige 
verhandelingen in de monatliche 
Correspondenz der Erd- und 
Himmelkunde, van zijnen broe-
der FRANZ (zie het volg. Art.) 
en in de Beiträge zur Inge
nieur-Wissenschaft, van FRANZ 
JOSEPH J graaf VON KINSKY. 

* ZACH (FRANZ XAVER , vrijheer 
3 
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VON), — ter vervanging van het 
Art. ZACH in het Wbk. — broe-
der van den voorgaande, een 
beroemde wis- en sterrekundige, 
den 24 Junij 1754 le Presburg 
geboren, wijdde zieh , na zieh 
daartoe wetenschappelijk te heb-

• beri voorbereid, aan de krijgs-
dienst bij het Oostenrijksöhe 
leger. Hij begäf zieh later naar 
London i veriiet de keizerlijke 
dienst, waarop hg met het ka-
taklet van luitenant-kolon'el op« 
perhofmeester der hertogin-we-
duwe van Saksen-Gotha werd ; 
die hij 1804—06, op eene reis 
naar Frankrijk vergezelde, en 
daarbij geene gelegenheid Het 
voorbijgaan, om, zijne reeds 
diepe kennissen nog meer uit-
tebreiden. In 1806 legde hij 
de directie van het Observato
rium , bij Seeberg, welke hij 
sedert verscheiden jaren met 
het grootste beleid en den mees-
ten ijver had waargenomen, 
neder en leefde voörtaan in het 
gevolg der hertogin, steeds ijve-
rig voor de welenschappen bezig 
zijnde. Zoo werkte hij bijv. 
bij het aanleggen van een Ob
servatorium van Napels f en bij 
den ophouw van een ander te 
Lucca krachtdadig mede. In 
1820 werd hij tot generaal-
majoor benoemd; later maakte 
bij eene reis door Zwilserland, 
hield zieh eenigen lijd te Ge
neve > en daarna te Elfenau bij 
Bern op , begaf zieh vervolgens 
naar Parijs, alwaar Hij den 3 
September 183,2 aan de chölera 
overleed. Zijne belängrijke Schrif
ten in welke zieh bondigheid 
dor beschouwingen met bevat-
telijkheid en duidelijkheid der 

voorstelling en der voordragt 
vereenigen , zijn : l.o De vera 
latitudine et longitudine geogra
phica Erfordiae, met p l t . n , 
Erfurt, 1794; — 2.o Novae 
et correctœ tabulae motuum so-
Iis, Gotha, 1792; Supplement, 
1804; 3.o Explicdtio et usuS 
tabellarum solis; explicqlio et 
usus, catalogi stellarum' fiäsarünij 
ib id , 1792 ; — 4.o Allgemeine 
geographische Ephemetiden, 
Weimar, 1798—1799, eü als 
vervolg daarvan: Monatliche 
Correspondent zur Beförderung 
der Erd- una Himmelskunde t 
Gotha, 1800—1813; — 5.o 
Tabulée specialis aberrationis ei 
nutationes in ascensionem rectam 
et in declindlionem ad supputa»' 
das stellarum fixarumpositiones 
sive apparentes j sive vèras eie. 
ib. 1806—07; — e.oNouvelldÊ 
tables d'aberration, ibid, 1812; 
Suppl. ib. 1814 ; — 7.o Cor
respondance astronomique ; —-
— 8.o l'Attraction des monta
gnes etc.) 2 dìfii Avignoni 1814', 
een bijzonder zaakrijk werk. 
Daarenboven kohien er in ver-
schillende tijdschriften, zòo als 
bijv. in de Gothaische gelehrten 
Zeitung, uiltnüntende opstellen 
en verhandelingen van hem voör. 
In Genua gaf hij onder dentitel 
van Al'manaco Genovese, eeb we-
tenschappelijk jaarboekje in het 
licht. 

* ZACHIAS .(PAULUS) * Ujfarts 
•van Paus INNOCËNTIUS X , was 
te Róme geboren, en overleed 
aldaar in 1 6 5 9 , in het 75.« 
jaar van zijnen ouderdom. Hij 
was een m a n , die veelvuldige 
bekwaamheden bezat; behalve 
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da geneeskunde waren het de 
dicht-, schilder- en loonkunst, 
die hem voornamelijk bezig hiel-
den. Als schrijver is hij met 
onderscheidene werken opgetre-
den , zoo als me t : l.o De af-
feetionibus hypochondriacis etc.; 
— 2.o De quiete servanda in 
curandis morbis; — het meest 
heeft hem echter bekend ge-
maakt zijn groot werk: — 3.o 
Quaestionesmedico-legalesssedevl 
1621 , te Rome, in 9 dl.»,- in 
4.*o, in het licht versehenen, 
dat in de geregtelijke genees
kunde als classisch wordt be-
schouwd, en zioh door eene 
zeer uitgebreide geleerdheid on-
derscheidt. 

* ZAJOTTI (PARIDE), in 1798 
te Trente geboren, beoefendedo 
regtsgeleerdheid le Bologna, waar 
hij ook als Improvisator den 
groolsten bijval vond, en trad 
in 1813 de regterlijke loopbaan 
in. la Trente, Lodi, Verona, 
Milane, Venetie, en eindelijk 
in Triest, waar hij in 1843 als 
president der burgerlijke regt-
bank overleed, overal wist hij 
de liefde en toegenegenheid der 
braven te verwerven. Als cri
minalist beroemd, is hij zulks 
nog meer door zijnen verede
lenden invloed, dien zijn, zoo 
wel, door binnen- als buiten-
landsche letterkunde gevoede 
geest, op de boogere bescha-
ving zijns vaderlands uitoefende. 
Ofschoon hij slechts critische 
s tukken, voornamelijk in de 
Ribliotheca italiana . leverde, 
onder welke Del Romanzo en 
Delia letleratura gionvanile (door 

H. STIGLITZ met eene biographie 
van ZAJOTTI in het Hdogduitsch 
vertaald, Triest, 1845),vooral 
uitmunten, zoo stellen hem 
deze toch door heerlijke taal1, 
rijkdom van denkbeelden. en 
zielenadel, onder de eersle schrij-
vers van Italie. ' V 

ZALIIINGER (JOANNES BAPTISTA 
VON THORN), een Jesuit , le 
Bötzen in Tyrol in 1731 gebo
ren , legde zieh bijzonder:toe 
op de beoefening der natuur-
kundige wetenschappen. Naden 
leerstoel der naluurkunde in 
het collegia, van Tweebruggen, 
dien der rhetprica en wijsbe-
geerte ie>'Trente, en sedert 
1767, dien der wijsbegeerte te 
Innsbruck bekleed te hebben; 
keerde hij na het noodlotlige 
jaar 1773 naar zijne geboorte-
plaals terug, waar hij den 11 
Julij 1785 overleed. Men heeft 
van hem: l.o Conspectus asser-
tionum ex universa philosophia 
tarn theorethica quam practica, 
Trente, 1766 , in 4.*o; — 2.o 
De orlu frugum esc mechanismo 
planlarum, Tweebruggen, 1769, 
in 4 . t o j —r 3.0 De viribus cor-
porum, Innsbruck ,'> 1769 ,,ia 
4. T 0 ; 4.0 De incremento fru
gum, ib. 1771, in 4 > ; ...4, .go 
Be morbi&.plantarum cogiioscetir 
dis et curandis dissertatio es> 
phmomenis deducía i ib,. 177,3, 
in 4. T 0 ; — 6.0 Abhandlung über 
die Verbesserung des Ackerbau&s 
in Tirol, ib. 1 7 6 9 , i n 8.*?; 
een bekroondprijsschrift, waar;-
door • hij den groolslen rosm 
heeft. verworven. , .•,.iu:;iï:->:' 

'.4: ; V. '. • . ; •'.••::'.,•'.'•.'::•;•>. 
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* ZALLI.NGER (FRANZ VON 
THURN), broeder des Yorigönen 
even als, hij een Jesuit, le Böt
zen , den 14 Februarij 1743 
geboren,; studeerde te Hall en 
Trente, trad in 1760 in de 
raaatschappij van JESUS, en wèrd 
in 1773 te Eischstädt tot priester 
gewijd. Zijne lievelingsvakkeh 
waren de wis- en natuurkunde, 
die hij ook van 1777—1815 
aan de hoogeschool van Inns
bruck onderwees. Hij liet een 
aantal door hem vervaardigde 
geschriflen na — 1 8 grootere 
en kleinere zijn in druk ver
sehenen, 108 bleven er in hand-
schrift. — Keizer FRANZ de-
coreerde hem in 1815 , met de 
groote gotfden médaille van Ver
diensten benevens de keten. 
ZALMNGER overleed den 28 Sep
tember 1828. 

ZÀLLINGER (JAKOB ANTON VON 
THURN), broeder der beide vo
r ige, en evenzeer Jesui t , in 
1735 te Oberbolzen geboren. In 
zijne orde onderwees; hij te Mün
chen en Dillingen, waar hij 
zijn hoofdwerk, Lehrbuch der 
Philosophie, naar de méthode 
van NEWTON", wiens stelsel hij 
het, eerst in Duilschland leer-
aarde, in het licht gaf. Na de 
ophefflng der maatschappij van 
JESUS', in 1773, keerde hij naar 
.zïjne geboorteplaats ' lerug, en 
bekwam in 1776 aan dehooge-

:school le Innsbruck den leèr-
stoèl der 1 natuurkunde." Een 
jaar later ; volgde hij dé beroe-
•ping van hoogleeraar van het 
kerkelijke regt te Augsburg. Zijne 
Institutiones juris naturalis et 
ecclesiastici publiai, in 5 boe-

k e n , Augsburg, 1 7 8 4 , dio hij 
hier schreef en aan Paus Pius 
VI öpdroeg:, werden in 1813 
le Utrecht, in 1825 te Parijs, 
en later op last van Paus LEO 
X I I , te Borne gedrukt, waär 
dezelve nog als voorleesboek ge-
bruikt worden. Pius VII wilde 
hem naar Rome lokken, hel'welk 
echter nietgelukle. In 1807 ver-
bande.hem de Beijersche regering 
haar Bötzen, waar hij den 16 
January 1813 overleed. Behalve 
de reeds genoemde, heeft men 
nog de volgende werken van 
hem: l.o De legegravilatisuni
versalis; cum breviusculä theo-
rid de sectione coni, polissimum 
elliplica , München, 1769 ; — 
2.o Institutionum Juris ecclesi
astici publici et privali Uber 
subsidiarius et isagogicus, Augs
burg , 1 7 9 1 , in 8.T0 

* ZAMBECCARI" (FRANCESCO , 
graaf DE) , in 1756 le Bologna 
geboren , stamde van eene der 
voornaamste familien dier stad 
af (zie ZAMBECCARI -Wbk'.-), en 
t rad , na zijne mathemalische 
Studien volbragt te hebben, als 
officier in de Spaansche marine, 
die hij later-met de Russische 
vßrwisselde, werd echter in eenen 
zeeslag door de Türken gevan-
gen genomen, en smachttedrie 
jaren als sfeaf in Konstantinopel, 
tot dat hij'door tusschenkomst 
van den Spaanschen gezant we
der in•> vrijheid werd gesteh. 
Nu bezocht hij Klein-Azie, Afrika 
en de hoofdsieden van Europa, 
en zelte zieh daarna in Bologna 
.nedery waär hij zieh voorna-
melijk met het luchtreizen be-
zig hield. Na eene ongelukkige 
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opslijging, bij welke Inj by 
Triest in de zee stortte, raaakte 
hij verscheiden gelukkige proef-

> nemingon, en meende eindelijk 
door het in aanmerking nemen 
der luchtstrooming, en eene 
inrigting tot het doen stijgen 
en dalen van den luchlbol, om 
zieh in de verschilfende lucht-
stroomingen te begeven, de 
kunst gevonden te hebben, om 
den bot naar welgevallen te be-
stüren. Toen hij echter den 21 
Septb. 1812 eene proefheming 
met zijnen nieuw-ingerigteh 

