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In den Prospectus betrekkelijk het werk waarvan hier onzen geëerden
inleekenaren het eerste deel wordt aangeboden , hebben w ij met bescheidenheid
gevraagd :
« Vindt men in onze taal een beknopt 'Biographisch Woordenboek van de
« nicest beroemde personen uit alle eeuwen en uit alle volken , van vroegenen
« en lateren tijd , hetwelk , om den geringen prijs , in handen kan komen van
« al degenen , die zulk eerie vraagbaak behoeven ? Zouden vooral jonge lie« den , bij hunne lectuur , niet een handboek noodig hebben , waarin zij de
« doorluchtige personen , die hun onder het lezen voorkomen , nader kunnen
« leeren kennen ? Zou zulk een beknopt , goedkoop woordenboek hun minder
« noodzakelijk zijn dan taalkundige woordenboeken bij hunne taalstudiën ? En
« zal men ons daarom niet gereedel jk toestemmen , dat de deelenr jke en
« kostbare woordenboeken , welke wij bezitten of ons nog worden aangeboden,
« door derzelver oneindig aantal artikelen of wijdloopigheid vermoe jend en
« lastig zijn voor de meeste lezers , die gemakkelijk en spoedig , met één oog
opslag , de datums , de levensschets , de voornaamste werken of de schitte--«
(( rendste daden van beroemde mannen willen vinden ? Andere natiën , vooral
« de Engelschen , hebben te dezen opzigte de verdiensten van beknopte Hand«woordenboeken weten te waarderen , en ze voor dagelijksch gebruik verre
« boven uitgebreidere kostbare werken verkozen ; en waarom zou zoo iets in
« ons Nederland ontbreken ? »
Wij inogten de vle jende voldoening smaken , dat liet geëerde publiek deze
vragen bevestigend heeft beantwoord. Immers zien wij de inteekenings-1 jsten
ingevuld door een aantal personen van allen rang en stand, wier goedkeuring
ons de beste spoorslag was , om de n»oe jel jke taak , welke .wij op ons hebben
genomen , met lust en ijver voort te zetten.
Doch die aan den weg timmert heeft veel berigts , zegt vader CATS , en
hieraan heeft het ons ook geenszins ontbroken. Volgaarne echter hebben wij
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gebruik gemaakt van al de bijdragen , aanmerkingen en wenken , die strekken
konden , om aan ons werk meerdere waarde bij te zetten ; van andere daarentegen kon zulks minder geschieden, zoo w ij geen gevaar wilden loopen , om
van het oorspronkelyk plan geheel af te wijken. Het zou ons b. v. niet
moeijelijk gevallen zijn , ons werk met eenige duizenden artikelen te vermeerderen ; doch dan zou ook elk artikel niets meer geweest zijn dan eene kleine
onbeduidende kronjjk van het leven , de bedrijven of de schriften der daarin
opgenomene personen. Eene vijf en twintigjarige ervaring als opvoeder van
het opbloeijend geslacht en als schrijver , heeft ons overtuigd , dat de aan
gewonen lezer, vooral van jonge lieden , door geene bloote-dachtvne
optelling van namen , plaatsen , jaartallen en titels is op te wekken of te
boeijen. Wij hebben derhalve deze klip trachten te vermijden door, zoo veel
daartoe gelegenheid was , dezen of genen kenmerkenden trek of treffende
jende b zonderheid van den behandelden persoon vlugtig aan te stippen. Deze wijze
van bewerking , eenige meerdere ruimte gevorderd hebbende dan anders het
geval zoude geweest zin , stelt ons welligt bloot aan het verwijt , sommige
personen te hebben overgeslagen, die, naar het inzien van dezen of genen,
eenige melding verdienden. Behoudens ons voornemen , om daaraan door een
hort bjjvoegsel nog eenigermate te gemoet te komen , zij het ons echter vergund
aan te merken , dat zelfs de uitgebreidste woordenboeken , uit den aard der zake,
van deze onvermijdelijke onvolledigheid niet zijn vrij te spreken. En daarenboven
bedenke men, dat wij , om aan onze belofte zoo veel mogelijk getrouw te
blijven , slechts over de ruimte van een bepaald aantal vellen druks hadden te beschikken; dat wij daarentegen onderscheidene artikelen hebben gele
welke elders geheel ontbreken , en dat in vele artikelen menige belang -verd,
ijzonderheid voorkomt , die men niet vermoeden zou aldaar aan te treffen.-rijkeb
Kortom , het was ons streven , om aan dit werk , uit den aard dor en droog,
eenige behagelijkheid b ij te zetten , ten einde hetzelve niet alleen, ter gelegener
tijd , als vraagbaak zou worden geraadpleegd , maar tevens nu en dan voor
een oogenblik tot lectuur zou kunnen verstrekken.
Indien de schoone daden van allerlei aard , welke in deze levensschetsen
voorkomen , onze jeugdige landgenooten mogten aansporen , om de talenten hun
door God geschonken ijverig te ontwikkelen , ten einde door bekwaamheid en
deugd ook eenmaal onder de doorluchtige personen van ons geliefd Vaderland
genoemd te kunnen worden , dan , ja dan achten wij ons oogmerk geheel bereikt.
WAARDEN , OCTOBEii 1848.
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ALBERDINGK (B. F.) , Koopman te
ALEWIJN (M.) , te

Amsterdam.

Utrecht.

ALTORFFER (J. C. & W.) , Boekhandelaars te Middelburg.

A.), Artist te Amsterdam.
ANDREAE (D. H.), Notaris te Kollum.
ÁNDRIESSEN (s. Ci.), te Amsterdam.
ARNOLDUS (FLORUS) , te Amsterdam.
AMELUNG (G.

BAGGERMAN (T. J.) , Sergeant bij het 6e. reg. Inf. te 's Hertogenbosch,.
BAZENDIJK (P. M.) , Boekhandelaa te
BEERENS (L.) , Ondermeester te

Rotterdam , 2 Ex.

Rotterdam.

BELLE (J. A. VAN) , Boekhandelaar te

Rotterdam.

BENTHEM EN JUTTING (VAN) , Boekhandelaars te

Middelburg , 12 Ex.

BENTINCK (Baron W.) , Burgemeester te Zulk.
BENTUM & Z°. (J. VAN)

, Boekhandelaars te Gouda.

BERMAN (A.) , Onderwijzer te

's h ertogenbosch.

BEVERWIJK (A. VAN) , Boekhandelaar te Kampen , 2 Ex.
BiEYMA THOE KINGSMA (Jhr. Mr. G. L. VAN) , Advokaat en Secretaris van de Grietenij

laskerland , te Joure.
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VI»

H. A.

BiEYMA THOE KINGSMA (Mr. S. W.

Arrondissements Regtbank , te

VAN ) , Regter

Leeuwarden.

BLANCHE & C °. (A. F.) , Boekhandelaars te
BLOEMHOFF (G.) , Onderwijzer te

hij de

Utrecht.

Ellemeet.

BLOK (J.) , Onderwijzer te Werkendam.
BLOM (W.), Zoutzieder te

Nijmegen.

BLUSSÉ EN VAN BRAAM, Boekhandelaars te
BOAS (J. PIERRE) , Tooneeldirecteur te

Dordrecht.

Amsterdam.

BORN (De Erven F.) , Boekhandelaars te h aarlein.
BORLEFFS (C. J.) Boekhandelaar te
BosCHL00

Amsterdam.

(E.) , Hoofdonderwijzer der Stads - Burgerschool te

Leeuwarden.
BRAAKENSIEK (A.) , Boekhandelaar te

Naarden, 3 Ex.

BREEMEIJER (J. H.) , Commissionnair te ,d msterdam.
BRENDEL (J. J.), Boekhandelaar te
BRINK (A. E. TEN) , Koopman te

Leeuwarden.

BRINK (L. I1. TEN) , te

Amsterdam.

BROERSMA (A. A.) , te

Leiden.

BROESE (J. G.), Boekhandelaar te
BROESE & C °. , Boekhandelaars te

Amsterdam.

Utrecht, 2 Ex,

Breda.

BROUWER (G.) , Boekhandelaar te Deventer , 2 Ex.
BRUIN (P.), te

Rotterdam.

BRUINIER _ (J. B. H.) , Predikant te

Amsterdam.

BRUMMELER , 'iVZ. (G. TEN) , Onderwijzer in zuivere en toege
paste Wiskunde te

's Gravenhage.

BUCHNER (%Y. F.) , Med. Dr. te

Gouda.

BUCKMAN (T. E.) , Secondant te

's Gravenhage.

BURGERHOUDT (J. J.) , rustend Predikant te
BURGGRAAFF, J r

. (

Utrecht.

Wed. P.) , Boekhandelares te Leeuwarden , 3 Ex.

BURXSEN ( !J. F .) , te

Amsterdam.
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BURLAGE (G. T.), te
CALISCH (N. S.), te
CAMPAGNE (C .)

ix

Nieuwer -Jnistel.

Amsterdams

Boekhandelaar te Tiel.
Leiden.

CHOUFOUR (J.), te

(Gebe. VAN) , Boekhandelaars te 's Gravenlease.
COOL VAN BOKMA (W.) , Boekhandelaar te Sneek.
CLEEF

Jz. (M.) ,

COSTER ,

Boekhandelaar te Nijmegen , 2 Ex.

CRANENDONCQ (A) ,
CRO^IIMELIN (S.),

Boekhandelaar te Amsterdam.

rustend Predikant te Leeuwarden.

CUPERUS (C. D.) ,

Boekhandelaar te Rotterdam.

DAs (G. J.) , te Amsterdam.

Boekhandelaar te Utrecht.
DIKHUIZEN (ARIE) , te Koevorden.
DIJK (P. J. VAN) , Boekhandelaar te Schiedam.
DEKEMA (B.) ,

Boekhandelaar te Haarlem.
DOORMAN (De Erven), Boekhandelaar s te 's Gravenlcage.

DOBBEN (J. F. VAN) ,

DRUTEN EX BLEEKER (VAN),
DUBLING
DUPORT

(M.)

,

Boekhandelaar s te Sneek.

Ondermeester te Akkrum.

(J. E.), Tooneeldir ecteur te Amsterdam.

EEDE (J. II. VAN) , te
EEKHOFF (W .)

Boekhandelaar te Leeuwarden , 4 Ex.

,

EELST (F. VAN)

Deventer.

,

Onder meester te Rotterdam

EST (M. VAN DER) ,

EVERTSE (J. J.) ,

.

Onderwijzer te Renesse.

Secondant te Utrecht .

FAASSEN (J. A.) , Boekhandelaar te Tiel.
FAGET (I1. R.) , te
FEENSTRA (T. S.)
FIJNEBUIK (B.) ,
FONTEIN

1Nlacassar.

, Boekhandelaar te Sneek,

Predikant te Zwolle.

(Mr. F. G.), Ridder van de Orde van den Ned. Leeuw,

Oud President van den Raad v an Justitie op Java, te Ilaarlem,

x

NAAMLIJST DER INTEEKENAREN.

FUHRI

(K.) , Boekhandelaar te 's Gravenhage.

GAASBEEK (M.),

Boekhandelaar te Groningen.

GELDER (JACOB J. VAN),

Boekhandelaar te Leeuwarden , 2 Ex.

GELDER SCHOUTEN & Co. (VAN) ,

Papierfabrikanten te Wormervveer.

, Boekhandelaar te Dordrecht.

GILTAY (J.)

B.) , te Rotterdam

GIJTENHOFF (J.

GIJZELAAR (F. P. M. DE) , te
GoGH (H. V. VAN) ,

GooR (G. B.

VAN)

Amsterdam.

Boekhandelaar te Rotterdam , 2 Ex.

, Boekhandelaar te Gouda.

GOTELING YINNIS (J.),

Boekhandelaar te Haarlem.

GRAEFF VAN POLSBROEK (G. DE) ,

Lid van den stedel. Raad te

Amsterdam.
IIAAFF (J.

M. VAN 'T) , Boekhandelaar te 's Gravenhage , 2 Ex.

IIAAGEN (W.

J.

VAN) ,

NAMAKER (Mejufvr.

Boekhandelaar te Groningen , 2 Ex.

J. S.) , te Leiden.

HARDERWIJK (H. V. VAN)

, Boekhandelaar te Rotterdam , 2 Ex.

HARENCARSPEL ECKHARDT

(Jhr.

VAN) ,

Luitenant bij het 1 °. reg.

Dragonders , te Roermond.
IIARINXMA THOE SLOTEN (Baron

D. J. A. VAN) , Raadsheer bij het

provinciaal Geregtshof van Friesland.
HASPELS (E. J.)

, te Wageningen.

HASPELS (D. J.)

, Boekhandelaar te Nijmegen.

ITASSELS (L.
HAZENBERG

F. J.) , Boekhandelaar te Amsterdam

& Co. (H. W.) , Boekhandelaars te Leiden.

IIEEMSKERK (J.

H.) , te Utrecht.

IHEMERT TOT DINGSHOF

(K. T. C. Baron VAN) , Bewaarder van

de Hypotheken Cl) het Kadaster te Arnhem.
HENDRIKS (J. J.)
HENDRIKSEN

, Onderwijzer te Culenborg.

(H. T.) , Boekhandelaar te Rotterdam.

1IENDRIKSEN (T. J. WIJNHOVEN)

, Boekhandelaar te Rotterdams , 2 Ex.

NAAMLIJST DER INTEEKENAIIEN,
1IENRIQUEZ (S. C.)
TIERING (J.)

xf

, Jur. Stud. te Amsterdam.

, Makelaar te Amersfoort.
, Ondermeester te Lieve - vrouwen -parochie.

IIESLINGA (F.)

IIESSING (Wed.

A.), Boekhandelares te BQlsward.

IIEYNINGEN (VAN)

en POST-UITERWEER , Boekhandel. te Utrecht , 3 Ex.

HOEK (C. C. VAN DER) , Boekhandelaar te Leiden.
HOMER DIXON (B.), te

Boston. Mass. V. S. van N. Amerika.

H00GSTRATEN (H. L. VAN) , Boekhandelaar te
HÖVEKER (H.), Boekhandelaar te

Zwolle.

Amsterdam , 2 Ex.

HUISMAN (G'.), Boekhandelaar te Koog aan do Zaan , 3 Ex.
INGEN (F. A. VAK) , Ie. Luit.

der Artillerie te Doesburg.

Instituut voor Handel en Nijverheid te Amsterdam.
IPENBUUR & VAN SELDAM , Boekhandelaars te
IPPEL (W.
JACQUES

Amsterdam , 2 Ex.

C.), Boekhandelaar te Amsterdam , 4 Ex.

(A) , Onderwijzer te Rotterdam.

JACOBS EN MEIJERS ,
JONG (G. DE)

Boekhandelaars te Amersfoort.

, Boekhandelaar te Westzaan.

JONG (M. B. DE)

, te 's Hage.

JONG (P. A. DE),

JONGH (S. K. DE)

Boekhandelaar te Arnhem , 2 Ex.

, te Amsterdam.

JONGH (W. TH. DE) , Ontvanger te
KAMPEN (P. N. VAN)
KANTE (A. H.)

, Boekhandelaar te Amsterdam.

, Boekhandelaar te 's Hertogenbosch , 3 Ex.

KELLENBAG (J. J.)
KEMINK & Z.

, te Soeterwoude.

, Boekhaijdelaars te Utrecht.

KLEINE (WILLEM DE) ,
KLIJNSMA (S.

Opheusden.

te Amsterdam.

T.) , Ridder der Nederl. Orden. Majoor , Inge--

nieur en Kommandant van het korps Mineurs en Sapeurs ,
te Arnhem.
KLOOTS & C. (A.), Boekhandelaars te 's

Gravenh-age.

¶ 1fNAAMLIJST

DER INTEEKENAREN.

KNIKKER (E. 11. Tu.), te

Utrecht.

KNIJFF , Az.

(H.) , Steen- en Pannenfabrikant te Woerden.

KONING (JAC. DE) , Notaris te

Dordrecht.

KRAPVELD (P.) ,

te Koevorden.

KRUIFF (P. DE) ,

te Amsterdam.

KRUIDT (NV. J.) , Boekhandelaar te
KRUSEMAN (A. C.) ,

Boekhandelaar te Haarlem.

LANGEVELDT (F. VAN) ,
LANTING (J.

Arnhem, 2 Ex.

Boekhandelaar te C'ulenborg.

B.) , te Amsterdam.

LEEPEL & BRAT,

Boekhandelaars te Amsterdam.

LEEUWEN , Lz. (C. J. VAN) , Boekhandelaar te
LEONS (D. S.) ,

Woerden.

te Rotterdam.

LIMBURG STIRUM (Graaf 0. VAN) , Kapitein van het F. bat. 2.
reg. Inf. te

Maastricht.

LINDEN DE HARTOGH (VAN DER) ,

Kapitein der Artillerie te

's Hertogenbosch.
LÖFFLER (G. F.), te
-

Arnhem.

LOOMAN (F. M.) , Onderwijzer in de 'Godsdienst , te
LOOTS (P.) , te

4msterdam.

Amsterdam.

LOTZ (D. T.), Boekhandelaar te

Amsterdam.

MARTENS (F. W.), Boekhandelaar te
MEIJER (11, A.) , Boekhandelaar te
MEIJER (F. G.) , te

Deventer , 2 Ex.

Amsterdam.

Amsterdam.

MEIJER (Wed. H.), Boekhandelares te Zwolle,
MESTDAGH (N. J.) , Boekhandelaar te
MEULEN (L. A. VAN DER), te

Vlissingen , 2 Ex.

Meerssen.

MONGERS & Z. (A.) , Boekhandelaars te
Moor (H. W.), Boekhandelaar te

Doesbury , 3 Ex.

Amsterdam.

MORTIER & Z. (D. DU) , Boekhandelaars te
MULDER (N.) , te

Amsterdam.

5 Ex.

Leiden.
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Amsterdam .

MULLER (F. S.) , te

MULLER (G. L.) , te
MULLER (Gebrs.)

Amsterdam.

, Boekhandelaars te 's Bosch , 5 Ex.

MUNNIK (J. DE) , Boekhandelaar te Schiedam , 2 Ex.
M UNNIK (J. H. D.) , Boekhandelaar te .Jou re , 2 Ex
N. 1\ • ,

te

Abcoude

.

N. N. , te Dordrecht.

N. N., te

Edam.

N. N. , te Middelburg.

N. N. ,

te

Naarder .

íNIELMEIJER (D. L. L.) , Onderwijzer te

Ede.

NIERHOFF (A.) , Kostschoolhouder te Dedemsvaart.
NIEUWENHUIS (GERRIT)

, Kantoorbedie n de te Koog aait de Zaan.

NIEUWKUIJK (J. VAN) , Postdirecteur te
NIJHOFF (IS.

Zierikzee

.

AN.) Boekhandelaar te Arnhem , 2 Ex.
,

NoUHUYS (H. J. L. VAN) , te

Amsterdam.

NUSTEEG , Jr. (T.) , Boekhandelaar te

OLDEMAN (R.) , Kostschoolhouder te

Amsterdam.

Wormerveer.

Onderwijzers Gezelschap , 5 District in Overijssel.
DONK (A. VAN NIEUWBEERT) ,
OOSTERLAND (W.), te
OVERDAG

Boekhandelaar te Elb ur g

Rijswijk

(S. G.) , te Leiden

.

.

OV ERMAN (J.) , Predikaiit te Schiedam .
1'ALSGRAAFF (J. H.) ,
1 ARIDON (T)

Gepension`l . Majoor te Deventer.

, te Delft.

PASTEUR (J. D.) , Notaris te Doetinchem.
PETERS , JZ. (J.), Secondant te
PIHILIPPI (P.

Rotterdam .

A. W'. A.) , Officier van gezondheid der 2^. kl. te

Patjitan, eiland Java.
PIEREN , Jz. (T.) , Boekhandelaar te Dordrecht , 3 Ex.
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PILLER (D.)

, Officier van gezondheid der 1 . kl. te Macassar.
0

, Boekhandelaar te 's Graventhage , 4 Ex.

POETEREN (A. ENTROP VAN)

POLAK (N. F.)

, te Rotterdam.

PONT (WILLIAN), Koopman te
PORTIELJE (G.)

Edam.

, Boekhandelaar te .ft msterdam.

Postkantoor te Roermond.

Amsterdam.

POPEL (ED.) , te

PROOST (U.) , Boekhandelaar te
QUINTAIN (F. G.), te
RAADGEEP (W.

Leeuwarden.

Batavia, 24 Ex.

J.), Boekhandelaar te Doetinchem.

RAMMELMAN ELSEVIER (L. M.) , te
RASVELDT (J. R.)
RIETBERG

Leiden.

, te Groningen.

(Mr. L. J.), Regter bij de Arr. Regtb. te Zwolle.

ROLFF (J. L.)

, Boekhandelaar te Edam.

ROOM (D. DE) , te

Amsterdam.

Ruis , JDzn. (Wm.), te

Rotterdam.

Ruts (JOH.), Cargadoor te Rotterdam.
RUITER (J. DE), Boekhandelaar te
RYNBOUT (N. T.)
SAAR (D. DU) ,

Amsterdam.

, Boekhouder te Amsterdam.

Boekhandelaar te Leiden.

SCHAAFSMA (A.) ,

Boekhandelaar te Dokkum.

SCHALEKAMP , VAN DE GRAMPEL EN BAKKER ,

Boekhandelaars te

Amsterdam.
SCHEER (D. HEMSING VAN DER) , Boekhandelaar te
SCHELTUS VAN IJSSELDIJK
SCHETSBERG (H.

(F. G.) , Landeigenaar te Elburg.

C.) , Boekhandelaar te Leeuwarden, 3 Ex.

SCHIFF (A. H. B.) , 1 8.
SCHIMSHEIMER (J. F.)

Luitenant te Maastricht.

, te Amsterdam.

SCHREUDER EN VAN BAAK ,
SCHUIL (A.)

Koevorden.

Boekhandelaars te Leiden , 2 Ex.

, Onderwijzer te IJlst.

HAMLIJST DER LNTEEKENAREN.
SCHUITEMAKER (J.)

, Boekhandelaar te Purnwerentd.

SHEFFIELD (C. W.),
SIDDRE (J.

xv

te Singapore.

H.) , Boekhandelaar te Utrecht.

STEEVENS (J.

E. J.), Secondant te Doesbury.

STEILER (C.

F.) , Boekhandelaar te Amsterdam.

STEVENS (L. F.)
STOCKER (G.) ,
STOKHUYZEN

, Winkelier te Amsterdam.

te Leeuwarden.

(W.) , Boekhandelaar te Gorinchem , 2 Ex.

STOKVIS (H. J.)

, te 's Hertogenbosch.

STRAMROOD (W.
SURLONG (L.),

F.), Boekhandelaar te Wijk bij Duurstede.

te Nieuwer-Amstel.

SUSAN , CHZ. (H. C.)
SWAAN (J . W.)
SYBRANDI (J.

, Boekhandelaar te

':

Gravenhage.

, Boekhandelaar te Arnhem.

D.), Boekhandelaar te Amsterdam.

THIERRY EN MENSING

(De Erven) , Boekhandelaars te 's Gravenpage.

THIJSSENS EN ZOON (J.
TIBOUT (W. J.)

J.) , Boekhandelaars te Leiden.

, Boekhandelaar te Wageningen.

Boekhandelaar te Zwolle.

TIJL (J. J.),

TOUR VAN B ELLINCHAVE

(Baron G. M. m) , Raadsheer bij liet

provinciaal. Geregtshof van Friesland , te Leeuwarden.
TUINZING &

Z. (Wed. P.) , Boekhandelaars te Rotterdam.

VALK (F. VAN DER), te

Amsterdam.

VASSAL (F.) , te

's Gravenhage.

VELDE OLIVIER

(De Erven J.

VAN DE)

, Boekhandelaars te

Zierikzee , 2 Ex.
VERMEULEN

(E. K.) , Onderwijzer te Sleeswijk.

VERNEDE (Mr.
VERVEEN, Jz.

VIEwEG (C.

A.), Advocaat en Secretaris der stad Schiedam.

(L.) Secondant te Doodewaard.

A.), Boekhandelaar te Nijmegen.

VIS JACOB),

Koopman te Zaandijk.
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VLIET (F. VAN) Onderwijzer te 's Gravenhage.
VLOTEN (W. J. VAN BOMMEL VAN) , Boekhandelaar te .d iiiers-

foort , 2 Ex.
WAGENAAR , Lz. (H. C.) , Commissionnair te
WAGENAAR (P.) , te

Amsterdam.

Amsterdam.

WEDDING (J.) , Boekhandelaar te

Harderwijlc', 3 Ex.

WE RMESKE R KEN (Wed. D. R. VAN) , Boekhandelares te
WESSEL (W.) , Comniissionnair te

Tiel , 2 Ex.

Amsterdam.

WESTERMAN & Z. (M.) , Boekhandelaars te

Amsterdam.

WEIJTINGH EN VAN DER HAART, Boekhandelaars te

Amsterdam.

WEIJTINGH - EN VAN DER HAART , Boekhandelaars te

Hellevoet-

sluis, 2 Ex.
WIEGUINK (J. W.) , Predikant te
WIJMAN (B.) , te

Naarden.

Dordrecht.

WIJT & ZONEN (M.) , Boekhandelaars te Rotterdam.
WILL EMS (W.) , Boekhandelaar te
WI3TPEL (G.) , te

Amsterdam.

Amsterdam.

WOLTERS (J. B.) , Boekhandelaar te
YKER (T. II.), te

Groningen.

Utrecht.

foort.
ZANDIJK (J.) , Instituteur te Amersfoort.
ZWEERS , Jr. (W. H.) , te

Amsterdam, 2 Ex.

ZWEESAARDT EN Z. (A.), Boekdrukkers te

Amsterdam, 10 Ex.

Tot zoo verre de namen , die naauwkeurig zijn opgegeven ; na ontvangene opgaven volgen de overige hij het tweede deel.

BIOGRAPHISCH
HANDWOORDENBOEK.

A.
.AA , ( VAN DER) , de naam van een
oud aanzienlijk geslacht in de Nederlanden.
ADOLF , FILIPS en GERARD VAN DER AA behooren niet alleen tot de onderteekenaren
van het beroemde verbond der edelen,
maar tevens ook tot de kampvechters der
Nederlandsche vrijheid, tegen den koning
van Spanje.
(J. W. TE WATER , Historie van 't Verbond, II d. bl. 135.)
AAGESEN, (SSPEND) , een Deensch
geschiedschrijver , meer bekend onder den
naam van SUENO AGONIS ; hij bloeide omtrent den jare 1186 , en schijnt geheim
geweest te zijn van den aartsbis--schrijve
schop en staatsminister ABSALOM , die hem
beval , een kort begrip der Deensche geschiedenis zamen te stellen. AAGESEN is
tevens de schrijver van het militaire wetboek van koning CANUT den Grooten.

(Woordenboek der zamenleving.)
AARON , een ouder broeder van MOZES,
geboren omtrent het j. d. w. 2553. Zijn
naam beteekent, volgens LEMANS en MULDER,
(Hebr. Nederd. Woordenb.) de Wellustige.
MozEs koos AaRON , om hem in de verlossing
en het bestier der Israëliten behulpzaam te
zijn. Terwijl MOZES op den berg Sinai was,
maakte hij , op aandrang des volks , een
gouden kalf , dat door hetzelve werd aangebeden. In weerwil van dezen misstap
werd AaRON hoogepriester , welke waardig
hij tot eenen hoogen ouderdom met-heid
roem bekleedde. Hij stierf op den berg
Horeb, 103 jaren oud.
(AkRON's geschiedenis vindt men in de
.. eerste boeken van MozEs.)
AARON van Alexandrië , een Christen
priester en geneeskundige , bloeide in de
7de eeuw. Zijn werk, getiteld : Pandekten,
in dertig boeken , is eene verklaring van
de geschriften van Grieksche geneesheeren.
I.

AkRON was de eerste , die over de kin-

derpokken heeft geschreven. Hij beschouwt
deze ziekte als van Egyptischen oorsprong.

(Dictionary of Biography.)
AARON-RASCHID Of HAROIIN -ALRASCHILD , 55e kalief van den stam der

Abassiden , tijdgenoot van KAREL den Grooten. Zijne zegepralen en de aanmoediging,
welke hij aan de kunsten en wetenschappen verleende , maakten zijnen naam alom
bekend. Hij schonk KAREL den Grooten
een slaguurwerk.

(Dictionnaire historique et bibliographique.)
AARSSENS , FRANCOIS) , heer van

Sommelsdijk, in 1572 in den Haag geboren. Reeds als jongeling werd hij als vijfde
agent der Algemeene Staten aan het hof
van Frankrijk en naderhand als afgezant
aangesteld. HENDRIK IV verhief hem tot.
den adelstand. Teruggekeerd naar het
Vaderland , nam hij een werkzaam en
onteerend deel aan den val van den grijzen OLDENBARNEVELD. Toen AARSSENS over
de zaak van dezen grooten staatsman werd
geraadpleegd , zou hij gezegd hebben:
« Zoo OLDENBARNEVELD niet en sterft is al
« ons dessein te niet , en wij zijn in prij« kel van om te komen , dus moet hij
« sterven , daar is geen andere remedie.
AARSSENS sleet het overige zijns levens in
staatkundige bezendingen naar Venetië,
Duitsehiand , Engeland en Frankrijk. Hij
won de achting van den wijd vermaarden
kardinaal VAN RICHELIEU , die verklaarde
nooit meer dan drie groote staatslieden
gekend te hebben , OXENSTIERN , kanselier
van Zweden , TRAJANO VISCARDI , kanselier
van Montferrat en AARSSENS. Hij stierf den
27 December 1641.
AARTZ , (RIJKAART) , of RIJS met
de Stelt, een Hollandsch schilder, geboren
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AA—ABE.
te Wijk op Zee, in 1482 , van arme vis
Ongetwijfeld zou hij het be--scherlidn.
roep van zijnen vader gekozen hebben,
zonder een ongeluk , dat hem in zijne
kindschheid trof. Hij brandde deerlijk zijn
been , en werd naar Haarlem gezonden,
om daar genezen te worden ; maar, hetzij
als een natuurlijk gevolg van de wond,
hetzij uit achteloosheid van den wondheeIer , het been moest eindelijk afgezet worden. Het was in den winter ; de gevolgen
dezer kunstbewerking kluisterden hem aan
het hoekje van den haard. Ten einde
den tijd te verdrijven , teekende hij allerhande dingen niet houtskool op den schoor
Daar men grooten aanleg in hem-sten.
bespeurde , vroeg Wien hem of hij schilder
wilde worden. Dit werd met geestdrift
bevestigend beantwoord , en men bestelde
hein daarop bij JAN MOSTERT , onder wiens
leiding AARTZ zulke snelle vorderingen
maakte , dat hij weldra een goed meester
werd. En inderdaad, hij onderscheidde zich
zoowel door zijne talenten als zijn voor
gedrag. Onder de stukken, door-beldig
hem geschilderd , wordt met roem vermeld
de historie van JOZEF , die zich voor zijne
broeders bedekt houdt, toen zij koorn bij
hem kwamen koopen. Deze brave schilder
stierf in den jare 1517 in den ouderdom
van vijf en negentig jaren.
(KAREL VAN ZANDER ,

het leven der

schilders.)
ABAUZIT , (FIRMIN) , een Fransch
schrijver , werd geboren te Uzes, in 1679,
en stierf te Geneve, in 1767. Schoon hij
zeer weinig in het licht gaf, verwierf hij
echter eenen grooten wetenschappelijken
roem , en werd geacht om zijn genie,
zijn oordeel en zijne grondige geleerdheid.
De beroemdste mannen zijner eeuw raad
dikwijls over ingewikkelde-plegdnhm
vraagpunten. « Gij zijt , » zeide NEWTON,
ft de geschiktste man, om tusschen LEIBNITZ
K en mij te beslissen. » ROUSSEAU heeft eene
schitterende lofrede in de Nouvelle Héloise
op hein gehouden. De zedigheid van
ABAUZIT liep niet minder in 't oog dan
zijne geleerdheid.

(Biographie Universelle.)

, (Schach ► , de Groote, 7de koning van Perzië, besteeg den troon in
1587 en stierf in 1629. Hij onttroonde
zijnen vader , en deed zijne broeders en
zijnen zoon, omkomen. Na lang de Turken beoorloogd te hebben , ontnam hij den
Portugeezen het eiland Ormus. hij is de
eerste , die Ispahan tot de hoofdstad des
A BBAS

rijks verhief.

(Nouvelle Biographie classique).

, vader van MAHOMED, een
eenvoudige slaaf en kameeldrijver. De
ABDALLAH

Muzelmannen zeggen , dat men hem cie
schoonste vrouw van zijnen stam aanbood,
toen hij reeds tachtig jaren oud was. Men
voegt er bij dat , in den nacht van zijn
huwelijk , 100 meisjes van verdriet stier
omdat hij haar ontgaan was.
-ven,

(Nouvelle Biographie classique.)
ABDOLONYMUS

werd door ALEXANDER

den Groeten , van tuinman tot koning over
Sidon verheven. Hij stamde af van ko-

ninhlijken bloede , maar was zóó arm,
dat hij zich genoodzaakt zag , om zijn
bestaan in den akkerbouw te zoeken.
Toen Phenicië voor ALEXANDER bukte , gaf
deze aan zijnen veldoverste EPHESTION ver
om eenen koning over Sidon aan te-lof,
stellen.

EPHESTION

verkoos daartoe ABDO-

LONYMUS ,

die hem door twee broeders,
bij welke hij zijnen intrek genomen had ,
werd aanbevolen. ALEXANDER begeerde, dat
ABDOLONYMUS voor hem zoude verschijnen ;
en , na hem naauwkeurig gade geslagen
te hebben , zeide hij hem : « Uw voorko« men wederspreekt uwe afkomst niet.
« Maar ik wenschte wel te weten , hoe gij
t uwe armoede zoo geduldig hebt kunnen
« verdragen ? » — « Het behage den Goden, »
antwoordde hij , « dat ik even kloekmoedig
« de kroon moge dragen als ik mijne armoede heb verduurd ! Deze handen hebben in al mijne behoeften voorzien , en
« terwijl ik niets had , heeft het mij aan
« niets ontbroken. » Dit antwoord deed
ALEXANDER zulk een groot denkbeeld van
zijne deugd opvatten , dat hij hem niet
slechts een aandeel schonk in den buit op
de Perzen behaald , maar bij zijn rijk nog
onderscheidene landstreken voegde.

(Le Rollin du jeune age , tome I.)
een Fransch
tooneeldichter , werd in 1648 te Riez , in
Provence geboren , en stierf te Parijs in
1718. Hij schreef verscheidene treur -,
blij- en zangspelen , welke echter in de
ABEILLE , (GASPAR) ,

vergetelheid zijn bedolven. Zijne gedichten
hebben hetzelfde lot ondergaan. Hij was
algemeen geacht en levendig in den omgang , wetende aan de meest gewone zaken
eene kleur van nieuwheid bij te zetten.
Zijn gelaat , hetwelk leelijk en gerimpeld
was , bezat zulk eene buitengewonebuig zaamheid , dat , wanneer hij .éen : tó©neeldicht of eene vertelling las,; hij `zijne
trekken zóó natuurlijk naar die: veischillende karakters der handelende -personen
kon plooijen , alsof hij voor elk persoon
een masker hadde.
.

(Dictionary of Biography.)
of ABEILARD , (PIERRE),
in 1079 te Palais bij Nantes in Bretagne
ABELARD

geboren , was beroemd om zijne geleerd
ongelukkige liefde. Nadat-heidnzj

ABE- -ABVA.
hij onder GUILLAUME DE CITAMPEAUX en an
dere uitstekende mannen had gestudeerd,
opende hij eene leerschool voor de theologie en welsprekendheid , die spoedig
door meer dan drie duizend studenten ,
uit allerhande natiën , bezocht werd. Terwijl hij dus het toppunt zijner vermaardheid bereikte , werd hij verliefd op en
bemind door zijne kweekelinge HÉLOISE
de jeugdige , schoone en rijk begaafde
nicht van FULBERT , kanunnik van Pars.
De onvoorzigtige omgang der beide gelieven gaf de geboorte aan eenen zoon. Zij
vereenigden zich heimelijk in den echt ;
doch de jeugdige dame had de grilligheid
van liever als de meesteresse van ABELARD
dan als zijne echtgenoote beschouwd te
willen worden , en ontkende haren oom
het voltrokken huwelijk. FULBERT , op
ABELARD vertoornd , huurde eenige booswichten , die des nachts in zijne kamer
drongen , en hem voor het huwelijk ongeschikt maakten. De ongelukkige ABELARD
verborg zijn hartzeer en zijne schaamte in
een klooster , en HÉLOISE nam den sluijer
aan. Zijn volgend leven was niet minder
onrustig. Zijne godgeleerde begrippen,
als kettersch beschouwd wordende , werd
hij door een concilie van Soissons , in
1121 , veroordeeld , om zijne Verhandeling over de Drieëenheid zelf aan de vlammen op te offeren. Men vervolgde hem
van plaats tot plaats , en wierp hem eindelijk in de gevangenis. Het onstuimig
bestaan van ABELARD eindigde in 1142,
in het klooster van ST . MARCELLUS , bij
Chalons. Hij was de eenige die , in eene
eeuw van schoolsche spitsvindigheden , de
wetenschap van den wijsgeer en de talen ten van eenen man van letteren , met de
bevalligheid van Benen man naar de wereld in zich vereenigde. Men noemde
hem daarom den doctor naar de mode.
Zijn lijk werd aan HÉLOÏSE gezonden. Deze
stierf in 1163. In 1780 heeft mevr. DE
noucy , voor beide ongelukkige geliefden
een grafgesteente opgerigt. De beste uit gave der Brieven van ABELARD aan HÉLOISE
is in het Latijn; Londen, 1714, 8°.

(Conversations-Lexicon.)
een Engelsch tooneelkunstenaar , beroemd om zijn uitstekend zangvermogen en zijne bekwaamheid
in het spelen op de luit. Daar hij een
Katholijk was , werd hij in 1688 uit de
ABELL , (JOHN) ,

koninklijke kapel geweerd. Hij verliet
Engeland , en vond vele bewonderaars
zijner talenten , maar verkwistte zijn geld
zóó spoedig , dat hij dikwijls genoodzaakt
was te voet te reizen , niet de luit op
den rug. Eens geweigerd hebbende , om
voor den koning van Polen te zingen,

beval deze vorst , hem in eenen stoel tot
eene aanmerkelijke hoogte op te hijschen,
terwijl men verscheidene ongemuilbande
beeren in het vertrek liet rondloopen.
Nu werd hem de keus gegeven, om te
zingen of nedergelaten en door deze dieren verscheurd te worden. ABELL verkoos
natuurlijk het eerste , en keerde naar
Engeland terug. Hij bleef te Cambridge
tot op het einde der regering van koningin ANNA. De tijd zijns overlijdens vindt
men niet vermeld.

(Dictionary of Biography,)
ABERCROMHY, (sir RALPH), in

1738

te Tillibody , in het graafschap Clackmannan geboren , trad op zijn achttiende jaar
in de krijgsdienst. In den zevenjarigen
en den Amerikaanschen oorlog behaalde
hij grooten roem. In 1787 kreeg hij den
rang van majoor - generaal. Gedurende de
mislukte veldtogten van 1794 en 1795 in
Vlaanderen en Holland , onderscheidde bij
zich door moed en schranderheid , en werd
met de Bath-orde versierd. In 1796 voerde
hij het opperbevel in de West-Indiën , en

bemagtigde Grenada, St. Lucia, St. Vincent , Trinidad , Denzerary en Essequebo.
Na zijne terugkomst , voerde hij bevel in

Ierland en Schotland , en had , in 1799
een voornaam aandeel in de landing in
Noord- Holland. Indien het opperbevel aan
hem , in plaats van aan den hertog van
York , ware toevertrouwd geweest , dan
zou welligt deze krijgstogt voor de Engelschen en Russen minder noodlottig zijn

afgeloopen. In 1801 was Egypte het tooneel zijner laatste krijgsverrigtingen. In
weerwil van den krachtdadigen tegenstand
der Fransehen , volbragt hij gelukkig de
landing , en versloeg den 13 Maart den
kloekmoedigen vijand. Het Britsche leger
in de nabijheid van Alexandrië aangevallen
wordende , delfden de Franschen op nieuw
het onderspit. De overwinnaars boetten echter hunne zegepraal met den dood van hunnen wakkeren opperbevelhebber. Bij eenen
aanval werd het paard van sir RALPH onder
hem doodgeschoten , terwijl hij. zelf twee
wonden bekwam , en den ganschen dag
op het slagveld bleef. Hij stierf eene week
later , en werd op het eiland Malta begraven. In de St. Paulus kerk te Londen
vindt men een monument te zijner gedachtenis opgerigt.
(Penny Cyclopaedia.)

ABRAHAM (oorspronkelijk ABRAM geheeten) , geboren te Ur in Chaldea , om trent 2000 jaren vóór CHRISTUS , werd de
stamvader der Joodsche natie , en de eerste
bewaarder der goddelijke beloften ter gunste van het uitverkoren volk. Hij was de
oudste zoon van TERACH , de achtste in
1*
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afstamming van SEN , den oudsten zoon
van NOáCH. Zijne geschiedenis beslaat omtrent een vierde gedeelte van het boek
Genesz*,s — namelijk van het XI tot en
met hei XXV hoofdstuk. In den echt getteden m-et SARA (oorspronkelijk SARAÏ) ,
zijne zuster van vaders zijde , vergezelde
hij -zijnen vader en zijnen neef LOT naar
Haran , alwaar TERACH stierf. Nu verliet

waardige aartsvader stierf in den ouderdom van 175 jaren , en werd door IzAhK
en ISMAËL begraven in hetzelfde graf dat
liet stoffelijk overschot van sARA bevatte.
(VAN DER PALM , Bijbel voor de Jeugd,

IIIe Stuk) .
aartsbisschop , wiens eigen
naam was AXEL , werd geboren op-lijke
het Deensche eiland Zeeland , in 1128.
ABSAL OM ,

ABRAUAM , op

Gods bevel , met zijne vrouw Hij werd opperkerkvoogd (primaat) van
en LOT , Haran , en trok Zuidwaarts op , Denemarken , Zweden en Noorwegen , en
tot dat hij de vlakte van Moria , in Ka- was onder wALDEMAR I en CANUT VI,
nai n , bereikte. Hij ondernam deze reis

op den ouderdom van vijf en zeventig
jaren. Dit tijdstip wordt door de tijdrekenkundigen de iroeping van ABRAHAM genoemd. Kort daarna dwong een 1`_tongersnood dezen aartsvader naar Egypte te
reizen. Naar Kana^in terug gekeerd , bevond hij , dat zijne kudden en die van
zijnen neef LOT zoo .-aanmerkelijk waren
vermeerderd , dat hij het noodig achtte ,
dat zij van elkander zouden scheiden.
Met onderling goedvinden begaf LOT zich
naar het Oosten , en vestigde zich in de
Jordaan-vlakte , terwijl ABRAHAM naar de
`lakte trok van Manzre in Hebron. Hij
had zijn negentigste jaar bereikt , en zijne
`rouw , die tot nog toe kinderloos was
gebleven , haar negenentachtigste , toen
God aan ABRAHAM verscheen , en heni bekend maakte , dat uit hen nog een groot
molk zoude voortkomen ; eene belofte welke
aan de bijkans ongeloovige moeder bevestigd werd, door de geboorte van IZAáK ,
welke in het volgende jaar plaats had.
De zware proeve van ABRAHAMS geloof,
om zijnen geliefden zoon aan God -op te
offeren, zoo schoon in het XXIIe hoofd
Genesis verhaald , is elken lezer-stukvan
overbekend. Eeiiigen tijd te voren gaf
ABRAHAM een ander treffend bewijs van
zijne onderwerping aan den Goddelijken
wil , en zijn onbepaald vertrouwen op
Gods beloften , door het wegzenden van
zijnen zoon IsMAËL , (dien hij bij de Egyptische slavin IIAGAR had) , op de verzekering van zijnen hemelschen vader , dat
ook uit ISMAËL een volk zoude voortspruiten , omdat hij van den aartsvader afstamde. Ofschoon sARA's besluit, om HAGAR
en haren zoon niet langer in huis te
houden , voor ABRAHAM hoogst grievend
moest zijn , stond hij echter , zoodra hij
Gods wil had vernomen , des morgens
vroeg op , en nam brood en eene kruik
water , gaf het aan HAGAR , en zond haar
met haren zoon weg. De Arabieren beweren van ISMAËL af te stammen. Na
den dood van SARA , in den ouderdom
van 127 jaren , huwde ABRAHAM KETURA ,
an kreeg bij haar zes zonen. De eer-

staatsdienaar en veldoverste. Als staatsman , geestelijke en krijgsman verdiende
bij evenzeer aller achting en vertrouwen.
Hoe stoutmoedig hij de onafhankelijkheid
van zijn vaderland handhaafde , kan melt
opmaken uit zijn antwoord aan den afgezant van keizer FREDERIK BARBAROSSA.

« Weet , graaf SIEGFRIED ! » zeide hij , « dat
« Denemarken Thuringen niet is. Zeg uwen
u meester dat , indien hij over dit koning
rijk wil beschikken , hij hetzelve niet-«
« het zwaard in de vuist moet veroveren,
« en dat de verovering niet volbragt kan
« worden dan door mannen , die maliën
kolders en ijzeren handschoenen dragen -«;
« doe hem weten , dat de Denen hunne
« vrijheid met het zwaard handhaven en
« daarmede hunne aanspraak op de ge« maakte veroveringen klem bij zetten.
« Kortom , verhaal hem , dat de koning,
« mijn meester , zich weinig bekommert
« om de vriendschap van Duitschlands
« keizer , en diens gramschap geenszins
« vreest. » Deze kloekhartige kerkvoogd
stierf in den ouderdom van vier en zeventig jaren.
(Dictionary of Biography.)
ABSALOM , zoon van

DAVID ,

een vorst

van fraaije ligchaamsgestalte , maar van
eene snoode inborst. Hij stond op tegen
zijnen vader , doch zijn leger werd verslagen, en hij door JOAB gedood.
(J. H. VAN DER PALM,

Bijbel voor de

Jeugd, XIe Stuk.)
ABU - HANIFAH , bijgenaamd NOOMAN ,

de stichter der Hanefiten , eene der vier
regtzinnige secten van liet Islamismus ,
werd geboren te Cu fa , in 699 , en was
oorspronkelijk een wever , doch beoefende
naderhand de regtsgeleerdheid. Een vol
zijnde van het huis van AL! , werd-gelin
hij in den kerker geworpen, en in 767
te Bagdad door ABDALLAH II door middel
van vergift omgebragt. Men verhaalt an
hem een' trek van vergevensgezindheid,
die verdient vermeld te worden. Van
eenen onbeschoften kerel eenen slag ontvangen hebbende , zeide hij slechts : «In« dien ik wraakzuchtig ware , zou ik ge(I weld niet geweld te keer gaan ; ware

ABU—ACCOR.
K ik een aanbrenger , ik zou u bij den
« kalief aanklagen ; doch ik wil liever God
« bidden , dat het Hem behage , dat ik
met u , op den dag des oordeels, ten
K Hemel moge ingaan. »

(Dictionary of Biography.)
, die voor den besten
(gin geleerdsten schrijver van het Oosten
ABUL -FAZEL

gehouden wordt , en van `Y-ien men zeide,
dat de vorsten zijne pen meer vreesden
dan het zwaard zijns meesters, was de
geheimschrijver en vizier van den Mogoolschen keizer AKBAR , en werd in 1604
vermoord , op bevel van sultan SELIM ,
zoon van AKBAR , die hem zijnen invloed
benijdde. Zijn verlies werd door den monarch diep betreurd. Hij schreef Bene
geschiedenis der Mongoolsche keizers ,
loopende tot den jare 1594.

(Penny Cyclopaedia.)
ACACIUS , bisschop van Amida, aan
den Tigris, maakte zich onsterfeljk door
Bene daad van christelijke liefde , welke
hij tijdens den oorlog tusschen TIIEODOSIUS
den Jongen en VARANES , koning van Perzië verrigtte. Omtrent den jare 420 verkocht hij al de gouden en zilveren sieraden van de kerken zijns bisdoms, om
zeven duizend Perzische slaven vrij te
koopen , en 'naar hun vaderland terug te
zenden VARANES w as zoodanig over deze
edelmoedigheid getroffen , dat hij eene
zamenkomst met den bisschop verzocht,
.

.en vrede maakte.
(Dictionary of Biography.)
ACADEMUS of ECADEMUS,

een aan -

zienlijk burger , wiens huis en tuin , in
Bane der voorsteden van Athene gelegen,
ingerigt werden tot eene school voor lig
oefeningen.. Omtrent het mid--chamelijk
den der vijfde eeuw vóór het begin onzer
jaartelling , kwam dit lustverblijf , naar
zijnen voormaligen eigenaar Academie geheeten , in het bezit van den Atheenschen
veldoverste CIMON , die hetzelve met fonteinen en standbeelden versierde. Na
zijnen dood liet hij den tuin aan de burgers over , en nu werd dezelve eene
geliefkoosde wijkplaats voor de beminnaren der wijsbegeerte en eenzame overdenking. Derwaarts begaf SOCRATES zich
dikwijls , om zich met zijne leerlingen te
onderhouden. Doch het was zijn doorluchtige leerling PLATO , die de academie
beroemd maakte als den zetel der wijs
hier Bene school te stich--begrt,do
ten , welke hij bijkans eene halve eeuw
voorstond.
Na de herstelling der letteren in de
vijftiende eeuw , kwam in Italië de benaming van Academie weder in het leven ,
doch niet Gene beteekenk eenigzins vel-

schillende van hetgeen men er oudtijds
mede te kennen gaf ('1).

(Nouvelle Diographie.)
ACCIAJ UOLI , (DONATUS) ,

stamde

af van een oud Florentijnsch geslacht , en
werd geboren te Florence, in 1428. De uitstekendste meesters vormden zijnen geest,
en ras werd hij een doorgeleerd man ,
en een der beste kenners der Grieksche
letterkunde. Hij werd zelfs toegelaten tot
de letterkundige gesprekken , welke onder
de bescherming van LORENZO DI MEDICI
gehouden werden. Hij bekleedde onder
ambten in den staat , en in-scheidn
1473 werd hij tot gonfalonier (baander heer , standaarddrager) der republiek verheven. Hij stierf in 1478 , op Bene
gezantschapsreize te Milaan. Zijn lijk werd
naar Florence gevoerd , en ten koste der
republiek ter aarde besteld . Acci Ajuom
was zulk een onbaatzuchtig man , dat hij
vijf kinderen zonder eenig vermogen naliet ; doch zijn dankbaar vaderland huwelijkte zijne beide dochters uit , en zorgde
voor zijne zonen. Tot de voornaamste
zijner werken behooren zijne Commentariën over de zedekundige wijsbegeeite en
de staatkunde van ARISTOTELES. Ook schreef
hij het leven van KAREL den Grooten.

(Dictionary of Biography.)
ACCIUS of ACTIUS, (NAEVIUS),

een

Romeinsch wigchelaar , ten tijde van TARQUINIUS den Ouden , die hem , volgens de
bijgeloovige narigten der ouden , eenen
keisteen met een scheermes liet doorsnijden TARQUINIUS deed hem heimelijk om brengen , en vervolgens een standbeeld
voor hem oprigten.
(M. STUART , Romeinsche Geschiedenis
sen , Ie D. bl. 152—'154.)
.

ACCORSO , of ACCURSIUS , (FRAN-

eis) , een Italiaansch regtsgeleerde , ge
te Florence , in 1151 of 11 S2 -boren
waarover getwist wordt. Hij legde zijn
hoogleeraarambt te Bologna neder , wijdde
zich zelven aan het zamenstellen van een
werk de uitlegkunde der wetten betref
fende , en voltooide hetzelve in zeven
jaren. Dit werk draagt den naam van
het groote Woordenboek. Deze uitgebreide
verzameling , welke de gevoelens en beslissingen der vorige regtsgeleerden piet
zijne aanmerkingen bevat , beslaat zes
folio deden , en is door velen te hoog
(1) Ten opzigte der academie van PLSTO teekenen
;•ij hier aan, dat dezelve gelegen was in de voorstad van 4th.ene, Ceramicus geheeten, hetwelk
letterlijk Pannebakkerijén beteekent; en men heeft
het als eene treffende overeenkomst aangemerkt ,
dat de voornaamste publieke tuin dier stad , waar
oorsprong heeft gehad als de-schijnlkdezf
Tuileries der hedendaagsche hoofdstad van Fraehrijk, een naam welke insgelijks aanduidt, dat er
vroeger pannebakkerijen geweest zi.^n.

ACCOR—ACOS.
geroemd of te laag geschat. Hij stierf te
Bologna , in 1229. Zijne dochter was
vermaard door hare geleerdheid , en hield
aan de hoogeschool te Bologna voorlezingen over het Romeinsche regt.
(Dictionary of Biography.)
ACCORSO Of ACCURSIUS , (DIARI-

ANGELUS) , een scherpzinnig oordeelkundige , die in het eerste gedeelte der zestiende eeuw bloeide , werd geboren te
Aquila , in het koningrijk Napels. Hij
stond bij KAREL V in hooge achting , en
leefde drie en dertig jaren aan het hof
van dezen monarch , die hem naar Duitschland , Polen en andere noordsche landen
als afgezant afvaardigde. Zijn grootste

lust was het verzamelen van oude Handschriften ; hij was een man van vernuft
. 11ANUS MARen groote bekwaamheid. Am
CELLINUS en verschillende klassieke schrijvers , zijn hem talrijke en gewigtige ver
verschuldigd. Ten onregte van-betring
letterdieverij beschuldigd , betuigde hij
met verontwaardiging zijne onschuld , door
eene zonderlinge soort van eed , welke
in zijne fabel , getiteld Testudo (de schild
gevonden wordt.
-pad)
(Manual of Biography.)
ACHENWALL , (GODFRIED) , een beroemd schrijver over de staatkunde , werd
in den jare 1719 te Elbing in Pruissen
geboren. In 1746 onderwees hij de ge-

schiedenis , de staatshuishoudkunde en het
regt der volken te Marburg , vanwaar hij
naar Gottingen beroepen werd. Hij verwierf zich door zijne voorlezingen grooten
roem , en stierf in 1770. ACHENWALL
verhief de staatshuishoudkunde tot Bene
wetenschap. Onder zijne beste werken
behooren de Grondbeginselen van het natuurregt en de staatsregelingen der Europesche rijken en staten.

(Conversations-Lexicon.)
een Duitsch
oordeelkundige , geboren te Wittstoch , in
1567 , en gestorven in 1595. Hij leerde
de geneeskunde in Italië , doch heeft dezelve nimmer uitgeoefend. Hij schreef
uitbreidingen en aanteekeningen op QUINACIDALIUS , (VALENS) ,

TUS CURTIUS , PATERCULUS , PLAUTUS , TACITUS

en andere klassieke schrijvers. Kort vóór
zijnen dood , stond hij aan den bittersten
haat ten doel , wijl men hem voor den
schrijver hield van een hekelend tractaatje, waarin ontkend werd , dat de
vrouwen onder de redelijke schepselen
konden gerangschikt worden. Het schijnt
echter , dat hij slechts de overschrijver
dezer kleine verhandeling geweest is,
welke hij zijnen drukker als eene geestige
hersenvrucht had aanbevolen.
(Manual of Biography.)

ACKERMANN , (CONRAD) , een beroemd tooneelspeler , dien de Duitschers
als den schepper van hun tooneel beschouwen , werd in den aanvang der achttiende eeuw geboren. In 1765 nam hij
het bestuur op zich van den Hamburgschen schouwburg ; eene omstandigheid ,
welke in de dramatische geschiedenis van

Duitschland vooral opmerking verdient.
LESSING hielp hem met al het overwigt
zijner veelvermogende talenten. ACKERMANN, muntte uit in luimige rollen. Zijne
vrouw , SOPHIA CHARLOTTE BIEREICHEL , was
mede eene bewonderenswaardige tooneelkunstenaresse. Hij stierf te Hamburg,

in 1771. (Conversations Lexicon.)
ACOSTA, (VRIËL D'), een Portugeesch edelman , geboren te Oporto , tegen
het einde der zestiende eeuw , van een
oorspronkelijk Joodsch geslacht , was een
man van geleerdheid en talenten. Door
de veranderlijkheid echter zijner godsdienstige denkwijze haalde bij zich eindelooze
vervolgingen op den hals. Schoon Christen geboren en gedoopt , legde hij zijn
kerkelijk ambt van kanunnik - thesaurier van
de collegiale kerk te Oporto neder , om
de Joodsche godsdienst te omhelzen , en

begaf zich te dien einde naar Amsterdam , waar hij zich vestigde. Nu veranderde hij zijnen naam GABRIËL in dien van
UIuEL. Weldra haalde bij zich den haat
zijner nieuwe geloofsgenooten op den hals,
door zich in geenen deele aan de inzettingen hunner godsdienst te onderwerpen.
In zijn verzuim volhardende , werd hij
veroordeeld , om in de Synagoge te ver
een rouwkleed aan en eene-schijnemt
zware waskaars in de hand , om aldaar
met eenen lederen geesel gekastijd te
worden. D'ACOSTA zich aan dit strafvonnis
onttrekkende , werd van alle kerkelijke
gemeenschap uitgesloten , en eerst zeven
jaren later onderwierp bij zich aan hetzelve, ten einde verder aan geene vervolgingen meer bloot te staan. Dit oogmerk
werd echter niet bereikt. Hij eindigde
met vrijgeest en materialist te zijn ; en
door twijfel en ongeloof heen en weder
geslingerd, doorschoot hij zich zelven in
1647. In zijn voorbeeld Vitae Humanae
geeft hij een verhaal van een deel der
ellenden , op welke zijne veranderlijkheid in
het godsdienstige hem te staan kwam (1).
(KOK , Vaderlandsch Woordenb.)
(1) De groote kweekeliul; van BILDERDIJK, Mr. is.
aan wiens dichterlijke lier wij menig onnavolgbaar lied te danken hebben , stamt van vaders zijde af van Josai u D ► COSTA , eenen jongeren
broeder van ezieL nA COSTA. Sinds twee eeuwen
behoorde dit geslacht tot de Spaanseh-Portugeesche

DA COSTA,

ACOS--ADAMS.
ACOSTA, (JOSEPS D'), een Spaansch
schrijver der zestiende eeuw. Hij werd
geboren te Medina del Campo in Leon ,
omtrent den jare 1539. Nog vóór den
ouderdom van veertien jaren werd hij in
de orde der Jezuiten opgenomen , tot
welke zijne vier ouder broeders reeds behoorden. In zijne academische studiën
onderscheidde hij zich door ongemeene
vlijt en snelle vorderingen , zoouu el in de
letterkunde als in de wetenschappen . Na
het volbrengen van zijnen studietijd werd
hij hoogleeraar in de Godgeleerdheid te
Orana. Hier bleef hij tot 1571 , toen hij
als zendeling naar Zuid - Amerika vertrok.
Hij werd eindelijk tot overste der kloosters zijner orde in Peru aangesteld , en
keerde niet voor 1588 naar Spanje terug.
Gedurende zijn verblijf in Zuid-Amerika
had hij een groot gedeelte van zijnen tijd
besteed aan Bene beschrijving van dat
deel der wereld , welke te Sevilla , in
1590 , in 4 to. is uitgegeven , onder den
titel van Historia Natural y moral de las
Jndias. Dit werk , dikwijls herdrukt, wordt
hoog geschat , als Bene veilige vraagbaak
voor de vroegere gesteldheid van Zuid -

Amerika. Het is in het Fransch, Itali-

aansch , Duitsch , Hollandsch , Engelsch
en Latijn vertaald. Naar zijn vaderland
terug gekeerd , werd D'ACOSTA een bijzonder gunsteling van PHILIPPUS II. Hij stierf
den 15 Februarij 1600 als rector van de
universiteit te Salamanca. Behalve het
boven vermelde werk is hij schrijver van
een ander over hetzelfde onderwerp , in
4 589 in het Latijn uitgegeven , onder den
titel van De Natura Novi Orbis Libri Duo,
hetwelk hij zelf in het Spaansch heeft
vertaald. Ook is hij schrijver van onder
Godgeleerde verhandelingen ,-scheidn
onder anderen van een boekdeel leerre denen , in het Latijn.
(ROBERTSON'S America.)
ADALBERT, (ST.), bisschop van Praag,

wordt als de Apostel van Bohemen, Hongar jë en Pruissen aangemerkt. Hij werd,

in 997 , door (Ie ongeloovigen gemarteld;
BODESLAUS , vorst van Polen , rantsoeneerde zijn lijk met een gelijk gewipt
aan goud. De Polen vereeren hem als
den vervaardiger van het krijgslied Boga
Ilodzica , hetwelk zij gewoon waren vóór
den aanvang des strijds aan te heffen.
doch

(Manual of Biography.)

ADAM , de eerste mensch , en stamva
geslacht , dien-dervanhtmsclijk
God formeerde uit het stof der aarde, op
synagoge te .dmsterdarn ; doch in October 1822
omhelsde Dír. is. D& COSTA het Christendom, en
werd op den 20 dier maand in derden gedoopt.

(Do Tijd, 21sto Aflev. bl. 276.)

den zesden dag der schepping , gelijk ons in
het eerste en tweede hoofdstuk van Genesis
wordt verhaald. De geheele oorspronkelijke geschiedenis van ADAM is vervat in
de vijf eerste hoofdstukken van dat boek.
Het verlies zijner onschuld en aardsche
gelukzaligheid , welke hij aanvankelijk genoot , wordt gewoonlijk aangeduid onder
den naam van den Val. Na deze gebeur- tenis en zijne verdrijving uit den hof van
Eden of het Paradijs , werd zijn oudste
zoon KAïN geboren. Zijn tweede zoon was
ABEL , en zijn derde SETH , die geboren
werd toen

ADAM honderd

dertig jaren oud

was. Doch men onderstelt , dat bij nog
onderscheidene zonen en dochters heeft
gehad , wier namen niet vermeld worden.
Hij stierf in den ouderdom van negen
honderd dertig jaren , en dus volgens de
gewone aangenomene tijdrekening in het
jaar 3074 vóór CHRISTUS geboorte. Men
heeft ten opzigte van ADAM vele verdichtselen en fabelen verhaald , waarvoor in
den Bijbel geen de minste grond is te
vinden. De lezer , die nieuwsgierig mogi
zijn eenige derzelve te kennen , wordt
verwezen naar de artikelen in BAYLE en in
CALMET'S Bijbelsch Woordenboek.
ADAMS , (JOHN) , een Amerikaanse h
staatsman en een der stichters van de
republiek van Noord - Amerika , werd in de
kolonie van IVlassachusett in 1735 gehoren , en voor de balie opgevoed. Hij
oefende met roem de regtsgeleerdheid uit.
Vroegtijdig omhelsde hij de zaak zijns
vaderlands. Hij werd verkozen tot lid van
het congres, en verklaarde zich met geest
voor de vrijheid en onafhankelijk--drift
heid. Toen de lieer LAURENS op zee was
gevangen genomen , werd ADAMS als afgezant naar Nederland gezonden , en naderhand benoemd tot lid der commissie , om
met Engeland over den vrede te handelen.
Na het eindigen van den oorlog verscheen
hij als afgezant in Engeland. In den jare
1789 werd hij verkozen tot vice-president
der Vereenigde Staten , en na de aftreding van WASHINGTON tot algemeenen voorzitter. Daar hij aan het hoofd stond der
Federalisten , werd zijn bestuur door de
Ultra- Republikeinen gegispt en afgekeurd.
Hij stierf in 1826. ADAMS is de schrijver
eener geschiedenis der voornaamste republieken. (Dictionary of Biography.)
ADAMS, (SAMUEL) , een der stichtors van de republiek der Vereenigde
Staten van Noord-Amerika , werd geboren
te Boston , omtrent den jare 1726 , en
studeerde in de regten. Hij was een van
de eersten , die de maatregelen van wederstand tegen het moederland beraamde

ADAM- -ADDI.

dichtregelen aan DRYDEN , en gaf de vertaling in het licht van een gedeelte van
VIRGILIUs gedichten over den akkerbouw.
In I699 verkreeg hij eene jaarwedde van
£ 300 , om in Italië te reizen. Hij vertoefde aldaar omtrent drie jaren , tot dat
de dood van WILLEN III en het verlies
zijner jaarwedde hens noodzaakten terug
te keeren. Gedurende zijne afwezigheid,
verzamelde hij bouwstoffen voor een verhaal zijner reis , en schreef zijnen Brief
aan lord HALIFAX , zijne Gesprekken over
Gedenkpenningen en vier bedrijven van
heeten. (Conversations-Lexicon.)
het treurspel CATO. Eerst in 1704 begon
ADANSON, (MICHEL) , een beroemd de fortuin hem toe te lagchen. Op aankruidkundige , in 177 te Aix , in Pro- drang van lord HALIFAX bezong hij de
vence , geboren. Geheel zijn leven was schitterende overwinning van Blenheim.
toegewijd aan de uitbreiding zijner ge- Hij werd tot onder - secretaris benoemd.
liefkoosde wetenschap. Op den ouderdom STEELE begon nu den Taller (prater) uit
van drie jaren werd hij naar Parijs ge- te geven , waaraan ook ADDISON werkte.
bragt. Toen hij veertien jaren oud was, Dit dagblad werd gevolgd door den Spechad hij al de planten in den koninklijken tator , dien hij insgelijks met een groot
kruidtuin bestudeerd , en een nieuw stel aantal stukken verrijkte. Men herkent
ontworpen , dat hem meer vastheid-sel zijn werk aan eene der letters van het
scheen aan te bieden dan dat van LIN- woord CLIO. In 1713 werd zijn treurspel
CATO gespeeld , en evenzeer door de Whigs
NAEUS. Hij offerde zelfs zijn vaderlijk erfdeel op voor eene reis naar de Senegal, als door de Tories toegejuicht. Nu veralwaar hij vijf jaren vertoefde , en in scheen de Guardian , welke spoedig gealle takken der natuurlijke historie eene staakt werd , maar waaraan ADDISON ook
menigte ontdekkingen deed. In 1775 bood had gearbeid. Eene hand duidt aan wat
hij de academie der wetenschappen 120 van hem is. Van den Spectator is wel
handschriften en 75,000 afbeeldingen van een vierde gedeelte zijn werk. In den
planten aan , welke den grondslag moes- jare 1716 huwde hij , na eene langdurige
ten uitmaken van een werk dat hij ont- vrijaadje , de gravin douarière VAN wARworpen bad. De omwenteling bragt hem WICK , eene vereeniging , welke hem slechts
in geldverlegenheid , en in de laatste ééne dochter en veel verdriet baarde.
dagen zijns levens geraakte hij eenigzins Deze dame, trotsch op haren rang, was
in schulden , vooral door te voorzien dwaas genoeg , om zich te verbeelden,
in het onderhoud eener gehuwde dienst- dat een gemeen burger van vernuft groobode , die hem trouwhartig had gediend. telijks vereerd moest zijn bare hand te
verwerven ; de uitkomst was zoo als men
NAPOLEON echter zijnen toestand vernemende , behoedde hem voor gebrek. ADAN- dit natuurlijk kon verwachten. ADDISON
soN was klein van gestalte , en zijn zocht zijn verdriet op te lossen in den
voorkomen geenszins innemend. Hij was wijn , waartoe hij reeds vroeger overin den hoogsten graad onbaatzuchtig ; helde. Schoon Hymen ADDISON tegengrimde,
doch tegen het einde van zijn leven werd werd hij het volgende jaar tot staats-se hij , door ouderdom en tegenspoed , eenig- cretaris benoemd. Doch zijne ongeschiktzins wrevelig. Hij stierf in 1806. Hij heid voor de bezigheden aan dezen post
heeft vele belangrijke werken uitgegeven, verbonden , en zijn lijden door engborsonder welke een Woordenboek over de tigheid veroorzaakt , dwongen hem spoeNatuurlijke Geschiedenis het gewigtigste is. dig dit ambt neder te leggen. Hij behield
Ook heeft men van hem Benige letter- eene jaarwedde van £ 1500 , en stierf
den 17 Julij 1719. Op zijn sterfbed zond
kundige werken.
bij om lord WARWICK , dien hij zoo gaarne
(Dictionnaire historique de la jeunesse.)
van een ongeregeld gedrag en ergerlijke
ADDISON, (J03EPII) , een der sieraden der Engelsche letterkunde , was de dwaalbegrippen wenschte terug te brenzoon van den domdeken LANCELOT ADDI- gen ; hem de hand drukkende , zeide hij
met eene zwakke stem : « Ik heb om u
SON ; hij werd den 1 Mei 1672 te Milston
« gezonden, ten einde gij zoudet zien ,
schijnbaar dood geboren. ADDISON onder
zich vroegtijdig in de Latijnsche-scheid « hoe gerust een Christen sterven kan.
poëzij. Op den ouderdom van twee en JOHNSON zegt in eene lofrede op ADDISON,
dat degene , die zich in het Engelsch
twintig jaren rigtte hij eenige Engelsche
hij werd tot lid der conventie van zijn
gewest , en naderhand tot lid van het
congres benoemd. Uit hoofde van zijne
ijverige deelneming aan de bevrijding
des vaderlands , werd hij door de Britache regering vogelvrij verklaard. Na de
vestiging der Amerikaansche onafhankelijkheid, werd hij tot luitenant-gouverneur , en vervolgens tot gouverneur van
Massachusett benoemd. Hij stierf in 1808
arm , gelijk hij geleefd had , en wordt
alzoo ook wel de Amerikaansche CATO ge-

AIDE-- -ADRI.
« eenen schrijfstijl wil eigen maken , welke
« gemeenzaam en niet ruw , sierlijk en
« niet hoogdravend is , zijne dagen en
« nachten aan het bestuderen der werken
« van ADDISON moet toewijden. »
(Biographia Britannica.)
ADELUNG , (JOHANN CHRISTOPH) ,

den veerman. Deze omstandigheid werd
hem noodlottig. Een priester , die het
zag , sloeg hem naauwkeurig gade , herkende hem , en gaf van zijne ontdekking
kennis aan de bevoegde magt. De hertog
werd gevangen genomen en naar Kortrijk
gevoerd, alwaar hij tot aan den dood van

een voortreffelijk Duitsch woordenboék- KAREL den Stouten gevangen bleef. Hij
schrijver en letterkundige , geboren te werd nu door de oproerige Gentenaars
Spantekow , in Pommeren, in 1732 , werd verlost , doch sneuvelde in 1477 in een
professor aan het Erfurter gymnasium , en gevecht voor Doornik.
(COMMINES , Gedenkschriften.)
vertrok van daar naar Leipzig. VervolADOLF VAN NASSAU, den 1 Mei 1292
gens bot bibliothecaris van den keurvorst,
te Dresden , benoemd , overleed hij aldaar tot keizer verkozen en den 25 Junij te
in 1806. Hij is nimmer gehuwd geweest. Aken gekroond , was slechts een klein
Men zeide van hem , dat de schrijflesse- afhankelijk vorst , doch uit een doorluchnaar zijne vrouw was , en de zeventig tig geslacht en van beproefde dapperheid,
boekdeelen , welke hij had geschreven, zonder eenig ander erfdeel dan zijn zwaard,
zijne kinderen. ADELUNG was aangenaam en zonder die groote eigenschappen , welke
in den omgang , en hield van goeden zijnen voorganger , RUDOLF VAN HABSBURG ,
sier. Hij was er zóó op gesteld om eene ten troon hadden verheven en daarop be
groote verscheidenheid van keurige wijnen vestigden. Hij sneuvelde den 2 Julij 1298
te hebben , dat zijn kelder , welken hij in eenen veldslag bij Worms tegen ALzijne Bibliotheca Selectissima (uitgelezenste BRECHT VAN OOSTENRIJK , die hem eigen•
bibliotheek) noemde , wel veertig soorten handig doodde , en zijnen troon besteeg.
der fijnste wijnen bevatte. In zijn vader- De volken wonnen echter geenszins bij
land is hij het meest bekend door zijn dezen ruil.
(Real-Encyclopedie.)
Taal- en Oordeelkundig Woordenboek der
ADOLF VAN NASSAU , broeder van
Hoogduitsche taal , in 5 deden , 4».
prins WILLEM I , maakte zich in den aanGRUBER's Encyclopüdie.)
ADOLF VAN EGMOND , hertog van yang van den opstand tegen de Spanjaar
Gelder , geboren in 1438 , door staats beroemd. Hij sneuvelde den 24 Mei-den
zucht weggesleept , en ondersteund door 1568 bij het bestormen en bemagtigen
zij ne moeder CATHARINA VAN CLEEF , wierp van het klooster Heiliger-Lee. Men weet
zijnen ouden vader ARNOLD in 1456 niet met zekerheid op te geven wat er
in de gevangenis , en overweldigde de van zijn lijk geworden is ; « doch dit
teugels des bewinds. KAREL de Stoute « kunnen wij , » zegt KOK , « met de groot
zocht vader en zoon weder met elkander
verzekering melden , dat met zijn'-«ste
te verzoenen ; hij bood ADOLF den titel « dood de overwinning duur genoeg bevan gouverneur van Bourgondië aan ; (( taald was , dewijl de staat in dezen
Gelderland zou hem met al de inkomsten « jeugdigen held een en man verloor , wiens
verblijven ; de vader zou slechts den titel « deugden en dapperheid , in de lente zijns
van hertog en de kleine stad Grave met « levens , een' heerlijker oogst in zijne
eene jaarwedde van drie duizend gulden « mannelijke jaren beloofde. »
behouden. « Mij werd gelast , » zegt Pm(MONTANUS , het leven der Prinsen van
LIPPE DE COMMINES , « dit voorstel aan den
Oranje.)
« jongen hertog over te brengen , die
ADRETS, (FRANCOIS DE BEA YMONT,
« antwoordde, dat hij liever zijnen vader, baron DES), geboortig uit Dauphiné, volgde
« met het hoofd vooruit , in een' put de partij der Hugenoten , en onderscheidde
« zoude werpen , en zich zelven daarbij, zich door zijne wreedheid. Hij dwong zijne
« dan dit vergelijk aannemen ; dat zijn krijgsgevangenen , om zich van de wallen
« vader vier en veertig jaren hertog was naar beneden te storten. Een hunner
« geweest , en het nu tijd was , dat hij tweemaal terug getreden zijnde , en den
« het ware ; dat hij hem gaarne drie dui- noodlottigen sprong niet durvende wagen,
« zend gulden jaarlijks zoude geven , mits verweet hein de baron zijne laf hartigheid.
« hij nimmer een' voet in Gelderland zoude « Mijnheer ! » zeide de soldaat , « ik geef
« zetten. » De onderhandeling afgebroken « het u in drieën. » Deze kluchtige inval
wordende , vermonde zich ADOLF onder redde den soldaat het leven. ADRETS stierf
eene Fransche kleeding , om zich onbe- in 1587 algemeen gehaat.
kend naar Gelderland te begeven. Hij
(Manual de Biographie.)
trok over de Maas in den omtrek van
ADRIANUS , (PUBLIUS .NLIUS) , de
Narnur , en betaalde eenen gulden aan vijftiende Romeinsche keizer , was van een
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ADRI--AFER.

Spaansch . geslacht afkomstig. Hij werd
geboren in het jaar des Heeren 76 , en
diende vroegtijdig in Spanje en Moesië.
Met de nicht der keizerin PLOTINA gehuwd
zijnde , steeg hij , door haren invloed en
zijne eigene verdiensten , spoedig in magt
en aanzien. Voor zijnen moed , betoond
in den Dacischen oorlog , schonk TRAJANUS
hem den diamant , welken hij zelf van
NERVA gekregen bad , ten teeken zijner
aanneming tot deelgenoot in de regering.
TRAJANUS in 117 overleden zijnde , volgde
ADRIANUS hem op. Gedurende zijne een en
twintigjarige regering bezocht hij bijna al
de deelen zijner uitgebreide heerschappij.
Terwijl hij zich in Britannië ophield,
bouwde hij tusschen de Solway en de
Tyne den beroemden muur , welke de
invallen der Caladoniërs moest verhoeden.
De Joden, opgestaan zijnde, werden door
ADRIANUS verslagen , en bijkans geheel uit
Ook de Christenen hadden onder-geroid.
zijne regering eene bloedige vervolging te
verduren. Hij bouwde eenen tempel aan
JUPITEP. gewijd op den berg Calvaria , liet
in de krib van Bethlehem een standbeeld
voor ADONIS oprigten , en de afbeelding
van een zwijn boven de poorten van Jeruzalem plaatsen. ADRIANUS was van eene
sterke ligchaamsgesteldheid , ging bloots boofds , en deed gewoonlijk groote dagreizen te voet ; hij bezat een bij uitnemendheid getrouw geheugen, was inschikkelijk,
maakte verscheidene goede wetten , en
beminde de poëzij en andere kunsten en
wetenschappen. Daarentegen was hij ergdenkend en dikwijls wreed. Zijne zeden
waren niet onberispelijk. Hij stierf te
Baies , in den ouderdom van 62 jaren.
Eenigen tijd te voren werd hij zoodanig
door zijne ongesteldheid gemarteld , dat
hij zijne vrienden bad aan zijn leven een
einde te maken. Kort vóór zijnen dood
vervaardigde hij de Latijnsche dichtregelen
aan zijne ziel , welke menigmaal in onderscheidene talen zijn overgebragt.
(M. STUART , Romeinsehe Geschiedenissen,
XVIII deel.)
ADRIANUS VI, (paus) , wiens eigenlijke naam was ADRIAAN FLORISZ. BOYENS ,
geboren te Utrecht den 1 Maart 1459, de
eenige Nederlander , die ooit op den Heiligen Stoel heeft gezeten. Zijne ouders ,
behoeftige lieden zijnde , werd ADRIANUS
ten koste der liefdadigheid te Leuven opgevoed. Hij was zijne bevordering aan
zijne verdiensten verschuldigd. Hij werd,
gedurende de minderjarigheid van KAREL V,
die hem een onbepaald vertrouwen schonk,
regent van het koningrijk Spanje. Na den
dood van LEO X werd hij tot paus verkozen. De nederige ADRIANUS , de tijding

zijner verheffing te Victoria in Biscayë
vernemende , riep uit : « Indien deze
« boodschap waarachtig is , dan heb ik
« groote reden , om bedroefd te zijn. »
Hij wist welke groote misbruiken er in de
kerk waren ingeslopen, en dat het hem
moeijelijk zou vallen , om dezelve uit te
roeijen. Ook ontmoette bij hierin aller
tegenkanting , en bezweek den-wegn
14 September 1523 onder den last in
den ouderdom van omstreeks 65 jaren.
Menigmaal had men den godvruchtigen
man hooren zeggen : « Indien ik een vijand
« had , dan zou ik hem geen erger plaag
« weten toe te wenschen , dan paus te
« worden. »
(BRANDT , Historie der Reformatie.)
AËTIUS , een Romeinsch veldoverste ,
geboortig uit illoesië , doch van Scytischen oorsprong. Hij leerde den krijg
onder ALARIC , aan uien hij als gijzelaar
was afgestaan. Toen de overweldiger
JOHANNES den troon trachtte te beklimmen,
bragt AËTIUS een leger Hunnen voor hem
op de been ; doch hij onderwierp zich
vervolgens aan den Romeinschen keizer
VALENTINIANUS III , die hem in gunst aannam , en den grafelijken titel schonk.
Weldra overdekte hij zich met roem.
Nadat hij de Bourgondiërs en Franken
driemaal had overwonnen , trok hij op
tegen den gevreesden ATTILA , die met
400,000 Hunnen Gallië overstroomde. In
de vlakte van Chalons viel in 451 een
beslissende veldslag voor , waarin ATTILA
geheel werd verslagen ; meer dan drie
maal honderd duizend man vonden hier
hun graf. De roem welke de overwinnaar
hierdoor verwierf , wekte de vrees en
afgunst op van den laf hartigen VALENTINIANUS , die hem in 454 aan het hof ontbood , en den geen kwaad vermoedenden
AËTIUS eigenhandig vermoordde. Een hoveling verstoutte zich echter den gekroonden moordenaar toe te voegen : « Gij
« hebt u de regterhand afgehouwen met
« het zwaard , dat gij in de linkerhand
« hield. » Deze voorspelling werd spoedig
bevestigd. VALENTINIANUS werd , een jaar
later, door den patriciër MZAxIMus vermoord.