* luchlbol wilde maken, bleef 
dezelve aäneenenboom hangen, 
yalte vuur en ZAMBECCARI vond 
in de nederstorting zijnen dood., 

* ZAMOYSKY (ANDRZEY , graaf 
VON), kroon-aartskanselier van 
Polen, onderscheidde zieh reeds 
in zijne jeugd door krijgsverrig-
tingen en later als staatsman, 
en werd na elkander senator en 
kroon-aartskanselier. Ged urende 
de onluslen, die het begin der 
regering van PONIATOWSKY ken-
merkten, verzolle hij zieh legen 
alles, wat het heil ;zijns vader-
lands in gevaar zou kunnen 
brengen. Daar intusschen de 
allerwege zigtbare ontbinding van 
Polen hem van de hoop beroofde, 
do ingeslopene staatsgebreken 
nit den weg le ruimen, deed 
hij in de volle vergaderihg van 
den senaat afstand van zijne 
posten, en ging afgezonderd op 
zijne goederen leven. Er werd 
hem!, alhier opgedragen, een 
"wetboek te ontwerpen, met 
welke t aak , hij zieh tot geluk 
en tevredenheid zijner mede-

L 

burgers belastte. Bit; welboek 
werd echter eersl in 1791 in-
gevoerd. Toen bij de eerste 
verdeeling van Polen, zijne goe
deren aan Oostenrijk ten deel 
vielen, bood keizer JOZEF II 
hem den vorstenstand aan, dien 
hij echter niet aannam. Bij 
overleed den 10 February" 1792, 
in het 75.e jaar zijns levens. 
Zijne ' verzameling van geregte-
lijke wetten verscheen onder 
den titel-van: Ibiov Praw Sa-
dowych, namoey honstilucyi, 3 
dl.«, in fol., Warschau ,1176; 
in het Hoogduitsch vertaald door 
G. NIKISCH, ib. 1780. —Zi jne 
echtgenoote CONSTANTS.,, eene 
geborene prinses CZABTORISKY, 
onderscheidde zieh als eene edele 
menschen-vriendin, door de IijJf-
eigensohap op hare goederen af-
teschaffen, en door het stiebten 
eener menigte weldadige inrig-
tingen. Zij overleed le Weenen 
den 19 February 1797. 

* ZANETTI (ANTONIO MARIA) , 
vroeger ERASMO genaamd, bi-
bliothekaris de r 'S t . Marcus-bi-
bliolheek te Venetie, eengroote 
kenner en vriend der kunsten, 
en een geleerde oudheid- en 
letterkundige, leerde in zijne 
vroegste jeugd de teekenkunst, 
bragt reeds in zijn 14.E jaar aller
lei afbeeldingen in het koper> en 
verzamelde een kostbaar kabinet 
van boeken, plaatwerken , tee-
keningen, oudheden, gesneden 
steenen enz. Hij maakte zieh 
verdienslelijk door de yerbeterin-
gen, die hij in het plaatdrukken 
bragl. Zijne briefwisseling over 
de kunst vindt men in de hellere 
5 
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su la pittura, scultura et ar
chitettura, Rome, 1754 , 7'di.» 
Zijne dactyliotheca is beschre-
ven onder den titel vaa Gemmae 
antiquae A. M. Zanetti Hieronimi 
F» Ant. Gorius lat. illustrami* 
Ilalice eas notas reddidit R.F. 
Zanettius Alexandre I*1., Venetie, 
1750, in fob (legenovér staàt de 
titel in het Italiaanscb, zoo als 
ook de tekst in beide talen in 
twee kolommen tegenover elkan-
der is afgedrukt). Als letter-
en oudheidkundige heeft ZANETTI 
zieh vooral beroemd gemaakt 
door zijne uitgave van een zeer 
oud Chronicon Venelum en Zijne 
besohrijving der händschriften en 
standbeeiden der Marcus'biblio-
theek: Graeca D. Marci Ribli* 
atheca còdicum manuscr. per 
titulos digesta, Venetie, 1740 , 
in fol. en Latina et Italica Ri* 
blioth. cod. manuscr. etc. ib. 
1 7 4 1 , in fol., beide onder het 
opzigt van den senaleur LOR. 
THEUPOLI gedrukt. Delle antiche 
Statue greche e romane, 2 d l . n , 
ib. 1740. ZANETTI overfeed hoog-
bejaard, in 1767. 

* ZäNOERtE (ROMANUS SEBAS
TIANA), vorst-bisschop van See* 
kau, den 2 0 Januarij 1771 te 
Eirchberg, in hot dioeees van 
Augsburg geboren, trad reeds 
vroegtijdig, den 1 9 September 
1788 , te Wiblingen in de orde 
van den heiligen BENEDICTUS. 
AlÜaar studeerde hij in de Uf
ologie, en werd in 1793 tot 
priesler gewijd. Men benoemde 
hem daarop in het klooSter tot 
leeraar van het oüde etl nieuwe 
verbond ; in 1803 beriep men 
hem als hoogleeraar naar Sah

burg, vervolgens naar Krakau, 
Praag en Weenen; overal on-
derwees hij met onderscheiding, 
en bekrachtigde zijn woord door 
zijne werken. Van 1822—24 
benoemde de metropolilaan vatt 
Salzburg, AUGUSTINUS GRÜBER, 
onzen ZäNGERLE tot bisschop 
van Seckau. Den 31 October 
1824 nam hij bezit van zijn 
sedert 1805 herderloos dioeees, 
waarvan hem tevens de adminis-
tratie werd opgedrageh. Gedu^ 
rende 24, volle jaren werkle 
ZäNGERLE nu als een waarlijk 
apostolische bisschop en streed 
moedig en onvermoeid tegen het 
Josephismus, en de door het-
zelve in het leven geroepene 
bureaucratie, hetwelk hem te 
meer tot eer verstrekt, dàar hij 
onder het gezamenlijke Oosten-
rijksche episkopaat langen tijd 
de eenige was, die zieh niet 
onlzag ook aan gezâgvoerders te 
mishagen, wanneer het om de 
eer Goda te doen was: Unicus 
est Romanus Episcopus in Aus* 
tria (er is slechts een wäre 
Roomsche bisschop in Oosten-
rijk), zeide Paus GREGORIUS XVI, 
over ROMANUS ZäNGERLE äpre-
kende, toen Z. H. hem den 18 
Junij 1844 , tot zijnen huisprß-
laa'l, assistent bij den Pausselij-
ken Stoel en Comes Romanus be
noemde. Met volle regt kon zijn 
levensbeschrijver Dr. A . SCHLÖR, 
in de Wiener Kirchenzeitung, 
1849 N.o 9 , op hem alsmolto 
toepassôn :. Vivit Dominus, qata 
reclus es lu et bonus >.."$el* 
satrapis non places (zoo waar 
als de Heer leeft: ik vind m 
u niets dan opregtheid en goed-
heid maar den vorsten 
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behaagt gij niet) 1 Kon. XXIX, 
6. — Men moot hier echter by 
opmerken, dat hem het keizer-
lijke hof, keizer FRANZ en FER
DINAND, persoonlijk zeer genegen 
waren, maar het rampzalige 
slelsel hem in vijandscbap met 
de bureaucraten wikkelde. ZäN-
GEBLE overleed in 1848. 

ZANNONI (JOANNES BAPTISTA), 
een oudheidskenner, te Florence 

• in 1774 geboren, gafgedurende 
eenigen tijd openbare lessen in 
het Hebreeuwsch, en word in 
1798 aan de geestelijkheid der 
parochia van Sta. Felicita toe-' 
gevoegd. Bij predikte met den 
grootsten bijval en het meeste 
nut in de stad en ten platten 
lande, en liet die bediening 
niet varen, dan toeh hij be-
noemd werd tot opziener der 
galerij vart Florence, aan wel
ker uitbreiding hij met ijver 
werkte. Bij was secretaris der 
akademie delta Crusca,,toen hij 
den 1 2 Augustus 1832 overleed. 
Er bestaan van hem honderd 
t'wee-en-derlig geschritten over 
de oudheid- en letterkundej over 
de kunsten en verschillende on* 
derwerpen van geleerdheid* 

* ZEDLITZ (KARL ABRAHAM J 
vrijheer VON), koninklijk Pruis-
sisch staatsminister in 1731 in 
Silezie geboren, begön zijno 
openbare loopbaan in 1757 bij 
het kamergeregt in Breslau*. 
Veelvuldige kennissen, vereenigd 
met eene zeldzame scherpzinnig-
heid en eene. onafgebrokene 
werkzaamheid dedon - hem in 
negen-jaren de meest verschil
lende ambtsbetrökkingen tot de 
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hooge waardigheid van president 
der Siiezische opperambts-rege-
ring, van het opper qonsistorié 
en van het pupillen-collegie door-
loöpen. Den 18 November 1770 
benoemde hem FREDERIK de 
Groote tot zijnen geheimen S taa ts -
en justitie-minister en tot pre-

' sident van de geheime opper*regt-
bank. Tegelijkerlijd werd hem 
het bijzondere opzigt over het 
beheer van justitie in /Vm*sdfe, 
Gelder, Mark, Kleef, Maagde* 
butg i Pommer en, Halberstadt ; 
Minden enz. opgedragen. Vor
der beheerde h i j , gemeenschäp^ 
pelijk met den groötkanselier y 
het crimineel département der 
gèzamenlijke konirtklijkô landen; 
In 1771 verwisselde hij dezen 
gèwigtigen werkkringj met de ' 
portefeuille van het département 
van kerkelijke zaken, hetöpper 
curatorschap der üniversiteiten 
enz. Ook deze betrekking liet 
hij in 1788 varen en de behende 
heer VON WÖLLAER trad inzijne 
plaats. Daarentegen belaslte zieh 
deze werkäame minister weder 
met het département van jdstitie 
van verscheiden provinciëiii e*h 
nog in hetzelfde jâar versierde 
hem de vorst met de vdornaam-
ste köhinklijke orde. Doch reeds 
den 3 December 1789 ging Inj 
zijne lartdgoederen in Silezië 
betrekken, waâr hij ih 1791-te 
Kapsdorf bij Schweidnitz dver> 
leden i s , een geschrift over de 
Baden van Charlottenbrmn № 
latendo. 

ZÈLADA (FRANCISGUS XAVERIUS), 
kardinaal, in 1 7 Ï 7 uit eene 
oorsponkelijk Spaansche familie 
geboren, wijdde zieh reeds vroeg-



572, Z E L. 

tijdig aan den geeslelijken slaat 
toe , en onderscheidde zieh te 
Rome, door den smaak welken 
hij voor de kunslen en schoone 
lelteren aan den dag legde. Tot 
bibliothekaris van het Valikaan 
benoemd had hij groolelijks deel 
aan de verheffing van Pius VI,» 
die hem met de waardigheid 
van slaats-secretaris hekleedde, 
Hij legde zijne posten neder in 
1 7 9 6 , e n , te oud om zijnenl 
meester in de balljngschap te vol-
gen, nam hij de wijk naar den 
omtrek van Rome alwaar hij ver-
geten leefde. Hij kon echter nog 
deel nemjen aan het conclave, 
in 1799 te Venetie gehouden, 
waarin Pius VII verkozen werd, 
en keerde in het gevolg van-
dien Opperherder naar Rome 
terug. De kardinaal ZELADA 
overfeed in" 1801. Men heeft 
van h e m : De nummis aliquot 
cereis uncialibus epistola, Rome, 
1778, in 4 > , met platen. Dit 
stukje is zeer zeldzaam geworden. 