(Nouvelle Biographie classique.)
AFER , (D011TINITIUS) , een oud rede-

naar, geboren te Nimes, was pretor te Rome.
QUINTILIANUS , die vroeger zijn leerling was
geweest , haalt twee zijner boeken aan
over de bewijsgronden. Op zekeren tijd
den snooden Romeinschen keizer CALIGULA
mishaagd hebbende, wist AFER de gunst
van dezen dwazen monarch met Bene
lage vleijerij te herwinnen. « Ik vrees
« minder , » zeide hij , a uwe magt dan
« uwe welsprekendheid. » Deze weinige

AGA--AGIS.
woorden streelden den vorst dermate,
dat hij hem tot consul verhief. AFER was
mede TIBERIUS dierbaar , als aanbrenger
van de vrienden van GERMANICUS. Hij stierf
onder de regering van NERO , meer verfoeid als vorstenvleijer dan bewonderd om
zijne geleerdheid.

(Algemeen noodwendig Woordenboek.)
, tiran van Sicilië , was

AGATROCLES

de zoon eens pottenbakkers , die aanvankelijk het beroep zijns vaders omhelsde.
Hij muntte uit door eene fraaije gestalte
en ligchaamskracht , zoodat de zwaarste
arbeid hem ligt viel. Door eenen zonder
omstandigheden-lingezamopv
werd hij achtereenvolgens roover , soldaat, chiliarch (bevelhebber over duizend),
zeeschuimer en eindelijk opperheer van Syracusa. Nadat hij de Carthagers verslagen
had , ging hij hen in Afrika bestoken,
schoon de meeste steden op Sicilië nog
in hunne raagt waren. Hij verbrandde
zijne schepen , om aan de soldaten geene
andere keus over te laten dan te sterven
of te overwinnen. Hij bemagtigde ver
steden , versloeg de krijgsmagt-scheidn
die tegen hem werd afgezonden, en bragt
Carthago zelf in groot alarm. Doch AGATHOCLES tijding krijgende , dat de Syracusers het juk zijner overheersching wilden
afschudden , keerde hij in allerijl naar
huis , en bragt de opgestane steden ten
onder. Andermaal in Afrika geland , werd
hij op zijne beurt geslagen , weshalve hij
besloot , met eenige zijner vrienden , naar
Sicilië terug te keergin. De krijgslieden ,
aan hun lot overgelaten , vermoordden ,
uit weerwraak , de zonen van AGATHOCLES ,
en namen dienst bij de Carthagers. AGATHOCLES , wreed van aard , liet de bloedverwanten dezer krijgslieden om het leven
brengen. Hij dwong de Carthagers tot
vrede , viel in Italië , en plunderde de
Liparische eilanden. Het eigenlijke oogmerk van al zijn streven was , Sicilië
tot eene geduchte zeemogendheid te ver
hierin had hij het reeds ver-hefn,
gebragt , toen hij , in het jaar 289 vóór
CHRISTUS, in den ouderdom van 72 jaren,
aan eene kwaadaardige ziekte overleed.
Volgens sommigen werd hij , onder de
ondragelijkste pijnen , nog levend naar de
houtmijt gesleept en verbrand ; weder anderen verzekeren , dat hij door zijnen
schoonzoon ARCAGATHUS , door middel van
vergift , werd omgebragt. AGATHOCLES had
28 jaren geregeerd ; hij bezat uitstekende
talenten en aangename manieren , maar
was bloedgierig en trouweloos van aard.
(Penny Cyclopaedia.)
AGELADAS of AGELAS, een beroemd
Grieksch beeldhouwer , geboortig uit Ar-
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gos , bloeide in de 5e eeuw vóór CHRISTUS.
Een beeld van JUPITER als kind , en een
baardelooze HERCULES door zijne hand ver
trokken aller bewondering tot-vardig,
zich. MYRON en POLYCLETES waren Zijne
leerlingen. Men zegt , dat hij de eerste
is geweest , die de aderen , spieren en
het haar naauwkeurig heeft nagebootst.
(Dictionary of Biography.)
AGESANDER , een Rhodisch beeldhouwer , bloeide onder de regering van vEsPASIANUS. Met behulp van zijnen zoon
ATHENODORUS en POLYDORUS , beitelde hij
die verwonderlijke beeldengroep van LAÖCOON en zijne kinderen , welke als een
meesterstuk der oudheid wordt beschouwd.

(Algemeen noodwendig Woordenboek.)
II , koning van Sparta,

AGESILAUS

jonger zoon van ARCIIIDAMUS , was kreupel,
mismaakt en klein van gestalte , doch
wist deze gebreken , door voortreffelijke
hoedanigheden van hoofd en hart , ruim
te vergoeden. In Sparta oefende men de
kinderen van omtrent denzelfden ouderdom , in het openbaar, in den wapenhandel. Op zekeren dag , dat degene die
aan het hoofd dezer kleine bende stond ,
AGESILAUS eene weinig vereerende plaats
aanwees , zeide de jeugdige held , zeer
bedaard : « Het is wel ; ik zal toonen dat
« niet de plaats den man vereert , maar
« de man de plaats , » en hield woord.
Door de keus der algemeens vergadering
ten troon gestegen, toonde hij deze ver
waardig te zijn. Hij versloeg de-hefing
Perzen , de Atheners en de Beotiërs , en
behaalde op den ouderdom van tachtig
jaren nog onderscheidene zegepralen op
de Egyptenaren. Hij stierf op zijne terug
jaren vóór CHRISTUS , te Me--reiz,361
nelas , op de kust van Afrika. Zijne vol
bewaarden het lijk in gesmolten-gelin
was , wijl men het als ongeoorloofd beschouwde , dat liet stoffelijk overschot eens
konings in een vreemd land zoude rusten. AGESILAUS had 48 jaren geregeerd.
Hij was in het algemeen regtvaardiger en
verdraagzamer dan zijne landgenooten ,
schoon hij niet altijd onberispelijk handelde , om zijn vaderland ten nadeele van
andere staten te verheffen. Bij zekere
gelegenheid van den koning van Perzië
sprekende , zeide hij : « Is deze koning,
dien gij groot noemt , meer dan ik,
« zoo hij mij niet in regtvaardigheid over«treft?»
(PLUTARCHUS , het leven van AGESILAUS.)
AGES IV , de grootste der Spantaansche
koningen , was de zoon van EUDADIMAS II,
en besteeg den troon i4 j. v. C. Schoon
in den schoot der weelde opgevoed , deed
hij van alle vermaken afstand , en trachtte
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AGNE--AGII.

de wetten van LYCURGrS te herstellen, ten
einde den verzwakten staat op te beuren.
De zeden , zoowel van het meerendeel des
volks als die der rijken , waren diep bedorven. De aanzienlijken hadden alle
ambten aan zich getrokken ; de armen
werden verdrukt en waren met schulden
overladen. Steunende op het eerwaardig
gezag van LYCURGUS , stelde AGIS Bene
nieuwe verdeeling der landerijën en de
vernietiging van alle schulden voor. Doch
hij werd het slagtoffer dezer grootmoedige
pogingen. De voornameren wisten het
volk zoodanig tegen AGIS op te ruijen ,
dat hij genoodzaakt was in eenen tempel
eene veilige schuilplaats te zoeken. Eenige
verraderlijke vrienden wisten hem in een'
valstrik te lokken , maakten zich van hem
meester , en voerden hem naar de gevangenis. Door de Ephoren ondervraagd
of hij geen berouw gevoelde zulke gevaarlijke nieuwigheden in den staat ingevoerd te hebben ? antwoordde hij , dat
hij in het aangezigt des doods over zulk
Bene grootsche onderneming geen berouw
gevoelde. Hij werd veroordeeld , en met
onwelvoegelijken haast ter dood gebragt,
uit vreeze dat hij ontzet mogte worden.
Een zijner beulen smolt weg in tranen.
AGIS dit blijk van mededoogen ziende ,
zeide : « Ween niet over mij ; schoon ik
onregtvaardig lijde , ben ik gelukkiger
dan mijne moordenaren. » De wreedheid
der zegepralende partij was hiermede nog
niet voldaan. Zijne moeder en groot
werden op zijn lijk geworgd.
-moedr
(PLUTARCHUS , het leven van AGIS.)
AGNESI , (DIARIA GAËTANA) ,

in

1 7 1 8 te Milaan geboren , gaf vroegtijdig
blijken van ongemeene bekwaamheden ,
wijdde zich aan de afgetrokkene weten
verdedigde , op den ouder--schapen,
dom van negentien jaren , honderd een
en negentig stellingen , welke naderhand
in het licht zijn verschenen. In de wiskunde was zij zóó bedreven , dat de paus
haar toestond , haren vader als professor
te Bologna op te volgen. Ook muntte zij
uit in de kennis van oude en nieuwere
talen. Zij stierf in den ouderdom van 81
jaren , in 1799 , te Milaan , waar zij ,
verscheidene jaren te voren, den sluijer
had aangenomen. Haar grootste werk ,
getiteld : Instituzioni Analitiche ad uso
della Gioventu Italiana , in twee deden,
4to., is door professor COLSON in het Engelsch vertaald. Er bestaat eene lofrede
Op AGNESI van FRISI , welke door BOULARD
in bet Fransch is overgebragt , doch die
wij niet hebben kunnen bekomen.
(Penny Cyclopaedia.)
AGNODICE , eene jonge Atheensche

vrouw, die zich , van hare kindschheid
af , met ijver op de beoefening der fraaije
letteren toelegde. Eene groote neiging
voor de geneeskunst gevoelende , vermomde zij zich in mansgewaad, om de
geneeskundige scholen te kunnen bezoeken. Ter gunste van de dames oefende
zij later de genees- en verloskunde uit.
(Dictionnaire historique de la jeunesse.)
AGRICOLA, (CN.3EUS JULIUS) , een
Romeinsch veldoverste , geboren in het
40e jaar na CHRISTUS , te Frejus , in Gallië. Zijn vader , een beroemd redenaar,
werd door CALIGULA ter dood gebragt , omdat hij geweigerd had tegen SMANUS te
pleiten. AGRICOLA werd door zijne moeder
zorgvuldig opgevoed. Eene vrouw van
aanzien gehuwd hebbende , werd hij Questor (penningmeester) van Azië, Gemeens man en Pretor. In de onlusten , die
destijds ontstonden , werd zijne moeder
vermoord en zijne goederen geplunderd.
Hij omhelsde de partij van VESPASIANUS,
en werd naar Groot-Britannië gezonden ,
om aldaar het bevel te aanvaarden over
de 20ste keurbende , welke in opstand
was. Hij stak later over naar Gallië,
alwaar hij het bewind kreeg over Aquitanië. In 77 werd hij met Do1ITIANUS tot
consul verheven , en het volgende jaar
tot landvoogd over Groot-Brittannië, alwaar hij eene reeks van sterkten (van de
Clyde tot aan de Forth) deed aanleggen,
om de invallen der inwoners van het
Noorden te beteugelen. Hij versloeg GALGACUS , den kampvechter voor de onaf
,

-hankelijdrCóës.
D0MINITIANUS ,

naijverig op zijnen behaalden roem,
riep hem terug , en beroofde hem van
de eer dr zegepraal , welke hem regtmatig toekwam. Hij stierf den 1 September van het jaar 93 na CHRISTUS , zes en
vijftig jaren oud, niet zonder vermoeden
van vergeven te zijn. Zijne nalatenschap
werd verdeeld onder zijne vrouw DOMINITIA, zijne eenige dochter, (gehuwd met
den geschiedschrijver TACITUS) en keizer
DOMINITIANUS. Deze laatste was met dit
blijk van achting hoogelijk ingenomen ,
doch de geschiedschrijver merkt bier op
te regt aan , dat een goed vader nimmer
zijne bezittingen aan een' goed vorst vermaakt. Alles wat wij van AGRICOLA weten
zijn wij aan de pen van opgemelden TAcrrus verschuldigd.
AGRICOLA , (RUDOLPHUS) , wiens
eigenlijke naam HUISMAN was , werd in
het laatst der maand Augustus 1442 in
het dorp Baflo , nabij Groningen , geboren. Zijn eerste leermeester was de beroemde THOMAS à KEMPIS, onder wien hij
groote vorderingen maakte ; hij voltooide

AGRI—AGRIP.
zijne studiën te Leuven , waar men hem
een hoogleeraarambt aanbood ; doch hij
sloeg dit van de hand , omdat hij de
voornaamste hoogescholen in andere landen wilde bezoeken. AGRICOLA begaf zich
nu naar Parijs en vervolgens naar Italië.
Hier verwierf hij zich in de welsprekendheid en wijsbegeerte grooten roem. Te
Ferrara , waar hij in 14:76 en 1477 vertoefde , woonde hij de voorlezingen bij
van THEODORUS GAZA over de Grieksche
taal , en hij zelf oogstte grooten lof in
door eenen dergelijken cursus te geven
over de Romeinsche letterkunde. De gunst
van den hertog HERCULES D'ESTE en de
bewondering der beroemdste geleerden
van Italië vielen den beschaafden vreemdeling ruimschoots ten deel , die , gelijk
men wil , de gewoonte had , op eene
vriendschappelijke wijze , met de jongere
GUARINO te wedijveren in het schrijven
van Latijnsch proza , en met de STROZZIS
in de dichtkunst. Nadat hij Rome en
en andere steden bezocht had , verliet hij
Italië, waarschijnlijk in 1479. Naar Nederland teruggekeerd , werd hij tot professor te Heidelberg beroepen. Veel droeg
.hij bij ter verspreiding van klassieken
smaak en grondige geleerdheid zoowel in
Duitschland als in Nederland. Hij overleed
.den 28 October 1485 , in den ouderdom
van ruim 42 jaren. In zijne jeugd was
hij zinrijk en boertig ; zijne kleedmg was
zeer eenvoudig ; ook maakte hij weinig
pligtplegingen , en soms bij anderen ter
maaltijd in gedachten verzonken , ging hij
wel eens met de ellebogen op tafel liggen. Hij was een groot liefhebber der
iruzijk en beoefende haar zeer gelukkig.
Hij en zijn vriend WESSELIUS GANSFORTIUS
werden door GUICCIARDINI de twee sterren
van Groningen genoemd, die Nederland
en Duitschland hebben verlicht.
AGRIPPA , (M ENENIUS) , in het jaar
van Rome 251 tot consul verheven , ver
verslaan der Sabijnen,-mardohet
en nog meer door het bevredigen der
Plebejers , die zich uit verontwaardiging
tegen de Patriciërs op den Gewaden Berg
hadden nedergeslagen. Ten einde hun te
doen begrijpen , dat alle burgers van den
staat elkander noodig hebben , verhaalde
hij de geestige fabel van de maag en de
andere deelen des ligchaams , en had het
genoegen zijne pogingen met den besten
uitslag bekroond te zien.
(M. STUART , Romeinsche Geschiedenissen,
I en II deel).
AGRIPPA , (MARCUS VIPSANIUS) ,

een Romeinsch veldoverste , de vriend
van keizer AUGUSTUS , werd geboren in het
jaar van Rome 690. Hij streed met groo-
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ten moed te Actium en Philippi , en behaalde groote overwinningen in Gallië en
Germanië , voor welke hij de eer eener
zegepraal weigerde. Rome werd door hem
met prachtige gebouwen opgeluisterd,
onder welke het pantheon nog een voor
bewondering is. Hetzelve wordt-werpvan
thans naar deszelfs gedaante Santa Maria
della Rotonda geheeten , maar het draagt
nog de inscriptie , M. ACRIPPA L. F. Cos.
tertium fecit. Eerst huwde hij de nicht,
naderhand de eenige dochter van AUGUSTUS,
wiens volle vertrouwen hij genoot. AGRIPPA
stierf , algemeen betreurd , in het vijftig
-ste
jaar zijns ouderdoms.
AGRIPPA , (RENRICUS CORNELIUS),

een man van buitengemeene begaafdheden , geboren te Keulen in U86 , was,
beurtelings , krijgsman , wijsgeer , geneesheer , advocaat en schrijver. In al deze
zeer uiteenloopende betrekkingen , spreidde
hij uitstekende talenten ten toon. Hij
overtrof zijne tijdgenooten zoo ver in
kennis , dat men hem voor eenen toovenaar aanzag, en zich verbeeldde, dat een
gemeenzame geest, onder de gedaante van
eengin zwarten hond , hem overal vergezelde. Na vele jaren een zwervend leven
geleid te hebben , stierf deze zonderlinge
man te Grenoble , in 1535. Hij was drie
gehuwd geweest , en had verschei--mal
dene kinderen. De werken van AGRIPPA
verschenen in 1550 , in twee octavo deelen,
te Leyden in het licht. Het opmerkenswaardigste van dezelve , en het eenige
dat nog aangehaald wordt , is zijne verhandeling over de ijdelheid der weten
zijnde een bijtend schimpschrift-schapen,
op die soort van kundigheden , waarop
men destijds den meesten prijs stelde.
BAYLE heeft een uitgebreid artikel aan
AGRIPPA ingeruimd, naar hetwelk wij onze
lezers , die meer van hem willen weten,
verwijzen. Men zie alzoo
NAUDÉ (Verdediging van groote mannen,

die van tooverij beschuldigd werden).
AGRIPPINA , de dochter van M. v1PSANIUS AGRIPPA en JULIA (het eenige kind
van AUGUSTUS) , huwde GERMANICUS , den
zoon van DRUSUS en neef van TIBERIUS.
Zij kreeg negen kinderen , van welke er
drie in hunne kindschheid stierven, doch
onder de overige zes waren CALIGULA,
naderhand keizer , en AGRIPPINA , de moeder van NERO. Toen AUGUSTUS stierf, bevonden zich GERMANICUS en zijne gemalin
aan de oevers van den Rijn, en hadden
vele moeite de oproerige krijgslieden af
te houden , om GERMANICUS in plaats van
zijnen oom tot keizer uit te roepen. Bij
deze gelegenheid toonde AGRIPPINA zich ,
door haar vast karakter , hare af komst
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AGRIP—AIKIN.

van AUGUSTUS waardig. Het volgende jaar en nu rees D'AGUESSEAU meer en meer in
had zij op nieuw gelegenheid dezelfde de algemeene achting. Onbaatzuchtig van
geestkracht aan den dag te leggen. 0p aard , weigerde hij naar het ambt van
een overdreven gerucht , dat het leger zegelbewaarder te dingen , hoewel hij
van CIECINA door ARMINIUS was afgesneden, bijkans zeker was , hetzelve te verkrijgen.
« God verhoede , » zeide hij , « dat ik ooit
en eene talrijke bende overwinnende Ger
stond , den Rijn over-maneophtu « een ambt bekleede van iemand die nog
«in leven is! »
over te trekken , wilde men , in afwezig
D'AGUESSEAU dong vooral naar den roem,
brug over de-heidvanGERMANICUS,e
rivier afbreken ; maar AGRIPPINA wist door om de regtspleging in de onderscheidene
hare vastberadenheid dit heilloos voorne- landschappen op eenen ' gelijkvormigen
men te verhinderen. TIBERIUS den roem, voet te brengen. Gedurende den hongerswelken GERMANICUS tegen de Germanen nood van 1709 , vervolgde hij, met onverbehaalde , benijdende , riep hem terug, moeide gestrengheid , de woekeraars , open zond hem als landvoogd naar Syrië, koopers en monopolisten. Hij bekleedde
alwaar hij , waarschijnlijk op aandrijven zijn ambt als kanselier tot groot voordeel
van TIBERIUS , door Piso met vergift werd der natie , tot den jare 1750. Zwak en
om het leven gebragt. Stervende ver- ongesteld geworden zijnde , nam hij zijn
maande CERMANICUS zijne gemalin AGRIPPINA ontslag, en stierf den 9 Februarij 1751.
tot bedaardheid en omzigtigheid ; doch Zijne geschriften staan in hooge achting ,
AGRIPPINA verloor dezen wijzen raad uit en werden in 13 deden 4 ° uitgegeven.
het oog ; zij begaf zich naar Italië en Zij bestaan grootendeels in pleitredenen
droeg zelve de urne die de asch van GER- en redevoeringen ter gelegenheid der zitMANICUS bevatte. Zij werd door TIBERIUS tingen van het parlement. Volgens zijne
naar het woeste eiland Fandataria , op begeerte werd hij te Auteuil, zonder
de kust van Terracina , verbannen , en eenige staatsie , in de graftombe , welke
stierf aldaar den hongerdood , den 18 0e- hij voor zijne vrouw had laten oprigten ,
bijgezet. LonEwux XV versierde deze
tober des jaars 33 na CHRISTUS.
(M. STUART , Romeinsche Geschiedenissen, graftombe , maar de omwentelingsgezinden verwoestten haar in 1793 , en ver
XV deel) .
beide echtgenooten.-stroiden'ach
AGRIPPINA , ( de jonge) , dochter van
de bovenstaande , twee echtgenooten ver- De plaatselijke regering verzamelde deloren hebbende , huwde haren oom, kei- zelve echter , zoo goed mogelijk , en in
zer CLADIUS, dien zij vergiftigde, om haren 1800 werd het monument weder gedeelzoon NERO op den troon te plaatsen. tel ij k hersteld. (Penny Cyclopaedia).
Deze liet haar vermoorden , en overhanAURENDT , een voortreffelijk oudheid
digde aan den senaat eene lijst van al
de misdaden , die zijne moeder bedreven kundige , was geboortig uit Holstein , en
reisde te voet door Noorwegen , Zweden ,
had. Welk een monster!
M. STUART , Romeinsche Geschiedenissen , Denemarken , Frankrijk , Spanje en Italië,
om Scandinavische en Runische overblijfXVI deel).
AGUESSEAIJ , (HENRY FRANCOIS D'), selen te verzamelen , en de alphabetten
geboren te Limoges , in 1668 , van een oud der negende , tiende en elfde eeuw te
geslacht. Zijn vader was intendant van leeren kennen. Hij reisde onophoudelijk,
Languedoc , en de voornaamste leermeester en de zonderlingheid van zijne manieren
van dezen veelbelovenden zoon. Het ge- en zijn voorkomen , wikkelden hem in
zond oordeel en de fijne smaak , welke verscheidene onaangename ontmoetingen.
D'AGUESSEAU gedurende zijn gansche leven Hij overleed , in 1824 , op de terugreize
ten toon spreidde , doen het vaderlijk uit Italië. (Dictionary of Biography).
onderwijs groote eer aan. In 1691 werd
AIKIN (JOHN) , M. D., broeder van
hij tot advocaat- generaal , en 1700 tot
procureur - generaal benoemd. Na den dood Mevr. BARBAULD , werd geboren te Kibvan LODEWIJK XIV verhief hem de regent worth , in 1747 , opgevoed te Warrington
(hertog van Orleans) , tot rijkskanselier , en Edinburg , en studeerde in de geneesmaar in 1718 werd hij naar Fresnes ver- kunde te Leyden in 1784. Eerst zette hij
bannen , omdat hij het verderfelijk finan- zich als chirurgijn te Chester neder , van
tiëel stelsel van den beruchten JOHN LAW waar hij zich naar Warrington begaf. In
had bestreden. Hij leefde nu stil op zijn de laatste plaats trad hij het eerst op als
landgoed , tot dat hij twee jaren later schrijver , en gaf, met medewerking zij(1720) in zijne waardigheid werd hersteld. ner zuster , een deel Mengelingen uit.
In 1722 andermaal ontslagen , bewerkte Naderhand vestigde hij zijn verblijf te
Yarmouth, alwaar hij eenige jaren woonde.
de kardinaal DE FLEURY zijne terugroeping ,

AILVA—ALA.
Eindelijk vertrok hij naar de hoofdstad,
waar hij (of in haren omtrek) , tot aan
zijn' dood woonachtig bleef. Hij stierf in
de maand December 1822 , te Stoke Newington. Dr. AIKIN was een man van geleerdheid en een sierlijk schrijver. Behalve
liet Leven van HUET , de Levensbeschrijvingen van geneesheeren en andere oor
werken , gaf hij de eerste-spronkelij
twintig deelen uit van het Mlaandelijksch
Magazijn, het Atheneum, en onderscheidene
uitgaven van oude dichters. Ook was hij een
der medearbeiders van een Algemeen Bio-

graphisch Woordenboek, in 10 deelen, 4°.
(Penny Cyclopaedia).
AILV k, (HANS WJLLE111

Baron SPAN)

een Vriesch edelman en dapper krijgsheld, die in de oorlogen tegen Frankrijk,
in de 17de eeuw, Nederland voortreffelijke diensten bewees. Hij stierf in 1691
aan de gevolgen van een' val van het
paard. Zijn lijk , te Brussel gebalsemd,
werd in het koor der kerk van Holwert ,
in het praalgraf zijner voorvaderen , bij
HALMA heeft hem met het volgende-gezt.
grafschrift vereerd :
Een sprong van 't schichtig paard stortte AILVA,
(laas ! in 't graf,
Dat dapper krijgshoofd in 't gebied der zeven staten,
Onsterfelijk in eer door zijnen veldheersstaf;
Want, schoon hij 't krijgsbewind op aarde heeft
(verlaten ,
Zln deugd staat , als de zon , alle eeuwen door te
(prijk
Op duurzaam perkement met goud in 's lands kronijk.

(VALKENIER, Verward

Europa).

een der grootste Mongoolsche vorsten , had slechts den
ouderdom van veertien jaren bereikt,
toen hij , in 1555 , zijnen vader IIUMAYUN
opvolgde. De volkomene nederlaag der
Patans, in het volgende jaar, was een
der eerste gebeurtenissen , welke zijne
regering kenmerkten. Hij voerde vijftig
jaren lang den schepter , gedurende welke
hij meestal tegen binnen- en buitenland
vijanden had te strijden. Hij zege -sche
allerwegen. AKBAR was dapper ,-vierd
edelmoedig en een milddadig voorstander
van geleerdheid ; hij legde eene goeder
aan den dag gelijk zelden bij-tiernhd
Oostersche vorsten wordt aangetroffen ;
ook was hij vrij van bijgeloof en blinden
ijver voor zijne godsdienst , hetgeen bij
eenen Muzelman opmerking verdient. Hij
stierf in 1605. Zijn dood werd veroorzaakt of verhaast door liet verdriet over
het verlies eens geliefden zoons.
AIKBAR , (MAITOi IED) ,

(ABUL rAZL ,

?Memoirs of Akbars Life
and Government).
AKENSIDE , (MARK) , geboren te Newcastle aan de Tyne , in 1721 , was de
zoon van eenen gegoeden slagter, die
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hem naar Edinburg zond, om in de godgeleerdheid te studeren. Daar hij zich
echter bij voorkeur in de geneeskunde
wilde oefenen, begaf hij zich naar Leyden , alwaar hij in 1744 den graad van
doctor bekwam. In hetzelfde jaar gaf bij
de Genoegens der verbeelding uit, een
dichtstuk, hetwelk POPE deed zeggen:
n dat hij geen alledaagsch schrijver was.
Hij zette zich als geneesheer neder te
Northampton ; doch in deze stad weinig
te doen hebbende , ging hij naar Hampstead , en vervolgens naar Londen. Zijn
vriend DYSON schonk hem edelmoedig drie
honderd pond jaarlijks , ten einde eenen
behoorlijken staat te kunnen voeren. Allengs kreeg hij meer en meer naam,
en zou misschien het hoogste toppunt van
roem bereikt hebben , indien niet eene
rotkoorts hem , den 23 Junij 1770, naar
het graf hadde gesleept. AKENSIDE was
een geleerd man , en een ijverig voorstander van burgerlijke en godsdienstige
vrijheid. Men beschuldigt hem echter van
ijdelheid en oploopendheid, gebreken ,
welke men dikwerf aan mannen van genie
heeft ten laste gelegd , die , hunne eigene
waarde gevoelende , de trotsche aanmatiging van domkoppen niet kunnen dulden.
Zijne Genoegens der Verbeelding zullen
gelezen worden , zoo lang de Engelsche
taal bestaat ; het is een dichtstuk in rijm boze verzen , hetwelk de verhevenste
gedachten in hoog dichterlijke taal ver
AKENSIDE zelf was er echter-kondigt.
minder mede ingenomen dan vele mannen van smaak en oordeel. Hij had het
plan dit dichtstuk geheel om te werken ;
doch de dood overviel hem , te midden
van dezen arbeid.
(BARBAULDS Essay).

, een Zweedsch geleerde
in talen en fraaije wetenschappen , stierf
in 1819 te Rome in den bloei zijns levens. Hij had eene uitgebreide kennis in
Egyptische oudheden , ontdekte den sleutel
van eenige Coptische letterteekenen , en,
indien hij niet zóó vroegtijdig ware gestorven, zou hij misschien YOUNG en c>3AMPOLLION , die bekwame uitleggers der Egyptische beeldenspraak , hebben geëvenaard.
AKERBLAD

verstond onderscheidene Ooster
talen. Hij was een-schenEurop
corresponderend lid van het Fransche Nationale Instituut en lid van vele andere
geleerde genootschappen.
AKERBLAD

(Manual of Biography.)

, een poëet,
geboren te Florence , in 1495 , uit een
der aanzienlijkste geslachten der republiek.
Hij was genoodzaakt zijn vaderland te ontvlugten , wijl hij deel genomen had aan
ALADIANNI, (LODEWIJK)
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eene zamenzwering tegen het leven van
den kardinaal JULIO DE MEDICIS , keerde in
1527 terug , en was , bij de herstelling
der MEDICIS , andermaal gedwongen zijne
vaderstad te verlaten. FRANS I , koning
van Frankr ij k, verleende hem eene schuil
benoemde hem zelfs , na den-plats,en
vrede van Crepy , tot afgezant bij KAREL V.
ALAMANNI had vroeger een dichtstuk opgedragen aan FRANS I , waarin bij , zinspelende op den keizerlijken adelaar , zeide :
« deze vraatzuchtige adelaar heeft twee
snavels , om des te meer te kunnen verslinden. » In eene aanspraak , ter gelegenheid van zijn eerste gehoor bij den
keizer , begonnen verscheidene zijner zinsneden met het woord arend , waarop
KAREL de boven aangehaalde woorden toepaste. ALAMANNI , zonder zich hierover
eenigzins te verontrusten , wist dit verwijt
op zulk eene geestige wijze te beantwoorden , dat hij KAREL geheel voor zich innam. Hij stierf in 1556 te Amboise.
Onder zijne talrijke werken , is een leerdicht over den Akkerbouw het meest
beroemd. (Dictionnaire historique.)
ALARD VAN AMSTERDA.M , in 1490
in die stad geboren , van welke hij zijnen
naam ontleend heeft. Hij muntte uit in
het Grieksch en Latijn , en beoefende
vlijtig de fraaije letteren , welke hij te
Amsterdam , Keulen , Utrecht en te Leuven onderwees , in welke laatste stad hij
in 1544 is overleden. Men heeft van
hem een groot aantal letterkundige werken en godgeleerde twistschriften over den
Doop , de Zonde, het Vagevuur , de Heiligen , enz. Met zinspeling op zijnen naam
ALARD (die volgens hem zelven zoo veel
als AL AARDE zou beduiden) , vervaardigde
hij het volgende grafschrift , dat ook op
zijne grafzerk te lezen was : Tota Legit

tellus , qui tellus tota vocatur.
(J. w'AGENAAR , Amsterdam in zijne opkomst , enz. IIIe d.)
ALARIC I , koning der Westgothen,
stamde af van het adellijk geslacht der
Baltis , en diende eenige jaren in de
Romeinsche legers ; doch wijl anderen hem
werden voorgetrokken , stond hij in het
jaar 396 op , en verwoestte Pannonië ,
Dacië en Griekenland. Na eene korte
staking der vijandelijkheden , viel hij , in
den jare 400 , in Italië , en voerde eenen
onmetelijken buit en vele gevangenen
weg. Hij hernieuwde verscheidene malen
dergelijke strooptogten , en dwong den
24 Augustus 410 Rome de poorten voor
.hem te openen. De stad werd gedurende
zes dagen door zijne soldaten geplunderd,
doch het leven der inwoners gespaard,

de eer der vrouwen ontzien en geen
tempel verwoest. Nu trok ALARIC met zijne
krijgsmagt naar het Zuiden van Italië,
doch stierf binnen weinige maanden , na
eene kortstondige ziekte , terwijl hij Cosenza in Calabrië belegerde. Zijn dood
veroorzaakte eene tijdelijke verzoening
tusschen de Westgothen en keizer HONORIUS. ATAULPHUS (ADOLF) , de broeder van
ALARIC'S weduw , werd met eenparige
stemmen tot opvolger gekozen. ATAULPHUS
was een vriend van vrede ; hij huwde
PLACIDIA , HONORIUS zuster , doch werd kort
daarna door een' zijner stalnieesters ver
-mord.
(GIBBON ,

decline and fall of the roman
empire , eh. XXIX—XXXI.)

ALARY (ANTOINE) , geboren te

Mus

departement van la Dordogne in-sidan,
Frankrijk , onderscheidde zich in de Fransche legers op den ouderdom van vijftien
jaren. Te Bois-des-Chèvres zag men hem
alleen onder de overwinnende Vendeërs,
op het slagveld blijven , hun met de
sabel in de vuist het vaandel van zijn
regement betwisten ; het hernemen , verliezen , weder bemagtigen , en het eindelijk te midden zijner vlugtende kameraden terug brengen. Zestien jaren oud
ging ALARY aan boord van het schip van
kapitein LA GROSSE , die in 1796 hulp
bragt aan de Ieren. Dit schip , door den
storm van het smaldeel afgedwaald , stond
een verschrikkelijk gevecht door tegen
drie Engelsche schepen : het ontkomt den
vijand , maar strandt op woeste rotsen.
Dertien honderd man , het scheepsvolk
uitmakende , waren gedurende vijf dagen
aan al de ijsselijkheden des hongers blootgesteld , en de wanhoop begon zich van
deze ongelukkigen meester te maken,
toen de jeugdige ALARY , geprikkeld door
de begeerte om hen te redden , besluit,
den grooten afstand , die hem van het
vaste land scheidt , te overwinnen. Hij
werpt zich in zee , worstelt gedurende
zes uren tegen de verbolgen golven , en
bereikt bijkans stervende het strand. Kust bewaarders komen hem te hulp ; hij verhaalt hun het lot zijner makkers, en had
weldra de zalige voldoening zijne lotgenooten behouden aan wal te zien. Vijf
jaren later stond ALARY met vijftien huzaren den aanval door van zeshonderd Oostenrijkers. Hij wordt met wonden overdekt,
en valt onder de pooten van een paard,
dat hem geweldig kneust ; eindelijk snelt
men te hulp en draagt hem weg. Hij is
van zijne wonden hersteld.

(Dictionaire historique de la Jeunesse.)
ALBA, (FERDINANDO ALYARES DE

TOLEDO, hei tog van) opperbevelhebber

ALBA—ALBE.
van het keizerlijke leger , en staatsdienaar
van KAREL V en FILIPS II , werd geboren
in den jare 1508. Hij was de zoon van
Don GARCIA en kleinzoon van Don FADRIQUE (FREDERIK) , een' neef van koning
FERDINAND den Katholjken en den tweeden graaf an ALBA DE TORMES. Zijn vader
verloor het leven in een gevecht tegen
de Mooren te Gelvez . Zijn grootvader
zorgde voor zijne opvoeding , welke strekte
om hem voor het veld en het kabinet bekwaam te maken. Vroegtijdig trad lij in
dienst des keizers , en vergezelde hel, op
zijne togten naar Algiers , Tunis en Pavia.
Later volgde hij dien vorst naar Hongarjë , en men zegt dat de keizer hem tot
den eersten rang in het leger verhief,
meer als een blijk zijner gunst, dan uit
hoofde zijner bekende militaire talenten.
Zijn gesloten karakter en de bijzondere
overhelling van zijnen geest tot staatkunde,
had aanvankelijk een ongunstig denkbeeld
van zijne bekwaamheden als veldheer doen
opvatten. Toen de keizer hem raadpleegde
of men de Turken moest aantasten , ried
hij hem , hun liever eene gouden brug te
bouwen , dan eenen beslissender veldslag
te wagen. Door zijne wijze maatregelen
echter behaalde de keizer eene volkomene
overwinning op FREDERIK van Saksen te
IVluhlberg , waar de keurvorst werd gevangen ' genomen , en gebragt voor eenen
krijgsraad waarvan ALBA voorzitter was ,
die hem ter dood veroordeelde. De hertog spoorde den keizer aan , om dit vonnis te laten voltrekken ; maar dit was
geenszins KARELS bedoeling. De keizer,
met paus PAULUS IV in onmin geraakt,
maakte ALLA zich meester van den kerkelijken Staat , doch ontving bevel , om met
den paus eenen eervollen vrede te sluiten. Deze trotsche krijgsman , voor wien
de dapperste beefde , was genoodzaakt den
paus vergiffenis te vragen , en (gelijk hij
zelf bekende) bij deze plegtigheid zóó
bedremmeld , dat hij naauwelijks één woord
kon uitbrengen. Welk een monster van
wreedheid ALBA zich, gedurende zijn zesjarig verblijf (1567-1573) in de Neder
landen , betoond heeft , zullen wij , als genoeg bekend, met stilzwijgen voorbijgaan.
HENDRIK II , koning van Portugal, in 1580
gestorven zijnde , trok ALBA met twaalf
duizend man derwaarts , en verzekerde
PHILIPPUS II , koning van Spanje, de kroon
van Portugal. Drie jaren later stierf hij
te Lissabon , in den ouderdom van vier
en zeventig jaren.
De hertog van ALB t was de bekwaamste
krijgsbevelhebber zijner eeuw ; vooral onderscheidde hij zich door schranderheid
en voorzigtigheid in het kiezen zijner leI.
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gerplaatsen , en de strenge krijgstucht,
welke hij wist te handhaven. Dikwijls
verkreeg hij door geduldige krijgslisten
die voordoelen , welke verloren zouden
zijn gegaan of duur betaald geworden,
indien men den vijand met overhaasting
hadde aangevallen. Te Keulen zijnde , en
immer eene ontmoeting met de Duitsche
troepen vermijdende , spoorde de bisschop
hem aan om slag te leveren ; doch ALBA
antwoordde : « De pligt eens veldheers is
niet zoo zeer om te vechten , maar om
te overwinnen. n Nimmer heeft ALBA
eenen veldslag verloren , waarin hij zelf
het opperbevel voerde.
(DE CAMPO , Hist. de Portugal.)
ALBANO , (rRA.NCIscus) , de schilder
der bevalligheden en de ANAcREoN der
schilderkunst genaamd , werd in den jare
1578 te Bologna geboren ; hij was de
kweekeling van CALVART en de cARRACHES.
GUino , zijn medeleerling , hielp hem met
zijnen raad. ALBANO muntte uit in het
schetsen van vrouwelijke en kinderlijke
schoonheden , en alles wat zachtheid en
bevalligheid vereischt. Ook in het landschapschilderen bezat hij groote verdiensten. Hij huwde te Rome en vestigde
zich aldaar. Zijne vrouw gestorven zijnde,
huwde hij eene andere , DORALICE geheeten , die ongemeen schoon was. DORALICE
en verscheidene kinderen , welke zij hem
schonk , dienden heng tot modellen. Bij
voorkeur schilderde hij vrouwenbeelden
en minnegoodjes. Hij stierf in 1660.
(Nouvelle Biographic classique.)
ALBERONI, (GIULIO) , kardinaal, de
zoon eens tuinmans , geboren in 1664 ,
te Firenzuola, een dorp in het hertogdom
Parma. Itij werd voor de kerk opgevoed.
Als dorpspastoor geraakte hij in kennis
met den hertog van Vendome , een' Fransch
generaal , die , verrukt door zijne manieen en gesprekken, hem tot zijnen secretaris aanstelde en naar Spanje medenam , waar hij tot onderscheidene geheime
onderhandélingen , ten behoeve van PHILIPPUS V , gebruikt werd. De hertog van
Parma benoemde hem naderhand tot zijnen
zaakwaarnemer aan het hof van Madrid.
Terwijl hij dezen post vervulde, won hij
het vertrouwen des konings, op wien
destijds de prinses URSINI den grootsten
invloed uitoefende. ALBERONI had reeds
de gunst dezer prinses gewonnen, en werd
haar vertrouweling. Hij wist eene huwelijks-verbindtenis te bewerken tusschen
PHILIPPUS V en ELIZABETH FARNESE , dochter
van den prins van Parma. IIij reisde
naar Parma, om het huwelijks-contract
in naam des konings te sluiten. De prinses URSINI middelerwijl vernemende , dat
2
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bet karakter der aanstaande bruid niet
zoo zachtaardig was als ALBERONI haar had
voorgesteld , wist zij den koning te bewegen eenen renbode naar Parma af te
zenden , met bevel aan ALBERONI , oni de
onderhandeling af te breken. De renbode
kwam even vóór de teel:ening van het
huwelijks-contract aan. Door bedreiging
en omkooping wist ALBEROII dien koninklijken bode over te halen , eerst den vol
dag zich te vertoonen. Zoodra het-gend
huwelijks-contract gesloten was , reisde de
nieuwe koningin terstond naar Spanje ,
en de eerste gunst, welke zij in eenen
brief aan haren gemaal verzocht, was om
de prinses URSINI van het hof te verwijderen. Nu steeg ALBERONI spoedig in magt
en aanzien ; hij werd aartsbisschop van
Valentia en eerste staatsdienaar. Begeerig
om Spanje weder tot deszelfs ouden luister op te voeren , maakte hij vele hervormingen , en vermeerderde de krijgsmagt ter zee en te land. Tot dus verre
ging alles goed ; maar ALBERONI was onkiesch in de middelen om Spanje te verheffen. Met schending van den Utrechtschen vrede , overviel hij onverwacht het
eiland Sardinië , en veroverde later , op
gelijke wijze, Sicilië. Geheel Europa stond
verbaasd over dezen nieuwen oorlo gsbrand,
door ALBERONI ontstoken. Engeland, Frankrijk en de keizer van Duitschland sloten
met elkander in 1.719 een verbond tegen
Spanje. ALBERONI trotseerde al deze magten ; maar de koning, verschrikt over het
onweder dat er stond los te barsten , en
door paus CLEMENS Xl , den hertog van
Parma en de koningin daartoe gedrongen,
teekende eigenhandig een bevelschrift tot
ALBERONI'S verbanning uit geheel Spanje.
ALBERONI verwijderde zich naar Italië,
waar bij vervolgd werd en zelfs in den
kerker geworpen ; doch eindelijk herkreeg
hij zijne vrijheid en geestelijke waardigheden. Meer dan eens stond hij op het
punt den pauselijken troon te bestijgen.
Hij stierf den 26 Junij 1752 , in den
ouderdom van acht en tachtig jaren. Hij
is een der merkwaardigste en uitstekendste
voorbeelden van die soort van staatslieden,
die door de laakbaarste listen en kuiperijén zich tot magt en aanzien weten te
verheffen, en die uit voorgewender ijver
voor hunnen oppermagtigen gebieder,
geheel Europa in oorlog zouden wikkelen , al wierden ook de natuurlijke vorderingen der menschelijke beschaving eeuwen daardoor vertraagd.

(Conversations Lexicon.)
ALBERTI, (ARISTOTELES), een Bo-

logneesch bouwkundige , die , zegt men,
den toren van ST. 3IARI.i , met al de

klokken , dertig voet ver heeft verplaatst,
en eenen anderen , die vijf voet overhelde , loodregt gezet. Hij werd , uit
hoofde zijner belangrijke diensten , in Hongarijë tot ridder geslagen , en verkreeg
het ongewone voorregt op eigen' naam
geld te mogen laten slaan.
ALBERTINE AGNES, de derde dochter
van FREDERIK HENDIIIK , prins van Oranje
en AMALIA VAN 5OLMS, was eene vorstin,
die niet minder door alle Christelijke
deugden , als door aanminnigheid en bevalligheid uitmuntte. Den 2 Mei 1652
trad zij in den echt met wILLEM FREDERIK,
graaf van Nassau , stadhouder van Vriesland. Zij stierf den 28 Junij 1696 in
Vriesland op het Oranje- Woud , en werd
zonder eenige praal te Leeuwaarden begraven. Het tegenwoordig koninklijk huis
der Nederlanden stamt in de mannelijke
linie regtstreeks van de genoemde vorstelijke echtgenooten af.
ALBERTtrS of ALBRECHT I, hertog
van Oostenrijk, en later keizer van Duitsckland, was de zoon van RUDOLF VAN STABSBURG , den grondlegger der keizerlijke
Oostenrijksche dynastie. Nadat ALBRECHT
keizer ADOLF VAN NASSAU had verslagen en
gedood , en de Zwitsers door zijne dwingelandij tot opstand genoopt , werd hij
vermoord door zijnen neef JAN , zoon van
den hertog van Zwaben, wiens vaderlijk
erfgoed hij zich in 1308 had toegeëigend.
ALBRECHT gaf den geest in de armen
eener behoeftige boerin. De moordenaar en
zijne eedgenooten namen de vlugt , twee
hunner werden naderhand gevat en ter
dood gebragt , alsmede vele andere personen , die meestal onschuldig , doch van
medepligtigheid verdacht werden. AGNES ,
ALBRECHT'S dochter , koningin van Hongarijë , dreef de wraak over den dood
baars vaders tot het uiterste. Ongeveer
honderd adellijke geslachten en een duizendtal andere werden de slagtoffers dezer
wreede vervolging. Na dit bloedbad bouwde
AGNES een klooster op de plaats waar de
moord gepleegd was , hetwelk Kóningsfelden genoemd werd , en hier sloot zij
zich de overige dagen baars levens op.
De overblijfselen van dit klooster en de
kerk zijn nog heden te zien. Konings Pelden ligt aan de landstraat van Bazel naar
Baden en Zurich , in Zwitserland , en in
het gezigt van het kasteel van Habsburg,
waaruit het Huis van Oostenrijk oorspronkelijk is.
(JOITANN MULLER , Geschichte der Schweitzer.)
ALBERTIIS àrAGNUS , wiens bijnaam
de Groote hem van wege zijne buitengewone begaafdheden gegeven werd, was
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uit een adellijk geslacht te Lauingen , in
Zwaben , in 1193 of 1205 gesproten , en
studeerde te Pavia. Na Dominikaner geestelijke geworden te zijn , hield hij niet
ongemeenen roem voorlezingen over de
wijsbegeerte van ARISTOTELES. In 1254
werd hij Provinciaal zijner orde in Duitsc;iland , en vestigde zich te Keulen , alwaar
hij in 1280 overleed. ALBERTUS vervaardigde eenen aatomaat , die , zegt men,
zich kon bewegen en spreken ; dit kunst
gewrocht werd door zijnen leerling THior,iAs
AQUINAS vernield, wijl deze zich verbeeldde,
dat dit een werk des duivels was. ALBERTus deed verscheidene verwonderlijke natuurkundige proeven , welke in die eeuw
van duisternis aan tooverij werden toegeschreven. Zijne wijsgeerige en andere
werken, zijn in 21 deegyen folio bijeenverzameld. Vele stukken echter , in deze
uitgebreide verzameling voorkomende, warden te onregt aan heil toegeschreven.
(Dictionary of Biography.)
-

ALEI i 1S , (BERNARD SIEGFRIED) ,

een der beroemdste ontleedkundigen der
achttiende eeuw , werd geboren te Frankkfort aan den Oder , in liet jaar 1697. Hij
gaf vroegtijdig blijken van buitengewonen
aanleg voor ernstige studiën. Aan zijnen
vader , BERNARD ALBINUS , die professor in
de ontleedkunde te Leyden was , (toen de
beroemdste geneeskundige school van Europa ,) was hij zijne geestdrift voor eene
kunst verschuldigd , welke hij later met
zoo veel roem beoefende. IIoERIIAAVE ,
Rulascx en RATS waren zijne leermeesters.
Na zijne studiën te Leyden voltooid te
hebben , bezocht hij Frankrijk , waar hij
eene naauwe vriendschap sloot met winsLOW en SENAC. Door den invloed, van
BOERHAAVE werd hij , op den ouderdom van
een en twintig jaren , tot professor in de
ontleedkunde te Leyden benoemd. Deze
leerstoel bekleedde hij , zonder tusschenpoozen en met den grootsten roem , ruim
Bene halve eeuw. ALBINL'S gaf zich veel
moeite voor zijne lessen , en bezat de
gelukkige gave , om zich zeer duidelijk en
gemakkelijk uit te drukken. Hij was een
onvermoeibare ontleder , en muntte uit
in het maken van anatomische preparaten , en bijzonder in de kunst van inspuiting , welke hij waarschijnlijk zijnen
leermeester aui scu had afgezien. Hij gebruikte de voortreffelijkste teekenaars ,
om de ontleedde deden getrouwelijk af
te beelden. Op deze wijze bekwam hij
bewonderenswaardige teekeningen van de
spieren en beenderen van het nienschelijke
ligchaam en van de slagaderen en de
aderen der ingewanden. Hij overtrof alle
ontleedkundigen in naauwkeurige beschrij-
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ving , en bevorderde grootelijks de ontleedkundige wetenschap door de oorspronkelijkheid zijner opmerkingen. Onder zijne
geschriften munten dan ook uit zijne
Historie over de Beenderen, en die over
de Spieren. Hij stierf te Leyden , in den
jare 1750. Zijn broeder CHRISTIAAN BERNARD verwierf zich insgelijks grooten roem
in dezelfde wetenschap.
(WATT , .Bibliotheca Britannica.)
ALBOÏNUS , koning der Longobarden,
zoon van AUDOIN , opperheer van Pannonië, Wien hij in 561 opvolgde. Nog jong
huwde lij CLOnovlNA , dochter van CLOTARlBs I , koning van Fran crijk. In den
strijd doodde hij den zoon van TURISLND ,
koning der G epiden , en had de vermetelheid den ongelukl igen vader op te
zoeken, die hem, volgens de gewoonte
dier dagen , de wapenrusting zijns zoons
aandeed. Zelfs vroeg ilij Ro5AMOND , de
dochter van CUNIMOND , tenen anderen zoon
van TURISLND , ten huwelijk. Dit gewei
zijnde , hervatte hij de vijandelijk--gerd
lieden , doodde CUNIMOND , en maakte van
diens hoofdschedel eenen beker , en dwong
ROSAxo ND hein hare hand te schenken.
Hij trachtte garsch Italië te veroveren.
Pavia door hongersnood gedwongen heb
zich aan hem te onderwerpen,-bend
wilde hij , in zijne gramschap , alles te
vuur en te zwaard verdelgen. Doch,
toen hij de stad binnen reed , viel zijn
paard en kon niet weder van den grond
opstaan. Deze omstandigheid maakte een
zijner volgelingen zich ten nutte , om
ALBOINGS te kennen te geven , dat hij dit
ongeval moest aanmerken als een teeken
van 's hemels gramschap , ten einde hem
over te halen , om van zijne bloedige
wraak af te zien. Verrukt over de heer
ligging van Pavia, koos hij deze-lijke
stad tot zijne verblijfplaats, welke, gedurende eenige eeuwen , de hoofdstad der
Lombardische heerschappij is gebleven.
ALIaoïNUS leven eindigde in 5i3 door huis
verraad. Op een feest met de-selijk
hoofden zijner landslieden bovenmatig gedronken hebbende , riep hij om den beker
der overwinning , den schedel van CUNIMOND ; en toen dezelve was rondgegaan ,
beval hij dezen beker te brengen aan
ROS MOND , niet verzoek dat zij van dien
wijn zoude proeven , en aan haren vader
gedenken. De koningin gehoorzaamde ,
maar zon op wraak. Op zekeren avond,
toen ALBdiNUS door wijn en slaap was
overmeesterd , ontgrendelde zij , voor
haren minnaar , 's konings wapendrager,
de deur van het vorstelijk slaapvertrek.
ALBOINUS, de dapperste der Longobardische
krijgslieden , maar ongewapend en over2*
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rompeld , viel als een ,gemakkelijk slagtoffer van vrouwelijke wraak. Zijne dapperheid , zijne edelmoedigheid en zijne
zegepralen werden , zelfs nog ten tijde
van KAREL den Grooten , in de volksliederen der Germanen bezongen.
(GIBBON ,

Hoofds. XLV . )
of
gelijk de Portugeezen zijnen naam schrijven , AFFONZO ALBOQUERQUE , bijgenaamd de
Groote , ook de Portugeesche MARS genoemd , werd in den jare 1452 te Lissabon geboren , uit een geslacht , hetwelk
van koninklijken bloede afstamde. Hel
ontdekkingen en veroveringen-denzi,
kenmerkten zijne natie in deze eeuw.
Een groot deel der westkust van Afrika
was aan de Portugeezen onderworpen,
die nu hunne heerschappij tot over de
Indische zee zochten uit te breiden. ALBUQUERQUE werd tot onderkoning der nieuwe
bezittingen benoemd , en kwam den 26
September 1503 met eene vloot voor Goa
aan , eene belangrijke plaats , op de kust
van Malabar , veroverde de stad en verhief haar tot het middelpunt der Portugeesche magt en van den handel in Azië.
Het eiland Ceylon , de Sundasche eilanden
en het schiereiland Malacca vielen hem
mede in handen. Den 25 September 1507
verscheen hij voor het gewigtige eiland
Ormus , aan den mond der Perzische golf.
De woorden der opeisching aan ZEIFADIN ,
den jeugdigen koning van Ormus , toegezonden , verdienen opmerking. « Ik kom, »
zeide ALBUQUERQUE , « geen oorlog bren« gen, maar vrede , — vrede echter, welke
n alleen te verkrijgen is door aan den ko« fling van Portugal schatting te betalen,
« in plaats van aan den koning van Perzië;
a want Portugals vorst is zulk een magtig
« koning , dat het beter is diens leenman
«te zijn dan rijken te gebieden. » Men
wilde echter van dit voorregt geen gebruik maken ; maar het geschut der Por
liet zich zoo krachtdadig hooren ,-tugezn
dat men zich moest laten overreden. In
weerwil zijner schitterende diensten , ondervond ALBUQUERQUE de ondankbaarheid
der koningen. LOPEZ SOAREZ , zijn persoonlijke vijand, werd benoemd om hem
te vervangen , en deze ongenade , welke
hij diep gevoelde , verergerde de ongesteldheid, welke hem had aangetast , en
verhaastte zijnen dood. Zoodra hij de
tijding zijner afzetting vernam , riep ALBUQuEaQuE in bitteren weemoed uit : « Naar
a het graf, naar het graf, onglukkige oude
t man ! » Hij stierf te Goa in 1515 onder
klapte over de ondankbaarheid van zijnen
koninklijken meester. EMANUEL gevoelde
te laat berouw over het verlies van zulk
ALBUQUERQUE, (ALFONSO n'),

een bewijs daarvan
verhief hij BLAS, den zoon van ALFONSO,
tot de eerste waardigheden van het rijk.
ALBUQUERQUE heeft eene onbetwistbare
aanspraak op den naam van een groot
man. Hij bewees zijn vaderland , door
onverschrokken moed en schrander beleid , de gewigtigste diensten , zijnde hij
een dier krijgsbevelhebbers , die tot het
gebouw van Portugals grootheid in de
Indiën het meest hebben bijgedragen.
(BARn.os , History of the Portuguese
Conquests in the East.)
ALCIBIADES, een beroemd veldoverste
en staatsman , geboren te Athene , omtrent 450 jaren vóór CHRISTUS , verried
van zijne kindschheid af wat hij op lateren leeftijd zoude worden. Op zekeren
dag met andere kinderen op de straat
niet koten spelende, kwam er een wagen aanrijden ; hij verzocht den voerman
een oogenblik op te houden ; maar deze,
verre van daaraan gehoor te geven, zette
zijne ossen aan , om meer spoed te maken. Al de makkers van ALCIBIADES stoven
uit elkander. In plaats van dit voorbeeld
te volgen , ging de vermetele knaap dwars
over de straat leggen , den voerman toeroepende : « Ga voort , als ge durft. »
De man , getroffen door de stoutmoedigheid van dit kind , sloeg eenen anderen
weg in. Op zekeren dag met een' zijner
kameraden worstelende , en vreezende
omver geworpen te zullen worden , beet
hij hem in den arm , om los te komen.
« Gij bijt als eene vrouw ! » riep zijne
tegenpartij. — « Zeg liever als een leeuw,»
hernam ALCIBIADES. Hij was een leerling
een' dienaar , en tot

van SOCRATES , die hem eemaal in den
strijd het leven redde, en op eenen anderen tijd van hem dezelfde dienst ontving. In 416 werd ALCIBIADES met eenen
krijgstogt naar Sicilië belast , welken hij
zelf had aangeraden. Gedurende zijne afwezighcid, beschuldigd de goden gesmaad
te hebben , werden zijne goederen ver
verklaard , waarop ALCIBIADES naar-beurd
Sparta vlugtte. Later zag hij zich genood
Bene schuilplaats te zoeken bij-zakt
TISSAPIIERNES, een' der Perzische landvoogden. In 407 door zijne landgenooten
teruggeroepen , verkregen zij , onder zijne
leiding , weder de overhand op de Spartanen. Eindelijk zijnen medeburgers andermaal mishaagd hebbende , zocht hij bescherniing bij PIIARNABAZUS, een' ander Perzisch landvoogd. Zijne vijanden lieten hem
ook daar niet niet rust. De afgezondene
moordenaren , den moed niet hebbende
zijne woning binnen te treden , staken
het huis in den brand. ALCIBIADES vloog,
met liet zwaard in de vuist , dwars door
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de vlammen ; doch naauwelijks buiten
gekomen, werd hij met pijlen en werpschichten overstelpt , en viel dood ter
aarde. Hij had nog niet dell ouderdom
van vijftig jaren bereikt.
(PLUTARCILUS, het lezen van ALCIBIADES.)
ALCUINUS, (FLACCUS ALBINUS) ,

een inboorling van liet graaf;eliap York,
een der geleerdste mannen der achtste
eeuw , tevens godgeleerde , wijsgeer , redenaar , geschiedschrijver , dichter , wis
kenner van onderscheidene-kundige
talen , werd uit 0/Ja als afgezant aan
KAREL den Groeien gezonden , die hem
aan zich verbond , en met zijne vriend
vereerde. ALCUINUS werd door dezen-schap
vorst tot staatkundige onderhandelingen
gebruikt ; hij verspreidde vele nuttige kun
stichtte scholen te Parijs,-dighen
Aken en op andere plaatsen. De keizer
zelf, zijne kinderen en de voornaamste
hoeren van het hof woonden dikwijls ALCUINUS lessen bij. Op vergevorderden leeftijd schreef hij eigenhandig het Oude en
Nieuwe Testament af, en maakte daarin
vele verbeteringen. ALCUINUS stierf den
19 Mei 804 in de abdij van Tours, en is
aldaar in de kerk van ST. MARTIN begraven. Zijn grafschrift , door hein zelven
vervaardigd , werd gegraveerd op eene
koperen plaat , en bevatte onder anderen
de twee volgende regelen :
Quod nunc es, fueram , famosus in orbe viator
Et quoci nunc ego sum , tuque futurus eris.

Zijne geschriften, meest van geschiedkundigen en wijsgeerigen aard, zijn in 1617
door ANDRÉ DUCHÈSNE te Parijs uitgegeven ,
en in 1777 te Regensburg in 4 deelen
folio gedrukt.
(Penny Cyclopeedia.)
AL DRO V AND , (ULYSS ES) , de beroemdste natuurkundige der zestiende eeuw,
werd geboren te Bologna in 1527 , alwaar hij den 4 Mei 1605 overleed. Hij
besteedde bijkans geheel zijn leven en
vermogen aan het verzamelen van bouw
voor zijne Natuurlijke IIistorie , in-stofen
13 deelen folio, van welke er slechts
vier door hem zelven zijn in het licht
gegeven. Bien wil dat hij arm en blind
in het gasthuis te Bologna is gestorven,
doch de waarheid hiervan wordt betwijfeld , schoon hij niet de eenigste geleerde
zou zijn , die gedurende zijn leven werd
veronachtzaamd en eerst na zijnen dood
geëerd. De senaat zijner geboorteplaats
stemde eene aanmerkelijke som goed, om
zijn werk geheel in het licht te doen
verschijnen. Negen tiende gedeelte van
dit werk , zegt BUFFON, bestaat uit overtolligheden en dingen vreemd aan het
onderwerp. « Als ALDROVAND spreekt over
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« den haan en den stier (voegt er de
« groote natuurkundige bij) dan verhaalt
« hij ons alles wat er over hanen en stie« ren ooit geschreven is ; -- al de denk « beelden , welke de ouden van hen koes( terden ; alles wat men van hunne deug«den, hun karakter en hunnen moed heeft
« gezegd ; al de omstandigheden , waarin
« zij gebruikt werden ; al de sprookjes,
« welke oude wijven van hen hebben
«uitgekraamd ; al de wonderen , die zij
« in mythologische eeuwen zouden hebben
« verrigt ; al de onderwerpen van bijge« loof, waartoe zij aanleiding hebben ge« geven ; al de hoedanigheden en kenmer«ken, welke men hun heeft toegeschreven;
« al de vergelijkingen , welke de dichters
« van hen hebben ontleend ; al de af beela dingen , welke men van ben in hierogly« phen en in de wapenkunde aantreft;
« in één woord , al de geschiedenissen en
« fabels , welke ooit van den haan en den
« stier zijn opgedischt geworden.

(Biographie Universelle.)
ALDRI7DE, gravin van Bertinoro, geboren in Italië , maakte zich , tegen het
einde der twaalfde eeuw , beroemd door
hare welsprekendheid en haren mannelijken moed. In den bloei haars levens
weduwe geworden, werd haar hof de ver
alle Italiaansche ridders.-zamelptsvn
Ancona , door de Oostenrijksche troepen
belegerd wordende , verkeerde in den hoogstein nood. ALDRUDE echter sprak haren hofridders moed in , voerde hen tot het ontzet
der stad aan, en Ancona bleef behouden.
(Dictionary of Biography.)
ALENBERT , (JEAN LE RO]4D D'),

in 1717 te Parijs geboren , was de natuurlijke zoon van M. DESTOUCIIES , commissaris der artillerie en mademoiselle DE
TENCIN , eene vrouw beroemd door hare
talenten en avonturen , en schrijfster van
onderscheidene werken, in een van welke
(les malheurs de l'amour) zij eene schets
geeft van haar eigen leven. Iiij werd
door zijne ouders verlaten , en op de
trappen der kerk St. Jean le Rond , bij
de hoofdkerk van Notre Dame te Parijs,
te vondeling gelegd. Hij was zóó zwak,
dat hij niet in het vondelingshuis werd
opgenomen , maar toevertrouwd aan de
vrouw van eenen armen glasblazer. De
vader, berouw gevoelende over zijne barbaarschheid, schonk zijnen zoon eene
jaarwedde van 1200 Franken. Men zegt,
dat, zoodra D'ALEMBERT proeven begon te
geven van ongemeene talenten , de
moeder hem met zijne afkomst bekend
maakte , doch de knaap antwoordde baar:
« Gij zijt slechts mijne stiefmoeder — de
glasblazers vrouw is mijne moeder.
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studeerde aanvankelijk in het ten der kerk niet ontvangen hebbende,
Collegie Mazarin , waar hij verwonder - vond men met groote moeite eenen prieslijke vorderingen maakte in de wiskunde. ter , die zijne uitvaart wilde bijwonen,
Het Collegie verlatende , ging hij bij zijne en zulks alleen onder voorwaarde , dat
pleegmoeder inwonen, droeg haar de tee. de lijkstaatsie in stilte zou plaats hebben.
derste liefde toe , en zorgde voor haar De lezers die meer van D'ALEMBERT wongedurende veertig jaren. Echter vond hij schen te weten , kunnen liet eerste deel
bij haar weinig aanmoediging voor zijne van BASTIEN's uitgave zijner werken raad studiën ; want , wanneer hij sprak over plegen.
een werk dat hij had geschreven of over ALEXANDER DE GROOTE , zoon van
eene nieuwe ontdekking, dan antwoordde PRILIPPUS van `{Iacedonië , werd geboren
zij gewoonlijk : « Ge zult nooit anders te Pella , 356 jaren vóór CHRISTUS , en
worden dan een filozoof , en wat is een gaf vroegtijdig blijken van dien heersch« filozoof anders dan een ezel , die zich al zuchtigen geest , welke hem in rijpere
t zijn leven afslooft, ten einde men van jaren kenmerkte. Toen men van de veel d( hem na zijnen dood zal spreken . » Intus- vuldige overwinningen zijns vaders sprak,
schen werd D'ALEMBERT in I71 lid van riep hij op tenen spijtigen toon uit:
de academie der wetenschappen , en ver - « Wat zal er dan voor mij te doen overwierf zich eersen onsterfelijken naam door « blijve n ! » -- Op zekeren dag gaf men
zijne wiskundige werken. Zijne verdien - hem te kennen , dat hij in de olympisten werden allerwegen zóó hoog gewaar- sche spelen naar den prijs moest gaan
deerd, dat CATHARINA van Rusland hem dingen , gelijk PIIILIPi us als jongeling geuitnoodigde, om haren zoon te onderwij- daan had , doch ALEXANDER antwoordde:
zen tegen een jaarlijksch inkomen van « Zoodra er koningen verschijnen , zal ik
100,000 Franken. Toen D'ALEMBERT zulks « niet achterblijven. » De Macedoniërs zahad geweigerd , schreef CATHARINA hem gen met verwondering de moedige behen.
andermaal, ten einde hem van besluit digheid , waarmede bij in zijne kindschte doen veranderen , zeggende in haren heid een paard temde , hetwelk niemand
brief : « Ik weet dat uwe weigering voort- hunner had kunnen bedwingen. Dit edel
« spruit uit uwe begeerte om uwe studiën dier, Bucephalus geheeten, bleef van
• en uwe vriendschappelijke betrekkingen in dien tijd af zijn geliefkoosd strijdros.
« stilte verder aan te kweekgin. Doch dit ALEXANDER wordt als de eerste veroveraar
« moet geene zwarigheid opleveren : breng aangemerkt , omdat hij de onverschrok« al uwe vrienden mede , en ik beloof u, kenste en de gelukkigste was. Te onregt
« dat gij en de uwen al die gemakken zult echter , dunkt ons , geeft men den naam
« hebben , welke ik u slechts zal kunnen van held aan zulke verwoesters van het
« verschaffen. » D'ALEMBERT was te zeer ge - menschdom : deze schoone titel komt
hecht aan zijn jaarlijksch inkomen van veeleer toe aan die verheven zielen , die
1200 Franken , dan dat hij dit aanbod groote dingen verrigten uit het grondbezoude aannemen , zelfs van eene keizerin, ginsel van billijkheid en wijsheid , geensdie weigerde een bezoek van VOLTAIRE te zins om Bene onverzaadbare eerzucht te
ontvangen , zeggende , dat zij in hare bevredigen. ALEXANDER was zoo tuk op
staten geenen Parnassus had voor degenen veroveringen , dat hij het betreurde , dat
die oneerbiedig van de godsdienst spra- er slechts ééne wereld te veroveren was.
ken. D'ALEMBERT sloeg mede een schit- Aan het hoofd van naauwelijks 30,000
terend aanbod van den koning van Pruis- man , bragt hij de geduchte Perzische
sen van de hand , om zich te Berlijn te heerschappij ten onder. Hij veroverde
vestigen , en toen de groote wiskunstenaar Tyrus, Gaza , Judea en Egypte , waar hij
in 1763 FREDERIK bezocht, herhaalde deze de stad Alexandrië deed stichten. Hij
laatste zijn verzoek, hetwelk op nieuw zette zijne overwinningen tot in Indië
wèrd geweigerd. De koning antwoordde voort ; maar nu weigerden zijne krijgsliehierop lagchende : « D'ALEMBERT ! dit is de den hem verder te volgen. Hij keerde
« eenigste valsche berekening , welke gij naar Babylon terug , waar hij in den
« in uw leven gemaakt hebt ! » ouderdom van slechts 32 jaren overleed.
D'ALEMBERT was meer dan waskunsteDe trek die hem het meest vereert,
naar ; hij gaf onderscheidene belangrijke is het gevaar , waaraan hij zich , als zes geschiedkundige en wijsgeerige werken in tienjarige knaap , blootstelde om zijnen
het licht , onder anderen de lofredenen vader PHILIPPUS te redden , toen deze , door
op de leden der Fransche academie, oproerlingen omsingeld , van het paard
waarvan hij in 1772 algemeene secretaris werd geworpen en deerlijk gewond. ALEXwas geworden. Zijn dood had plaats den ANnER dit ziende , dringt door de menigte,
29 October 1783. De heilige sacramen dekt ruix iFvus niet zijn schild , verjaagt
D'ALEMBERT
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ALEX.
al wie durft naderen, en redt op deze
wijze het leven van zijnen koning , van

zijnen vader!
(PLUTArrCIIUS, leven van ALEXANDER.)
ALEXANDER I , keizer van Rusland,
door zijne landgenooten ALEXANDER PAU LOwiTSCH geheeten , dat is , ALEXANDER , de
Zoon van PAUL , werd geboren den 23
December 1777. Hij was de zoon van
keizer PAUL en MARIA , de dochter van
prins EVGENLUS van IYurteinberg. Van zijne
kindschheid af verried hij eene zachte
geaardheid en ongemeene vatbaarheid.
Zijne opvoeding werd bestuurd door zijne
grootmoeder , de regerende keizerin CATHARINA II. Onder haar toevoorzigt werd
hij met veel zorg onderwezen door LA
HARPS en andere bekwame mannen, in de
verschillende takken cener vrijzinnige opvoeding en die wetenschappen , welke tot
nut en sieraad verstrekken . ALEXANDER
besteeg den 24 Maart 1801 den troon
van Rusland. De geschiedenis zijner regering is de geschiedenis van Europa
gedurende het eerste vierde deel der

tegenwoordige eeuw. Wij kunnen slechts
aanstippen zvat er in al dien tijd merk
voorgevallen. Tot 1805 was-wardigs
de aandacht van ALEXANDER vooral op de
inwendige belangen van zijn eigen rijk
gevestigd ; doch in 1805 verbond hij zich
met Oostenrijk tegen de Franschen ; maar
de slag van Austerlitz , waar de beide
verbondene keizers in persoon het opperbevel voerden , verbrak deze coalitie.
Het onmiddellijk gevolg dezer groote ne
liet sluiten eener overeen--derlagws
komst tusschen Frankrijk en Oostenrijk,
en ALEXANDER S vertrek naar Rusland niet
het overschot zijns legers. Het volgende
jaar sloot ALEXANDER een verbond met
Engeland en Pruissen tegen Frankrijk.
Den 8 October begonnen de vijandelijk li eden , en weinige dagen later , werden
de Pruissen bij Jena zoo geheel verslagen,
dat hun rijk ter beschikking stond van
Frankrjks opperheer. ALEXANDER had naauwelijks de Duitsche grenzen bereikt , toen
deze beslissende slag werd geleverd. Ver
niet het overschot des Pruissischen-enigd
legers , moest ALEXANDER bij Eylau en
Friedland het onderspit delven , en met
NAPOLEON vrede maken , welke den 7 Julij
1807 te Tilsit tot stand kwam. Het ver
Tilsit maakte den Russischen-dragvn
keizer tot een' vijand van bijkans al
zijne vorige vrienden , en tot een' vriend
van al zijne vorige vijanden. Dit duurde
tot 1812 , in welk jaar ALEXANDER keizer
NAPOLEON den oorlog verklaarde. Reeds
had de geduchte Fransche legermagt Smolensk bereikt , toen ALEXANDER in Finland

1Q3

met BERNADOTTE , (destijds kroonprins van
Zweden ,) acne bijeenkomst had. Zoodra
ALEXANDER deze tijding ontving , verklaarde

hij , nin crier met NAPOLEON een vredes verdi ag te zullen aangaan , zoo lang zich
nog één Frann.cll .oldaat op Russischen
boden bevond. « Al gaat zelfs Petersburg
(''veerloreii , » Voegde hij er bij , « dan
« begeef ik vlij naar Siberië ik zal daar
« onze oude gewoon. ten aannemen , en,
« cVCU als onze laiigbaardige voorvaderen
« te ukon,eu , om liet rijk te herwinnen.
« Dit besluit , 11Cp BERNADOTTE in geest dl ift uit , « is cie vrijheid van Europa ! ^►
De stands astigheid van ALEXANDER bewerkte
indeidead N ,POLEON's val. Gedurende de
veldtogten van 1813 en 1814 deelde
ALEXAZCDER in de gevaren van den krijg.
Na het sluiten van den vrede en de her;

stelling der Boc1Il3oNS op den Franschen
keerde hij naar Petersburg terug,
alwaar hij den 25 .nhj 1814 niet de
levendigste blijdschap werd. ontvangen.
Toen NAPOLEON in 18 L 5 weder liet hoofd
had opgestoken en in de velden van Waterloo weerloos was gemaakt , verscheen
ALEXADDER niet den koning v an Pruissen
ander maal te Pars , en herstelde LODEWIJK XVIII op den troon. Ilierna bezocht
ALEXA.,DER ook ons Vraderlanld, en besprak
niet koning WILLEMM I het huwelijk zijner
zuster , de grootVOrstin ANNA PAULOWNA
met den prins van Oranje , die zich in
Spanje, bij Quatre-Bruv en Waterloo zoo
roenivol had onderscheiden. Als Bene
beloonin voor de nadrukkelijke hulp door
i h'sland ear, de algemeene vrijheid van
Europa bewezen , werd Poten door het
congres 6 an TVeenen tot een koningrijk
verheven , en ALEXANOEIm in 1815 te Warscliouv' gekroond. Hij stierf wen 1 Decamber 1825 te Taganrog , aan de zee
van A zof, juiht eerie eeuw na den dood
van }ETER den rrooten.
troon

,

-

-

(LLOYD, Sketch of the life of &I.EXINDER.)
ALEXANDER , (N Ew5RI) , een Rus -

sisch heilige en held , de zoon var, den
groot-hertog JAROSLAW , geboren in j. 218.
Hij verwierf bij zijne lal,(i genooten tenen
grooten naam wegens zijne dapperheid,
voorzigtigheid en ijver voor ale godsdienst.
In eenen veldslag aan de Neva behaalde
hij , op de vereenigde Zweden , Denen en
de Duitsche ridtlef s , eerie schitterende
zegepraal ; hij versloeg cie Tartaren en
bevrijdde de Ru ssen van Bene jaarlijksehe
schatting aan de opvolgers van GENGIS
KHAN . De overwinning aan de JVeva gaf
hem den eervoller bijnaam NEWSKI of
ALEXANDER van de Neva. Hij stierf op Bene
reis te Kassimcow in 1263 ; zijn lijk werd
naar Wladimir vervoerd en aldaar begra-