ZELTER (KARL FRIEDRICH) , 
director der zang-akademie in 
Rerlijn, en aldaar'den 11 De
cember 1758 geboren. Voigens 
den wil zijns vaders, die een 
metselaar was en dit beroep 
met het beste gevolg, doch naar 
de öude manier uitoefende, 
Bioest ook de zoon in hetzelve, 
doch voigens de.nieuwere wijze, 
worden opgeleid, wijl de ver
ständige man wel, inzag, dat 
het laatste, in hel door FREDERIK 
II verfraaide Rerlijn noodzake-
lijk was geworden. Hij liet zijn' 
zoon het gymnasium van Joa
chimsthal bezoeken ten , in de 
wiskunde, het teekenen en de 

loörtkunst onderwijzen. Eerst 
loen de jongeling 17 jaren oud 
was, zou hij den geheelen leer
gang ' van het händwerk ten 
einde brengen. Doch loen hij 
zijn 18.e jaar bereikt had , ver--
viel hij in eene langdurige ziekte, 
die zijn leven in gevaar bragt, 
van welke hij niet. dan zeer 
langzaam herstelde, en gedu-
rende dit treurige tijdperk ont-
waakte zijne zucht voor de 
toonkunst, die weldra tot.eene 
hartstoglelijke ingenomenheid 
voor muzikaie voortbrengselen 
Steeg. Om onafhankelijk : te 
worden, zieh aan de gestreng-
heid zijns vaders, welke onver-
anderlijk op de voortzelting des. 
handwerks bleef aandringen', te 
onlgaan, en zieh vervolgens 
gedurende zijn geheele leven aan 
de praktische toonkunst te kun-
nen loewijden, legde hij zieh 
met zulk eenen ijver op het 
handwerk loe, dat hij binnen 
weinige jaren zijn proefstuk als 
metselaar met eere maken kon* 
en zieh daarop als zoodanig 
zelfstandig vestigde. Hij slond 
in zijn 25. E levensjaar, en leerde 
langzamerhand het burgerlijk 
aanzjen en het voordeel op prijs 
stellen, dat zijn metselaars be
roep hem aanbragt, daar -hij 
zieh ook weldra over menig 
bouwwerk mogl Verheugen, het-
welk onder. zijne leiding verrezen 
Was; op deze wijze begon hij 
tbans met lus t , en om zieh 
zelven, datgene uilteoefenen, 
•wai hem vroeger een afkeerige 
last geweest was. En voor de 
göliefde toonkunst bleef er loch 
ook nog tijd, en raad over, de 
la.als.le zelfs in veel hoogeren 
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z in , dan hij denzelven vroeger 
gezocht had. Hei eenvoudige 
viool- en klavierspeien, en het 
zingen van al helgene, wal hem 
onder de band kwam, kon hem 
hiet meer le Vreden stellen; hij 
haakte näar iets hoogers, iets 
diepers in de kunst , en waar 
hij naar haakte, dat wilde hij 
zieh eigen maken. Daartoe 
echter had hij hulp noodig, en 
deze zocht hij bij den bekwaam-
sten man, die Berlijn bezat, bij 
FASCH. Hij ondersleunde zijnen 
onderwijzer in het m0eijelijk 
ambt van director der Berlijn 
sehe zang-akademie, en bewees 
hem zijnen dank, na den dood 
des meesters in 1800 door eene 
uitmunlend zamengestelde schil-
dering zijns levens, zijner Ver
diensten en van zijnen'geheelen 
werkking. In 1809 benoemde 
hem' de koning wegens zijne 
veelvuldige Verdiensten ten op-
zigte van de zang-akademie tot 
professor der toonkunst, waar-
door hij ook lid werd der Ber
l iner akademie van wetenschap-
pen en kunsten, ook beriep hij 
hem ter verbetering der (protes-
tantsche) kerkmuzijk haar Ko-
ningsbergen. ZELTER stichtte in 
Berlijn de liederlafel. Hij was 
tweemalengehuwd. Zijne tweede 
vrouw, eene geborene PAPPRITZ , 
was eene der meest gevoelvolle 
zangeressen aan de Berlijnsche 
zang-akademie. Hij zette steeds 
zijn ,handwerk voort, want de 
opvoeding en het onderhoud van 
elf hinderen maakten eene spaar-
zame huishouding noodzakelijk. 
ZELTER overleed den 15 Mei 
1832. A1Ä componist koos hij 
zekere soorten van muzijk, en 

bepaalde zieh tot dezelve. Het 
origineelste is hij in zijne hu
moristische gezangen, waarin hij 
onder het masker van grooten en 
zwaarmöedigen ernst van uit het 
hart in het hart dpet lagchen. 
Als director der zangakademie, 
afkeerig van de dwalingen der 
nieuwere componisten, trachtte 
hij de oüdere kerkelijke vökaal-
muzijk in gestadige herinnering 
te houden. Hij stond in naaüwe 
vriendschaps-betrekking met 
FICHTE en later met GÖTHE; 
met den laatste Voerde hij van 
1796—18S2 zulk eene drukke 
briefwisseling, dat dezelve 6 
dl.", in 8.^°, beslaat. Behalve 
de Biographie van FASCH leverde 
ZELTER een uilmuntend opstel 
over HATDNS Composition en 
GÖTHE'S Kunst des,Altherthums; 
— eenige bijdragen (ot de Leip
ziger Musik Zeitung; eene ver-
zameling van kleine Balladen 
en Liederen voor het klavier, 
Berlijn, 1803. Eindelijk heeft ' 
men in zijne nalatenschap ge- • 
vonden, zijne Autobiographie, 
en Dagboeken over bijzondere 
reizen. 

* ZENKER (JONATHAN KARL), 
een kruidkundige, den 1 Maart 
1799 te Sundremda inhetWei-
marsche geboren, was de zoon 
van den predikant aldaar, en 
toonde van zijne jeugd af eene 
groote genegenheid voor de plan-
ten-wereld; hij kwam in 1813 
op het gymnasium te Weimar, 
in 1818 op de universiteit te 
Jena, öm zieh aan detheologie 
toetewijden; in 1821 echter 
begon hij zieh op de beoefening 
der natuurkundige wetenschap-
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pen en der -geneeskunde toete-
leggen; in 1823 kwam hi] als 
begeleider van eenen jongen 
Hamburger naar Dresden, alwaar 
hij de voordragten aan de ge-
nees'-beelkundige akademie by-
woonde; in 1825 keerde hij 
naar Jena te rug, en werd al-
daar tot Med. Dr. gepromoveerd, 
nadat hij vroeg6r reeds den doc-
toralen graad in de wijsbegeerte 
had bekomen, In 1820 trad 
hij als privaalrdocent op, werd 
in 1828 buitengewoon hoogleer-
aar in de wijsgeerige faculteit, 
in-1836 gewoon hoogleeraar in 

• de geneeskunde en hofraad, en 
in hetzelfde jaar tweede opzie-
ner der natuurkundige verza-
meling in Jena, doch overfeed 
reeds den 6 November 1837, 
Zijne belangrijksle schriften zijn? 
l.o Das thierische Leben und 
seine Formen, Jena, 1 8 2 8 ; — 
2.Ö Merkantilische Waarenkunde, 
oder Naturgesefiichte der wich
tigsten Handelsartikel, 2 d l . u , 
Jena, 1829^-32 , met platen; 
T 3.P Die Pflanzen und ihr 
wissenschaftliches Studium, Ei
senach, 1830; — 4.o Planlae 
indicae, 2 decaden, met platen, 

Jena, 1835; -r- 5.0Historisch-
topographisches Taschenbuch von 
Jena und seiner Umgebung, Jena, 
1 8 3 6 ; — 6.o Flora von Thü
ringen , ib. 1836—37. 

* ZENTNER (GEORG FRIEDRICH , 
v r p e e r VON), koninklijk Bei-
jersch fitaatsminister en rijks-
raad, den 27 Augustus 1752 
te Heppenheim van burgerlijke. 
ouders geboren, ontving zijn 
eerste onderwijs van de Jesui
ten in Mannheim, ensludeerde 

vervolgens aan de universiteit 
van Heidelberg. Om zieh in de 
Fransche laal te.oefenen, bragt 
hij anderhalf jaar te Metz en 
Nancy door, begaf zieh hierop 

. naar Göttingen, praktiseerde 
eenen körten tijd aan het rtjks-
kamèrgeregt te Wetzlar en werd 
in- 1777 tot hoogleeraar van 
het staatsregt in Heidelberg be-
noemd. Alvorens zijn lee'raars-
ambt werkelijk teaanvaarden, 
bekwam hij van den keurvorst 
KARL THEODOR de vergunning, 
om nog twee jaren aan eene 
geleerde reis te mögen besteden, 
Hij begaf zieh alsnu bij herha-
ling naar Göltingen en naar 
Weenen, om de wijze van he-
handelen aan de rijks-hofraden 
te leeren kennen. In 1779 ein-
delijk opende hij te Heidelberg 
zijne voorlezingen over het staats
regt, welke eenen buitengewonen 
toevloed van hoorders hadden. 
Heeds vroeger wegens zijne diepe 
kennis als publicist in Staats-
zaken le raad geroepen, werd 
hij door den keurvorst MAXI-
LIAAN JOSEPH', tpen deze in 1799 
de regering aanvaardde, dadelijk 
naar München beroepen, en tot 
geheimraad, jn bet ministerieel 
département der kerkelijke, en 
kort daarop der buitenlandsche 
aangelegenheden benoemd. In 
dezen en den daaropvolgenden 
tijd gingen er van hem belang-
rijke ver'ordeningen u i t , welke 
de verbetering van den staat 
des .onderwijs in de volks- en 
geleerde Scholen, en de uilbrei-
ding der beschaving len doel 
hadden- Bij de oprigting van 
het ministerie van binnenland-
sche zaken.in 1808 werdZE№ 
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NER inspecteur der afdeeling van 
Studien , in 1817 staalsraad en 
direcleur-generaal in het minis-
terie van binnenlandsche zaken. 
Na de promuigatie der Beijer-
sche staatsregeling in 1818, wel
ker bewerking en zamenstelh'ng 
wezenlijk aan den geest en de 
pen van ZENTNER toebehooren, 
versierde hem zijn koning eigen
händig" met het grootkruis der 
orde van burgerlijke Verdiensten. 
In 1819 werd hij in den vrij-
heeren-stand verheven, en tot 
het minister-eongres in Weenen 
gezonden, na zijne terugkomst 
met den titel van minister van 
S t a a t , tot lid van den minis-
terraad benoemd, en met aan-
zionlijke leengoederen in den 
Opperpalts hegiftigd, en in 1823 
eindelijk tot levenslange rijks-
raad, en lot werkelijken staals-
minisler van justitie verheven. 
In 1827 vierde hij zijn - vijftig 
jarig ambtsijubilö, ,en ontving 
de Lodewißs-ea Hubertusorden. 
Eenige jaren later zag hij zieh 
door, loenemende verzwakkingen 
des ouderdoms genoodzaakt, 
zijn ontslag te vragen, dathem 
in 1831 verleend werd. Den 2 0 
October 1835 maakte eene vol-
slagene uitpulling, na eenkort-
slondig ziekbed, aan het werk-
zame leven van den uitstekenden 
staatsman een einde. 

* ZERRENNER (HEINRICH GOTT
LIEB), een bekende volksschrij-
ver en Protestantsche kanselre-
denaa r . in 1750 te Wenigerode 
geboren, studeerde te Halle inde 
godgeleerdheid, werd onderwij-
zer te Klosterbergen, predikant 
te Bavendorf, super-inlendent 

te Derenbwg en overfeed in 
1811, als algemeen superinten
dent, consisloriaal en school-
raad te Halberstadt. Zijne echt 
populäire, duidelijke schriften 
hebben veel bijgedragen tot de 
opwekking der volksbeschaving, 
voornamelijk: l.o zijn Deutscher 
Schulfreund, met den Neuen 
Deutsch. Schulfreund, 46 deel-
.tjes, 1791—1811; — 2.o Volks
buch, 2 dl.», 1787,- — 3,P 
Schulbibel, 1799 ; verder 
4.o schoone i Predigten, 2 ver-
zamelingen, 1779—81; — 5.o 
Natur- • und Ackerpredigten , 
1783; — 6.0 Christliche Volks-
reden, 1785 e n z . - Zijn zoon, 
KARL CHRISTH. GOTTLIEB , treedt 
als psedagoog op eene waardige 
•wijze in het voetspoor zijns va-
ders, en is thans director van 
het seminarie voor schoolonder-
wijzers te Maagdeburg. 