ALFI---ALFRED.
ven. Be stichting van Petersburg in 1703 ,
op dezelfde plek waar deze vorstelijke
held zulk eene gewigtige zege had behaald , bragt de herinnering aan ALEXANDER
T EWSKI weder levendig in het geheugen.
Czaar PETER stelde bij deze gelegenheid
de St. Alexander-Newski's ridderorde in ,
doch gaf zelf aan niemand de decoratie
dit geschiedde eerst na zijnen dood door
zijne gemalin CATHARINA. Er is ook te
Petersburg een St. Alexander-Newski's klooster, hetwelk ruim is begiftigd ; aan hetzelve is thans een seminarium voor de
opleiding van jonge geestelijken verbonden , de St. Alexander-Newski's academie
geheeten.
(Penny Cyclopaedia.)
ALFIERI , (VITTORIO) , de uitstekendste der Italiaansche treurspel -dichters ,
werd geboren te Asti in Pieinont , in den
jare 1749. Zijne familie behoorde tot
den adelstand en was vermogend. In zijne
vroege jeugd verried hij geenszins die
talenten , welke hij later ontwikkelde.
Hij zelf geeft eene zeer vermakelijke beschrijving van het academisch onderwijs
hetwelk hij te Turin genoot. De voorlezingen geschiedden in het Latijn , waar
ALFIERI , niettegenstaande hij deze-med
taal vier jaren lang bad beoefend , niet
gemeenzaam was. Dc morgen -voorlezingen
liepen over de wiskunde , en zijne vorderingen waren zoo onbeduidend , dat hij
nimmer de vierde propositie vary EGCLIDES
verstond. De namiddag -voorlezing was
gewijd aan de redeneer- en bovennatuur kunde , « wanneer de studenten , in hunne
« mantels gewikkeld , regelmatig in slaap
« vielen , terwijl de profcusor , zelf half
duttende , het onderwerp in het Latijn
t verklaarde op eenen temenden tcon ,
U die somtijds werd afgebroken door het
« luid gesnork van een' zijner toehoorders. » Op den ouderdom van zestien
jaren werd ALFIERI zijn eigen meester,
en besteedde de zeven volgende , oral de
meeste landen van Europa te bezceken.
In x.768 stak hij van Engeland over naar
Holland , met welk land hij , naast Engeland , het meest was ingenomen. Naar
Turin terug gekeerd , wijdde hij zich
geheel aan de Musen en aan de studie.
In minder dan zeven jaren gaf hij veertien treurspelen uit , behalve verscheidene
stukken in proza en poëzij. Door letterkondigen arbeid afgesloofd, stierf Lij in
1803 te Florence , waar de gravin van
Albany , (weduwe van den pretendent
naar de Britsche kroon , KAREL EDUARD
STUART) hem door den beroemden beeldhouwer cANovA een fraai gedenkteeken
Diet opritten. Als treurspeldichter heeft

geen Italiaan ALFIERI kunnen overtreffen
in gespierdheid van dialoog , in grootheid
van stijl of in fijne schildering van hevige
hartstogten of krachtvolle karakters.
(Vita di VITTORIO ALFIERI da Aste ,
scrilta da esso.)
ALFRED , te regt de GROOTS bijgenaamd , de jongste zoon van ETHELWOLF ,
werd geboren te Wantage in Berkshire,
in 849 , en beklom den Engelschen troon
in 871 bi den dood van ETIiELRED , den
laatst levenden zijner broeders. Hij had
onophoudelijk te kampen tegen de invallen der Denen , die hem zelfs nood
troon te verlaten , en zich-zaktendry
in de hut van een' zijner herders te ver
liet geheim zijns meesters-bergn,di
zóó trouw bewaarde , dat zijne eigene
vrouw niet eens wist , dat de koning haar
gast was. ALFnED op zekeren dag bij het
vuur zittende , om eenen boog en pijlen
te vervaardigen , belastte zij hem , om
eersen koek , die op het vuur stond, tijdig
om te kecren. Toen zij terug kwam en
d!enzelven verbrand vond , bekeef zij heng
heftig , zeggende , dat hij goed was om
koeken te eten , maar slecht om ze om
te keerera. Diet een klein aantal volgelingez begaf hij zich naar het eiland
Athelney. Deze ongenaakbare plaats werd
nog versterkt , en van hier verontrustte
hij gedurig zijne vijanden , die hij einde lijk bij Eddington geheel versloeg , waarop
hij weder den troon beklom. IIij kwam
nu op het denkbeeld eenige schepen uit
te rusten , en had het geluk de Denen
daarmede veel afbreuk te doen. Zes en
vijftig maal streed hij tegen deze geduchte
vrijbuiters. Zoodra ALFRED zich in zijne
waardigheid hersteld zag , trachtte hij de
kunsten en wetenschappen aan te kwee ken. Ilij hervormde de wetten en verbeterde de regtspleging , waarmede het zóó
ellendig gesteld was , dat hij in één jaar
vier en veertig regters ter dood veroordeelde. (« Le Roy ALFRED fist pendre XLIV
e justices en un an tout come homicides,
par leur faux judgments. ») ASSER verhaalt
dat hij de regters dikwijls over hunne
a e egtsche vonnissen hevig berispte. ALFRED verdeelde liet land in graafschappen ,
moew`ig(Ie den handel en de nijverheid
aan , lokte geleerde mannen uit alle landen naar .,ngelund , stichtte of herstelde
de hoogescl,00l van Oxford, en moedigde
de letterkunde inzonderheid aan , door
zelf onderscheidene werken over verschil
onderwerpen op te stellen of te-lend
vertalen , onder anderen de Psalmen DAVIDS in sierlijke verzen. Ten einde Zijne
menigvuldige bezigheden geregeld af te
doen, verdeelde hij den dag in drie ge

ALI—ALKE.
lljke deelen

een gedeelte van denzelven
werd afgezonderd voor gebed en godsdienstige overdenkingen het tweede voor
het afdoen der op hem wachtende bezigheden en het derde tot uitspanning en
rust. Ondervindende dat de zonnewijzers,
die hij ongetwijfeld in Italië en Frankrijk
had loeren kennen in Engeland minder
aan het doel beantwoordden omdat de zon
daar soms dagen achtereen niet door den
bewolkten hemel breekt verkoos hij een
beter middel om het uur naauwkeurig te
weten hij nam daartoe waskaarsen waarop
de uren stonden aangeduid zij werden in
lantaarnen gezet ten einde zij ongehinderd en gelijkmatig zouden branden. Deze
voorbeeldige vorst stierf in 900 of 901
en werd door zijnen zoon EDUAan den ouderen
opgevolgd.
(TUII1NER History of the Anglo-Saxons.)
ALI (TEPELINI) pacha van Jannina.
Deze buitengewone man stamde af van
een doorluchtig Albaneesch geslacht en
werd in 17 t4 te Tepelini in Albanië, geboren. Op den ouderdom van zestien jaren
verloor hij zijnen vader en deed vruchtelooze pogingen om zijn vaderlijk erfgoed tegen de naburige pacha's te beschermen. Na onderscheidene nederlagen,
werd hij gevangen genomen doch eindelijk herkreeg hij zijne vrijheid weder en
verschool zich in eenewoeste streek.
Deze laatste omstandigheid bewerkte zijne
namalige grootheid. In diep gepeins verzonken groef hij onwillekeurig met zijnen
stok in het zand die op een hard voorwerp afstuitte. Hij werd opmerkzaam en
zag in het zand een kistje hetwelk niet
goud gevuld was. Met dezen schat was
hij in staat twee duizend man op de been
te brengen en tegen zijne vijanden op
te trekken. Hij werd overwinnaar en
trok in zegepraal zijne vaderstad binnen.
Echter had hij daar nog vele heimelijke
vijanden die hij op eens zocht uit den
weg te ruimen. Te dien einde haalde hij
eenige zijner trouwste vrienden over om
eene geveinsde zamenzwering te beramen,
waarin zijne benijders behendig moesten
gewikkeld worden. Men kwam overeen
dat men ALI zou vermoorden in een Bosch,
waar hij na eene jagtpartij, gewoonlijk
ging uitrusten. ALI bond cone geit op de
bekende plek vast en wierp over haar
zijnen mantel. Op den bepaalden tijd
kwamen de zamenzweerders en losten
allen te gelijk hunne musketten op de
ongelukkige geit. ALI had eenige manschappen in de nabijheid verscholen die
de zamengezworenen op de vlugt dreven,
voordat zij den tijd hadden hunne dwaling
te bemerken. Denkende dat zij ALI ge;
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dood hadden trokken zij Tepelini binnen,
onder het gejuich dat ALI dood was en
rigtten vreugdefeesten aan. ALI in den
harem zijner moeder verborgen wachtte
den nacht af, overviel aan liet hoofd
ecner getrouwe bende zijne gewaande
nsoordenaren en verdeelde hunne bezit tinged onder zijne vrienden. Van dit
tijdstip af was hij gedurende eenen vijftigjarigen kamp bijkans altijd gelukkig,
en bragt erne groote uitgestrektheid lands
onder zijn gezag hetwelk de Porte hem
als leenman afstond met den titel van
pacha. Hij ontving agenten van vreemde
vorsten en kuipte beurtelings met Enge land, Frankr ij k en Rusland tegen zijnen
opperheer. In de lente van 1820 wierp
hij eindelijk het masker af en verklaarde
zich tot koning van Epirus. Na eene
kortstondige worsteling
werd hij echter
door het meerendeel zijner troepen ver laten zelfs door zijne zonen, en was
genoodzaakt naar erne sterkte te vlugten,
welke hij op een eiland in het meer
Jannina had aangelegd maar hij was nu
gedoemd dezelfde trouweloosheid te ondervinden van welke zoo velen het
slagtoffer waren geworden. ALI dreigde
zich met al zijne schatten in de lucht te
laten springen bijaldien de sultan hem
geene vergiffenis schonk. Kouasciiln pacha
van Morea die ALI belegerde deed hem
eindelijk weten dat zijn verzoek was
ingewilligd. ALI gaf zich nu over en
werd vermoord
doch niet voordat hij
nog twee zijner aanvallers had ter neder
geschoten en oenen derden gevaarlijk gewond. Dit geschiedde den 5 Februarij
1822. ALI was dapper schrander en
werkzaam doch tevens bloeddorstig en
in den hoogsten graad trouweloos. MALTEBRUN heeft eene goede schets van ALI'S
leven gegeven uit welke wij sommige
der boven vermelde bijzonderheden heb ben ontleend.
ALKEMADE
(CORNELIS VAN) een
geleerd oudheidkundig Nederlander
geboren in 1654 eerste commies der Convooijen en Licenten te Rotterdam gaf
een groot aantal werken in 't licht die
van zijnen onderzoeklievenden geest getuigen. Hij maakte in 1699 een begin
met Bene verhandeling over het kampregt,
waarin hij de gebruikelijke ceremoniën
beschreef, welke onder de eerste Hollandsche graven werden in acht genomen.
Dit werk werd gevolgd door de rijmkronijk
van MELIS STOKE bevattende de geschiedenis der Hollandsche graven met derzelver afbeeldingen
gegraveerd naar de
oude schilderstukken der Karmeliten te
Haarlem. Een jaar later verscheen van
,

,

;

25

,

1
)

,

,

,

,

;

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
,

,

,

26

ALK---ALMA.

zijne hand de Munt-spiegel der graven
van Holland, eene tijdrekenkundige ver
munten, geslagen onder de-zamelingdr
regering der graven , sedert FLORIS III tot
PHILIPPUS II. Hierop volgde een werk ten
titel voerende : Inleiding tot het ceremonieel der begrafenissen en der wapenkunde.
Volgens den schrijver zelven is het slechts
eene schets , om de liefhebbers tot diep
aan te sporen.-zingeravosch
ALKEMADE bewees zij nen landgenooten eene
nog grootere dienst door het uitgeven zij
Nederlandsche dischlplegtigheden in 3-ier
deden , een ongemeen belangrijk werk,
zoo uit hoofde der navorschingen over de
gebruiken der oude Hollanders in het
maatschappelijk leven, als door het groot
aantal figuren , waarmede het is versierd.
Dit leerzaam werk, dat ALKEMADE niet
heeft mogen voltoQijen , is afgewerkt en
uitgegeven door zijnen schoonzoon P. VAN
DER SCIHELLING. Nog moeten wij melding
maken van ALKEMADE'S Jonker Fransen
Oorlog ; het is een belangrijk verhaal van
alles wat er in den befaamden twist der
Hoekschen en Kabeljaauwschen te Rotter
gedurende de jaren 1488 en 1489-dam,
is voorgevallen. Ook bragt hij veel toe
tot de beide verbeterde uitgaven der i
Katwijksehe Oudheden van PARS. ALKEMADE
eindigde zijne letterkundige loopbaan met
de Beschrijving der stad Bridle. Hij stierf
in 1737 , in den ouderdom van drie en
tachtig jaren. ALKEMADE behoort tot de
weinige oudheidkundigen, die de vruchten
van hunnen volhardenden arbeid in belangwekkenden vorm weten aan te bieden. De dichter CLAAS DE BRUIN heeft op
ALKEMADE'S afbeelding het volgende bijschrift vervaardigd :
Zie AL1 EMADR'S schets en wezen op papier,

dienst van den hertog van Lotharingen,
tot dat het hem vergund werd naar Utrecht
terug te keeren. Reintje de Vos is , ioo
als wij reeds hebben aangemerkt , een
satyrisch gedicht , waarin de onderschei
dieren , aan het hof van hunnen-den
vorst (den leeuw) bijeen verzameld, met
elkander spreken over de ondeugden en
dwaasheden der menschen. Volgens ECKIIART zou de wolf Izegrim eenen hertog
van Oostenrijk en Reintje de Vos den hertog REINARD van Lotharingen voorstellen,
van Wien IIENDRIK VAN ALKMAAR eenig onregt had moeten verduren. Dit oude
dichtstuk, oorspronkelijk in het Oost-vriesch
of Plat-duitsch geschreven , is in het Hoog
-duitsch,FranEgelItisch,
Deensch , Zweedsch en in het Latijn overgebragt. Hetzelve is niet alleen als een
werk van vermaak te beschouwen , maar
tevens eene echte bron voor de kennis
der zeden en gewoonten der vijftiende
eeuw.
(Biographic Universelle.)
ALLART , (JOHANNES) , heeft zich,
als boekverkooper te Amsterdam en in den
Haag, door het uitgeven van menigvuldige werken van allerlei gehalte en aard,
Benige vermaardheid verworven. Daar hij
door drift en overhaasting oorzaak werd,
dat in onderscheidene , zelfs belangrijke
werken groote leemten en misstellingen
ontstonden , waaruit voor de geleerde wereld en hem zelven wel eens aanzienlijke
schade ontstond , is het puntdicht , dat
w ITSEN GEYSBEEK op hem vervaardigde,
niet geheel onverdiend:
ALLART , die hier begraven ligt,
behoeft geen prachtig grafgesticht:
In 't rijk der letterkunde als vorst ten troon verheven,
Heeft hij zich zelv' reeds bij zijn leven
Een duurzaam monument van misdruk opgerigt.

(Woordenboek der Zamenleving.)
een der
spaansche veroveraars van Amerika , ge
omtrent den jare 1463 , wordt al--boren
gemeen voor eenen vondeling gehouden.
(KOK, Vaderlandsch Woordenboek.)
IIij werd opgevoed door eenen geestelijke
ALKMAAR , (HENDRIH VAN) , over van Almagro. Zoodra het gelukken van
wiens bestaan vele geleerden lang hebben COLUMBUS reis in Spanje bekend werd,
getwist , is vermaard door zijn' berijmden spoedde zich eene menigte fortuinzoekers
satyrischen roman, Reintje de Vos, waar- naar de nieuwe wereld. Onder dit getal
van onze oudheidkundige SCHELTEMA eene behoorde ALMAGRO , die zich in 1525 met
nieuwe vertaling heeft bezorgd , in 1826 PIZARRO en een' vermogend geestelijke
te Haarlens gedrukt. Voor dit werk vindt HERNANDO DE LUQUE , te Panama , vermen een geschiedkundig vertoog van de- bond, om Peru te veroveren , hetgeen
zelfde hand , hetwelk voldingend bewijst, gelukte. Doch eindelijk ontstond tusschen
dat de oorspronkelijke schrijver dezer gees- hem en PIZARRO twist over het oppergetige satyre HENDRIK VAN ALKMAAR heeft ge- zag , welke met zijnen val eindigde. Piheeten. Hij was raad van den Utrecht- ZAP.RO nam Cuzco , waar ALMAGRO ZiCh
schen bisschop DAVID VAN BOURGONDIË , doch bevond , stormenderhand in , en maakte
in 1477 , met nog zeven andere raden, zijnen gevaarlijken mededinger gevangen,
verbannen wordende , begaf hij zich in die door eenen krijgsraad ter dood werd
,Batavia draagt roem op dezen Batavier,

Die, altoos onvermoeid in de oudhêen na te speuren,
Tracht door zijn kunst en pen de waarheid op te
(beuren,
En 's lands kronijken te verbetren door zijn vlijt,
Zijn geest en naam zijn dus aan de eeuwigheid gewijd!

ALMAGRO , (DIEGO Da) ,

ALMON---ALPHEN.
veroordeeld , als oproerling tegen het
gezag van zijnen veldheer. Dit vonnis
werd den 25 April 1536 te Cuzco aan
ALMAGRO voltrokken , die reeds den ouderdom van vijf en zeventig jaren had bereikt. ALMAGRO wordt door GOMARA (01
ZARATE beschreven als dapper , openhartig
en milddadig. Hij was niet gehuwd , maar
liet eenen zoon na bij eene Indiaansche
vrouw , die insgelijks den naam van DIEco
D'ALMAGRO voerde , en een even avontuur
leven en treurig einde had als zijn-lijk
vader.
(ZARATE , Historia de la congiiista del
Peru.)
ALMONDE , (PRILIPS VAN) , vice-admiraal der Vereenigde Nederlan en, werd
geboren in den .kriel , ten jare 1 646 , en
deed zijnen eersten krijgstogt onder den
zeekapitein KLEIDIJK , een' zijner ooms.
Weldra tot den rang van kapitein opgeklommen , kreeg hij het bevel over het
schip Dordrecht, voerende 46 stukken en
350 matrozen , waarmede hij den vierdaagschen zeestrijd (11 , 12 , 13 en 14
Junij 1668) bijwoonde , en zich met roem
overlaadde. Sedert dien tijd gaf ALMONDE
bij voortduring blijken van moed en bekwaamheid. Hij ontzette , in 1672 , den
oppervlootvoogd DE RUITER , die door twee
branders bedreigd werd. Het volgende
jaar voerde bij het bevel over de vloot
voor Goeree , voegde zich vervolgens bij
DE RUITFR , die in de 117idclellandsche Zee
kruiste , en bij den dood van dezen grooten held , in 1676 , bragt hij de vloot
naar het vaderland terug. ALMONDE ondersteunde COIINELIS TROMP in zijne pogingen , om de Zweedsche zeemagt te
fnuiken , en Denemarken buiten gevaar
te stellen ; doch in den beroemden zeestrijd van la Hogue onderscheidde ALMONDE
zich het meest. Hij voerde het bevel over
de voorhoede der vereenigde vloten , en
men schreef de zegepraal , welke men op
de Franschen behaalde , grootendeels aan
zijne dapperheid en zijne vernuftige bewegingen toe. Het Fransche smaldeel tot
op een pistoolschot de onzen genaderd
zijnde , zonder dat er van weérzijden één
enkel schot viel , gaf de Hollandsche admiraal , ongeduldig om den strijd te beginnen , met kanonvuur , het sein tot
een' der bloedigste en beslissendste zeeslagen , welke ooit geleverd zijn. Ook
onderscheidde ALMONDE zich in den togt
tegen de Fransche en Spaansche kusten,
onder het bevel van den Engelschen admiraal ROOKE. Be beide vereenigde vlo
trachtten de Spaansche galjoenen ,-ten
uit de Indiën terug keerende , te bemagtiger!.

Doch het jaargetijde reeds ver
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verloopen zijnde, was de Engelsche admiraal van gevoelen , den togt uit te
stellen. AUIORDE echter de mogelijkheid
bewerende , om te overwinnen , stelde
voor de onderneming onverwijld te vol.
voeren , en IOOKE tot zijn gevoelen overgehaald hebbende , vernielde men in de
haven van Vigos , een rijk konvooi Spaan
hetwelk door eenige Fran--schegaljon,
sche linieschepen werd beschermd. De
roem van ALMONDE klonk nu door geheel
Europa. Hij eindigde zijne lange roemvolle loopbaan op zijn landgoed Haaswijk,
bij Leyden, den 6 Januarij 1 7 f 1 in den
ouderdom van 66 jaren. Zijne beide
neven , PIETER Cll WILLEM ALMOINDE , rigtten hein een gedenkteeken op in de
ST. CATUar.INA -kerk van den Briel.
(ALKEMADE , Beschrijving van den Briel.)
ALOMPRA, of LUONG-PRAW, eeii
13irman van lage afkomst , bekend onder
den nederigen naam van AUMDZEA , of den
jager , won cane kroon , en vereeuwigde
zijne nagedachtenis door zijn vaderland
van het juk der Peguanen te bevrijden.
Omtrent het jaar 1753 vatte hij , schoon
slechts het hoofd van een onaanzienlijk
dorp , de wapenen op tegen den vorst
van Pegis. De vlam des opstands sloeg
met ongemeene snelheid voort. ALOMPRA
spreidde grooten moed en voorzigtigheid
telg toon , en na Bene worsteling van vier
jaren , werd de koning van Pegu onttroond. Naderhand beoorloogde ALOMPRA.
de Siamezen , ontwrong hun verscheidene
landschappen , en belegerde Siam , toen
de dood hem in zijne glorierijke loopbaan
stuitte. Hij overleed in 1760 , vijftig
jaren oud.
(Dictionary of Biography.)
A.LPREN, (HIERONnIrS VAN) geboren te Gouda den 8 Augustus 1746 , wiens
vader, JOHAN VAN ALPIIEN , schepen en
raad van Gouda was , bekleedde eerst
het aanzienlijk ambt van procureur-generaal van het Hof van Utrecht , vervolgens
werd hij pensionaris der stad Leyden , en
eindelijk thesaurier - generaal der Unie.
Maar vooral door zijne geschriften in
verschillende vakken van wetenschap en
fraaije letteren , heeft hij zich beroemd
gemaakt. Hij was een uitstekend dichter,
en heeft in Nederland eene dichtsoort geschapen , die er weinig bekend was , of
liever waaraan hij door bevalligheid en
naïviteit zóó veel glans heeft bijgezet,
dat men hem als den schepper dezer
dichtsoort kan beschouwen. Na meer dan
zestig jaren zijn zijne Gedichtjes voor
Kinderen nog thans modellen, welke
door niemand zijn overtroffen. Zijne andere gedichten , van oenen verhevener
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aard , voeren ten titel : Gedichten en
Overdenkingen Nederlandsche Gezangen
Proeve van stichtelijke Mengelpoëzij. Dit
,

,

laatste werk werd gezamenlijk niet zijnen
vriend P. L. VAN DE KASTEELE uitgegeven.
In zijne laatste jaren heeft va ALPHEN
't licht doen zien : Proeven van Gezangen,
die , even als zijne andere dichtwerken ,
met graagte werden ontvangen. Onder
deze behoort de Sterrenhemel welke te
regt voor een meesterstuk wordt gehouden. Als prozaschrijver en geleerde verdient VAN ALPHEN geenen minderen lof,
gelijk kan blijken uit : 1 °. RIEDELS the,

orie der schoone Kunsten 2o. Dichikundige verhandelingen; 3°. Verhandeling over
het echte en valsche vernuft bekroond
;

;

door en geplaatst in de werken van de
Maatschappij der Nederlandsche letterkunde
te Leyden, in het zevende deel ; 4°. De

gronden mijner geloofsbelijdenis, opengelegd voor mijne kinderen; 5 ° . Over eenige
leerstukken der Protestantsche kerk; een
werk ter bestrijding van dat van EBERHARD
over hetzelfde onderwerp ; 6°. Predikt

het evangelie aan alle menschen eene
maxime van het Christendon 7°. De
christelijke Spectator; 8°. Ware volkseerlichting. Insgelijks heeft VAN ALPHEN den
,

;

« kostbaar , doch behoefde zulks ook niet
« te wezen ; want zijn leven , in weerwil
« zijner gebreken en tegenspoeden , ver « eeuwigt zijnen naam en zijne nage« dachtenis. Hij was de eerste koning
« van Spanje , die beval dat al de staats-

«stukken in de landtaal zouden worden
« opgesteld , met het doel de taal te be« schaven en te verrijken. Ook liet hij
• den Bijbel in het Spaansch overzetten.
« En liet is inderdaad bewonderenswaar« dig , dat een koning, bij den oorlog
« opgevoed , zoo gemeenzaam was met
• sterrekunde, wijsbegeerte,alchimie (schei• kunde) , regtsgeleerdheid en geschied» kunde, als naauwelijks te verwachten
« was van iemand , die zich bij uitsluiting

«zijn gansche leven met de beoefening
• dier wetenschappen had bezig gehouden.»

Hij heeft ons een gedenkteeken zijner geleerdheid nagelaten in zijne Kronijk van
Spanje (Chronica de Espana) in de
sterrekundige tafels, de Alphonsinische geheeten , en in een wetboek ,getiteld:
Las siete Partidas alsmede in eenige
dichtstukken en andere voortbrengselen,
die niet in het licht zijn verschenen.
,

,

,

(British Museum.)

ALPHONSVS V, (bijgenaamd de GROOTeersten prijs behaald bij den wedstrijd , MOEDIGE) , koning van Arragon Napels
geopend door het godgeleerd genootschap en Sicilië volgde zijnen vader op in
van TEYLER te Haarlem over de volgende 1416. De eerste daad zijner regering was
vraag : Bewijzen dat de burgerlijke wetge- het grootmoedig besluit Bene lijst te verving van MOZES die van LYCURGUS overtreft. branden van edellieden, die tegen hem
Deze verhandeling vindt men in het 9de hadden zarpengezworen, en wel zonder
deel van de verhandelingen van opgemeld dezelve gelezen te hebben. Hij stierf in
genootschap. Na zijnen dood, welke den 1458 , in den ouderdom van zeventig
2 April 1803 in den Haag voorviel , zijn jaren , na eerre werkzame en glansrijke
verscheidene nagelatene kleine stukjes , regering. Zijne dapperheid werd door aandoor zijnen zoon D. F. VAN ALPHEN , lid houdende oorlogen op zware proeven geder Staten- Generaal , in het licht gege- steld ; hij was welsprekend ,hoffelijk,
ven. VAN ALPHEN heeft den ouderdom menschlievend en een beminnaar van letvan 57 jaren bereikt , en zich de ach- terkundige en wetenschappelijke oefeninting van tijdgenoot en nakomelingschap gen , maar hoogst afkeerig van dubbelzinnigheid en geveinsdheid. Hij had slechts
verworven.
één gebrek , dat van Bene onmatige liefde
(Biographie du Royaume des Pays-Bas.)
A.LPRONSUS X. (bijgenaamd de STER- voor bet vrouwelijk geslacht.
(Dictionary of Biography.)
REKUNDIGE en de WIJSGEER) , werd
ALPHONSUS I , (HENRIOUEZ) , de
geboren in 1203 , besteeg den troon van
Leon en Kastilië in l253 , en deed ver- stichter en wetgever der Portugeesche mogeefsche pogingen om keizer van Duitsch- narchie , werd geboren in l O94. Na den
land te worden , waartoe hij door eene beroemden veldslag van Ourique of Castro
factie verkozen was. Na eerre onstuimige Verde waar hij over de Mooren zegeregering werd hij in 1282 door de edelen praalde , nam hij in 1139 den titel van
en zijnen tweeden zoon SANCHO onttroond. koning aan. Hij stierf in 1185 , en werd
De misnoegdheid des volks was hoofdza- begraven te Coimbra. ALPHONSUS had den
kelijk ontstaan door eerre ontijdige ver - ouderdom van 91 jaren bereikt, en was
laging der munt. Vruchteloos trachtte van eene buitengewoon groote gestalte,
ALPHONSUS den troon, met behulp der zijnde zeven voet hoog.
(Dictionary of Biography.)
Mooren, te herwinnen. Hij stierf in 1284 ,
ALSTROMER, (JONAS, een Zweed ,
en werd te Sevilla begraven. « Zijne
« grafstede , » zegt MARIANA , « is niet zeer . die verdient onder de weldoeners zijns
,

,

,

-

,

AMBRO .

vaderlands gerangschikt te worden , werd
in 1685 van arme ouders geboren , maakte

in Engeland, door handelsondernemingen,
fortuin , en vertrok weder naar zijn geboorteland. Hij verbeterde in Zweden de
schapenteelt, voerde het gebruik der aard
alsmede de aankweeking van-apelni,
verfplanten , rigtte suikerrafinaderijën op,
en bragt veel bij tot het daarstellen eener
Levantsche en Oost-Indische compagnie.
Voor al deze diensten werd hij tot den
adelstand verheven , en op de beurs een
standbeeld te zijner eere opgerigt. Hij
stierf in 1761. CLAUDE , een zijner zonen , was een leerling van den grooten
LINNAEUS.

(Dictionary of Biography.)

AMBROSIUS , (SINT) ,

werd omtrent

den jare 340 te Arles geboren. Zijn geslacht was langen tijd te Rome in groot
aanzien geweest. De vader van &.MBRosius,
mede aldus geheeten , bekleedde de hooge
waardigheid van prefekt van Gallië. De
jonge AMBROSIUS ontving eene uitmuntende
opvoeding , en studeerde in de regten te
Milaan , destijds de verblijfplaats van het
hof, en als zoodanig aangemerkt als de
hoofdstad van het Westersche keizerrijk.
Weldra verwierf AMBROSIUS zich , als regtsgeleerde , groote vermaardheid , en werd
benoemd tot landvoogd van Liguria , het
gewest waartoe de stad Milaan destijds
behoorde. In deze betrekking wist hij zich
zoodanig te gedragen , dat hij niet alleen
de goedkeuring van keizer VALENTINIANUS II,
maar ook de algemeene achting en toegenegenheid van het volk verwierf. Toen
hij den ouderdom van vier en dertig
jaren had bereikt , gaf eene onverwachte
gebeurtenis eene geheel andere wending
aan zijnen levensloop. De aartsbisschop
van Milaan gestorven zijnde , ontstond er
groote oneenigheid over de keus van
eenen opvolger ; vooral op den dag toen
de keus geschieden moest , was de gisting geweldig. AMBRosItis vermaande het
volk tot orde en welvoegelijkheid. Zijne
toespraak werd gunstig opgenomen ; want
AMBroslcs verstond de moeijelijke kunst,
om het volk te overreden en voor zich
te winnen. En zoodra hij geëindigd had,
riep een kleine jongen uit de menigte luid
«Laat AMBROSIUS onze bisschop zijn ! »-kels:
Het volk dit als eene stem des hemels
beschouwende, herhaalden duizende stemmen denzelfden kreet , en AMBROSICS werd
met eenparige stemmen tot deze hooge

waardigheid verheven. AMBRoswws weigerde
dezelve aan te nemen , en niet voordat
de keizer er op aandrong , besteeg bij
den aartsbisschoppelijken zetel. Ofschoon
,AMBROSIUS in de Christelijke godsdienst was
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opgevoed , was hij tot nog toe niet gedoopt. Dit geschiedde nu terstond , en
acht dagen later had zijne inhuldiging
plaats. De ongewone godsvrucht en ijver
van den nieuwen aartsbisschop , maakten
hem weldra tot een wonder der kerk.
Uit alle oorden der Christenwereld , kwamen vrouwen tot hem , om den sluijer
uit zijne hand aan te nemen. Gedurende
zijn leven werd hij over alle gewigtige
omstandigheden geraadpleegd, zoowel door
TIIEODOSIUS , den keizer van het Oosten,
als door VALENTINIANUS , keizer van het
Westen , en zelfs de moeder des laatsten,
de keizerin JUSTINA , nam dikwijls zijnen
raad in. JUSTINA was den Arianen gunstig , terwijl AMBROSIUS eenen grooten afkeer van hen had. De keizerin drong
echter sterk aan bij AMBrosius , dat hij
ten minste eene der kerken van Milaan
aan de Arianen zoude afstaan. AMBRosius,
door het volk ondersteund , aarzelde niet
dit aanzoek standvastig van de hand te
wijzen , en de keizerin moest nu de Arianen aan hun lot overlaten. Bij gelegenheid van deze zegepraal zou AMBROSIUS
den beroemden lofzang Te Deum Laudamus , welke lang een aanmerkelijk deel
van de dienst der Roomsche kerk uit
vervaardigd hebben. Echter is-makte,
het thans door eenige Roomsch-Katholijke
oordeelkundigen uitgemaakt , dat dit danklied (Te Deum Laudamus) reeds lang voor
AMBROSIUS bestaan heeft. Ofschoon de beroemde Oostersche keizer TIIEODOSIUS een
zijner grootste bewonderaars was , ontzag
AMBROSI(JS zich echter geenszins dien vorst
eene zware boetdoening op te leggen ,
toen hij zich aan eene ongehoorde wreed
schuldig gemaakt. Eenige inwo--heida
ners van Thessalonika zich aan eene grove
beleediging schuldig gemaakt hebbende,
liet THEODOSIUS uit weerwraak een alge
bloedbad in die stad aanrigten.-men
AMBROSIUS gaf den keizerlijken misdadiger
in strenge bewoordingen zijnen afschuw
van deze onmenschelijke daad te kennen,
en sloot hem uit de gemeenschap der
kerk , totdat hij te Milaan openlijk en in
de nederigste houding boete gedaan had.
AMBROSIUS was menschlievend en milddadig ; hij kocht al de gevangenen der Gothen los , en gebruikte daartoe zelfs de
kerksieradiën, zeggende dat het beter
was zielen te behouden dan veel goud en

zilver te bezitten. Hij stierf te Milaan ,
den 3 April 397 , en de groote kerk
aldaar , in welke hij ter aarde werd besteld, ontving den naam van Basilica Ambrosiana. Volgens AUGUSTINUS , was AMBROSIUs de eerste die het Psalmgezang in de
Westersche kerken heeft ingevoerd , het-
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welk echter reeds vroeger in de Ooster sche kerken in zwang was.
(Mlémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique des six premiers siècles,

par M. LE NAIN DE TILLEMONT.)
AMILCAR of HAMILCAR , ( bijgenaamd
BARLAS) , een Carthaagsch veldoverste,
afstammende van het geslacht der konin-

gen van Tyrus. Hij omhelsde vroegtijdig
de krijgsdienst , en onderscheidde zich
inzonderheid tegen de Romeinen op Sicilië, waar hij gedurende vijf jaren verbleef. De nederlaag echter van I!_NNO ,
door den consul LUTATIUS , drong Cactlzago
tot vrede. AMILCAR , naar zijn vaderland
teruggekeerd , dempte den geduchten opstand der huurtroepen , versloeg de Num idiërs , en herstelde de rust. Spanje
werd nu het tooneel zijner krijgsbedrijven.
IIier overwon hij verscheidene volksstammen , en stichtte Barcelona , doch sneuvelde in Benen strijd tegen de Vettonen
228 jaren vóór CHRISTUS. AMILCAR had
den Romeinen eeuwigen haat toegezworen
en zijnen zoon IIANNIBAL hetzelfde doen
zweren.
(M. STUART, Romeinsche Geschiedenissen,
IV deel.)
AMO , (ANTONI WILLEM) , een Neger,
geboren op de Goudkust , omtrent het
begin der achttiende eeuw, werd in 1707
naar Holland gevoerd , en aan den hertog
van Drunswijk voorgesteld , die , in den
schranderen AMO behagen scheppende, hem
naar de hoogeschool van hail.: zond, en
vervolgens naar Wittenberg. AMO maakte
in zijne studiën verbazende vorderingen.
Hij was zeer bedreven in de wis- en
sterrekunde ; hij verstond ilebreeuwsch ,
Grieksch , Latijn , Hoogduitsch , Fransch
en Nederduitsch. Hij hield bijzondere
voorlezingen , die sterk bezocht werden.
Na den dood van zijnen doorluchtigen beschermer , den hertog van Brunswijk ,
verviel AMO in eene diepe zwaarmoedig
Europa deed verlaten,-heid,m
om in zijn vaderland bij zijnen broeder
en zijne zuster een eenzaam leven te
leiden. Hij stierf te Chanza , op een fort
der Hollandsche Oostindische Compagnie
aldaar , en had een sprekend bewijs geleverd , dat schranderheid en geleerdheid
zeer goed in een zwart hoofd kunnen
huisvesten.
(Dictionary of Biography.)
AMONTONS , (GIIILLAUME), werd geboren te Pars , in 1663. Op jeugdigen
ouderdom doof geworden , en alzoo gedeeltelijk van de genoegens der zamen
beroofd, zocht hij vergoeding in-leving
de aankweeking zijner talenten. Hij leerde
de teeken- en bouwkunde , en werd bij

onderscheidene openbare werken gebruikt.
Doch zijne vlijt had inzonderheid de werk
natuurlijke wijsbegeerte ten-tuigknde
doel. Hij maakte verscheidene verbeteringen in de zamenstelling der barometers,
thermometers en vochtmeters , en was
de oorspronkelijke uitvinder der telegraaf
stierf te Parijs in 1705,-kunst.AM0NTOS
slechts twee en veertig jaren oud. Hij
was in 1699 benoemd tot lid van de
acadewie der wetenschappen , en las aldaar eene verhandeling over Bene nieuwe
theorie der wrijvingen.
(Dictionary of Biography.)
AMYOT , (JACQUES) , werd geboren
te Melun , den 30 October 1514. Zijn
vader was een slager of leertouwer. Op
den ouderdom van twaalf jaren eene
dwaasheid begaan hebbende , voor welke
hij eene strenge kastijding duchtte , besloot hij het ouderlijke huis te ontvlugten , en begaf zich naar Parijs. Onder weg
verdwaald, van honger en vermoeijenis
uitgeput, en niet wetende wat er van
hem worden zou , strekte hij zich op den
grond uit , en wachtte den dood. Een
edelman , die daar voorbij kwam , had
medelijden met den armen knaap , en
bragt hem naar Orleans in het gasthuis.
Eenige rust enI voedzame spijs genazen
weldra den kleinen vlugteling ; men gaf
hem twaalf stuivers , en zond hem weg.
Te Parijs gekomen , plaatste hij zich aan
de poort van een collegie , waar hij
wachtte tot dat de studenten of de professoren hem eene boodschap gaven. Al
den tijd dat hij niet bezig was, besteedde
hij om zich te oefenen in de boeken ,
die men hem wilde leenen. Zijne moe
aan welke hij zijn wedervaren ge--der,
schreven en vergiffenis gevraagd had,
zond hem wekelijks een brood met de
schuit van Melun. Eene dame nam hem
aan , om hare kinderen naar de school
te brengen. AMYOT nu in zijn levensonderhoud kunnende voorzien , gaf zich
met verdubbelden ijver aan de studie
over. Hij volgde naauwkeurig de lessen
der professoren , die hem , uit hoofde
van zijn voorbeeldig gedrag, met goedheid bejegenden. Weldra was hij hun
beste kweekeling.
Vervolgens belastte AMYOT zich met
de opvoeding van de kinderen eens edel mans. In zijne vrije uren vertaalde hij
den Griekschen roman Theagenes en Chariclea : deze vertaling bragt hem in gunst
bij FRANS II , die hem eene abdij schonk.
HENDRIK II , opvolger van dezen vorst,
benoemde hem tot opvoeder der kinderen
van Frankr ij k. Nu werd AMYOT bisschop
van Auxerre , groot-aalmoezenier van

ANA—ANAP.
Frankrijk , en verkreeg de orde van den
Heiligen Geest. Toen hij tot dezen hoogen trap van voorspoed was gestegen,
vermaakte hij , ter gedachtenis van de
twaalf stuivers , welke hij in het gasthuis
van Orleans ontvangen had, aan dit liefdadig gesticht , twaalf honderd kroonen.
Het is wel niet de som die wij bewonderen, maar het edel gevoel van AMYOT,
dat hem belette , om zich over zijne
vroegere armoede te schamen.
AMYOT heeft eene vertaling gegeven
van PLUTARCHUS , die men altijd met
nieuw genoegen leest , schoon de stijl
verouderd is ; dezelve heeft zoo veel bevalligheid en naïviteit , dat men er Bene
frischheid in ontmoet , welke niet ligt
zal verwelken. AMYOT heeft iisg onder
andere Fransche vertalingen van-scheidn
Grieksche werken in het licht gegeven,
waarvan de voornaamste zijn : de, Ethiopische Geschiedenis van HELIDORUS, zeven
boeken van niononUS , de liefde van D ArnNis en CHLOË , enz. Daarenboven heeft
hij een verhaal gegeven van zijne reis
naar Trente , in eenen brief aan M. DE
MORVEILLIERS. Ook schreef hij eene ver
welsprekendheid eens-handeligovr
konings , ten gebruike van zijnen leerling
IBENDRIK III , welke eerst in 1805 , onder
de regering van NAPOLEON , in het licht
is verschenen. Op aandrang van AMY0T
stichtte HIENDRIK in 1575 eene Grieksche
en Latijnsche bibliotheek. Men heeft
AMYOT van gierigheid beticht. Deze beschuldiging is ten minste gedeeltelijk wederlegd door -de daadzaak , dat hij groote
sommen heeft besteed voor de herstelling
en verfraaijing van onderscheidene kerken
in zijn bisdom. Hij liet echter nog een
vermogen na van 700, 000 franken.
(Penny Cyclopaedia.)
AWACHARSIS , een Scythisch wijsgeer,
die omstreeks 592 j. v. C. als afgezant
naar Athene werd gezonden. Hij werd
een vriend en leerling van SOLON, en
was de eerste vreemdeling, die het Atheensche burgerregt verkreeg. Hij doorreisde
andere landen , en keerde naar Scythië
terug, waar hij door eenige zijner eigene
landgenooten vermoord werd. Men heeft
vele puntige gezegden van hem opgeteekend.
(BARTIIELEMY, Voyage du jeune Anacharsis en Grèce.)
ANACREON, een der beroemdste Griek
weet weinig van-schelirdt.Mn
zijne persoonlijke geschiedenis. Hij werd
geboren te Teos , in Ionië , en was, vol gens PLATO , van een geslacht , dat conus,
den laatsten koning der Atheners , onder
deszelfs voorvaderen telde. POLYCRATES
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van Samos noodigde hem aan zijn hof,
en schonk hem zijne vriendschap. Na
diens dood , begaf de dichter zich naar
Athene , en stond in hooge achting bij
HIPPARCIHUS, zoon van PISISTRATUS , tiran
van Athene. HIPPARCIIUS vermoord zijnde,
keerde ANACREON naar Teos terug , alwaar
hij zich bleef ophouden tot dat de opstand van ImISTAEUS hem noodzaakte naar
Abdera in Thracië te wijken , waar hij
den overigen tijd zijns levens doorbragt.
In den ouderdom van 85 jaren , stikte hij
aan eene druivenpit , die hem onder het
drinken in de luchtpijp schoot. De Atheners rigtten een standbeeld voor hem op,
in de houding eens zingenden dronkaards.
Men wil derhalve , dat ANACREON een los
leven heeft geleid , hetgeen ech.-bandig
ter , uit hooide van den hoogen ouderdom , welken hij bereikt heeft , mag
betwijfeld worden. Slechts een gedeelte
zijner werken is voor ons behouden gebleven. Zijne oden , welke de tijd heeft
gespaard , zijn in hare soort meesterstuk
kon ooit ANACREON in zoet -ken.Nimad
bevalligheid evenaren.-vloeijndh
Onze landgenoot a. DORN SEIFFEN gaf van
dezelve in 1809 eene verdienstelijke ver
meeste-talingheNdrusc.D
volken van Europa bezitten overzettingen
van ANACREON's liederen ; doch weinigen is
het gelukt , om de sierlijke eenvoudigheid
van het oorspronkelijke te bewaren. Onder onze vaderlandsche dichters is BEL
misschien de eenige , die den echten-LAMY
trant van ANACREON gevat heeft. Men
loze van zijne gedichten op bladz. 139
Mijn Geboortedag , een regt Anacreontisch
stukje. Ook onze te vroeg gestorven
P. NIEUWLAMD bezat de kunst ANACREON
gelukkig in het Nederduitsch te tooijen.
Wie kent niet het duifje van ANACREON,
uitmuntende door het bevallige , losse,
zachte en teedere aan deze dichtsoort eigen. De voetmaat in welken ANACREON
dichtte , en die naar hem genoemd werd,
houdt men gewoonlijk voor drievoetige
jamben met eenen naslag. Liefde en wijn
maken den inhoud zijner liederen uit.
(MERIVALE's Anthology.)
ANAPYAS en ANPSINOMUB, twee broeders van aanzienlijken huize, die, bij eene
uitbarsting van den Etna , in plaats van
zich , gelijk zoo vele anderen , om hunne
schatten te bekommeren , hunne weerlooze
ouders op hunne schouders wegvoerden,
om hen op deze wijze van den dood te
redden. Syracuse en Catana betwistten
elkander de eer van hen binnen hare
muren te hebben zien geboren worden,
en hebben , ter vereeuwiging dezer gebeurtenis , tempels aan de kinderlijke
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liefde toegewijd. De Nederlander , die
zijnen LAMBENT MELIS heeft aan te wijzen,
vindt deze daad lofwaardig , doch tevens
niet meer dan pligtmatig.
(Nouvelle biographie classique )
ANAXAGORAS , een Grieksch wijsgeer,
werd geboren te Clazomene , in Ionië ,
500 jaren v. C. Daar hij een aanzienlijk
vermogen bezat , kon bij zich ongestoord
toewijden aan de beoefening der wijsbegeerte en sterrekunde. Op den ouderdom
van twintig jaren begaf hij zich naar
Athene , waar hij gedurende dertig jaren
zijne wijsgeerige denkbeelden voortplantte.
Hij telde onder zijne hoorders PERICLES ,
EURIPIDES , SOCRATES en andere beroemde
mannen der oudheid. Valschelijk van ongodsdienstigheid beschuldigd , werd hij
ter dood veroordeeld ; doch dit vonnis
in verbanning veranderd zijnde , begaf
hij zich naar Lampsacus , waar hij in 428
V. C. overleed. Zijne wijsgeerige leerstellingen , schoon in sommige opzigten op
valsche gronden steunende, overtroffen ,
verreweg, die zijner tijdgenooten. Hij
was de eerste Grieksche wijsgeer , die
de schepping aller dingen aan een zuiver geestelijk wezen toeschreef. Geene
geschriften Van ANAXAGORAS Zijn tot ons
gekomen. Hij beschouwde den hemel als
zijn vaderland, gelijk hij te kennen gaf,
toen men zijne onverschilligheid omtrent
zijne geboorteplaats verweet. In de gevangenis schreef ANAXAGORAS eene ver
-handeligovrqutande
cirkel, en volgens vITLUVIUS insgelijks
over de doorzigtkunde. Hij beschouwde
de zon als eenen brandenden bol , grooter dan de Peloponnesus (illorea) , en de
maan , met zeeën , bergen en dalen bedekt, haar licht van de zon ontvangende.
De regenboog wordt , volgens AN A XAGORAS,
veroorzaakt door de wolken, als eenen
spiegel voor de zon gehouden.
(NIEUWENHUIS , Woordenboek van kunsten
en wetenschappen.)
ANAXIDIENES , een inboorling van
Lampsacus , was wijsgeer , redenaar en
geschiedschrijver , en een der leermeesters
van ALEXANDER den Graaien. Hij schreef
het leven van PHILIPPUS en ALEXANDER,
en eene geschiedenis van Griekenland,
al hetwelk is verloren gegaan. Door eene
aardige list redde hij zijne geboorteplaats
van het uiterste verderf. Lampsacus zich
hardnekkig tegen ALEXANDER verdedigd
hebbende , besloot deze de stad te ver
voorziende , dat ANAX'IMENES-woestn,
voor haar in de bres zoude springen,
zwoer hij , toen ANAXIMENES naar hem toe
kwam , dat hij in geenen deele doen zou ,
wat zijn leermeester hem zou willen ver-

zoeken. ArtA!T ws , zonder zich te ontzetten, verzocht nu ALEXANDER Lampsacus
te verdelgen. En door dit wijs bedrog
bleef de stad behouden ; want 4LEXANDER
schond geene eeden, die hij plegtig gezworen had.
(Woordenboek der zamenleving.)
ANDREAS , een der apostelen en broeder van PETRUS. Zijn vader was JANUS
geheeten. Volgens het eerste hoofdstuk
van het Evangelie van JOHANNES , schijnt
hij een der volgelingen geweest te zijn
van JOHANNES den Dooper, dien hij op
JEZUS roepstem verliet , zijnde hij de eerste discipel welken de Zaligmaker heeft
gekozen. ANDREAS bragt PETRUS bij JEZUS.
Volgens MATTHEUS en MARKUS, vond JEZUS
de beide broeders te zamen visschende,
terwijl hij aan den oever der Galilesche zee wandelde , en riep hen tot
zich , waarop zij terstond hunne netten
verlieten en Hem volgden. De evangelist
JOIIANNES duidt ANDREAS aan als den discipel , die de tegenwoordigheid bekend
maakte van den jongeling , die eenige wei
visschep had , waarmede-nigebrod
vervolgens de wonderbare spijziging van
vijf duizend menschen geschiedde. Dit is
ten naasten bij alles wat wij van dezen
apostel in de Heilige Schrift vinden opgeteekend.
De kerkvaders echter hebben zich beijverd, om ons eenige berigten van het
laatste gedeelte zijns levens te geven.
Volgens THEODERET heeft hi gedurende
eenige jaren JEZUS leer in Griekenland
verkondigd ; doch EUSEBIUS en andere
schrijvers spreken van Scythië als het
tooneel van zijn zendelings - werk. Het
algemeen gevoelen is echter , dat hij te
Patras, in Achaje , door EGAEUS den proconsul van dat gewest , is ter dood gebragt. Het jaar waarin zulks zou hebben
plaats gehad wordt niet gemeld. De
Schotsche geschiedschrijver FORDUN ver
legende van de overblijfselen-halten
(reliquiën) van dezen apostel , welke ver
zijner landgenooten hebben na--scheidn
geschreven. In het midden der vierde
eeuw waren de beenderen van ANDREAS
onder bewaring van REGULUS, eenen abt,
of volgens anderen eenen bisschop der
Grieksche kerk. In het jaar 345 gaf
keizer CONSTANTINUS II bevel , dat deze
kostelijke overblijfselen van Pasras naar
Constantinopel moesten worden vervoerd;
doch op den derden nacht , voordat dezelve werden opgedolven , verscheen aan
REGULUS , in een nachtgezigt , eenen engel , die hem beval het opperbeen van
een' der armen , drie vingers van de regterhand en eene knieschijf uit de kist
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te nemen en terug te houden. Sommige NEILE gaf hierop zonder aarzelen ten antberigten voegen er nog eenen tand bij. woord : « God verhoede dat Uwe Majestet
REGULUS gedaan hebbende gelijk hem be- « dit niet zoudt kunnen ; gij zijt de adem
volen was , had eenige jaren later een « onzer Neusgaten. » Hierop wendde de
nachtgezigt , waarin hij werd aangemaand, koning zich tot den bisschop van Winoni met deze reliquiën Patras te verla- chester : « Wel , milord ! en wat zegt gij
ten ; en hierop vertrokken zijnde , leed « er van? » — « Sire ! » antwoordde ANbij met zijne togtgenooten , op de Schot - DREWS , « ik ben niet ervaren genoeg in
sche kust , in de baai van St. Andries ,
, die het parlement betreffen. »
schipbreuk. HUNGUS , de koning der Pie- De koning hernam : « Geene uitvlugten ,
ten , ontving de vreemdelingen met groote « milord ! antwoord mij terstond. » — « Dan
gastvrijheid , en door zijne ijverige be- « komt het mij voor , Sire ! dat het billijk
moeijingen , omhelsden bij en zijne onder- « is, dat Uwe Majesteit het geld van mijnen
danen spoedig het Christendom. Er werd « broeder NEILE aanneme , wijl hij het Uwe
eene Christen -kerk gesticht ter plaatse « Majesteit aanbiedt. »
waar de zendelingen aan strand waren (Biographia Britannica.)
gedreven , en toegewijd aan den apostel ANDRONICIJS , van Cyrresthes in Mawiens overblijfselen zij hadden mede ge- cedonië , een bouwkunstenaar, stichtte den
bragt. Dit , zegt men , is de oorsprong Windioren , zoo genoemd naar de figuren
der stad St. Andries , welke tevens den der acht winden ,, in verheven beeldwerk
apostel ANDREAS tot beschermheilige heeft. op den buitenmuur , met hunne namen
(Penny Cyclopaedia.) op het snijwerk der kolommen. Dit geANDREWS , (LANCELOT) , een uitste- denkteeken , waarvan te Athene nog overkend godgeleerde , geboren te Londen in blijfselen zijn , stond in het Noorden van
1565 , studeerde te Cambridge , waar hij den Acropolis, en wordt door vITRIVIUS
door zijn prediken en zijne uitstekende dus beschreven : Degenen die de winden
bekwaamheid in de godgeleerdheid zoo het naauwkeurigst hebben gadegeslagen ,
beroemd werd , dat de graaf van Hun- stellen ze acht in getal , inzonderheid ANtingdon zijn beschermer werd. Weldra DRONICUS CYRRESTHES , die te Athene eenen
werd hij hofprediker van koningin ELISA- achthoekigen marmeren toren bouwde ,
BETH en deken van Westynunster. Zelfs en op elke zijde de figuur beitelde van
had hij van ELISABETH een bisdom kunnen eenen wind, gekeerd naar den kant van
krijgen , indien hij in de ontvreemding welken hij komt. Op den toren bevond
van deszelfs inkomsten had willen toe- zich eene marmeren kolom (meta) , op
stemmen. Onder haren opvolger verkreeg welke hij eenen bronzen Triton plaatste,
hij deze waardigheid. JACOBUS was met eene roede of staf in de regterhand hou zijnen preektrant zeer ingenomen , maar dende , en zoodanig ingerigt , dat het beeld
nog meer met zijne verdediging van den met den wind ronddraaide , en altijd tegen
koning tegen BELLARMIN , die JACOBUS ge- denzelven gekeerd stond ; de roede duidde
schrift over de Regien der Koningen had aan van welke zijde de wind kwam.
aangerand. ANDREWS werd achtervolgens Dit gebouw was bestemd voor eenen
verheven tot de bisschops- zetels van Chi- zonnewijzer , en bevatte tevens een wachester , Ely en Winchester , en benoemd teruurwerk, hetwelk van water voorzien
tot groot-aalmoezenier , alsmede tot ge- werd door de bron onder de spelonk van
heimraad van Engeland en Schotland. Hij PAN aan de noordwestzijde van den Acror
stierf in 1626. MILTON vervaardigde op polis. De dagteekening van dit zonderling
hem eene Latijnsche elegie. Zijne werken gebouw wordt gesteld in het jaar 159 v. C.
geven doorslaande blijken van geleerdheid, (British Museum.)
maar vorden ontsierd door den slechten ANGELO, (BUONAROTTI MICHEL) ,
smaak en de gemaaktheid der eeuw in meer algemeen bekend onder den naam
welke hij leefde. ANDREws was liefdadig, van MICHAËL ANGELO , was niet slechts een
mild en een beschermer van geleerdheid. 1 uitstekend schilder , beeldhouwer en bouw
heeft ons een vernuftigen trek kundige , maar tevens een verdienstelijk-'WALER
van dezen kerkvoogd opgeteekend. NEILE , dichter. Hij werd in 1474 te Arezzo van
bisschop van Durham , en ANDREWS op eene adellijke doch behoeftige familie gezekeren dag bij het middagmaal achter boren. Men zegt , dat zijne liefde voor de
den stoel van koning JACOBUS staande, kunsten bij hem ontwaakte door zijne opkeerde de vorst zich eensklaps om , zeg - voeding in een dorp , hetwelk ondergende : « Milords , kan ik het geld mijner scheidene steen- en beeldhouwers telde.
« onderdanen niet nemen wanneer ik het D0MENIC0 GIIIRL ANDAIO was zijn leermeester
« noodig heb , zonder al die pligtplegingen in de schilderkunst , doch tevens ver
parlement ? » De bisschop maakte ANGELO zich met oude standbeelden-«meth
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in de tuinen van LORENZO DE MEDICI$ in
klei na te bootsen- Een dezer kunstvoortbrengselen verwierf hem. de bescherming
van LORENZO , die hem in zijne familie
opnam. Bier vervaardigde hij onder anderen een verwonderlijk schoon half verheven beeldwerk (basso relievo) , den
strijd der reuzen voorstellende. Na den
dood van zijnen beschermer , vervolgde
ANGELO zijne loopbaan te Bologna en toen
weder te Florence. In de laatste stad
beitelde hij zijnen DAVID en GOLIATH , en
schilderde eenen veldslag voor het hertogelijk paleis. Hij koos een onderwerp uit
de oorlogen tegen Pisa. Een aantal manschappen baden zich in de Arno , en
worden door eenen onvoorzienen aanval
op de stad verrast ; zij haasten zich den
vijand af te slaan ; de trompetten klinken ;
eenige strijders trachten , met gebaarden
of onstuimig ongeduld , hunne kleederen
over het natte ligchaam aan te trekken ;
andere vliegen half gekleed ten strijd;
ruiters en voetvolk zijn ondereen gemengd,
en bet geheele tooneel ademt woede en
moord. De schets dezer schilderij , met
uitzondering van eenige verminkte overblijfselen , is verloren geraakt , doch zoo
lang dezelve bestond , werd zij door de
kunstenaren uit alle landen bestudeerd,
en BENVENUTO CELLINT , een leerling en
bewonderaar van MICHEL ANGELO , getuigt,
dat dit kunstgewrocht door ANGELO in
geene zijner volgende voortbrengselen is
geëvenaard. Deze groote kunstenaar had
toen nog slechts den ouderdom van negen
en twintig jaren bereikt. Zijn roem verbreidde zich allerwegen ; paus JULIUS II
riep hem naar Rome , alwaar hij onder
anderen het standbeeld van MOZES en de
schilderij der heilige familie afwerkte.
Doch eenigen tijd daarna zich veronachtzaamd wanende , verliet ANGELO eensklaps
Rome. De paus drong op zijne terugkomst
-

aan. MICHEL ANGELO begaf zich eindelijk
naar Bologna , waar de »paus zich bevond.
Zoodra hij aldaar was aangekomen , en
nog voordat hij den tijd had zich behoorlijk te kleeden , werd hij door de
officieren Zijner Heiligheid aan JULIUS voorgesteld, die hem, met eenen spijtigen
blik aanziende, toevoegde : a Hoe ! in
« plaats van ons op te zoeken , wildet gij
dat wij u zouden zoeken ? » MICHEL
ANGELO verontschuldigde zich , zeggende :
t dat hij Rome had verlaten omdat hij,
na Zijne Heiligheid met de meeste trouw
S gediend te hebben , de vernedering niet
.a kon verdragen , dat hem meer dan eens
« de toegang tot Z. H. geweigerd was. »
Een bisschop die hierbij tegenwoordig was,
iets ter vergoelijking willende zeggen ,

Maakte de opmerking , dat dergelijke lieLen , hoe bedreven ook in hun kunstvak,
ewoonlijk met alle andere zaken onbe;end zijn. «Wie verzoekt u tusschenbeiden
r te treden , » riep JULIUS driftig uit , den
;eestelijke tevens met zijnen staf eenen
luchtigen slag op de schouders gevende.
vu beval hij MIGUEL ANGELO te knielen,
;af hem zijnen zegen , nam hem weder
in volle gunst aan , en beval hem tevens
rijn standbeeld in brons te maken. MICHEL
ANGELO had spoedig het model in klei
vervaardigd ; het beeld was vol majesteit,
doch het gelaat had zulk eene vreesselijke
uitdrukking , dat de paus hem vroeg :
« Zegen of vloek ik het volk ?» MICHEL
ANGELO antwoordde , dat hij hem had
voorgesteld het volk van Bologna vermanende , en vroeg of Zijne Heiligheid ook
verkoos een boek in de hand te hebben.
« Geef mij een zwaard , » hernam de oor
paus, «ik weet niets van boe--logzuchtie
« ken. a Kort daarna schilderde ANGELO
den koepel der Sixtijnsche kapel, welke
taak hij in twintig maanden volbragt.
Eenige jaren later schilderde hij voor deze
kapel het laatste oordeel , waaraan hij
acht jaren besteedde. Onder het pontificaat van LEO X werden de talenten van
MICHEL ANGELO misbruikt in het openen
van marmergroeven en het aanleggen van
wegen. Onder dat van den Nederlandschen
Paus ADRIAAN VI was hij hoofdzakelijk
bezig met het grafteeken voor JULIUS II.
In de jaren 1529 en 1530 werd ANGELO
door de Florentijners , gedurende den
kortstondigen worstelstrijd om hunne vrijheid , aangesteld als opper- intendant hunner vestingwerken , en in deze betrekking
verwierf hij zich nieuwen roem. De ver
bouwkundige-mardeFnschvtigVAUIIAN, door Florence komende , stond
zoo verbaasd over de schrandere versterking van San Miniaso , dat hij beval
plannen en modellen van dezelve voor
zijne eigene bijzondere studie te maken.
Na de herstelling van den vrede , riep
CLEMENS VII hem naar Rome terug , en
vertrouwde hem , na den dood van SAN
GALLO , de voortzetting van den bouw der
St. Pieterskerk. Gedurende zeventien jaren , tot aan zijnen dood , den 17 Fe-

bruarij 1563 , was

MICHEL ANGELO

onver-

moeid bezig , om dit heerlijk gebouw tot
een der wonderen van de wereld te
verheffen , zonder daarvoor de minste
belooning te willen aannemen. De andere
werken , welke hij tijdens zijn laatst verblijf te Rome voltooide , zijn te talrijk
om binnen de naauwe grenzen , die wij
ons hebben afgebakend, te beschrijven.
« Verhevenheid van ontwerp , grootheid

ANI.
t van vorm en breedheid van manier , »
FUSELI , a zijn de elementen van
« MICHEL ANGELO'S stijl . Als schilder, beeldhouwer of bouwmeester, gelukte het
« hem , beter dan iemand , grootschheid

zegt
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en natuurlijke gevatheid de lieveling was
van het volkje der Mercato , (het groote
marktplein van Napels ,) verhief zich luide
tegen dezen maatregel. Eenige dagen te
voren was zijne vrouw aan de poort der
stad, toen zij eenig meel wilde binnen
smokkelen , aangehouden ; hiervoor moest

«van plan en oneindige verscheidenheid
« in ondergeschikte deelen , met de uiter« ste eenvoudigheid en breedte te veree- zij in de gevangenis zuchten , tot dat
nigen. » De poëzij van dezen grooten MASANIELLO hare loslating vrij duur betaald
man draagt denzelfden stempel als de had. Het is dus niet vreemd , dat MASAscheppingen zijner meesterhand. Zijn NIELLO het spaansche dwangjuk vloekte.
persoonlijk karakter is door QUATREMÉRE Hij bevond zich aan het hoofd eener bende
naar waarheid beschreven : «In
« zijne jeugd kende hij geene andere behoefte dan zijnen geest bezig te hou« den, geene andere uitspanning dan de
& beoefening der kunsten. Toen hij op
« meer gevorderden ouderdom een vermo« gend man werd, verachtte hij alle weelde,
« en was zelfs onverschillig voor de da« gelijksche gemakken des levens. In zijne
« kleederen te slapen , zich met brood en
« water te vergenoegen , nachten door te
« arbeiden of alléén rond te dolen , zijn
« de minste trekken, om zijne leefwijze
« te kenschetsen. Bijaldien hij onder de
* Grieken geleefd hadde , zou hij reeds
« als wijsgeer bewonderd zijn , alvorens
« als kunstenaar te schitteren , doch on« getwijfeld zou ANGE LO tot de school van
« zENo hebben behoord. Spaarzaamheid,
« matigheid , belangeloosheid , strenge ze« den , onveranderlijkheid , verachting van
« aardsche goederen en vrij van roemzucht,
« dit waren de stoïcijnsche deugden, welke
« hij ten allen tijde beoefende. MICHEL
« ANGELO werd door de grooten der aarde
« gezocht en hoog geschat , doch hij vermeed hen zoo veel hij kon. » Niettegenstaande deze strenge deugden , was
hij zachtmoedig , en soms ongemeen toegevend voor de zwakheid of ijdelheid van
anderen MICHEL ANGELO bereikte den

jonge lieden , toen op den 7 Julij 1647
slechts weinige boeren met hunne vruchten ter markt verschenen. Er ontstond
tusschen eenen boer en eenen burger,
die eenige vijgen gekocht had , twist over
de vraag , wie hunner de hatelijke belasting zou betalen. De eletto , een stedelijk
ambtenaar , die het toezigt over de markt
had , werd geroepen , en besliste ten nadeele van den boer. Deze wierp nu zijne
mand met vijgen op den grond. Eene
menigte volks omringde den boer , de
belasting en de ontvangers vervloekende.
MAsANIELLo kwam hierop aan , uitroepende:
« Geene belasting meer ! geene belasting !»
Deze kreet werd opgevangen en door
duizenden stemmen herhaald. De eletto
trachtte de menigte tot bedaren te brengen , maar MASANIELLO smeet hem eene
handvol vijgen in het aangezigt; men viel
op hem aan , en met moeite ontkwam de
eletto en zijne volgelingen aan de woede
des volks . MASANIELLO sprak nu de menigte in ruwe , vurige taal aan ; hij beschreef met glo^ijende kleuren hunne

ouderdom van bijkans 89 jaren. Zijne
laatste woorden verdienen herinnering:
Denk op uwen togt door dit leven aan
« het lijden van JEZUS CHRISTUS . »

woord was : « MA SANIELLO zij onze aan-

DE QUINCY

.

(Lettere Pittoriche.)
ANIELLO , (TOMiuso) , gewoonlijk
MASANIELLO geheeten

, geboren te Amalfi ,
in 163, (schoon een eenvoudig visscher
te Napels) , schokte de heerschappij van
Spanje over het land zijner geboorte , tot
in hare grondvesten. Na langen tijd het
volk onderdrukt te hebben , legde de
hertog van Arcos , (Spaansch onderkoning) in 1646 , eene belasting op aller
soort van vruchten , vooral druk--hande
kende voor de armen , daar fruit bijkans
hun eenig voedsel uitmaakte . MASANIELLO,

gemeenschappelijke grieven en ellende,
en schetste de noodzakelijkheid, om aan
de onderdrukking en schraapzucht hun
bestierders een einde te maken. « Het-ner
volk van Napels , » riep hij , « moet geene
« belastingen meer betalen ! » En het ant-

« voerder ! » Nu zette de menigte zich in
beweging , met MASANIELLO aan haar hoofd;
bij eiken voetstap groeide de menigte in
aantal ; men viel woedend aan op de tol
tenten der ontvangers , welke-huizen
verbrand werden , en daarna op de huizen en paleizen van de pachters der belastingen. Voorzien van zulke wapenen
als zij in de winkels der zwaardvegers
hadden kunnen magtig worden , trokken
zij op naar het paleis van den onder
drongen door de lijfwacht heen,-konig,
en baanden zich eenen weg tot den on
derkoning, eischende de afschaffing van
alle belastingen. De onderkoning stemde
toe ; doch het oproer nog meer vererge-

die toen omtrent vijf en twintig jaren rende , trachtte hij te ontkomen ; hij
oud was , en door zijne vrolijke inborst werd persoonlijk mishandeld , doch wist,
3*
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door onder de oproerschreeuwers geld te
werpen , het Castel Nuovo te bereiken.
Men beroofde de paleizen van meubelen,
die midden op het plein werden verbrand.
MASANMELLO werd nu onder algemeene toejuiching als kapitein -generaal begroet, en
een stellaadje voor hem op het plein opgerigt , alwaar hij , in visschers-gewaad,
als regter zat , een ontbloot zwaard in de
hand houdende. De burgers in het algemeen , benevens het graauw , gehoorzaamden hem ; men stelde eene soort van
gemeenebest-regering in , en wapende de
mannen , die in regementen werden afgedeeld. De weinige Spaansche en Duit
krijgsbenden van den onderkoning-sche
delfden het onderspit , en zagen zich genoodzaakt in de kasteelen veiligheid te
zoeken. In dezen uitersten nood nam de
onderkoning zijne toevlugt tot den kardinaal FILOMARINO, aartsbisschop van Napels,
een bekwaam man , die bij het volk bemind was , om als bemiddelaar op te
treden. Onder het toezigt van MASANIELLO
werd de overeenkomst ontworpen , waarbij
de impost op alle levensmiddelen werd
afgeschaft, en de privilegiën, door KAREL V
verleend , werden hersteld ; ook bedong
men vergiffenis voor allen, die in het
oproer betrokken waren. De kardinaal,
in een prachtig gewaad gedoscht , gezeten
op een fraai paard en vergezeld van
MASANIELLO , begaf zich naar Castel Nuovo,
gevolgd door eene tallooze menigte. De
onderkoning ontving MASANIELLO - met alle
blijken van eerbied , maar onderzocht de
voorwaarden van het verdrag met groote
schroomvalligheid. Daar MASANIELLO lang
op het kasteel vertoefde , werd het volk
buiten ongeduldig en onstuimig. MASANIELLO verscheen nu op bet balkon , en
een wenk zijner hand was toereikend,
om het gansehe volk tot stilte te brengen ; op een ander teeken klepten al de
klokken en liet volk hief vreugdekreten
aan , doch zoodra MASANIELLO op nieuw
zijnen vinger op den mond legde , ver
allen. De onderkoning , thans-stomde
volkomen overtuigd van de verbazende
magt van dezen man , teekende terstond
het verdrag , waarna de hertog van Arcos
MASANIELLO eene gouden keten om den
hals hing , hem als hertog van ST. GEORGE
begroetende. MASANIELLO keerde in zegepraal naar zijne nederige woning terug , en de rust was voor het oogenblik
hersteld.
Doch MASANIELLO gaf nu onderscheidene
blijken van zinsverbijstering ; hij klaagde
dat het hem was alsof hij kokend lood in
het hoofd hadde. De onderkoning zocht
zich nu van VASANIELLo te ontdoen. Vier

gehuurde moordenaren overvielen hem in
een klooster , en schoten hem met hunne
musketten ter neder, terwijl hij vallende
uitriep : «Ondankbare verraders ! » MAsANIELLO gaf den geest ; zijn hoofd werd van
den romp gebouwen , op eene staak gezet
en naar den onderkoning gedragen , het
ligchaam door eene troep jongens langs
de straten gesleept , en , gelijk hij zelf
eenige dagen te voren voorspeld had , in
eene sloot geworpen _ Hiermede was echter de opstand niet gedempt : het volk
koos nu den prins van Massa tot hun
opperhoofd , dien zij weldra vermoordden,
om GENNARO ANNESE , een' der ellendelingen , die MASANIELLO van het leven badden beroofd , tot hunnen aanvoerder te
verheffen. Dit opperhoofd werd op zijne
beurt ter zijde gesteld door den hertog
van GUISE , die als een vertegenwoordiger
van het oude huis van Anjou , zijn geluk
te Napels kwam beproeven.

(Penny Cyclopaedia.)
ANHARSTROi , (JOHAN JACOB) ,

een Zweed , geboren in 1759 van een
onlangs tot den adelstand verheven geslacht. Hij werd als vaandeldrager in
's konings garde geplaatst , doch verliet
de dienst op den ouderdom van slechts
vier en twintig jaren , hebbende toen
reeds den rang van kapitein. Hij ging
nu op zijn vaderlijk erfgoed wonen. Hij
schijnt vroegtijdig eenen afkeer voor GusTA AF III opgevat te hebben , uit hoofde
van de verandering , welke deze vorst in
den regeringsvorm des lands maakte , ten
nadeele van den hoogen adel , die bijkans
al de magt in handen had. Het schijnt
dat ANKARSTRÓM eerst het denkbeeld had
opgevat , om zonder eenige medestanders
den koning te vermoorden ; doch later
met eenige misnoegde edelen in aanraking gekomen , onder anderen met de
graven HORN en RIBBING , deelde hij hun
zijn voornemen mede , en werd door hen
in zijn opzet gesterkt. Eerst beproefden
zij den koning te Ge/la, waar in 1792
de landdag te zamen kwam , te overvallen ; doch in dit voornemen te leur gesteld , besloten zij eindelijk hunnen slag
te slaan op een gemaskerd bal , hetwelk
de koning op den 16 Maart 1792 zou
bijwonen. De graaf HORN nam op zich ,
om den koning aan ANKARSTRÓM aan te
duiden. GUSTAAF ontving eenen naam
welken hem gewaarschuwd-lozenbrif
werd naar het bal te gaan ; doch de koning sloeg hierop geene acht , en ver
aldaar in domino-kleeding. Ter--schen
wijl hij de zaal op en neder liep , leunende op ERSEN'S arm , sprak HORN , ge
ANAARSTRÓM , den koning aan,-volgdan

ANNA—ANQUE.
zeggende :
Ik groet u , fraai masker I
Op deze woorden , die het afgesproken
-teeken waren , vuurde ANKARSTROM een
pistool met twee kogels geladen op GusTAAF af, en wondde den koning gevaar
dij. Hij werd niet herkend ,-lijknde
en verliet ongemoeid de zaal. Nadat de
gasten waren uit een gegaan , vond men
op den vloer een pistool en eenen dolk.
De wapensmid , wiens naam op dezelve
stond , werd ontboden , en herinnerde
zich , dat ANKARSTROM die wapentuigen
onlangs bij hem gekocht had ; deze werd
nu in zijne woning gevangen genomen.
Bij de eerste ondervraging werd hij op de
pijnbank gelegd, doch vervolgens naar de
gewone regtbank verwezen. Hij beleed
zijne misdaad , doch ontkende eenige
medepligtigen te hebben ; echter ontveinsde hij niet, dat verscheidene personen van zijn voornemen kennis hadden
gedragen. Hij werd veroordeeld om drie
achtereenvolgende dagen in het openbaar
gegeeseld te worden en dan onthoofd nadat hein de regterband zou zijn afgehouwen. De koning was weinige dagen na
den aanslag gestorven. ANKARSTROM beklom met gelatenheid het schavot ; hij
was toen nog slechts drie en dertig jaren oud. Verscheidene andere personen
werden gevangen genomen en voor den
regter gevoerd ; twee hunner bragten zich
zelve om 't leven , doch niemand werd
ter dood veroordeeld. De graven HORN
en RIBBING en de kolonel LILIENTHORN werden levenslang gebannen. Het verslag
der regtspleging van ANKARSTRÖM is te
Stockholm in 't licht verschenen.

(Conversations-Lexicon.)
ANNA CODINENA , dochter van den
Griekschen keizer ALEXIS I , werd geboren
in 1083 , en, na haars vaders dood trachtte

zij haren gemaal NICEPIioRUS BRYENNIUS,
(een' man van hooge geboorte en groote
letterkundige bekwaamheden) op den troon
te verheffen , ten nadeele van haren broeder JOHANNES, den wettigen erfgenaam.
Haar plan mislukte , doch haar broeder
behandelde haar met de meeste inschikkelijkheid. Zij besteedde nu den overigen
tijd kaars leven in het beoefenen der
fraaije letteren. Haar dood viel voor in
1148. Zij is de schrijfster van de Alexiade , in vijftien boeken , bevattende de
geschiedenis van de regering baars va
een verdienstelijk werk waarin echter-ders;
de kinderliefde soms aan de waarheid te
kort doet. In de welsprekendheid , poëzij ,
wiskunde , natuurkunde en de wijsbegeerte
van PLATO en ARISTOTELES had zij groote
verdienste. Van de Alexiade bestaat eene
Hoogduitsche vertaling in de geschiedkun-

37

dige verzameling van F. scxuLER, Jena
1790. Ook is dezelve in het Fransch
overgebragt door den president cousiN.
(Penny Cyclopaedia.)
ANQUETIL-DUPERRON , (ABRAHAM
HYACINTHE) werd geboren te Parijs in

1731 , en was voor de kerk bestemd ,
doch wijdde zich bijkans geheel aan de
beoefening der Oostersche talen. Zoo
groot was zijne vooringenomenheid voor
deze talen , dat , toen bij toeval hem
eenige weinige bladen van een Zend-handschrift onder de oogen waren gekomen ,
hij als gemeen soldaat dienst nam voor

eenen krijgstogt naar Indië , waar hij zich
de grootste ontberingen en ongemakken
getroostte , om de gelegenheid op te sporen ter verkrijging van die kundigheden en
hulpmiddelen , welke hem in staat konden
stellen , om de Zend Avesta (de heilige
schriften der oude Perzen , aan zoRoasTER toegeschreven) te vertalen. In 1762
keerde hij , met honderd tachtig bandschriften naar Europa terug. Eene jaarwedde en de aanstelling van Oosterschen
tolk voor 's konings bibliotheek schonken
hem toereikende middelen om onbekommerd te ;even. Zijne werken bestaan in :
eene vertaling der Zend Avesta , en van een
Perzisch werk , ten titel voerende : G e
niet geopenbaard moeten-heimn,d
worden ; de Oostersche wetgeving ; ge
aardrijkskundige nasporingen-schiedn
in Indië ; Indië in betrekking met Europa,
en eene verhandeling over de waardigkoophandel. ANQUETIL stierf-heidvan
den 15 Januarij 1805.
(Biographie Universelle.)
ANQUETIL , (LOUIS PIERRE) , een

Fransch geschiedschrijver , de ouder broeder van den bovenstaanden , geboren te
Parijs in 1723, werd mede voor de kerk
opgevoed , en verwierf als godgeleerde
veel vermaardheid. Onder de regering
van NAPOLEON werd hij lid van het Instituut en aan den minister van buitenland
zaken toegevoegd , wien hij ge--sche
wigtige diensten bewees. ANQUETIL stierf
den 6 September 1808 , in den ouderdom van ruim vier en tachtig jaren.
Gedurende geheel zijn leven was ANQUE
zeer ingenomen met letterkundige-TIL
werkzaamheden, bijkans tot aan zijnen dood
toe , studeerde hij regelmatig tien uren.
daags. Hij is schrijver van een groot
aantal geschiedknndige werken van welke
slechts een of twee in hooge achting zijn
gebleven ; zijn beste werk is de geschiedenis der stad Pheims , en schoon zijn
précis de l'histoire universelle , in het En-

gelsch , Spaansch en Italiaansch is overgebragt , wordt hetzelve thans als van
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geene waarde beschouwd. Nog heeft men

waarvan zijn vader en een groot gedeelte

van dezen schrijver eerre geschiedenis van zijner familie het slagtoffer werden , toen
Frankrijk , welke hij op eenen bijkans Naarden door de Spanjaarden werd uittachtigjarigen leeftijd heeft zamengesteld.
gemoord en verwoest , hadden hem in
(Biographie nouvelle des contemporains.)

ANSON , (GEORGE , Lord ,) werd geboren in 1697 op zijns vaders landgoed
in het graafschap Stafford , en verried
vroegtijdig eene groote zucht voor het
zeeleven. In 1772 bekwam bij eene bevelhebbersplaats , maar verkreeg geene
vermaardheid voordat hij aan het hoofd
eener expeditie naar de Zuid-zee stevende.
Na al zijne schepen , op één na verloren
te hebben , doch niet zonder de Spaansche
bezittingen zware schaden te hebben toegebragt , was hij zoo gelukkig een rijk
galjoen , van Acapulco naar Manilla zeilende te nemen , en na eene afwezigheid
van vier jaren Engeland behouden te bereiken. Hij werd achtervolgens schout bij -nacht der blaauwe vlag , lord der admiraliteit , schout - bij-nacht van de witte,
en vice- admiraal der blaauwe vlag. In
1747 versloeg hij een Fransch smaldeel,
en nam zes oorlogsschepen en vier oost
Hiervoor werd hij beloond-indëvares.
met eene baronnie , en klom eindelijk op
tot admiraal en opperbevelhebber der
Britsche vloot. Lord ANSON stierf in 1 762.
Hij was een dapper en schrander zeeman , doch bezat weinig menschenkennis.
Door zijne zucht voor het spel menig
een speelbal van bedriegers gewor--mal
den , maakte men geestig de opmerking,

zijne jeugd gedwongen deze stad te ontvlugten (1). De voorrede van zijn systema
theologiae bevat belangrijke ophelderingen
over den aanvang der hervorming in de
Nederlanden.
(Biographie du royaume des Pays-Bas)
ANTONIDES , (JOANNES) ,

bijgenaamd

GOES , omdat hij den 3 Mei 1647
te Goes het eerste levenslicht aanschouwde,
was een der oorspronkelijkste en vindingrijkste der Nederlandsche dichters , alhoewel zijn vernuft wel eens van te groote
weelderigheid is te beschuldigen. VONVAN DER

DEL noemde hem zijn' zoon in de kunst,
betuigende , dat hij aan ANTONIDES dichtstuk , Bel/one aan Bant, wel zijnen naam
zou willen leenen. De Ystroom vereeuwigt zijnen naam. Reeds den 18 September 168,1 daalde deze rijk begaafde
dichter in 't graf. Zijn vierregelig bijschrift op een uurwerk , scheen als met
zinspeling op zich zelven vervaardigd:
Zoo snel dit uurwerk van TRACY rondom gedreven,
Den tijd bij stippen meet, zoo snel verloopt ons leven;
Maar schoon het vliedt gelijk een schaduw, eer men
('tweet,

't Ontglipte nooit te ras, wanneer men 't wel besteedt.

(Keur van Nederlandsche letteren , 1
jaargang , 27 8 stukje.)
ANTONINUS PIUS, (TITiTS AURELIUS

FULVIUS) , een Romeinsch keizer, werd
dat ANSON rondom de wereld was ge- in het jaar 86 te Lanuvium geboren. Hij
weest , maar nimmer er in.
werd in 120 tot consul verheven, en
(Lord ANSON's voyage round the world, volgde in 138 keizer ADRIANUS op , die
by Mr . BENJAMIN ROBINS.)
hem als zoon had aangenomen. Zijne
ANTHEMIS , een inboorling van Tral- regering duurde drie en twintig jaren,
les in Lydië , was bouwkunstenaar , beeld - en was voor het Romeinsche volk een
houwer en tevens wiskundige JUSTINIA
.

Nus gebruikte hem , om de St. Sophia
kerk te Constantinopel te herbouwen ,
welke nog heden een heerlijk gedenkteeken is van zijne talenten , schoon hij baar
niet heeft mogen voltooijen. Uit som
daadzaken , ons door de geschiede.-mige
nis aangaande ANTHEMIS bewaard , blijkt
het , dat hij tevens zeer bedreven was in
de scheikunde , en een mengsel heeft
uitgevonden, hetwelk vrij naauwkeurig geleek naar ons buskruid, zoo het niet het.
zelfde was. Hij stierf in 534.
(Encyclopedie des gens cru monde.)
ANTONIDES NAERDENIUS , (BENRIcus) , eigenlijk HENDRIK ANTONIE VAN DER

geboren in Z 546 , stierf in X1604.
Men heeft van hem een systema theologiae,
alsmede Academiae Franekerensis , beiden
in 4to te Franeker in 1613 gedrukt. De
vervolgingen van den herto g; van Alba,
LINDEN ,

(1) De voormalige Gast1&uiskerk aldaar diende, tij
moord, tot stadhuis, werwaarts-densSpachr
de burgerij zich had begeven, om den eed aan den
koning van Spanje te hernieuwen. Hier werden de
`veerlooze burgers door hunne beulen overvallen ,
die bet gebouw in den brand staken. Op deszelfs
puinhoopeu verhief zich later een nieaw gebouw,
thans de Hoofdwacht genoemd , waarop deze gruwelmoord in den voorgevel staat uitgebeiteld. Op
eeuen steen leest men:
U Komt, o Heer!
Alleen de eer
`'an dit gebouw.

Voor tegenspoet
flees stat behoet
En 't Hups Nassouw.
En op eenen anderen:

Denk op den dag,
Dat men hier zag ,
Hoe Spanje tegen 't woord,
Berooft heeft 't lant ,
De stat verbrand ,
Eu burgerij vermoort.

`1 7 2
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ANTO.
gelukkig tijdvak. Goedertieren , regtvaardig , zedig en deugdzaam , was hij een
voorbeeld voor vorsten. Zijn dood viel
voor in het jaar 161 , en werd te regt
als eene openbare ramp beschouwd. ANTONINUS versierde Rome met onderscheidene gebouwen , en strekte zijne milddadigheid zelfs tot de meest afgelegene steden zijns rijks uit. Hij was forsch van
gestalte en van een innemend voorkomen , ingetogen en zuiver van zeden.
Daarenboven beloonde hij keizerlijk mannen van verdiensten ; doch de aanzienlijke
ledigganger gevoelde de uitwerkselen zijner
wijze spaarzaamheid , welke hij allerwegen invoerde. « Ik ken, » zeide ANTONINUS , « niets onteerender , niets wreeder
« dan zich te voeden ten koste der open* bare armoede zonder ooit iets te doen,
« om haar te verligten. »
(SCIILOSSER , Universalhistorische Uebersicht , IV Theil.)
ANTONINUS, (MARCUS AURELIUS) ,

bijgenaamd de wijsgeer , geboren in het
jaar 121 beklom , na den dood van ANTONINUS Pius , den troon , en nam Lucius
VERUS tot mederegent aan. Deze versloeg
de Parthen , en bemagtigde Armenië. De
Germanen opgestaan zijnde, trokken de
beide keizers tegen hen op. VERUS stierf
op dezen krijgstogt aan eene beroerte,
en MARCUS AURELIUS , in eene ongunstige
stelling door de Quaden omsingeld , zou
met zijn leger uit gebrek aan water zijn
omgekomen , zoo niet een overvloedige
regen hem uit dezen dringenden nood
had verlost. Maar nu tastten de vijanden
hem aan, en deze aanval zou niet minder
gevaarlijk geweest zijn , indien storm en
onweder den barbaren geenen schrik hadden aangejaagd. MARCUS AURELIUS werd
als door een wonder gered. De Heidenen schreven zulks toe aan JUPITER , de
Christenen aan de gebeden van het 1 2e
legioen , hetwelk daarom , den naam van
de bliksemende keurbende bekomen heeft.
MARCUS AURELIUS verhief, in 477 , zijnen
zoon COMMODUS tot consul , schoon deze
nog slechts den ouderdom van 16 jaren
had bereikt. Hij schonk COMMODES tevens
den titel van keizer , en trok met hem
zegepralend Rome binnen. MARCUS AURELIUS
voerde vele verbeteringen en goede wetten in , beteugelde vooral de speel woede , en wilde dat de zwaardvechters
slechts met schermdegens zouden strijden.
Hij stierf in het jaar 180 , te Sirmium ,
of, volgens anderen , te Vindobonum ,
(Weenen). Het gansche Romeinsche rijk
betreurde 's keizers dood , en zijne beeld tenis werd onder de huisgoden opgenomen. Zijn werk , Overdenkingen , is alge-
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meen bekend, en vereert het hart van
den doorluchtigen opsteller.
(STUART , Romeinsche Geschiedenissen,
XVIII deel.)
Ali TONIO , van Messina was de eerste
Italiaan , die omtrent den jare 1430 met
olieverw begon te schilderen , hebbende
dit geheim JAN VAN SICK te Brugge afgezien. « Deze edele uitvinding , » zegt
KAREL VAN MANDER in zijn leven der schil
ontbrak alleen onze kunst , om-ders,«
«de natuur in gedaante nader te komen ,
« of gelijk te worden. Wanneer de oude
« Grieken APELLES en ZEUXIS en anderen
« herleefd , en deze nieuwe manier ge« zien hadden , zouden zij zich er niet
« minder over verwonderd hebben dan de
« oude schrijvers , ziende de nutte druk« kunst , waarvan LAURENS JANSZ. KOSTER
« van Haarlem de roem der eerste vinding
« toekomt. »
(Nouvelle Biographic classique.)
ANTONIIIS, (MARCUS) , was een kleinzoon van den beroemden Romeinschen
redenaar van dien naam. Vroegtijdig
zijne ouders verloren hebbende , bragt
bij weldra zijn aanzienlijk vermogen in
ongebondenheid door. Naderhand in Syrië
en Egypte gediend hebbende, voegde hij
zich bij CESAR in Gallië , die hem van de
noodige middelen voorzag , om naar Rome
terug te keeren. Na den moord van CESAR hoopte hij de oppermagt in handen
te krijgen , en bewerkte de verdrijving
van BuUTUs en CASSIUS uit Rome. Echter
verbond hij zich met OCTAVIUS en LEPIDES ,
om de opperheerschappij over het Romein
rijk onder elkander te deelen , en-sche
hieruit ontstond het tweede driemanschap.
Eene vogelvrijverklaring volgde , waarvan
CICERO , de vader der Romeinsche wel
werd. De-sprekndhi,tlagofr
nederlaag van BRUTUS en CASSIUS te Filippi
was hoofdzakelijk aan de krijgsbekwaamheid en den moed van ANTONIUS te danken , en maakte de driemannen tot onbetwiste meesters der toen bekende wereld. In het Oosten , hetwelk hem was
toebedeeld , heerschte ANTONIUS met de
schitterendste praalvertoonig. Daar ver
hij op CLEOPATRA de koningin van-liefd
Egypte , en deze hartstogt deed hem oCTAVIA , de zuster van OCTAVIUS , die bij na
den dood van FULVIA had gehuwd, ver
PLUTARCIUS verzekert ons , dat-stoen.
bet betooverend vermogen van CLEOPATRA
niet zoo zeer aan hare schoonheid was
toe te schrijven , (moetende zij hierin
voor OCTAVIA ver onderdoen ,) maar veel
meer aan hare bevalligheid en de liefelijkheid harer spraak. Een oorlog was het
gevolg van dezen onvergeeflijken hoon-.
-
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ANVA

ANTONIUS , In den slag van Actium het
onderspit delvende , en van zijn eigen
krijgsvolk verlaten , doorstak zich met
eenen dolk , dertig jaren v. C. , in den
ouderdom van 56 jaren.
(PLUTARCHUS, Leven van ANTONIUS MARCUS.)

ANVARI , een beroemd Perzisch dichIer , die in de twaalfde eeuw bloeide,
werd geboren te Bedna , een dorp in
Khorasan. Hij studeerde in het collegie
van Mansur te Tus. Een bezoek van den
sultan SANJAR te Tus verschafte ANVARI
de eerste gelegenheid, om zich bekend te
maken door een lofdicht op den sultan,
hetwelk door Oostersche kunstregters voor
een zijner beste voortbrengselen wordt
gehoudeu. De sultan, gevoelig voor poëzij,
nam hem onder zijn gevolg op , en overlaadde hem met eer en geschenken. Doch
nu verbroddelde ANVAr,I zijn fortuin. Hij
gaf zich over aan sterrewigchelarij , en

bad de dwaasheid eenen verwoestenden
storm te voorspellen , die op eenen bepaalden dag moest losbarsten. De dag
kwam , en het weder was kalmer dan
ooit. Door deze ongelukkige voorspelling
grooten angst onder het volk verspreid
hebbende , verloor hij de gunst van den
sultan , en nam de wijk naar Balk, alwaar
Jij in den jare 11200 overrIeed.
(Penny Cyclopaedia.)
ANVILLE , (JEAN BAPTISTE BOUR GUIGNON D') , een beroemd aardrijks-

—

APEL.
D'ANVILLE'S

kaart van Aii , bijzonder ten

opzigte der Molukken en de kust van
Nieuw- Guinea. D'ANVILLE zelf is nooit honderd mijlen ver van Parijs geweest ; doch
hij vergoedde dit nadeel door onvermoeibare nasporingen zoowel in de schrijvers
der oudheid , als in die der middeleeuwen , wetende , door zijn schrander oordeel , het ware van liet valsche gelukkiglijk
te onderscheiden. Zijn verbazend geheugen kwam hem daarenboven in dit werk
wonderwel te stade. De aardrijkskunde
maakte onder hem in naauwkeurigheid
snelle vorderingen , en , schoon D'ANVILLE
anders nederig en bescheiden was, ver
hij zich wel eens te zeggen:-orlfde
(C ik heb eene aardrijksbeschrijving van
« steen gevonden , en laat daarvoor eene
« gouden achter. » De talrijke kaarten en
werken door hem uitgegeven , zijn nog
door geene andere geëvenaard. Gedurende

vijftig jaren heeft D'ANVILLE vijftien uren
daags gearbeid. Hij stierf in 1782 , in
den ouderdom van vijf en tachtig jaren.
Zijne vrouw , met welke hij ruim eene
halve eeuw heeft geleefd , stierf één jaar
voor hem , zonder dat hij voor dit smartelijk verlies gevoelig scheen te zijn , zoo
zeer was hij verzwakt en uitgeleefd. Hij
liet slechts twee dochters na. D 'ANVILLE

heeft honderd en vier kaarten over de
oude, en honderd en zes over de nieu-

were . aardrijkskunde in 't licht gegeven.
kundige der achttiende eeuw , werd ge- Men kan dezelve vermeld vinden in den
boren te Parijs in 1697. Van zijne Catalogus van BARSIE nu BOCCAGE , in diens
kindschheid af toonde hij eene sterke Notice des Ouvrages de M. D'ANVILLE,
neiging voor aardrijkskundige studiën. Op précédée de son éloge par s. DACIER )
den ouderdom van twaalf jaren gaf hem Paris 1802.
(Biographie Universelle.)
eene kaart, die toevallig in zijne handen
kwam , (want kaarten waren destijds nog
APELLES , de beroemdste der oude
zeldzaam) den eersten spoorslag tot het schilders werd , volgens PLINIUS , geboren
beoefenen der aardrijkskunde. Hij begon te Cos , doch anderen zeggen te Ephesus.
alleen , en zonder eenige hulp , de kaar- Hij was een tijdgenoot van ALEXANDER den
ten te teekenen van de landen, welke Grooten , die zijne talenten zóó hoog
hij in zijne klassieke schrijvers vermeld schatte , dat niemand dan deze schilder
vond. Voor deze bezigheid verzuimde hij zijne beeldtenis mogt maken. Ook trof
soms de taak , welke hem was opgelegd. bij ALRXANDER zóó sprekend, dat deze in
Op zekeren dag werd hij hierop door den verbazing uitriep : « Er zijn twee ALEXAN onderwijzer zijner klasse betrapt. Doch a DERS , de een de zoon van PIIILIPPUS ,
deze verstandige man, in de ruwe schets « die onoverwinnelijk , en de ander , het
duidelijke kenteekenen ziende van den « werk van APELLES , die onnavolgbaar
aanleg en het vernuft zijns kweekelings, « is ! » Hoe ver APELLES het ook in de
moedigde hem eerder aan dan hem te schilderkunst hadde gebragt , nam hij echel
bestraffen. De studie der oude aardrijks- ter elke gegronde aanmerking dankbaar
kunde werd nu voortaan een onderwerp aan. Zoodra bij een schilderstuk af had,
zijner ijverigste bemoeijingen. RIPAULT, stelde hij het openlijk ten toon , en ver
een der wetenschappelijke mannen, die
zich achter eene gordijn , ten einde-borg
NAPOLEON op zijnen krijgstogt naar Egypte
de beoordeeling der nieuwsgierige voor
vergezelden , zegt , dat hij verbaasd stond
te hooren. Op zekeren dag-bijganers
over de naauwkeurigheid van D'ANVILLE 's berispte een schoenmaker het schoeisel
kaart van Egypte. De zeereiziger BOuGAIN- van een volgekleed beeld, dat APELLT^S
VtLLE geeft eerie dergelijke getuigenis van had ten toon gehangen. De groote kun
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stenaar, de aanmerking gegrond vindende,
verbeterde de fout ; doch toen des anderen daags diezelfde schoenmaker zich verstoutte ook andere gedeelten van dit uit
schilderstuk te berispen , riep-steknd
APELLES den stoutmoedigen bediller toe :
« schoenmaker houd u bij de leest ! »
APELLES muntte uit in schoonheid en
bevalligheid. Zijne groote schilderij , de
godin vENUS uit de baren der zee verrij zende voorstellende , werd naar Rome
gevoerd , en door keizer AUGUSTUS in den
tempel van JULIUS CESAR geplaatst. Het
onderste gedeelte dezer schilderij beschadigd zijnde , kon men niemand vinden,
on' dit gemis te herstellen ; doch keizer
NERO , die veel kunstliefde bezat , en zag
dat dit schilderstuk weldra geheel verloren zou gaan , liet hetzelve door noROTIIEUS copiëren. APELLES was eelt onvermoeid kunstenaar ; hij liet geen dag
werkeloos voorbij gaan , ten einde in zijn
vak al verder en verder te komen. PLINIUS
verhaalt ons , dat hij slechts vier kleuren
gebruikte , alsmede Bene soort van vernis,
hetwelk aan dezelve eene groote helderheid
bijzette, en haar tevens duurzamer maakte.
Het jaar zijns overlijdens is ons onbekend.
(WINKELMAN , Ilistore de fart chez les
anciens.)
APIANUS , (PETRUS) , een beroemd

wis- en sterrekundige , in 1495 te Goltschen , in Meissen , geboren , en te Ingolstadt , waar hij hoogleeraar in de wis
gestorven. Zijn-kundewas,i152
eigenlijke naam was BIENEWITZ. Biene
beteekent in 't Hoogduitsch bij , en zijn
Latijnsche naam APIANUS is dus hiervan
af komstig. KABEL V stelde zijne talenten
zoo zeer op prijs , dat hij hem tot ridder
sloeg , en 3000 goudstukken ten geschenke
gaf. APIANUS verdient vooral lof wegens
zijne opmerkingen aangaande de kometen;
hij zou de eerste geweest zijn , die ontdekt heeft , dat hare staarten gewoonlijk
van de zon zijn afgekeerd. Ook deed hij
waarnemingen , om , door middel van de
maan , de lengte op zee te vinden , hetgeen hem echter niet gelukte.

, Geschichte der Mathematik.)
, een naam welke aan de lekk erbekkerij schijnt toegewijd te zijn. Er
waren drie Romeinen van dezen naam ;
de eerste onder SYLLA , de tweede onder
AUGUSTUS en TIBERIUS , en de derde onder
TRAJANUS. De tweede is het meest bekend , en wordt herdacht door SENECA,
PLINIUS , JUVENALIS en MARTIALIS. Hij schreef
eene verhandeling over de kookkunst ,
vond allerhande soorten van ragouts uit,
en werd als het orakel der Romeinsche
(KISTNER

APICIUS

koks beschouwd. Nadat bij een aanzienlijk

vermogen had verkwist , en zag dat hem
nog slechts 144,000 gulden overbleven,
vergiftigde hij zich zelven , uit vreeze van
anders van honger te zullen moeten ster
derde APICIUS is bekend als de-ven.D
uitvinder van de kunst om oesters te
bewaren.

(Biographie Universelle.)
1PION, een spraakkunstenaar van groote
bekwaamheid , doch een niet minder opgeblazen pogcher , waarom TIBERIUS hem
de trom der wereld noemde. Hij werd in
de eerste eeuw onzer jaartelling in Egypte
geboren , en was een bitter vijand der
Joden. Hij zocht CALIGULA tot vervolging
dezer reeds zwaar verdrukte natie aan te
zetten , door te zeggen , dat de Joden
geene standbeelden voor den keizer wilden
oprigten , noch bij zijnen naam zweren.
Hierbij voegde hij de monsterachtigste
beschuldigingen , welke later door den
Joodschen geschiedschrijver JosEPHUs grondig zijn wederlegd geworden. De Joden
van Alexandrië zonden PHILO naar Rome,
om hunne zaak voor den keizer te bepleiten. In de tegenwoordigheid van CALIGULA gekomen , ving PHILO de verdediging
zijner geloofsgenooten met veel ijver en
welsprekendheid aan ; doch de keizer gebood hem , op Benen beleedigenden toon,
zich te verwijderen. Allen duchtten de
ergste gevolgen van 's keizers gramschap
en wraak , doch PHILO zeide tot zijne
medeafgevaardigden : « Weest welgemoed;
« de keizer valt ons wel met woorden aan,
« maar heeft wezenlijk eenen strijd tegen
« God aangevangen. » CALIGULA zond PETRONIUS als legaat naar Syrië , met bevel,
om in den tempel van Jeruzalem zijn
standbeeld te plaatsen.

PETRONIUS

trok

met een leger naar Judea , doch werd
zoodanig getroffen door de smeekingen
der Joden , om hun heiligdom niet te
ontwijden , en over hun stellig besluit
liever te sterven dan 's keizers standbeeld
in den tempel te dulden, dat hij geen
geweld pleegde , en den keizer bad zijne
bevelen in te trekken. CALIGULA zond de
herroeping van dit heiligschennend bevel
aan zijnen gunsteling HERODES AGRIPPA ,
doch beval PETRONIUS zich zelven om het
leven te brengen , ter straffe zijner ongehoorzaamheid. Doch de tijding van CALICULA'S dood kwam gelukkig in Syrië aan
váór den keizerlijker brief, waarin PETROmus bevolen werd zich zelven te dooden,
als hij de martelingen wilde ontgaan,
die hem anders te wachten stonden. En
hierdoor werd tevens APION'S plan , om de
Joden tot wanhoop te voeren , op eene
wonderdadige wijze verijdeld. APION werd

gehouden voor een' man van groote ge-
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leerdheid , doch reeds vóór zijnen twist wer van het eiland Rhodua , die , met
met PHILO stond hij te Rome als een hoog TAURISCUS eene fraaije groep in marrLerbekend. Men vindt bij oude-moedigan beitelde , voorstellende ZETRUS en AMPHION,
schrijvers verscheidene werken van APION DIRGE aan de hoornen eens woedenden stiers
aangehaald , die alle zijn verloren gegaan, bindende , om hunne moeder ANTIOPE te
behalve het bekende verhaal van ANDRO- wreken , welke door haar wreedelijk was
CLES en den Leeuw , en den Dolfijn te
vervolgd. Men vond de overblijfselen
Diccearchia, alsmede eenige brokstukken dezer groep onder de regering van paus
uit zijn werk tegen de Joden , in de we- PAULUS III , te midden van de puinen der
derlegging van JosEPHus aangehaald.
baden van CARACALLA. De benedenste
(Penny Cyclopaedia.)
helft van de figuur van DIRGE, de beide
APOLLODORUS, een Atheensch schil- rompen en een been van ZETHUS en Amder , bloeide omtrent 408 jaren V. C. PHION zijn de eenigste overblijfselen van
Hij was de eerste die de kleuren mengde, dit kunstgewrocht ; doch zij zijn voldoende,
en licht en schaduw gepast wist aan te om te bewijzen, dat de kunst toen haren
brengen. Hij beschouwde zich zelven als hoogsten trap van volkomenheid had beden vorst der schilders ; doch in zijne reikt. De groep werd door een' Milalaatste dagen werd zijn roem door zEUxls neesch kunstenaar, BATISTA BIANCHI zeer
verduisterd.
gebrekkig hersteld.
(PLINIUS Nat. Hist. XXXV , 9.)
(MULLER , Handbuch der Archdologie.)
APOLLODORUS , een inboorling van
APOLLONIUS, een inboorling van Perga,
Damascus, was een beroemd bouwkundige, in Pamphilië , een der vier groote manonder de regering van TRAJANUS en ADRIA- nen , die aanspraak hebben , om als de
NUS. Hij bouwde het Forum van TRAJANUS ,
vaders der wiskunde beschouwd te worde reusachtige brug over den Donau en den. EUCLIDES , ARCHIMEDES en DIOPHANTES
vele andere bewonderenswaardige gebou- zijn de drie andere. Hij bloeide te Alexwen. Toen er binnen Rome een tempel andrië , onder de regering van PTOLOvan VENUS , volgens een gebrekkig plan MEUS PHILOPATOR, 200 jaren v. C. Men
N an ADRIANUS , was voltooid , had APOLLODOheeft alleen nog van hem overig een
Rus de onvoorzigtigheid deszelfs bouworde werk over de kegelsneden in acht boeken
te berispen , in verontwaardiging uitroe- van welke slechts de vier eerste in de
pende : « Indien de godin eens den tempel oorspronkelijke taal voor banden zijn ; drie
« wil verlaten , dan kan zulks niet ge- zijn er uit het Arabisch vertaald en het
« schieden zonder dat zij zich het hoofd vierde werd door HALLEY uit andere bron« tegen de lijst der deur te bersten nen bijeen verzameld.
«stoot. » Deze bittere spotternij moest
(Dictionary of Biography.)
APOLLODORUS , in het jaar 130 , met den
APOLLONIIIS , van Tyana werd in het
begin der Christelijke jaartelling , gebodood boeten.
ren te Tyana , eene stad van Cappadocië.
(Dictionary of Biography.)
APOLLONIUS , een beroemd beeldhou- Op den ouderdom van veertien jaren,
wer , de zoon van NESTOR van Athene, zond hem zijn vader , APOLLONIUS , naar
leefde kort na ALEXANDER den Grooten. Tarsis , om door EUTHYDEMUS , een' PheHij is ons alleen bekend geworden door niciër, in de spraakkunst en redeneerkunde
zijnen naam , welken men gevonden heeft onderwezen te worden. Afkeerig van
op een der fragmenten van een stand- de weelde en ongebondenheid der burgerij
beeld , in de vijftiende eeuw opgedolven, van Tarsis kreeg APOLLONIUS van zijnen
en thans de Torso Belvedere genoemd. vader verlof , om zich met zijnen meesHet heeft hoofd , armen noch beenen, ter naar .ggae (Ayas) , eene stad in de
en wordt desniettemin als een meester- nabijheid van Tarsis , te begeven , waar
stuk der oudheid geroemd. MICHAëL AN- hij met de leerbegrippen van onderscheidene wijsgeeren bekend raakte. APOLLOGELO maakte van hetzelve een voornaam
voorwerp zijner studië ; en zóó groot was NIUS volgde streng de grondregelen van
zijne ingenomenheid met hetzelve , dat, PYTHAGORAS , nam zijn verblijf in den
toen zijn gezigt hem begon te begeven , tempel van ESCULAAP te .Egae (beroemd
hij er zich bij liet brengen , ten einde wegens vele wonderbare genezingen) ,
het genoegen te hebben hetzelve met zijne onthield zich van dierlijk voedsel en wijn,
handen te betasten. Hoe geschonden dit leefde van vruchten en kruiden , ver
standbeeld ook zij , wordt het nog als de
zijne kleeding elke stof van die--medin
fraaiste proeve der oude beeldhouwkunst ren afkomstig , ging blootsvoets , en liet
beschouwd.
haar en baard groeijen. De priesters
(THIERSCIt , Kunst-Epochen.)
ontsloten hem hunne geheimenissen, en
zeiden , dat ESCULAAP zich verheugde
APOLLONIUS, een beroemd beeldhouw
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APOLLONIUS tot

getuige zijner genezingen
te hebben. APOLLONIUS predikte zijne
strenge leerbegrippen door eigen voorbeeld en grooten ijver voor de goden
van dien tijd. Hij genas eenen jongen
Assyriër van eene krankheid , het gevolg
van onmatigheid , en drukte hem op het
hart te bedenken , dat de goden geneigd
waren gezondheid te verleenen aan al
degenen die dit geschenk niet afwezen.
Zijne studiën te . f gae en in andere
steden van Cilicië en Pamphylië voltooid
hebbende , reisde APOLLONIUS over land
naar Indië. Te Ninivé ontmoette hij
DAMIS , die zijn tolk en reisgezel werd.
Op eene rots van het Caucasische gebergte zag hij de ketenen van PROMOTHEUS.
De koning BARDANES en de priesteren en
magiërs van dezen vorst vereerden hem
te Babylon. In de Indische stad Taxila,
ontmoette hij koning PHRAORTES , een' af.
stammeling van PORUS. Ook zag hij in
Indië eene vrouw aan vENUs toegewijd ,
die van het hoofd tot de borst zwart en
van de borst tot de voeten wit was. Hij
woonde eene drakenjagt bij , welke monsters door tooverij gevangen werden. De
oogen en schubben dier draken glinsterden als vuur , en waren talismannen.
Hij zag het dier martichoras (vier eeuwen
vroeger door CTESIAS vermeld) , met het
hoofd van een' man en het lijf van een'
leeuw ; fonteinen van goudwater , menschen die onder den grond leefden, grif
vogel feniks , den edelen-foen,d
steen pantarbas , die vuurstralen uitschoot en alle andere edelgesteenten aantrok , welke er zich aan vasthechtten
als een zwerm bijën. PHRAORTES beval
hem aan bij het hoofd der Gymnosophisten , die hem al hunne geheimenissen
openbaarden , en tevens door bet doen
van onderscheidene wonderen overtuigden , dat PYTHAGORAS al zijne wijsheid van
hen had ontleend. APOLLONIUS over zee
uit Indië teruggekeerd , werd in de steden van Klein-Azië ten hoogste bewonderd.
Bij het graf van ACHILLES hield hij een
gesprek met de schim van dezen held,
bezwoer de booze geesten , en deed voor
Hij dreigde de Ephesiërs met-zegin.
de pest zoo zij hun ongebonden leven
niet lieten varen. Zij bekeerden zich,
doch niettemin brak de pest uit. De
Ephesiërs zonden boden aan APOLLONIUS,
die zich te Smirna bevond, en baden hem
om de pest te komen verdrijven. Hij
begaf zich terstond naar Ephesus , sprak
met het volk in den schouwburg , beval
hun eenen bedelaar te steenigen, en den
volgenden dag de steenen op te ruimen.
Dit geschiedde , en toen men de steenen
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wegnam , vond men , in plaats van den
bedelaar , eenen grooten hond in welken
de pestduivel was gevaren , die nu verder geene verwoesting meer aanrigtte.
APOLLONIUS begaf zich vervolgens naar
Greta , en kwam eindelijk , onder de regering van NERO , te Rome , waar hij en
zijne volgelingen over het oogmerk hunner reis ondervraagd werden. Hij wist
alle mistrouwen uit te wisschen door het
lijk eener adellijke dame in het leven
terug te roepen , en te voorspellen , dat
er eene groote gebeurtenis zou voorval
niet voorvallen , welke voorspel--len
ling men als vervuld beschouwde , toen
drie dagen later de beker , welken NERO
in de hand hield , door den bliksem getroffen werd. Toen NERO Rome verliet
om naar Griekenland te reizen , moesten
al de vreemde wijsgeeren de stad verlaten. APOLLONIUS begaf zich naar Spanje ,
en vuurde daar eenen opstand tegen NERO
en de Romeinen aan, Hij reisde verders
naar Afrika , Italië en Sicilië , waar hij
den dood van NERO vernam. APOLLONIUS
bezocht andermaal Athene en werd in de
Eleusische geheimenissen ingewijd. Nu
begaf hij zich naar Egypte en Ethiopië,
en spoorde de bronnen op van den Nijl.
In Egypte voegde hij zich bij VESPASIANUS ,
die het als staatkundig beschouwde eenen
man te winnen , wiens heiligheid en wonderwerken hem tot den rang eener godheid hadden verheven ; want gedurende
zijn leven , en veel meer nog na zijnen
dood , genoot APOLLONIUS deze onderscheiding. Naderhand bezocht hij op nieuw
Klein -Azië en Rome , waar hij door EUPHRATES van hoog verraad tegen keizer
DOMITIANUS werd beschuldigd en in den
kerker geworpen , maar weldra ontslagen.
Hij reisde hierop naar Sicilië , Griekenland
en Klein -Azië , verrigtte eenige wonderwerken , en had vele avonturen , tot dat
hij in den ouderdom van tachtig of negentig of honderd , of honderd zeventien
jaren , te Ephesus, of te Lindus in den
tempel van PALLAS stierf. Anderen zeggen , dat men hem gekluisterd en opgesloten bad in den tempel van DICTYNNA
op het eiland Greta , om door de honden
verslonden te worden. Doch toen de
tempel weder geopend werd , verkondigden
stemmen van onzigtbare maagden zijne
opstijging naar den hemel , en vond men
zijne kluisters verbrijzeld. Deze berigten
worden hoofdzakelijk gevonden in het
leven van APOLLONIUS door PHIL05TRATUS.
Het is bijkans onnoodig hier aan te
merken , dat het leven van APOLLONIUS
niets anders is dan eene zamenflansing
van ongerijmdheden en onmogelijkheden.

4r

APPI--AQUI.

AP0LLONIUS was waarschijnlijk een schrandere bedrieger. Zijn levensbeschrijver

een ligtgeloovig man
zijn geweest , indien hij slechts de helft
geloofde van hetgeen hij van zijnen held
heeft opgeteekend. Eerst eene eeuw na
APOLLONIUS dood heeft PHILOSTRATUS de le vensbeschrijving van dezen wonderman
opgesteld.

PIIILOSTRATUS , moet

APPIANI , (ANDREA) ,

een beroemd

Italiaansch schilder , geboren te Milaan,
den 23 Mei 1154 , was geen onwaardig
mededinger van CORREGIO , en muntte

vooral uit in het frescoschilderen. Door
tot hofschilder en ridder van
het legioen van eer benoemd , schilderde
bij de gansche keizerlijke familie , ver
generaals , ministers en andere-scheidn
groote mannen , en verheerlijkte NAPOLEON'S
overwinningen met zijn uitmuntend penseel ; doch de val van Europa's beheer
werkte nadeelig op APPIANI terug.-scher
hij stierf in 1817 in behoeftige omstandigheden.
NAPOLEON

(Dictionary of Biography.)

gekomen is de gouden Ezel, in elf boeken , het meest beroemd. Wanneer APULEJUS in het openbaar sprak, werd hij met
algemeene toejuiching aangehoord. Het
volk te Carthago was met zijne welsprekendheid zoo sterk ingenomen , dat zij
hem een standbeeld oprigtten. Verscheidene andere steden volgden dit voorbeeld.
Zijn gouden Ezel is dikwijls vertaald en
herdrukt. Er bestaan zes Fransche vertalingen en vier Italiaansche , behalve die

in het Spaansch , Hoogduitsch , Engelsch
en Nederduitsch. En wat is nu eigenlijk
die gouden Ezel ? eene satyre op de ongerijmdheden der tooverkunst , de misdrijven der priesters, de verliefde kuiperijën van losbollen , de listen van dieven
en roovers en de zotternijën der alchimisten. De uitweidingen (episoden) maken
het belangrijkste gedeelte van dit werk
uit ; die over PSYCHE is bijzonder fraai.
Velen hebben al hetgeen APULEJUS in zijnen
gouden Ezel verhaalt als ware geschiedenis aangenomen , en willen dit werk niet
als roman beschouwd hebben , waarvoor
het echter gehouden moet worden.

een Grieksch geschiedschrijver , geboren te Alexandrië , leefde
(Biographic Universelle.)
AQUINAS, (ST. THOMAS), een beroemd
onder de keizers TRAJANUS, ADRIANUS en
godgeleerde , geboren in 1224 , stamde
ANTONINUS, en was pleitbezorger te Rome.
Hij is schrijver eener Romeinsche geschie- af van de graven van Aquino in Calabrië.
denis in het Grieksch , oorspronkelijk Hij studeerde te Napels. Op den ouder
zeventien jaren trad hij in de-donva
bestaande uit vier en twintig boeken,
een werk van groote verdienste , doch Dominikaner -orde en verzonk in stilzwijAPPL&MJS ,

waarvan ongelukkiglijk slechts een gedeelte
aan den tand des tijds is ontkomen. APPIANUS langdurig verblijf te Rome , zoo
wel als zijn Romeinsche naam , maakt
het blijkbaar , dat hij als historieschrijver ,
door zijne volmaakte kennis der Latijnsche
taal , veel boven PLUTARCIlUS vooruit had
doch in andere opzigten staat hij verre
beneden dezen voortreffelijken schrijver.
(APPIAN'S Ancient History.)
A.P^TLEJUS , (LUCIUS) , een wijsgeer

der Platonische school , geboren te Madaura , in Afrika , in de tweede eeuw
onzer jaartelling. Zijn dorst naar kennis
spoorde hem aan tot veelvuldige reizen ,
die, gevoegd bij zijne milddadigheid jegens
zijne leermeesters , bijkans geheel zijn
vermogen verslonden. Hij zette zich nu
als pleitbezorger te Rome neder. Van
daar vertrok hij naar Carthago , alwaar
hij eene rijke weduwe, PUDENTILLA genaamd , huwde. Hare bloedverwanten
hierover ten uiterste gebelgd , beschuldigden APULEJLS het hart van PUDENTILLA

door tooverij gewonnen te hebben. Hij
wederlegde hen echter in Bene welsprekende verdediging , welke nog bestaat.
De tijd van zijnen dood is onbekend.
Van al zijne werken , welke tot ons zijn

gendheid, waarom zijne medeleerlingen hem
den dommen os noemden. Doch zijn
onderwijzer , die een hoog denkbeeld van
AQUINAS geestvermogens had opgevat, zeide:
a indien deze os eenmaal begint te bul ken , zal de wereld er van daveren..
Naauwelijks had AQUINAS den ouderdom
van een en twintig jaren bereikt , of hij
gaf op de hoogeschool te Parijs voorlezingen over de redekunde , wijsbegeerte
en godgeleerdheid , en werd luide toegejuicht. Eindelijk zette hij zich te Napels
neder , en weigerde de waardigheid van

aartsbisschop dier stad aan te nemen. Hij
stierf in 1274 , en werd in 1323 heilig
verklaard. De Roomsch-Katholijke kerk
kent aan zijne geschriften een groot gezag toe. Zij maken te zamen zeventien
boekdeelen uit. Hij schreef in proza en
poëzij , en sommige der Latijnsche lof
heden bij de Roomsche-zange,o
Kerk in gebruik, zijn door AQUINAS ver
beroemdste zijner werken-vardig.Het
voert ten titel : Summa Theologiae , hetwelk zijne godsdienstige beginselen ontvouwt. Door godsvrucht en zedelijke
deugden verdiende AQUINAS de liefde en
vereering , welke hem van zijne tijdgenooten te beurt vielen
AQUINAS schijnt
.
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tevens om de snedigheid zijner gezegden
bekend te zijn geweest. Eene anecdote
vinden wij als een staalje daarvan opgeteekend. Paus INNOCENTIUS IV , op zekeren dag dat AQUINAS zich bij Z. H. bevond,
eene aanmerkelijke somme gelds ontvangende , zeide daarbij : « Gij ziet dat de
U eeuw der kerk voorbij is , toen zij konde
« zeggen : Goud of zilver heb ik niet; » -« Ja , Heilige Vader ! » antwoordde AQUINAS , « en de tijd is voorbij , dat zij tegen
«den lamme konde zeggen , neem uw bed
« op en wandel. »
(Penny Cyclopacdia.)

ARATUS , een Grieksch dichter, geboren te Soles in Cilicië , is de vervaardiger
van een Grieksch sterrekundig gedicht ,
getiteld : Phenomena. Het blijkt echter
niet , dat ARATUS buitengewone bekwaamheden in de sterrekunde heeft bezeten ;
men ontdekt in zijn gedicht geenen hoogeren graad van naauwkeurigheid in het
beschrijven der hemelligchamen dan een
bloote beschouwer van het luchtgewelf
daarvan zou kunnen verkrijgen. Hij beschrijft bij voorbeeld het hoofd van den
draak als nimmer ondergaande , maar
slechts even de golven rakende. Hij
schreef de Phenomena op verlangen van
ANTIGONUS GONATAS koning van Macedonië,
aan wiens hof hij de overige dagen zijns
levens sleet. Het gedicht van ARATUS
bevat ruim duizend regels , en vangt aan
met Bene verklaring van de af hankelijkheid aller dingen van JUPITER , wiens
kinderen alle menschen zin , en die de
sterren gegeven heeft tot leidslieden van
den akkerbouw. Deze plaats is opmerkenswaardig. De apostel PAULUS , een
landgenoot van ARATUS , zinspeelde op
dezelve in lateren tijd , in zijne redevoering voor den Areopagus te Athene,
(Handel. XVII , vs. 28) , « want in hem
leven wij , worden wij bewogen , en zijn
wij. Gelijk ook sommige poëten bij u
gezegd hebben : wij zijn van zijn ge.
slacht. » De sierlijkheid van dit gedicht
bragt hetzelve bij de Grieken in alge
achting. Onze beroemde landge--men
noot darn GROTIUS heeft dit werk van
ARATUS het best in het Latijn overgebragt.
(DELAMBRE ,

Histoire de l'astronomie an-

cienne.)
geboren te Sicyone in 273
V. C.. , was een der groote mannen in de
eeuw van Griekenlands verval. Op den
ouderdom van slechts twintig jaren , ver
hij Sicyone , zijne gehoorteplaats,-loste
van . de dwingelandij van NICOCt.ES , zonder
eenige bloedstorting. Aan het hoofd van
het bestuur zijnde, voegde hij zich bij
ARATUS ,

het Achaisch verbond tot welks opperbe-
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velhebber hij benoemd werd. In deze
hoedanigheid , herwon hij door eene ongewone list het kasteel van Corinthe ,
hetwelk zich in de magt der Macedoniërs
bevond. De omstandigheden noodzaakten
hem later , om zich met de Macedoniërs
te vereenigen ; hij werd alzoo een bondgenoot van ANTIGONUS en vervolgens van
PHILIPPUS III , die weldra van ARATUS afkeerig werd , omdat deze zijne heerschzuchtige plannen afkeurde. Indien PLU
verhaal , door POLYBIUS bevestigd,-TARCHUS
waar is , dan heeft PHILIPPUS door een
langzaam werkend vergift den dood van
zijnen ouden vriend en leidsman verbaast.
ARATUS gevoelde den slag , en kende den
bewerker ; doch overtuigd dat klagten
niet konden baten , verduurde hij zijn
lijden geduldig ; alleen zeide hij op zekeren dag tegen eenen vriend , die hem
bloed zag spuwen en daar over hevig
was aangedaan : « Ziedaar , mijn waarde
« CEPHALON ! de vruchten van de vriend« schap der koningen. » Hij stierf in 213
v. C. , opregt betreurd door zijne medeburgers. ARATUS schreef zelf de geschiedenis van zijnen tijd , welke ongelukkig
verloren is gegaan. POLYBIUS prijst dit
werk ongemeen , als bevattende : « zeer
« getrouwe en duidelijke vertoogen over
«zijn' eigen tijd ; » en met het slot van
dit werk heeft POLYBIUS zijne eigene geschiedenis aangevangen.
(SCHLOSSEP. ,

Universalhistorische Ueber-

sicht.)
ARBUTRNOT , (JOHN) , was de zoon
van een' Schotsch episcopaal geestelijke,
en werd geboren te Arbuthnot , bij Montrose , kort na de omwenteling. Hij studeerde aan de hoogeschool te Aberdeen,
in de medicijnen. Daar de omwenteling
zijnen vader buiten betrekking had gesteld , was ARBUTHNOT'S ouderlijk erfdeel
van weinig belang. Hij begaf zich naar
Londen , en hield zich daar bezig met
het onderwijzen der wiskunde, Zijne
groote geleerdheid en zijn aangename
omgang verschaften hem echter weldra
als geneesheer eenige praktijk. Hij had
het geluk zich te Epsom te bevinden
toen prins GEOJtGE van Denemarken, gemaal van koningin ANNA , eensklaps ern-

stig ongesteld werd. Hij werd geroepen,
genas den prins binnen weinige dagen,
en werd in 1709 door de koningin tot
haren gewonen lijfarts benoemd. In kennis geraakt met POPE, SWIFT en andere vernuften dier eeuw , nam hij deel in hunne
letterkundige ondernemingen. Zijn luimig
staatkundig schimpschrift , de wet is een

bodefnlooze put , of de geschiedenis van
J011N BULL

, maakte grooten opgang. Het
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bevat een koddig verhaal van de Spaan
successie - oorlog. De oorlog wordt-sche
hier vergeleken bij een regtsgeding van
Engeland , Holland en Oostenrijk tegen
Frankrijk en spanje , welke rijken aan
worden door zinnebeeldige namen-gedui
ontleend aan de bijzondere hoedanigheden , welke gewoonlijk aan elk dier natiën worden toegeschreven. Onder zijne
ernstige werken, waarvan een gedeelte
tot de geneeskunst behoort , telt men inzonderheid zijne Tafels van oude munten,
maten en gewigten. ARBUTHNOT sukkelde
aan engborstigheid , welke hem in Februarij 1735 ten grave sleepte. Hij was
gehuwd en had vier kinderen. Zijn zoon
GEORGE bekleedde een voordeelig ambt bij
de schatkist , en was een der uitvoerders
van POPE'S uitersten wil. Twee dochters
overleefden hem , en stierven ongehuwd.
Zijn zoon JOHN stierf twee jaren voor
hem , en uit de teederhartige woorden,
welke ARBUTHNOT bij dit smartelijk ver
ontvielen : (« ik zou gaarne mijn-lies
« leven voor het zijne gegeven hebben»),
vermoedt men , niet zonder grond , dat
hartzeer en verdriet zijnen dood hebben
bespoedigd. SWIFT schetste ARBUTHNOT'S
karakter in weinige woorden dus af:
« hij heeft meer geest en vernuft dan
« wij allen , en zijne menschlievendheid
« evenaart zijn vernuft. » POPE zegt in
eenen brief aan DIGBY , dat , toen SWIFT
doctor ARBUTHNOT het eerst zag , hij tegen
hem de aanmerking maakte , dat ARBUTHNOT een man was , die alles kon doen
behalve loopen. Deze luimige aanmerking sloeg op zijnen lompen achteloozen
tred. Voor het overige was ARBUTHNOT
een achtenswaardig en hoogst beschaafd
man , die daarenboven in de muzijk en
compositie niet onbedreven was. Zijne
werken beslaan twee deelen , duodecimo,
en werden onder den titel van tifengelwerken van wijlen Dr. ARBUTHNOT uitgegeven.
(POPE and SWIFT'S Correspondence.)
ARCHILOCHUS , een Grieksch lierdichter en toonkunstenaar , geboren in het
jaar 700 V. C. , was de zoon van TELESICLES van Paros , eenen man van aanzienl ij ken rang. Hij is beroemd door
zijne schitterende talenten , de bitterheid
zijner satyre , de uitvinding der jambische verzen en zijne laf hartigheid. In
den strijd wierp hij zijn schild weg, ten
einde zijne vlagt te bespoedigen, zeg
dat het gemakkelijker was een-gend,
nieuw schild te bekomen dan een nieuw
leven. Het venijn zijner schimpdichten
was zóó krachtig , dat LYCAMBES zich zelven ophing , toen ARCHILOCLIUS een schimp-

dicht op hem had vervaardigd , dat
hem tot spot van het publiek maakte.
Deze behandeling had LYCAMBES zich op
den hals gehaald door zijne dochter,
welke aan ARCHILOCHUS verloofd was , aan
eenen rijken minnaar uit te huwelijken.
ARCHILocHUS stierf in een tweegevecht,
tegen zekeren CORAX , dien hij waarschijnlijk met zijne hekelpen gekwetst had.
HUCH ,

Versuch fiber die Verdienste des
Archilochus um die Satyre.)
ARCHIMEDES, de beroemdste der Griek
wis- en werktuigkundigen , geboren-sche
op Sicilië , in de Corinthische volkplanting
van Syracuse , in het jaar 287 V. C. :
hij werd op den ouderdom van vijf en
zeventig jaren vermoord , toen de stad
door de Romeinen onder MARCELLUS werd
ingenomen. ARCHIMEDES was een bloedverwant van koning HIERO II, die den
troon besteeg toen ARCHIMEDES nog een
jongeling was. De regering van dezen
vorst, met in begrip van den tijd dat
diens zoon GELO tevens den titel van koning voerde, duurde omtrent vijf en
vijftig jaren. Het grootste gedeelte van
dien tijd bleef ARCHIMEDES te Syracuse
onder hunne bescherming. De wel bekende geschiedenis van HIERO'S kroon,
zullen wij in het voorbijgaan aanstippen:
HIERO , (volgens anderen GELD) had eene
zekere hoeveelheid goud aan eenen kunstenaar gegeven , om daarvan eene sierlijke kroon te vervaardigen. De goudwerker bragt eene kroon van hetzelfde
gewigt terug , welke men naderhand ver
zilver te zijn vermengd.-moed t
De koning vroeg ARCHIMEDES , hoe hij het
bedrog zou kunnen ontdekken. De moeijelijkheid bestond hierin , om de massa
van de kroon te meten , zonder dezelve
tot eene regelmatige figuur te versmelten.
Want een klomp zilver meerdere uitgebreidheid hebbende dan een klomp goud
van dezelfde zwaarte , zoo moest eene hoeveelheid zilver onder het goud noodzakelijk de massa der kroon vermeerderen.
Terwijl ARCHIMEDES over de zaak nadacht,
begaf hij zich in eene badkuip , welke vol
water was. In het bad stappende merkte
hij op , dat er zoo veel water uitliep als
de uitgebreidheid van zijn eigen ligchaam,
bedroeg. Nu kwam hij terstond op het
denkbeeld , dat , door een klomp zuiver
goud ter zwaarte van de kroon in een
vat vol water te dompelen , en na te
gaan hoeveel water er was uitgeloopen , en
vervolgens hetzelfde te doen met de kroon
zelve, bij zich overtuigen kon of zij• het
zuivere goud in uitgebreidheid overtrof.
Zoodra ARCHIMEDES deze ontdekking gedaan had , sprong bij , volgens VITRUVII S
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uit liet bad , en vloog ongekleed naar
huis , uitroepende : « ik heb het gevon« den ! ik heb het gevonden ! » Men
verhaalt , dat ARCHIMEDES het hof van
HERO deed verbaasd staan, toen hij een
groot zwaar geladen schip , door middel
van eenige katrollen in beweging bragt.
ARCIIIMEDES bezocht Egypte , en de nood zakelijkheid ziende , dat het water van
den Nijl , zich verhieve tot punten , welke
de rivier niet bereikte , vond hij , zegt
men , de schroef uit , die naar hem genoemd is. ATHENAEUS sprekende van de
schroef van ARCHIMEDES , zegt , dat dezelve gebruikt werd , om het ruim der
schepen van water te ontlasten.
Na IJIERO's dood ontstond er door het
wangedrag van diens opvolger HIERONYmus , den zoon van GELO , een opstand,
waarin bij vermoord werd. De overwinnende partij de zijde der Carthagers
kiezende , kwamen de Romeinen onder
APPIUS en MARCELLUS Syracuse belegeren.
Onder al de zonderlinge sprookjes , welke
ons van dit beleg worden verhaald , schijnt
zooveel waar te zijn : — dat het beleg
drie jaren duurde , in weerwil van de
grootste inspanning van den kant der
belegeraars — dat deze hardnekkige tegenstand voornamelijk te danken was aan
de werktuigen , door ARCHIMEDES vervaar
dat de stad eindelijk bij ver--dig—en
rassing werd ingenomen , bij gelegenheid
van het feest van DIANA , toen de Syracusers zorgeloos . wacht hielden. POLYBIUS
verhaalt , dat catapulten en blijden van
verschillende grootte met vrucht tegen
den vijand werden aangewend , dat , toen
de Romeinen meer en meer de stad naderden , zij niet alleen van boven de
wallen door pijlen werden verontrust, maar
ook uit schietgaten , die op verscheidene
plaatsen waren aangebragt ; dat sommige
werktuigen , zware brokken steen of lood
uitwerpende, het oorlogstuig der Romeinen
verbrijzelden ; dat ijzeren handen , (of haken) aan kettingen vastgemaakt , de schepen aangrepen , en omver wierpen ; en
dat dergelijke werktuigen de aanvallers
van de landzijde aanpakten, ophieven en
op den grond smeten. Llvlus en PLUTARCHUs stemmen hierin beiden overeen ; doch
de dwaze vertelling , dat ARCHIMEDES de
schepen der Romeinen door middel van
spiegels in den brand zou gestoken hebben vindt men het eerst vermeld bij
TZETZES en ZONARAS , schrijvers uit de
twaalfde eeuw. MONTUCLA is van gedachte , dat dit berigt is ontsproten uit
de daadzaak , dat ARCHIMEDES eene ver
heeft-handeligovrbsp
geschreven , en de Romeinsche schepen

47

door andere middelen zijn in den brand
gestoken.
Na de bestorming van Syracuse werd
ARCHIMEDES door een' Romeinsch krijgsman , die hem niet kende , vermoord.
MARCELLUS had te vergeefs bevel gegeven , om ARCHIMEDES te sparen. Volgens
VALERIUS MAXIMUS vroeg de soldaat ARCHIMEDES wie hij was ; doch deze , met een
moeijelijk vraagstuk bezig , verzocht hem
zijne meetkundige figuur niet te bederven. De soldaat hierover gebelgd , antwoordde met zijn zwaard , en doodde
den grooten wiskunstenaar. Volgens zijn
eigen verlangen , (meermalen gedurende
zijn leven geuit) , werd op ARCHIMEDES
grafstede een kloot door eenen cilinder
omgeven gebeiteld , ter gedachtenis zijner
ontdekking , dat de vaste inhoud van
eenen kloot of sfeer juist twee derden
van den omschrijvenden cilinder bedraagt.
Aan deze figuren heeft CICERO het graf
van ARCHIMEDES , dat toen met onkruid
begroeid was, herkend.
, Mémoires de l'académie des
belles lettres.)

(M. MELOT

ARGON, (JEAN CL.AIJDE ELEONORE

D') , een Fransch vestingbouwkundige ,
werd in 1733 te Pontarlier geboren , en
stierf in 1799 op zijn buitengoed bij
Auteuil. Hij was voor den geestelijken
stand bestemd ; doch de tijd dien hij aan
de oude talen en godgeleerde studiën
moest toewijden , werd besteed aan het
teekenen van vestingbouwkundige plannen.
Toen men hem in de kleeding van eenen
abt had uitgeschilderd , wischte hij het
geestelijk gewaad uit , en veranderde
zulks in den uniform van eenen officier
der genie. Deze veel beduidende wenk
haalde zijne ouders over , om aan den
wensch van hunnen zoon te voldoen.
D'ARCON onderscheidde zich in den zevenjarigen oorlog , vooral in de verdediging
van Kassel. In 1780 vond bij de drijvende batterijën uit , welke Gibraltar
moesten doen bukken. Zij beantwoordden
niet aan het doel , doch geenszins door
zijne schuld; hij werd nu een voorwerp
van bittere spotternij voor degenen , die
de verdienste naar den uitslag afmeten,
schoon zijne drijvende batterijën eerder
een sprekend bewijs waren van het genie
van haren ontwerper. D'ARCON is schrijver van onderscheidene werken over zijn
vak , die , hoezeer gebrekkig in stijl, van
veel talent en vernuft getuigen. D'ARCON
diende later bij het Fransche leger , hetwelk in 1795 ons vaderland binnentrok.
(DRINKWATER ,

Account of the late siege
of Gibraltar.)

ARETAPUILA , eene vrouw van Cy-

ARE—AR!.
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ren# die omtrent den tijd leefde dat
MITIIRIDATES en de Romeinen elkander
beoorloogden. Zij bevrijdde haar vaderland
van de tirannij van NICOCRATES en zijnen
broeder LYSANDER. De eerste had haren
man vermoord. Nadat zij aan de Gyreniërs wijze wetten en instellingen had
gegeven, weigerde zij de opperheerschappij
aan te nemen, liever den overigen tijd haars
levens in stille afzondering doorbrengende.
(Dictionary of Biography.)
ARETINO , (GUIDO) , geboren te Arezzo
in Toskanen , omtrent den jare 995,
was een Benediktijner monnik. De toonkunst is hem de uitvinding der muzijkschaal en andere ontdekkingen verschuldigd. Zijne verdienste verwekte bij de
broederschap zulk eenen nijd op , dat hij
genoodzaakt was het klooster te verlaten.
Doch deze verdrukking en miskenning
werden hem ruimschoots vergoed door
den paus , die hem zijne veel vermogende
bescherming verleende. De tijd zijns overlijdens vinden wij nergens aangeteekend.
(Dictionary of Biography.)
ARETINO, (PIETRO) , een Italiaansch
schrijver der zestiende eeuw. Hij werd
in 1492 te Arezzo geboren , en was de
natuurlijke zoon van ANTONIO BACCi, een'
patriciër dier stad. Bij verliet vroeg tijdig zijne geboorteplaats , en begaf zich
naar Perugia , waar hij boekbinder werd.
Hier had hij gelegenheid de boeken te
lezen , die aan hem werden toevertrouwd,
en dit deed zijne sluimerende talenten
ontwaken. Na verloop van eenige jaren
reisde hij naar Rome , om aldaar zijn
fortuin te beproeven. Hij wist in aanraking te komen met een' rijk koopman,
die hem in zijn huis opnam. Later
kwam bij in dienst van den paus ,
doch men weet niet in welke hoedanig heid. Enne omstandigheid , welke grootelijks zijnen verdorvenen aard kenmerkt,
dreef hem in 1524 uit Rome. De beroemde schilder GIULIO ROMANO , schetste
Bene reeks van de ontuchtigste tafereelen , ~co ANTONIO RAIMONDI graveerde
dezelve , en ARETINO voegde er klinkdichten bij . Het hof van Rome van dit schandelijk bedrijf onderrigt beval de inhechtenisneming, dier gevaarlijke mannen.
GIULO ROMANO ontkwam naar Mantua,
ARENTINO nam insgelijks de vlugt , doch
RAIMONDI werd gevat , en zou het gelag
hebben moeten betalen , zoo het hem niet
gelukt ware uit de gevangenis te ontsnappen. ARETINO schreef proza en poëzij,
vuile zamenspraken , schimpdichten , blij spelen , heldenzangen en klinkdichten ,
behalve eene menigte brieven , aan alle
vorsten en groote mannen en vrouwen
f

van zijnen tijd , ben nu eens vleijende ,
dan weder zich zelven prijzende, en gewoonlijk geld of eenige andere gunst bedelende voor den lof welken bij hun had
toegezwaaid of voor de opdragt zijner
boeken. Soms dreigde ARETINO met zijne
hekelpen , indien zijn verzoek niet werd
ingewilligd. Het is opmerkelijk, dat hij
door dit middel veel geld bijeen schraapte,
hetwelk bij ras in alle losbandigheid verteerde. Echter niet altijd ging het hem
voor den wind. De Engelsche gezant te
Rome liet hem eens eene goede dragt
stokslagen toedienen , en de minnaar
eener keukenmeid , die zich over hem
had beklaagd , bragt hem vijf dolksteken
toe, welke echter niet doodelijk waren.
Eenige vorsten daarentegen, onder welke
KAREL V en FRANS I , overlaadden hem
met geschenken , ten einde niet gehekeld , maar geprezen te worden. Om de
gunst van het hof te Rome te herwinnen,
schreef ARETINO het leven van eenige
heiligen , doch bereikte hiermede zijn
oogmerk niet. Eindelijk begon men met
zijne schimpdichten te spatten en te lagchen , wijl hij de onbeschaamdheid had
zich zelven te noemen : «door de gratie
« Gods , vrij man en de geesel der vor«sten ! » ARETINO was de schandelijkste
schrijver eener hoogst onzedelijke eeuw ,
overvloeijende van onzuivere werken ,
welke in ontuchtigheid en boosheid met
die van het oude Rome konden wedijveren. Hij stierf in 1557 te Venetië. Toen
men hem de galante avonturen zijner
zuster , die zich mede te Venetië bevond,
verhaalde , borst hij in zulk een schaterend gelach uit , dat hij , van zijnen stoel
vallende , den hals brak.
(MAllUCHELLI, Vita di PIETRO ARETINO.)
ARIAS, LION TANUS , (BENEDIC TUS) ,

in het SpaansCh BENITO ARIAS MONTANO , was
een beroemd Katholijk godgeleerde en
een groot kenner der Oostersche talen
en Joodsche oudheden. Hij onderscheidde
zich vooral als uitgever en vertolker der
Heilige Schrift. ARIAS werd in 1527 van
brave doch behoeftige ouders geboren,
te Frexenal de la Sierra , een dorp in de
provincie Extrernadura , aan de grenzen
van Andalusië, in een bergachtig oord,
waarvan hij den bijnaam van MONTANO

heeft bekomen. Hij wijdde zich vooral
aan het beoefenen der Heilige Schriften
in de oorspronkelijke talen , en in liet
algemeen aan die wijsbegeerte, welke met
deze talen in verband staat. ARIAS beoefende met stalen vlijt het Arabisch,
Syrisch en het Cbaldeeuwsch , hetgeen
in die eeuw inderdaad bewonderenswaardig was. Later leerde hij op zijne reizen

ARIO---ARTS.
ARIOSTO , (LODOVICO) , zag den 8sten
door Frankrijk , Engeland , Iialié , Duitschland en de Nederlanden, verscheidene nieu- September 1474 , het eerste levenslicht
were talen ; bij verstond er niet minder dan te Reggio , bij Modena. Hij was de zoon
tien. Uit hoofde zijner groote geleerdheid, van NICOLO ARIOSTO van Ferrara , eenen
nam de bisschop van Segovia hem mede officier in dienst van den hertog HERCU naar de kerkvergadering van Trente , waar LES I. D'ESTE; zijne moeder DARIA MALAGUZZI ,
bij aan de voornaamste handelingen deel behoorde tot een adellijk geslacht van
nam. Naar zijn vaderland teruggekeerd, Reggio. LUnovico was de oudste van vijf
besloot hij afgezonderd te leven, en zijnen broeders en vijf zusters. Hij verried vroeg tijd geheel aan de letterkunde te wijden. tijdig eenen grooten aanleg voor de poëzij ,
Te dien einde koos hij een gehucht in het en schreef als kind een drama , genaamd

Andalusische gebergte tot zijne woonplaats. PYRAMUS en THISBE , hetwelk hij en zijne
Doch op- uitnoodiging van PHILIPPUS II , ver- broeders voor hunne ouders vertoonden.
liet hij deze wijkplaats , om het toezigt te Zijn vader gaarne ziende , dat hij in het
hebben over de kostbare en prachtige uit - burgerlijk regt zonde studeren , vertoefde
gave van den Polyglot-Bybel , (*) die te ARIOSTO vijf jaren aan de hoogeschool te
Antwerpen door den vermaarden PLANTIJN Padua; doch kreeg eindelijk verlof , om
zou gedrukt worden. ARIAS reisde derhalve zijne eigene neiging te volgen. De hertog
in 1568 naar Antwerpen , met dringende van Ferrara , noodigde hem aan zijn hof,
aanbevelingen aan den landvoogd der Ne- waar hij de lieveling werd van den karderlanden , den hertog van Alva. ARIAs be- dinaal HIPPOLITE D'ESTE , die hem vijftien
steedde vier jaren aan deze gewigtige taak, jaren in zijne dienst hield. Intusschen
en had in 1572 het genoegen , het voltooide begon ARIOSTO , zijnen Orlando Furiosa
werk paus GREGOR IUS XIII , aan te bieden. (Razenden Roland) te ontwerpen. De
De uitgave van den Polyglot -Bijbel, be- kardinaal BEMBO ried hem aan in het
vestigde in alle opzigten de hooge ver- Latijn te schrijven ; doch gelukkig volgde
wachting , welke men van hem had op- ARIOSTO dezen wenk niet. In 1515 vergevat ; doch op eene ongelukkige reis van scheen de Orlando in 't licht ; dezelve
de Nederlanden naar Spanje , zijn bijkans werd in de meeste Europesohe talen veralle exemplaren van dezen Bijbel verloren tolkt , maar zelden met gelukkigen uitgegaan. ARIAS bekwam van den koning slag. De hertog van Ferrara , gebruikte
eene jaarwedde van twee duizend dukaten, ARIOSTO meermalen als afgezant , en bebehalve andere eervolle belooningen en noemde hem tot gouverneur van Gra fivoordeelige bedieningen. Hij was een op- gnana. Op eene zijner reizen viel ARIOSTO
regt orthodox katholijk , doch tevens een onder eene rooversbende, die de Apennijnen
verklaarde vijand der Jezuïten , die hem onveilig maakte, doch zoodra de movers
daarom bitter haatten , en in gevaar bragten zijnen naam hoorden , geleidden zij den
van in de handen der inquisitie te vallen. beroemden dichter, met den meesten
Hij begaf zich naar Rome, om zich van eerbied , naar zijn kasteel terug, Hij stierf
al de tegen hem ingebragte beschuldigingen te Ferrara den Eden Junij 1533, in het
te zuiveren , en besteedde de overige da- 59ste jaar zijns ouderdoms. Behalve de
gen zijns levens in het beoefenen der Orlando , schreef hij hekeldichten , drama's
letteren. Hij stierf in '1598 als priester en mengelpoëzij. Zijn roem berust echter
van het klooster St . JAGO te Sevilla, in vooral op den Orlando , die , zoo lang
den ouderdom van een en zeventig jaren. schitterende verbeelding en de heerlijkste
Onder ARIAS talrijke en uitgebreide wer - beschrijvingingen het menschdom boeijen
ken , die hoofdzakelijk op de godgeleerd- en verrukken, zijnen roem zal staande
heid en de oude letterkunde betrekking houden. Jammer derhalve , dat in dit
hebben , verdient zijn Polyglot voorzeker de fraaije dichtstuk , plaatsen voorkomen,
eerste plaats : deze Bijbel wordt gewoonlijk die de lezing daarvan voor jonge *lieden
de Antwerpsche Polyglot genoemd, of, van niet aanbevelenswaardig maken . ARIOSTO
wege de bescherming door PHILIPPUS II telt eene menigte levensbeschrijvers. BA-

aan denzelven verleend , Biblia Regia (de RUFFALDI Junior heeft nog in 1807 te
koninklijke Bijbel) , en soms ook naar den Ferrara eene biographie van ARIOSTO in
drukker , Biblia Plantiniana. Degenen die het licht gegeven , naar welke wij vereene breedvoerigere levensbeschrijving van wijzen.
dezen beroemden Spanjaard verlangen,
ARISTARCHUS , een inboorling van
met eene volledige opgave zijner wer- Samos, bloeide omtrent 280 jaren v. C.
ken , kunnen daaromtrent raadplegen: Hij was de eerste , die beweerde , dat de
J. M. SCHRÓCKHI , Lebensbeschreibungen beaarde eene dubbele beweging heeft , rondom
rii hmter G elehrien. hare as en rondom de zon. Ook vond
^*) Een Bijbel in verscheidene talen.

I.

bij Bene bijzondere soort van zonnewij^.
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zeis uit. Een klein werk van ARIsT.&ucuus
over de grootte en den afstand van zon
en maan , is tot ons gekomen. Van hetzelve bestaat eene Fransche vertaling door
M. DE FORTIA DURBAN in 1823 bij DIDOT
te Parijs uitgegeven.
(DELAMBRE , Histoire de l'astronomie.)
ARISTARCHUS , de spraakkunstenaar
en kunstregter bij uitnemendheid , werd
160 jaren v. C. geboren op het eiland
Samothracië , woonde te Alexandrië , en
was de leermeester van de kinderen van
PTOLOMEUS PHILOMETER , welke vorst hem
hoogachtte. Hij herzag de dichtwerken
van HOMERUS , elken regel aan zulk eene
strenge kritiek toetsende , dat zijn naam
sedert altijd is toegepast op eiken onverbiddelijken kunstregter en beoordeelaar.
Door eene ongeneeslijke waterzucht aangetast , liet hij zich dood hongeren. Hij
stierf op het eiland Cyprus in den ouderdom van twee en zeventig jaren. Hij had
twee zonen , ARISTARCHUS en ARISTAGORAS
geheeten , beide onnoozele menschen ; de
eerste werd als slaaf verkocht (waarschijnlijk omdat hij een last was voor de familie) ;
doch door zijnen meester te Athene gebragt , werd hij door de Atheners vrijgekocht , zoo het schijnt uit eerbied voor
den naam zijns doorluchtigen vaders.
(Nouvelle biographic classique.)
ARISTIDES , zoon van LYSIM ACHUS , een
groot Atheensch staats- en krijgsman. Er
bestaat eenige twijfel aangaande zijn vermogen en zijne geboorte , eene strijdvraag
van zoo weinig belang , dat wij ons bij
dezelve niet zullen ophouden. Meer is
het te betreuren , dat wij niet weten
langs welke trappen ARISTIDES tot zulke
booge waardigheden is opgeklommen. Verscheidene voorvallen , ARISTIDES regtschapenheid kenschetsende , worden ons door
PLUTARCHUS , dien vermakelijken en leerzamen , doch niet altijd naauwkeurigen
schrijver , verhaald , zonder opgave echter van tijd of vermelding zijner openbare betrekkingen , behalve dat hij tweemaal het bestuur heeft gehad over de
schatkist van Athene. Zijne eerlijkheid en
regtschapenheid verwierven hem den roemvollen bijnaam van den regivaardigen.
ARISTIDES , een bewonderaar van de wetten
an LYCURGUS , verkoos eene regering uit
weinige voorname personen bestaande
(oligarchie) , boven eene volksregering,
en was derhalve de grootste tegenstander van THEMISTOCLES , het hoofd der
volkspartij. De oneenigheden tusschen
deze beide doorluchtige mannen, waren
hinderlijk voor den bloei van het gemeenebest, zoo dat ARISTIDES eenmaal zelf
uitriep , dat de Atheners nooit voorspoe-

dig zouden zijn , voor dat THEMISTOGLP$
en bij in den kerker zouden geworpen
zijn. ARISTIDES gaf echter de schoonste
proef van zelfverloochening en vaderlindsliefde door aan MILTIADES , vóór den slag
van Marathon tegen de Perzen , zijn deel
in het opperbevelhebberschap af te staan,
en zijn gedrag na den slag, toen hij den
rijken buit moest verdeelen , was niet
minder prijzenswaardig. In het jaar 491
v. C. was hij Archont of eerste overheidspersoon , welk ambt hij allerloffelijkst
bekleedde. Echter gelukte het THEMISTOCLES,
hem door het Ostracismus te doen verbannen. Bij deze gelegenheid kwam een
stemgeregtigde , die niet schrijven kon ,
en ARISTIDES niet kende , bij hem , met
verzoek om den naam van ARISTIDES op
de schelp te schrijven. « Heeft ARISTIDES
«u ooit kwaad gedaan ?» «Neen , maar
« het verdriet mij hem altijd den regt« vaardigen te hooren noemen. » ARISTIDES
schreef zijnen naam op de schelp , welke
tot zijne veroordeeling moest medewerken. Deze doorluchtige Athener werd
gebannen , doch zoodra xERxES , koning
van Perzië, Griekenland op nieuw niet
eenen inval bedreigde , werd ARISTIDES
terug geroepen ; deze verzoende zich met
THEMISTOCLES , en spande al zijne krachten
in voor de verdediging van zijn vaderland. Hij voerde het opperbevel over de
Atheners , en toonde veel geniatigdheid
in eenen twist met de Tegeaten , over
het regt , om den linkervleugel van het
verbonden, leger aan , te voeren , zijnde
dit de tweede post van eer , wijl de regtervleugel altijd den Lacedemoniërs was
voorbehouden. » Wij komen bier , » zeide
ARISTIDES , « niet om te twisten , maar om
« te vechten. Daar echter de Tegeaten
«hunne aanspraak gronden op den roem,
«zoowel vroeger als later behaald , is het
« noodig ook onze aanspraak op den
« voorrang boven de Arcadiërs bloot te
« leggen. » Na eene optelling van de
roemrijke oorlogsbedrijven der Atheners ,
vervolgde hij : « Doch het is nu geen tijd ,
« om over den voorrang te twisten. Wij
« zijn gereed u, 6 Lacedemoniërs te ge« hoorzomen , waar en tegen wien gij
« ons wilt plaatsen ; en , waar wij ook
t zijn , wij zullen u als mannen gehoor« zamen. « De Lacedemoniërs deze edele
gevoelens luide toejuichende , beslisten
dat de Atheners den linkervleugel zouden
aanvoeren. De slag werd gewonnen , en
ARISTIDES vlocht zich eenen nieuwen lauwerkrans. Hij stierf van ouderdom , omtrent 467 j. v. C. Het karakter van ARISTIDES is een der schoonste , welke de
oudheid ons aanbiedt. Aan hem komt de
-
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de zeldzame roem toe , niet alleen de
regtvaardigheid jegens zijne landgenooten
in 'acht te hebben genomen , maar ook
ten opzigte van andere volken. Hij was
een opregt vaderlander , stellende het heil
des lands boven zijne eigene eerzucht.
Daarenboven was ARISTIDES een rondborstig
vijand, een onpartijdig vriend , een eerlijk
bestuurder van het geld van anderen,
een bewaarder der nationale trouw , en
een dapper en gelukkig veldoverste. Al
deze hoedanigheden voltooiden zijn karakter , en maakten hem geschikt , om
in de stormachtige tijden , welke hij beleefde , zijn vaderland onwaardeerbare
diensten te bewijzen. ARISTIDES stierf zóó
arm , dat men in zijn huis niets vond,
waarmede de begrafeniskosten konden bestreden worden ; doch de staat belastte
zich hiermede. A1uISTIDES liet eenen zoon
na, LYSIMACHUS , en twee dochters , die
insgelijks van wege den staat werden
verzorgd. ARISTIDES armoede was geheel
vrijwillig. Toen hem op zekeren dag door
een' zijner vrienden eene aanmerkelijke
som gelds werd aangeboden, weigerde hij
dezelve , zeggende : « dat hij zich met
« meer regt op zijne armoede kon ver« heffen , dan anderen op hunne rijk
dommen , die velen slecht en weinigen-«
« goed gebruiken , en dat hij alléén zich
« over zijne armoede heeft te schamen,
«die arm is , tegen zijnen wil. »
(PLUTARCHUS. Het leven van Aristides.)
ARISTIDES , (1ELIUS) , een vermaard
redenaar der tweede eeuw , werd geboren
te Adriani in Bithynië , waarschijnlijk in
het jaar 129 n. C. Hij doorreisde viermalen geheel Egypte , drong door tot in
Ethiopië , en vestigde zich eindelijk te
Smirna , waar hij door zijne welsprekendheid grooten roem verwierf. Smirna in
t78 door eene aardbeving verwoest zijnde,
schilderde hij deze groote ramp zoo aan
af , dat de Romeinsche keizer-doenlijk
ANTONIUS dadelijk bevel. gaf , de stad te
herbouwen. Voor deze dienst rigtten de
dankbare inwoners , ter eere van ARISTIDES,
een standbeeld op in den tempel van
ESCULAAP. Men heeft van hem vijf en
vijftig redevoeringen , eenigzins in den
trant van DEMOSTHENES , den grootsten redenaar der oudheid. Ook schreef ARISTIDES
lofredenen op onderscheidene voorname
steden , zoo als Smirna , Rome , enz. De
laatste uitgave van ARISTIDES redevoeringen , met twee boeken over de welsprekendheid , verscheen in 1 829 , bij w. DINDORF , te Leipzig , in 3 deelen , 8vo.
(Penny Cyclopaedia.)
ARISTIDES , geboren te Thebe , een
der grootste Grieksche schilders en tijd-

genoot van APELLES. Eene zijner beroemdste schilderijën stelde de inneming eener
stad voor. Onder de treffendste figui e►i
zag men die eener moeder, doodeliji.
gewond , haar kind aan haren boezem
drukkende , en beangst , dat haar lieveling
het bloed , hetwelk uit de wond stroomde,
zoude inslorpen. ALEXANDER de Groote
voerde dit schilderstuk naar Pella in
Macedonië. Ook schilderde ARISTIDES een
gevecht tegen de Perzen. Dit schilder
bevatte honderd figuren , en werd-stuk
door MNASON , tiran van Elatea , ruim
beloond. De werken van ARISTIDES waren
talrijk , en vele derzelve werden met
Griekenlands roof naar Rome gevoerd,
Bij de bemagtiging van Corinthe , door
MUMMIES, gebruikten de Romeinsche soldaten de heerlijkste schilderijën , waar
ARISTIDES voor dob--onderigva
beltafels. (STRABO , p. 381.)
ARISTIPPUS, een inboorling van Cyrene,
naar welke stad de wijsgeerige secte ,
welke hij stichtte , de Cyrenische genoemd
werd. Hij bloeide 400 jaren v. C. ARIsTIPPUS verliet zijne geboorteplaats , ten
einde een leerling van SOCRATES te worden , doch de leerstellingen zijns meesters
te streng vindende , week hij verre van
dezelve af. Zijne buitensporigheden ver
weldra zijn vermogen, en nu opende-slonde
hij eene school voor de redekunde, en
was de eerste der discipelen van SOCItATES ,
die voor zijn onderwijs geld vorderde.
Na verschillende ontmoetingen te fEgina ,
Corinthe en Rhodes , bezocht hij het hof
van DIONYSIUS te Syracuse , waar hij een'
geruimen tijd schijnt gebleven te zijn.