* ZEZSCHWITZ (JOHANN ADOLPH 
VON), koninklijk Saksisch mi
nister van Staat, le Taubenheim 
in Opper-Lausnilz in 1779 ge
boren , trad , na eene zorgvul-
dige voorbereiding, in 1797 ̂  in 
dienst bij het Saksische Kara-
binier-regiment, en bragt later 
zijne vroeger reeds begonnen 
Studien aan de universileit'van 
Leipzig ten einde,'werd na den 
slag van Jena met een herigt 
van den bevelvoerenden generaal 
naar koning FREDERIB. AUGUST 
gezonden, in 1807 tot eersten 
luitenant en adjudant bevorderd, 
en bij de in 1809 plaatshebbende 
mobielverklaring des legers, als 
sous-chef van den generaal-
staf der tweede afdeeling, van 
het toenmalige zevende, door 
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BERNADOTTE gecommandeerde, 
armee-corps aangesteld- Zijn 
mililairc blik verwierf hem de 
bijzondere loégenégenheid van 
gemelden bevelhebber. Na het 
gevecht by Linz werd hij tot 
kapitein van den generaal-staf 
bevorderd en door NAPOLEON , 
wegens eene veranderde orga-
nisatie des légers, naar Frank-
fort toi den koning gezonden. 
In Augustus deszelfden jaars 
avanceerde hij. tot majoor, en 
werd bij d e , in 1810 daarop 
gevolgde nieuwe organisatie van 
het Saksische leger, als chef van 
den generaal-staf der door GÜT
SCHMIDT gecommandeerde cava-
lerie-afdeeling aangesteld. Zijne 
bevordering tot luitenant-kolonel 
volgde in Februarij 1812. Bij 
het begin van den veldtogt. van 
1812 werd hem de post van 
chef van den generaalstaf der 
tweede afdeeling des zevenden 
leger-corps opgedragen, en hij 
den 6 Julij deszelfden jaars reeds 
tot kolonel bevorderd en ttft 
commandant van het toenmalige 
Ulanen-regiment Prîns Clemens 
benoemd. Met hetzelve werd hij 
aan de fer verdediging van Ko-
brijn beslemde. infanterie-bri
gade vari KLENGEL toëgevoegd, 
en deeldè in den ongelijken strijd, 
waarin omirent 2500 man Saksi
sche troepen, tegen het geheele 
corps van TORMASSOW, waarvan 
er alleen meer dan 12,000 man 
in het gevecht werden gebragt, 
gewikkeld werden, na eenendap-
peren tegenstand van 10 uren, het 
ongelukkige lot der gevangen-
schap. Met het gevangen corps 
naar Kiew vervoerd, had men aan 
zijnen invloed bij de Russische 

gezagvoerders, de oprigling van 
een Saksisch hospilaal voor de 
mehigvuldige gekwelsten en 
zieken ' t e danken, zoo ook 
dat er zulk eene dienslorde in 
de gevangene.brigade werd on-
derhouden, als men dezelve 
siech ts zelden in krijgsgevangen-
schap zal aantreffen. Na zijne 
terugkomst uit Rusland werd 
ZEZSCHWITZ , als adjudänt bij 
den hertog van Weimar, die 
over het derde Duitsche leger-
corps het bevel voerde, aange-
sleld. In dezebetrekking woonde 
hij in 1814 den veldtogt in de 
Nederlanden bi j , en vergezelde, 
na het sluiten van den vrede, 
genoemden vorst, op eene reis 
naar Parijs en Londen. Den 
veldtogt van 1815 woonde ZEZ
SCHWITZ andermaal als staf-offi-
cier du jour van het derde 
Duitsche leger-corps bij. Bij 
het in 1816 opgerigte" Saksi
sche corps van het bezetlings-
leger in Frankriß ,• werd hij 
als chef van den generaal sfaf 
aan den deze troepen comman
derenden luitenant-generaal VON 
GABLENZ toegevoegd, doch in 
Julij 1817 tot generaal-majoor 
bevorderd. Nadat dit corps in 
1818 naar Saksen was terugge-
keerd, werd aan. ZEZSCHWITZ 
den eervollen last van gevolmag-
tigde bij de .militaire commis-
sie van den Duilschen-bond 
te Frankfort opgedragen. In 
1821 werd hij van deze zen-: 
ding teruggeroepen, en door 
den koning lot werkelijken ge-
heimraad, en tot president der 
kamer van krijgsadministralie 
benoemd. Als zoodanige stichtte 
hij het in Struppen bestaande 
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: opvoedingsgesticbt voor solda-

• ten-knapen, hetwelk thans riog 
I eene bijzondere beroemdheid ge-
I niet. In 1830 werd hij totcon-
j t ferentie-minister, en in 1 8 3 1 , 
; ' bij de nieuwe inrigting des be-
1 Stuhrs , onder bevordering tot 
I luitenant-generaal, tot minister 

van staat en van oorlog b e -
; noemd. Met zeldzame gaven 
; des geestes en des gemoeds uit-
j ge'rust, met eene innige liefde 

voor kon'ing en vaderland be-
zield , vond ZEZSCHWITZ in de 
hem thans geopende loopbaan 

' . een uitgestrekt veld van werk-
•zaamheid. Regt en gereglig-

;.- heid uitteoefenen was zijn on-
: afgebroken streven. Ook in de 
| zittingen dör kamers van 1833 
! tot 1837 gaf hij schitterende 

bewijzen zijner parlementaire 
bekwaamheden, en de wet over 

! de militaire pensioenen is voor-
I namelijk zijn werk. In 1838 
| moest intusschen zijn anders 

sterk ligchaamsgestel voor -de 
| inspanningen zijns geestes on-

derdoen. Op eene reis door de 
! Duitsche Staten, welke gedeel-
i telijk aan militaire doeleinden,. 
I gedeeltelijk echter ook aan de 

herstelling .zijner reeds wanke-
! lende gezondheid was toegewijd, 
| verergerde laatstgenoern.de aan-

merkelijk, en hij keerde zeer 
ziek • naar . Saksen terug; het 
latere gebruik ; der baden van 
Gastein was evenmin in Staat, 
om zijne gezonkene levenskrach-
ten weder in zoodanige mate 
optewekken, dat hij zijnen post 
van minister van oorlog verder 
zou kunnen.vervullen. Hijdeed 

; dus afstand van denzelven, en 
III. DEEL. M 
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de koning beloonde den S Sep
tember 1839, zijne trouwe, 
uitstekende diensten, met de 
opdragt van het commando der 
vesting Königstein, hetwelke 
hij tot weinige dagen voor zij
nen dood heeft gevoerd. Ook 
in deze betrekking behield hij 
niets slechts de liefde des légers, 
maar verwierf*ook de vereering 
en achting aller ständen uit 
den omtrek, zoodat, ' nadat 
hij den 2 Mei 1845 Was over-
leden, zijne plegtige begravenis 
daarvan het sprekendste bewijs 
opleverde. ; . , : 

* ZJMMER (PATRIZIUS BENÉDIC-
TUS), den 22 Februarij 1752,-te 
Abtsgmünd geboren, volbragt te 
Ellwangen de gymnasiale en filo-
zofische Studien waarna hij zieh 
aan de toenmalige universiteit 
van Dillingen op de beoefening 
der god- en regtsgeleerdheid 
toelegde. In 1775 tot priester 
gewijd, bekwam hij in 1777 
den post van repetitor van het 
kerkelijke regt in het studie-
convict te Dillingen, ' en in 
1783 dien van hoogleeraar der 
dogmatiek. In 1791 werd hem 
de pastorij van Steinheim ge-
geven, van waar hij in 1799 
als hoogleeraar der dogmatiek 
aan de universiteit van Dillin* 
gen en in 1800 naar Landshut 
beroepen werd. In 1806 ge-
pensioneerd, werd hem echter 
in 1807 weder een professorâat 
der oudheidkunde en schriftuur-
verklaring opgedragem- ZIMMER -
öyerleed in 1820. De voor-
naamste Schriften van dezen 
krachtvollen denker èn diep» 
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zinnigen thaoloog zijn : I.Q zijne 
Dogmatica,, generasi gedeelte: 
Veritas christianae religionis, 
2 dl,», Augsburg, 1789 ; —• 
speciaal gedeelte ; theologiae 
christ. special, 4 d l . n , Lands-
hut, 1802—1806; een werk 
dal zieh door eene oorspronke-
lijke en krachtvolle voordragt 
op de voordeeligste wijze on-
derscheidt ; — 2.o Philosophi~ 
sehe Religionslehre, Landshut, 
1825, een werk dat van echte, 
diepe bespiegeling getuigt; — 
3.o Philosophische Untersuchun
gen über den allgemeinen Verfall 
des menschlichen Geschlechtes, 
Landslmt, 1 8 0 9 ; « • 4,9 Pn-
tersuekungen über den Begriff 
und'die Gesetze der Geschichte, 
Manchen, 1817, Een herede-
neerd en uitvoerig verslag dezer 
gewigtige wijsgeerige schritten 
bespat in het Hoogduitsch van 
WIDHER (zie dat Art.) Hetzelve 
is opgenomen in de voortreffe-
jijke biographie van ZIMMER door 
J. M . SAILER, waarin deze voor 
zijnen, vriend een blyvend ge-
denkteeken oprigtle, Landshut, 
1822. 

* ZIMMERMANN (JOSEPH IGNAZ), 
een geleerde Jesuit , i n 1737 in 
het dorp Schenkon, in het kan
ten Lucern, geboren, werd door 
.zijn' vader, eenen weihebbenden 
landman, met zijnen jongeren 
broeder, in de klooslerschool 
van het Benediktijner-slift Muri 
geplaatst, en volbragt zijne gym-
nasiaalstudien te Lucern. Heeds 
vroeg trad hij aldaar in de orde 
der Jesuiten, en vormde zieh 
in dezelve tot eenen uitmun-
tenden onderwijzer. In 1765 

tot priester gewijd, werd hij in 
1 7 6 6 , als schoolgeleerde naar 
Solothum gezonden, om aan 
het collegie aldaar de rhetorica 
te onderwijzen. Toen hij eenige 
jaren later van hier als hoog
leeraar naar München werd he-
roepen, volgde hem derwaarts 
de hartelijkste liefde zijner Ger
lingen en de vereering der ge-
heele s tad , en bij zijne kort 
daarop gevolgde lerugkeering 
naar Solothurn, werd hij met al-
gemeen vreugde-gejuich ontvan-
gen. Na de ophefflng van de orde 
der Jesuiten, werkte hij langen 
tijd als hoogleeraar in Lucern. 
Van hem getuigt zijn dankbare 
leerling, de eerwaardige bisschop 
SAILER , dat hij aan zyn on-
derwijs vooral veel te danken 
had, daar ZIMMERMANN in zijne 
leerlingen bij het verklaren der 
oude klassieke schrijvers het 
gevoel voor het edele en schoone 
wist optewekken. ZIMMERMANN 
leidde eene vriendschappelijke 
vereeniging en briefwisseling tus-
schen zijne leerliqgen in Mün
chen en Solothurn, die hij onder 
den titel van : Briefe für Knaben 
von einer kleinen Sittenakade
mie, Soloth., 1772, in het licht 
gaf. Door zijne verrigtingen bij 
openbare examens, nam hij het 
publiek voor eenverbeterd on-
derwijs der jeugd in. In Lucern 
maakte hij de meisjesschool in 
het ürsuliner-klooster tot eene 
modelschool, die algemeen be-
wonderd en nagevolgd werd. 
Voor dezelvé schreef hij : Die 