Naderhand begaf hij zich andermaal naar
Athene. De tijd zijns overlijdens is onbekend , doch moet na 366 v. C. , hebben
plaats gehad, ARISTIPPUS was een geestig,
beschaafd man , die echter de genoegens
des levens te sterk najaagde. Ook had
hij den verderfelijker stelregel , « dat het
« vermaak de grondslag is van het men«schelijk geluk.» Zijne dochter ARETA,
beroemd door haar verstand en hare
schoonheid , was de leermeesteres van
haren zoon ARISTIPPUS , die , om hem van
zijnen grootvader te onderscheiden metrodidactos (door zijne moeder onderwezen)
werd bijgenaamd.
(RITTER, Geschichte der Philosophie.)
ARISTO1nENES , een Grieksch krijgsheld , was de zoon van NICOMEDES , een'
afstammeling der oude biessenische koningen. Verontwaardigd over de Spartaansche heerschappij , onder welke zijne
landgenooten zuchtten , verhief hij de
banier der vrijheid , 685 jaren v. C. , en
bood , door daden van bijkans romantischen
4*
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moed , -zijnen 'vijanden jaren lang kracht
wederstand. Toen de Messeniërs-daigen
hem tot hunnen koning wilden verheffen,
wees hij deze waardigheid van de hand,
en nam alleen het bestier der oorlogsaangelegenheden op zich. Om den over-

, een vorst op dit eiland , door
eene godspraak vermaand , om de dochter
van den dappersten der Grieken tot levensgezellin te kiezen , verkoos de dochter van ARISTOMENES , die haar naar Rhodus
vergezelde , alwaar hij dra overleed. Eene
moed der Lacedemoniërs eenen geduchten vol kplanting van Messeniërs, stichtte , onder
knak toe te brengen , bestond hij een zijnen zoon , de stad Messina op Sicilië,
zonderling waagstuk. Onder begunstiging 668 jaren v. C.
(BARTHELEMY , Reize van den jongen
van den nacht , sloop hij Sparta binnen,
Anacharsis. IV Deel.)
en hing een schild op aan den tempel
ARISTOPIIA NES , een Atheensch blij
van Athena of het Koperen Huis , met het
leefde omtrent het midden-speldichtr,
opschrift : « AIIISTOMENES aan de godin,
« uit den buit op de Spartanen behaald. » der vijfde eeuw v. C. , en was een tijd Na menigmaal op de Lacedemoniërs ge- genoot van EUMPIIIES , PLATO en SOCRATES,
zegevierd te hebben , werd hij eindelijk welken laatsten hij , in zijn blijspel de Wol
, bitterlijk ten toon stelde , waardoor-ken
gevangen genomen , en met eenige zijner
krijgsmakkers - geworpen in eenen afgrond dit stuk eene vermaardheid verkreeg , welke
of diepen put , Ceadas geheeten , waarin het anders niet zou verworven hebben.
later de misdadigers hunnen dood vonden. ARISTOPIIANEs heeft vier en vijftig blijspelen
Allen , behalve AIUSTOMENES , werden door geleverd, waarvan er elf zijn bewaard
den val verpletterd. Gedurende drie da- gebleven. Zijn stijl is sierlijk , zijn vergen , wachtte hij de langzame nadering nuft scherp, en zijne schildering der heer
zeden getrouw.
-schend
des doods af , toen -hij , aan de duisternis
(RUTSCHER , Aristophanes and sein Zeilgewend , eenen vos zag , die door de
lijken zijner spitsbroeders derwaarts werd
gelokt. Nu vatte hij de hoop ep om te
ontkomen ; hij greep den vos bij den
staart, on liet hem vrijheid genoeg, om
zijn eigen pad te kiezen. De ves , bragt
hem nu aan eene naauwe opening, eindigende in eene spleet , juist wijd genoeg
om het dier doorgang te verleenen.
ARISTOMENES wist deze holte te verwijden,
en keerde naar Eira terug. Het gerucht
zijner ontsnapping verspreidde zich spoedig allerwegen , doch dit verhaal was
zóó wonderlijk , dat de Lacedemoniërs er
geen geloof aan sloegen , tot dat de nederlaag eener bende Corinthiërs , die zich
bij de belegeraars van Eira wilden voegen , hen overtuigde , dat ARISTOMENES,
en geen ander , zulks had kunnen doen.
De - belegering van Eira had reeds elf
jaren geduurd , toen op zekeren stormachtigen nacht , de Messeniërs achteloos
de wacht houdende , en ARISTOMENES door
eene wond in -zijne gewone waakzaamheid
werd verhinderd , de Spartanen , door
eenen overlooper van alles verwittigd , de
wallen bezetteden. De Messeniërs vlogen
te wapen , en verdedigden drie dagen lang
de stad. Eindelijk voor de overmagt bezwijkende , zagen zij zich genoodzaakt de
stad te verlaten. AF.ISTOMENES verzamelde
de overlevenden rondom zich , plaatste
vrouwen en kinderen in hun midden , en
vroeg den vijand vrijen aftogt. De Spartanen -openden den Messeniërs hunne gelederen , liever dan deze wanhopende
schaar aan te tasten. Na Benig omzwerven
begaf ARISTOMENES zich naar Rhodus.

DAMAGETUS

aller.)

, werd geboren te Sta
jaren v. C. NICoMACHus , de-geira,384
vriend en geneesheer van AMYNTAS II,
koning van Macedonië, was zijn vader,
en zijne moeder PBAESTIS., die hem beiden
vroegtijdig ontvielen. De betrekking zijns
vaders tot AMYNTAS , schijnt hein met PHILIPPUS, AMYNTAS zoon , in kennis te hebben
gebragt , hetgeen waarschijnlijk .eerre der
redenen is , waarom deze vorst , toen hij
den troon van Macedonië beklom , ARISTOTELES tot onderwijzer van zijnen zoon
ALEXANDER verkoos. Het is hoogst waar
dat ARISTOTELES zich in zijne eerste-scbijnlk
jaren toelegde op de ontleed- en geneeskunde , doch tevens niet geen minderen
ijver op de natuurkunde en wijsbegeerte.
Zijne begeerte om kundigheden te verzamelen , alsmede zijne•buitengewone scherpzinnigheid en schranderheid , trokken ras
de aandacht van PLATO. Deze noemde
hem het verstand der school en zijne woning het huis van den lezer. Ook geide
PLATO , dat ARISTOTELES een' toom noodig
had , en zijn medeleerling XEN®CRATES de
spoor. Wanneer AIUSTOTELES des nachts
studeerde , hield hij boven een bekken
een' koperen -bal in de hand , ten einde
door het geraas van den vallenden bal
wakker te worden , wanneer hij mogt ingesluimerd zijn. De roem dien ARISTOTELES
zich als wijsgeer en geleerde had verworven , deed PHILIPPUS van Macedonië besluiten , om hem tot leermeester zijns
veertienjarigen zoons ALEXANDER te benoemen ; deze betrekking duurde acht jaren.
ARISTOTELES

,
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Toen ALEXANDER zijnen krijgstogt naar Azië
aanving , keerde ARISTOTELES naar Athene
terug , waar hij zijne school opende in
een gebouw het Lyceum genaamd , waarachter zich een uitgestrekte tuin bevond.
Hij stichtte de Peripatetische secte (de
wandelaars) , aldus geheeten , omdat ARISTOTELES zijne lessen gaf , terwijl hij in
zijnen tuin heen en weder wandelde.
Onder de werken van ARISTOTELES in dit
tijdvak behooren zijne verhandelingen
over de natuurlijke historie. ALEXANDER,
met het plan zijns meesters ingenomen,
beval duizenden personen, in Azië en Griekenland , die van de j.agt , de vogel- en
vischvangst leefden , of die het opzigt
hadden over diergaarden , kudden , bijënkorven , vischvijvers of vogelvlugten , om
ARISTOTELES de noodige bouwstoffen voor
zijn werk te verschaffen. Daarenboven
ontving ARI5T5TELES van ALEXANDER 800
talenten , om zijne navorschingen betrekkelijk de natuurlijke historie , voort te
zetten. Na verloop van dertien jaren,
was ARISTOTELES genoodzaakt Athene te
verlaten , wijl men hem beschuldigde de
goden te verachten. Hij begaf zich nu
naar Chaleis , op Eubea , waar hij in den
ouderdom van drie en zestig jaren , 322
jaren v. C. overleed. ARISTOTELES was in
alle toen bekende wetenschappen bedreven , en breidde dezelve in zijne schriften
uit, door al de hulpmiddelen zijner groote
verstandelijke vermogenls. Schoon de werken van ARISTOTELES veel van het gezag,
hetwelk men langen tijd aan dezelve toekende , verloren hebben , zal echter zijn
naam steeds als een van de grootste
wijsgeeren der oudheid, vereerd worden.
(Biographie Universelle.)
ARIUS , zag het levenslicht te Cyrenaica
in Afrika ; de juiste tijd zijner geboorte
schijnt onbekend. Hij onderscheidde zich
door persoonlijke schoonheid , bevallige manieren , uitgebreide geleerdheid, klemmende welsprekendheid en strenge leefwijze.
Men heeft hem , doch zonder genoegzamen
grond , beschuldigd van rustelooze zucht
naar roem en nieuwigheden. Hij was priester van de kerk te Alexandrië , en stichtte
in den beginne der vierde eeuw de Ariaansche secte , welke beweerde dat de
Zoon uit niets geschapen was vóór de
schepping van het heelal , en slechts God
kon genoemd worden ten opzigte zijner
deelachtigheid aan buitengewone krachten.
Ook ontkende ARIUS de volkomene gelijkheid en de gelijk-eeuwigheid van den Zoon
met den Vader. Ten einde zijne gevoelens
onder de lagere volksklassen te verspreiden,
maakte hij , op algemeen bekende zangwijzen , liederen voor matrozen , molenaars

en reizigers. Het werk van ARIus , Thaleia
geheeten , bevatte godsdienstige leerstellingen in proza en poëzij. Zijne gevoelens
werden door de kerkvergadering van Nicea
voor kettersch verklaard , en ARIUS gebannen. Eindelijk terug geroepen , stierf hij
in het jaar 33 , vermoedelijk aan vergift,
hem door zijne vijanden toegediend.
WALCH , Historie der Ketzereien.)
ARHWRIGHT , Sir RICHARD) , een
dier buitengewone menschen wier vernuft
en scherpzinnigheid eenen grooten invloed
hebben gehad op den toestand der beschaafde maatschappij. Hij werd den 23sten
Decemher 1732 te Preston geboren. Zijne
ouders waren geringe , doch eerlijke lieden , en RICHARD was de jongste van dertien kinderen. Hij werd te Bolton barbier,
eene bezigheid welke hem weinig onder
wereld beloofde , en waar--scheidng
schijnlijk is het, dat , indien hij dit beroep
had blijven uitoefenen , de sluimerende
vermogens van zijnen geest onder de
zorgen aan zulk een nederig handwerk ver
geheel zouden verstikt en dus-bonde,
voor de menschheid verloren gegaan zijn.
Omtrent den jare I760 legde hij het
scheermes neder , en werd handelaar in
haar. Dit artikel kocht bij overal op,
en verkocht het in eenen toebereiden staat
aan de pruikmakers. Daar ARKWR1GILLT het
haar wist te verwen, won hij hiermede
veel geld , en bevond zich weldrain ruimere
omstandigheden. Nu begon hij zich op de
werktuigkunde toe te leggen. Zijne eerste
poging was om de eeuwigdurende beweging te vinden. Zijn geest eenmaal deze
rigting genomen hebbende was het niet
vreemd , dat hij , levende in eene stad
waar het fabrijkwezen in hoogen bloei
stond , en men aan al de aanvragen niet
kon voldoen , er op bedacht was , een
werktuig uit te vinden waardoor het katoenspinnen veel bespoedigd kon worden.
Dit gelukte hem ; hij vroeg en verkreeg
octrooi voor zijne uitvinding , en verzamelde , als eigenaar eener uitgebreide
calicot-fabrijk te Cromford, in het graafschap Derby , eet vermogen van zes millioen gulden. Hij stierf in 1792 , en is
een schitterend bewijs, dat talent, gepaard
niet volhardende vlijt, de grootste moeijelijkheden te boven komt.
(Library of entertaining Knowledge.)
ARLOTTO-MAINARDO, in 1395 te
Florence geboren , en in 1483 gestorven ,
was een parochie-geestelijke in het bisdom
Fiesole. Zijn grootste roem bad echter
geene betrekking op zijn ambt , maar zijne
boerterijën en luimige gezegden , welke
ieder in den mond had , deden hem de
(

,

gunst van verscheidene vorsten winnen,
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die hem met aanzienlijke geschenken overlaadden. ARLOTTO was geen gewone potsenmaker ; scherts en gezond verstand
gingen meestal bij hem gepaard, Na zijnen
dood heeft men eene verzameling zijner
vernuftige gezegden uitgegeven.
(Dictionary of Biography.)
ARMiNItTS, (JACOBUS) , werd geboren
te Oudewater in 1560. Zijn eigenlijke
naam was JAKOB HARMSEN ; hij verloor
reeds als kind zijnen vader. Het gebeurde
echter , dat er zich te Oudewater een
priester bevond , THEODORUS EMILIUS geheeten , vermaard wegens zijne geleerdheid
en vroomheid , die de Roomsche kerk had
verlaten , en van plaats tot plaats was
gevlugt , ten einde aan zijne vervolgers
te ontkomen. Deze, begaan met den armoedigen toestand van den jeugdigen ARMINIUS , nam hem onder zijne zorg , onderwees hem in de geleerde talen , en prentte
hem menige les van werkdadige vroomheid
in. Weldra was EMILIUS met de buitengewone talenten en snelle vorderingen van
zijnen jeugdigen kweekeling zóó ingenomen,
dat hij zijne opvoeding voorzette tot hij
bekwaam was naar de hoogeschool te vertrekken. Het schijnt , dat EMILLUS , eenigen
tijd vóór zijnen dood , met zijnen kweekeling te Utrecht is gaan wonen. Kort na
deze treurige gebeurtenis vond de in rouw
gedompelde jongeling eenen beschermer
in RUDOLF SNELL , een' Hollander van geboorte , die , uit hoofde van den inval der
Spanjaarden in Bessen , genoodzaakt was
geweest Marburg (zijne woonplaats) , te
verlaten. SNELL was zelf zeer bedreven in
de wiskunde. Hij keerde weldra naar Hessen
terug , en nam zijnen jeugdigen kweekeling mede; doch naauwelijk waren zij ter
bestemder plaatse aangekomen of men
kreeg de tijding , dat de Spanjaarden de
stad Oudewater stormerderhand ingenomen,
en al de inwoners vermoord hadden. ARMINIUS reisde nu terstond naar zijne geboorteplaats. Bij zijne komst vond hij niets
dan eenen puinhoop ; alle huizen waren
verbrand , en zijne moeder, zijn broeder,
zijne zuster en verdere bloedverwanten ,
gelijk bijkans al de inwoners , vermoord.
Hij vertrok terstond weder naar Hessen,
en legde de geheele reis te • voet af. Hier
bleef hij echter niet lang. Vernemende
dat door de zorg van den prins van Oranje
te Leyden eene hoogeschool was gesticht,
begaf hij zich weder naar Holland , en
eerst naar Rotterdam , destijds eene schuil
voor de overlevende slagtoffers van-plats
Oudewater en eene menigte vlugtelingen
unit Amsterdam. Te Rotterdam gekomen ,
werd ARMINIUS opgenomen in het huisgezin van PETRUS BERTIUS, wiens zoon naUer-

hand eene lofrede op ARMINIUS heeft
geschreven. Naderhand zond BERTius hem
met zijnen zoon , (insgelijks PETRUS geheeten) , naar de hoogeschool te Leyden.
Hier was de jonge BERTIUS de bestendige
medgezel van ARMINIUS , dien hij beschrijft
als met ongewone vlijt en volharding zijne
studiën voortzettende. ARMINIus beoefende
de dichtkunst , de wiskunde en wijsbegeerte, en werd het sieraad en het voorbeeld
zijner medestudenten. Nadat ARMINIUS omtrent zes jaren te Leyden had vertoefd,
zond hem de regering van Amsterdam,
getroffen door den ongemeenen roep , die
van zijne schitterende talenten uitging ,
op hare kosten , in 1582 , naar Geneve ,
toen de hoofdzetel der hervormde Calvi
kerken. Hier genoot hij het onder--nistche
wijs van den beroemden BEZA , den vriend
en opvolger van CALVIJN. In den jare 1586
deed ARMINIUS eene reis naar Italië , derwaarts gelokt door den wijsgeerigen roem
van ZABARELLA van Padua , wiens voorlezingen hij vlijtig bijwoonde. In 1587 kwam
ARMINIUS in het vaderland terug , maar
vond zijne beschermers sterk tegen hem
ingenomen. Men had uitgestrooid , dat
hij de Roomsch-Katholijke kerk was toegedaan , dat hij de voeten van den paus
had gekust , en een vriend was derJezuiten,
ja zelfs, dat hij de protestansche godsdienst
had afgezworen. Dit alles was valsch.
Doch zijne tegenwoordigheid deed spoedig
den laster verstommen. In 1588 werd hij
te Amsterdam als predikant beroepen , waar
hij weldra grooten toeloop kreeg. Zijne
welluidende liefelijke stem , zijne houding ,
zijne uitstekende bekwaamheden en fijne
beschaving alles liep te zamen , om hem
algemeen bemind te maken. En toen in
1602 de pest in Nederland uitbrak , die
vooral in Amsterdam groote verwoestingen
aanrigtte, onderscheidde ARMINIUS zich boven andere leeraren van de godsdienst
door belangstelling in het eeuwig welzijn
zijner geloofsgenooten , die hij in hunnen
vreesselijken nood trouwhartig bijstond.
In 1603 werd ARMINIUS als hoogleeraar te
Leyden beroepen. Alleen door tusschenkomst der Leydsche curatoren en eenige
voorname staatspersonen kon de synode
van Amsterdam bewogen worden , om ARMINIUS vrijheid te verleenen, de gemeente
van Amsterdam te verlaten ; een sprekend
bewijs hoe sterk men destijds aan hem
gehecht was.
Men zegt dat GOMARUS , een beroemd
hoogleeraar in de theologie te Leyden, zich
tegen de benoeming van ARMINIUS had aan
ARMINIUS te Leyden geves--gekant.Zodr
tigd was , had hij met zijnen nieuwen
ambtgenoot GoMARUS eene vriendschappelijke
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bijeenkomst , waarin ARMINIUS zich zoo onbewimpeld tegen de leerstellingen , van
PELAGIUS verklaarde , dat GOMARUS betuigde
daarmede volkomen genoegen te nemen.
Doch het volgende jaar hield ARMINIUS
voorlezingen over de predestinatie (voorbeschikking) , waarin hij beweerde dat
God van eeuwigheid besloten had den geloovigen de zaligheid te schenken en de
onboetvaardigen te straffen , het eene tot
verheerlijking zijner glorierijke genade,
het andere tot staving van zijne magt en
zijnen afkeer van de zonde. GOMARUS viel
openlijk deze leerstellingen aan ; ARMINIUS
antwoordde , en alzoo begon een twist,
welke nog niet geheel is uit den weg
geruimd. De studenten der hoogeschool
namen weldra deel aan dezen strijd , en
omhelsden meerendeels de gevoelens van
ARMINIUS, wiens collegie altijd opgepropt
vol was.
Inmiddels begonnen ook de leeken partij
te trekken , wijl de predikanten zich meestal
onder de banier van GOMARUS schaarden,
zoodat geheel Nederland zich spoedig als
in eenen staat van religie-oorlog bevond.
De geschillen rezen eindelijk zóó hoog,
dat ARMINIUS en IIITENBOGAART den StatenGeneraal verzochten eene algemeene synode
zamen te roepen, voor welke ARMINIUS zich
zou kunnen verdedigen. Het hof van Holland vergaderde , om ARMINIUS en GOMARUS
te hooren , en den uitslag daarvan was,
dat het hof oordeelde , dat de geschillen
tusschen de beide partijën over zulke
moeijelijke punten van weinig of geen
belang liepen , dat men ten opzigte derzelve het eene of andere gevoelen kende
omhelzen , zonder , aan het geloof of aan
de kerk te kort te doen. Hierop gelastten
de Staten- Generaal , dat de beide partijen
den twist zouden staken , en niets tegen de
geloofsartikelen of den catechismus leeren.
De welmeenende poging der regering , om
aan deze godsdienst - geschillen een einde
te maken , was vruchteloos. GOMARUS en
ARMINIUS hunnen godgeleerden kampstrijd
voortzettende , volgden de studenten der
hoogeschool dit voorbeeld , en weldra nam
elkeen weder deel aan dezen noodlottigen
twist. In hetzelfde jaar werd ARMINIUs door
de Staten- Generaal gedagvaard, om voor
hen in den Haag te verschijnen , en zijne
gevoelens bloot te leggen. Dit deed hij
in de beroemde Declaratio, in zijne werken
te vinden. De Staten- Generaal waren destijds gunstig voor ARMINIUS gestemd. Doch
de geschillen in het volgende jaar (1609)
met toenemende hevigheid gevoerd wordende, dagvaardden zij ARMINIUS en GOMARUS,
om andermaal voor hen te verschijnen,
elk vergezeld van vier predikanten , ten
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einde met elkander , in hunne tegenwoordigheid , de verschilpunten te behandelen.
Deze zamenkomst werd door eene ongesteldheid van ARMINIUS spoedig afgebroken.
GOMARUS en zijne vrienden drongen aan
op eene algemeene synode , wel wetende
dat de meerderheid der predikanten op
hunne zijde was. nUITENBOGAART een boe
hier tegen -zemvri;ndaARMINUS,ws
doch ARMINIUS gaf zijne toestemming met
de aanmerking echter , dat hij niet hoopte
dat Satan den voorzitterstoel zoude be,

kleeden.
Intusschen stierf ARMINIUS den 19 October
1609. Zijne laatste ziekte was zeer pijn
koorts , hoest , uitering door gebrek-lijk;
aan voeding en jicht sleepten hem ten
grave. Niettegenstaande al dit lijden ,
stierf hij zeer kalm en onderworpen ,
klagende over de onheilen waaraan de
kerk was blootgesteld , en ernstig voor
haren vrede en voorspoed biddende. In'
zijnen uitersten wil , op zijn doodbed gemaakt , betuigt hij plegtig , dat hij in alle
eenvoudigheid en opregtheid des harten
getracht had de waarheid in de Schrift te
zoeken , en dat hij nimmer iets gepredikt
of geschreven had , dat hij niet geloofde
met haar overeen te stemmen. Zijne
zinspreuk was : «Een goed geweten is
« een paradijs. »
Dit artikel is hoofdzakelijk ontleend uit
de Biblical Repository.
ARMINMUS of MERMAN, de bevrijder
van Germanië, was een zoon van SIGIMER,
opperhoofd der Cherusken. Als gijzelaar
naar Rome gezonden , werd hij aldaar
opgevoed , diende met onderscheiding in
de Romeinsche legers , en werd door AUGUSTUS tot burger en ridder verheven. Hij
liet zich echter door de eerbewijzingen
van de verdrukkers zijns vaderlands niet
verblinden. De Germanen tot opstand
aangezet hebbende , versloeg en doodde
hij VARUS, en verdelgde bijkans geheel het
Romeinsche leger in het Teutoborger bosch,
in het 9de jaar na CHRISTUS. Hij werd in
het 39$te jaar zijns ouderdoms vermoord.
(E. M. ENGELBEr.TS, Aloude staat der

Nederlanden.)
ARNAUD , (P. TH. M. BACULARD D'),

een vruchtbaar schrijver en tooneeldichter,
geboren te Parijs in 1 718 , en in dezelfde
stad in 1805 overleden. Aanvankelijk
door VOLTAIRE niet raad en daad geholpen ,
toonde deze zich later zeer vijandig tegen
ARNAUD , toen FREDERIK de Groote hem naar
Berlijn had geroepen , hem niet alleen
zijnen OVIDIUS noemende , maar ook een
dichtstuk aan ARNAUD rigtte , hetwelk met
deze regelen sloot:
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boek over het ware Christendom , met het
oogmerk , om de studie der godgeleerdheid vooral eenen werkdadigen invloed
te doen hebben op het zedelijk gedrag der
protestanten. « De godgeleerdheid , a zegt
hij , « is niet eene bloote beschouwende
VOLTAIRE vond deze vergelijking niet
zeer vleijend, en wreekte zich aan ARNAUD «wetenschap, een tak van beschaafde stu
en zijn dichterlijk talent door de bitterste «die , maar eene levendige ondervinding en
spotternijën. ARNAUD verliet Berlin, be- . eene vruchtgevende oefening des geestes.
gaf zich naar Dresden , waar hij tot le- «Wij behooren ons niet met een dood en
gatieraad benoemd werd , en keerde van « dor geloof te vergenoegen ; een waarachtig
daar naar Frankr ijk terug. Hij hield zich «geloof moet worden voorafgegaan door
nu bij uitsluiting met de beoefening der «berouw , vergezeld van liefde , en gevolgd
fraaije letteren bezig. Zijn tooneelarbeid «door eene vernieuwing des harten. a
heeft weinige waarde ; doch les épreuves Dit werk , eerst in het Hoogduitsch uitdu sentiment , les délassements de l'homme gegeven , werd vertaald in het Latijn,
sensible , les loisirs utiles en eenige andere Fransch , Deensch , Nederduitsch , Bozijner werken hebben meer roem verwor- heemsch en Engelsch , en is door MOSHEIM ,
ven. Gebrek aan verstandige spaarzaamheid professer FRANK van Halle , Dr. SPENCER
was oorzaak , dat ARNAUD op den hoogen en andere voorname godgeleerden hoog
ouderdom van 86 jaren in behoeftige geprezen. Men noemde het den protestanomstandigheden overleed.
sehen THOMAS a KEMPIS. ARND was een groot
(Conversation-Lexicon.)
voorstander van werkdadige godsvrucht.
Daarom werd hij door de uitsluitende
ARNAULD, (HENRI) , een Fransch
geestelijke , de zoon van een' beroemd voorstanders der genadeleer beschuldigd
advocaat , werd geboren in 1597. Nadat te veel aan de kracht en het vermogen
hij zich van eenige gewigtige zendingen van den mensch , om zijne eigene bekeeaan het hof van Rome en andere Italiaan ring te bewerken, toe te schrijven. Osistaten , naar genoegen had gekweten,-sche ANDER van Tubingen bestreed hem in zijnen
werd bij tot bisschop van Angers verheven. Judicium Theologicum , echter wordt ARMD'S
Zijne vroomheid en liefdadigheid waren boek nog als eene der beste verhandelingen
voorbeeldig , en de eenige keer dat hij over de christelijke zedekunde beschouwd.
zijn bisdom verliet was , om den vorst ARND was eerst predikant te Quedlinburg ,
van Tarente met diens vader te verzoenen. en daarna te Brunswijk. In de laatste
De inwoners van Angers zich aan opstand stad maakte bij grooten opgang , doch
hebbende schuldig gemaakt, bedreigde de hierdoor verwekte hij zich vijanden , die
koninginne- moeder de stad met eene strenge hem , als ware het , noodzaakten de stad
kastijding, en bleef lang onverbiddelijk. te verlaten ; hij vertrok naar het dorp
ARNAULD redde haar eindelijk, zeggende
Eisleben , waar bij eenige jaren vertoefde.
aan de koninginne- moeder, toen hij deze In 1611 beriep GEORGE hertog van Lu
bet heilige avondmaal toediende : « Ont- nenburg hem naar Celle , en benoemde
a vang , mevrouw ! dit bondzegel van uwen hem later tot surperintendent- generaal over
« God, die zijnen vijanden vergaf, zelfs toen al de kerken van het hertogdom. ARND
« hij aan het kruis stierf. a Tegen eenen overleed in 1621 te Celle. Hij predikte
vriend , die bij hem aandrong , om ten nog eenige uren vóór zijnen dood uit
minste één' dag in de week rust te ne- Psalm 126 : « die met tranen zaaijen zulmen , antwoordde hij : «Ik wil zulks gaarne, « len met gejuich maaijen. a Naar huis
«indien gij mij één dag in de week kunt keerende , zeide hij tot zijne vrouw , dat
« aanwijzen , dat ik geen bisschop ben. « hij zijne lijkrede had gehouden. Hij verDeze waardige prelaat stierf in 1692, droeg de aanvallen en vervolgingen zijner
diep betreurd door zijne kudde , die hem vijanden met de grootste zachtmoedig
als een' heilige beschouwde. Zijne staatzijne liefdadigheid omtrent de armen-heid;
kundige onderhandelingen werden in 1748 ging de beperktheid zijner inkomsten te
in vijf boekdeelen uitgegeven.
boven , zoodat onkundigen onderstelden,
(Dictionary of Biography.)
dat hij den steen der wijzen had gevonden.
ARND , (JOHANN) , werd in 1555 te
ARND'S geliefkoosde schrijvers waren ST.
Ballenstadt in het hertogdom Anhalt ge- BERNARD , THOMAS a KEMPIS en TAULER.
boren. Hij studeerde aanvankelijk in de
ARNOBIUS , bijgenaamd de oude , om
geneeskunde, doch daarna in de godge- hem van eenen bisschop in Gallië te onleerdheid, en werd Luthersch predikant. derscheiden , onderwees de redekunst te
Treurende over de verslapte zeden onder Sicca , in Afrika , en was oorspronkelijk
de Duitsche protestanten, schreef lij een een ijverig afgodendienaar. Gedurende de
" Déji I'Apollon de Ia France
( S'acbemine it sa décadenee;
(t Venez briller à votro tour.
Elevez-vous , s'il baisse encore;
cc Airisi le couchant d'un beau jour
u Promet une plus belle aurore.))

AIINOUD--.RSA.
vervolging onder DIOCLETIANUS , werd hij
tot het Christelijk geloof toegebragt. Ter
verdediging dezer belteering , schreef hij
eenige disputatiën in levendigen stijl, welke
nog bestaan. a 0, welke blindheid ! » roept
hij ergens uit , « o , welke blindheid ! « Nog
«onlangs vereerde ik beelden uit vuurovens gekomen, en goden met den hamer
« op het aanbeeld gesmeed ! Als ik een'
«gladden gezalfden steen zag , sprak ik tot
« denzelven als tot een levend wezen , en
«smeekte den gevoelloozen steen gunsten
«af , en lasterde zelfs de valsche goden,
« door hen als stokken , steepen en beenderen te beschouwen , of mij te verbeel.
u den , dat zij in dergelijke dingen woonden.
a Nu weet ik wat dit alles is ; want een
« groot leeraar heeft mij op den weg der
« waarheid geleid. » Het schijnt dat ARNOBIUS , door eene naauwgezette lezing
van het Nieuwe Testament , voornamelijk
van de Evangeliën , tot deze kennis der
waarheid is gekomen. Hij wederlegde de
beschuldiging , (welke de vervolging onder
IMOCLETIANUS had uitgelokt) , dat de openbare
rampen des rijks het gevolg waren van de
verspreiding des Christendoms , waardoor
de goden algemeen werden veronachtzaamd.
ARNOBIUS beantwoordde dit, zeggende : « In« dien de menschen in plaats van zich op
« hunne eigene voorzigtigheid te verlaten,
« en hunne eigene neigingen te volgen ,
« trachtten om aan de leer van CHRISTUS
« te gehoorzamen , welke vrede en zalig
aanbrengt , zou de wereld weldra-«heid
« eene nieuwe gedaante krijgen , en het
« ijzer, dat in den krijg tot vernieling wordt
« gebruikt , zou aan de werken des vredes
« dienstbaar zijn. » ARNOBIUS zich tot de
Heidenen wendende, vervolgde : « Indien
« gij door vromen ijver voor uwe godsclienst bezield waart , zoudt gij die boeken
« verbrand en die schouwburgen vernield
« hebben , in welke de schande der goden ,
« dagelijks, door onwelvoegelijke vertoonina gen

wordt verkondigd. Waarom zouden

« onze boeken in het vuur geworpen , en
a onze vergaderplaatsen verwoest worden,
« waarin men den hoogsten God vereert

cen aanroept , om genade en vrede voor
« de overheidspersonen , de legers en den
« keizer ? — om vreugde en rust voor de
« levenden en degenen die van de banden
« des ligchaams verlost zijn , — boeken en
« plaatsen waarin niets verkondigd wordt
« dan wat geschikt is om menschen aan
« te sporen tot liefdadigheid , zachtmoedig «held , nederigheid, kuischheid en mildda« digheid in het uitdeelen hunner goederen,
« een ieder als zijnen naaste beschouwende , vereenigd door éc^nen band van
«broederlijke liefde. A De tijd van AR5o
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BIUS overlijden is onbekend. De disputatiën
van ARNOBIUS

zijn door JOACIIM OUDAAN in

het Nederduitsch overgebragt, en in 1677
te Harlingen in 8vo. uitgegeven.
(NEANDER , Allgerneine Geschichte der

Christ/ic/zen Religion and Kirehe.)
AR1OUD , de derde der Hollandsche
graven , is zijn vader DIRK II in 988 opgevolgd. In den aanvang zijner regering
onderwierp hij de Westvriezen ; doch dit
vrijheidlievende volk , 's graven juk weldra
moede , vatte weder de wapenen op , en
verdreef de grafelijke regters en bevelhebbers. ARNOUD bragt in 993 een aanzienlijk leger op de been , en sloeg zich,

den [ ttn October , omtrent het dorp
Winkel neder , en verschanste zich aldaar,
om niet door den vijand overvallen te
worden. Doch alvorens dit werk voltooid
was , werden de Hollanders door de Westvriezen verontrust. Nu vielen er verscheidene schermutselingen voor , die weldra
in eenen algemeenen strijd eindigden. De
Vriezen stonden pal , en vochten als wanhopenden. Nu bestond ARNOUD eene stoute
daad of liever een onbezonnen waagstuk.
Met weinige uitgelezene mannen werpt
hij zich te midden der vijandelijke slagorde,
houwt vreesselijk om zich heen , en blijft

voortstrijden , schoon door eene groote
overmagt ingesloten wordende. Eindelijk
bezweek de wakkere graaf onder de slagen
zijner verbitterde vijanden. Daar neen het
als eene onuitwischbare schande rekende ,
de dooden in 's vijands magt te laten,
ontstond rondom zijn lijk een bloedig
gevecht , hetwelk geen einde nam voordat
de Hollanders het lijk van hunnen geliefden
vorst in veiligheid hadden gebragt. ARNoUD was om zijne godsvrucht beroemd,
en werd door den paus onder het aantal
heiligen opgenomen. hij had vijf jaren
geregeerd , en werd in de abdij van Egmond
bij zijnen vader begraven.
(L . SMIDS , Korte Levenschets en Afbeeldingen der graven van Holland.)
ARRIA , eene aanzienlijke Romeinsche
vrouw , (gehuwd aan CECINA PETUS) , wier
sterkte van geest en ongemeene huwelijkstrouw haren naam hebben vereeuwigd.
Verscheidene daden van heldhaftige standvastigheid werden bekroond met eene edele
zelfopoffering. Haar echtgenoot tegen keizer
CLAUDIUS opgestaan zijnde , en het onderspit
hebbende gedolven , ontving bevel , om
zich zelven te dooden. ARRIA hem ziende
aarzelen , greep eenen dolk , bragt daar
zich zelve eene doodelijke wond toe,-med
en bood hein toen dienzelfden dolk aan,
zeggende : «PETUS ! het is niet pijnlijk ! »
(Dictionary of Biography.)
ARSAC ES I , as de stichter van de

ARTA—ARTE.

M

geduchte monarchie der Parthen , welke
naderhand de hechtste slagboom werd tegen
de uitbreiding der Romeinsche heerschappij
in het Oosten. Zijne afkomst is twijfel
doch zijn moed onbetwist. Gevoelig-achtig,
over eene onnatuurlijke beleediging zijnen
jongeren broeder door eenen landvoogd
aangedaan , verhief hij in Parthië de banier des opstands tegen den Syrischen
koning SELEUCUS , en had het geluk zijne
landgenooten van net uitheemsche juk te
bevrijden , en werd uit dankbaarheid ten
troon verheven. Hij veroverde Hyrcanië,
en regeerde voorspoedig acht en dertig
jaren. Men zegt dat ARSACES in eenen
veldslag tegen ARIARATHES IV , koning van
Cappadocië is gesneuveld. Uit de magere
berigten , welke wij van hem hebben,
blijkt het echter genoegzaam , dat ARSACES
een gelukkig , voorzigtig en bekwaam vorst
is geweest , en omtrent 250 jaren v. C.
bloeide. Zijne opvolgers noemden zich
te zijner eere Arsaciden.
(Penny Cyclopaedia.)
ARTABANUS , de laatste vorst der
Parthen. Hij volgde zijnen broeder op,
en regeerde voorspoedig, tot dat de Romeinsche keizer sEPTIMUS SEVERUS plotseling
in zijn land viel , en de hoofdstad Ciesiphon verwoestte , in het jaar 199. CARA CALLA , zoon en opvolger van sEVERUS ,
griefde hem nog bitterder. Deze wreed
, ARTABANUS dochter ten huwelijk-ard
gevraagd en gekregen hebbende, verscheen
aan het hoofd van een talrijk leger in
Parthië , en rigtte , te midden der huwelijksfeesten , een gruwelijk bloedbad
aan , waarin vele voorname Parthen omkwamen ; ARTABANUS ontsnapte ter naauwernood. Verontwaardigd over zulk eene
ongehoorde beleediging , verzamelde ARTABANUS een aanzienlijk leger. Na eenen
hardnekkigen en onbeslisten tweedaagschen
strijd, traden de Romeinen met ARTABANUS
in onderhandeling. CARACALLA , op wien
de koning der Parthen het meest ver
vermoord en door-biterdwas,nuch
NACRINUS opgevolgd zijnde, kwam de vrede
gemakkelijk tot stand. De Romeinen
gaven al de gevangenen terug , alsmede
den buit , dien zij bij de verovering van
Ctesiphon bekomen hadden. Deze voldoening was echter duur gekocht , want dezelve gaf aanleiding tot den val van het
rijk. ARTAXERXES, anders ARDESHIR geheeten, maakte zich den door den krijg
verzwakten toestand des rijks ten nutte,
om de Perzen tegen de Parthen op te
zetten. Nadat deze opstand drie jaren
geduurd had, ontmoette de koning zijnen
oproerigen onderdaan, ieder aan het hoofd
van een magtig leger. De slag, die
-
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hierop volgde , duurde drie -dagen. ARTABANUS werd eindelijk verslagen , gevangen genomen en ter dood gebragt in het
jaar 229. De Parthen werden nu onderdanen der Perzen, nadat hun rijk 475
jaren bestaan had.
(BAYLE , Anc. Aniv. Hist. V. XI.)
ARTEJ)I, (PETER), een beroemd natuurkundige, de tweede zoon van oLAUs
ARTEDI , werd den 228ten Februarij 1705
geboren te Anund , in Ingermanland,
eene Zweedsche provincie. Daar hij veel
talent verried en een goed geheugen
bezat , bestemde men hem voor den
geestelijken stand ; maar , nadat hij zijne
studiën te Normaling had begonnen , waar
zijn vader predikant was , lokte eene
heimelijke aandrift hem naar de Bothnische golf, om de visschen gade te slaan.
Ook onderzocht hij naauwkeurig de planten , inzonderheid die , welke bij de landhuishoudkunde in aanmerking komen.
In 1716 werd hij naar de school van
Hernösand gezonden , waar hij , terwijl
anderen hunne vrije uren in het spel
verbeuzelden , zich aan de studie der
visschen toewijdde, en planten en kruiden
verzamelde. In 1724 begaf zich ARTEDI
naar de hoogeschool van Upsal , om in
de wijsbegeerte en godgeleerdheid te studuren ; doch allengs gaf hij deze wetenschappen op , en bepaalde zich eindelijk
geheel bij de natuurlijke geschiedenis.
LINNAEUS in 1728 insgelijks aan de hoogeschool te Upsal komende , om in de geneeskunde te studeren , deed onderzoek
wie onder de studenten het meest uitmuntte. PETER ARTEDI werd hem door allen genoemd , en nu zocht hij zijne
vriendschap. Volgens LINNAEUS beschrijving
van hem omtrent dezen tijd , was ARTEDI
lang, schraal, had lang zwart haar, en een
gunstig voorkomen. LINNAEUS en ARTEDI
leefden, gedurende zeven jaren, te Upsal
in ongestoorde vriendschap , wedijverende
met elkander in het beoefenen der natuurlijke geschiedenis. ARTEDI overtrof
LINNAEUS in de kennis der visschen en
halfslachtige dieren , terwijl deze meer
bedreven was in de kennis der vogelen
en insekten. Toen LINNAEUS naar Lapland
en ARTEDI naar Engeland zou vertrekken , maakten zij elkander over en weder
erfgenaam van hunne verzamelingen en
handschriften , de overlevende zich tevens
verbindende , om die handschriften in 't
licht te geven , welke waardig werden
gekeurd , om aan het publiek te worden
aangeboden.
In September 1734 , zeilde ARTEDI van
Stokholm naar Londen , waar hij gunstig
werd ontvangen , vooral door Sir HANS
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zijn verblijf te Londen
schreef hij de voorrede zijner Ichthyologia
(beschrijving der visschen).
Nadat LINNAEUS in 1735 de Laplandsche
reize had volbragt , begaf hij zich naar
Leyden , alwaar zijn vriend ARTEDI hem
spoedig kwam opzoeken. ARTEDI besloot
echter weldra naar zijn vaderland terug
te keeren , uit vreeze van anders in
geldverlegenheid te geraken ; doch een
geheel ander lot wachtte hem. De beroemde ALBERT SEBA, een bejaard en ver
apotheker te Amsterdam , die een-mogend
hoogst merkwaardig museum van natuur
historie verzameld , en reeds twee-lijke
boekdeelen over viervoetige dieren en
slangen had uitgegeven , deed bij LINNAEU5
aanzoek , om hem behulpzaam te zijn in
het voltooijen van het derde deel , hetwelk over de visschen handelde. Doch
LINNAEUS aan G. CLIFFORD , een' Hollandsch
regtsgeleerde en een' beroemd liefhebber
der kruidkunde , groote verpligting heb
wees sEBA's aanbod van de band,-bend,
maar beval hem zijnen vriend ARTEDI
aan , die deze nieuwe betrekking gaarne
aanvaardde. Intusschen bleven ARTEDI en
LINNAEUS elkander bij voortduring de i e
diensten bewijzen , vooral in-langrijkste
hunne wederzijdsche studiën. Deze genoegelijke en vruchtbare wisseling van
denkbeelden , werd op de smartelijkste
wijze afgebroken. Op den 21sten September 1735 viel ARTEDI , van SEBA'S huis
naar zijn logement terugkeerende , onopSLOANE. Gedurende

gemerkt in eene der stadsgrachten , en
eerst den volgenden morgen , werd zijn
lijk opgevischt. ARTEDI had naauwelijks
den ouderdom van dertig jaren bereikt.
LINNAEUS noemde hem de eer en liet sieraad van zijn vaderland. Uit hoofde der
vroeger gemaakte wederzijdsche overeen
vorderde LINNAEus de handschriften-komst,
van zijnen overledenen vriend ; doch de

Waard weigerde dezelve af te geven,
dreigende dezelve te verkoopen , omdat
ARTEDI hem nog eene kleine som schuldig was. Doch de heer CLIFFORD trad
bemiddelend tusschen beiden , voldeed
den waard , en stelde LINNAEUS de wetenschappelijke erfenis zijns vriends ter
halld. CUVIER en VALENCIENNES spreken
in hunne Histoire naturelle des poissons ,
in 1828 te Parijs uitgegeven, met grooten
lof van ARTEDI , en kennen aan zijne
Ichthyologia do eer toe , als liet eerste
werk hetwelk aan de natuurlijke geschiedenis der visschen een wezenlijk weten
-schapelijk
karakter heeft gegeven.
ARTE1v1ISIA , eene dochter var] LYGDAMIS
werd koningin van Halicarnassns
Bene stad aan de kust van Klein-Azië.
,

,
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Zij was eene der uitstekendste vrouwen
der oudheid , ten minste zoo wij het ver
haren landgenoot HERODOTUS niet-halvn
geheel mistrouwen. Zij vergezelde XERXES
op zijnen krijgstogt tegen de Grieken,
480 j. V. C. en leverde vijf schepen,
welke zich bij die der Sidoniërs voegden.
In den krijgsraad vóór den slag van Salamis , bragt zij XERXES de dwaasheid onder het oog eenen zeeslag te wagen;
de uitkomst regtvaardigde haar gevoelen.
In den slag zelven toonde zij zoo veel
moed, dat XERXES in verbazing uitriep:
« de mannen gedragen zich bier als vrou« wen , en de vrouwen als mannen ! »
XERXES vertrouwde haar zijne kinderen toe,
om hen veilig naar Perzië terug te voeren.
(HEROnoTUS , VIII , 87 —103) .
ARTEMISIA , de dochter van HECATOMNus , koning van Carië in Klein -Azië,

en gemalin van MAUSOLUS , wien zij bij
zijnen dood, 353 j. v. e. , opvolgde.
Uit al de verhalen , welke van haar tot
ons zijn gekomen , blijkt het, dat ARTEMISIA haren gemaal innig liefhad. PLINlus zegt ons, dat zij de asch van MAUSOLUS lijk onder haren drank heeft gemengd,
en alzoo opgedronken. Zij loofde twee
prijzen uit aan degenen die de beste
lofreden op haren gemaal zouden vervaar digen. THEOPUMPUS en THEODECTES behaal den in dezen eervollen wedstrijd de overwinning. Daarenboven liet ARTEMISIA een
gedenkteeken ter nagedachtenis van MAOSOLUS oprigten , hetwelk , om deszelfs
grootschheid en pracht , voor een van
de zeven wonderen der wereld is gehouden. Het werd naar den naam baars
gemaals Mausoleum geheeten , en sedert
dien tijd is de naam van mausoleum dik
allerlei grafgestichten toegepast.-wijlsop
ARTEMISIA stierf na eene regering van
twee jaren , en werd opgevolgd door
haren broeder IDRIEUS , 351 j. v. c.
(DioDORUS , XVI , 45.
ARTEYELD,(JAIiOBVAN), een Gentsche
bierbrouwer en groot volksleider in het
eerste gedeelte der veertiende eeuw. Graaf
LODEWIJK van Vlaanderen allengs de genegenheid zijns volks verliezende , zoo door
zijn onstaatkundig gedrag als zijne geweld
maatregelen , kozen de burgers van-daige
Gent ARTEVELD tot aanvoerder, ten einde zich
tegen den graaf te verzetten. ARTEVELD bezat
die groote hoedanigheden en gebreken ,
welke men meestal in het karakter van
volksmenners opmerkt. Hij was werkzaam,
voortvarend , welsprekend , stoutmoedig,
gewelddadig en lieerschzuchtig. Weldra
had hij alle gezag in handen , en beschouwde zich niet minder dan een' vorst.
hij vleide het volk, vervolgde de edelen,
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en verdeelde den buit onder zijne aan
EDUARD III, koning van Engeland,-hangers.
zond aan ARTEVELD gezanten , ten einde
de Vlamingen over te halen , om met
hem tegen PIILIPPUS VAN VALGIS , koning
van Frankrijk , leenheer van Vlaanderen,
gezamenlijk op te trekken. ARTEVELD ver
zich voor EDUARD , en ten einde de-klarde
Gentenaren gerust te stellen omtrent den
eed van getrouwheid aan PHILIPPUS gezworen , ried hij EDUARD den titel van
koning van Frankrijk aan te nemen.
Graaf LODEWIJK daarentegen , zich aan
de zijde van PHILIPPUS scharende , hield
eenen landdag te Brugge , waar de voor
verbond met Engeland-standervh
werden gevat , en te Rupelmonde onthoofd.
De Gentenaren over dit gedrag in woede
ontstoken , trokken tegen Brugge op , en
versloegen hunnen graaf, die de wijk nam
naar Frankrijk, doch in 1338 terugkeerde,
met het oogmerk om zich met zijne op-

Markt eenen bloedigen slag , die den
ganschen dag voortduurde. Vijftien honderd vollers verloren het leven ; de wevers overwinnaars zijnde, dreven de overige
vollers ter stad uit, waardoor de fabrijken
groot nadeel leden. ARTEVELD had in
dezen strijd geene partij gekozen , maar
den klimmenden invloed van GERRIT DEKIJS,
den deken der wevers , met een nijdig oog
bespiedende, wist ARTEVELD 500 Engelsche
soldaten in de stad te brengen , en in

zijne bergplaatsen te huisvesten. DENIJS
en de wevers riepen verraad , vielen ARTEVELD aan , en doodden hem met eene
menigte zijner Engelsche soldaten, in
Julij 1344. De Vlamingen zetteden echter
hunne vijandelijkheden tegen graaf LODEWIJK voort ; deze sneuvelde bij Crecy in
1346 , in de Fransche gelederen dapper
strijdende. Hij werd opgevolgd door zijnen
zoon LODEWIJK II , bijgenaamd- van Male,
van vege het kasteel Male, zijne geliefroerige onderdanen te verzoenen. Hij koosde verblijfplaats. ARTEVELD had zijn
kwam binnen Gent , en trachtte de volks gezag zeven jaren lang staande gehouden ,
te halen , om zijne zijde-menrsov gedurende welke (in weerwil van menige
te kiezen; doch de burgers sloten de daad van gruwel en onregt)., de steden
poorten , namen den graaf gevangen , en bloeiden , en door bare naburen werden
dwongen hem , om met den koning van geëerbiedigd.
(OUDEGHERST , Chroniques et annales de
Engeland een aanvallend en verdedigend
Flandre),
verbond te sluiten. Kort daarna vond
ARTEVELD , (PIIILIPPUS VAN), was
LODEWIJK gelegenheid te ontsnappen , en
naar Parijs te vlugten. De oorlog woedde de zoon van JAKOB VAN ARTEVELD. PHI LPPA,
thans heviger dan immer tusschen de de gemalin van EDUARD III , hield hem
Franschen aan de eene zijde en de Vla ten doop , en hij ontving naar haar zijaan de andere.-mingeElsch nen voornaam. Zijn vader liet hem een
De 'laatsten belegerden Doornik , doch aanzienlijk vermogen na , en zijne moewerden in 1341 bij St. Omer door de der , eene vrouw van een voorzigtig kaFranschen verslagen. Er kwam eene wa- rakter , waakte over zijne jeugd. Zij hu penschorsing tusschen de beide partijën welijkte hem uit aan eene jonge dame
tot stand , en nu begaf LODEWIJK zich van goeden huize , en nu leefde rmtiPrus
naar Gent , alwaar koning EDUARD insge- gerust en vergenoegd met zijne vrouw
lijks verscheen , met oogmerk om den en zijne moeder , zich van alle openbare
graaf voor zich te winnen. Dit was echter zaken onthoudende. Doch hij droeg eenen
vruchteloos ; maar toen LODEWIJK merkte naam die aan partijschappen herinnerde.
dat zijne onderdanen door den invloed In 1379 brak er te Gent een nieuw opvan ARTEVELD geheel van hem af keerig roer uit tegen graaf LODEWIJK VAN MALE,
waren , keerde hij andermaal naar Parijs en na onderscheidene gevechten en meterug. ARTEVEID deed nu den voorslag, nigvuldige wreedheden van weerskanten ,
om den zoon van koning EDUARD , den gelukte het den graaf, om aan de opjeugdigen prins van Wallis , naderhand roerige stad allen toevoer van levensde zwarte prins geheeten , tot gouver- middelen af te snijden. VAN DER BOSCH
neur van Vlaanderen te benoemen , on- en andere aanvoerders der Gentenaren
der voorwaarde, dat EDUARD het land ziende , dat het volk hun aangematigd getot een onafhankelijk hertogdom zoude zag begon moede te worden, waren er
verheffen. Doch de Vlamingen , schoon Op uit , Om ARTEVELD aan het hoofd van
zij hunnen graaf wenschten te vernederen, den opstand te plaatsen. Zij stelden hein
waren nog niet gezind hem te onterven , voor aan 'het volk , dat hem onder een
en begonnen de bedoelingen van ARTEVELD daverend gejuich tot hunnen aanvoerder
te wantrouwen. Nu brak er te Gent een uitriep. ARTEVELD ziende dat 'de nood
twist uit tusschen de verschillende gilden. dringende was , vatte het stoute voorneDe vollers stelden zich tegenover de we- men op , om met eene uitgelezene bende
vers , en leverden hun op de groote den graaf, die zich te Brugge bevond,
,
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ARUN.
aan te vallen. Hij verliet Gent den Ven
Mei 1382 , aan het hoofd van 5000 man ,
die besloten hadden te sterven of te overwinnen. Op drie mijlen afstands van
Brugge koos bij eene voordeelige stelling,
en sloeg zich daar neder. Den volgenden
dag werd er binnen Brugge een groot
feest gevierd. Te midden der optogten
en vreugdebedrijven , kreeg men de tij
dat de Gentenaren in de nabijheid-ding
waren. De graaf trok hen onverwijld te
gemoet met 800 ridders en edelknapen ,
gevolgd door eene talrijke doch ongeordende menigte volks uit Brugge , zoo als
slagers, glazenmakers, touwslagers, bootslieden en anderen , die dachten tegen
eenen uitgehongerden hoop te zullen
strijden. De Gentenaren hadden een
moeras voor zich , en hunne flanken gedekt door eene rij karren : zij openden
een hevig kanonvuur op de aanvallers,
wier drift hierdoor merkelijk bekoelde.
ARTEVELD den vijand door eene vernuftige
wending in het moeras gelokt hebbende ,
geraakten de Bruggenaars in verwarring ;
vele ridders werden gedood , en de overige door de vlugtende menigte medegesleept. De graaf kwam met slechts veertig
ridders in Brugge terug , op den voet
gevolgd door de Gentenaren, die tegelijk
ter stad indrongen. Het was duister, en
voordat de burgers van Brugge eenigzins van den plotselingen schrik waren
bekomen, werd reeds de stad uitgeplunderd. Al de aanhangers van den graaf,
zoowel de slagers als die van andere
gilden , welke den graaf gunstig waren,
werden vermoord of ter stad uitgedreven.
Het graauw was de Gentenaren dapper
behulpzaam in het moorden en plunderen.
Eerst in den morgenstond gelukte het
ARTEVELD het bloedbad te stuiten ; doch
de overheidspersonen werden opzettelijk
nagespoord , en als verraders des lands
ter dood gebragt. Door deze ramp werd
de koophandel van Brugge voor eenen
geruimen tijd vernietigd. De graaf ver
zich dien nacht en den volgenden-schol
dag in het buis eener arme vronw , die
hij dikwijls in haren nood had bijgestaan.
Na de inneming van Brugge openden de
andere Vlaamsche steden voor ARTEVELD
de poorten , behalve Oudenaarden. Door
eigenwaan opgeblazen , begon ARTEVELD
nu eenen prachtigen , zelfs vorstelijken
staat te voeren , hief naar willekeur belastingen van het landvolk , maar droeg
zorg , dat de stad Gent ruim voorzien
was van levensmiddelen , die voor matigen prijs aan de inwoners werden uit
Zijne legerplaats had niet alleen-gerikt.
overvloed van alle noodwendigheden, maar
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zelfs van het overtollige. ARTEVELD begon
nu Oudenaarden te belegeren , doch was
hierin niet voorspoedig. Inmiddels toonden
de bevolkingen der naburige landen en staten
zich geneigd , om met de Vlamingen gemeene zaak te maken , en de geest van
opstand verspreidde zich tot in Frankrijk.
De hertog van Bourgondië, regent van
Frankrijk, trachtte derhalve den jeugdigen
koning KAREL VI over te halen , om graaf
LODEwIJK bij te staan , en den Vlaamschen
opstand te dempen , eer dat de Engelschen konden te hulp snellen. Er werd
een magtig leger op de been gebragt ,
onder het bevel van OLIVIER VAN CLISSON ,
een' bekwaam doch onbarmhartig krijgsoverste ; de koninklijke standaard werd
ontrold , en de veldtogt in de maand
November 1382 geopend. De Franschen
legerden zich bij Roosbeke , tusschen
Kortrjk en Gent. ARTEVELD , voortvarend
van aard , zocht hen terstond op. Zijn
leger , gelijk in aantal , maar minder
geoefend , werd zoo digt in elkander geschaard , dat het meerendeel der strijders
geene genoegzame ruimte had , om hunne
wapenen te gebruiken. Ook duurde de
slag slechts een half uur, en 25,000
Vlamingen werden , meest in de vlugt,
gedood. Het lijk van ARTEVELD , onder
eenen hoop gesneuvelden gevonden , werd
aan eeneu boom opgehangen. De slag
van Roosbeke is , uit hoofde der gewigtige
gevolgen , bij dien van AETIUS tegen
ATILLA en van KAREL MARTEL tegen do
Mooren vergeleken. «Indien de Vlamingen
« overwinnaars waren geweest , » merkt
FROISSART aan , « dan had de opstand,
« die reeds in Parijs begon uit te breken,
« zich over geheel Frankrijk verspreid,
« en de gansche adel zou uitgeroeid zijn
«geworden. » De Vlaamsche onlusten
duurden nog eenige jaren voort, tot dat,
na den dood van graaf LODEwIJK in 1384 ,
PHILIPPUS de Stoute , hertog van Bourgondië , die met 's graven eenigste dochter
MARGARETHA gehuwd was , hem in het bezit van Vlaanderen opvolgde , en hetzelve
eindelijk bevredigde.
(BARANTE , Histoire des dues de Bourgogne de la maison de Valois.
ARUNDEL, (THOMAS HOWARD, graaf
van), een Engelsch edelman van smaak,
geleerdheid en liefde voor oude kunst
onder de regering van JACOBUS I-werkn,
en KAREL I. Hij was de grootste beschermer der schilder- en beeldhouwkunst , op
wien zijne eeuw zich kon beroemen.
Zijne verzameling van teekeningen werd
door geene andere overtroffen , en zijne
standbeelden evenaarden in waarde en
oudheid die der prachtlievendste vorsleu
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van zijnen tijd. Ten einde deze standbeelden te bekomen gebruikte bij in Italië, Griekenland en in andere landen
van Europa , gedurende vele jaren , ver
bekwame mannen, die dezelve-scheidn
voor hem opspoorden en kochten. Hij
had tevens een groot aantal schilderstukken der beroemdste meesters , vooral
van HANS HOLBEIN. Ook heeft ARUNDEL
veel tot de verfraaijing van Londen toegebragt , door meer gelijkvormigheid in
den bouwtrant der huizen aan te prijzen.
Onder andere zeldzaamheden hebben de
Arundeliaansche marmers groote beroemdheid verkregen. In den beredeneerden
Catalogus daaromtrent , zien wij dat de
gansche Arundeliaansche collectie bestond
uit 37 oude standbeelden , 128 borst
marmeren steenen met-beldn250
Grieksche inscriptiën, behalve de steenen
doodkisten der ouden , altaren , fragmenten en onwaardeerbare edelgesteenten.
ARUNDEL'S kleinzoon heeft naderhand de
meeste marmeren oudheden aan de hoogeschool van Oxford ten geschenke gegeven.

ARUNDEL

verliet Engeland toen

de burgeroorlog onder KAREL I uitbrak,
'en stierf te Padua, in f646.
Portraits of illustrious personages.)
ARUNDEL , (BLANCHE) , de dochter
van den graaf van WORCESTER , verdient
eene plaats onder de heldinnen , welke
de geschiedenis heeft aan te wijzen. Met
slechts vijfentwintig man , verdedigde zij
het kasteel Wardour , tien dagen lang,
tegen sir EDWARD HUNGERFORD , die haar
met dertien honderd man kwam belegeren. Niet dan op vereerende voorwaarden
gaf BLANCHE het kasteel over. Zij stierf
in 1669 , zes en zestig jaren oud.
(Dictionary of Biography.)
ASCHADI , (ROGER) , een geleerde
schrijver , geboren in 1515 te Kirby
Wiske, in het graafschap York , studeerde
op het St. Jans collegie te Cambridge,
waar hij later tot professor in de Griek
taal werd benoemd. ASCHAM was-sche
een groot liefhebber der muzijk en bespeelde verscheidene instrumenten. Ook
muntte hij uit in het schoonschrijven,
eene kunst waarop in dien tijd hoogen
prijs gesteld werd , en welke invloed heeft
gehad op zijn toekomend fortuin. Tot
ontspanning van moeijelijke letterkundige
studiën , vermaakte ASCJIAM zich dikwijls
met boogschieten. Toen men hem deswege verwijtingen deed , wijl men dit
waarschijnlijk als een slecht voorbeeld
in eene academiestad beschouwde, schreef
hij een werkje waarin hij den lof en de
grondregelen van het boogschieten ver(LODGE'S

meldde. Het werd in 1544 onder den
titel van Toxophilus uitgegeven , en aan
HENDRIK VIII opgedragen , waarvoor de
koning hem eene jaarwedde schonk van
tien pond , eene som vals veel meer beduidenis dan thans. In X1548 werd hij,
leermeester in de oude talen van ELIZABET$ , welke betrekking hij met roem
voor zich zelven en tot groot genoegen
zijner vorstelijke kweekeling vervulde.
Ook onderwees bij deze vorstin de calligraphie (schoonschrijfkunst) alsmede prins
EDUARD en den beiden broeders HENDRIK en KABEL , hertogen van Suffolk.
Ten gevolge van eenige onaangenaamhe
den, verliet hij ELIZABETH zeer onverwacht.
Deze overhaasting berouwde hem later;
want menschen die aan eerbied en on tzag gewend zijn , zullen niet ligt eene
oneerbiedigheid vergeven. CHALMERS zegt
ons , dat het ASCHAM niet dan met
groote moeite gelukte. de gunst van ELIZABETH te herwinnen. In de maand September 1556 vergezelde hij den Engel.schen afgezant MORYSINE als secretaris naar
Duitschland , alwaar bij drie jaren vertoefde , onderscheidene landen bezocht,
en van al het merkwaardige naauwkeurig
aanteekening hield. Tevens bewees hij
den Engelschen ambassadeur groote diensten , niet alleen in staatkundige zaken ,
maar ook in het besturen van deszelfs
afzonderlijke studiën , welke meerendeels
op de Grieksche taal betrekking hadden.
Viermaal in de , week , des morgens,
verklaarde bij drie of vier bladzijden uit
HERODOTUS , en des namiddags meer dan
tweehonderd dichtregelen uit SOPIIOCLES
of EURIPIDES. Ook las hij met hem de
redevoeringen van DEMOSTHENES. Op de
andere drie dagen copiëerde hij de brieven, welke de afgezant naar Londen zond,
hield een dagboek bij , en schreef zijne
eigene brieven , uit welke bet blijkt , dat
hij, in weerwil zijner voordeelige en
aanlokkelijke betrekking , vurig verlangde
weder aan de hoogeschool te zijn. In
1552 gelukte het zijnen vrienden hem
tot Latijnsch secretaris van koning EDUARD
te zien benoemen ; na diens dood bekleedde bij dezelfde waardigheid bij koningin MARIA en vervolgens bij ELIZABETH ,
die hij tevens eenige uren daags de voor
stukken uit de beste oude-treflijks
classieke schrijvers voorlas.
In den jare 1563 begon ASCHAM , op
aandrang van sir RICHARD SACKVILLE , een
werk te schrijven , getiteld : de Schoolmeester , eene verhandeling over de opvoeding. Dit werk, met lust en ijver begonnen, werd door den dood van zijnen
beschermer afgebroken , en eerst eenige
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jaren later voltooid. Dr. JoHNSON getuigt,
dat de Schoolmeester de beste raadgevingen bevat , welke ooit voor de beoefening
der talen zijn gegeven. Eenigen tijd
vóór zijnen dood, werd ASCHAM door eene
uitterende ziekte aangetast , waarvan sla
gevolg was. Deze kwaal-pelosidht
werd nog verergerd door nachtelijke studiën , om een Latijnsch dichtstuk te vol
hetwelk hij koningin ELIZABETH-toijen,
op den eersten dag des jaars wilde aanbieden. Heftige koortsen sleepten ASCHAM
den 30sten December 1568 ten grave.
Schoon zijne vrouw hem een aanzienlijk
vermogen had aangebragt , stierf hij echter in bekrompene omstandigheden. Dit
blijkt uit de opdragt van het werk , de
Schoolmeester, aan sir wILLIAM CECIL , dat
door zijne weduwe werd in het licht gegeven , en waarin zij zegt , dat ASCHAM
niets heeft nagelaten dan den Schoolmeester , eene weduw en vele kinderen.
Het schijnt dat ASCIIAM geen zorgvuldig
huisvader was. Onder Zijne gebreken
geeft men op eene groote geneigdheid
tot het spel en een overdreven behagen
in hanengevechten. Als geleerde werd
hij algemeen betreurd , en toen ELIZABETH
de tijding zijns doods vernam , riep zij
in weemoed uit , dat zij liever tienduizend
pond in zee zou geworpen hebben dan
haren AsCIIA1H te verliezen.
(JoIINSON.'s Life of Ascham.)
ASDRTIBAL (Zie HASDRUBAL. )
ASPASIA, eene beroemde Grieksche
vrouw , de dochter van AxIOCIIUS , geboren
te Milete in Ionië , die zich in Athene
nederzette , waar zij , door hare schoonheid en hare talenten , grooten invloed
verwierf. Wij vinden van haar vroeger
leven niets opgeteekend. Zij won zoo
geheel het hart van PERICLES , dat deze
zich van zijne vrouw scheidde , om AsPASIA te huwen. Onder hare bewonderaars
behoorde SOCRATES , die in hare welsprekendheid groot behagen schepte. Zij was
daarenboven bedreven in de staatkunde,
wijsbegeerte en redekunde. Ofschoon hare
deugd in eenen kwaden reuk stond , namen aanzienlijke Atheners hunne vrouwen
mede, om ASPASIA te hooren spreken.
Na den dood van PERICLES verbond zij
zich aan LYCICLES , een' man van geringe
afkomst , dien zij tot groot aanzien in
den staat verhief. CYRUS gaf aan zijne
geliefdste minnares , MILTO , den naam
van ASPASIA, als eene hulde aan hare bekoorlijkheden.
(PLUTARCHUS , liet leven van Pericles.)
ASPREDIONT , (FRANCOIS, burggraaf
van) , gouverneur van Bayonne , onder de
regering van den ontmenschten KAREL IX,

t;3

vereeuwigde zijnen naam door een held.
haftig antwoord aan den koning , die
hem had bevolen de protestanten te vermoorden. « Sire ! » zeide hij , «onder de
« burgers en de krijgslieden heb ik man« nen gevonden, die gereed zijn hun leven
« voor uwe majesteit op te offeren , maar
« geenen enkelen beul. Zij en ik smee« ken derhalve uwe majesteit , om over
« onze armen en ons leven te beschikken
« voor iedere andere onderneming , hoe
« gevaarlijk die dan ook zijn moge. »
(Nouvelle Biographic Classique.)
ASSAS , (NICOLAS) , een Fransch edelman , kapitein van het regerrient Auvergne ,
verwierf zich eenen onver'gankelijken roem
door zich , in den veldtogt van ,1760 aan
den Rijn , voor de veiligheid van het leger waartoe hij behoorde , op te offeren.
Terwijl hij op herkenning van den vijand
was uitgegaan , werd hij onverwacht omsingeld en gevangen genomen door een
vijandelijk legerkorps , dat op het punt
stond de Franschen te overvallen. Schoon
niet den dood bedreigd wordende , indien
hij één enkel woord liet hooren , riep
hij luidkeels uit ! « Help Auvergne ! de
« vijand , de vijand ! » Hij werd oogenblikkelijk ter neder geveld , maar het leger was gered. LODEWIJK XVI schonk
eene altijddurende jaarwedde van duizend
franken , aan den oudsten afstammeling
van AssA's familie. De omwenteling heeft
hierin wel eene schorsing veroorzaakt ,
doch naderhand is deze jaarwedde weder
uitbetaald.
(Dictionary of Biography.)
ASSER, eigenlijk ASHI , wordt in het
Erngelsch , Fransch en Nederduitsch te
onregt AssER gespeld. Asut was de voornaamste zamensteller van den Babylonischen
Talmud , zoo geheeten naar zijne verblijfplaats. Hij werd in het jaar 353 geboren.
Zijne Israëlitische geschiedschrijvers verhalen , dat hij , op den ouderdom van veertien
jaren , tot voorzitter van het collegie Sora
(in Babylon) werd benoemd. Indien dit
berigt op waarheid steunt , dan is zulks
een onvergelijkelijk voorbeeld van vroege
rijpheid des verstands. In allen gevalle
muntte As1I door verstandelijke vermogens
en groote bekwaamheden ongemeen uit.
Hij stierf in het jaar 426 , vier en zeventig
jaren oud.
Rabbi ABRAHAM BEN DIOR verzekert in
zijne Kabbalah , p. 68 , dat sedert de dagen
van rabbi JEHUDA HANNASI , Of RABBENU HAK
, niemand zooveel kennis der wet,-KADOSH
godsdienst , nederigheid en bekwaamheden
in zich heeft vereenigd. De verklaringen
der Mishna door Anu aan zijne leerlingen,
werden onder zijn toevoorzigt verzameld,
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en maken den grondslag uit van den Babylonischen Talmud. Het was zijne gewoonte
telken jare in de maand Februarij aan zijne
leerlingen eene schriftelijke verhandeling
te dicteren , welke zij gedurende zes
maanden moesten bestuderen , en • hem
vervolgens in de maand Augustus hunne
gevoelens , denkbeelden en inzigten over
derzelver inhoud mededeelen. Hij moe
aan , om hunne bewijsgronden-digehn
te verdedigen , hief hunne twijfelingen
op , en beantwoordde hunne tegenwerpingen , of bekrachtigde hunne gevoelens door
de getuigenissen van vroegere geleerden.
De hoofden der klassen verklaarden aan
de jongere studenten hetgeen door hunnen
meester slechts beknopt was medegedeeld.
Aan de uitstekendste leerlingen werden
prijzen toegekend. Vervolgens deed ASH!
eene nieuwe opgave , welke gelijkerwijze
zes maanden lang werd bestudeerd , en
in de maand Februarij onderzocht. Uit de
aldus gedurende zestig jaren verzamelde
bouwstoffen , stelde ASH! dat gedeelte van
den Babylonischen Talmud op , hetwelk
hij met eigene hand heeft geschreven.
Dit werk werd voortgezet door zijne leerlingen, welker getal eenige duizenden
bedroeg. De Talmud werd te Amsterdam
met aanteekeningen in 12 folio deden
uitgegeven.
(WOLFLI , Bibliotheca Hebrcea , tom. I.)
ASSER, Of ASSERIUS, was een geleerde
Engelsche monnik van ST. DAVID en een
bloedverwant van den aartsbisschop Novls.
Koning ALFRED de Groote noodigde hem
in 880 aan zijn hof ; doch ASSER wees dit
van de hand , zeggende : dat het hem
kwalijk zoude staan eene plaats te verlaten waar hij was opgevoed en tot priester
geordend, om eigene bevordering te zoeken.
Koning ALFRED verlangde nu , dat ASSER
zijn' tijd tusschen hem en het klooster
zoude verdeelen , en zes maanden aan het
hof en zes maanden in het klooster doorbrengen. Ook hierin stemde hij niet toe
zonder zijne broederen geraadpleegd te
hebben , die zulks goedvonden , hopende
dat koning ALFRED hun klooster des te
meer gunstig zoude zijn. Toen ASSER aan
het hof kwam , werd hij door ALFRED met
blijken van bijzondere hoogachting ontvangen. Hij bleef acht maanden bij den
koning , lezende te zamen zulke boeken
als de koning bezat. Op kersavond schonk
hem de koning twee kloosters en een
zijden schoudergewaad van groote waarde,
met bijvoeging , dat dit kleinigheden waren, en hij hoopte in het vervolg beter om leem te denken. De koning werd
meer en meer aan ASSER gehecht , dien
bij in gewigtige omstandigheden raadpleeg-

de. ASSER beschreef nu ALFRED S leven,
en droeg hem deze gedenkschriften op.
Dit werk is nog in wezen , en bevat een
merkwaardig berigt hoe de koning en
ASSER den tijd te zamen doorbragten.
ASSER zegt dat bij op den dag van
St. Martin , met den koning sprekende,
eene plaats uit eenen bijzonderen schrijver
aangehaald hebbende , ALFRED daarmede
zoo was ingenomen , dat hij hem verzocht
dezelve op den kant van een boek , hetwelk hij in zijnen boezem droeg , aan te
teekenen. Doch ASSER daar geene toereikende ruimte vindende, vroeg aan ALFRED
of hij niet eenige bladen zoude bezorgen,
om de merkwaardigste dingen op te
schrijven , welke in hunne gesprekken of
hunne lectuur mogten voorkomen. De koning was niet dit denkbeeld zeer ingenomen.
Uit deze standvastige gewoonte ontstond
eene belangrijke verzameling , welke de
koning zijn Handboek noemde. ALFRED
schonk ASSER het bisdom van Exeter en
later dat van Sherborne. ASSER schijnt gedurende ALFRED'S leven aan het hof gebleven te zijn. Hij stierf omtrent den
jare 910. ASSER heeft onderscheidene
godgeleerde werken geschreven, doch
zijn leven van ALFRED verdient de meeste
onderscheiding.
(Biography Britannica.)
ATAHIIALLPA, door sommige geschiedschrijvers ATABALIPA geheeten , was de
zoon van HUAYNA CAPAC , (den elfden Inca
van Peru) , bij eene prinses van Quito.
Volgens de wetten van Peru mogten de
Inca's alleen huwen met hunne zusters
of een ander meisje uit hun eigen geslacht : iedere andere vereeniging werd als
onwettig beschouwd. Uit dien hoofde kon
ATAIUALLPA zijnen vader niet opvolgen.
HUAYNA cAPAC , die hem teeder liefhad,
verlangde echter dat ATAHUALLPA hem op
den troon van Quito , welke aan zijn rijk
was toegevoegd, zoude opvolgen. Hij deelde
dezen wensch mede aan den erfprins
HUASCAR , die in den wil zijns vaders toestemde. En bij den dood van den Inca
beklom ATAHUALLPA in 1523 den troon
van Quito , en HUASCAR dien van Peru.
De beide broeders geraakten echter spoedig met elkander in oorlog. ATAHUALLPA'S
heerschzucht en ontrouw waren hiervan
oorzaak. In eene vlakte, zes mijlen van
Cuzco , leverde men elkander eenen
bloedigen slag. ATAHUALLPA was overwinnaar , en nam HUASCAR gevangen. De ongelukkige vorst werd in ketenen geklonken , en het gansche keizerlijk geslacht
uitgeroeid ; eenigen werden onthoofd,
anderen van rotsen ter neder geworpen,
vrouwen en kinderen aan boomen bij de
'

ATA.
haren opgehangen , om van honger te
sterven. Dit onmenschelijk bedrijf bezaaide
den omtrek van Cuzco met twee honderd
slagtoffers. De ongelukkige HUASCAR , in
rouwgewaad gehuld en met eenen strop
om den hals , werd naar dit bloedtooneel
gevoerd , ten einde den dood zijner bloed
te aanschouwen.
-verwant
Te midden dezer burgertwisten kwamen
de Spanjaarden in Peru. ATAHUALLPA, ver
welke hij omtrent-schriktdoebgn,
deze ongenoodigde gasten ontving , vaardigde aan de Spanjaarden een gezantschap
af, dat hen door rijke geschenken voor
ATAHUALLPA moest trachten te winnen. De
afgezant werd met alle beleefdheid door
FRANCISCO PIZARRO ontvangen , die hierop
zijnen broeder HERNANDO aan ATAHUALLPA
zond , om dezen zijne vriendschap aan
te bieden , en zijne oogmerken bekend
te maken , welke (volgens PIZARRO) geen
ander doel hadden dan het geluk van ATAHUALLPA en zijne onderdanen te bevorderen.
Den volgenden dag ging ATAHUALLPA , ver
ongewapende lijfwacht van-gezldvan
8000 man , zijne opwachting bij PIZARRO maken. Zoodra hij was aangekomen , trachtte
Vader VALVERDE , in eene lange aanspraak,
den Incas met de leerbegrippen der ka
godsdienst bekend te maken ,-tholijke
hem verklarende , dat zijn rijk door den
paus , Gods stedehouder , aan den magtigen
keizer KAREL was geschonken , en hij alzoo
verpligt was hetzelve aan dien monarch
over te geven ; in liet tegengestelde geval
Zou ATAHUALLPA met al zijne onderdanen
te vuur en te zwaard verdelgd worden.
De Incas verbaasd over zulk een voorstel,
slaakte eene diepe zucht , en antwoordde
door middel van zijnen tolk, dat, wanneer hij den inhoud hunner eerste aan
dien der tegenwoordige verge--sprakmet
leek , hij er geen ander gevolg uit kon
trekken , dan dat zij zoowel als hun
monarch , dwingelanden waren , die de
wereld uitplunderden , en de rijken van
anderen onregtvaardig en gewelddadig bemagtigden , of een geesel Gods , om het
menschdom te tuchtigen : dat hij niet kon
begrijpen , hoe hij drie hoeren dienen kon,
en zijn rijk slechts aan eenen enkelen
overgeven : dat , indien hij met eenig regt
verpligt was aan iemand schatting te betalen , het dan aan den paus of liever aan
God zoude zijn , maar niet aan den keizer.
De Spanjaarden lieten ATAIIUALLPA niet verder uitspreken. De ruiterij viel op de ongewapende menigte aan , die door nieuws
gedreven , was zamengevloeid ,-gierhd
grijsaards , vrouwen en kinderen ter neder
vellende of onder de pooten hunner paarden vertrappende. FRANCISCO PIZARRO stelde
I.
,
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zich tevens aan het hoofd van zijn voetvolk , en viel op ATAHUALLPA'S lijfwacht aan ,
welke , op bevel van den Incas , geenen
tegenstand bood. De Spanjaarden maakten
zich meester van ATAIIUALLPA, belaadden
hem niet ketenen, en voerden hem gevangen naar Caxarnarca , den vorstelijker
zetel der Incas.
ATAIIUALLPA bood PIZARRO aan , om voor
zijn rantsoen de vloer zijner gevangenis
met vaten vol goud en zilver te bedekken.
Toen hij uit de houding der Spanjaarden
opmaakte , dat zij met dit aanbod niet tevreden waren , of aan de nakoming van
hetzelve twijfelden , reikte hij met zijne
hand zoo boog hij kon tegen den muur,
en beloofde de kamer tot die hoogte niet
goud en zilver te vullen. PIZARRO nam dit
aanbod aan , en hierop gaf de Incas de
noodige bevelen , om den losprijs te brengen. ATAHUALLPA , schoon gevangen zittende, was met zijne krijgsoversten in
gemeenschap , en beval , dat men zijnen
broeder naar Jauja zou vervoeren. Hier
zag HUASCAR twee officieren van PIZARRO,
en smeekte hen te zijnen behoeve tusschenbeiden te treden. Toen deze omstandigheid
ATAIIUALLPA ter ooren kwam , beval hij,
HUASCAR ter dood te brengen. De ongelukkige HUASCAR zeide in zijne laatste
oogenblikken : (c ik word door een' dwinge« land van mijn rijk en leven beroofd , maar
«hij zal van zijne overweldigde magt geen
«genot hebben.»
Een afvallige Peruaan , FELIPILLO geheeten , die bij de Spanjaarden als tolk
diende , en het oog had op eene der
vrouwen van ATAHUALLPA , beschuldigde
hem valschelijk van aan zijne onderdanen
heimelijk last gegeven te hebben , om zich
tegen de Spanjaarden te wapenen. De
Incas werd hierover verhoord. Sommige
Spaansche officieren , wier namen door
GARCILASO genoemd worden , spraken over
de onregtvaardigheid dezer handelwijze,
en trachtten hunnen krijgsmakkers te doen
gevoelen , dat men het Spaansche karakter
zou bezoedelen, door zich schuldig te maken
aan ondankbaarheid jegens eenen vorst, die
hen met zoo vele blijken van vriendschap
had ontvangen , en aan wien zij daarenboven hun woord hadden gegeven , om
hem in vrijheid te stellen , zoodra men
den beloofden losprijs zou ontvangen hebben ; en eindelijk, dat bijaldien ATAHUALLPA
behoorde te regt gesteld te worden , hij
naar Spanje moest worden gezonden , om
door den keizer zelven gevonnisd te worden. ALMAGCO en zijne partij , die juist
waren aangekomen , en op de schatten
van ATAIIUALLPA vlamden , beweerden , dat
hij voor den krijgsraad moest worden ge5
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bragt. Dit gevoelen had de overhand.
ATAIIUALLPA werd verhoord , en veroordeeld , om levend verbrand te worden , op
onderscheidene valsche en belagchelijke
beschuldigingen , en van wege den moord
aan zijnen broeder HuASCAR gepleegd. Op
zijnen weg naar de strafplaats , verlangde
hij gedoopt te worden , en uit dien hoofde
werd bij alleen gewurgd. Den zegt , dat
ATAHUALLPA in zijne laatste oogenblikken
groote standvastigheid aan den dag legde.
Hij wordt door de Spaansche geschied
beschreven als een man van-schrijve
fraaije ligchaamsgestalte en een edel voorkomen , van een helder , vlug en doordringend verstand , loos , schrander en
manhaftig. GARCILASO verhaalt van hem de
volgende anecdote : — Terwijl ATAHUALLPA
zich in de gevangenis bevond , en verscheidene Spanjaarden had zien lezen en schrijven , dacht hij , dat deze bekwaamheid
niet aangeleerd was , maar een vermogen
aan al de Spanjaarden eigen. Ten einde
zich van de waarheid hiervan te overtui ,gen , verzocht hij eenen soldaat , om het
-woord Dios (God) op den nagel van zijnen
duim te schrijven. Vervolgens vroeg hij
eiken Spanjaard, die bij hem kwam, om
te lezen , wat daar geschreven stond , en
toen bij telkens hetzelfde antwoord ontving , werd hij in dit denkbeeld bevestigd;
doch toen hij vervolgens deze vraag aan
FRANCISCO PIZARRO had gedaan, en deze
hierop niet kon antwoorden , ontdekte hij,
dat het lezen eene aangeleerde kunst was.
Van dit oogenblik af, had bij zulk een
gering denkbeeld van PIZARRO , dat hij hem
met de grootste verachting behandelde.
(Comentarios Reales de los Incas , Ie Deel.)
ATA -MELIK, of niet zijn'geheelen naam
ALA-EDDIN ATA -MELIK AL-JOWAINI, zag in het
jaar 1226 of 1227 het eerste levenslicht
in het district van Jowain bij Nishabur in
Khorasan, in welk landschap zijn vader ,
BOHA-EDDIN , achtervolgens onderscheidene
belangrijke waardigheden onder de Mongolsche vorsten bekleedde. ATA -MELIK ontving eene zorgvuldige opvoeding ; doch
staatkundige bezigheden onttrokken hem
spoedig aan zijne letteroefeningen. ARGUN ,
de landvoogd van Khorasan , koos hem tot
wedgezel op zijne reis naar Tartarijë , en
stelde hem in 1251 aan den Mongolschen
keizer , MANGU-KAIN , te Karakorum voor.
ATA-MELIK vertoefde hier een' geruimen
tijd , en begon zijn groot werk betrekkelijk
de geschiedenis der Mongollen , ter voltooijing van hetwelk hij verscheidene reizen
ondernam naar Mawaralnahr , Turkestan
en het aloude land der Uighurs. Na onderscheidene wisselingen der onstandvastige
fortuin te hebben ondervonden , overleed

hij in 1282 te Bagdad. Zijn werk over de
geschiedenis der Mongollen, getiteld : Jehan-Kushaï (d. i. de verovering der wereld)
wordt door sommige der meest geachte
Oostersche schrijvers aangehaald als de
beste bron over dit onderwerp. Een handschrift , hetwelk , zegt men , het grootste gedeelte van dit werk bevat , wordt bewaard
in de koninklijke bibliotheek te Parijs.
(Zie de gedenkschriften over het leven en
de werken van ATA-MELIK , door QUATREMÈRE ,
in de Mines de l'Orient , d. pag. 220 etc.)
ATAVLPHUS, schoonbroeder van ALARIK,
koning der West-Gothen , stond dezen ter
zijde bij zijnen inval in Italië. Na ALARIK'S
dood werd ATAULPHUS in 411 tot zijnen opvolger verheven. In het volgende jaar
voerde ATAULPHUS zijne krijgsbenden uit
Italië naar Gallië, zoo het schijnt met
het voornemen om zich bij JoviNUS te voegen, (die tegen het Romeinsche rijk in
opstand was) , en Gallië met hem te deelen. JovlNus dit verbond afwijzende , bood
ATAULPHUS keizer HONORIUS den vrede aan ,
en versloeg JoviNUS , die gevangen genomen en ter dood gebragt werd. PLACIDIA,
de zuster des keizers, die reeds vóór
eenigen tijd ATAULPHUS was in handen gevallen , schonk hem eindelijk hare hand.
Het huwelijk werd voltrokken te Narbonne,
in het Zuiden van Gallië, in den aanvang
des jaars -41,1. ATAULPHUS verscheen bij
deze gelegenheid in Romeinsch krijgsgewaad, en bood zijne bruid verscheidene
vazen vol goud en juweelen aan , welke
in het jaar 414 , bij de plundering van
Rome , door de West-Gothen waren buit
gemaakt. ATAULPHUS toog vervolgens naar
Spanje , waar hij te Barcelona door een'
zijner stalmeesters in 417 werd vermoord.
Een kind bij PLACIDIA , aan hetwelk hij den
naam van THEODOSIUS had gegeten , stierf
vóór hem. VALLIA , opvolger van ATAULPHus , zond PLACIDIA aan haren broeder
HONORIUS terug , die haar uithuwlijkte aan
den consul CONSTANTIUS.
JORNANDES , ZOSIMUS , OROSIUS en GIBBON) .
ATHALIA , dochter van ACHAB , (koning
van Israël) , en JEZEBEL , gemalin van JoRAM, koning van Juda, en moeder van
AHAZIA. JoRAM stierf in 885 v. c, en werd
opgevolgd door ALIAZIA , die slechts één jaar
regeerde. De ontijdige dood van AHAZIA
deed ATHALIA bet afschuwelijk voornemen
opvatten , om al de mannelijke bloedver.
wanten van het koninklijk geslacht te doen
vermoorden. Een hunner , JOAS geheeten,
werd door JOSABATH, echtgenoot van den
hoogepriester JOJADA , gered , en gedurende
zes jaren in eene kamer van den tempel
verborgen gehouden. Twee en veertig prinsen verloren het leven.