junge Haushälterin, 3 , d l . n , en 
Die Kosttochter, twee der beste 
leerboeken voor het vrouwelijke 
geslacht van dien t i jd, die in 
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de laatste jaren zelfs herdrukt 
zijn. Voor zijne leerlingen ver-
vaardigde htj eene Lateinische 
Sprachlehre, Lucern, 1794 , 
en verscheiden tooneelstukjes, 
die bij het einde van het school-
jaar uitgeyoerd werden, deze 
ontlecnen derzelver stof raeestal 
aan de geschiedenis van Zwit-
serland, en onderscheiden zieh 
door zedelijke slrekking, voor-
treffelijke karakter-schilderingen 
en door den voor zijn vaderland, 
voor godsdienst en deugd gloei-
jenden geest des schrijvers, die 
in dezelve doorstraalt en schil
lert. Tot de voornaamste der-
zelve behooren; l.o Wilhelm 
Teil, treurspel in vijf bedrij-
ven, Basel, 1777; — 2.o Der 
verlorene Sohn, Augsburg, 
1 7 8 7 ; — S.o Erlaeh's Tod, 
jb. 1790; — 4.o Benoni oder 
Verbrechen und Gnade, ibid, 
1793. Doch niet alleen maakle 
ZIMMERMANN zieh verdienstelijk 
als onderwijzer en schrijver, en 
daardoor als bevorderaar van 
wetenschappelijke beschaving in 
het Catholpe Zwitserland, voor-
namenjk in de beoefening der 
Duitsche taal en letterkunde; 
ook als priester en orde-geeste-
lijke werkte hij met rijken ze-' 
gen. Zijn beminnenswaardig 
karakter, de goedheid zijns har
ten waren wijd en zijd bekend, 
en even als tot GELUERT, na-
rnen ongelukkigen van zeer verre, 
hunne toevlugt tot zijnen raad 
en zijne hulp. Een Protestantsch 
geeslelijke, aan wien hij op eene 
vrjendscbappelijke wyze zijne 
diensten bewees, zegt in een 
reisverhaal van hem, den Jesuit: 

И 

» het isonmogelijk, dezen man, 
wanneer men hem slechts ziel 
of hoort, niet dadelijk lief te heb-
ben." Voortdurende ziekelijkheid 
en toenemende verzwakking vah 
het zenuwgestel dwongen ZIM
MERMANN het ontslag van zijn 
professoraat te nemen. Hij leefde 
nog weinige jaren bij zy'nen 
broeder, die pastoor iaMerisch-
wanden was, in stille afzonde-
ring, en overleed aldaar den 9 
Januarij 1797. 

ZINGARELII (NICOLO), een be-
roemde componist, in 1752 le 
Napels geboren, was naauwe-
lijks 7 jaren oud, toen hij zijnen 
vader verloor; zijne bloedver-
wanten plaatsten hem in het 
conservatorium van Loretto, al-
waar hij FRÉNAROLI tot compo-
silie-meester had ; CIMAROSA , 
GIORDANELLO waren zijne stu-
diemakkers. Bij het • verlaten 
dier school Steide hij zieh bnder 
de leiding van den abbé SPER-
NAZA , ten einde met al de 
geheimen der muzikale théorie 
bekend te worden. In 1781 
componeerde hij Montézuma voor 
het tooneel van Napels. Dit 
s tuk, voortreffelijk ten opzigte 
van de overeenstemming (har
monie), was echter niet zeer 
zoelluidend (mélodieux) ; HAÏDN 
vond het zeer naar zijnen smaak, 
maar de Napolitanen juichlen 
het niet toe. ZINGARELLI ver-
liet van dien oogenblik af den 
gedwongen stijl, en de zoellui-
dendheid, welke hij in Alzinda, 
vier jaren later; te Milane ge-
componeerd, deed hooren, ver-
wierf hem den eersten bijval 
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als dramatisch componisi Een 
aantal opera's volgde op deze 
eerste proeven ; de meest toe-
gejuichte zijn : Pirro; Arlaser se; 
Borneo è Giulieta ; il conte di 
Saldagna; Ines de Castro; An
tigone ; verder twee oratorio's : 
la Distrusione di GierUsalemme, 
en il Triunfo di Davide. Na eene 
korle verschijning in Frankrijk, 
waar hij geenen enkelen titel 
bij zijnen roem voegde, werd 
ZINGARELLI in 1806 tot kapel-
meester van het Vatikaan be-
noemd, en wel als opvolger van 
GUGLIELMI, die overleden was. 
Van dat tijdstip af, hield hijop 
om voor het tooneel te werken, 
maar hij componeerde nog een 
aantal missen, vespers, motetten 
énz. Daarna tot directeur van 
het conservatorium van Napels 
benoemd, overleed hij aldaar 
in Mei 1837. 

* ZIZIANOPF (PAUL DIMITRIE-
WITSCH), de grondlegger der 
Russische heerschappij in Trans-
caucasie, de zoon van eeneh hoog-
geplaatsten Russischen ambte-
naar uit den vorstelijken stand, 
werd den .8 September 1754 
geboren. Reeds als vierjarige 
•khaap, op verlangen zijns va-
ders , bij het garde-regiment 
van PREOBUASCHENSKY ingeschre-
ven, was hij reeds in 1777 
tot kapitein-luitenant bevorderd, 
in welke hoedanigheid hij bij 
het regiment werkelijk optrad. 
Na een'e snelle bevordering tot 
luitenant-kolonel, werd hem 
reeds in 1780 het bevel over 
een Petersburgsch grenadier-re
giment toeverlrouwd. In den 
vrijen lijd des vredes hield hij | 

zieh met schrijven bezig; er 
zijn echter van zynen arbeid 
slechls vertalingen bekend ge
worden. Na de vredebreuk tus-
schen Busland en de Porte nam 
h i j , ofschoon zonder gelegenheid 
om zieh le onderscheiden, in 
1787 het eerst aan eenen veld-
togt deel. In de latere worste-
lingen tegen Polen deed hij 
zieh kennen als een bekwaam 
en dapper officier, en werd even 
als andere zijner krijgsmakkers 
wegens zijnen betoonden moed 
en beleid, met ingetrokkene 
Poolschegoederen beloond. Vorst 
ZIZIANOFF betrad het tooneel zij
ner toekomstige daden voor de 
eerste maal , toen hij in 1796 
onder het opperbevel van den 
graaf SDBOFP naar Transcaucasie 
gezonden werd. Dekuiperijen 
aan het Petersburger hof deden 
echter weldra den argwaan van 
keizer PAUL I tegen hem ont-
waken: hij werd teruggeroepen, 
naar zijne goederen verbannen, 
en-bleef tot na de vermoording 
des keizers in ongenade. De op
volger van PAUL, ALEXANDER I , 
Ste ide hem daarvoor schilterend 
schadeloos, daar hij hetmilitaire 
bestuur van Astrachan en het 
opperbevel in Tiflis — eene even 
zoo onafhankelijke als eervolle 
betrekking — aan hem opdroeg. 
In Transcaucasie heerschte toen-
maals groote verwärring; PAUL 
I , had in 1801 het , door vorst 
GEORGE X I I I , onder Ruslands 
bescherming geslelde land voor 
altijd bij zijn rijk ingelijfd 5 doch 
de inbezitneming was geenszins 
geheel voltrokken, en een door 
den Perzischen schach onder' 
steunden kroon-pretendent (vorst 
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ALEXANDER , de broeder van 
GEORGE X I I I ) was opgetreden , 
daarenboven loonden zieh ver
scheiden Chans vijandig, terwijl 
de bergbewoners, zoo als altijd, 
onrustig waren. Was de vroe-
gere staalkunde van Rusland 
op de vereenig'ing der Chans, 
op hunne bescherming tegen 
Perzie, op de omkooping der 
aanvoerders van de bergbewo
ners door rijke geschenken ge-
rigt geweest, zoo zette thans 
vorst ZIZIANOFF, wiens beheer 
in Transcaucasie in 1803 be-
gpn, de tegenovergestelde staat-
kunde voort; maatregelen van 
toegevendheid en zachtmoedig-
heid hield h i j , tegenover deze 
door hem voor roofgierig, arg
listig en trouweloos geachte 
volksstammen voor ongeschikt, 
hunne onderlinge oorlogen voor 
Rusland voordeehg, Slechts ihet 
enkele vorsten kwamen er bond-
genoolschappen tot stand. .Een 
der eerste maatregelen van vorst 
ZIZIANOFF, was het bevel lot de 
vervoering der voormalige ko-
ninklijke familie van Georgia 
naar Petersburg, ten einde de 
kuiperijen te barer gunste on-
mogelijk te maken. Een krijgs-
togt legen de Lesghiers, met 
oogmerk om zieh meester te 
maken van den reeds genoem-
den vorst ALEXANDER (hetwelk 
echter mislukte), opende de 
oorlogsmaatregelen van ZIZIA
NOFF ; in dat land; een voor 
oninneembaar gehouden Les-
ghisch dorp, Belokan, werd 
den 9 Maart 1 8 0 3 , slormen-
derha,nd veroverd, e,n onder 
den >go\veldigen indruk dezer 

zegepraal, onderwiei'pen zieh 
niet slechts de onmiddelbaar 
overwonnen distrikten, màar 
ook de Chan van Jelissui, een 
onafgebroken' bondgènoot der 
Lesghiers. Om het verworvene 
te behouden werd aan de Ala-
san de Alexanderschans aange-
legd. Nadat verder op den 4 
December deszelfden jaars , de 
vreedzame., onderwerping van 
het land van Mingrelie daardoor 
gevolgd was, dat deszelfs vorst, 
DADIAN , een zwager van den 
laatsten beheerscher van Geòr
gie , zijn in onafhankelijkheid » 
niet meer te behouden rtjk', 
aan Rusland had afgestaan, 
vorderde en bekwam ZIZIANOFF 
— om de grenzen naar dezijde 
van Persie en Turkijè, door de 
onderwerping der Chans aldaar 
in veiligheid te stellen — ter 
versterking zijner krijgsmagt 
twee regimenten voetvolk en 
100,000 zilver-roebels voor bui-
tengewone uilgaven. De on
derwerping van het chanaat 
Ganscha, welke thans het eerst 
moest volgen, gelukte aan ZI
ZIANOFF, onder; menigvuldige 
verliezen, ziekten in het leger 
enz. , door de , na eene bestor-
ming van anderhalf u u r , ge-
volgde inneming der sterke 
vesting Ganscha, den 4 Janu-
arij 1804. De Chan zelf was 
gevallen, Ganscha bleef onder-
worpen, bekwam den naam van 
Elisabethopol,, en eene 'Russi
sche, besetting. Zoo als vroeger 
Mingrelie, onderwierp zieh thans 
ook het , sederi dien tijd van 
twee zLjden door het Russische 
gebied ingeslolene ImerelM, 
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welks koning SALOMON den 2 5 
April 1 8 0 4 , met zyn geheele 
volk den eed van trouw aflegde. 
Doch de val van Ganscha had 
van den anderen kant de open-
bare vredebreuk van Penis met 
Rusland ten gevolge. Bij de daar-
opvolgende worslelingen met 
Persic, zien vrij deszelfs toen-
maligen kroonprins, den be-
roemden ABBAS MIBZA, als den 
voornaamsten kampvechter te-
gen ZIZIANOFF. Den 10 Junij 
1804 kwam het tot het eerste 
gevecht; de strijdkrachlen der 