ATHA--ATHEI.
ATHALIA beklom den ledigstaanden troon I^
884 j. V. C. , en regeerde zes jaren. In
het zevende jaar harer regering klonk een
luid vreugdegejuich haar vreeselijk in de
ooren, en deed haar naar den tempel
snellen. Zij vond daar den jeugdigen JOAS,
met eene kroon op het hoofd , onder de
algemeene toejuiching der priesteren en
krijgslieden tot koning uitgeroepen wordende en door den hoogepriester JOJADA
gezalfd . ATHALIA , door de menigte dringende , schreeuwde : verraad ! verraad !
doch te vergeefs. JOJADA gaf terstond bevel , ATHALIA naar het paleis terug te voeren , ' waar dit gekroonde monster ter dood
werd gebragt (2 Kon. XI). De ontdekking van
JOAS is het onderwerp van een fraai treurspel van RACINE , geschreven op bevel van
Mevr . DE MAINTENON , ten einde door eenige
aanzienlijke jonkvrouwen , uit het opvoedings-gesticht van St. Cyr, (door Mevr. DE
MAINTENON opgerigt), in tegenwoordigheid
van LODEWIJK XIV opgevoerd te worden.
Dit treurspel werd met het opzettelijk doel
vervaardigd , om dichterlijke schoonheid
en dramatische belangstelling gepaard te
doen gaan met zuiverheid van zedelijk gevoel en aankweeking van godsdienstige ge.
zindheden.

ATHANASHTS (ST.)

, bijgenaamd .pos

-

tolicus , was een der vermaardste godgeleerden en kerkvaders der vierde eeuw.
De kerkelijke geschiedenis van dien tijd
behelst meerendeels het verhaal van gebeurtenissen waarin hij hoofdzakelijk was
betrokken . ATHANASIUS werd , tegen het
einde der derde eeuw , in de nabijheid
van Alexandrië geboren. Zijne moeder
behoorde tot eene adellijke familie van
Alexandrië en aanbad de afgoden. Zij gaf
ATHANASIUS eene goede opvoeding. Toen
zij bij hem aandrong, om in het huwelijk
te treden , weigerde hij haren raad te
volgen. Nu ontbood de moeder eenen
toovenaar , om ATHANASIUS daartoe uit te
lokken ; doch deze toovenaar gaf haar
weldra te kennen , dat ATHANASIUS reeds
een Galileër was , boven de magt der
tooverij verheven , en een groot man zou
worden. Nadat zij dit gehoord had , ge
moeder haren zoon naar den-leid
patriarch van Alexandrië , en liet zich met
leem doopen. De moeder stierf, en ATHA NASIUS bleef,

als een andere

SAMUEL ,

bij

den patriarch. RIFINUS , die de kerkelijke
geschiedenis van EUSEBIUS heeft vervolgd ,
verhaalt ons dat ATHANASIUS , nog slechts
een knaap zijnde , reeds spelende andere
knapen doopte , en dat deze omstandigheid
hem het eerst in kennis bragt met den
bisschop ALEXANDER , den negentienden pa-

triarch van Alexandrië. De geschriften van
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dragen blijken , dat hij eene
geleerde opvoeding had genoten , en met
de godgeleerde en ongewijde letterkunde
zijner eeuw bekend was. Na het overlijden
ATHANASIUS

van den patriarch ALEXANDER , werd ATHA tot diens opvolger verkozen. Van
nu af was zijn leven eene onophoudelijke
worsteling met ARIUS en de Arianen , die

NASIUS

hij verfoeide; deze hardnekkige strijd werd
gekenmerkt door eene afwisseling van nederlagen en triumfen. ATHANASIUS werd
verbannen of teruggeroepen , naarmate het
opperhoofd der regering de Arianen of
hunne tegenpartij begunstigde. Toen keizer JOVIANUS , opvolger van JULIANUS , den
troon beklom , was de zegepraal van ATHANASIUS volkomen ; hij bleef tot aan zijnen
dood, (371) , in het bezit zijner waardigheid. Zijne werken van godgeleerden , ze
geschiedkundigen aard be--dekunig
slaan drie folio deden. Zijne godgeleerde
schriften betreffen hoofdzakelijk de leer
der Drieëenheid , de Vleeschwording van
CHRISTUS en de goddelijkheid des Heiligen

Geestes. Zijne geleerdheid evenaarde zijn
voortreffelijk hart. Hij verkreeg den eer naam van Vader der Regtzinnigheid , en
ABBAS COSMAS zegt : « Indien gij een stuk
R van de werken des heiligen ATHANASIUS
a vindt , en u papier ontbreekt, schrijft
« het op uw kleed. »

flistoria patriarcha •
rum Alexandrinorurn.)
ATHELSTAN, koning van Engeland,
(EUSEBE RENAUDOT ,

was een natuurlijke zoon van EDUARD den
ouden , dien hij in 925 opvolgde. Hij behaalde op de Denen en later op de Schotten
en Ieren te Brunenburgh eene schitterende
overwinning , welke in een Anglo- Saksisch
lied werd verheerlijkt. Men zal geen ongunstig denkbeeld van de Anglo- Saksische
dichtkunst dier dagen opvatten , wanneer
wij daaruit de volgende regelen uit het
Engelsch aanhalen:
Pursuing , they destroyed
the Seottisch people
send the ship-fleet.
The (lead fell!
the field resounded!
She warriors sweat!
After that the sun
rose in the morning hour,
the greatest star!
glad above the earth,
God's candle bright!
the eternal Lord's
till the noble creature
hastened to her setting.
There lay soldiers many
with darts struck down,
Northern men,
over their shields shot.
So were the Scotch
weary of ruddy battle (1).

(1) Den vijand vervolgende, verdelgden zij de

Schotten en hunne schepen. liet slagveld'veêrgabnde
5*
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Deze groote overwinning maakte ATHELroem buiten bet eiland bekend. Sedert dien tijd had hij grooten invloed op
de zaken der naburige rijken. Hij huwelijkte zijne zusters uit aan den koning van
Frankrijk en den keizer van Duitschland ,
en begunstigde den koophandel. Ieder koopman , die drie reizen gedaan had , .verd
tot den adelstand verheven. ATHELSTAN
overleed in 940 , in den ouderdom van
slechts 47 jaren. « Zijn leven , » zegt
WILLIAM VAN MALMESBURY , « was kort, maar
«groot in daden. »
TURNER , history of the Anglo-Saxons.)
ATHENAGORAS, een Atheensch wijsgeer.
Hij omhelsde in de tweede eeuw het Christendom , en zond aan de keizers ANTONINUS
en COMMODU5 in 178 een verdedigingsschrift
ten behoeve der Christenen. Men heeft
van hem eene fraaije verhandeling over
de opstanding der dooden. Deze stukken
zijn in het Grieksch en het Latijn in 1706
te Oxford gedrukt.
(Nouvelle Biographie classique.)
ATHENAÏS. Zie EUDOXIA.
ATSENEUS, een inboorling van Naucrati$ in Beneden-Egypte , was een beroemd
letterkundige van de derde eeuw. Hij leefde
te Alexandrië en naderhand te Ronne. Wij
weten niets van zijn leven dan dat hij eene
geschiedenis der Syrische koningen heeft
geschreven., welke is verloren gegaan , en
een merkwaardig boek , getiteld : Deipnosophistce , Tafelgesprekken der Geleerden ,
in vijftien boeken , die " nog grootendeels
in wezen zijn. De onderwerpen loopen
hoofdzakelijk over de tafelvermaken en die
der zinnen ; doch het geheel is doormengd
met zulk eene menigte belangrijke daad
breedvoerige uittreksels uit ver -zaken
schrijvers , dat het werk een der-loren
onschatbaarste boeken is , ter opheldering
van de zeden en gewoonten der ouden.
Het eerste boek der Tafelgesprekken begint met eene lofrede op den gastheer
LAURENTIUS ; het gedenkt de namen dergenen die zich in de smulkunst het meest
beroemd hebben gemaakt , zoo als APICIUS,
en prijst den wijn , enz. Het onderwerp
van den wijn wordt in het tweede boek
voortgezet ; dat aan het einde vele aardige
dingen bevat over vruchten en eetbare
gewassen. Het derde boek bevat Bene
smakelijke verhandeling over vijgen, appelen , schelvisch en andere spijzen , alles
STAN'S

van den val der dooden ! De krijgsman zweette van
den opgang der zon , (de grootste star, de schitterende fakkel Gods en des eeuwigen Opperregeerders)
die zich vrolijk over het aardrijk verhief, tot dat
dit grootsch gewrocht ten ondergang neigde. Daar
lag eenti menigte krijgslieden door schichten ter
neder geveld, Noormannen met doorboorde schilden.

zoo werden do Schotten den bloediger kamp moede.

doorspekt met talrijke aanhalingen uit onderscheidene dichters. Ten aanzien van
den afwisselender inhoud der volgende
boeken , moeten wij den lezer naar het
oorspronkelijke verwijzen.
Wij kunnen eenigzins de waarde van
ATHENEUS werk nagaan uit de daadzaak ,
dat hij acht honderd blijspelen heeft gelezen , om er uittreksels uit te maken ; hij
haalt vijftien honderd verlorene werken
aan , en de namen van omtrent zeven
honderd schrijvers , die zonder hem mee
onbekend zouden zijn gebleven.-rendls
Dit werk is dikwijls van groot belang als
toevalligerwijze onderscheidene twijfelachtige punten in de geschiedenis ophelderende.
De laatste en beste uitgave van ATHENEUS is
van W. DINDORF , Leipzig , 1827 , 3 d. 8°.
(Biogr-aphie Universelle.)
ATHIAS. Rabbi JOZEF ATHIAS was een
beroemd boekdrukker te Amsterdam , die
in den jare 1700 aan de pest stierf. Bij
schranderste geleerden-gestandor
van Amsterdam , vergeleek hij de oude
uitgaven en handschriften van den Hebreeuwschen bijbel , en bezorgde in 1661
eene nieuwe uitgave , voor welke JOHANNES
LEUSDEN den korten inhoud en het voorberigt schreef. De tweede uitgave van dezen
bijbel verscheen in 1667 in twee deelen
octavo , en was nog aanmerkelijk verbeterd. De uitgaven van ATHIAS bijbel waren
veel naauwkeuriger dan alle vorige ; schoolt
sommige geleerden er nog menigen misslag
in hebben ontdekt. Ook was de bijbel van
ATHIAS de eerste waarin de verzen met Arabische getalmerken zijn aangeduid.
ATHIAS drukte den bijbel ook in het
Spaansch , in het Joodsch Hoogduitsch (dat
door de Russische , Poolsche en sommige
Duitsche Joden gesproken wordt) en in het
Engelsch. Van den Engelschen bijbel liet
bij de vormen staan , en verzekert , dat
hij daarvan meer dan een millioen exem.
plaren heeft verkocht ; doch dit is moeijelijk te gelooven , wijl de Engelsche bijbel
van ATHIAS schaars wordt aangetroffen. De
Staten-Generaal van ons gemeenebest boden ATHIAS , tot bewijs hunner belangstel
zijne onderneming, eenti gouden-ling
keten en eenen gedenkpenning aan. De
voorreden der latere uitgaven van den Hebreeuwschen bijbel, behelzen gewoonlijk
eenige bijzonderheden omtrent ATHIAS zelven.
(EICHHORN , Einleitung in das Alle Testament.)
ATRLONE, (graaf VAN) Zie GINKEL.
ATTALIIS III, koning eener kleine,
doch vruchtbare en volkrijke landstreek in
het Noordwesten van Klein -Azië, waarvan
Pergamus (eigenlijk Pergamum) de hoofd
Romeinen gaven aan deze-stadw,De

ATTI—ATTILA.
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landstreek inzonderheid den naam van deel zijns levens in Athene werwaarts hij
Azië. Deze ATTALUS , Philometor bijge- zich begeven had, ten einde geen getuige
naamd, van wege zijne liefde voor zijne te zijn van de onheilen , welke de burgermoeder, was de zoon van EUMENES II. Bij twisten zijn vaderland berokkenden. En
beklom den troon van Pergarnus na den het is niet onwaarschijnlijk , dat hij , uit dood van zijnen oom ATTALUS II, 138 j. hoofde van zijn langdurig verblijf in Athene,
V. C. Zijne regering was vooral opmerkeden bijnaam van ATTICUS bekomen heeft.
lijk door zijne dwaze buitensporigheden en Wij hebben geese bouwstoffen voor eene
den moord zijner vrienden en bloedver- uitvoerige beschrijving van zijn leven, hetwanten. Eindelijk ontwaakte zijn geweten , welk in de genoegens eener letterkundige
en nu kastijdde hij zich zelven met bijge- afzondering werd gesleten. De dag van zijn
loovige gestrengheid. Eindelijk liet hij alle vertrek uit Athene was een dag van rouw
zorgen der regering varen , en wijdde zich voor de inwoners , wier toegenegenheid
geheel aan den tuinbouw , waarin hij zóó bij in eene hooge mate had weten te winbedreven werd , dat hij over dit onderwerp nen. ATTICUS stierf in den ouderdom van
een werk schreef, hetwelk door PLINIUS , zeven en zeventig jaren eenen vrijwilligen
VARRO en COLUMELLA geprezen wordt. Terhongerdood, wijl hij de kwaal, welke hein
wijl hij zich ijverig bezig hield, om voor had aangetast , voor ongeneeslijk hield.
zijne moeder STRATONICE , dochter van ARIA- Hij was schrijver van onderscheidene werBATHES , koning van Cappadocië, een prachken , waarvan geen enkel tot ons is getig grafgesticht op te rigten , stelde bij komen. Hij schreef jaarboeken waarin hij
zich aan de brandende zon bloot, werd ; eene strenge tijdrekeukundige orde in acht
door de koorts aangetast, en stierf na nam. Hij was bijzonder gelukkig in het
eene vijfjarige regering. In zijnen uitersten vervaardigen van bijschriften op doorluchwil vond men de woorden : bonorunz meo- tige mannen. Ook schreef hij eene gerum populus Romanus hceres zoodat de schiedenis van liet consulschap van zijnen
Romeinen tot erfgenamen zijner roerende boezemvriend CICERO in het Grieksch, in
goederen waren benoemd ; doch dezen be- eenen eenvoudigen , onopgesmukten stijl.
weerden , dat men door die uitdrukking
Het leven van ATTICUS , door zijnen tijd het koningrijk Pergarnus zelf moest ver- genoot en vriend CORNELIUS NEPOS , moet
staan. ARISTONICUS, een natuurlijke zoon eerder als eene lofrede dan als eene Ievan EUMENES lI , maakte intusschen aan- vensbeschrijving worden aangemerkt ; som spraak op den troon , en handhaafde zich migen hebben zelfs beweerd , dat het niet
eenigen tijd met veel kloekmoedigheid ; het werk van dezen beroemden schrijver is.
doch eindelijk werd hij verslagen, gevan(T. POMP. ATTICUS , eine Apologie, en
kelijk naar Rome gevoerd , en in den kerHELD , Prolegom. ad tiiam Aztici quae
ker verwurgd. Sedert dien tijd was liet
vulgo Corn. Alepoti adscriptur.)
koningrijk Pergarnus een Romeinsch winATTILA. Dew geduchte veroveraar was
gewest.
de neef van noAs , een koning of aan(CLINTON, Fasli IVellenici.)
voerder der Hunnen , die , in den aanvang
ATTICIIS, (TITUS POMPONIUS) , be- der vijfde eeuw, zich met zijne horden int
hoorde tot een der doorluchtigste geslach- Pannonië aan den Zuidelijken oever van
ten van Rome. Hij werd geboren den 9 den Donau nederzette. ATTILA en zijn
Maart 109 j.V. c. , zijnde drie jaren broeder BLEDA volgden ROAS in 433 op.
ouder dan CICERO en POMPEJUS , en negen , De eerste daad hunner regering bestond
jaren ouder dan GESAR. Zijne vroegste jaren in het sluiten van den vrede riet THEOgingen voorbij onder het toevoorzigt van DoSIUS II , ten einde de veroveringen in
zijnen vader , wiens smaak voor letterkunde liet Noorden voort te zettesl. liunne heer hem aanspoorde, om zijnen zoon de beste schappij strekte zich weldra uit van den
opvoeding deelachtig te doen worden , Donau oostwaarts tot aan de Wolya en
welke Rome kon aanbieden. En dat bet noordwaarts tot aan de Oostzee.Nu brak
den vader gelukte zijnen zoon liefde voor ATTILA weder den vrede niet het Oostersclie
de fi'aaije letteren in te boezemen , blijkt keizerrijk, versloeg herhaalde malen zijne
uit ATTICUS volgende loopbaan. Hij leefde vijanden , en verdelgde alles te vuur en
in de stormachtigste tijden der Romeinsche te zwaard. Konstantinopel zelfs bedreigd
republiek, en echter wist hij de vriend- wordende, vlood THEODOSIUS naar Azië, en
schap te behouden van de uitstekendste sloot eindelijk met ATTILA deel vrede op
mannen der onderscheidene staatspartijën. vernederende voorwaarden. Kort daarna
Wij bezitten nog brieven van CICERO en liet ATTILA , moede den troon met zijnen
ATTICUS , in zestien boeken , een onwaar- broeder te deden , BLEDA heimelijk ver (leerbaar gedenkschrift van dit belangrijk moorden.
tijdperk. ATTICUS sleet een aanmerkelijk
In liet jaar 48 vcrgczelde de geschied,

-

,

,

•0

ATTILA.

schrijver riiscus 's keizers afgezanten , om
hunnen meester , wegens de niet nakoming
van sommige artikelen van het gesloten
verdrag , bij ATTILA te verdedigen , en wij
ontleenen uit zijne beschrijving eenige bij
gewoonten-zonderhvuisljke
en zeden der Hunnen. In de vlakten van
Opper- Hongarijë, ergens tusschen den Donau , de Theisse en het Karpatische gebergte , kwamen zij aan een groot dorp ,
hetwelk in de nabijheid van ATTILA'S paleis
was ontstaan. Het koninklijk gebouw was
geheel van hout : de huizen der Hunnen
waren van dezelfde bouwstof , en het
eenigste steenen gebouw was eene reeks
van baden , gesticht door 's konings gunsteling ONEGESIUS. Het hout was echter tot
kolommen gevormd , gebeeldhouwd en gepolijst. De afgezanten vonden dezelve met
eenigen smaak bearbeid, en merkten eene
barbaarsche pracht op in bet ten toon
spreiden van den rijken buit , op meer
beschaafde natiën behaald. Zij werden
weldra aan eenen prachtigen maaltijd genoodigd ; de gasten werden allen in goud
en zilver bediend ; doch de koning vergenoegde zich met de eenvoudigste spijs,
welke hein op een houten tafelbord werd
voorgezet ; hij at zeer matig. Zijn drank
was insgelijks eenvoudig. De overigen van
het gezelschap borsten van tijd tot tijd in
schaterend lagchen uit over de zonderlinge
kluchten van twee potsemakers ; doch ATTILA behield zijne gewone onveranderlijke
ernsthaftigheid. Een geheime zendeling van
dit gezantschap was met de verfoeijelijl e
taak belast , om den moord van dezen geduchten vijand te bewerken. ATTILA werd
met het wezenlijk doel van het gezantschap bekend ; doch hij liet den misdadiger , zoowel als diens onschuldige medgezellen , ongedeerd vertrekken. Echter zag
THEODOSIUS zich gedwongen , om voor dezen
laaghartigen aanslag te boeten door het
zenden van een tweede gezantschap , beladen met kostbare geschenken , waarmede
de koning zich schijnbaar liet tevreden
stellen.
Omtrent dezen tijd verzamelde ATTILA
een geducht leger , en dreigde de beide
deelen der Romeinsche wereld. Aan elk
der beide keizers zond hij de trotsche
boodschap : « ATTILA , mijn Heer en uw
« Heer ! beveelt u een paleis voor zijne
«onmiddellijke ontvangst in gereedheid te
« brengen. » Bij deze beleediging , voegde
bij den eisch van voldoening der achter
schatting. MARCIANUS , die THEODO--stalige
slus was opgevolgd , antwoordde hem in
denzelfden Laconischen stijl. • Ik heb goud
t voor mijne vrienden en staal voor mijne
t vijanden. » Waarschijnlijk deed het ver-

schil van inborst der beide keizers ATTILA
besluiten eerst tegen VALENTINIANUS , den
keizer van het Westersche rijk , op te
trekken. Hij viel in Gallië , rigtte aldaar
groote verwoestingen aan , doch werd bij
Chalons- sur -Marne door de veldoversten
des keizers aangevallen , en tot den aftogt
gedwongen. Kort daarna verscheen hij in
Italië , en verwoestte de stad Aquileja.
Geer. huis bleef staande', niemand dergenen die den overwinnaars in handen vielen
behield het leven. Meerdere steden bukten voor zijn geweld ; Rome zelf sidderde.
Eindelijk liet bij zich door paus LEO I
verbidden , en trok af op voorwaarden dat
VALENTINIANUS hem eene groote som gelds
zou betalen , en zijne zuster IIONORIA ten
huwelijk geven. Na het sluiten van dit verdrag trok ATTILA naar den Donau terug.
De dood van ATTILA viel voor in den
fare 453. Volgens het algemeen gevoelen
stierf hij in den nacht van zijn huwelijk
met ILDIKO , eene schoone jeugdige maagd,
(met welke hij zijnen vrouwenstoet wilde
vermeerderen ,) door het springen van een
der bloedvaten.
PRlscus merkt aan , dat niemand in zulk
eenen korten tijd zoo vele landen heeft
ten onder gebragt. De trotsche Romeinen
echter ontzeiden ATTILA den titel van koning;
zij noemden hem slechts krijgsbevelhebber
hunner legers , en vermomden de jaar
schatting die zij hem opbragten ,-lijksche
onder den schoonschijnenden naam van
krijgsbezoldiging. De afbeelding , welke
JORNANDES van ATTILA geeft , vertoont hem
met de echte gelaatstrekken van het Kal
ras ; hij was klein van gestalte,-muksche
breed geschouderd en van een sterk gestel -- zwart van uitzigt , met weinig borstelig haar in plaats van een' baard ; hij
had een groot hoofd , een' platten neus
en kleine oogen. Zijne houding was woest
en trotsch , en niemand kon hem aanzien
zonder de gevolgtrekking te maken , dat
hij gekomen was , om de wereld te ver
Hij zelf zeide eens , dat het-ontruse.
gras nimmer groeide op eene plaats waar
zijne paarden eenmaal hadden ge--over
draafd. Sommige Hongaarsche schrijvers
verhalen , dat , toen hij in Gallië was,
een kluizenaar hein te kennen gaf, dat
hij de geesel Gods was , die hem het
zwaard der geregtigheid had in handen
gegeven , om de ondeugden der Christenen
te straffen ; doch dat het hem zou ontwrongen worden zoodra zij zich bekeerden. Zij voegen er bij , dat ATTILA zich
dit gezegde , na de nederlaag te Chalons,
herinnerende , hij bij zijne titels dien van
Flagellum Dei heeft gevoegd. Terstond na
zijnen dood ontbond zich het rijk door
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klem gesticht , door de twisten en oneenig- vuldige opvoeding genoten. Op den ouderheden zijner zonen en legerhoofden , het dom van vier jaren kreeg hij eenen leerlot van meest alle uitgebreide heerschap meester , die hem Latijn , Grieksch ,
welke door geweld , als met een'-pijën, Hebreeuwsch en zijne moedertaal onderwees. Men zegt dat hij deze talen op den
tooverslag , zijn ontstaan.
ouderdom van zes jaren verstond , en een
(Conversations-Lexicon.)
ATTWOOD , (GEORGE) , een wiskun- jaar later in staat was PLATO'S Crito te
dige , in 1745 te Londen geboren , verried vertalen. In weerwil van de ongerijmdheid
vroegtijdig groote wiskundige talenten. In van dit verhaal , moeten wij zeggen, dat
1784 gaf hij in het licht zijne Voorlezin- hetzelve geput is uit D'AUBIGNÉ's Gedenk
zijn bijzonder leven ; maar-schriftenva
gen over de proefondervindelijke wijsbegeerte , en insgelijks eene Verhandeling tevens ook dat hij een dier snoevende
over de Regtlijnige Beweging en de Rond schrijvers is , die er zich niet om bekomberoemde-draijngeLchm.D meren , de waarheid aan hunne ijdelheid
PITT , die op de hoogeschool zijn vriend op te offeren. Na den dood zijns vaders
was , gafv hem een ambt zonder dienst, trad hij in de krijgsdienst. IIENDRIK IV
ten einde hij het grootst gedeelte zijns beschouwde hem als een' vriend op wien
tijds zou kunnen wijden aan financiële be- hij zich veilig kon verlaten , en gebruikte
rekeningen , in welke hij dezen staatsdie- hem in het veld en in den raad. Deze
naar van groot nut was. ATTWOOD stierf , vriendschap bekoelde echter van D'AUBIGNÉ's
ongehuwd , in 1807. Behalve de reeds zijde, toen HENDRIK IV het Katholijk geloof
vermelde werken , heeft men nog van hem had omhelsd. D'AUBIGNÉ bleef een der
Verhandelingen over de zamenstelling der hechtste steunpilaren der Protestanten , en
bogen en de duurzaanzheid der schepen.
verdedigde stoutmoediglijk hunne zaak ,
welke, volgens hem , vooral achteruitging
(Dictionary of Biography.)
AUBERT , (JEAN LOUIS) , hoogleeraar door de omkooping hunner opperhoofden ,
in de letterkunde aan het koninklijk col- die , meerendeels geschenken of ambten
Iegie , werd geboren te Parijs in 1731, aannemende , in hunnen tegenstand ver
en overleed in 1814. Zijne poëzij kendat D'AUIBIGNÉ -flauwden.Zkrisht
schetst zich in het algemeen door gemak- even als zijne medgezellen , rijk had kunkelijkheid en sierlijkheid ; vooral muntte nen zijn , en hij bijkans de eenige was,
hij uit als fabeldichter , en werd door die weinige middelen bezat. Hij verhief
ten allen tijde zijne stem voor de onafVOLTAIRE luide toegejuicht. De Franschen
beschouwen hem als een' niet onwaardigen hankelijkheid der Hugenoten. Op zekeren
dag met den kardinaal DU PERRON disputenavolger van LA FONTAINE.
rende , verzekerde hij , dat de Hugenoten
(Dictionary of Biography.)
AUBIGNAC, (FRANCOIS HEDELIN, abt zich gewillig zouden onderwerpen aan al
van) , geboren te Parijs in 1604 , stierf hetgeen bij de kerk gedurende de vier
in 1676. Hij was bestemd voor de balie, eerste eeuwen van het Christendom was in
doch verliet die voor den geestelijken stand. zwang geweest. « Geef mij nog 40 jaren , »
Hij werd beschermd door RICHELIEU , die zeide de kardinaal , begeerig om de Chalhem de opvoeding van zijnen neef, den cedonische kerkvergadering er onder te
hertog van Fronsac toevertrouwde. AuBI- begrijpen. « Dit wordt u toegestaan , »
GNAC was een boezemvriend van de meeste antwoordde D'AUBIGNÉ. En toen hem deze
geleerden zijner eeuw, en maakte eenen inwilliging ten kwade werd geduid , hergrooten naam ; doch zijne treurspelen en nam hij : « Bekent de kardinaal niet , door
romancen zijn thans vergeten. Zijn treur- « nog veertig jaren meer te vragen , dat de
spel ZENOBIA uitgefloten zijnde , was hij « overleveringen der vier eerste eeuwen met
hierover zeer verontwaardigd , en beweerde « zijne gevoelens in tegenspraak zijn?))
dat het volkomen overeenstemde niet de
Eene misschien te ver gedrevene openkunstregelen van ARISTOTELES. « Ik geloof hartigheid deed hem de gunst van HIEN« gaarne , u antwoordde hem de groote DRIK IV verliezen. Hij verwijderde zich
CONDÉ , « dat gij de regelen van ARISTOTELES
naar Genève , alwaar hij zich geheel aan
« naauwkeurig hebt gevolgd ; maar ik kan de studie toewijdde. Zijn voornaamste werk
« het ARISTOTELES niet vergeven , dat zijne is de Geschiedenis van zijn' eigen leeftijd,
«regelen u zulk een ellendig broddelwerk een uitmuntend geschrift over de Huge« hebben doen vervaardigen.
noten in Frankrijk. Op last van het par(Woordenboek der Zamenleving.)
lement van Pars , werd dit werk in 1620
AIIBIGNÉ, (fiHÉODORE AGRIPPA D ) openlijk verbrand. Ook heeft men van
in 1 550 in de nabijheid van Pons gebo- hem la Confession Catholique de 111. DE
ren. Als Protestant omhelsde hij de partij SANCY en les Aventures du Baron DE FEvals HENDRIK IV. Hij had eene zeer zorg- N.EsTE. liet eerste is gerigt tegen nE RANGY,
'

7;?

AUBUS—AUGE.

minister van financien , en den kardinaal DU PERRON ; het laatste waarschijnlijk
tegen den hertog D'EPEMAS , met wien
D'AUBIGNÉ dikwijls overhoop lag. De Gedenkschriften van zijn leven werden in
1731 gedrukt. Hij overleed te Genève in
1630. Zijn zoon CONSTANT D'AUBIGNÉ , wiens
schandelijk gedrag zijne laatste jaren ver
vader van de beruchte-biterd,was
Mad. DE MAINTENON.

(Penny Cyclopaedia.)

AUBUSSON, (PIERRE D'), grootmees
ridders van ST. JAN van Jeruzalem,-terd

geboren in la Marche in 1423. De Turken
in 1480 het eiland Rhodus aanvallende,
betoonde hij de uiterste kloekmoedigheid.
De Turken hadden eene legermagt van
100,000 man , aangevoerd door een' afvalligen Griek, PALEOLOGI. Na het grootste
gedeelte der vestingwerken ter neder geschoten te hebben , waagden de Turken,
den 27 Julij, eenen algemeeneri storm. In
hunnen woedenden aanval verdreven zij
aanvankelijk de verdedigers uit de voor
bres. Zeven Turksche standaards-namste
Op de wallen geplant hebbende , stoven de
Turken de stad in , maar ontmoetten
D'AUBUSSON aan het hoofd eerier uitgelezene
.schaar Fransche ridders , die , na eenen
bloedigen strijd , de Turken ter stad uit
D'AUBUSsoN bekwam vijf wonden ,-drevn.
van welke hij echter gelukkig herstelde.
De Turken , door eenen plotselingen schrik
gedreven, scheepten zich tegen den wil
van PALEOLOGI in , en zeilden naar huis.
Dit beleg kostte den Turken 9,000 dooden
en 15,000 gekwetsten. D'AuBUSSON ver
schuilplaats aan ZIZIMUS , zoon-lend
van sultan MAHOMED 1I, die de wreedheid
van zijnen broeder BAJAZET ontvlugtte. Hij
zond dezen jeugdigen vorst naar Frankrijk
en vervolgens naar Rome.
D'AUBUSSON verviel in eene groote neer
toen hij zag dat de Christen--slagtihed,
vorsten elkander beoorloogden , in plaats
van hunne strijdkrachten tegen de Muzelmannen aan te voeren. Hij stierf te Rhodus , in de maand Julij 1503 , in den
ouderdom van tachtig jalen. Hij was een
der doorluchtigste Grootmeesters zijner
orde. Er bestaat in het Latijn eene beschrijving van het beleg van Rhodus , hetwelk aan D'AUBUSSON wordt toegekend. Pater
nouuoURS heeft ons eene levensbeschrijving
van D'AUBUSSON nagelaten.
AUDEBERT , (JEAN BAPTISTE) , geboren te Roclie fort , in Frankr ijk , in 1759,
overleed in 1800. Hij was een uitstekend
en onvermoeid kunstenaar. Aanvankelijk
miniatuurschilder , verliet hij dit kunstvak ,
legde zich toe op de natuurkunde, en graveerde voorwerpen uit de natuurlijke bis-

torie. Zijne gekleurde platen van vogelen,
waartoe hij olieverw en goud gebruikte ,
zijn de beste in hare soort. Zijne grootere werken , elk een folio deel uitma
bevatten de beschrijving der apen-kend,
en die der kolibrietjes.
(iNIEUwENiUts ,

Woordenboek van kunsten
en wetenschappen.)

AUDRAN , (GIRARD) , een der beroemdste historie -graveurs, werd in 1640
te Lyon geboren. Nadat hij drie jaren in
Rome had doorgebragt , werd hij , op aanzoek van COLBERT , naar huis geroepen ,
en verkreeg eene jaarwedde met de benoeming van koninklijk graveur van LODEw IJK XIV. Hij graveerde voor dezen monarch LE BRUN'S veldslagen van ALEXANDER,
en deze meesterstukken drukten het zegel
op zijne vermaardheid. De schilder-academie benoemde hem tot haar medelid.
Zijne werken zijn talrijk en worden hoog
geschat. Hij stierf in 1703. Verscheidene
zijner bloedverwanten hebben in dezelfde
kunst uitgemunt.
(STRUTT , Biogr. Diet. of Engravers.)
AUGER, (ATHANASIUS) , een Fransch
geestelijke , werd in 1734 te Parijs geboren , en stierf aldaar in 1792. Hij ver
DEMOSTHENES en andere Grieksche-talde
redenaars. Zijn beste werk is echter de
staatsregeling der Romeinen onder de koningen en de republiek , waaraan hij meer
dan dertig jaren heeft gearbeid. Zijne zachte
geaardheid maakte hem vele vrienden.

(Dietionnaire historique des grands hornmes.)
AUGER , (LOUIS SIMON) , een lid der
Fransche academie , zag in 1772 het levenslicht te Parijs, en maakte een einde
aan zijn bestaan in 1829. Hij was een
man van groote geleerdheid en talent. Hij
stond aan het hoofd van onderscheidene
dagbladen , en was een der voornaamste
schrijvers van la Biographie Universelle;
hij schreef eene lofrede op BOILEAU en
CORNEILLE , en gaf eene menigte werken
uit, die hij met aanteekeningen en ophelderingen verrijkte.

(Dictionary of Biography.)
AUGEREAU, (PIERRE FRANCOIS CHARLES) , hertog van Castiglione en maarschalk

van Frankrijk , werd den 11 November
1757 te Parijs vmn nederige ouders geboren. Zijn vader was , zegt men , fruitverkooper. Eerst diende hij onder de Fransche
karabiniers , en trad vervolgens in Napel sche dienst. Hij kreeg in 1787 zijn ontslag , doch bleef te Napels wonen , waar
bij als schermmeester den kost won. In
1792 keerde hij naar zijn vaderland te .,
rug , en schaarde zich in de gelederen der
omwentelings-gezinden. -Daar de meeste
officieren waren uitgeweken, maakte hij
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snelle bevorderingen , en werd binnen kor
tijd adjudant -generaal. Het slagveld-ten
was AUGEREAU'S lust en leven , doch in den
dagelijkschen kring was hij niet meer dan
een gewoon nlensch. Toen NAPOLEON , hoe
voortvarend en vurig van aard ook , oor
dat de Franschen te ver in Italië-del,
waren gedrongen, en het dus voorzigtig was
om voor de aanrukkende versche legerbenden onder W URMSER te wijken , bestreed
AUGEREAU dit gevoelen , en haalde NAPOLEON
over den vijand aan te vallen in plaats
van te wijken. Iiet gevolg was de slag en
de overwinning van Castiglione , welke
AUGEREAU den titel van hertog bezorgde.
Het schitterendste wapenfeit van dezen
veldtogt , zoo rijk in daden van helden
kloek beleid , was de slag van-moedn
Arcole , welke plaats had in het midden
van November 1796. De zwarigheid was,
om eene brug over te trekken , die niet
alleen verdedigd werd door batterijën met
veel en zwaar geschut beplant , maar ook
door het kanon van de wallen en het
musketvuur uit de huizen. Verscheidene
malen waren de Franschen reeds terug
gedreven , toen AUGEREAU eenen standaard
grijpende , daarmede naar de brug vloog,
gevolgd door eene sterke kolom , welke
echter door eene geweldige hagelbui van
kogels en schroot liet voortdringen werd
belet. Schoon AUGEREAU de overtogt over
de brug niet had kunnen volvoeren , werd
hij echter bij een decreet van het Directoire voor zijne betoonde kloekmoedigheid
dank gezegd , en hem den standaard , dien
hij bij deze gelegenheid gedragen had,
vereerd. AUGEREAU, een warm voorstander
zijnde der Fransche republiek , zag met
leede oogen , dat NAPOLEON zich tot opper
wilde opwerpen. Terwijl de om -hersc
werd-wentligvad18Brume
voorbereid , naderde AUGEREAU NAPOLEON,
zeggende : a Wel , gij hebt u zelven in
«eel► aardig dilemma gebragt. » «AUGE«REAU ! » hernam NAPOLEON, « herinner u
« Arcole ; de fortuin scheen mij daar nog
« meer aan te grimmen, echter zegepraalde
« ik, en zal zulks ook nu ! » Hij had gelijk ; de overheersching was volkomen , en
AUGEREAU genoodzaakt zich niet de overigen
te onderwerpen.
Nadat AUGEREAU tusschen 1797 en 1804
onderscheidene hooge rangen had bekleed,
werd hij in het laatste jaar tot maar
verheven. Hij nam een werkzaam-schalk
deel aan de veldtogten van 1805, 1806,
1807, 1809 , 18l 2 en 1813, telkens
zijnen roem als krijgsbevelhebber verhoogcnde. In den slag van Eylau door eene
plotselinge ongesteldheid en de koorts aan
liet hij zich op het paard vastbin--geta.,
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den , en bleef , schoon gewond , de laatste
in den strijd. In 1814 werd hem de ver
zuidoostelijk deel van-deignvaht
Frankrijk tegen de Oostenrijkers opgedragen ; hij bezette Lyon en stelde de stad
in staat van verdediging. Aanvankelijk
verdreef hij de Oostenrijkers in verscheidene gevechten ; doch eindelijk bewust van
de groote overmagt waar tegen hij had te
strijden , en de hulpbronnen van NAPOLEON
dagelijks ziende verminderen, trad hij in
onderhandeling , en trok naar het Zuiden.
NAPOLEON beschouwde dit gedrag eenigermate als verraad , en zeker is het , dat
van alle maarschalken AUGEREAU bet minst
gehecht was aan zijnen meester , die zoo
veel jonger was dan hij , en door zijne
overheersching de eerzucht van den republikeinschen veldheer had gekwetst. AUGEREAU omhelsde de zaak der BOURBONS , werd
in zijne waardigheden bevestigd en tot pair
benoemd. Bij de terugkomst van NAPOLEON
in 1815 hield AUGEREAU zich schuil. Toen
LODEWIJK XVIII op den troon was hersteld,
kwam AUGEREAU weder te voorschijn , en
nu werd hem de smartelijke taak opgedragen , om lid te zijn van den krijgsraad,
voor welken de maarschalk NEY moest te
regt staan. Zijne veroordeelende stem over
zijnen voormaligen krijgsmakker is in de
oogen der Franschen de grootste smet op
AUGEREAU'S nagedachtenis. Hij overleefde
dit niet lang ; de waterzucht sleepte hem
in de maand Junij 1816 ten grave.
(Penny Cyclopaedia.)
AUGIJSTINUS , (ST.) een beroemd kerkvader , geboren te Tagaste , eene kleine
stad in Afrika , in het binnenland van
Numidië , en volgens de geloofwaardigste
bronnen op den 13 November 354. Zijne
moeder MONICA was Bene zeer godvreezende
vrouw. Schoon zij voor de opvoeding van
haren zoon niets gespaard had, was hij
in zijne jeugd losbandig en zedeloos. Zijn
vader PATRICIUS zond hem naar Carthago ,
om aldaar zijne studiën te voltooijen. Zonder dezelve te verzuimen , liet hij echter
zijn ongeregeld leven niet varen. Hij ver
zich eenen grooten naam in de wel -wierf
onderwees dezelve te-sprekndhi,
Tagasie , Carthago , Rome en Milaan met
grooten roem. De smeekingen zijner moeder en de leerreden van den bisschop
AMBROSIUS bewerkten zijne bekeering. Hij
legde zijne dwalingen af, en werd op den
ouderdom van twee en dertig jaren , door
AMBROSIUS zelven gedoopt. Naar Afrika
teruggekeerd , werd hij door VALERIUS ,
bisschop van Ilippone , tot priester geordend , en volgde hem later op. Hij stierf
in 430. Zijne geschriften zijn menigvuld g , en hebben nog veel gezag. Zijn groot
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werk , de Stad Gods en de Belijdenissen 1 zaamheden uitgekozen , omdat zijne gemazijn het meest bekend. lin BERTHA , eene dochter van GUEREBERT ,
MOSHEIM geeft van hem de volgende koning der Parisii (Parijzenaren) , eene
karakterschets : De roem van AUGUSTINUS , Christin was , die bij de voorwaarde haars
bisschop van hippo , vervulde de geheele huwelijks de vrije uitoefening harer godsChristenwereld , en niet zonder reden; dienst had bedongen. Ook had zij eenen
want deze doorluchtige man vereenigde Franscben bisschop , LUITHART geheeten ,
vele groote en schitterende hoedanigheden als kapellaan in haar gevolg , en in gein zich. Een verhevene geest , een onaf- bruik de kleine kerk van ST. MARTIJN ,
gebroken en ijverig zoeken naar de waar- welke buiten de wallen van Canterbury
beid , eene onafmatbare vlijt , een onuit- was gelegen.
puttelijk geduld , eene opregte godsvrucht Aanvankelijk beval hun ETIHELBERT het
en een fijn en levendig vernuft werkten eiland Thanet niet te verlaten ; doch kort
te zamen , om zijnen roem op de hechtste daarna kwam bij bij hen en noodigde
grondslagen te vestigen. Het is echter ze- hen uit tot een gehoor in het open veld.
ker , dat zijn oordeel niet met zijne andere Hij weigerde de goden zijner vaderen voor
groote talenten gelijken tred hield, en dat eene nieuwe eerdienst te verlaten ; doch
hij bij vele gelegenheden meer de aandrift daar hun doel menschlievend was , stond
zijner levendige verbeelding volgde , dan hij hun toe , ongestoord te prediken, en
de voorschriften der rede en der voorzig- wees hun Canterbury tot verblijfplaats aan,
tigheid. alwaar zij , in statigen optogt , onder het
(LENAIIsE TILLEMONT, Nlémoires pour servir zingen van geestelijke liederen, hunne ina l'histoire ecclésiastique , vol. 13). trede hielden. De bekeering en de doop
AUGUSTINUS of bij verkorting ST. AU- des konings spoedig volgende , kregen zij
STINUS , eerste bisschop van Canterbury , verlof ook elders het Evangelie te ver
oorspronkelijk een monnik in het kloos- kondigen.
-was
ter van ST. ANDRIES te Rome , alwaar hij III 597 werd AUGUSTINUS tot bisschop der
opgevoed werd. onder GREGORIUS , naderhand Engelsche natie verheven , en verzocht
paus GREGORIUS I en ST. GREGORIUS„ Hij wordt aan den paus de oplossing van zekere
gewoonlijk de apostel der Engelschen ge- bezwaren aangaande het onderhoud der
noemd , wijl hij naderhand met omtrent geestelijkheid. GREGORIUS antwoordde , dat
veertig andere monniken uitgezonden werd, de giften aan de kerk , volgens gewoonte,
om de Angel-Saksers tot het Christendom in vier deden moesten gesplitst worden ;
te bekeeren. Deze zending werd onderno- een deel voor den bisschop en zijn gezin,
en in het jaar 596. AUGUSTINus en zijn om gastvrijheid uit te oefenen , een tweede
gezelschap zich op reis begeven hebbende, voor de geestelijkheid , een derde voor de
kregen weldra een' weerzin in deze roe- armen , en een vierde voor het onderhoud
ping , en verlangden ° terug te keeren, der kerken. ' Daar al de pastoors monniliever dan zich naar een land te begeven, ken waren , behoorden zij in gemeenschap
met welks zeden en taal zij onbekend te leven ; doch degenen die verkozen te
waren. AUGUSTINus begaf zich op weg naar trouwen , moesten door het klooster onRome , ten einde 's pausen toestemming te derhouden worden. Aangaande het verschil
verwerven , ons terug te keeren ; doch van gewoonten, godsdienst-plegtiglieden en
deze hooge kerkvoogd gaf hem eenen brief formulier-gebeden , gaf GREGORIUS te kensnede voor de zendelingen , waarin zij ver- nen , dat AUGUSTINUS niet gebonden was in
maand en aangemoedigd werden , om de alles hierin Rome te volgen, maar zulks
onderneming voort te zetten. Tevens schreef moest inrigten naar hetgeen hij oordeelen
GREGORIUS aan ETHERIUS , bisschop van Arzou het meest de vroomheid en godsles , en aan den koning en de koningin der vrucht der pas gestichte kerk te bevordeFranken , om den zendelingen alle moge- ren. Op verzoek van AUGUSTINUS , zond
lijke hulp te verleenen , en hen zelfs van GREGORIUS meer zendelingen over , alsmede
tolken te voorzien. Eindelijk staken zij een kostelijk geschenk in boeken , kleeover naar Britannië , en landden op het dingstukken , kerksieraden en overblijfselen
eiland Thanet, van waar zij boden zonden van heiligen. Hij ried AUGUSTINUS aan de
aan ETIJELBERT, koning van Kent , om hem heidensche tempels niet te verwoesten,
bekend te maken , dat zij van Rome wa- doch alleen de afgodsbeelden weg te neren gekomen , en de beste tijding der men , de muren met wijwater te wasschen ,
wereld medebragten , -- bet eindeloos ge- altaren op te rigten , reliquiën in dezelve
not van een eeuwig leven voor degenen te bewaren , en ze alzoo trapswijze in
die hen ontvingen. Het grondgebied van Christenkerken te herscheppen , niet alleen
koning ETHELBÉRT werd waarschijnlijk bij om de kosten van het bouwen van nieuwe
voorkeur tot het tooneel hunner werk- kelken te besparen , maar ook om het
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volk des te gemakkelijker te bewegen,
om die plaatsen van eerdienst te bezoeken , aan welke zij gewoon waren. Inzonderheid drukte bij AUGUSTINUS op het hart,
om aan de nieuwbekeerden toe te staan
op zekere feestdagen tot Gods glorie een
groot aantal ossen te dooden en te eten,
gelijk zij vroeger tot glorie van den duivel
hadden gedaan. Onderscheidene dezer punten doen ons gunstig over de verstandige
vrijzinnigheid van den toenmaligen paus GREGORIUS denken. ST. AUGUSTINUS bleef ijverig
en met den besten uitslag aan de bekeering der Engelschen voortarbeiden , tot
dat hij in den jare 604 te Canterbury
overleed. Men zegt, dat hij op éénen dag
10,000 personen van beiderlei geslacht in
de rivier Swale gedoopt heeft.
(Vita S. AUGUSTINI , auctore GOCELINO
MONACIIO)

, de laatste keizer van
het westelijk deel van het instortende
Romeinsche keizerrijk, was de zoon van
ORESTES, een Pannoniër van geboorte, die
bij ATTILA in hooge gunst stond , en hem
tot geheimschrijver diende. Na ATTILA'S
dood trad ORESTES in Romeinsche krijgsdienst , en klom , door de gunst van den
keizer JULIUS NEPOS , van trap tot trap tot
de hoogste waardigheden op. Hij beloonde
zijnen weldoener door de bondgenootschappelijke troepen , in dienst van den keizer,
tot oproer aan te sporen. NEPOS vlood ,
en nu plaatste ORESTES zijn' eigen zoon,
ROMULUS AUGUSTUS , op den ledigstaanden
troon. Deze jongeling bezat geene hoedanigheden, die hem onderscheidden, behalve
schoonheid , en zijn karakter wordt eigen
aangeduid door het verkleinwoord-ardig
AUGUSTULUS (AUGUSTUSJE) , onder welken naam
hij het meest bekend is. Binnen het jaar
viel ORESTES door het leger , dat hem ver
losbandige Barbaren acht--hevnad.D
ten zich beleedigd , toen hij weigerde een
derde gedeelte der landerijën van Italië
onder hen te verdeelen. De vermaarde
ODOACER , koning der Herulen , belegerde
hem in Pavia; de stad werd ingenomen
en ORESTES gedood. De hulpelooze en onervarene AUGUSTULUS deed afstand van den
troon , en werd door ODOACER menschlievend behandeld , die hem de beroemde
villa van LUCULLUS , op het voorgebergte
van Misenum , bij Napels , tot verblijfplaats
aanwees , met eene jaarwedde van 6000
goudstukken. Gewoonlijk wordt de val van
het Westersche Romeinsche keizerrijk gesteld in het jaar 476 , doch GIBBON schijnt
het jaar 479 hiervoor te houden.
AUGUSTULUS

(GIBBON , C. XXXVI).

AUGTJSTUS, (CAJTrS JULIUS CESAR
OCTAVIANUS) , een Romeinsch keizer,
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vóór zijne troonsbeklimming bekend onder
den naam van OCTAVIUS , was de neef en
aangenomen zoon van JULIUS CESAR. Hij
werd in het jaar 63 v. C. te Rome geboren. Op den ouderdom van vier jaren
verloor hij zijnen vader OCTAVIUS, na welke
gebeurtenis hij door CESAR werd opgevoed.
Toen zijn oom werd vermoord , bevond de
jeugdige OCTAVIUS zich in Epirus , van
waar hij zich terstond naar Rome spoedde ,
om zijn erfdeel te bekomen. Slechts den
ouderdom van achttien jaren bereikt hebbende , werd hij door zijne vijanden als
een jongen uitgelagchen en bespot ; doch
door zijne bekwaamheden verwierf hij wel
invloed. Eerst-draenovwg
voegde hij zich bij de tegenpartij van
ANTONIUS ; doch weldra verzoende hij zich
met hem , en vormde , in gemeenschap
met dezen volksleider en LEPIDES, het beroemde tweede driemanschap. Bij deze
verdeeling van het hoog gewag , kreeg hij
het Westen tot zijn deel. Hij bezoedelde
zijn karakter door Bene bloedige vervolging , waarvan CICERO een der slagtoffers
werd. Nadat de driemannen te Philippi op
sRUTUS en hunne vijanden hadden gezegepraald , keerde OCTAVIUS naar Rome terug,
en verdeelde, onder zijne oude krijgslieden , de eigendommen der overwonnenen.
LEPIDES was nu genoodzaakt zijn aandeel
in het gezag af te staan , en de opperheerschappij der wereld werd tusschen
OCTAVIUS en ANTONIUS verdeeld. Er rezen
weldra geschillen , doch er had eene tijde
verzoening plaats door het huwelijk-lijke
van ANTONIUS met de zuster van OCTAVIUS.
ANTONIUS , bekoord door CLEOPATRA , ko*
ningin van Egypte , verstiet OCTAVIA , en
haar broeder greep nu naar de wapenen,
om haar te wreken. De strijd tusschen de
beide mededingers naar de alleenheerschappij eindigde te Actium, met de volkomene nederlaag van ANTONIUS, die zich
vervolgens uit wanhoop van het leven beroofde. Na deze zegepraal , vereenigde
OCTAVIUS Egypte niet het Romeinsche rijk.
Hij keerde naar Rome terug , vierde drie
zegepralen , sloot den tempel van JANUS ,
ontving van den senaat de titels van Inzperator en AUGUSTUS , en bleef in het onbepaald bezit der oppermagt. In dezen
verhevenen rang onderscheidde hij zich
niet -minder door zijne gematigdheid en
goedertierenheid , dan vroeger door zijne
juist geheel tegenovergestelde hoedanigheden. De letterkunde bloeide onder zijne
bescherming ; hij maakte onderscheidene
heilzame wetten , en verfraaide Rome derwijze , dat men zeide , dat hij het van
steen gevonden had en van marmer naliet.
Men zegt dat hij tweemaal het voornemen

AUGUS--.AULI.
had opgevat, om de regering neder te voor de begeerlijkheid der heerschzucht.
leggen , maar daarvan telkens door zijnen Het Protestantsch geloof van den keurvorst
vriend MECENAS was terug gebragt. AUGUS- van Saksen was een groote hinderpaal voor
TUS stierf den 19 Augustus 14 jaren na C. zijne verheffing. AUGUSTUS aarzelde niet,
aan eenen buikloop te Nola , in den om zijn geloof en de belangen en hulpouderdom van zes en zeventig jaren , in bronnen zijner eigene staten aan zijne
dezelfde kamer , waarin zijn vader den heerschzucht op te offeren. Hij verscheen
geest had gegeven. in Polen aan het hoofd van 8000 Saksers ,
AUGUSTUS was van eene middelmatige en hield zijne intrede in Krakau , gekleed
gestalte, doch zijn persoon bijzonder be- in een krijgsgewaad , dat op meer dan een
vallig , ofschoon hij voor zijn uiterlijk wei- millioen gulden geschat werd. Hij sloot
nig zorg droeg. Zijne oogen waren onge- een verbond met PETER den Grooten en
meen groot en schitterend ; zijne gelukkige den koning van Denemarken tegen Zweaanmoediging der letterkunde , vooral ten den. Aanvankelijk behaalde hij eenige
opzigte van VIRGILIUS en HOR ATIUS , heeft aan voordeelen op KAREL XII , maar werd veraJen tijdkring zijner regering den naam volgens herhaaldelijk geslagen , zoodat hij
van de eeuw van AUGUSTUS doen geven. in 1706 den troon moest ontruimen , op
AUGUSTUS was schrijver. PLUTARCHHUS en welken KAREL XII nu den Palatijn van PoSTANISLAUS LECZINSKI , plaatste. Drie
APPLANUS hebben zelfs gebruik gemaakt van sen
commentariën door den keizer geschreven; jaren later echter werd de magt van
en SUETONIUS, waarschijnlijk op hetzelfde KAREL XII bij Pultowa zoodanig door de
werk zinspeledde , maakt gewag van eene Russen geknot, dat AUGUSTUS weder den
levensbeschrijving des keizers in dertien Poolschen troon beklom. Deze herstelling
boeken , welke loopt tot den Cantabrischen verzwaarde de rampen van Saksen , welks
oorlog. Ook schreef AUGUSTUS een dicht- soldaten zijn gezag moesten schragen , omstuk in eenen voetmaat , Sicilia geheeten , dat de koning zich niet op de Polen kon
eenige puntdichten en een treurspel , met verlaten. Opstand en burgeroorlog waren
name Ajax ; het laatste beviel hem niet, de gevolgen , en het middel door hetwelk
en is nooit in het licht verschenen. De aan deze onheilen een einde werd gebrokstukken van 's keizers werken zijn maakt , was even noodlottig als het kwaad
bijeenverzamdeld door J. RUTGERS , en uit- dat het stilde. Er werd eerst besloten,
gegeven door J. A. FABRICIUS , 1724, 4to• dat de Saksische soldaten het land zouden
(SUETONIUS , het leven van ocTAVIUS). ontruimen , en, op aandrang van Rusland,
AUGUSTUS Ii. Dit is de naam , waar- dat het nationale leger van Polen van
onder de monarch, die in 1698 de kroon 100,000 tot 20,000 man zou verminderd
van Polen niet het keurvorstendom van worden. «Deze maatregelen van AUGUSTUS,»
Saksen vereenigde , algemeen bekend is ; zegt MALEZEWSEJ , « bezorgde Polen rust,
de Saksische geschiedschrijvers noemen hem maar het was de rust des grafs. » AUGuSgewoonlijk FREDERIK AUGUSTUS I. Hij was de TUS II stierf in 1733, onbetreurd door zijne
tweede zoon van JOHANN GEORG III , keur- Poolsche en Saksische onderdanen , die
vorst van Saksen, en werd in 1670 te zich beiden beklaagden aan elkander te
Dresden geboren. Hij onderscheidde zich zijn opgeofferd , terwijl in waarheid de
door eene fraaije ligchaamsgestalte en Her- Polen niet minder dan de Saksers zich
culische sterkte. In 1691 zijnen oudsten over de ijdele roemzucht van hunnen vorst
broeder JOHANN GEORG IV opgevolgd zijnde, hadden te beklagen. Onder zijne prachtsloot hij zich aan Oostenrijk , hetwelk hem lievende regering echter kwamen de voor
opperbevel over eenen krijgstogt tegen treffelijke Saksische porselein -fabrijken in-het
de Turken , in Hongarije , toevertrouwde. bloei ; doch Polen kon zelfs zulk eene geHier toonde hij meer dapperheid en hard- ringe vergoeding niet aanwijzen. Dit waren
nekkigheid dan schrander beleid. Doch de treurige gevolgen van de regering eens
wij moeten tevens niet - vergeten, dat de monarchs , die naar ligchaam en geest
Turken toenmaals het toppunt van hunnen benijdenswaardige hoedanigheden bezat ,
militairen roem hadden bereikt , dat zij maar dezelve misbruikte , om, gelijk LODEniet lang te voren zich onder de muren wIJK XIV , aan zijne roem- en praalzucht
van Weenen hadden nedergeslagen , en den ruimen teugel te vieren.
(lat SOBIESKI zelf niet altijd met eenen (Conversations-Lexicon).
Deden uitslag tegen hen heeft gestreden. AULISIO , (DODII ICO) , een Italiaan
De Turken gaven AUGUSTUS , uit hoofde van groote geleerdheid , in 1639 te Napels
zijner ongewone sterkte , den bijnaam van geboren. Op den ouderdom van negentien
de IJzeren hand.
jaren hield hij voor de Napolitaansche edeDe dood van den heldhaftigen SOBIESKI len voorlezingen over de dichtkunst , en
in 1696 liet den troon van Polen open vijf en twintig jaren oud zijnde, was bij
,

AULUS--AURENG.
reeds hoogleeraar in het burgerlijk regt.
Er waren weinige wetenschappen in welke
hij niet grondig ervaren was , en zijne
kennis der Oostersche en Europesche talen
was verbazend. Hij gaf verscheidene wer-.
ken in het licht over de regtsgeleerdheid
en oudheidkunde , en liet andere in handschrift na. Hij stierf te Napels , in 1717.
(Dictionary of Biography.)
AULUS GELLIUS. (Zie GELLIUS.)
AUMALE, (CHARLES DE LORRAINE,

is gesproten uit eeneii tak van
het hertogelijk huis van Lorraine, hetwelk
zich , in het begin der zestiende eeuw , in
Frankrijk gevestigd had. Zijn vader, CLAUDE
D'AUMALE , was landvoogd van Bourgondië
en oom van HENRY , hertog van Guise , het
hoofd van liet Katholijk verbond (Ligue).
CHARLES D'AUMALE trad tot hetzelve toe,
om, onder het voorwendsel van de Hugenoten (Protestanten) te bestrijden , de oppermagt in handen te krijgen. Hij onder
Picardijë en Normandffjë , en na den-wierp
moord van den hertog van Guise , in December 1588 , werden D'AUMALE en de
hertog van Mayenne de hoofden hunner
partij. In I589 nam D'AUMALE bezit van
Pars , hetwelk koning HENDRIK III had
moeten ontvlugten. D'AUMALE ontbond met
geweld het parlement , en zond deszelfs
leden naar de Bastille. Kort daarna ver
hij Pars, aan het hoofd van 10,000-liet
man , oni de stad Senlis aan te vallen,
maar werd door LA NOUE verslagen. Hij
verdedigde Parijs eenigen tijd tegen HENDRIK IV, die, na den moord van HENDRIK III,
aanspraak bad op den troon. Toen Parijs
zich aan HENDRIK IV onderwierp, begaf
zich D'AUMALE naar de Spanjaarden , die de
provincie Picardijë verontrustten. Om dit
bedrijf werd D'AUMALE door het Parlement
van Parijs schuldig verklaard aan hoog
verraad , en veroordeeld om geradbraakt
te worden , welk vonnis den 24 Julij 1595
in beeldtenis werd uitgevoerd. D'AUMALE
bleef zich echter buiten 's lands ophouden ,
voornamelijk in België, onder bescherming
der Spaansche regering. Hij stierf te Brussel in 1631 , in den ouderdom van zeven
en zeventig jaren.
(LACRETELLE , Histoire de France pendant

duc D 5

) ,

les guerres de religion.)
AURELIANUS, (LUCIUS DOIHTIUS) ,

zou , volgens het algemeen gevoelen , te

Sirmium in Pannonië geboren zijn ; ook
vindt men den tijd zijner geboorte niet
naauwkeurig opgegeven. Zijn vader was
een akkernian , en zijne moeder eene priesteres der zon. In jeugdigen leeftijd trad
hij in Romeinsche krijgsdienst. Groot van
gestalte , sterk , schrander en bedreven in
allerlei krijgsoefeningen , eenvoudig in zijne
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manieren en vlug van bevatting , klom hij,
gedurende de regering van VALERIANUS en
CLAUDIANUS, uit dezen nederigen stand tot de
hoogste krijgsbedieningen op. Het is eene
onbeduidende omstandigheid , doch niet onwaardig aangeteekend te worden , als aanduidende de hoedanigheden , welke men
in dien tijd in Benen veldheer zocht , dat
de kinderen tot lof van AURELIANUS krijgshaftigheid opzongen : « Mille , mille , mille,
mille , mille , mille , decollavimus ; Unus
homo , mille , mille , mille , mille , decollavimus ; Mille , mille , mille vivat , qui
mille mille occidit. Tantum vini habet
nemo quantum fudit sanguinis » (1). Hij
werd door de krijgslieden van eenen anderen AURELIANUS onderscheiden door den
karakteristieken bijnaam : « zwaard in de
hand (manu ad ferrum). » Als aanvoerder
onderhield hij streng de krijgstucht. Hij
schreef aan eenen onderbevelhebber : « In« dien gij verlangt overste te worden of
« uw leven liefhebt , houd dan uwe sol
orde. Laat niemand eens ande--«dateni
« ren vogel stelen , noch zijn schaap aan« raken. Laat niemand druiven stelen,
« noch de koornvelden beschadigen. Laat
« niemand olie , zout of hout afpersen.
« Elk zij met zijn eigen rantsoen tevre« den. Laat elk rijk worden door den buit
« van den vijand , niet door de tranen van
« den onschuldigen burger , enz. »
In den jare 270 besteeg AURELIANUS den
keizerlijken zetel. Hij verdreef de Gothen ,
Wandalen , Sarmaten en Markomannen ,
overwon en nam ZENOBIA gevangen , en
versloeg FIRMIUS in Egypte en TETRICUS In
Gallië. Zoodra de vrede hersteld was , ver
hij Borne , hervormde de wetten-fraide
en verminderde de belastingen. Hij werd
in 275 door zijne krijgslieden, die MNESTHEUS tot oproer had aangehitst , vermoord,
na bijkans zes jaren geregeerd te hebben.
AURELIANUS wordt door EUTROPIUS beschreven als barsch en streng , en keizer DIOCLETIAAN , die zelf niet zeer medelijdend
was , zeide , dat AURELIANUS meer geschikt
was om het leger aan te voeren , dan het
rijk te bestieren.
(CREVIER, Histoire des empereurs Romains.)
AUREN G -ZEB was de laatste vorst , die,
gedurende de laatste helft der zeventiende
eeuw , met roem het Mongolsche rijk in
Indostan bestierde. Zijn eigenlijke naam
was MAHOMED ; doch zijn grootvader gaf
hem den bijnaam .durang-Zib , d. i. « het
sieraad van den troon, » en toen hij kei(ij Wij hebben er duizenden en duizenden den kop
afgeslagen; een man heeft duizenden en duizenden
gedood ; hij leve die duizenden, duizenden heeft ver
heeft zou veel wijn vergisten als-slagen.Nimd
hij bloed.

AUSO—AUZOUT.
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zer werd , nam hij de titels aan van
Mohi-eddin , d. i. « de hersteller van de
godsdienst , » en Alim-gir , d. i. « de veroveraar der wereld. »
AURENG-ZEB werd geboren in 1618 , en
was de derde zoon van den Schach JEHAN,
den opvolger van den beroemden keizer
JEIIANGIR. Reeds vroeg had AURENG-ZEB het
oog op den Mongolschen troon gevestigd ,
maar verborg zijne eerzucht onder den
dekmantel van vroomheid en ijver voor de
godsdienst ; doch eindelijk wierp hij het
masker af, onttroonde zijnen vader in
1659, en vermoordde zijne broeders. Men
moet, echter bekennen , dat hij eenige
goede wetten maakte , het regt onpartijdig
bedeelde , en de grenzen van zijn rijk
aanmerkelijk noord- en zuidwaarts uitbreidde. Gedurende de laatste vijftien jaren
zijns levens , was hij gestadig in het veld.
Hij ontving niet alleen afgezanten van
naburige staten , maar zelfs van Europesche mogendheden. Hij stierf den 21 Januarij 17 07 te 4hmednagar , in de provincie Dowlatabat. Met zijnen dood eindigde
het schitterend tijdperk der Mongolsche
raagt in Indië. Hij had vijf zonen , van
-

welke

MOHAMED MOZIM , ( bijgenaamd ALEN

en KOTB-EDD^IN BAHADUR ,) hem opvolgde.
Historical Fragments of the Mogul
Empire.)
AUSONIUS; (DECILIS MAGNUS), een
Latijnsch dichter der vierde eeuw , werd
geboren te Burdigala (Bordeaux) in 309.
Zijn vader , JULIUS AUSONIUS , was een beroemd geneesheer, tevens in de Grieksche
letterkunde uitmuntende. De zoon werd
door eenen oom van moeders zijde opgevoed , die , veel op hebbende met de ster
dingen uit het ho--rewigchlaj,ot
roskoop van zijnen neef voorspelde. AusoNIUs
legde zich met ijver op de letteren toe,
en werd in de stad zijner geboorte tot
professor in de redekunst benoemd. In
deze betrekking behaalde hij zoo veel
roem , dat de Romeinsche keizer vALENTINIANUS hem de opvoeding van zijnen zoon,
GRATIANUS, toevertrouwde. De goede uitslag
dezer opvoeding , bezorgde hem de gewigste bedieningen , zelfs het consulschap.
Hij stierf in 394. Schoon zijn stijl ongelijk
is , en zijne dichtstukken tegen de harmo nie zondigen , zijn zij echter niet zonder
verdiensten. Hij schreef puntdichten, die
zich meer door onkieschheid dan oorspronkelijk vernuft onderscheiden ; Ordo Nobilium Urbium, zijnde eene reeks van korte
dichtstukken op voorname steden ; Herderszangen , onder welke , CUPIDO gekruisigd,
misschien de beste is ; Brieven ; Gratiorum
Actio , dankbetuigingen in proza aan GRATIANUS , welke vele bijzonderheden van
(ORME's

zijn levén bevattei. Ook schreef bij een
dichtstuk over de Romeinsche jaarboeken ,
hetwelk verloren is gegaan. Er bestaan
van dezen dichter onderscheidene uitgaven ,
onder welke die van pater SOUCHAY voor
de beste wordt gehouden. De abt JAUBERT
heeft de werken van AUSONius in het

Fransch overgebragt.
(Conversations-Lexicon.)
ATJTRAU, (JACQUES D'), een

Fransch

schilder en dichter , stierf in 1745 in den
ouderdom van negen en tachtig jaren.
Hij was zestig alvorens hij voor het tooneel begon te schrijven. Zijne werken
beslaan vier deden. Schoon vele zijner
- geschriften een goed onthaal genoten , eindigde hij zijn leven in armoede , en wel in
het gasthuis voor ongeneeslijken te Parijs.
(Nouvelle biographie classique.)
AUVERGNE, (THÉOPHILE MALOCORRET DE LA TOUR D 3 ) , geboren te Car-

haix in 1743 , droeg denzelfden naam als
TURENNE , en bezat zijnen moed. Hij diende
met eer onder de Fransche hulpbenden
in den Amerikaanschen oorlog , en leefde
in afzondering van de helft zijner bezoldiging, toen de Fransche omwenteling hem
weder in het veld riep. Schoon hij eenen
hoogeren rang dan kapitein weigerde , vertrouwde men hem echter het bevel over
acht duizend grenadiers , niet welke hij
aan de Spaansche grenzen den grootsten
moed ten toon spreidde. De vrede met
Spanje , in V795 , deed hem tot zijne letteroefeningen terug keeren ; doch in 1799
nam hij andermaal de wapenen op , ten
einde den eenigen zoon van een' zijner
vrienden voor de krijgsopschrijving te vrijwaren. In het volgende jaar schonk NAPOLEON hem den eervollen titel van Eersten
Granadier van Frankrijk. Hij sneuvelde in
1800 in den slag van Neuburg , , en werd
algemeen betreurd. LA TOUR D'AVERGNE was
menschlievend , onbaatzuchtig , kende alle
Europesche talen , en was ongemeen bedreven in de oude geschiedenis. Hij is de
schrijver van een Franco-Celtisch Woordenboek ; een Glossarium van vijf en veertig talen en andere werken, betrekkelijk
de letterkunde en fraaije wetenschappen. ,
AUZOUT , (ADRIEN) , was een beroemd
Franschman , van wien men niet weet waar
en wanneer hij geboren is. Reeds in 1666
had hij zijnen roem als sterrekundige gevestigd , want bij was een der eerste leden
van de academie der wetenschappen , in
dat zelfde jaar gesticht. Volgens DELAMBRE
stierf AUZOUT in 1691 , en volgens MONTUCLA , die de gedenkschriften der academie
aanhaalt , te Rome in 1693. AUZOUT is de
uitvinder van den micrometer met beweegbare draden , vooral dienstig om de schijn-
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bare doorsnede der sterren te meten. De werd van de Spaansche natie , in het keiEngelschen betwisten AUZOUT deze eer , en zerlijk hospitaal van die stad. In 1761
schrijven de uitvinding van den micrometer gaf hij eene verhandeling uit , getiteld
toe aan hunnen landgenoot GASCOYNE , die Inventum Novum , waa'rin hij zijne ontdek
vroeger aan de koninklijke king eener toepassing van de wetten der-denzlvrs
maatschappij had medegedeeld. De Fran- akoustiek , (wetenschap van het gehoor en
schen hebben daarop te rept aangemerkt, van de klanken) tot nasporing der ver dat de uitvinding van AUZOUT ongetwijfeld schijnselen of werking der inwendige deelen
als oorspronkelijk moet beschouwd worden, van het menschelijk ligchaam , inzonderheid
vijl de Engelschen zelven niets van den der holligheden van de borst en den onmicrometer bekend hebben gemaakt , voor- derbuik. Dit werk werd uit het oorsprondat AUZOUT met den zijnen voor den dag kelijk Latijn vertaald in het Fransch door
kwam , waarop de koninklijke maatschappij, ROZIÈRE , in 1770 , en andermaal door
uit nationalen trots, niet uit liefde voor CORVISART in 1808 , vergezeld van aanteede wetenschap, hare gedenkschriften door- keningen en ophelderingen. Sedert is hetsnuffelende , het eerst heeft vermeld , dat zelve in het Engelsch overgebragt door
GASCOVNE eenen micrometer had vervaardigd.« Dr. FORBES in 1824. Nog schreef AvENAUZOUT gaf eenige opmerkingen en be- BRUGGER in het Latijn een werk over de
rekeningen in 't licht over de komeet van krankzinnigheid. Hij stierf in 1809. Dit
1664 , waardoor , zegt men , LODEWIJK XIV laatste werk is weinig bekend , en zelfs
op het denkbeeld kwam , om te Parijs een het eerste, (schoon betrekking hebbende
observatorium te stichten. Ook maakte op eene gewigtige ontdekking over het
AUZOUT eene naauwkeurige vergelijking van onderzoek der verschillende ongesteldheden
de Fransche maten en gewigten met die van de borst en den onderbuik,) trok
van andere landen. AUZOUT was daaren- weinig de aandacht zijner kunstbroeders ,
boven een goed gezigtkundige en vervaar - totdat CORVISART hetzelve vertaalde , en
diger van teleskopen. door zijne praktijk en zijné geschriften
(Divers ouvrages de mathématique et meer en meer bekend maakte. Het wordt

physique.)

thans naar verdienste geschat.

AVAUX, (JEAN ANTOINE DE MESMES, (Penny Cyclopaedia.)
graaf D') een bekwaam Fransch staatsman AVERANI, (BENEDETTO) , een inwo-

en diplomaat. Hij sloot het vredesverdrag ner van Florence , geboren in 1 645 , was
van Nijmegen, en was vervolgens afgezant .zoo begeerig om kundigheden te verzamein Engeland , Zweden en Nederland, waar len , dat hij zelfs in zijne kindschheid
hij in die hoedanigheid tot in 1707 bleef, boeken verkoos boven speelgoed , en in
krijgende bij zijn afscheid van de Alge - zijne studiën ongewone vorderingen maakte.
meene Staten eenen gouden gedenkpenning Reken- , sterre- en wiskunde , alsmede het
en eene gouden keten ter waarde van Grieksch, leerde bij zonder de hulp eens
6000 Gulden. Hij stierf in 1709 in den meesters ; het laatste zóó volkomen in den
ouderdom van negen en zestig jaren. Zijne korten tijd van zes maanden , dat hij beonderhandelingen in Bolland werden in kwaam was deze taal aan anderen te onzes boekdeelen door den abt MALLET in derwijzen. Zijn geheugen was verbazend,
-'t licht gegeven. en hij kon in het Latijn en het Italiaansch
(Woordenboek der Zamenleving.) de fraaiste dichtregelen voor de vuist opAVELLANEDA , (ALlIIONSO FERDI- zeggen. Hij stierf in 1707 te Pisa , aan
NA(D D') , een Spaansch schrijver der welke universiteit hij het hoogleeraar -ambt
zestiende eeuw , werd geboren te Torde- in de Grieksche letterkunde heeft bekleed.
sillas, Hij maakte een vervolg op Don (NIEUWENHUIS , Woordenboek van Kunsten
Quixot , eer dit geestig werk nog voltooid en Wetenschappen.)
was , tot groot misnoegen van CERVANTES , AVERROES of AVERRHOES , eigenlijk
die in zijn tweede deel dezen smokkelaar EBN ROSHD, of met zijn' geheelen naam
geenszins spaart. AVELLANEDA'S werk, schoon ABUL-WALID MOHAMMED BEN AHMED MOHAMMED
verre beneden het schitterend origineel , is BEN DOSHD , was een Arabisch wijsgeer en
echter niet zonder verdienste. Het is in geneeskundige van groote vermaardheid,
het Engelsch overgebragt. die gedurende het laatste gedeelte der
(Dictionary of Biography.) twaalfde en in het begin der dertiende
AVENBRUGGER , (LEOPOLD) , een ge- eeuw leefde. Hij werd in 1149 te Cordova
neeskundige der voorgaande eeuw , werd geboren , waar zijn vader het hooge ambt
geboren te Gratz in Stiermark , in het jaar van mufti of opperregter en priester van
1722. Hij studeerde in de medicijnen en Andalusië bekleedde. De voornaamste Araverkreeg zijnen graad te Weenen , alwaar bische geleerden van dien tijd waren zijne
,hij zich nederzette , en gewoon geneesheer onderwijzers. AVERROES volgde eerst zijnen
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vader als mufti van Andalusië op, en
hield tevens voorlezingen te Cordova. Later
werd hij tot opperregter van Mauritanië
benoemd ; doch deze eer verwekte hem
vele vijanden en vervolgingen , zoodat zelfs
zijn leven in gevaar geraakte. Regtsgeleerdheid , wiskunde en geneeskunde behoorden tot zijne studiën ; doch hij was
eerder een bespiegelend dan een werkdadig
geneeskundige , gelijk blijkt uit zijn werk
getiteld Kulliyat, hetwelk in het Latijn
gewoonlijk Colliget dverrois wordt genoemd.
Het bevat zeven boeken , welker opschriften wij bier laten volgen , om eenig denkbeeld van den inhoud van dit werk te
geven : 1. De .4natomia. 2. Liber sanita-

tis. 3. Liber aegritudinum. 4. Liber signorum. 5. Liber medicinarum et ciborurn.
6. De regimine sanitatis. 7. De curatione
aegritudinum. AVERROES was de eerste vertaler van ARISTOTELES , en een wijdloopig
verklaarder van de werken van dezen
wijsgeer. Hij stierf te Morocco , in den
jare 1198.
(SPRENGEL , histoire de la Médecine , trad.
par JOURDAN.)
AVICENNA, door de Hebreeuwsche schrijvers AREN SINA geheeten , eigenlijk AL-SHEIK
ALRAYIS ABU ALI AL-HOSSEIN BEN ABDALLAH BEN

genaamd , was een beroemd wijsgeer
en geneeskundige, wiens naam in het rijk
der wetenschappen langer in aanzien is
geweest dan van eenig ander schrijver,
uitgezonderd dien van ARISTOTELES en GALENUS. Volgens het biographisch woordenboek van EBN KHALLICAN werd hij geboren
te Kharmatain, een dorp in de nabijheid
van Bokhara , in het jaar 980. Nog geen
tien jaren oud , kende AVICENNA den Koran
reeds van buiten , en was bekend met de
gronden der regtsgeleerdheid en letterkunde. Naderhand werd hij bedreven in
alle toen bekende wetenschappen. Zijn
ijver was zóó groot , dat hij , gedurende
twee jaren , 's nachts niet ging slapen.
Wanneer hij niet in staat was om de oplossing van een moeijelijk vraagstuk te
vinden, ging hij naar de moskee , om te
bidden , en zelden miste het hem dan ,
om de moeijelijkheid te boven te komen.
De geneeskunde echter werd het bijzonder
voorwerp zijner onverpoosde studiën. Reeds
vóór zijn achttiende jaar genas hij den
sultan van Bokliara NuH BEN MANSUR (die
van 975-997 regeerde) van eene gevaarlijke kwaal. Schoon de roem van AVICENNA
zich spoedig wijd en zijd verspreidde , en
hij vizier en geneesheer van onderscheidene
vorsten werd , had bij echter met vele
tegenheden te kampen. Eindelijk stierf
hij te Hamadan in den ouderdom van
acht en vijftig jaren , aan de gevolgen
SINA

,

van een kolijk, hetwelk hem op reis overviel. AVICENNA heeft veel geschreven. Onder zijne geschriften , welke bijna een
honderdtal beloopen , heeft de Kánun ,
(Geneeskundige wetten) zijnen grooten roem
staande gehouden. Dit is minder toe te
schrijven aan deszelfs oorspronkelijke verdiensten , dan aan de oordeelkundige schikking en het bevattelijk overzigt van de
leerstellingen der oude Grieksche genees
eeuw , toen de kennis-hern,i
der Grieksche taal zeer gering was.
(SPRENGEL ,

iistoire de la Médeeine ,

trad. par

JOURDAN.)

AVILA Y ZUNIGA, (LOUIS D') , ge

te Placentia in Spanje, onderscheidde-boren
zich als staatsman , krijgsman en geschiedschrijver onder KAREL V. Hij verscheen als afgezant van zijnen monarch
op de kerkvergadering te Trente , voerde
het bevel over de ruiterij bij de belegering
van Metz , en beschreef de gebeurtenissen
van den tijd waarin hij leefde , zoo als
den oorlog dien KAREL Vin 1546 en 15!7
in Duitschland voerde , alsmede den krijgstogt naar Afrika. Het laatste werk is
nimmer gedrukt en thans verloren.
KAREL V vond zoo veel behagen in D'AViLA's geschriften , dat hij zich , door zulk
een' geschiedschrijver te bezitten, gelukkiger achtte dan ALEXANDER.

(Dictionnaire historique des grands hommes.)
AVILA , (JUAN D') , een spaansch
priester , werd omtrent den jare 1500 in
Nieuw-Kastjlië , geboren. Op den ouderdom
van dertig jaren , begon hij te reizen door
de Andalusische bergen en wouden , om
door leer en voorbeeld de voorschriften
des Evangeliums aan te prijzen. Hiermede
volhardde D'AVILA eenen tijdkring van veertig jaren , tot dat hij in 1569 overleed.
Hij verwierf den eernaam van Apostel van
Andalusië , en heeft ook eenige godgeleerde werken nagelaten.
(Dictionary of Biography.)
AOOGRLDO, (LUCIA) , eene Italiaan
dichteres , bloeide omtrent het jaar-sche
1 560. Zij spreidde vroegtijdig dichterlijke
bekwaamheden ten toon , en werd zelfs
door TASSO geprezen. Men heeft van haar
eenige lierdichten , welke den lof, dien
men haar gaf, ten volle regtvaardigen.
Zij stierf in 1568.

(Dictionary of Biography.)
AVRIGNY, (HYACINTHE BOBILLARD
D 3 ) , een jezuït en geschiedschrijver ; hij
werd in 1675 te Caën geboren , en stierf
in 1719. Gedurende zijn leven bleef hij
onbekend , maar verwierf na zijnen dood
grooten roem door twee voortreffelijke geschiedkundige werken , welke hij naliet.
Deze 'gedenkschriften hebben betrekking
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op de algemeene en kerkelijke geschiedenis , van 1600 tot 1716 ; elk werk beslaat
vier deelen. Men zegt dat n'AVRIGNY Van
verdriet is gestorven , uit hoofde van de
menigvuldige veranderingen , welke pater
LALLEMANT in zijne handschriften maakte,
toen hem door de superieuren der Jezuïten de beoordeeling over deze werken
was opgedragen.
(Dictionary of Biography.)
AYALA, (PETER LOPES if), een

Spaansch staatsman , geschiedschrijver en
krijgsbevelhebber. Hij werd in 1332 in
Murcia geboren , en diende onder de koningen van Kastilië zoowel in het veld als
in den raad, en in beide met evenveel
lof. Gezet op letteroefeningen , was hij
tevens de dapperste, welsprekendste en
geleerdste man in geheel Spanje. Hij ver
andere oude schrijvers,-taldeLivusn
en schreef eene kronijk van de koningen
van Kastilië. Hij stierf in 1407.
(Manual of Biography.)
AYESHA , de tweede en geliefdste
vrouw van MAHOMED , was de dochter
van ADUBEKER. Zij vergezelde haren echt
reizen en krijgstogten.-genotpalzij
Na zijnen dood verzette zij zich hardnekkig tegen AL! , doch werd eindelijk in
eenen geregelder veldslag door hem ver
Zij stierf in 677 te Mecca. Hare-slagen.
nagedachtenis wordt door de Muzelmannen in groote eere gehouden. Zij geven
haar den titel van profetes , en beschouwen haar als eene der vier grootste vrouwen , die ooit op aarde verschenen zijn.

(Manual of Biography.)
AYSCUE, (Sir

GEORGE) , in de Nederlandsche geschiedenis ASCUE gespeld,
was afkomstig uit een fatsoenlijk geslacht
uit het graafschap Lincoln. Hij trad vroegtijdig in de zeedienst , en werd door
KAREL I tot ridder geslagen. In de worsteling van het parlement tegen den kofling, koos hij echter de partij van het
volk , en onderwierp Sicilië , Barbados
en Virginia. In den zeeoorlog tegen ons
dierbaar vaderland legde bij veel moed
en beleid aan den dag ; - doch in 1666
in eenen zeestrijd op eene zandbank
sstootende , was hij , niettegenstaande de
dapperste tegenweer , genoodzaakt , zich
aan de Hollanders over te geven. Zijn
volgend leven sleet hij in stille afzondering.

BRANDT, Leven

van DE RUITER).

AYTTA VAN ZUICHEMI , (VIGLIUS
VAN) , een Nederlandsch regtsgeleerde,

geboren in 1507 in de provincie Vriesland , op een landgoed Barrahuis gezIaamd. Hij was de zoon van VOLKERT
en IDA HANIA en werd opgevoed

AYTTA

I.
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door zijnen oom BEPNARDUS SUCHO VAN
AYTTA , een' man door zijne geleerdheid
en. zonderlinge gaven een sieraad van
den hove van Holland , waarvan hij lid
was. Na te Deventer , Leyden en 's Gravenhage reeds velerlei kundigheden opgedaan te hebben , bezocht de jeugdige
AYTTA , ( meestal VIGLIUS genoemd) de hoogeschool te Leuven, om zich in de Griek
letteren te oefenen. Hier bragt hij-sche
vier jaren door , en begaf zich toen naar
Dole , alwaar hij eene briefwisseling met
ERASMUS aanving. In 1529 vestigde VIGLIUS
zich te .Avignon, om de voorlezingen van
ANDREAS ALCIATUS bij te wonen. Hij ver
graad als doctor in de regts--wierfdn
geleerdheid te Valence in Dauphiné , en
volgde zijnen meester ALCIATUS naar Bonyges, zoodra deze aldaar beroepen vas. ALCIATUS kort daarna naar Italië terug koerende , vervulde VIGLIUS , gedurende twee
jaren , zijne plaats. - Vervolgens bezocht
VIGLIUS de scholen van Frijburg , Bazel
en Tubingen , trok naar Italië, en kwam
in 1532 te Padua. Hier verwierf hij zich
zoo veel roem , dat hij nog in hetzelfde
jaar tot hoogleeraar benoemd werd. Het
vervolg zijns levens was slechts eens
opvolging van eerbewijzingen en hooge
bedieningen. Hij werd geestelijk regter
van het bisdom Munster , vervolgens assessor van het keizerlijk geregtshof te
Spiers , en naderhand hoogleeraar in de
regten aan de universiteit van Ingolstad.
KAREL V riep hem in 1542 naar de
Nederlanden terug , en belastte hem met
de verdediging van zijn regt 'op Gelderland en Zutphen , tegen de aanspraak
van hertog WILLEM VAN CLEEF , die zich ,
kort hierna , aan KAREL moest onderwerpen. In I544 werd VIGLIUS lid van den
Grooten Raad te Mechelen en daarna van
den Geheimen Raad te Brussel. Nu werd
hij met den kardinaal VAN GRANVELLE en
andere staatslieden naar Spiers afgevaardigd , om met den koning van Denernarken CLIRISTIERN III , en de hertogen van
Holstein en Sleeswijk een verbond van
vrede en vriendschap te sluiten. - Deze
onderhandeling ten genoegen des keizers
afgeloopen zijnde , zond KAREL , in - 1545,
den schranderen VIGLIUS naar den Rijks
te Worms , alwaar het gewigtige-dag
vraagstuk zou worden behandeld , of de
Nederlanden tot het Duitsche rijk behoorden of niet. Er werden omtrent dit
punt eenige schikkingen gemaakt , waar
keizer genoegen nam. Ten on--med
regte heeft men VIGLIUS gehouden voor
den bewerker der geweldige plakkaten
tegen de onroomschen ; veeleer verdiende
hij den lof van gematigdheid.
,
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AZARA.

e Zijn schrander oog , » zegt scHEL'rEMA ,
« voorzag cle wenteling der zaken. Toen
« PHILIPS in 1555 de teugels van het bewind uit handen van zijnen vader bekomen bad , wilde hij gaarne van den
« wagen stappen , voordat men aan bet
«hollen ging, dan dit mogt hem niet
« gebeuren. » PHILIPS overlaadde hem
met eere , en benoemde hem tot lid van
den Raad van State. In 1556 werd hij
medehelper (coadjutor) van den abt van
ST. BAVO te Gent , later abt ; een voor
aanzienlijk eerambt , hetwelk-delign
vroeger door den heer VAN BREDERODE te
vergeefs voor zijnen zoon was gevraagd.
Door ziekte verhinderd kon VIGLIUS weinig
tot den vredehandel te Peronne , met
Frankrijk aangevangen , bijdragen. In
1 559 werd hij met BARLAIMONT en GRANVELLE benoemd, om de landvoogdes MARGARETHA in den zoogenaamden achterraad
(consulta) te dienen. Toen echter viGLius
bemerkte , dat PHILIPS er naar trachtte
de ketterij met geweld uit te roeijen , en
zich den weg tot de alleenheerschappij
te banen , drong VIGLIUS op zijn ontslag
aan ; met moeite bewoog hem de land't

voogdes om hiervan af te zien. Hij stelde
geen vertrouwen op WILLEM I noch op
den graaf VAN EGMOND , en dwarsboomde
dezen gestadig. Te groote drift , toen hij
zag dat verscheidene leden van den Raad
den prins toevielen , veroorzaakte hem
eene beroerte. Schoon als voorzitter van
den Geheimen Raad ontslagen , moest hij
echter dezen zorgelijken post nog vier
jaren bedienen, wijl neen hem geenen
opvolger gaf. Toen de landvoogdes , bij
het uitbarsten van den beeldenstorm ,
Brussel wilde verlaten , wist hij haar van
dit voornemen af te brengen.
ALVA , in de Nederlanden gekomen , om
de Nederlanders als ketters of kettergunstig te straffen en den tienden penning
willende heffen , vond in VIGLIUS eenen
kloeken tegenstander ; en toen ALVA hem
dreigde als oproerling bij den koning aan
te klagen , gaf VIGLIUS rustig ten antwoord : «Ik hoop dat Zijne Majesteit mij
« het ander oor zal gunnen , en wat er
« ook moge gebeuren , ik ben voor mijnen grijzen kop niet bevreesd. » Dit
is de eenige gelegenheid niet , dat viGLlus,
met mannenmoed , de belangen van het
vaderland voorstond. De menigvuldige
blijken , welke hij van zijne trouw en
regtschapenheid had gegeven , waren oorzaak , dat men zijne openhartige stoutmoedigheid geduldig verdroeg.
Voordat hij den geestelijken stand
had aangenomen , was hij gehuwd ge
aan JACOBA DAMAST , doch bleef-west

kinderloos. Zinspelende op zijnen naam
had hij tot zinspreuk aangenomen : Vita
mortalium vigilia. Het leven der stervelingen is Bene nachtwake. VIGLIUS maakte
een edelmoedig gebruik van zijne aard
goederen. Hij stichtte een gasthuis-sche
te Zuichern , een dorp in Vriesland , en
begiftigde rijkelijk een collegie te Leuven , hetwelk naar hem het collegie van
VIGLIUS genoemd werd. Hij stierf te Brussel in 157 7 , in den ouderdom van zeventig jaren. Hij ligt begraven in de
St. Janskerk te Gent, alwaar een gedenk
te zijner eere is opgerigt , prij--tekn
kende met een grafschrift waarin de
diensten, welke hij bet vaderland heeft
bewezen , worden vermeld. Ook vindt
men bij VAN LOON de beschrijving van
verscheidene gedenkpenningen , die zijne
nagedachtenis vereeuwigen. Het geslacht
van AYTTA is in 1794 in Vriesland uitgestorven. De werken , die VIGLIUS heeft
nagelaten, hebben betrekking op de regtsgeleerdheid , de staatkunde en de geschiedenis. In de bibliotheek te Leuven vindt
men nog eenige handschriften van dezen
beroemden Nederlander.
(J. SCHELTEMA , Staatkundig Nederland.)
AZARA , (Don FELIZ DES , in Mei
1746 geboren te Barbunales bij Balbastro
of Barbastro , in Arragon. Hij genoot
zijne opvoeding te Huesca , en kwam
naderhand op de militaire academie van
Barcelona. In den jare 1764 trad hij in
de krijgsdienst , en bekwam als luitenant
in den krijgstogt tegen Algiers eene wond.
In , 1780 werd hij met den rang van lui tenant- kolonel als commissaris van wege
Spanje naar Paraguay gezonden , om met
de Portugeezen de grensscheiding hunner
wcderzijdsche bezittingen te regelen. Terwijl hij zich daar bevond, vervaardigde
bij eene kaart van Paraguay , welke hem
dertien jaren arbeids kostte. Te dien
einde doorreisde hij , te midden der
grootste gevaren en ontberingen van allerhande aard, woeste onbekende landstreken , door vijandige Indiaansche stammen bewoond. Ook bewees bij Spanje
eene wezenlijke dienst met het opnemen
oer Zuid-kust van Rio de la Plata, in
het land der Patagoniërs. AzARA's reizen
in Zuid- Amerika werden in 1809 door
C. A. WALKENAAR , aan Wien de schrijver
het nazien van zijn werk had toevertrouwd , niet aanteekeningen uitgegeven
bij G. CUVIER , vergezeld van eenen atlas
en een leven van AZARA , 4 d. 8vo. Dit
werk bevat eene beschrijving van Paraguay en de onderscheidene Indiaansche
stammen , welke zich in deze uitgestrekte
landstreken ophouden , alsmede een ver-
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haal van de ontdekking en verovering der
Spanjaarden , en de vestiging der zen
als ook van-delingvaJzuït,
hun zonderling stelsel van regering aldaar. Het tweede gedeelte van het werk j
behelst eene belangrijke beschrijving der
viervoetige en kruipende dieren , hetwelk
vroeger afzonderlijk in 2 d. 8vo in 1801
te Parijs is verschenen ; hetzelve werd ,
volgens het Handschrift van den schrijver , door MoREAU ST. MERY in het Franseli
vertaald.

(Penny Cyclopaedia.)

AZARA, (,Don JOSE NICOLAS DE),

werd in 1731 te Barbunales geboren. Hij
studeerde te Salarrmanca , waar hij zich
zoodanig onderscheidde , dat hij de oplettendheid trok van don RICARDO VAL,
staatsdienaar van koning FERDINAND VI,
die hem eene betrekking bij het departement van buitenlandsche zaken aanbood.
In 1760 werd AZARA als agent voor de
kerkelijke aangelegenheden van Spanje
naar Rome gezonden. Hij nam een werk.
zaam deel in de moeijelijke onderhandeling betrekkelijk de uitdrijving der Jezuïten uit Spanje. Na den dood van den
hertog GRIMALDI , Spaansch afgezant aan
het hof van Rome , volgde AZARA hem op.
Hij genoot het volle vertrouwen van paus
Pius VI , en bad grooten invloed op Rome's staatkunde in dien tijd. AZARA was
een groot beschermer der fraaije letteren
en kunsten, en stond in onmiddellijke
betrekking met alle vermaarde mannen,
die zich destijds in Rorne bevonden ; inzonderheid was hij een vriend van MENGS.
Na den dood van dezen kunstenaar, zorgde
hij voor zijne familie , en beschreef het
leven van dezen uitstekenden schilder,
hetwelk hij voor eene prachtuitgave zijner
werken voegde. AZARA bezat eene kostbare verzameling van oudheden , en was
zeer gelukkig in onderscheidene opdelvingen bij Rome. Hij bleef te Rome tot de
Fransche wapenen hem van daar verdreven. Later werd hij tot afgezant te Parjjs benoemd ; AZARA stierf aldaar in 1804 ,
terwijl hij zich gereed maakte naar Italië
terug te keeren , ten einde zijne geliefkoosde studiën te hervatten. Behalve het
leven van MENGS , schreef hij eene lofrede
op KAREL III , en vertaalde MIDDLETON'S
leven van CICERO en nog andere werken.

(Penny Cyclopaedia.)
AZNAR , graaf van Gascogne , werd
in 824 door PEPIJN den korten , koning
van Aquitanië , afgezonden, om eenen
opstand der Navarresche boeren te dempen , welke taak hij roemrijk volvoerde.
Toen PEPIJN hem echter in het vervolg
reden tot ontevredenheid gaf , plaatste
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AZNAR zich zelven aan het hoofd der Gascogners , trok over de Pyreneën , in 831,
bemagtigde een gedeelte van Navarre,
en werd de stichter van liet koningrijk
van dien naam. Hij stierf in 836.

(Woordenboek der Zamenleving.)
AZUNI, (DOMENICO ALBERTO), werd

in 1760 te Sassari , op het eiland Sardinie, geboren. Vroegtijdig legde hij zich
op de regtsgeleerdheid toe , en vooral
vestigde lij zijne aandacht op alles wat
aanleiding had gegeven tot twisten en
oorlogen tusschen de zeemogendheden.
AZUNI , weldra als een kundig regtsgeleerde bekend geworden, werd raadsheer
en regter van de kamer van koophandel
te Nizza. Nadat de Franschen in 1795
Nizza hadden in bezit genomen gaf AZUM
zijn Sistema universele dei Principii del
Diretto Marittimo dell' Europa in 't licht,
waarin bij de zeewetten tot vaste grond
zocht te herleiden. Later arbeidde-regln
hij dit werk om , en gaf hetzelve in het
Fransch uit , onder den titel van Droit
Maritime de l'Europe, 2 d. 8vo. 1805.
Het eerste deel , van geschiedkundigen
aard , is eene opsomming der voornaamste bepalingen en gewoonten bij de oude
en hedendaagsche natiën omtrent zeezaken
in gebruik. Met groote warmte ijvert AZUNI
tegen de aanmatigende meerderheid der
Britsche zeemagt over de vlaggen van andere landen , en het miskennen van gelijke regten op de zeeën , en inzonderheid
voor de regten van onzijdigen, hetgeen
ten tijde van NAPOLEON eene zaak was
van luid beklag. Het tweede deel zet de
regten uit een , welke, in tijden van oorlog , ter zee niet mogen geschonden worden. Dit werk bragt AZUNI in gunst bij
NAPOLEON'S ministerie , dat hem tot lid
benoemde van de commissie , belast met
de zamenstelling van een wetboek van
koophandel. AZUNI nam in dit belangrijk
werk alles wat zeezaken betrof voor
zijne rekening. In 1807 werd AZUNI benoemd tot voorzitter van het Hof van
appel te Genua , toen deze stad bij Frankrijk werd ingelijfd. Naderhand werd hij
verkozen tot lid van het wetgevend lig
te Parijs. Hier verscheen van hem-cham

Essai sur l'histoire géographique , politque
et morale de la Sardaigne , 2 d. 8vo ,
met eene kaart van dit eiland, vervaar.digd met behulp der archieven te Turin
berustende. Het tweede deel handelt over
de natuurlijke geschiedenis van Sardinië.
Azuai mag als de eerste schrijver beschouwd worden , die Sardinië aan het
overige Europa heeft bekend gemaakt ,
schoon latere schrijvers een vollediger
berigt over dit belangrijk eiland hebben
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geleverd. In 1809 schreef AZUNI een vlug-

geacht is. Na

schrift , in hetwelk bij de uitvinding van
het zeekompas aan de Franschen toekent. Dit wikkelde hem in eenen heeten strijd met degenen die de eer der
uitvinding aan de Italianen toeschrijven,
inzonderheid met HAGER , professor in ' de
Oostersche talen te Pavia , die AzuNI's
boek bestreed (1). Kort daarna gaf AZUNI
in 't licht een woordenboek over de regten van den koophandel , hetwelk zeer

AZUNI

NAPOLEON 'S val keerde
naar zijn geboorte -eiland terug ,

waar koning KAREL FELIX hem tot regter
van het consulaat van Cagliari en tot
bibliothecaris van de boogeschool derzelfde
stad benoemde. AZUNI stierf in 1827.
Hij heeft nog onderscheidene werken geschreven , waaronder Mémoires pour ser

-viral'hstoem darinsvgateurs de Marseille.

(Biogra fia degli Italiani viventi.)

Do
1AACX , (^oienri) , zag in 1548 te
het eerste levenslicht. Hij omhelsde den geestelijken stand, en verwierf
zich als l oomsch priester den roem
van welsprekend kanselredenaar. Hij
stierf den 24 September 1619 te Utrecht,
als gemoedelijk en godvruchtig Christen
zeer betreurd. Hij heeft eenige werken
nagelaten , welker titels echter niet van
zijne welsprekendheid getuigen , onder
anderen : den Besem der Conscientiën ;
doch de inhoud overtreft verre in gehalte
het uithangbord.
Utrecht

(Woordenboek der Zamenleving.)
een beroemd por tretschilder , zag den 20 Februarij 1633
het levenslicht te Haarlem.. Vroegtijdig
LAAN , (JA N DE) ,

zijne ouders verloren hebbende , werd
hij opgevoed door zijnen oom PIEMANS,
een' weinig bekend schilder. BAAN , die
grooten aanleg voor de schoone kunsten
verried , oefende zich onder JACOB DE BAK KER , en op den ouderdom van achttien
jaren legde hij zich toe op het portret
nam VAN DIJK tot model.-schildern,
In 1660 begaf hij zich naar 's Gravenhage , alwaar bij onderscheidene personen
van bet hof schilderde. De verdienste van
zijn penseel deed bean naar Engeland
roepen, alwaar hij den naijver opwekte
van den schilder LELY . Vervolgens keerde
BAAN naar Holland terug , en zond zijn

portret aan den groot-hertog van Toscanen,
(1) De heer A. c. orDz»z&wo, die ons eens beknopte geschiedenis van de toornaamste uitvindingen
en ontdekkingen in hetgebied der kunsten en wetenst/tappen heeft beloofd, handelt in zijn uitgegeven
prospectus , betrekkelijk dit werk , onder anderen
ook over de uitvinding van het kompas, welke hij,
na Bene breedvoerige uiteenzetting der redenen, mede
aan de Franschen toeschrijft. «liet gevoelen,» zegt
hij , ((dat de eer der uitvinding van dit nuttig
íc werktuig aan Frankrijk zou hehooren, krijgt nog
((meer kracht van zekerheid, als men bedenkt, dat
t(de streek op de roos , die het Woorden aanduidt,
u immer met eene lelie , het wapen van Frankrijk,
íc geprijkt heeft , en dot nog nooit Benige natie zich
ic het refit heeft aangematigd, dezen eigendumsstem(t pel te veranderen . ))

die het hem betaalde, en in zijne galerij
van beroemde meesters plaatste. Door
LODEw IJE XIV naar Utrecht ontboden , om
een portret van zijne hand te hebben ,
werd zulks door BAAN op eene beleefde

wijze geweigerd , en de Fransche monarch
was edelmoedig genoeg , om den kunstenaar dit niet ten kwade te duiden. Ook
weigerde BAAN den titel van eersten schilder van den keurvorst van Brandenburg,
op eene jaarwedde van 6000 gulden. De
liefde tot rust deed hem voor deze eer
betrekking zijn' neef JAN VAN 5WEEL,-vole
den bekwaamsten zijner leerlingen , voorstellen. Onder de menigvuldige portretten van beroemde personen , welke BAAN

heeft gemaakt, verdient dat van WILLEM III , prins van Oranje , naderhand
koning van Engeland , bijzondere onderscheiding. Deze kunstenaar , die van zijn
fortuin een edelmoedig gebruik maakte,
die open tafel hield voor zijne vrienden
en kunstbroeders, verdiende door den rijd
en afgunst ontzien te worden : doch dit
was geenszins het geval. De eerste schilder aan het hof van Vriesland (wiens
naam wij niet vermeld hebben gevonden),
zag met verdriet dat BAAN in die streken

portretten kwam maken. Deze nijdigaard
veinsde echter zijn vriend te wezen,
volgde hem heimelijk naar den Haag , en
waagde een- en andermaal een' aanslag
op zijn leven. Hij wierp BAAN in het water , die echter gered werd door zijnen
hond , die hem overal volgde ; en later
had BAAN het behoud zijns levens te danken aan eenen vriend, die bij hem kwam
op het oogenblik, dat de moordenaar
reeds den dolk had opgeheven , om hem
het hart te doorboren. Bij eepe andere
gelegenheid ontkwam BAAN zijnen vijanden
niet dan met verlies van eenen vinger
aan de regterhand. BAAN had tot spreuk:

Eenen nieuwen hoed en een okshoofd wijn
op een jaar meer , daar maak ik veel
goede vrienden mee. Te regt merkt nou-

BABER--BACCI.
daarop aan : « Hij kreeg er ook
vrinden door , maar wel meest panlik
kers of tafel -bezems , waaronder was de-«
a landschapschilder B. APPELMAN , die weken
« lang gewoon was op vreemden bodem
«te oorlogen. » BAAN overleed te 's Gravenhage in 1702. De meeste zijner stuk
bevinden zich in .Bolland. Het por--ken
tret van den vorst van IYassau-Ziegen ,
hetwelk de koning van Pruissen de doch
BAAN afkocht , wordt als zijn-tervan
meesterstuk aangemerkt. Hij was vader
van acht kinderen , van welke zijn zoon
JAKOB ook als portretschilder grooten roem
heeft verworven , vooral in Engeland,
waar hij in 1700 is overleden.
BRAKEN

(HOUBRAKEN ,

Schouburgh der Nederlantsche kunstschilders en schilderessen.)

BABER of BABUR , met zijn' vollen
naam ZAIiIR-EDDIN MOHAMED BADER , de
beroemde stichter van liet Tartaarsche
rijk , (ook dikwijls oneigenlijk het Mongolsche rijk in Indostan geheeten) werd
den 14 Februarij 1483 geboren. Zijn
vader , sultan OMAR SHEIKH MIRZA , een
achterkleinzoon van den beroemden TIMUR
Of TAMERLAN , was souverein van Ferghana , een gewest gelegen aan de beide
oevers van de rivier Sirr , de. Jaxartes
der ouden. De inkomsten dezer landstreek waren naauwelijks toereikend, om
drie of vier duizend man krijgsvolk op de
been te houden. BABER verloor. op den
ouderdom van twaalf jaren zijnen vader,
en moest gewapenderhand zijne aanspraak
op de erfopvolging handhaven. Hij overwon al zijne vijanden, en breidde zijne
overwinningen allengs zoo ver uit , dat
hij geheel Indostan aan zich onderwierp.
De veroveringen van BABER, (van den Indus tot aan de monden van den Ganges),
waren zoo snel en bevatteden zoo vele
uitgestrekte landschappen en zulk eene
verscheidenaardige bevolking , dat , om
dit alles in een goed geordend rijk te
herscheppen , er meerder jaren vereischt
werden dan aan BABER vergund waren.
Zelfs zijn zoon amnia ua kon zich naauwelijks in het bezit daarvan handhaven. En
niet vóór de regering van BABER'S kleinzoon , AKBAR , kreeg dit uitgestrekte rijk
een welgeordend bestier.
Tegen het einde zijner regering trachtte
BABER den bloei zijner rijken te bevordereu. Hij maakte of verbeterde openbare
wegen, met rustplaatsen voor reizigers
op behoorlijke afstanden. IIij liet het land
meten , ten einde eene schaal te hebben
waarnaar hij de belastingen konde regelen ; hij legde tuinen aan , en voerde
van elders in verschillende streken van
Indostan onbekende vruchtboonjen in ; ook
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liet bij eene geregelde linie van posthuizen , van Agra naar Cabul, bouwen.
BABER stierf den 26 December 1530 te
Charbagh bij Agra, en werd door zijnen
zoon IIUMhIuN op den troon van dat rijk
opgevolgd, hetwelk (schoon oneigenlijk),
dat der Mongolen geheeten wordt. BABER
was ongetwijfeld een der merkwaardigste
vorsten , die ooit op eenen Aziatischen
troon hebben gezeten. Hij bezat al de
hoedanigheden van een' groot krijgsheld
en staatsman. Ook heeft hij gedenkschriften van zijnen tijd nagelaten , die zijne
letterkundige bekwaamheden groote eer
aandoen. De Jaghatai Turlfi , (zoo heet
dit werk) , . geeft ons een gunstig denk
leven , het karakter en de-beldvanht
denkwijze van den schrijver, en doet ons
tevens den geest zijner eeuw en de personen en voorwerpen , die hem omringden , duidelijk kennen.
(Memoirs of Zehir-ed-din JlIuhammed
Baber , translated by JOIM LEYDEN &
WILLIAM ERSKINE

, Londen 1826 , 4°.)

BACCICÍ. De wezenlijke naam van
dezen kunstenaar was JOAN BAPTISTE GAULLI.
Hij was een inboorling van Genua , alwaar
hij in 1639 het levenslicht aanschouwde,
en in 1 i 09 overleed. Hij verwierf zich
eenen grooten naam in het portret- en
historieschilderen ; vooral muntte hij uit
om zijne figuren te verkleinen en krachtig te doen vooruitkomen. Om aan zijne
beelden leven en uitdrukking te geven,
was bij er op uit , om degenen die voor
hem zaten te doen spreken en gebaren
maken. Hij hield er niet van , zeide hij,
standbeelden te schilderen. BACCICI was
van een driftig gestel , hetgeen hem op
het verlies van eenen zoon te staan kwam.
Deze jongeling verdronk zich , omdat hij
van zijn' vader, in tegenwoordigheid varf
een talrijk gezelschap , eenen duchtigen
slag had ontvangen.
(Dictionary of Biography.)
BACCIO D ELLA PORTA , meer bekend
onder den naam van FRA BARTOLOMEO at
SAN MARCO , een beroemd schilder , werd
in 1469 te Savignano in Toscanen geboren. Hij begon zijne studiën onder d&
leiding van COSIMO ROSSELLI te Florence,
doch aan den schepper der moderne kunst ,
LEONARDO DA VINCI , had hij het eerste denkbeeld van koloriet en licht en bruin te
danken , waardoor zijne werken zich zoo
zeer onderscheiden. Door den invloed van
den beroemden Dominikaner monnik SAVONAROLA, die hem over de naaktheid zijner
beelden berispte , legde hij het penseel
neder en trok de monnikspij aan ; doch.
de kunst bekwam weldra weder de. overhand , en nu leverde bij meesterstukken,
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waaronder zijn ST. MARKUS , ST. SEBASxIAAi en het huwelijk van ST. CATHARINA
vermelding verdienen. Zijne draperiën waren onberispelijk. BARTOLOMEO stierf te
Florence , in het klooster van ST. MARKUS,
in 1517 , acht en tachtig jaren oud.
NAPOLEON , die zijne goede stad Parijs voor
de gansche kunstwereld onontbeerlijk wilde
maken, had de Louvre met eenige mees
dezen grooten schilder-tersuknva
verrijkt ; onder dezelve telde men het
huwelijk van ST. CATHARINA en de vier
Evangelisten , uit de kerk der Nunziata ;
doch na zijnen laatsten val zijn deze
kunststukken weder derwaarts gevoerd.
(Penny Cyclopaedia.)
BACH, (JOHANN SEBASTIAN) , wiens
naam zulk eene aanzienlijke plaats beslaat
in de muzikale geschiedenis van Duitschland , werd den 21 Maart 1685 te Eisenach geboren. VELT BACH , een zijner
voorvaderen in het vierde geslacht , was
een molenaar en bakker te Presburg in
Hongarije , in het begin der zestiende
.eeuw ; doch uit hoofde van vervolgingen
om de godsdienst zijn vaderland verlaten
hebbende , vestigde hij zich op een dorp
in de nabijheid van Saksen-Gothrz. In zijne
snipperuren vermaakte hij zich op de guitar, en deelde zijnen smaak voor de
muzijk aan zijne beide zonen mede, die
Tiaar tot hun beroep kozen , en weder
aan hunne kinderen mededeelden , door
welke deze kunst op hunne nakomelingen
verder werd overgeplant , totdat allengs
zes geslachten , (de stichter er onder begrepen ,) zich aan de kunst der harmonie
Lebben gewijd. Dit geslacht heeft meer
dan vijftig toonkunstenaren opgeleverd,
die in Thuringen bijkans al de posten van
organisten of zangers onder zich hebben
verdeeld. In de Allgemeine !lfusikalische
Zeitung (1823) vindt men eenen naauwkeurigen stamboom van het geslacht der

voor die van organist van de nieuwe
kerk te Arnstadt. Zijn roem , begon zich
nu te verspreiden , en in 1708 bood de
regerende hertog van Weimar hem de
plaats aan van bof organist , welke BACC
gaarne aannam. Hier vond hij gelegenheid , om groote toonkunstenaren te hooren , en met hen te verkeeren , en weldra
werd BACH een meester in eiken tak zijner
wetenschap. In 1717 maakte zijn vorste lijke beschermer hem concert- directeur,
en als hof-organist vervaardigde BACK de
schoonste kerkmuzijk.
Omtrent dezen tijd bezocht de ver
MARCHAND

de-mardeFnschogit

stad Dresden , en speelde in tegenwoordigheid des konings , die hem eene hooge
jaarwedde aanbood , indien hij in Zijner
Majesteits dienst wilde treden. VOLUMIER ,
destijds concert- directeur te Dresden, eenen
mededinger vreezende , ontbood heimelijk
BACH naar de hoofdstad van Saksen ; hij
kwam , en noodigde , met toestemming

des konings , MARCHAND tot eenen tweestrijd op het orgel uit. De uitdaging werd
aangenomen ; de bepaalde dag kwam , een
-groot luisterrijk gezelschap was reeds voor
dezen kunststrijd bijeengekomen, doch de
Fransche toonkunstenaar vertoonde zich
niet. Men zond naar zijn logement, en
vernam , dat hij dienzelfden dag , zonder
van iemand afscheid te nemen , vertrok
koning beval dat men aan-kenwas.D
den uitdager 100 Louis d'or ten geschenke
zoude geven ; doch BACH heeft ze nim-

zijnen ouderen broeder JOHANN CHRISTOPH
te Ordru f , die hem in het klavierspel
onderwees ; doch hij maakte meer vorderingen door eigene vlijt en vlugge bevatting, dan door het onderrigt van zijnen
bloedverwant. Na diens dood beoefende
hij de muzijk te Luneburg, en leerde in
de hertogelijke kapel te Halle den Franschen smaak kennen, trad in 1703 in
dienst van den hertog van Weimar , maar

mer ontvangen. Hierna werd hij kapel
vorst van Anhalt-Kóthen,-mestrvand
welke betrekking hij zes jaren waarnam.
In 1723 werd hij benoemd tot muzijk.
directeur te Leipzig , en in 1736 tot hof
keurvorst van Saksen. -compnistvade
Zijn tweede zoon, CARL PHILIPS' EMANUEL,
trad in 1740 in dienst van FREDERIK den
Grooten. De koning gaf hem dikwijls zijn
verlangen te kennen , om een bezoek van
JOHANN SEBASTIAN te ontvangen , die hieraan niet spoedig voldeed. Doch de wensch
des konings werd zoo dikwijls met aan
herhaald , dat langer wederstand-drang
onvoorzigtigheid zou worden. BACH kwam
te Potsdam aan , juist toen het concert
van den koning stond te beginnen. Een
officier bragt de lijst der aangekomene
vreemdelingen. FREDERIK haar in de haast
doorloopende , riep overluid : « Mijne hee« ren ! de oude BACIL. is aangekomen ! » en
beval dat men hem terstond zoude binnen leiden , zonder hem toe te staan zijne
reiskleederen af te leggen. Het concert
werd opgeschort , en BACH van de eene
kamer naar de andere gevoerd , om on-

verwisselde bet volgende jaar deze plaats

derscheidene piano's aan te slaan en Lenige

BACHS.
JOHANN SEBASTIAN , die tot de vijfde opvolging van dit merkwaardig geslacht behoort , verloor op den ouderdom van
bijkans tien jaren zijnen vader, toonkunstenaar aan het hof van Eisenach , en
kwam toen onder de bescherming van

BACHAU—BACKHUII.
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orgels te bespelen. Gedurende den avond handwerkslieden kosteloos in de gronden der
vroeg BACU den koning een onderwerp, teekenkunde kunnen onderwezen worden.
waarop hij eene fuga zoude spelen. De
(Dictionnaire historique des grands homkoning was hiermede terstond gereed, en
mes).
de opgegevene taak werd meesterlijk vol
BACKHUIJSEN , (LtDOLP$), een der
koninklijke dilettant vroeg nu-bragt.De beroemdste zeeschilders der Nederlandsche
om eene andere fuga , in zes afdeelingen, school , werd in 1631 te Embden gebohetgeen tot verbazing van alle aanwezen - ren , en verried in zijne jeugd eenen
den onmiddellijk werd uitgevoerd. Naar verwonderlijken aanleg tot schrijven. Daar
Leipzig teruggekeerd , componeerde BACIi zijne ouders hem voor den koopmansstand
het hem door den koning opgegeven on- bestemden, werd hij op den ouderdom
derwerp , in drie en zes afdeelingen , en van achttien jaren naar Amsterdam geliet hetzelve onder den titel van Mlusika- zonden , en geplaatst bij een' aanzienlijk
lische Opfer Braveren , en aan den uit koopman , BARTIIOLET geheeten , die met
-vinder zijne fraaije manier van schrijven regt in
opdragen.
BACH had , als orgelspeler , slechts eenen
zijn' schik was Doch hij bleef niet lang
mededinger ; doch deze was HANDEL. Hij aan den lessenaar. Zijne sluimerende tastierf den 30 Julij 1750 , in den ouder- lenten werden opgewekt door de schilder
dom van zes en zestig jaren , aan de gevoorwerpen , welke het IJ den-achtige
volgen eener beroerte. Hij was tweemaal jongen BACKHUIJSEN uit de vensters van
gehuwd geweest ; bij zijne eerste vrouw het kantoor aanbood. Hij schetste niet de
had hij zeven kinderen ; bij zijne tweede, pen allerhande schepen , die door naauwdertien ; in alles elf zonen en negen keurigen omtrek uitn untten. Deze teekedochters. BACH heeft eenige stukken voor ningen wekten weldra aller verbazing, en
kerkmuzijk en vele voor de piano-forte het werd smaak er eenigo te bezitten,
nagelaten. De meeste zijner compositiën zoodat hij ze gereedelijk voor 40 , 20,
vorderen eenen virtuoos , om ze onberis- ja zelfs 100 gulden het stuk kon verkoopelijk uit te voeren.
pen. BACKHUIJSEN besloot nu den staf van
(FORKEL, Allgemeine Geschichte der Musik.)
MERCURIUS met het penseel te verwisselen.
BACHAUMONT, (FRANCOIS LE COI• ALBERT vAL EVERDINGEN was de eerste , die
G1! EUx) , een inboorling der hoofdstad van hem eenig onderrigt gaf ; doch de voorFrankrijk , zag aldaar in 1624 het levens- werpen waartoe zijne geestdrift hem dreef,
licht. Zijn vader was voorzitter van het waren niet in de werkplaats zijns. meesters
parlement te Parijs. Hij nam in de toen- te vinden. Zijn element was wind en
malige onlusten partij tegen het Hof, en storm , waarom hij kennis aanknoopte met
aan hem heeft deze factie den naam van HENDRIK DUBBELS , een' goed zeeschilder,
la Fronde te danken , wijl hij haar bij de die hem openhartig de geheimen zijner
schoolknapen vergeleek , die zich eens met kunst mededeelde. Nu ontzag BACKHUIJSEN
slingeren vermakende , op het zien van geene gevaren , . om de natuur in hare
een' policiedienaar , uit een gingen, doch schrikkelijkste worstelingen te bespieden.
weder bij elkander schoolden zoodra deze « Bestond FOOL , * zegt IIOUBRAKEN , « uit
glen rug had gekeerd. Deze vergelijking, « zijne windkaken te brullen of de stormden vijanden van MANZARIN behagende , « kerkers met zijne vuist op te rammeijen ,
droegen zij van toen af koorden om den « waardoor de baren slag op slag schuimbekkende elkander vervolgen , dan gehoed in den vorm van eenen slinger, en
noemden zich slingeraars (Frondeurs). Met t' lustte het hem in eene steigerboot te
medewerking -van zijnen vriend CHAPELLE, «stappen , en zich te laten voeren tot
schreef hij de beroemde reis naar Montpel- « voor den mond der zee , zoo om de
lier in rijm en onrijm, welke voor een « branding van het zeewater tegen het
meesterstuk gehouden wordt. Hij stierf « strand als de verandering van lucht en
in 1702.
« water in die gesteldheid af te zien. » Te
(Conversations-Lexicon).
midden van het oproer der natuur zat hij
BACHELIER, (J. J.), een Fransch bedaard zijne schetsen te maken , welke
schilder , geboren in 1724 en gestorven hij , te huis gekomen , terstond op het doek
in 9 805. Hij was bestierder der konink- overbragt, en met eene getrouwheid aflijke porselein-fabriek te Sèvres. De ver werkte , die aan zijne schilderstukken Bene
wasschilderkunst , en het geheim-loren hooge waarde bijzette. Hij wist de menig
dat de ouden bezigden om marmer voor
veranderingen in lucht en water-vuldige
den invloed der lucht te bewaren, wer- wonder wel na te bootsen. Ook was hem
den door hem op nieuw uitgevonden. het onstuimigste weder , om schetsen te
Edelmoediglijk bestemde hij 60,000 Fran- verzamelen , het meest welkom , zoo dat
ken voor de oprigting eener school , waar het soms gebeurde , dat oude zeerobbcn
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weigerden met hem in zee te steken. « Het
is veel gereeder , ' merkt hierop onze
ironieke HOUBRAKEN aan , « en - ook met
« minder gevaar vermengd , kool , wortelen
« en rapen , potten , pannen , bezems en
11 dergelijk keukengereedschap naar zijne
«.schilderkamer te torschen , om hetzelve
« naar het leven af te beelden , dan zich
« aan - storm en onweder te wagen , om
« schepen , lucht en golven na te bootsen.»
Ook bezitten de stukken van BACKHUIJSEN
in - den hoogsten graad de voortreffelijke
hoedanigheden der Hollandsche school , —
rijkheid , doorschijnendheid , keurige behandeling , en eigenaardig koloriet.
BACKHUIJSEN had het geluk door zijne
tijdgenooten op prijs te worden gesteld.
Zijn werk werd sterk gezocht. De burgemeesters van Amsterdam bestelden hem
een groot schilderstuk , met eene menigte
schepen , en een gezigt op de stad op
eenigen afstand. Hiervoor ontving hij dertien , honderd, gulden en een kostbaar geschenk. Deze schilderij werd in 1665 aan
LODEWIJK XIV sten geschenke gegeven, die
dit fraaije stuk, hetwelk zich nog te Parijs
bevindt , in de Louvre plaatste. Onder scheidene vorstelijke personaadjen vereerden de werkplaats van dezen kunstenaar
met een bezoek , onder anderen de koning
van Pruissen en Czaar PETER. De laatste
vooral was roet BACKIIUIJSEN uitermate ingenomen. Hij moedigde hem aan in zijne
tegenwoordigheid teekeningen van onder
schepen te maken , ging hem-scheidn
daarin voor, en sprak, met hem gaarne over
den scheepsbouw en het bestieren van
schepen , waarin BACKHUIJSEN zeer ervaren
was. Op den ouderdom van 71 jaren
vond hij er nog behagen in , eene reeks
van gezigten langs den IJkant te etsen.
Hij stierf den 7 November 1709, in den
ouderdom van 78 jaren. Hij had den
dood met groote kalmte zien naderen,
en zelfs den wijn, die op zijne begrafenis
aan zijne kunstbroeders moest worden
voortgezet , bij zijn' wijnkooper besteld,
verzegeld en zorgvuldig weggelegd. Ook
vond men na zijnen dood een zakje met
zooveel guldens als hij jaren oud was , en
een lijstje met de namen der kunstschil
zijn lijk zouden dragen , en te-ders,i
zanten dit geld in gepaste vrolijkheid
moesten verteren. De dichter D. VAN HOOG
gedenkt BACKHUIJSEN'S uitstekend-STRAEN
penseelwerk en zijne bedrevenheid in de
scheepsbouwkunst, in de volgende regelen:
-

'

,

8 Kunstjuweel van Amsterdam!
6 Eer , 8 luister van uw' stam!
De late .nazaat zal u kennen,
Zoo lang alom penseel en pennen,
In waarde zijn en hoog geacht;
Zoo lang do scheepvaart blijft in kracht,

De scheepsbmiw , hoog in top getrokken,
't Gezigt der kenners kan verlokken,
Streeft uwe schepenschilderij
Alle and'ro kunstenaars voorbij.

(HOUBRAKEN , Schouburgh der Nederlant-

sche schilders en schilderessen)
BACON, (ROGER) t een beroemd Engelschman , van. de orde van ST. FRANCISCUS , geboren (4 2 14 ) te Ilchester , in het
graafschap Sommerset , studeerde te Oxford
en , te Parijs. Eene vurige liefde voor de
wetenschappen en onvermoeide vlijt deden
hem , voor zijne eeuw , zulk eenen schat
van kundigheden verzamelen, dat men
hem als eenen toovenaar beschouwde. Hij
vond in zijne orde • meer benijders dan
bewonderaars. Eerst verbood men heng
openbare voorlezingen te houden , en sloot
hem vervolgens in zijne cel op. Paus
INNOCENTIUS IV wierp hem in den kerker,
waar hij aan het noodige gebrek leed. De
volgende paus , CLEMENT IV , nam hem in
zijne bescherming , en verlangde een afschrift zijner werken. BACON zond hem
zijn Opus Majus, dat nog bestaat. De
wrok zijner medebroeders, die hem voor
een' toovenaar uitkreten , woedde nu feller dan immer. De onwetendheid der
geestelijken van dien tijd in wis- en na
tuurkunde , waarin BACON vooral uitmuntte , was zoo groot , dat ANTHONY-A-WOOD
verklaart., dat zij geene andere eigenschap
van den cirkel kenden , dan die van den
duivel af te weren , en zij zich verbeeldden , dat de punten eens driehoeks (triangel) de godsdienst kwetsten. Na onder
paus NICOLAAS III op nieuw tien jaren in
de gevangenis gezucht te hebben , herkreeg
BACON zijne vrijheid , en keerde naar Oxford terug. Eenige misslagen in den almanak ontdekt hebbende , maakte BACON
zijne opmerkingen bekend , waarvan paus
GREGORIUS gebruik maakte om eene juistere
tijdrekening in te voeren. Ook beschrijft
BACON het buskruid op eene wijze , dat
sommigen meenen hem de uitvinding daar
te moeten toeschrijven. « Sommige-van
« dingen , « zegt hij , « barsten zoo gewel« dig, dat , met behoorlijk overleg , geen
c stad of leger er tegen bestand zoude
« zijn. Het gerommel van den donder is
« er niet bij te vergelijken. Sommige din« gen zijn zoo vreesselijk aan te zien , dat
« bliksemstralen op verre na niet zoo veel
a verontrusten ; dingen , overeenkomende
« met hetgeen men denkt , dat GIDEON in
« de legerplaats der Medianiten . heeft te
« werk gesteld. Tot een voorbeeld nemen
a wij een kinderlijk vermaak , hetwelk in
« verscheidene landen bestaat , te weten ,
«.om- met een werktuig zoo groot als de
« duin eens volwassenen mans , door

BACON.
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« middel van zout (salpeter) , eenen slag verscheiden stukken , die gunstig van zijne
« te doen ontstaan , geweldiger dan die bedrevenheid in de schilderkunst getuigen.
(Biographia Britannica.
« van den donder , en eenen straal , ster
BACON , (Sir FRANCIS) , de jongste
dan de schitterendste bliksem. » Na-«ker
deze beschrijving is liet ons echter nog zoon van sir NICIOLAS. Sir FRANCIS werd
niet duidelijk , dat het hier bedoelde meng- geboren op den 22 Januarij I561. Als
sel ons hedendaagsch buskruid zoude zijn, knaap was hij vlug en vernuftig boven
schoon BACON in de scheikunde zeer be- zijne jaren. Koningin ELIZABETH , die met
dreven was. Hij heeft geschreven over de zijne geestige antwoorden was ingenomen,
microskopen , teleskopen , donkere kamers vroeg hem eens , hoe oud hij was. Zonder
(camera obscura) en verscheidene andere aarzelen antwoordde de knaap, op een'
wis-_ en sterrekundige werktuigen. In één vleijenden toon : « Ik ben juist twee jaren
woord , hij werd als een wonder zijner «jonger dan de gelukkige regering uwer
eeuw en als de grootste wiskundige be- «Majesteit. » ELIZABETH gaf hare goedkeuschouwd , die sedert ARCIIIMEDES had be- ring te kennen door hem haren jongen
staan. Hij stierf in 1292 , en werd in de Lord zegelbewaarder te noemen. Men weet
niets van zijne vroegere opvoeding , doch,
Franciskaner kerk te Oxford begraven.
daar zijn vader een voortreffelijk regtsge(Penny Cyclopaedia.)
leerde en staatsman was , en zijne moe
BACON, (Sir NICHOLAS) , vader van
om hare godsvrucht en geleerdheid-der
den beroemden Lord VERULAM , werd in
algemeen werd bewonderd, zal aan zijne
1510 te Chiselhurst in Kent geboren , stuopleiding wel niets ontbroken hebben. Bij
deerde in de regten , en bekleedde onder
de troonbestijging van JACOBUS I begon de
HENDRIK VIII gewigtige ambten. Toen
fortuin hem toe te lagchen; deze vorst
LLIZABETH den troon beklom , werd hij beverhief hem tot ridder en grootzegelbe.
noemd tot groot- zegelbewaarder en lid
vaarder. Toen JACOBUS hem de zegels
van haren geheimen raad. In 15V7 kwam
overhandigde , gaf hij hem den raad,
de koningin hem in zijne prachtige woning
vooreerst : nimmer zonder rijp beraad iets
te Gorhanzbury, in het graafschap Hert
te zegelen ; ten tweede : aan een ieder,
bezoeken. ELIZABETH , in eene op--ford,
van welke partij ook , zonder verwijl regtgeruimde stemming , zeide hem met zin
vaardige uitspraken te geven ; en ten
gezetheid : « Gij hebt dit-spelingozj
derde : de koninklijke voorregten niet te
« huis te klein voor u laten bouwen.
ver uit te breiden. BACON aanvaardde zijne
« Dit is het geval niet , » antwoordde BAhooge betrekking niet veel statelijkheid ,
CON , « maar Uwe 1%tajesteit heeft mij te
en hield eene welsprekende redevoering
« groot gemaakt voor mijn huis. »
waarschuwingen hem door den
Sir NICHOLAS BACON stierf den 20 Fe- over de
koning gegeven. Niettegenstaande dit alles
bruarij 1579 , zeventig jaren oud. Hij was
verloor sir FRANCIS deze vermaningen wel
een welsprekend redenaar , een voorzigtig
eens uit het oog. Door zijne prachtige
staatsman en een billijk regter. Verscheiverkwistende leefwijze , deed geldgebrek
dene zijner handschriften over regtsgehem soms van het pad der eer afwijken.
leerdheid , staatkunde en godgeleerdheid
Hij werd van omkoopbaarheid beschuldigd,
zijn nog in wezen.
en uit liet geregtelijk onderzoek deswege
(Biographia Britannica.)
ingesteld , . kwamen aanstootelijke dingen
BACON , (A N NE) , de tweede echtge- aan den dag. Het eerste geval was van
noot van Sir NICIIOLAS en moeder van een' armen edelman, AUBREY genaamd,
Lord VERULAM , was de dochter van Sir die, ziende dat zijn regtszaak in de kanANTIIONY COOK , voogd van EDUARD VI. Zij
selarij met eene verderfelijke traagheid
werd geboren omtrent den jare 1528 , en werd behandeld, tot raad kreeg, haar te
stierf in 1600. Mevrouw BACON was eene bespoedigen door den kanselier een gevrouw van veelzijdige bekwaamheden. Zij schenk te zenden. In zijnen angst en
verstond de oude en nieuwere talen , en nood , leent hij honderd pond van eenen
vertaalde uit het Italiaansch de leerreden woekeraar ; Lord BACON ontving het geld
van ACIIINUS , en uit het Latijn de verde- en besliste nogtans de zaak ten nadeele
diging der Engelsche kerk van den bis- van den ongelukkige, wiens klagt daarschop JEWEL.
over groot , gerucht maakte. Een ander,
(Biographia Britannica.)
die zich in de gunst van den kanselier
BACON, (Sir NATHANIEL) , de zoon
aanbeval , bood hem 300 pond aan , doch
van NICHOLAS , bij zijne eerste vrouw, was de tegenpartij hem 400 pond ten geschenke
een schilder van geene geringe verdienste. zendende , won deze het aanhangig regtsgeHij bezocht Italië, maar behoorde tot de ding. Mevrouw WARTON vernemende , dat
Vlaanisclie school. Men heeft van heil] nub zij waarschijnlijk haar proces zoude ver-
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stichter van een hospitaal. BACoN was
tweemaal gehuwd , en had bij zijne beide
vrouwen vijf zoons en , drie dochters. Hij
ligt in Whitefield's kapel te Londen begraven. Een marmeren steen prijkt met het
volgende grafschrift , door hem zelven
vervaardigd : r Wat ik als kunstenaar
or was , scheen mij bij mijn leven van
« eenig gewigt toe ; maar wat ik was als
« belijder van JEZUS CHRISTUS is het eenige,
« dat bij mij nu nog waarde heeft. »
(Penny Cyelopaedia).
BADEN , (JACOBCB) , een Deen , geboren in 1735, wordt als een van de
stichters der Deensche letterkunde aangemerkt. Bij de terugkomst van zijne-reizen
in 1760 , hield hij te Koppenhagen de
eerste voorlezingen over de fraaije letteren , welke ooit in de landtaal waren gege
ven. Hij was professor in de welsprekendheid en het Latijn aan de hoogeschool te
Koppenhagen , en bekleedde andere posten
op het openbaar onderwijs betrekking heb
Zijn beoordeelend tijdschrift, van-bend.
1768 tot 1779 droeg veel' bij tot de verbetering van den smaak zijner landgenooten. Hij vertaalde TACITUS en andere oude
schrijvers , en gaf een Latijnsch en Deensch
woordenboek en verscheidene spraakkunsten uit.
(Dictionary of Biography).

liezen, maakte eene prachtige beurs, vulde

die met 100 pond , vervoegde zich bij
Lord BACON , en verzocht hem deze beurs,
door haar eigenhandig gemaakt , te willen
aannemen. De kanselier was een te galant
edelman, om aan eene beminnelijke dame
iets te weigeren. Zij won haar proces.
Lord BACON, aan deze en dergelijke omkoopingen schuldig verklaard , werd ver
boete van veertig duizend-ordel.tn
pond , en Bene gevangenisstraf in den
Tower zoo lang zulks den koning zou behagen. Weldra echter kreeg BACON zijne
vrijheid weder , en sleet de overige dagen
zijns levens in wetenschappelijke en letterkundige oefeningen , dikwijls verbitterd
door geldgebrek , meestal uit te groote
verkwisting voortspruitende. Hij stierf den
9 April 1626 te Highgate in het zes en
zestigste jaar zijns ouderdoms. Als hoveling en staatsman verdient hij strenge berisping , doch als man van genie en als
wijsgeer kan men hem geenen te hoogen
lof toekennen. Het voornaamste zijner
werken voert ten titel: Novum Organum
$cientiarum , dat hem den eernaam van
den vader der proe fondervindeljke natuur
heeft doen geven. Van de Novum-kunde
Organum bestaan onderscheidene vertalingen. De beste uitgave zijner werken verscheen in 1831 in roijaal 8vo. , onder
toevoorzigt van BASIL MONTAGNE , Esq.
(Dr. RAWLEY , Life of Sir NICHOLAS BACON).
BACON , (JOHN) , een uitstekend beeld
geboren in 1740 te Southwark,-houwer,
in Surrey, waar zijn vader met lakenweven den kost won. Reeds vroegtijdig verried hij eenen bijzonderen aanleg voor de
teekenkunst , en werd besteld bij Mr.
CRISPE , een' porselein-fabrikant, alwaar
hij het porseleinschilderen leerde , en het
maken van die kleine ornament- figuren
van porseleinaarde , welke nog dikwijls
de schoorsteenmantels versieren. Als eene
buitengewone proef zijner talenten verhaalt
men , dat hij in het tweede leerjaar reeds
de modellen voor de fabrijk vervaardigde,
en nog hooger lof verdient het , 'dat hij
tot het onderhoud zijner ouders, 'toen in
bekrompene omstandigheden verkeerende,
krachtdadig bijdroeg. Omtrent het jaar
f163 begon hij in marmer te werken , en
van nu af nam dagelijks zijn kunstroem
toe. Hij stierf in 1799, als mensch en
kunstenaar hoog geacht. Zijne werken zijn
zoo talrijk , dat het moeijelijk zoude zijn
ze allen op te noemen. Onder de voor
mogen gerekend worden : de-namste
standbeelden van den regter BLACKSTONE ,
van JOHNSON en HOWARD ; een borstbeeld
van GEORGE III en de gedenkteekenen voor
Lord CHAT1 An , voor DRAPER en GUY den

-

BADGER , (LovIS) , een inboorling van
, heeft zijnen naam vereeuwigd door
een heldhaftig voorbeeld van broederliefde.
Om zijnen broeder , die Lyon tegen de
republikeinen had verdedigd, bij de overgave uit hunne handen te redden , nam
hij zijnen naam aan, en onderging wel
bedreigde doodstraf.
-gemod
Lyon

(Dictionary of Biography).
BADIA Y LEBLICH, (DOMINGO), een

Spanjaard , geboren in 1766 , en opgevoed
te Valencia. Zeer bedreven zijnde in het
Arabisch , besloot hij in het Oosten te
reizen , vermomde zich als een Mahomedaan , en nam den naam aan van ALt
BEY. Onder deze vermomming bezocht
hij Tripoli, Egypte , Mekka en Syrië,
zonder ontdekt te worden. Overal werd
hij als een regtgeloovige gunstig ontvangen. Naar Spanje teruggekeerd , omhelsde
hij de zaak van JOZEF BONAPARTE, en
zocht , na den slag van Vittoria , eene
schuilplaats in Frankrijk. Hij stierf in
1824. Zijne reizen in Afrika en Azië zagen in twee kwarto deelen het licht.
' (Dictionary of Biography).
-

BAERLE , (KASPER VAN) ,

zie BAR-

LAEUS (CASPARUS).

BAFFIN , (WILLIAM) , een ondernemend Engelsch zeevaarder der zeventiende
eeuw. via weten niets van zijn vroeger
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Ieven. In 1612 nam hij deel aan de
vierde ontdekkingsreis van TALL naar
het Noord - Westen. De eenige beschrijving
welke er van deze reis bestaat, is van
de hand van BAFFIN. Opmerkelijk is bet,
dat in dit werk voor het eerst gesproken
wordt van eene wijze waarop t;AFFIN zelf de
lengte op zee, door middel der hemelsche
ligchamen , bepaalde. In het volgende
jaar deed hij eene reis naar de kusten
van Groenland. In het verhaal dezer reis
maakt hij melding van de buitengewone
straalbuiging des dampkrings , welke hij
ten minste op 26' berekent , wanneer
een hemelligchaam aan den gezigteinder
is. In 1615 werd hij als stuurman en
medgezel van ROBERT BYLOT voor eene
nieuwe ontdekkingsreis aangesteld , welke
insgelijks door BAFFIN is beschreven. In
het volgende jaar vergezelde hij andermaal BYLOT als loodsman op eenen togt,
die hun de baai deed ontdekken , welke
naar BAFFIN haren naam draagt. Het schijnt
vreemd , dat de baai niet naar den bebevelhebber BYLOT is genoemd. KRUSENSTERN
heeft echter op zijne uitmuntende wereldkaart den naam van BYLOT bij dien van
BAFFIN gevoegd , wijl hij het als onbillijk
beschouwt , de eer der ontdekking alleen
aan den stuurman , hoe bekwaam deze
ook wezen mogt , toe te kennen. Kapitein Ross , de Noordpool - onderzoeker , ver zekert , dat hij alle positiën en beschrijvingen van dezen bekwamen zeeman zeer
naauwkeurig heeft bevonden. In 1618
was BAFFIN stuurman op eene reis van
Suratte naar Mocca , en in 1621 woonde
hij eenen togt bij der Engelschen en Perzianen , om de Portugeezen uit de Perzische golf te verdrijven. Bij de belegering
van Kismis , eene kleine sterkte bij Ormus , werd hij doodelijk gewond , terwijl
hij bezig was den afstand van het fort
te berekenen , ten einde hetzelve te beschieten.
(PURCUAS , Pilgrims,)

kundige wetenschap tot dé ware beginselen terug te brengen. BAGLIVI stierf in
1706 te Rome , in den jeugdigen ouder
acht en dertig jaren , afgetobd-domvan
door onophoudelijke inspanning , ter uit.
breiding zijner wetenschappelijke kennis.

(Penny Cyclopaedia)
BAGOLINO , (SEBASTIAN) , geboren

te 4lcamo in Sicilië in 1560 , verdient
vermelding wegens de verscheidenheid zij.
ner talenten. Hij was dichter , schilder ,
toonkunstenaar, en sprak vlug en naauwkeurig Latijn , Spaansch en Italiaansch.
Hij was een vruchtbaar schrijver , doch
slechts weinige zijner werken zijn in 't licht
verschenen. Hij stierf in 1604.
(Manual of Biography.)
BAGRATION , een Russisch veldheer en
raadsheer des keizers , onderscheidde zich

in de Poolsche veldtogten van 1793 en
I794 en in den Italiaanschen veldtogt van
1799. SUWAROW gaf hem den titel van:
«zijn regterarm. » In I805 , 1806 en
1807 plukte BAGRATION nieuwe lauweren.
In 1812 werd hem het bevel over het
tweede Russische leger van 50,000 man
toevertrouwd , en schoon hij tegen eene
groote overmagt had te kampen , volbragt
hij echter zijne vereeniging met de overige
legercorpsen. In den slag aan de Moskowa
werd hij doodelijk gewond. Hij stierf den
7 October 1812.
(SÉGUR ,

Napoleon et la grande armée.)

van
die zelf een talentvol man
was , werd in 1531 geboren te Venetië,
waar zijn ,vader ambassadeur was van Frankrijk. Hij werd in zijne jeugd de vriend
van RONSARD , en gaf een' bundel gedichten
uit. Poëzij was voortaan zijne bezigheid,
en er had geene gewigtige gebeurtenis
plaats , die hij niet in verzen gedacht.
Doch zijn ijver schaars beloond wordende, klaagde hij bitterlijk over ondankbaarheid en, miskenning. De kardinaal
DUPERRON , zijne poëzij geenszins bewonBAGLIVI , (GEORG E) , een beroemd derende, zeide van hem : «Het is een
geneeskundige , in 1668 te Ragusa gebo- « goede sukkel , maar een slecht poëet. »
ren. Hij studeerde te Napels en Padua, Hij stierf arm in 1592. BAïF was de eeren trachtte zijne kundigheden door het ste , die in Frankrijk eene academie voor
bezoeken der hospitalen in Italië , Dalma- poëzij en muzijk stichtte , doch deze intië enz. te vermeerderen , waarna hij zich stelling overleefde hem niet lang.
te Rome nederzette. Paus CLEMENS XIV,
(Dictionnaire historique de la jeunesse.)
met de verdienste en bekwaamheid van
BAILLY, (JEAN SYLVAIN) , den 15
BAGLIVI bekend geworden , benoemde hem
September 1736 te Parijs geboren. Van
(schoon nog zeer jong) , tot professor in zijne vroegste jeugd af toonde hij veel
de chirurgie en anatomie aan het collegie ijver voor de studie , en vervaardigde
La Sapienza te Rome. BAGLIVI was zoo eenige treurspelen , welke LANOUE (een
sterk met de werken van IIIPPOCRATES in- verdienstelijk tooneeldichter) niet afkeurde,
genomen , dat hij dezelve bijkans van doch den schrijver ook niet tot nieuwe
buiten kende ; en hem komt den lof toe proeven aanmoedigde , hetgeen beleefdelijk
medegewerkt te hebben , om do gcnees- gezegd waas dat zij nergens toe deugden.
BAIF (JEAN-ANTOINE) , zoon

LAZARE BAIF ,
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tend aanzien ; LAFAYETTE verscheen op
ten huize van een' zijner vrienden , was het Champ de Mars , aan het hoofd van
de eerste aanleiding dat BAILLY zich op 1200 Nationale Gardes. BAILLY vergede sterrekunde toelegde. De eerste vruch- zelde hem , en liet het roode vaandel
ten van het onderwijs , dat hij van LA- (drapeau rouge) ontrollen. De menigte
werd , naar eisch der wet , vermaand
CAJLLE genoot, waren eenige waarnemingen
omtrent de maan , welke hij in 1762 aan uit een te gaan , doch schreeuwde luidde academie aanbood. Hij werd in 1763 keels : A bas le drapeau rouge (weg met
lid van dit wetenschappelijk ligehaam, en het roode vaandel) ! en begroette de Garde
nu begon hij zijne aandacht te vestigen met steenen. LAFAYETTE liet met los kruid
op de theorie van de wachters van Ju- vuren ; het volk bespotte deze waarschupiter , eene prijsvraag door de academie wing , en hervatte den aanval. In dezen
voor het jaar 1764 uitgeschreven. Schoon nood gebood LAFAYETTE niet scherp op de
de prijs door LAGRANGE werd behaald, menigte te vuren. De oproerlingen stoven
gaf echter BAILLY zijne proeve Sur la verschrikt uit een , verscheidene dooden
théorie des satellites de Jupiter in 1766 en gekwetsten op het slagveld achterla in het licht. In 1775 verscheen het eer- tende. BAILLY leide den 16 November
ste deel van zijne geschiedenis der sterre - daaropvolgende zijn ambt als maire van
kunde ; het gansche werk was in 1787 Parijs uit eigene verkiezing neder. Hij
voltooid , en werd vooral bewonderd om reisde buiten 's lands of hield zich te
de sierlijkheid van stijl. Behalve nog Nantes op , en verzamelde zijne gedenkeenige andere werken schreef BAILLY lof- schriften over de omwenteling en hare
reden Op KAREL V , MOLIÈRE , CORNEILLE, oorzaken , welke in 1804 in het licht
zijn verschenen.
1.ACAILLE , LEIBNITZ , COOK en GRESSET. De
Toen LODEWIJK XVI op den 21 Januarij
roem die hij met zijne geschriften behaalde , evenaarde de inspanning , welke 1793 onder de valbijl het hoofd had ver
gevoelde BAILLY dat ook zijn leven-loren,
hij zich getroostte , om iets voortreffelijks
voort te brengen. Jammer , dat de geest gevaar liep. Hij schreef aan LAPLACE , die
der omwenteling BAILLY eindelijk aan zijne zich te Melun ophield , om te weten of
wetenschappelijke bezigheden onttrok. Den hij veilig bij hem kon komen. LAPLACE
17 Junij 1789. werd BAILLY tot president antwoordde hem , dat hij gerust kon overvan den derden stand (Tiers-état) verko- komen ; doch de opstand van 31 Mei inzen , en den 15 Julij tot maire van Parijs middels de partij der Jakobijnen doende
benoemd. LODEWIJK XVI , na het - sloopen bovendrijven, schreef LAPLACE zijnen vriend
der Bastille in de hoofdstad terug ko- BAILLY , zich niet op weg te begeven ,
mende , bood de nieuwe maire hein de daar een detachement der opstandelingen
sleutels der stad aan , met de woorden: zich te Melun bevond. In weerwil dezer
« Zie hier de sleutels uwer goede stad waarschuwing, had BAILLY de onvoorzig« Paris ; het zijn dezelfde , die HENDRIK IV heid zich in gevaar te begeven. Hij werd
op straat door eenen soldaat herkend ,
a werden aangeboden ; hij had zijn volk
«herwonnen , en thans herwint het volk gegrepen , naar Parijs gevoerd en ter dood
« zijnen koning. » Op dit oogenblik waren veroordeeld. Het gedrag van het graauw
omtrent BAILLY , toen hij den 12 NovemMIRABEAU , LAFAYETTE en BAILLY de drie
hoofdpersonen der omwenteling. Wij kun- ber naar de ' strafplaats werd gevoerd,
nen al de gebeurtenissen , waarin BAILLY verwekte zelfs de verontwaardiging zijner
betrokken was , niet aanstippen , doch beulen. Het ergerlijke roode vaandel werd
zullen een oogenblik stilstaan bij , die van letterlijk voor zijne oogen verbrand. Doch
den 17 Julij 1791. De poging des konings onder de smadelijkste mishandelingen bleef
om Frankrijk te ontvlugten had de re- PAILLY kalm , en toen een zijner vervolpublikeinen in eene hooge mate verbit- gers hem toeriep : « BAILLY , gij beeft ! »
terd , en het zamentrekken van vreemde antwoordde hij bedaardelijk : « Vriend
troepen aan de grenzen een schoonschij- «het is van koude. » De beroemde LAneed voorwendsel gegeven , tot het plegen LANDE heeft op den deugdzamen en ver
BAILLY eene lofrede gehouden. -dienstljk
van gewelddadigheden. Eene oproerige
(LALANDE , Bibliographic astronomique.)
menigte . aangevoerd door al de hoofden
BAYAZET , eigenlijk BAYAZID I , sul der Jakobijnen (gelijk zij naderhand gen-oemd werden) , vloeide te zamen in het tan der Osmannen , geboren in 1345,
Champ de Mars , om de onttrooning van volgde in 1389 zijnen vader MURAD I op.
den koning te eischen. Twee invaliden, Hij liet zijnen eenigen broeder YACUB , uit
die zij voor spionnen aanzagen , werden vreeze dat deze tegen hem zoude opstaan,
vermoord , en hunne hoofden op pieken ter dood brengen. BAYAZID was een heerschgezet. De opstand kreeg een verontrus- zuclitig vorst en een vijand van rust. Hij
Eene toevallige kennismaking met LACAILLE,
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behaalde op de Christenen , aangevoerd
door SIGISMUND , koning van Rongarijë ,
in 1396 bij Nicopolis aan den Donau eene
volkomene overwinning. Hij verkreeg den
naam van Ildirim , (weerlicht , bliksem)
zinspelende , op de snelheid zijner krijgsbewegingen. Doch onderscheidene kleine
Aziatische staten ten ondergebragt hebbende , raakten de grenzen van BAYAZID
en den veroveraar TIMUR Of TAMERLAN elkander , in de nabijheid van Erzerum
en aan de oevers van den Euphraat. Tusschen de beide veroveringzuchtige vorsten
brak weldra de oorlog uit. In de vlakte
van Angora , de hoofdstad van het oude
Galatië , werd den 20 Julij 1401 een
beslissende slag geleverd , waarin BAYAZID,
het onderspit delvende , zijnen vijand in
handen viel. Volgens sommigen ontving
TIMUR den vernederden BAYAZID met groote
voorkomendheid, stond hem alle voegzame
gemakken toe , en behandelde hem tot
aan zijn' dood (1403) met de meeste
onderscheiding. Doch volgens een gelijk
Arabisch geschiedschrijver, EBN ARABS--tijdg
IIAR, sloot TIMUR Zijnen overwonnen vijand
iLDERIM BAYAZID op in eene ijzeren kooi,
uit weerwraak wegens eene beleediging ,
welke de Perzische koning SAPOR op dezelfde wijze van eenen vorst van Neder Azië had ondervonden. Ook verzekert hij ,
dat TIMUR voornemens was , hem in deze
gevangenis naar Tartarjë op te zenden ,
doch dat de ongelukkige vorst in Syrië,
in eene plaats Akshehr geheeten , overleed.