.Perzers waren le zeer verspreid; 
ZIZIANOFF sloeg de eene hunner 
legerscharen na de andere; den 
21 Junij den prins ALKXAHDBR, 
met 18,000 man bij het kloos-
ter Etschmiadsin, den 2 5 Junij 
den prins ABBAS-MIBZA, met 
12,000 man voetvolk en 8000 
ruiters; kort daarop den schach 
zelven met 27,000 man bij het 
dorp Kalagiri', de Perzers ver
loren hierbij meer dan 7000 
man aan dooden en gekwetsten, 
hunne geheele legerplaals, vier 
väandels, zeven veldslangen, 
alle op den weg geroofde schat
ten en eenen grooten voorraad 
van levensmiddelen, waaraan de 
Russen reeds groot gebrek leden. 
De toenmälige sterkte der magt 
van ZIZIANOFF wordt door de 
Russen opgegeven 30,000 man 
voetvolk, benevens regelmatige 
en onregelmalige ruileri j , en 
slechts 1 2 slukken gesctiuts te 
zijn. Ongelukkig was ZIZIANOFF 
met de thans ondernomene be-
legering van Eriwan. Vroeger 
reeds hadden nederlagen van an
dere generaals, ziekten in het 
leger en gebrek aan levensmidde-

l eu , zijne krachten merkelijk 
verzwakl, cn algemeen, zelfs in 
Petersburg, was de Vrees voor 
het lot der Transcaucasische ver-
overingen. ZIZIANOFF bleef gein
ten en bragl den, op den 4 Seplb. 
begonnen, terugtogt van de po» 
sitie van Eriwan in het geheel 
gelukkig ten uitvoer; doch door 
ziekten werden hem 400 man 
weggemaaid. Den 2 2 Septem
ber had hij Tiflis weder bereikt, 
en zijne tegenwoordigheid her-
stelde dadelijk het vroegere ver-
irouwen. Beslissende veldslagen 
met de Perzers werden thans 
door ZIZIANOFF vermeden, en 
hVj besloot zieh tot de onder-
werpiog der naburige Chans te 
beperken. "Verscheiden derzelvö 
onderwierpen zieh i n het begin 
van 1805 vrijwilliglijk. Weldra 
echter werd, n a het mislukken 
aller onderhandelingen met Per
sie, een nieuwe worstelstrijd 
legen dezelve onvermijdelijk ; 
de Schach spoorde de geloovi* 
gen van Geòrgie tot den opstand 
aan. De Russische strijdkrach
len waren betrekkeltjk zeer ge
ring en ook nadat ZIZIANOFF de 
Kaspische flolille lot zijne hulp 
had doen aannaderen, konden er 
door hem gewiglige enduurzame 
uitkomsten niet bereikt worden. 
Desnieltemin vlugtte voor hem 
de Schach, die met 40,000 
man den Arances was overge-
trokken, en ABBAS MIUZA brak, 
om niet door de Russen in 
den rug te worden aangevallen, 
de intusschen beproefde belege-
ring van Elisabethopol op , met 
achierlating van den geheelen 
krtjgsvoorraad zijner legerplaats. 
ZIZIANOFF nam thans de rigting 
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naar do Kaspisehe Zee, waar 
tot dusverre de krijgsverriglin 
gen van Umland geene resul-
taten hadden opgeleverd. Op 
net berigl van steeds toenemende 
verliezen en ongelukkige onder 
nemingen, brak ZIZIANOFF , of-
schoon toenmaals hevig aan eene 
koorts lijdenda, tegen het einde 
van November 1805, met 16,000 
man voetvolk, benevens ruiterij 
en geachut van Elisabethopol 
o p , persoonlijk in zulk eenen 
toestand, dat men hem meer-
malen des daags onder den open 
bemel, bij regen en sneeuw, 
van het paard ligten en op den 
grond moest lalen uitrusten. 
Onderweg werd' het chanaat 
Sehirwan met Rusland veree-
nigd (25 December 1805) en 
Baku, den 3 0 January 1806 
bereikt. ZIZIANOFF, met den Rus
sischen generaal SAWALISCHIN 
vereenigd, eischle den Chan tot 
onderworping o p : er werden 
onderhandelingen aangeknoopt, 
en de 8 February tot de overgave 
bestemd. Des morgens trok ZI
ZIANOFF met 200 man op, vond 
op eenen kleinen afstand van 
de stadspoorten de oudsten, die 
hem ten teeken van onderwer-
ping de sleutels der stad, be
nevens brood en zoutaanboden. 
Honderd schreden voor de ves
ting verscheen ook de bevelheb-
ber , HUSSEIN Küti CHAN , door 
vier ambtenaren vergezeld. Ter-
wijl hy* den vorst kruipend na-
derde, werden er achter hem 
twee schoten gelost, van welke 
het eene ZIZIANOFF op do plaats 
doodde. Onmiddelly'k däarop 
deed de bezelting eenen uitval, 

M m 

an dreef de ovèrrompélde Rus
sen lerug. Voor Busland was 
de dood van ZIZIANOFF aen zwaar 
verlies. In dria jaren had hij 
als ambtenaar en als veldheer 
veel gewerkt. Men heeft hem 
eette geheele nieuwe fegeling 
der regtspleging in Geòrgie, en 
vele andere gewigtige verbele-
ringen te danken, zoo als? de 
herstelling der doór de Perzerö 
vermeide drukkerij, de voorzie-
ning des lands mei boeken in 
de volkstaal, het aanleggen van 
eenen botanischen tuin in Ti-
flis, het uillokken van bekwame 
artsen, maatregelen terbescher-
raing van den Russischen handel 
opieZwarteZee, enz. Generaal 
B u i i G A K O F F , die in 1806 de stad 
Baku innam, liet het Jijk van 
vorst ZIZIANOFF , dat men in 
eenen kuil bij de poort begra-
ven had, qpdelven, in de Ar* 
menische kerk aldaar bijzätten, 
vanwaar het later te Tiflis in 
de Sionskerk kwäm. De rege
ring heeft ook te zijner eer eon 
gedenkteeken doen opriglen. 

* ZOUTMAN (JOHAN'ABNOLD), 
een der beroemdsté Nederland-
sche zeeheldert van den latéreh 
üjd, den 10 Mei 1724, op den 
mize Kanlwijk, later Doesrust, 

onder Beeuwijk bij Gouda, waar 
thans eßn korenmolen S t a a t , ge-
)oren, sproot. uit een braaf Hol-
andsch geslacht, en klomdoor 

zijne künde in de zeezakert, 
zijne werkdadige vaderlandsliefde 
en dapperheid, door alle lagere 
rangen in het zeebewind, tot 
den aanzienlijken rang van vice-
admiraal van Holland en West-
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Vriesland op. Hij heeft vooral 
zijnea naam der onsterfelijkheid 
gewijd, door zijnen betoonden 
moed en beleid, ea zijne be-
haalde overwinniog op de En-
gelschen in den zeeslag van 
Doggersbank, den 5 Augustus 
1781 geleverd, bij welke gele-
genbeid ZOBTHAN als schout-bij-
nacht het bevel over de Hol-
landsche vloot V o e r d e , bestaande 
uit 7 oorlogsschepen, 7 fregal-
len en een kot ier , behalve 
eenige adviesjaglen en uilleg-
gers , en welke vloot bestemd 
was , om 7 2 koopvaarders door 
de Noord-xee en het Schagerak 
tot aan het Kattegat te geleiden, 
en de scbepen uit de Noordscbe 
havens, die naarNederland wil
d e n stevenen, lerug tebrengen. 
Den 1 Augustus van Texel uitge-
zeild, k w a m de vloot op Zondag 
den 5 daaropvolgende, met het 
aanbreken van den dag, op de 
hoogte van Doggersbank (eene 
groóte zandplaat in de Noord-
zee, nabij de Deensche kus t ) , 
waar men weldra eene Engel-
sehe vloot ontdekte, bestaande 
uit 15 o f 16 zeilen, die te zä
unen 60 stukken geschuls en 
1174 manschappen meer voer-
d e n dan de Nederlandsehe vloot, 
door den Engeischen vice-admi-
raal HTDE PARKE« gecomman-
deerd werd, en de N. 0 . wind 
in haar voordeel had j met dries-
ten overmoed, als zeker v a n 
.de overwinning, naderde de Eh-
gelsche de Nederlandsehe vloot 
•tot op een snaphaanschot af-
stand, gaf dadelijk vuu r , het-
welk ZOUTMAN niet ten achleren 
bleef onmiddellijk te beanlwoor-
d e n . PARKER plaatste zieh regt 

tegen over het schip Admiraal 
de Ruiter, door ZOUTHASzelven 
gevoerd, die de mindere raagt 
van zijn schip door dapperheid 
en beleid ruim vergoedde. Twee 
Engeische schepen werden spoe-
dig zoo gehavend, dat zij den 
strijd moeslen vertaten; doch 
ook van de Nederlandsehe zijde 
had men reeds bij den aanvang 
van den slag te belreuren dat 
de dappere kapitein BENTISK 
(zie dat Art.), die naast ZOUT
MAN in de l inie , het schip de 
Batavier voerde, door eenen 
zwaren kogel doodelijk in den 
linkerschouder werd gekwetst; 
doch spoedig door den tweeden 
kapitein BOSCH vervangen, doet 
deze de Batavier op den vyand 
losbranden, noodzaakt het En-
gelsche schip de Bienfaisant, 
van 64 stukken , aftedeinzen, 
en wreekt op deze wijze het 
verlies van den dapperen BEN-
TINK. De geestdrifl onder het 
Hollandsche scheepsvolk was zoo 
groot, dat hoe meer het kogels 
hagelde, de matrozen des te 
meerhun hoesee! verdubbelden, 
en de gekwetsten zieh ijlings 
lielen verbinden, omoogenblik-
kelijk daarna naar hunne posten 
terugtekeeren. Daar de vijand 
echter door de linie scheen te 
willen breken, zoo gaf ZOUTMAN 
bevel eenige stukken met dub-
bei scherp te laden; dit heische 
vuur en eene hagelbui van ko
gels , met eene onbegrypelyke 
snelheid op den vijand losgela-
ten, deed den laalste zwaarge
havend bij den wind opsteken 
en den aftogt blazen. De over-
winnende vloot kwam den 12 
en 13 Augustus 1781 met de 
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koopvaarders behouden binnen 
Texel. Onbedenkelijk groot was 
de vreugde, onbeschrijfelijk de 
verrukking, die de behaaide 
luisterrijke zege in Nederland 
leweeg bragt; mengalmdedeh 
lof der helden van Doggersbank 
uit — waarloe, behalve ZODT
MAN en de reeds genoemden, 
nog beboorden de kapiteins J. 
H . VAN KlNSBERGEN, S. DEDEL, 
H . RlETVELD , W . VAN BRAAM , 
STAKING, BRAAK, enz. — De 
schout-bij-nacht werd tot beloo-
ning voor zijnen betoonden hel-
denmoed en beleid, tot den 
rang van vice-admiraal extra-
ordinair van Holland en West-
Vriesland aangesteld, terwijl 
hem eene gouden medaille, 
zoodanig als de staten-generaal 
toenmaals aan de buitenlandsche 
gezanten, bij hun verlrek, ge-
woon waren te geven, met eene 
gouden keten , benevens eenen 
gouden degen werd vereerd, 
daarenboven legden hem de sta-
ten van Holland in 1784, eene 
levenslange jaarwedde van vier: 
en-lwintig honderd gulden toe 
(ook de kapiteins, die zieh in 
den slag onderscheiden hadden, 
werden in rang bevorderd, en 
vereerend beloond). Sinds dat 
tijdstip tot aan zijnen dood, 
den 7 Mei 1793, te 's Graven-
hage voorgevallen, vindt men 
weinig bijzonders meer uit het 
leven van ZOUTMAN geboekstaafd. 
Men verhaalt echter nog van 
hem dat Inj kort na den slag 
van Doggersbank een reisje door 
Holland deed,: en zieh bij die 
gelegenheid eenige dagen te 
Gouda ophield, - waar men te 

M m 

zjjner eer in de fraaije St. Jans-
kerk een orgelconcertgaf, waarin 
door den beroemden HESS ver
scheiden uilmuntende slukken 
werden uitgevoerd, toen ZOUT
MAN, aldaar in een eeregestoelte 
gezelen, en doorvele aanzienr 
lijke personen omringd, berigt 
werd, dat eene boerin met hä
ren man hem begeerde te s p r e r 
ken. Oogenblikkelijk'laat Inj 
haar naderen, en herkent in 
deze eenvoudige vrouw zijne 
gewezene minne, hijiomhelst 
haar hartelijk, stört tränen van 
aandoening, plaatst haarnevens 
zieh, terwijl hij haar gestadig 
de handen drukte. Uilmuntend 
was het spei van HESS, doch 
alles scheen slechts oog en oor 
voor ZODTMAN en zijne minne te 
hebben, terwijl deze trek tovens 
bewees dat ZODTMAN niet slechts 
als held, maar vooral ook als 
edelaardig en gevoelig mensch, 
de hoogachting en liefde, welke 
men hem allerwege toedroeg, 
in ruime mate verdiende. 

* ZSCHOKKE (HEINRICH), in 
1771 te. Maagdeburg geboren , 
was de jongste zoon van eenen 
welgestelden lakenwever, slu> 
deerde in het gymnasium zijner 
geboorteplaats, doch opehbaarde 
weldra eenen afkeer van ernstige 
S t u d i e n , en daarentegen eene 
zekere neiging tot godsdienstige 
dweeperij. Daarbij was zijn jeug-
dig h o o f d , ofschoon op zelf-
standige, eigone wijze,. werkzaam. 
genoeg. ' Verteilingen van oude 
daglooners en knechten waren 
hem aangenamer dan spraak-
kunst. Uit Robinson Crusoe 
5 
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en Buisend-en-een Nacht putte 
hij • voedsel voor zijnen gèest,. 
Reeds met zijn twaalfde jaar 
openbaarde zieh zijne zucht , 
om in een dagboek Zelfbesckou-
wing (Selbstschau) te houden. 
Men begreep hem niet , en hij 
wreekte zieh hierover door op-
geblazenheid. Een scholierstreek 
noodzaakte hem eindelijk tot 
de vlugt. Zeventien jaren oud 
zijnde, week hij naar Schwerin, 
begaf zieh onder de tooneel-
spelers en werd tooneeldiehter 
bij een rondtrekkend gezel-
schap. Eene tweejarige omdo-
ling (Irrfahrt) *— zegt hij in 
zijne Selbstschau •— sehonk hem 
de noodige opgewektheid (LeicÄJ-
muth), die hem bij zijne neer-
slagtigheid (Kopfhängerei) ont-
brak. Toen het gezelschap zieh 
ontbönd, begaf hij zieh naar dé 
hoogeschool te Frankfort a. d, 
0., beoefende de godgeleerd-
heid, wijsbegeerte en dichtkunst 
en schreef den Bandit Abällino. 
Met groot gedruisch verscheen 
het dramatisch gedrogt op alle 
Dùitsche tooneelen. ZSCHOKKE 
schaamde zieh later over dêze 
misgeboorle, en verbeterde de-
zelve uit al zijn vermögen, want 
het publiek wijde het monster 
niet missen.. ZSCHOKKE schreef 
het stuk tijdens zijne godsdien-
stige verwarring; de twijfeling 
had het , builendien van vaste 
grondslagen ontbloole, geloof in 
hem verdelgd, en de Abällino 
predikte openlijk het seepticis-
mus. ZSCHOKKE keerde als can- '. 
didaat der théologie naar zijne ' 
geboorleplaals terug en begon 
te prediken; doch de thahsu i t -
barstende Fransche omwenteling 

werkte op eene överweldigende 
wijze op zijnen geest eh hij zag 
in al de gruwelen van Frank* 
rijk,» siech ts wanhopige nood-
weer eener door hooggeplaatstö 
adellijken en priesters verdrukte 
nalie." Zijne handelingen en 
voordragten sloten' voor hem de 
loopbaan van Protestantschett 
predikant in Pruissen> hijdoor-
kruiste Duitschland, en kwam 
in Zwitserland aan. Zijn droom 
van republikeinsche gelijkheid 
was weldra vernietigd. Intus-
schen vond hij aldaar PESTA
LOZZI, USTERI, MGELI. Hij 
ging naar Parijs; ook het ge* 
loof aan den grooten, echten 
vrijstaat der Franken werd al
daar bij hem beneveld. Hij 
wilde naar Bom, zonderaldaar 
eenig doel te hebben, doch vooraf 
nog in de , tusschen de bergen 
verscholen, Zwilserscho kantons 
herdersvolkett opzoekeh, om bij 
dezelve welligt de echte demo
cratic te vinden. Zoo kwam hij 
te Chur (Goire), waar hij het in-
stitaut nu Reiehendubezöcht, in 
hetwelke drie jaren te voren de 
loenmalige hertög.van Charires,, 
later LODEWIJK PHILIPPUS (zie 
dat Art.), koning der Fransohen, 
in zijne ballingschap als onder-
wijzer eene schuilplaats Vond. 
De neiging tot een werkzaam 
leven deed ZSCHOKKE met geest-
drift het onaanzienlijke, doom-
achtige pad van het öhderwijs 
inslaan, Hij belasttezichin 1797 
met de leiding van het seminarie 
van Marschlins en Haldenstein 
in Reichenau. Zijne Geschichte 
des Freistaals"-der drei Bünde 
im hohem Rhätien verwierf bem 
het Zwitsersche burgerregt. De 
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inrigling bloeide o'nder hem. In-
tusschen werd de Zwitsersche 
bodem door Fransche legerscha
ren bedekt. ZCHOKKE verhief 
zieh tegen het bestaande, trad 
als een verbitterde, blinde vij-
and der geestelijkheid op , en 
vlugtte met SALIS naar Arau, 
waar hij bescherming voor zijne 
party en het Fransche burger-
regt vopd. In 1798 werd hij 
afgevaardigde hij de Helvetische 
en Fransche gezagvoerders, la
ter chef voor het département 
van het school wezen en regerings-
commissaris van het Helvetisch 
iiilvoerend directorium te Un-
terwalden, en de hem verleende 
volmagt voor dit kanlon werd 
later ook over Uri, Schwyz en 
Zug uitgeStrekt. In 1800 be-
noemde hem de centraal-regering 
te Bern lot regerings-commis-
saris. Als zoodanig mag men 
hem de Verdienste niet betwis-
ten van tusschen de Fransche 
legerscharen en het Zwitsersche 
volle naar zijn vermögen goede 
verslandhouding te hebben be
werkt. Later kwam hij in de 
administratie van Arau., wérd 
in 1804 berg- en hoschraad, 
maakte in die betrekking kruid-
kundige studiên, en schreef 
zelfs een Lehrbuch der Gebirge-
förster. Na den vrede van Lu-
neville, dien hij metkânonnen-
dondër liet ' begröeten, keerde 
hij meer tot den privaalstand 
terug, trad in den echt, en 
ging Arau, en zijn landelijk 
verblijf Blumenhalde, nabij ge-
noemdestad, bewonen. In 1803 
en 1805 versehenen zijne Denk
würdigkeiten der Helvetischen 
Staalsummälzung, zijn volks-

blad der Schweiterbote, en 
Schweizerlattds-Geschichte für 
das Schweizervolk, Eene me-
nigte eere-posten vergezelden 
hem nog in den privaalstand, 
waarin * hij ook zijnen blinderi 
haat tegen prieslers 6n patriciers 
botvierde. Toen de överheden 
hem wilden dwingen, den schrij-
ver van een vrijzinnig arlikel 
in zijn blad te noemen, legde 
hij in 1829 al zijne posten ne-
der. Later ging h i j , daartoe 
aangespoord, naar Heileren, en 
schreef de Bayerischen Ge
schichten. De panthe'istische, 
ofschoon toenmaals als zoodanig 
nog önbekende, schrijver der 
Stunden der Andacht (sedert 
1807 in 27 verschillende uitga-
ven in het licht versehenen) kon 
zieh echler in het Catholijke 
Beijeren niet te huis gevoolen. 
Hij keerde naar zijn Blumen
halde terug, hield Zieh bij Voort-
during met de letterkunde bezig, 
stond te Arau in groot aanzien, 
en werd in verschillende aange-
legenheden van beheer en staat-
kunde geraadpleegd. Reeds hoog-
bejaard zijnde; deed hij nog ver
scheiden groote reizen, bezocht 
ook zijne geboorteplaats Maag-
deburg, welke hem zeerluister-
rijk ontving, en hem het eere-
burgerregt schonk. Hij overleed 
den 27 Junij 1848 op zijn land-
goed. Als schrijver is ZSCHOKKE 
geen fijne zielenschilder, doch 
heeft hij eenige gezonde en na-
tuurlijke gedaanten voorigebragt. 
Als hij echter in de nouvelle 
Tante Rosmarin de uit toeval 
en na'iviteit gevallen meisjes-
onschuld tot Ihemamaakt , zoo 
kan de gezondheid, zijner ge-
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dachte, voor de onlbrekende 
fijnheid der schildering van zulke 
kiesche gevallen niet schadeloos 
stellen. Maar het is juist het 
ruwe , het pragmatische zijner 
verhalen, wat aan dezelve zulk 
eene groote deelneming ver
schalle; het is het bevattelijke, 
het zinspreukige, het kracht-
volle zijner in gelijkenissen rijke 
taa l , die hem tot eenen popu-
lairen schrijver maakten. Als 
echter ZSCHOKKE worstelingender 
ziel wil schilderen, zieh — en 
daartoe heeft hij eene bijzondere 
neiging — in het gebied der 
wijsbegeerte en godsdienst waagl; 
dan wordt hij wanslallig en on-
waar. Opstandelingen legen God 
en zijn wereldbestuur zijn zijne 
lievelingsgedaanten; hoe walge-
lijk zijn niet zijne Abällino, 
Adderich im Moos, Alamontade! 
Deze verwilderde natuurmen-
sehen vieren siech ts de dienst 
der natu ur. ZSCHOKKE was Pro-
testantsch,,in zpover hij de Ca-
iholijke Kerk haatte; doch hij 
was het orthodoxe Protestantis
mus niet minder vijandig, zoo 
als verder alles wat positief in 
de godsdienst is. Van ZSCHOKKE'S 
talrijke werken noemen wij nog 
de volgende: l.o, Dramatische 
Werke, waartoe behooren: Graaf 
Monaldeschi, Berlißn, 1790 , 
1809 ; — Abällino, der grosse 
Bandit, Frankfort a 0.," 1793; 
Ärau, 1823; . 7 - Julius von Sas
sen , Zürich, 1796; — Die Zau
berin Sidonia, Berlißn, 1798 ; 

.TT-, Das Misverständnisz, Augs
burg, 1798; — Der Marschall 
von i Sachsen, Bayreuth, i 804; 
— Die eiserne Larve j ib. 1804; 
— Tartuffe in Deutschland, 

Zürich, 1 8 0 5 ; —- Hypolilh 
und Roswita, ibid, 1805; — 
2.o Bomane, Erzählungen und 
Reisebeschreibungen, en daaron-
der : Arkadien, oder Gemälde 
nach der Natur auf einer Reise 
von Berlin nach Rom, Bayreuth, 
1 7 9 6 , onder den naam van 
JOHANN VON MAGDEBURG; — 
Schwärmerei und Traum, Stut-
gard, 1791—94,- 2 dl.«; — 
Alamontade der Galeerenskla
ve, Zürich, 1 8 1 1 , 2 dl ." ; 6.« 
uitg. 1836 ; — Stephan Ba-
thory, König von Polen , Bay
reuth, 1 7 9 6 ; — als M . J . R . 
Die Schwarzen Brüder, Frank
fort , 1 8 0 0 , 2 dl ." ; — Kuno 
von Kyburg nahm die Silber
glocke des Enthaupteten und 
ward Zerstörer des heil. Vehm-
gerichts, Berlißn , 1795—99 , 
2 dl . 1 1 ; — Vignetten, Basel, 
1 8 0 1 ; -y- Schattirungen, ib. 
1803; — Giuglio della Obizso 
oder Abällino unter den Cala-
bresen, ib. 1803 , 2 d l . n ; — 
Ber Feuergeist, Ar au, 1803; — 
Die Prinzessin von Wolfenbüttel, 
ib. 1 8 1 0 ; — Der Flüchtling 
im Jura, ib. 1824 ; — Der 
Freihof in Ar au, ib. 1 8 2 5 ; 
— Adderich im, Moos, ib. 1825; 
de laatste drie- ook onder den 
tilel van Bilder aus der Schweiz, 
5 d l « ; —DerQreole,i \) . 1830; 
— 3.o Geschichten en wel: Ge
schichte des Freistaats der drei 
Bünde in Bhälien, Zurieh,n98; 
nieuwe uitg. ib. 1817 ; — Der 
Krieg Napöleon's gegen den Auf
sland der spanischen und por
tugiesischen Völken, Ar au, 1813; 
— Geschichte vom Kampf und 
Untergang der Schioeizer Berg-
und Waldcantone, besonders des 
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Cantons Schwys, ib. 1801; —• 
Historische Denkwürdigkeiten 
des helvetischen Staates, Win-
terthur, 1803—05, 3 dl."; — 
Geschichte des bayerischen Volks 
und seiner Fürsten, Ar au, 1813 
tot 1818, 4 dl.«; 3.e u i tg . ib .8 
d l . n ; — Des Schweizerlandes 
Geschichte, ib. 1824; 4.° uitg. 
1831. Zijhe gezaraenlijke his
torische schriften, zijn in 1830 
le Arau, in 16 dl.1» in het licht 
versehenen; — 4.o Forstwissen
schaften , waaronder behooren: 
Die Alpenwälder, Sluttgard, 
1804 ; — Der GebirgfÖrster, 
Arau, 1804, 2 d l » ; — 5.o 
Zeitschriften, te welen : Lite
rarisches Pantheon, Frankfort, 
1794; — Miscellen für die neueste 
Weltkunde, Arau, 1807—13; 
— Erheiterungen, ib. 1811 tot 
1827; — lieber lieferungen zur 
Geschichte unserer Zeit, ibid, 
1817---23; — Prometheus, ib'. 
1832 , 2 dl.»; — Der Schwei
zerbole, ib. 1804- -32 ; — Stun
den der Andacht, Werke, Arau, 

' 1826 en volg. 40 dl.», enz. enz. 

* ZUCCARELLI (FRANCESCO), een 
beroemde schilder, in 1704 te 
Piligliano in het groot-hertog-
dom Toskanen geboren, was de 
leerling van JOANNES MARIA MO-
KANDI, zelte zieh le Venelie 
neder, en schilderde landschap-
pen met sierlijke figuren, waar-
door hij zieh zeer beroemd 
maakle. De Engeische consul 
JOSEPH SMITH beslelde zoo voor 

.zieh zelven als voor,zijnelands-
lieden, verscheiden slükken bij 
hem, en ook uit andere landen 
ontving hij vele bestellingen. Hij 
reisde vervolgens door Duitsch- \ 

land, Holland en Frankriß naar 
Engeland, hield zieh vijf jaren 
te Lenden op, verzamelde in 
dien tijd eeñ groot vermögen , 
waarop hij naar Venetie terug-
keerde. Later begaf hij zieh 
andermaal naar Lenden, en over-
leed te Florence, den 30 De. 
cember 1788. ZUCCARELLI was 
een der zeldzame landschapsehil-
ders , voor welke de beeiden 
en andere Omstandigheden geene 
kleinigheden zijn, dezelve waren 
alle fijn geteekend en naauw-
keurig geschilderd , en hadden 
in het algemeen edele höudin-
gen. Ook zijne dieren waren 
bijzondorschoon, vooralhonden 
en paarden. Hij zelf Steide zoo 
weinig vertrouwen in zieh zel
ven , dat hij nog in zijn zestigsle 
jaar de akademie vlijtig bezocht, 
om naar bel leven te leekenen. 

* ZUCCARINI (JOSEPH GERHARD), 
een beroemde kruidkundige, in 
Í797 l<3 München geboren, ont
ving zijne opleiding in Erlangen 
en in München, régeldé en be-
schreef met MARTIUS de Brazi-
liaansche planten, en werd in 
1827 hoogleeraarderkruidkunde 
en lid der akademie te München, 
waar hij in February 1848 over-
leed. Wij rioemen van zijne 
Schriften: l .o Flora der Gegend 
von München, 1829; — 2.o 
Charakteristik der deutschen 
Holzgewächse in blattlosem Zu
stande, 1829—31; — 3;o Flora 
Japónica, gezamenlijk met SIE
BOLD; — 4.o Naturgeschichte 
des Pflanzenreichs, 1843. 

* ZOMPT (KARL GOTTLOB) , een 
der meest geachte Duitsche phi-
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Iologen, in 1792 la Berlijn ge
boren, ontwikkelde en vormde 
zieh onder BUTTMANN, W O L F , 
BÖCEH, H E I N D O B F , SCHLEIER-
HACHEß, FICHTE ea DE W E T T E , 
werd in 1812 onderwijzer aan 
het Werdersche, en in 1 8 2 1 , 
hoogleeraar aan het Joachim-
thalsche gymnasium te Berlijn, 
terwijl bem in 1825 een pro-
fessoraat aan de krijgsschool, 
en levens aan de universiteit 
ten deel viel. In 1837 werd 
hä lid der Berlijnsche akademie 
van wetenschappen, ondernam 
in de laatste jaren zijns levens 
reizen naar Parijs, Italie en 
Griekenland, en overleed te 
Karlsbad in Juntj 1849. Men 
heeft van hem : l .o Regeln der 
lateinischen Syntax, Berlijn, 
1814; — 2.o Lateinische Gram* 
matik, ib. 1 8 1 8 ; 9.E uitgaaf, 
1844 ; — 3.o Auszug aus der 
lateinischen Grammatik, ibid, 
1 8 2 4 ; 5.e ui tg, , ib. 1840; — 
4.o Aufgaben zum Uebersetzen in 
das Lateinische, ibid, 1 8 1 6 ; 
ö.o uitg. ibid, 1 8 4 3 ; — 5.o 
Annales veterum regnorum ae 
populorum, ibid ; 1 8 1 9 ; 2.« 
uitg., ib. 1838 ; — 6.o lieber 
die Abstimmung des römischen 
Volkes in den Centuriatcomi-
Uen, ib. 1837 ; — 7.o Ueber 
den Ursprung des Centumviral-
gerichls in Rom, ib. 1 8 3 8 ; 
— 8.o Ueber die römischen Rit
ter etc., ibid, 1 8 4 0 ; — 9 . o 
Ueber den Stand der Bevölke
rung und der Volksvermehrung 
im Allherthum, ibid, 1 8 4 1 ; 
—•' lO.o Ueber den Bestand 
der philosophischen Schulen in 
Athen, ib. 1 8 4 3 ; — l l . o De 
legibus judieüsque repelundarum 

in republica Romana, ib. 1845; 
— 12.0 De Marci Tullii Cice-
ronis ad Marcum Rrulum et 
Rruli ad Cieeronem epistolis, 
quae vulgo feruntur, Berlijn, 
1 8 4 5 ; — 13.o Ueber die per
sönliche Freiheit des römischen 
Bürgers und die gesetzlichen 
Garantien derselben, Darmstadt, 
1846. Öok leverde Inj uitgaven 
van Curtius, Ciceronis orationes 
Verrinae, De offieiis, Eulropius, 
van het Supplement deel tot den 
Qüintilianus van SPALDLING, en 
van de Institutiones oratorios van 
QÜINTILIANUS , Leipzig, 1831. 

* ZUMSTEEG(JOHAN RUDOLPH), 
in 1760 te Sachsenflur in het 
Odenwald geboren, werd door 
zijn vader, hertogl'rjk Wurtem-
bergsch kamerlakkei, in het 
begin tot het beeldhouwers be-
roep bestemd, en had reeds 
tamelijke vorderingen in deze 
kunst gemaakt, toen zijn mu-
zikaal talent, zieh steeds dui-
delijker openbaarde en eindelijk 
de overhand behield. In de 
Wurtembergsche mililaire aka
demie op la Solitude, lätor 
de hooge Karls-school te Stut-
gard, waar hij met SCHILLER 
in naauwe vriendschapsbetrek
king kwam, genoot hij het 
onderwijs van POLI in de toon-
kunst , beoefande ijverig de wer
ken van BACH , JOMELLI , BEWDA, 
en later van MOZART , en com-
poneerde reeds vroeg verscheiden 
zangspelen, zoo als: Lottchen am 
Hofe, das tarlarische Gesetz, Re-
naudund Armeide, Tamira, enz., 
vele cantaten , "'en de gezangen 
tot die Räuber van Bennien. 
Hij werd hertogüjk hof-musi-



Z U M . — Z U R . 591 

cus , bespeeldo de violoncel uit-
muntend, en werd na het ontslag 
van POLI, concertmeester, doch 
overleed reeds den 2 7 January 
1802. Zijne voornaamste ope
ra's zijn: Colma, Hagar's Klage, 
Götter's Geisterinsel, Leonore, 
Elwine, enz. Teederheid, be-
valligheid, diep gevoel en har-
telijkheid spreken bijna uit eike 
zijner composition, het sterkste 
echter de' waarheid en dieple, 
met welke hij in den geest en 
den zin der dichters indrong, 
en dezelve zoo geheel teruggaf. 
Indien hij langer had mögen 
leven zou de kerkmuzijk nog 
meer bij hem gewonnen hebben. 
Diep werd zijn verlies gevoeld; 
want ZUMSTEEG was ook als 
mensch , als vriend , als echt-
genoot hoogst beminnenswaardig 
en bescheiden. Zijn talent werd 
ook door buitenlahders erkend, 
en de -Fransche keizerin JOSE
PHINE, verzocht bij haarverblijf 
in Slutgard aan de wed uwe 
ZUMSTEEG met nadruk om de 
partituur van Geisterinsel, ten 
einde dezelve in Parijs te laten 
vertolken en uitvoeren. 

ZÜRXA (de kardinaal PLACI-
DIUS), in 1769 te Legnago, 
in den Venetiaanschen Staat, 
geboren, omhelsde nog zeer 
jong zijnde den regel der Ca-
maldulensers, in, het klooster 
van den heiligen MICHAÖL de 
Murano, en verdeelde zijnen 
tijd tusschen zijne orde-pligten 
en de beoefening der geschied
kundige wetenschappen. Daar 

zijne talenten hem gunstiglijk 
hadden bekend gemaakt, werd 
hij abt zijner congrega tie, en 
op eene reis, welke hij in 1821 
paar Rome deed , benoemde Paus 
Pius V I I hem tot studie-prefekt 
bij het collegia der propaganda. 
Deze Opperherder versierde'hem 
in 1823 met het purper, en 
LEO X I I benoemde hem tot zij
nen stadhouder te Rome. Pius 
V I I I 'vertrouwde hem de pre-
fectuur van de congregatie der 
Studien toe, en weldra veree-
nigde hij met die waardigheid, 
die van algemeen overste der 
Camaldulenser-orde. Hij had 
eene reis naar Sicilie onderno-
men, om de op dat eiland zoo 
talrijke overblijfselen van oud-
heid te beoefenen, toen hij te 
Palermo, den 2 9 October 1834 
overleed. Bèbalve een theolo
gisch handboeh [enchiridion), 
en eenige Oudheidkundige ver-
handelingen, onder anderen over 
de groep der Godsvrucht, en 
over de verschillende door CA
NOVA uitgevoerde godsdienstige 
voorwerpen, heeft men van den 
kardinaal ZURLA: l.o II map
pamondo di fra-Mauro descritto 
ed illustrato, Venelie, 1818, in 
folio ; — 2.o Di Marco-Paulo 
e degli alti Viaggìatri Venezi
ani più illustri dissertazione, 
etc., 1818, 2 d l .» , in 4.*°, 
beide hoogst belangrijke wer
ken en voi nasporingen, die 
voldoende zijn, om den schrij-
ver eenen bljjvenden roem te 
verzekeren. 
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