, Geschichte des Osmanischen Reichs.)

(JOSEPH VON HAMMER

BAKER , (HENRY) , wiens naam niet
onbekend is aan degenen , die zich met
microskopische waarnemingen bezig hou den , was de zoon van WILLIAM BAKER,
een' klerk aan de kanselarij. Hij werd
den 8 Mei 1698 te Londen geboren. In
1713 kwam bij bij een' boekverkooper,
en in 1 7 20 ging hij inwonen bij eenen
procureur , Mr. JOIIN FORSTER. Hier begon
hij het eerst onderwijs te geven aan doof
waarmede hij zich in het ver -stomen,
besten uitslag bezig hield.-volgmetdn
Zijn eerste leerling was de dochter van
Mr. FORSTER , en weldra werden doofstomme kinderen , uit de voornaamste faxniliën , aan zijne leiding toevertrouwd.
Het strekt hem echter weinig tot eer,
dat hij de grootste voorzorgen nam , ten
einde niemand bekend zoude worden met
de middelen , welke hij aanwendde, om
dezen ongelukkigen schepsels eenige denkbeelden en kundigheden mede te deelen.
Hij eischte van eiken leerling 100 pond
tot onderpand, om zijne leerwijze niet

bekend te maken. In 1724 en 1725
verschenen er Oenige zijner dichtstukken
in 't Iicht. Vervolgens gaf hij blijken van
groote bekwaamheid , om voorwerpen uit
de natuurlijke historie naauwkeurig te onderzoeken , gelijk blijkt uit een hoogst
belangrijk werkje, getiteld : het Microskoop
gemakkel ij k gemaakt, hetwelk gevolgd werd
door een ander : het gebruik des Microskoops. De volgende waarschuwingen van
BAKER , bij het gadeslaan van microskopische voorwerpen , verdienen altijd herinnering : « Wees behoedzaam, om met • over« ijling uw gevoelen omtrent eenig voor« werp uit te brengen ; want de verbeet« ding speelt ons oordeel dikwijls leelijke
« parten , en doet ons dingen zien, welke,
« bij naauwkeurig onderzoek, blijken gansch
« anders te zijn : beweer dus niets dan na
« herhaalde proefnemingen , in eiken toe«stand en bij elk licht.
« Wanneer gij het microskoop gebruikt,
« leg alle vooroordeelen af , huisvest geene
« geliefkoosde meeningen ; want doet gij
« zulks , dan is het niet onwaarschijnlijk,
« dat de verbeelding u op het dwaalspoor
«zal voeren , en u doen zien , wat gij
« gaarne zien wilt.
« Bedenk dat gij alleen naar waarheid
« zoekt ; en hebt gij gedwaald , laat dan
« ijdele hoogmoed u niet verleiden , om
in uwe dwaling te volharden. »
BAKER'S proeven met den verschwaterpolyp en andere kleine voorwerpen, zijn
zeer belangrijk en leerzaam ; en schoon
hij door bekrompene geesten werd uitgekreten als een waarnemer van kleine dingen , worden zijne waarnemingen thans
nog op prijs gesteld , terwijl de namen
zijner berispers al lang vergeten zijn of
alleen met verachting worden genoemd.
HENRY BAKER stierf den 25 November 1774,
in het zeven en zeventigste jaar zijns
ouderdoms. De verkooping zijner verzameling van natuurlijke voorwerpen en
eenige oudheden duurde tien dagen.

(Penny Cyclopaedia.)
BAKEWELL , (BOBERT) , een beroemd

veefokker. Bij werd omtrent het jaar
1725 te Dishley in het graafschap Leicester geboren , en overleed aldaar in 1795.
BAKEWELL verwierf zich Benen naam door
zijne onvermoeide pogingen , om de vee
te verbeteren. Ter bevordering van-tel
dit oogmerk doorreisde hij Engeland , Ier
en Schotland. Zijne pogingen werden-land
met den besten uitslag bekroond , vooral
ten opzigte der schapenfokkerij. Het gekruiste ras , hetwelk hij invoerde , staat
bekend onder den naam van het Dishleyof het New Leicester -ras. Hij verhuurde
zijne rammen tegen ongehoorde priizen ;
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één enkele ram bragt hem in één saizoen

magtig cacique (vorst), die hem zeide,

achthonderd guinjes op.

dat hij zes zonnen (dagen), ten Zuiden
van zijn eigen land , een magtig rijk zou
aantreffen. Dit was het eerste berigt hetwelk de Spanjaarden van Peru ontvingen.
BALBAD keerde echter naar Dariën terug,
waar hij versterking vond, door COLUMBUS
van Ilispaniola gezonden. In het begin
van September 1513 zeilde BALBAO met
eene brik en negen canoes naar Coiba ,
een eiland bij de kust van Veragua , waar
hij de vaartuigen achterliet, en zich landwaarts in begaf. Door zijn voorzigtig gedrag won hij het vertrouwen van onder
stammen , en na-scheidnIa
eene moeijelijke reis van omtrent eene
maand , bereikte hij , den 29 September,
eenen berg , van welks kruin de onmetelijke waterspiegel der groote stille Zuidzee hem in de verte tegenblonk. Op dit
grootsch schouwspel , viel BALBAO op de
kniën ter aarde , den Almagtige dankende
voor de gunst , hem deze uitgestrekte
streken te hebben doen ontdekken. Hierop
wendde hij •zich tot zijne makkers , zeggende : « Aanschouwt het voorwerp van al
« ons streven , en de belooning van al
« onzen arbeid ; ziet voor uwe oogen de
« zee , welke ons was aangekondigd. On« getwijfeld bevatten hare stranden de
« rijkdommen , welke ons zijn toegezegd.
« Gij zijt de eersten , die deze kusten
« bezocht hebt ; aan u alléén behoort de
« roem , om deze streken aan het gezag
« onzes konings te onderwerpen , en hare
« inwoners tot de kennis der ware gods« dienst te brengen. Weest getrouw en
« gehoorzaam , gelijk gij tot nog toe ge« weest zijt , en ik beloof u , dat niemand
« u in roem of rijkdom zal evenaren ! » Al
zijne medgezellen omhelsden hem, en zwoeren hem trouw tot in den dood. Nu hieuw
BALBAD eenen grooten boom om , ontdeed
hem van de takken , plantte op eenen
hoop steenen een kruis , en griffelde de
namen van FERDINAND en IZABELLA in den
stain van onderscheidene hoornen , die
zich daar in den omtrek bevonden. Hierop
begaf hij zich met zijne makkers naar de
zee , in volle wapenrusting , houdende in
de eene hand zijn zwaard , den standaard van Kastilië in de andere, en bleef
aan - het strand totdat de vloed opkwam,
en het water zijne kniën bespoelde. Nu
riep hij met luider stemme : « Lang leven
« de grootmoedige en magtige koning en
« koningin van Kastilië. In hunnen naam
« neem ik bezit dezer zeeën en landstre« ken ; en indien eenig ander vorst , Chris« ten of Heiden , op dezelve eenige aan« spraak mogt maken , ben ik gereed hem
« het hoofd te bieden , en de regten der

(Penny Cyclopaedia.)
BAKKER , (PETRDS HUIZINGA) , een
zeer geacht Nederlandsch dichter der achttiende eeuw , werd in 1718 te Amsterdam
geboren, waar hij koopman was. Eene
geleerde opvoeding ontvangen hebbende,
vatte hij zoo veel liefde op voor de dichtkunst , dat hij haar met niet minder ijver
dan geluk beoefende. Hij muntte vooral
uit in de beschrijvende poëzij. In 1741
gaf bij een dichtstuk uit op de geweldige
overstroomingen , welke in dat en het
voorgaande jaar vele streken hadden getroffen; in 1761 verscheen van hem eene
vertaling van het fraaije Latijnscbe dichtstuk van E. w. NEIGT , op de lente ; deze
vertaling is in hare soort een meesterstuk,
waarin de bevalligheid en sierlijkheid van
het oorspronkelijke bewaard zijn gebleven.
Onder zijne andere dichtstukken , onder
: de vaderlandsche stroomen,-scheidtmn
hetwelk als een kunstjuweel wordt be.
schouwt ; zijne beide satyren getiteld
Iíipplus , de schoolvos in de kerk en MARTINUS SCRIBLERUS. Ook heeft men van hem
het leven van JAN WAGENAAR , door bloed
vriendschap aan hem.-verwantschp
verbonden , benevens eenige brieven van
en aan denzelven , door zijn' schoonbroeder in 1776 uitgegeven. In dit werk
vindt men den merkwaardigen brief van
den geleerden G. MEERMAN aan WAGENAAR,
waarin hij een ongunstig oordeel velt over
Haarlem's aanspraak op de eer der uit
boekdrukkunst, een ge--vindgae
voelen hetwelk hij vervolgens heeft verlaten en zelfs in zijnen oorsprong der
boekdrukkunst bestreden , hebbende dit
werk ten doel, om te bewijzen dat LOUBENS KOSTER , inwoner van Haarlem, de
ware uitvinder der boekdrukkunst is. Men
is dus bet behoud van dezen gewigtigen
brief aan de zorg van den verdienstelijken
dichter en letterkundige , die het onderwerp van dit artikel uitmaakt , verschuldigd . Hij stierf den 22 October 1801 te
Amsterdam. Zijne dichtwerken zijn door
hem zelven in 3 deden 8vo verzameld
en uitgegeven.

(Biographie die royaume des Pays-Bas.)
BALBAO, (VASCO NUNEZ DE) , werd

omtrent het jaar 1475 te Jerez de los
Caballeros in Estramadura geboren. Zijne
familie , alhoewel tot den adellijken stand
behoorende , verkeerde in Beene ruime
omstandigheden. BALBAO zocht in de Nieuwe
wereld zijn fortuin te maken. Na zich
op de kust van Dariën zeer onderscheiden
te hebben , drong hij in de binnenlanden

door , en geraakte , in kennis met een'

BALBI.
« wettige bezitters te verdedigen. ' Een
ambtschrijver maakte van de bezitneming
eene acte op , en nu beschouwden de
Spanjaarden zich als de regtmatige bezitters van het gansche land. Aan dat gedeelte der zee waar zij zich bevonden ,
gaven zij den naam van Golf van St. Mi
chiel , wijl zij haar op den feestdag van
dien heilige hadden ontdekt.
De schitterende loopbaan van BALBAO
had echter een droevig uiteinde. Zijne
vijanden , afgunstig op zijne talenten en
den roemrijken uitslag zijner onderneming , beschuldigden hem van verraad.
Te Acla werd hij in de gevangenis geworpen en veroordeeld om onthoofd te
worden. Toen BALBAO naar de strafplaats
werd gevoerd , en de openbare omroeper
het uitgalmde , dat hij als een verrader
en overweldiger van 's konings grondgebied was veroordeeld , riep bij met eene
luide stem : « Dit is eene grove leugen ;
«zoo zeker als mijn laatste uur is geslat gen , ben ik nimmer mijnen koning on« trouw geweest , en nooit heb ik eenige
« andere begeerte gekoesterd dan uit al
«mijne magt zijn grondgebied te vergroo« ten. » BALBAO stierf met de standvastig
eens helds , in den ouderdom van-heid
twee en veertig jaren.
(QUINTANA , Vidas de Espanoles Ilustres.)
BALBI , (GASPARO) , een Venetiaansch
handelaar en reiziger , die in het tweede
gedeelte der zestiende eeuw leefde. Hij
handelde in edelgesteenten , en reisde
voor zijne zaken naar Aleppo , van waar
hij eene reis ondernam naar Indië , welke
zeven jaren duurde. Te Venetié terug
gekomen , gaf hij Bene beschrijving zijner
reis in 't licht, Viaggio all' Indie Orientali, 8vo. Venetië, 1590 , welke in 1600
herdrukt werd. De Portugeezen waren
destijds de grootste , ja de eenige Europesche handeldrijvende natie in Indië,
hebbende op de kusten talrijke en sterke
vastigheden. De Venetiaansche kooplieden , die zich zoo ver waagden , schijnen
met de Portugeezen in goede verstand
onder hunne bescherming ge--houdinge
staan te hebben. BALBI schreef in eenen
onopgesmukten stijl, welke alle kenmerken van waarheidliefde draagt , ten opzigte van alles wat hij zelf zag , en van
zijne ligtgeloovigheid ten aanzien van zaken , welke hij alleen van hooren zeggen
wist. Hij hangt een kluchtig tafereel op
van de zendelingen en hunne wijze om
het volk te bekeeren. Hij zag den koning
van Cochin en andere Indiaansche opperhoofden aan het huis der Jezuïten komen,
om in het vriendelijke over zekere punten met deze vaders te twisten , die zoo
-
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vele zendelingen naar de binnenlanden
zonden , en zoo vele bekeerlingen maakten , dat een der inlandsche vorsten bevreesd werd zijne kroon te verliezen. «De
« vaders Jezuïten , » zegt BALBI , « gaan
« gewapend rond , vergezeld van eene
« groote menigte bekeerlingen ; inzonder« beid een hunner , een Genuees van ge« boorte , rijdt in het land rond, hij en
« zijne manschappen met musketten ge« wapend , terwijl een standaard met het
t Christusbeeld vooruitgaat. Hij bekeert
« eene groote menigte volks , welke hem
« overal volgt , hetgeen den Heidenen
« zoo veel schrik aanjaagt dat het verwonderlijk is te zien.'
In I583 kwam BALBI met eenige Por
kooplieden in het koningrijk-tugesch
Pegu. Het verhaal , dat hij van dit land
geeft, is bet belangrijkste zijner reisbeschrijving. Pegu was destijds een magtig
koningrijk ; Alva was aan hetzelve onder
zelfs Siam aan hetzelve schat -worpen,
hoofdstad , insgelijks Pegu ge.-pligt.De
beaten, beschrijft hij als verdeeld wordende
in de oude en nieuwe stad , welke laatste
vierkant was en omringd met wallen en
grachten , waarin groote krokodillen werden onderhouden , om aan een' ieder het
overzwemmen te beletten. Het paleis des
konings besloeg het middelpunt der stad.
BALBI had een gehoor bij den vorst, die
hem naar zijn geboorteland vroeg ; en
toen hij vernam , dat Venetie Bene republiek was en geen koning had , borst hij
in zulk een. schaterend gelach uit , dat
hij er Bene heftige hoestbui van kreeg,
waarmede bij dikwijls geplaagd was. De
koning scheen echter reeds het een en
ander van Europa te weten; want hij vroeg
BALBI naar den naam van den vorst , die
onlangs Portugal had veroverd (PHILIPPUS II,
koning van Spanje). De koning van Pegu
was , volgens BALBI'S verhaal , zoo zeer
met hem ingenomen , dat bij heen een'
gouden kop en verscheidene stukken Chineesch damast-zijde vereerde , tot groote
verwondering der inboorlingen. BALBI had
uit Indië eenige fraaije smaragden mede
welke de koning kocht voor den-gebrat,
prijs door de makelaars bepaald. BALBI
werd gedeeltelijk in edele steenen betaald,
en gedeeltelijk in gansa, of stukken lood,
de gangbare munt van het land. Over
het geheel hangt BALBI een gunstig tafereel op van het volk van Pegu , hetwelk
hij beschrijft als zachtaardig , menschlievend en ongemeen verdraagzaam ; zelfs
de Otalapoins of monniken verhinderen
niemand hunner landgenooten Christenen
te worden , zeggende dat de mensch in
elke godsdienst goed konde zijn. BALBI

BALBI---BALFOUR.
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keerde in 1588 over Ormus , Bussora ,
Bagdad en Aleppo naar zijn vaderland
-terug.
(PREVOST, Ilistoire générale des voyages.)
BALRINUS, (DI CIMUS CAILIUS), een
Ronieinsch raadsheer , die , na tweemaal
consul geweest te zijn , in gemeenschap
niet MAXIMUS, in 237 door den senaat
tot keizer werd verheven. BALBINUS en
MAXIMUS regeerden weinig meer dan een
jaar. Gedurende dien tijd waren zij on'
vermoeid bezig , om de openbare veilig
te verzekeren en de wetten te doen-heid
eerbiedigen ; doch werden door de Pretoriaansche lijfvacht vermoord , omdat MAXI
MUS zijn vertrouwen schonk aan eene bende
Germanen , met welke hij in zegepraal
Rome was binnengetrokken. Zij werden
beiden betreurd , MAXIMUS wegens . zijne
standvastigheid en gematigdheid , en BAL
wegens zijne vriendelijkheid en be--IJNUS
vallige manieren. Ook was BALBINUS een
-beminnaar der letterkunde , en hij schijnt
in zijnen tijd een zeer verdienstelijk dichter geweest te zijn. MAXIMUS schijnt hun
lot voorzien te hebben ; want bij hunne
verheffing had hij tegen BALBINUS gezegd,
,dat de haat der soldaten hun beiden
noodlottig zou worden. BALBINIS was ruim
lestig jaren oud.
(CREVIER ,

Histoire des empereurs Ro-

mains.)
BALDI , (BERNARDINO) , een Italiaan
van bijkans alles omvattende kundigheden, werd in 1553 te Urbino uit een
aanzienlijk geslacht geboren. Zijn roem
van geleerdheid bragt hem in kennis met
FERRANTE GONZAGA , heer van Guastalla ,
die hem als onderwijzer in de wiskunde
aannam. De prins was zoodanig met BAL DI's manieren ingenomen , dat hij hem
onder 's pausen goedkeuring , tot abt
van Guastalla benoemde. Behalve in de
wiskunde , was BALDI bedreven in de
godgeleerdheid , wijsbegeerte , geschied.,
aardrijks- en oudheidkunde , in de welsprekendheid en de dichtkunst. Daarenboven verstond hij de oude en oostersche
en bijkans alle Europesche talen. Hij bezat
een vlug en vasthoudend geheugen , een
gezond oordeel en eene onvermoeibare
vlijt. BALDI iS schrijver van onderscheidene
dichtstukken en wetenschappelijke werken.
Hij schilderde de Italiaansche landlieden
niet als denkbeeldige arkadische herders,
200 als GUARINO , FONTENELLE en GESNER ,
maar gelijk de boeren wezenlijk zijn , beschrijvende hunne gewoonten en bezigheden , en tevens uit hunne vergenoegdfieid
en eenvoudige uitspanningen voortreffelijke
zedelessen afleidende. BALDI stierf in 1617.
(AFFO ,

Vita di Bernardino Baldi.)

BALDINITCCI , (PHILIPPIIS) , geboren
in Florence in 1624 , was schilder , beeld
schrijver. Schoon hij in de-houwern
beide eerste kunsten talenten ten toon
spreidde , is hij echter zijnen duurzamere
roem aan zijnen letterarbeid verschuldigd.
Hij is de schrijver van de Levens der
schilders , van 1260 tot 1670 , en van
die der beroemdste graveerders. Aan het
eerste dezer werken werd door zijnen zoon
de laatste hand gelegd. Hij stierf in 1696.

(Dictionary of Biography.)
BALE , (JOHN) , in het Latijn BALAEUS,

bisschop van Ossory in Ierland , in het
midden der zestiende eeuw. Hij werd,
gelijk bij ons zelf verhaalt , den 21 November 1495 te Cove , een klein dorp in
Suffolk , geboren. Hij studeerde te Norwich en Cambridge, en ging van het
katholicismus tot het protestantismus over.
Hierdoor was hij aan bittere vervolgingen
blootgesteld , en genoodzaakt voor eenigen
tijd zijn vaderland te verlaten. Onder
EDUARD VI werd hij tot bisschop van Ossory verheven ; doch toen MARIA den' troon
beklom , vlood hij naar Bazel , en kwam
onder ELIZABETH terug. Hij vergenoegde
zich liever met eene kanoniksplaats in
de hoofdkerk van Canterbury, dan naar
zijn bisdom in Ierland terug te keeren ,
waar hem niets dan vijandschap te wachten stond. Hij stierf in November 1563 ,
in den ouderdom van acht en zestig jaren.
Zijne werken zijn talrijk , en bestaan meest
in twistschriften over godsdienstige leerstellingen , - in vrij hevigen en scherpen
stijl. Zijn roem echter heeft hij behaald
met zijne onschatbare verzameling van
levensschetsen van vermaarde Britsche
schrijvers , onder den titel van Illustrium

Majoris Brilanniae Scriptorum , hoc est,
.dngliae , Cambriae et Scoriae , summarium , 4to. , 1584. Hij schijnt de laatste
schrijver geweest te zijn van die godsdienstige tooneelstukken , welke men Mysteriën noemde.
(FULLER , Church History.)

BALFOIIR , (JAMES) , een verdienste.

lijk Schotsch regtsgeleerde en wijsgeer ,
die den 6 Maart 1795 in den ouderdom
van twee en negentig jaren te- Pilrig
overleed. Hij trad in het strijdperk tegen
den beroemden wijsgeerigen geschiedschrij-'
ver DAVID fUME , wiens schriften hij in
vele opzigten gevaarlijk achtte. Hij voerde
echter dezen twist , schoon naamloos , -met
zoo veel welwillendheid en beleefdheid,
dat hij de achting won van hem , dien
hij niet veel talent en scherpzinnigheid
bestreed. Den 15 Maart 1753 ontving hij
van BUME eenen brief , die dus aanving :
S Wanneer ik u schrijf , weet ik niet tot

BALUE—BANDEL.
« wien ik mij wend : alleen weet ik , dat
« het iemand is, die mij veel eer heéft
gedaan , en aan wiens beleefdheden ik
«verpligting heb. Zoo wij elkander vreemd
«zijn , verzoek ik dat wij vrienden mogen
t worden ; zijn wij reeds vrienden , dan
« verzoek ik de banden der vriendschap
« naauwer toe te halen.

(Penny Cyclopaedia.)
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van 2000 franken en den eervollen rang
van staatsraad. BALZAC stierf in 1655,
en werd , volgens zijne eigene begeerte,
begraven op het kerkhof van het hospitaal te Angoulëme , aan welk liefdadig
gesticht hij 12,000 Franken had vermaakt.
Ook schonk hij een legaat van 2000 Franken aan de Fransche academie , om die
uit te loven voor het best geschreven stuk

BALIJE , (JEAN LA) , een Fransch

in proza. In het vervolg van tijd zijn

prelaat en staatsman , in 1421 te Poitou
uit een gering geslacht geboren. Aanvankelijk maakte hij eenig gerucht, door
zich op eene bedriegelijke wijze goederen
toe te eigenen , welke hem als executeur
waren toevertrouwd. Nadat hij het ver
LODEWIJK XI had weten te-trouwenva
winnen , en door dien monarch met weldaden was overhoopt , bedroog hij echter
zijnen vorstelijken beschermer , en trad
heimelijk in briefwisseling met den hertog
van Bourgondië. Deze trouweloosheid ontdekt zijnde , sloot LODEWIJK XI hem op
in eene ijzeren kooi , van slechts acht
vierkante voeten. Hij herkreeg eindelijk
zijne vrijheid weder door bemiddeling van
den paus , die hem vroeger tot de waar
kardinaal had verheven. Hij-dighevan
vertrok naar Italië , en stierf in 1491 als
bisschop van Preneste.
(Dietionnaire historique des grands hommes.)
BALZAC, (JEAN LOUIS GUEZ, lieer
van) , werd in 1594 te Angouléine geboren. Zijn vader , GUILLAUME GUEZ , was
verbonden aan de dienst van den hertog
van EPERNON , en de jonge BALZAC ging
vroegtijdig naar Rome als geheimschrijver
van den kardinaal LA VALETTE . Zijn langdu rig verblijf in Italië gaf hem aanleiding,
om de beschaafdheid der Italiaansche taal
en den rijkdom harer letterkunde te
vergelijken met de ruw- en onbeschaafdheid zijner moedertaal en hare armoede
in kunstvoortbrengselen. Naar Frankr ijk
terug gekeerd , vestigde hij zich te Parijs,
en begon te schrijven. Net behulp van
Benen geoefenden smaak , eene uitgebreide
belezenheid der oude Latijnsche schrijvers
en een fijn gehoor, gelukte het hem eene
welluidendheid , eene naauwkeurigheid en
netheid van stijl in te voeren , vroeger in
het Fransche proza onbekend. Hierdoor
verwierf hij zich den naam van den wel
schrijver van zijnen tijd en-sprekndt
hervormer der Fransche taal. Zijn tijdge^
noot MALHERBE deed voor de poëzij wat
aALZAC voor het proza deed. Zij waren
beiden voorloopers van de groote schrijvers , die de regering van LODEWIJK XIV
hebben opgeluisterd. BALZAC's verdienste
bij den kardinaal DE RICHELIEU bekend ge-

geschriften in vergetelheid ge
behalve zijn Gemeenzame Brieven,-rakt,
welke herhaalde malen zijn herdrukt. Er
zijn eenige andere zijner werken , die
deze vergetelheid niet verdienen. Zijn
Aristippe , aan CHRISTINA, koningin van
Zweden, opgedragen , is eene reeks van
gesprekken over de pligten van vorsten,
staatsdienaren en ambtenaren , met aan
uit de oude en nieuwere geschie--halinge
denis , afgewisseld door aardige anecdoten.
Dit werk verraadt veel gezond verstand ,
en verdient zelfs nu gelezen te worden.
Men heeft nog van BALZAC le Prince en
le Socrate Chrétien , welk laatste insgelijks
melding verdient. Le Socrate Chréiien bevat
Bene reeks van redeneringen over de Chrislelijke godsdienst eik zedekunde , waaruit
men spoedig ontwaar wordt , dat de schrijver een vijand is van geestdrijverij , huichelarij , vervolging en overdrevene angstvalligheid ten opzigte der verborgenheden
van het geloof. Eene keur der belangrijkste
gedachten uit den Aristippe , le Prince en
le Socrate Chrétien , verscheen te Parijs
in 1808 , in 1 deel 8°. M. MERSAN bezorgde dit werkje , onder den titel van
Pensées de Balzac BALZAC schreef ook le
Barbon , eene vermakelijke satire op wijsneuzen , welke hij aan MÉNAGE opdroeg.
Ook schreef hij Latijnsche verzen , brieVen , treurdichten , enz. , die na zijnen
dood door MÉNAGE werden in 't licht gegeven. De abt CASSAGNE bezorgde eene
uitgave van BALZAC's werken, in 2 deden
folio.

worden zijnde , kreeg hij eene jaarwedde

I.

BALZAC'S

.

(Biographic Universelle.)

BANDELLO , (DIATTEO) ,

werd in 1480

te Casielnuovo di Scrivia geboren. Schoon
tot de Dominikaner orde behoorende ,
sleet hij het grootste deel zijns levens in
wereldlijke bemoeijingen. Hij bereikte genen
hoogen ouderdom ; doch zijn sterfjaar is
onbekend BANDELLO gaf eenigen tijd onderwijs aan de beroemde LUCRETIA GONZAGA,
uitmuntende in deugd en geleerdheid. Er
bestaat een brief, door haar eenige jaren
later aan BANDELLO geschreven , waarin zij
hem haren innigen dank betuigt voor
zijn onderwijs en de goede grondbeginselen , welke , hij haar in hoofd en hart
had geprent. Dit is des te opmerkelijker,
.
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BANDI—BANKERT.

will de Novellen , waardoor BANDELLO zich Zeeland , den rang van kapitein ter zee
eenen naam heeft verworven , van de bekleedde , hetgeen hij aan zijne uitstezijde der zedelijkheid den toets niet kun- kende dapperheid had te danken. Als
nen doorstaan . De eerste uitgave zijner vice-admiraal vergezelde hij onzen verNovellen is die van Lucca , 1554 , in drie maarden PIET HEIN , en hielp hem in 1628
deelen 8 °. BANDELLO was zeer gemeenzaam de Spaansche zilvervloot bemagtigen. In
met de Grieksche letterkunde , en ver- het volgende jaar woonde hij eenen togt
taalde de Hecuba van FRIPIDES in het bij naar de West-Indiën , en bragt veel
toe tot de verovering van Fernarnbuc. In
Italiaanseh.
1637 nam hij drie Duinkerkers, en bragt
(AFFó, Ilkinorie di LUCREZIA GONZAGA.)
BANDINELLI , (BACCIO) , een beroemd hen in Vlissingen op. In 1638 streed bij
beeldhouwer , de zoon van een'. goudsmid, onder den luitenant-admiraal M. H. TROMP,
werd in f487 te Florence geboren. Hij andermaal tegen eene aanzienlijke Duingaf als kind het eerste blijk van zijn ta- kerker vloot , welke weder het onderspit
lent door het vervaardigen eener reus- delfde. De moed dien hij in dezen zeeachtige figuur in sneeuw. In den manne- strijd had aan den dag gelegd , werd met
lijken leeftijd verwezenlijkte hij. de hoop, eene gouden keten beloond. BANKERT
welke men van hem had opgevat. Zijne kweet zich met niet minder geluk en
voortbrengselen werden algemeen bewon- dapperheid , toen hij in 1639 onder denderd. Onder zijne beste werken telt men zelfden vlootvoogd eene geduchte Spaan
vloot op de kusten van Engeland-sche
een nabootsel van den LAOCOÖN, eenen
hielp vernielen. Al deze dappere krijgsORPHEUS en eenen HERKULES , cocas bindende. Ook beproefde hij zijne krachten bedrijven verhieven hem tot den rang
in de schilderkunst, doch maakte geen' van admiraal , in welke hoedanigheid hij
opgang. BANDINELLI was ijdel , trotsch en het vaderland groote diensten bewees.
afgunstig. Hij stierf in 1559 , in den Eenmaal het grootste gevaar loopende ,
ouderdom van twee en zeventig jaren. MI- om in handen der Duinkerkers te vallen,
plaatste BANKERT zijnen oudsten zoon met
CHAËL ANGELO , schoQn persoonlijk geen
vriend van BANDINELLI , sprak met lof van acne brandende lont bij het buskruid,
zijne teekeningen , die voorzeker hoogst om het op een gegeven teeken aan te
verdienstelijk zouden geweest zijn , indien steken ; doch hij havende zijne vijanden
zóó geducht , dat zij moesten afhouden.
BANDINELLI niet uit gierigheid eene te haas
losse manier had aangenomen. -tigen In de .dllerheiligen-Baai veroverde hij vijf
rijk geladene Portugeesche schepen , welke
(BENVENUTO GELLINI's Némoirs of himself.)
meer dan twee millioen werden waardig
BANIER Of BANNER , (JOHANN GIISTAFSON) , een beroemd Zweedsch veld- geschat. Na nog meerdere heldendaden
maarschalk , werd in 1596 te Diursholm te hebben verrigt , stierf hij op de te
in Upland geboren. Hij begon in 1625 huisreize aan eene beroerte. Het lijk
zijne loopbaan in Lijfland, diende met werd ingezouten , ten einde hetzelve zoo
onderscheiding in de Poolsche veldtogten veel mogelijk voor bederf te bewaren.
van GUSTAAF ADOLF , en klom op tot den BANKERT werd door zijn volk en het va
betreurd, en zijn lijk in-derlanopgt
rang van generaal. In den slag van Leipzig , in 1ái30 , bekende de heldhaftige Zeeland plegtig ter aarde besteld. Onder
zijne afbeelding leest men de volgende
GUSTAAF ADOLF dat hij , naast God , de
overwinning aan BANIER was verschuldigd. regels :
Doch eerst na den dood van CUSTAAF
Ziet bier afgebeeld naar 't leven,'
Zeeland's zeemagt c.,mmodoor,
schitterde zijn roem in vollen luister. Na
.Spanje's vreeao, Duinkerk's beven,
het verlies van den slag van Nordlingen,
Die in 't vechten u gaat voor.
der
Zweedsche
wapenen
hield bij de eer
(KOK , Vaderlandsch Woordenboek.)
op , verijdelde al de pogingen des vijands,
BANKERT , (ADRIAAN) , geboren te
behaalde verscheidene overwinningen , en
verwierf den grootschen eernaam van Vlissingen ,. waarschijnlijk de oudste zoon
van den vorigen , werd in 1665 tot den
den tweeden GUSTAAF. Hij stierf in 1641.
rang van vice admiraal van Holland ver(DAVENPORT, the most eminent characters
of all ages , nations and professions.) heven. Reeds als scheepskapitein onder.
scheidde hij zich door zijne schoon verBANKERT, (JOOST VAN TRAPPEN),
te Vlissingen uit een nederig geslacht ge dediging tegen de Zweden , die hem bij
boren , klom van eenvoudig matroos op het eiland Ween kwamen aanvallen , toen
tot den rang van admiraal. Men weet hij door ijsgang aan den grond was gehet jaar zijner geboorte niet ; doch het raakt ; hij verjoeg den vijand, en baande
is bekend , dat hij reeds in bet jaar 1624, zich eenen weg naar Koppenhagen , waar
onder het collegie der admiraliteit van hij door den koning met groote eer werd

BANKS.
ontvangen. Toen hij in 1666, in eenen
zeestrijd tegen de Engelschen , gevaar liep
te zinken, sprong bij met zijn volk in
eenige sloepen , stak zijn schip in den
brand , viel zelfs op de Engelschen aan,
en redde drie Hollandsche schepen , welke
zij reeds omsingeld hadden. In den eeuwig gedenkwaardigen togt op den Theems ,
bragt BANKERT den vijand groote afbreuk
toe. In 1672 hielp hij Dr RUITER de ver
vloten be--enigdElschFrae
strijden , en overlaadde zich telkens met
nieuwen roem. In 1674 bemagtigde hij
met VAN NES en COIINELIS TROMP , het eiland
Noirrnoutier , hetwelk echter eenige dagen
later werd verlaten , nadat men negentien
schepen, (op de kust van dit eiland gestrand) , bemagtigd en eene brandschatting
van 17,000 gulden geëischt had. Voor de
zekerheid dezer som , namen zij gijzelaars
mede. BANKERT stierf in 1684 te Middel
Zijn lijk rust in de St. Pieters- of-burg.
Oude Kerk. Zijn wapen , bestaande in
drie wenteltrappen , op een rood veld,
werd boven zijne grafstede opgehangen.
Verscheidene gedenkpenningen vereeuwigen de roemrijke daden van dezen kloeken zeeheld.
(KoK , Vaderlandsch Woordenboek.)
IiANIiS, (Sir JOSEPH), was van een
voornaam Zweedsch geslacht afkomstig;
bij werd den 4 Jailuarij 1743 te Londen
geboren. Zijn vader , wILLIAM BANKS , ontviel hem in 1761. Van zijne moeder is
ons niets meer bekend dan dat haar
doopnaam SARA was. De jonge BANKS werd
aanvankelijk in liet ouderlijke huis opgevoed , en studeerde vervolgens te Eton
en Oxford. Hij wordt ons in eenen brief
van zijnen opvoeder beschreven als goed
vlug van bevatting , maar zoo-hartigen
verschrikkelijk speelziek , dat hij zich
moeijelijk een oogenblik bij zijn leeren
kon bepalen. Toen hij veertien jaren oud
was, zag zijn opvoeder hem voor het
eerst in zijne vrije uren lezen. Deze plotselinge verandering heeft BANKS zelf in
lateren tijd aan sir EVEPARD HOME ver
zekeren fiaaijen zomerdag-klard.Op
had hij zich, als naar gewoonte , met
andere knapen in de rivier gebaad. Hij
bleef zoo lang in het water dat , toen hij
aan den oever kwam om zich te kleeden , al zijne makkers reeds waren heen
Hij wandelde langzaam eene laan-gean.
op , welke ter wederzijden rijkelijk met
bloemen was omgeven. Hij stond stil ,
en rondziende riep hij onwillekeurig uit:
«Hoe schoon ! • Hierover een oogenblik na
hij tot zich zelven : « Het-denk,zi
« zou gewis natuurlijker zijn , dat ik onderwezen wierde in de kennis van al deze

a natuurvoortbrengselen
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, dan in die van

« het Latijn en Grieksch ; doch bet laatste
«is de wil mijns vaders, en het is miji
«pligt hem te gehoorzamen : ik wil mij
« echter, voor mijn eigen genoegen , met
aal deze planten bekend maken. » Hij
begon zich van stonden aan in de kruidkunde te oefenen. Bij gebrek van bekwamer onderwijzers, ondervroeg hij de
vrouwen , welke hij geneeskundige planten zag verzamelen , en gaf haar soms
voor het ontvangen onderrigt eene kleine
belooning. Eindelijk vond hij , tot zijne
groote vreugde , in de kleedkamer zijner
moeder een boek , in hetwelk al de planten , die hij ontmoet had , niet alleen
waren beschreven , maar ook afgebeeld:
schoon de band van dit werk (Gerard's
Herbal) stuk was en er eenige bladzijden
uit waren , nam hij het mede naar school.
Zijne liefde voor de plantenkunde , welke
op school begon , vermeerderde op do
academie , alwaar hij zich op alle takken
der natuurlijke historie met ongewonen
ijver toelegde. Weldra stond BANKS bekend
als boven ieder ander in de natuurlijke
historie uitmuntende. «Hij verhaalde mij
« eens , » zegt sir EVERARD HOME , « dat ,
« toen hij eerst te Oxford was , en er on« der de studenten over Grieksche schrij« vers geredetwist werd , en men hem
« zag aankomen , sommige hunner uit
riepen : « Daar is BANKS ! maar hij-«
« weet niets van het Grieksch. » « Op dit
« verwijt gaf hij geen antwoord, maar
« dacht bij zich zelven , ik zal u weldra
«in eene andere soort van kennis over
treffen , welke , volgens mijne gedachte ,
« van oneindig meer belang is. En ook
« duurde het niet lang dat wanneer ie« mand eenige opheldering over iets ,
«hetwelk tot de natuurlijke historie be« hoorde , noodig had , men zeide; «Wij
« moeten naar BANKS ! »
De groote zucht tot vermeerdering zijner kennis in dit geliefkoosd vak , zette
BANKS aan , om vreemde afgelegene lanr
den te bezoeken. In 1763 deed hij eene
reis naar Labrador en New-Foundland
(Terre Neuve) ; in 1768 vergezelde hij
den grooten zeevaarder cooK , en in 17 72
bezocht hij IJsland en de Hebridische eilanden. Niet alleen als plantenkenner
trok BANKS de oplettendheid der inwoners
van Otaheite, waar hij gedurende vier
maanden eenen grooten schat van planten
verzamelde , maar uit hoofde van zijn gunstig en openhartig voorkomen , verkozen
de inboorlingen hem menigmaal , om over
hunne onderlinge geschillen uitspraak te
doen. Ook de schoone kunne was hem
zeer toegedaan, De vrouw van een der
•*
(C

BANKS--BABA.

100

opperhoofden en de regerende koningin
van het eiland , OBERA , behandelden hem
met zoo veel voorkomendheid, dat zijne
reisgenooten zich daarover vrolijk maakten , -en zulks bij zijne terugkomst in Engeland toevallig het onderwerp werd
eener luimige satire. In 1778 verkreeg
hij de Bath's-orde en het voorzitterschap
van bet koninklijk genootschap , hetwel k hij tot aan zijnen dood, (19 Junij
I8g0) -bekleed heeft. BANKS heeft veel
tot de vermeerdering der plantenkennis
bijgedragen , en over dit onderwerp menige -nuttige verhandeling geschreven , onder anderen over den roest in het koren.
Zijne verzameling van werken over de
natuurlijke historie was de beste en vol
geheel Europa. De catalogus-ledigstn
dezer boekerij , door zijnen bibliothecaris
Mr. DRYANDER opgemaakt , onder den titel
an . Catalogus Bibliothecae Ilistorico-Na-

tural'is Joseph; Banks , beslaat vijf 8vo
boekdeelen.

(Eloge historique de tfi. BANKS, lu a' la
séance de l'aead. royale des sciences,
le 2 Avril 1821 , 4to.)

BANKS , (THOMAS) , een der uitstekendste beeldhouwers van Groot-Britannië,
werd den 22 December 1735 te Lambeth
aan den Theegres geboren. Aanvankelijk
werd hij voor de bouwkunst opgeleid,
doch zijn genie dreef hem tot de beeld
Bij de koninklijke academie-houwknst.
onderscheidene maten den prijs behaald
hebbende , werd hij op hare kosten naar
Italië gezonden. Nadat hij zijne studiën
volbragt had , hield hij zich twee jaren
op in Rusland, en de keizerin kocht zijn
standbeeld CUPIDO voorstellende. Naar Engeland teruggekeerd , viel hem de algemeene bewondering ten deel ; hij oogstte
-de schoonste lauweren en voordoelen in.
BANKS overleed den 2 Februarij 1805 , in
het zeventigste jaar zijns ouderdoms. Op
een grafteeken voor hem in de Westminster-abdij opgerigt , leest men deze
woorden : « Ter gedachtenis van THOMAS
RANKS , Esq. , R. A. , beeldhouwer ,
« wiens voortreffelijke bekwaamheden in
r zijn vak den luister der kunsten van
zijn vaderland verhoogde , en wiens ka« rakter als mensch de menschelijke natuur vereerde. » Dit grafschrift kan on.
der die weinige gerekend worden, welke
met de waarheid overeenkomen; het zoude
moeijelijk wezen eenen persoon te vinden,
in wien meer te bewonderen en mindel
te berispen was.

(Penny Cyclnpaedia.)

BANNAHER , (BENJAMIN) , een Negei

van Maryland , in 1807 gestorven. Dooi
aandrift en talent , zonder eenige ander(

Hulpmiddelen dan de werken van PERCUSON
m de tafels van MAYER , werd hij de
viskunde geheel meester , en gedurende
verscheidene jaren berekende hij , met de
uiterste naauwkeurigheid , de A7arylandsche Ephemeriden , door hem uitgegeven.
(Manual of Biography.)
BARAHONA Y SOTO , (LODO QICO) ,

een Spaansch geneesheer en dichter , geboren te Luceria in Andalusië. Hij ver
onder den titel van Tranen van-volgde,
Angelica , de romance van ARIOSTO , en
voerde deze taak zóó voortreffelijk uit ,
dat hem de lof van CERVANTES ten deele
viel. Ook schreef hij eeltige herderszangen en klinkdichten.
(Manual of Biography.)
BARATIER. (JOHANN PHILIP). Dit
vroegtijdig genie werd in 172l te Schwabach , in het vorstendom Anspach , geboren , waar zijn vader , FRANS BARATIER,
predikant was bij de Fransch-gereformeerde
gemeente. De oude BARATIER , een man
van grondige geleerdheid , besteedde al
zijne vrije uren aan de opvoeding van
dezen zijn' eenigen zoon , eene taak,
welke bij als zijne geliefdste uitspanning
beschouwde. Van gevoelen zijnde , dat
de kinderen van de wieg af moeten beginnen te leeren , zonder hun echter den
minsten dwang aan te doen , begon hij
zijnen zoon , op den ouderdom van twee
jaren , in het Fransch te onderwijzen.
De letters leerde hij hem zonder daartoe
boekjes te gebruiken , door hem de eene
letter na de andere te laten zien. De
kleine vond er behagen in , dat de letters
hem als iets levends werden voorgesteld,
dat als ware het tot hem sprak. Bij liet
thee- of koflijdrinken werden de letters
voor hem met water op de tafel geschreven. Op den ouderdom van vier jaren
sprak het kind Latijn met zijn' vader,
Fransch met zijne moeder en Duitsch met
de dienstmaagd. lien gaf hem prentenboeken , met uitleggingen in deze onder
talen , welke hij overzette,-scheidn
zonder iets van de spraakkunst te weten.
Nog geene vijf jaren oud zijnde , begon
hij aan het Grieksch , en binnen vijftien
maanden was hij in staat de Heilige Schrift
in die taal te lezen , en in het Latijn
over te brengen. Een jaar later begon
hij aan het Hebreeuwsch , waarmede hij
zich drie jaren lang bezig hield. Ook in
andere Oostersche talen maakte hij snelle
vorderingen. Op zijn twaalfde jaar oefende
hij zich in de wijsbegeerte , godgeleerdheid
en wiskunde , en twee jaren later voltooide hij zijne wederlegging van het geschrift van SAMUEL CRELLIUS , tegen de
goddelijkheid van CIIRISTUS. De koning van

BARBAULD—BAItBAROS.
Pruissen

,

FREDERIK WILHELM , BARATIEB's

vader naar Stettin verplaatst hebbende,
verliet de familie Schwabach in het begin
van 1735. Door Halle trekkende, legden
vader en zoon een bezoek af bij den
hoogleeraar SCHULTZ , die ben aan den
kanselier vo N LUDWIC voorstelde. Deze beloofde den jeugdigen geleerde kosteloos
tot meester in de w'ijabegeerte te bevorderen , bijaldien hij zich onmiddellijk daartoe
aanbood. Reeds den volgenden dag liet
zich de jonge BARATIER inschrijven , en
door de gansche wijsgeerige faculteit onderzoeken. Op staanden voet ontwierp hij
veertien stellingen , die des nachts gedrukt en door hem den volgenden dag ,
in tegenwoordigheid van ruim 2000 toehoorders , met groote vaardigheid werden
verdedigd , waarna de jeugdige BARATIER,
wiens roem reeds lang tot deze hoogeschool was doorgedrongen , tot doctor in
de wijsbegeerte werd verklaard. Te Berlijn komende , ontbood hem de koning,
die , in zijn onderhoud veel behagen vin
herhaalde malen uit -den,hmog
boeken of geld ten ge--nodie,
schenke gaf. De Koninklijke Maatschappij
der wetenschappen te Berlijn , benoemde
LARATIER tot een harer leden. De koning
drong bij vader en zoon aan , dat deze
in de regten zoude studeren. En ten
einde dit gemakkelijk te maken , veranderde FREDERIK WILHELM de bestemming
van den ouden BARATIER , en benoemde
hem tot Fransch predikant te Halle , terwijl de zoon aldaar op zijne kosten zou
studeren. Dit geschiedde , doch niet met
dien lust , welken de jeugdige geleerde
in andere vakken betoond had. In dien
tijd ontwierp en schreef hij onderscheidene
werken , welke niet allen in het licht
zijn verschenen. Het laatste werk , dat
hij heeft uitgegeven , handelde over de
opvolging der vroegste bisschoppen van
Borne , getiteld : Disquisitio Chronologica

de successione antiquissima Episcoporum
Romanorum , inde a Petro usque ad vietorem , 4°. Utrecht 1740. Dit werk was
het begin van een uitgebreider , hetwelk
de geschiedenis van de eerste tijden der
Christelijke kerk zoude behelzen. Ook
begon hij aan Gene geschiedenis van den
dertigjarigen oorlog.
BARATIER was zwak van borst; eene
gevatte koude veroorzaakte hem eenen
hardnekkigen hoest en Gene bloedspuwing.
hij stierf in 1740 aan de tering , in den
ouderdom van negentien jaren. Hij had
zijnen dood zeer gelaten te gemoet gezien ,
beschouwende deze wereld als een tooneel , waarop elk , gedurende eenen bepaalden tijd , eene rol moet vervullen.
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Het leven van dit buitengewoon kind is
beschreven door Mr. FORMEY , met behulp
der bouwstoffen , welke de vader heul
daartoe heeft verschaft. Aan liet einde
van hetzelve is een lange Catalogus der
talrijke werken , welke de jeugdige BARATIER in handschrift , (grootendeels onvoltooid) heeft nagelaten.
(Dictionnaire historique de la jeunesse.)
BARBAULD, (ANNA LETITIA) , werd
den 20 Junij 1743 te Kibworth , een dorp
in het graafschap Leicester, geboren. Zij
was de oudste dochter van JOHN AIKIN ,
een' verdienstelijk onderwijzer der jeugd ,
die zich aan de opvoeding zijner kinderen
veel liet gelegen zijn. Zij verstond weldra
zooveel van het Latijn en Grieksch als
noodig was , om met vrucht de oude
schrijvers te Iezen. In 1773 gaf zij , op
aandrang baars broeders , een bundeltje
poézij in het licht , waarvan , binnen het
jaar , vier uitgaven noodig waren. Men
telde haar van nu af onder de verdien
dichters van haren tijd. In bet-stelijk
volgende jaar gaf zij , met haren broeder,

eenige lllengelingen in proza en poéz j uit,
welke insgelijks gunstig door het publiek
ontvangen en dikwijls herdrukt werden. In
1744 huwde zij den wel eerwaarden heer
ROCHEMONT BA1IBAULD, afkomstig van eene
Fransehe protestantsche familie, die onder
de regering van LODEWIJK XIV naar Engeland was uitgeweken. Gedurende de laatste
veertig jaren baars levens , woonde zij in
de nabijheid der hoofdstad, eerst te Hampstead , en naderhand te Stoke Newington,
waar zij den 9 Maart 1825 is overleden.
Hare letterkundige voortbrengselen zijn
talrijk. Onder de uitstekendste mogen genoemd worden Early Lessons , een werkje
voor de jeugd , hetwelk nog door geen
ander is overtroffen , en in Engeland al
gemeen gebruikt wordt , en hare Hymns
in prose for Children , waaraan insgelijks
groote waarde wordt toegekend. Mevr.
BARBAULD , die zich vele jaren met de opvoeding van meisjes uit den boogeren
stand had belast , was in haren huisselijken en maatschappelijken omgang liefderijk en toegevend , en deelde rijkelijk
in de achting en toegenegenheid van allen
die haar kenden.
(Penny Cyclopaedia.)
BARBAROSSA, (AROODJE), een Turksch
zeeroover , omtrent het jaar 1474 van
Christen ouders op het eiland Mytilene geboren . Op den ouderdom van twintig jaren
ging hij aan boord van een Turksch roofschip , omhelsde de Mahomedaansche godsdienst , en nam den naam aan vane
AROODJE Of OROOCH. hij onderscheidde zich
zoo zeer door moed en krijgsbeleid , dat
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door eenige speculanten te Konstantinopel , tot bevelhebber van een goed uit

hij

galjoot werd aangesteld. Hij be--gerust
magtigde weldra vele koopvaarders van
allerhande natiën , en zijn naam maakte
zóó veel gerucht , dat menig Turksche en
Moorsche gelukzoeker zich aanmeldde , om
onder hem te dienen. De Christen zeelieden , wier schrik hij was, gaven hem,
naar de roode kleur van zijnen baard,
den naam van BARBAROSSA. Door SALEM,
vorst van Algiers , tegen de Spanjaarden
te hulp geroepen , speelde hij weldra aldaar den meester , vermoordde SALEM en
werd door zijn volk tot sultan van Algiers
uitgeroepen . BARBAROSSA regeerde nu over
het grootste gedeelte van den tegenwoordigen staat van Algiers. De Spanjaarden
te Oran ; over de snelle vorderingen van
zulk een ondernemend opperhoofd ver
drongen op versterking aan bij-ontrus,
KAREL V , die hun , in 1518 , tien duizend
man , onder den markies DE COMARES ,
toezond , met bevel , om BARBAROSSA uit
Tlernsan te verdrijven. BARBAROSSA had
:naauwelijks 1500 man , op welke hij zich
kon verlaten ; het landvolk, tegen hein
opstaande , verliet hij met zijne getrouwe
Turken en alle zamengeraapte schatten
des nachts Tlemsan , in de hoop Algiers
veilig te zullen bereiken. Hij werd echter
door de Spanjaarden van nabij vervolgd.
Aan den oever der rivier I)Iaileh gekomen,
strooide hij zijne schatten langs den weg,
ten einde den vijand op te houden. Inmiddels trok hij met de voorhoede over
de rivier , doch de Spanjaarden vielen
zoo verwoed op de achterhoede aan , dat
BARBAROSSA , zijne oude krijgsmakkers om
hulp hoorende roepen , niet aarzelde terug
te keeren , ten einde in hun gevaar te
deden. Hij schaarde hen in allerijl op
eenen rijzesden grond in slagorde , en
vocht wanhopend aan bun hoofd , totdat
hij , met wonden overdekt , op eenen
hoop gesneuvelden , dood nederstortte.
Weinige zijner manschappen bereikten Algiers , om het noodlottige nieuws aan
zijnen broeder over te brengen , dien hij
aldaar had achtergelaten. AROODJE , of
BARBAROSSA , gelijk hij gewoonlijk genoemd
wordt , stierf kinderloos , in den ouderdom
van vier en veertig jaren. Hij was een
der merkwaardigste gelukzoekers die immer
te voorschijn traden.

schrijvers BARBAROSSA II genoemd , daar
hij zijnen broeder in de heerschappij over
Algiers is opgevolgd , en ter zee niet
minder geducht was. Hij stelde zijn rijk
onder de bescherming van SELIM I , Sultan van Konstantinopel , die hem 2000
Janitsaren te hulp zond. SOLIMAN I ver
BAREAROSSA-hiefmtoprvl gd.
vermeesterde Tunis , doch werd door de
Spanjaarden , onder KAREL V , weder van
daar verdreven. Later verwoestte hij Italië , bragt Yemen onder Turksche heerschappij, en volvoerde onderscheidene schitterende bedrijven ter zee. Hij stierf in
1546, en werd begraven te Beshikiash ,
bij den ingang der Zwarte Zee , waar hij
een landhuis had , en zijne grafstede nog
voor eenige jaren te zien was.
(ROBERTSON'S History 01 CIiARLES V.)
BARBAZAN, (ARNOUD GUILLAUME) ,

een dapper grootmoedig Fransch veldoverste , die onder de regering van KAREL VI
en VII bloeide. Zijne naauwgezette eerlijkheid en uitstekende diensten aan de
kroon bewezen , verwierven hem den roemrijken bijnaam van den onberispeljken ridder en den hersteller des rijks. Na eene
loopbaan , rijk aan overwinningen , stierf
hij in 1432 aan de wonden , welke hij in
den slag van Bullegneville had bekomen.
Hij werd in den koninklijken grafkelder
van St. Denis, met koninklijke eer, ter
aarde besteld.
(Dictionary of Biography.)

BARBEYRAC , (JEAN), werd den 15
Maart 1674 te Beziers geboren , en ver
na de herroeping van het edict van-liet,
Nantes, met zijne ouders Frankrijk. De
familie zette zich te Lausanne neder; hier
en te Genève volbragt de jonge BARBEYRAG
zijne studiën in de regtsgeleerdheid. In
1697 werd hij onderwijzer in de fraaije
letteren aan het Fransche Collegie te Bern,
waar hij veertien jaren bleef. Gedurende
dit tijdperk verscheen de eerste uitgave
van zijn Traite du Jeu , hetwelk algemeen
de aandacht trok , en waardoor hij zich
vroegtijdig eersen naam verwierf. In 17'i 1
werd hij als professor in de regtsgeleerdheid te Lausanne beroepen en zes jaren
later in dezelfde hoedanigheid te Groningen , alwaar bij in 1729 overleed. BARBEYRAC nam volijverig deel in den twist
tusschen onze Oostindische Compagnie en
die van Ostende , welke in 1725 met veel
warmte gevoerd werd. De Nederlandsche
(LAUGIER DE TASSY , Histoire d'Alger.)
Oostindische Compagnie beweerde , dat bij
BARBAROSSA, (RHAIR EDDIN), broeder des vorigen. Zijn naam was IIADHER , een artikel van het Munstersche vredes
onderdanen van den koning-verdag,n
doch in den loop zijner voorspoedige loop- 1
baan vereerde hem de Sultan SOLIMAN met van Spanje het regt was ontzegd op de
Oost-Indiën te handelen , terwijl men van
den titel van KIIAIR EDDIN , d. i. de goed
de andere zijde volhield , dat hiermede
Ook wordt hij door de geschied--delovig.

BARBOU--BARCLAY.
alléén de Spanjaarden waren bedoeld , en
geenszins de ver afgelegene bezittingen
der Spaansche kroon , zoo als Vlaanderen
en Braband. In zijne verhandeling : Défense du droit de la compagnie hollandaise
des Indes Orientales eontre les nouvelles
prélensions des habitans des Pays -Bas autrichiens, verdedigt BARBEVRAC het uitsluitend
regt onzer Oostindische Compagnie. Behalve verscheidene andere werken , heeft
BARREYRAC eene Fransche vertaling gegeven
van HUIG DE GROOT'S De Jure Belli ei Pacis

(Regt des oorlogs en des vredes) , met
aanteekeningen , waarin hij eene diepe
kennis van het volkenregt ten toon spreidt.
Door dit werk , alsmede door de vertaling
van PUFFENDORFF'S Regt der Natuur en der
Volken , en de pligten van den mensch en
den burger, vestigde hij zijnen roem als
regtsgeleerde door geheel Europa.
(Dictionnaire historique des grands hommes.)
BARBOU , de naam van een voornaam
boekdrukkersgeslacht , dat zich langen tijd
heeft beroemd gemaakt , zoo wel door de
naauwkeurigheid als de sierlijkheid der
werken , welke het in 't licht heeft gegeven JEAN BARBOU zette zich te Lyon neder , alwaar hij in 1 539 de werken van
.

MAROT in klein 8vo drukte. HuGUEs BARBOU , zoon des vorigen , verliet
Lyon, en vestigde zich te Lirnoges, waar
hij in 1580 de fraaije editie van CICERO'S
brieven aan ATTICUS, met aanteekeningen
van SIMON DUBOIS , luitenant-generaal van
Limoges , uitgaf. In het derde deel der
Biographie Universelle leest men , dat er
in 1811 te Limoges nog een boekdrukker
bestond , die den naam van BARBOU
CLEMENT

voerde.
De eerste BARBOU , cie_ zich te Parijs
vestigde, was JEAN JOSEPH , die aldaar in
1704 boekverkooper werd. Hij stierf in
4752, Zijn. broeder JasEPR werd in 1717
boekverkooper , en in 1723 boekdrukker.
Hij stierf in 1737. Zijne weduwe zette
de zaken voort tot in 1750.
, JOSEPIi GLRARD BARBOU , neef der beide
laatstgenoemde BARBOU'S , werd in 1746
boekverkooper , en nam in 1750 de druk
weduwe van zijnen oom over.-kerijd
Nu begon hij eene reeks van klassieke
werken uit te geven , welke zijnen naam
draagt, doch eigenlijk een vervolg was
van de verzameling van Latijnsche klassieken. in . 12' , door ANTOINE COUTELIER
begonnen. De volledige verzameling der
dus genoemde éditions-barbou telt 77 boek
Behalve dezen heeft J. G. BARBOU-deln.

een Latijnsch Testament en verscheidene
werken van minder beteekenis uitgegeven.
In 1789 stond hij zijne zaken af aan zijnen neef DUGUES IABBOU, die in 1809 is
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overleden. De voornaamste feiten , betrekkelijk het geslacht van BARBOU , zijn
wij verschuldigd aan de reeds boven aan gehaalde Biographie Universelle.
B.ARBOUTR Of BARBER , (JOHN) , een
beroemd Schotsch godgeleerde, geschied
dichter.. Hij werd. in 1316 te-kundige
.dberdeen geboren, en stierf in 1396
als kapellaan van DAVID BRUCE , die hem
menigmaal als afgezant gebruikte. Hij is
de dichter eener geschiedenis (in het Engelsch) van liet leven en de daden van
ROBERT BRUCE . Het is opmerkelijk, dat,
schoon BARBOUR een Schot was , zijn vers
taal voor den hedendaag--bouwenzij
schen lezer verstaanbaarder zijn , dan die
van eenig ander poëet uit de veertiende
eeuw , zelfs zijn groote tijdgenoot CUAUCER
niet uitgezonderd.
(IRVING's Lives of the Scottish poets.)
BARCL^.Y , (ROBERT) , een uitstekend

schrijver van het genootschap der vrienden , werd den 23 December 1648 te
Gordonstown , in het graafschap Moray
in Schotland , geboren. Hij was de oudste zoon van den kolonel DAVID BARCLAY
bij de dochter van sir ROBERT GORDON
van Gordonstown. Nadat hij het eerste
onderrigt in zijn vaderland ' had ontvangen , werd hij naar Parijs gezonden , om
onder toezigt van zijnen oom, rector aan
het Schotsch Collegie aldaar , zijne studiën
voort te zetten. Zijn gedrag en karakter
wonnen hem zoo zeer de toegenegenheid
zijns ooms, dat deze hem tot , zijnen erf
wilde aanstellen en hem terstond-genam
een aanzienlijk landgoed afstaan , indien
hij in Frankrijk verkoos te blijven. Dit
aanbod werd verworpen. Geene verlokking kon zijn besluit aan het wankelen
brengen, toen hij vernam, dat zijn vader
er tegen, was , vooral omdat men hem
tot het Roomsch Katholijk geloof had overgehaald. De vader lid van het genootschap
der vrienden (kwakers) •geworden zijnde,
volgde ROBERT in 1667 dit voorbeeld, en

werd van toen af de ijverigste en welsprekendste verdediger dezer nieuwe secte ,
welke aanvankelijk eene felle vervolging
en den bittersten spot had te verduren.
Hij gaf eene verhandeling in het licht,
onder den titel: De waarheid van laster

gezuiverd (Truth cleared of calumnies),
om de hatelijke denkbeelden , welke enen
omtrent de kwakers had .opgevat, uit te
roeijen. Dit geschrift werd door een ander van denzelfden aard gevolgd, waar door zijne, vijanden tot zwijgen gebragt
werden.
In hetzelfde jaar , dat ROBERT BARCLAY
als schrijver optrad , huwde hij CIIRISTINA ,

de dochter van

GILBERT MOLISSON ,

eens'
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aanzienlijk koopman te Aberdeen. Het ka
dezer vrouw wordt door allen hoog-rakte
geprezen. Na zijn huwelijk bleef hij te
Ury wonen , waar bij , tot aan den dood
zijns vaders , in alle aartsvaderlijke een
leefde. Twee jaren na deze-voudighe
gebeurtenis , nam hij . het ongewoon besluit , om in zak en asch door de straten
van Aberdeen te wandelen. De beweegreden en het doel om zich in dezen toestand aan het publiek ten schouwspel te
geven , Wordt door den schrijver genoemd:
.• .eerre tijdige waarschuwing en ernstige
« vermaning ^ voor de inwoners van Aber« (teen , aangaande de handeling Gods met
W zijne schepselen , en den dag zijner aan. staande bezoeking. » Na eene plegtige
toespraak , verklaart bij de redenen - zijner
bemocijing tot hunne bekeering volgender
wijze : « Ik ontving bevel van God , om
« in een zakkleed gewikkeld en niet asch
• overdekt door uwe straten te gaan , en
• u tot berouw te vermanen , ten einde
«gij meer op uwe hoede moogt zijn, naar
«de stemme Gods hoorera, en niet die din«gen verachten , welke tot uwen vrede
«dienen , terwijl het nog dag is , uit
. vreeze dat de nacht weldra komen zal.
«Dit bevel des Heeren kwam heden , bij
« fijn ontwaken , tot mij ; deze last- viel
«mij zeer zwaar , ja scheen mij bijkans
« ondragelijk ; want zoo iets was mij vroegei- nooit in het minste wedervaren'.
n En Benige lieden , die ik riep , om hun
«dit gebod mede te deelen, kunnen ge« tuigen , hoe groot mijn zielangst was;
hoe ik den Heer bad , dat deze beker
« van mij mogt voorbij gaan ; ja , hoe de
«pilaren van mijnen tabernakel geschud
«werden , en hoe geweldig, mijne bcende« ren beefden , tot dat ik mij ongedwona gen aan 's Heeren wil onderwierp. Het
«doel en de strekking mijner getuigenis
« zijn , om u tot berouw op te wekken , en
Q zulks door dezen opzienbarenden en zon
stap,, welken ik eerst zoo on--«derling
willig was te doen , als de verdorvenste
van ulieden af keerig is , om deze waar
-«schuwingter
harte te nemen. »
Onder de veelvuldige werken , meest
van godgeleerden aard , schreef hij twee
verhandelingen over het ongeoorloofde van
den oorlog , als onbestaanbaar niet de
grondbeginselen van algemeene menschenliefde. £én dezer geschriften werd opge-dragen aan de afgezanten der onderschei dene vorsten van Europa, toen te Nijmegen
bijeengekomen , om over dien vrede te
handelen ; dit geschrift werd elk hunner
toegezonden , met een exemplaar van zijn
hoofdwerk : Verdediging der ware chris:

teljke godgeleerdheid (An Apology for the

true Christian Divinity). In het merk
jaar van 1688 was BARCLAV voor-wardig
het laatst in Londen , en legde , zoo als
hij gewoonlijk deed , een bezoek af bij
JACOBUS II. Met dezen aan een venster
staande , zag de koning naar buiten , en
maakte de aanmerking , dat de wind den
prins VAN ORANJE gunstig was , om over
te steken BARCLAY antwoordde hierop:
. Het is jammer , dat men geen middel
« kan vinden , om het volk te bevredi« gen. » De koning verklaarde nu , dat hij
alles wilde doen wat een' edelman betamelijk was, behalve de vrijheid van geweten te verloochenen , hetgeen hij niet
zou doen zoo lang hij leefde.
Na deze bijeenkomst , waarop onmiddellijk de val van het Huis der STUARTS
volgde , leefde BARCLAY nog slechts twee
jaren. Hij stierf den 3 October 1690, in
het twee en veertigste jaar zijns ouderdoms. Hij had drie zonen en vier dochters , en opmerkelijk is het , dat eene
halve eeuw na zijnen dood al zijne kinderen nog leefden. De laatste hunner ,
DAVID BARCLAY , een zijde -handelaar in
Cheapside , heeft drie achtereenvolgende
monarchen, GEORGE I , I[ en III te zijnent
onthaald , toen zij op Lord Major's dag
de City .bezochten. De groote bekwaam
geestvermogens van BARCLAY-hedn
plaatsen hem aan het hoofd van al de
schrijvers zijner secte. Zijn zedelijk karakter was boven alle berisping , en zijne
hartstogten wist hij zóó in toom te houden , dat men hem nimmer in drift heeft
gezien.
.

(A short account of the Life and Writings of ROBERT BARCLAY.)
BARCLAY DE TOLLY, een Russisch
veldmaarschalk en minister van oorlog,
onderscheidde zich in de Duitsche en Poolsche veldtogten van 1806 en 1807 , en
volgde KUTUSOw als opperbevelhebber op.
In den slag van Leipzig , zoo verderfelijk
voor NAPOLEON, voerde -hij de Russische
troepen aan. In 1814 viel hij in Champagne , en drong tot Parijs door ; hij ver
titel van prins, en stierf in 1818.-kregdn

(Woordenboek der Zamenleving.)
BARCOCHEBAS, BARCHOCHEBAS of
BARCOCHAB , een Joodsche bedrieger,

die onder de regering van keizer ADRIANUS,
zich voor den Messias uitgaf. Zijn oor
naam , een niet oneigenlijke,-spronkelij
was , zegt men , BAR COZIBA (de zoon der
logen) , welken hij veranderde in dien van
BARCOCHEBAS (de zoon eener ster). Door
stoutmoedigheid en eenige kunstenarijën
vele Joden aan zijne goddelijkheid heb
doen gelooven , verwekte hij eenen-bend
opstand tegen de Romeinen. Nadat de

BARENDSZ--BARLAAAI.

oorlog reeds twee jaren had gewoed ,
werd hij door JLLIUS S EVERUS in Becher
belegerd. De stad viel , en de pseudo
Messias verloor met vijftig duizend zijner
volgelingen het leven. Schoon BARCOCHEBAS
uit een godsdienstig oogpunt beschouwd
een bedrieger was , moet men echter erkennen , dat hij vaderlandsliefde, moed
en bekwaamheid bezat.
(Dictionary of Biography.)
BARENDSZ. , (WILLEN) , een zeer ervaren Hollandsch zeekapitein , die met JAN
C1 RNELIS RIJP , onder liet beleid van den
dapperen zeeheld JAKOB VAN IIEEMSKERK ,
tell derden male eenen togt naar het
Noorden ondernam , om eene doorvaart
naar Tartarjë en China op te sporen. Na
Spitsbergen ontdekt en op Nova Zembla
overwinterd te hebben , stierf hij op den
teruugtogt in 1597-. Het dagverhaal , hetw elk BARENDSZ. van deze noodlottige reis
heeft gehouden , is in 1644 onder den titel
van Noordsche Schipvaert te Amsterdam
iii 't licht verschenen. HEEMSKERK en slechts
twaalf der zijnen zagen , na het doorstaan
(Ier grootste ellende, het vaderland weder.
Onze volksdichter 11. TOLLENS, C. z. heeft
dezen inerkwaardigen togt verheerlijkt in
zijn tafereel van de overwintering der Hol
Nova Zembla , waarin hij het-landersop
uiteinde van BARENDSZ. dus aandoenlijk
schildert :
«Nu gaart hij al zijn kracht, en bidt met brekende Dogen,
«Wie hunner 'twee ontkoom', wie ooit zou keeien
(mogen,
«Dat hij zijn weduw groet', dat hij zijn dierbaar kroost,
((Des vaders zegen breng' en als een Christen troost;
«Dat hij hen allen zegg', hoe teeder hem, in 't sterven,
((liet brekend harte sloeg , voor die zijn hart moest der(ven ;
td daar dat de hoop op God , die tot ons best besluit.... .
ttlij knikte 't laatst vaarwel , en blies den adem uit.

(H.

DE GROOT,

Jaarboeken.)

, werd in 1716
te Turin geboren. Zijn vader bestemde
hem voor de balie , doch de j onge BARETTI
hierin een' weerzin hebbende , verliet hij ,
op den ouderdom van 'zestien jaren het
ouderlijke huis , en begaf zich naar Guastalla , waar hij een' oom had , die hem
op een koopmans- kantoor plaatste. In
zijne tusschenuren legde hij zich op de
dichtkunst toe , en vond veel behagen in
den boertigen stijl, waarin BERK! uitmuntte.
Na eenige jaren , verliet hij het kantoor ,
en ging naar Milaan en Venetië, waar hij
de werken van CORNEILLE in het Italiaansch
overbragt. BARETTI zich vroegtijdig op het
Engelsch hebbende toegelegd, begaf zich
in 1751 naar Londen, waar hij in het
Italiaan'sch onderwijs gaf. Ilij verwierf de
vriendschap van Dr. JOIINSON , die hem in
een aanzienlijk huis als gouverneur aan
keerde hij naar Italië te--beval.In1760
BARETTI, (JOSEPH)
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rug , en gaf daar een tijdschrift uit , Letterkundige Geeselroede genoemd , waardoor
hij zich zoo vele en magtige vijanden op
den hals haalde , dat hij het geraden vond
naar Engeland terug te koeren. Hier werd
hij benoemd tot buitenlandsch secretaris
der Koninklijke Academie , en kreeg eene
jaarwedde van de regering. Op zekeren
avond , dat BARETTI zich naar de Academie
begaf, werd hij onvoorziens in een straatrumoer gewikkeld. Door verscheidene kerels aangevallen , trok hij zijn pennemes ,
en verwondde een' der aanvallers , die
kort daarop stierf. Voor de regtbank van
manslag beschuldigd , verdedigde hij zich
mannelijk , en werd door de Jury vrijgesproken. BARETTI stierf in 1789. Hij was
een regtschapen man van groote letterkundige verdiensten. Volgens zijne eigene
getuigenis , was hij de eerste geleerde,
die ooit in Italië oenig honorarium voor
zijn werk heeft genoten. Behalve een Italiaansch woordenboek en verscheidene werken voor de jeugd , heeft men van hens
Reizen door Frankrijk , Spanje , Portugal
en Italië , in vier deden 8vo. Onder
zijne laatste werken verdient vooral mei ding : Eene Inleiding tot de nuttigste talen
van Europa , bestaande in keurige uittrek-

sels uit de beroemdste Engelsche , Italiaansche en Spaansche schrijvers , met zoo,
veel mogelijk letterlijke overzettingen.
(UCONI, della letteratura Italiana.)
BARKER, (ROSERT), de uivinder der
Panorama's, werd, omtrent het jaar 1740,
te Kells in Ierland geboren. Daar hij in
zijne zaken achteruitging, werd hij miniatuur- en portretschilder. In deze hoedanigheid zette hij zich te Edinburg neder.
Op zekeren dag van den Calton-heuvel
het omringende landschap overziende,
kwam hij op het denkbeeld, om dergelijke
tooneelen in eene cirkelvormige schilderij
voor te stellen. Uitstekende kunstenaren
beschouwden dit plan als hersenschimmig;
doch hij volhardde in zijn voornemen , en
volbragt eindelijk eene zaak , welke als
de triumf der schilder-begoocheling raag
beschouwd worden. In 17S7 werd zijn
eerste werk van dezen aard ten toon gesteld , en had zoo veel toeloop , dat hij
daarmede een aanmerkelijk fortuin bijeen zamelde. Hij stierf in 1806 te St. George's

Fields. (Dictionary of Biography.)
BARLAAM, (BERNARD). Deze persoon
zou van minder beduidenis zijn , ware
het niet dat hij bijkans de laatste is geweest , die in het Grieksch over de wis
heeft geschreven , en zijn werk Bene-kunde
belangrijke opheldering is van de reken
invoering van de algebra en-kundevóro
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de Indische getalmerken. Zijn leven is,
als ware het , eene verklaring van den
staat der wetenschap gedurende de veertiende eeuw. BARLAAM werd in het laatst
der dertiende eeuw te Serninara in Calabrië geboren. Hij omhelsde den geestelijken stand , en ging naar Salonica , om
Grieksch te leeren , ten einde de werken
van ARISTOTELES te kunnen beoefenen. In
-1327 begaf hij zich naar Konstantinopel ,
en won de gunst van keizer ANDRONICUS
den jongeren , die hem Bene abdij schonk.
In 1339 werd hij naar Italië gezonden,
om hulp tegen de Turken en Bulgaren in
te roepen. Bij keerde in 1340 naar Kon
terug , en raakte in twist met-staniopel
de monniken van den berg Athos, die
beweerden , dat het licht op den berg
Athos , gedurende de gedaante -verandering
van CHRISTUS gezien , een gedeelte was
van de ongeschapen kracht Gods. BARLAAM ontkende dit ; en deze beuzeitwist
liep zoo hoog , dat beide partijtin den
keizer eene kerkvergadering vroegen, welke
ook plaats had. De monniken van den
berg Athos wonnen liet pleit , wordende
BARLAAM als onregtzinnig berispt. Hij keerde
naar Italië terug , en werd tot bisschop
van Hieracium in Calabrië verheven. Bij
stierf omtrent den jare 1348. BARLAAM
- voerde de beoefening der Grieksche letterkunde in Italië in , en telde PETRARCA
en BocCAclo onder zijne leerlingen. Deze
laatste zegt van .hem : « Hij was een man
« zwak van ligchaam , maar groot in wet tenschap, en zoo grondig bedreven in
« de Grieksche letteren , dat hij getuige nissen had van . koningen en keizers en
4' Grieksche geleerden , waaruit bleek , dat
« er in dezen tijd noch in vroegere eeu« wen , iemand geweest is van zulk eene
« groote en uitstekende geleerdheid. Zou
« ik hem dus in zaken welke de Grieken
« betreffen niet vertrouwen ? »
,

(DELAMBRE ,

Histoire d'astronomie ancienne.)

werd den
12 Februarij 1584 te Antwerpen geboren ,
waar zijn vader griffier was. Deze verliet
Antwerpen, - toen de Spanjaarden meester
werden van de stad, en vestigde zich in
.Nederland. De jonge BARLAEUS studeerde
in de godgeleerdheid te Leyden. In 1608
werd hij in de Nieuwe Tonge op het eiland
Overflakkee als leeraar beroepen , en in
4 612 onder-regent van het Theologisch
Collegie te Leyden. Vijf jaren later werd
hij aan dezelfde hoogeschool tot professor
in de redeneerkunde benoemd , en kreeg
veel toeloop ; doch de partij der Remonstranten omhelsd hebbende , verloor hij
in 1619 deze betrekking, welke bij met
veel lof had vervuld. Nu besloot BARLAEUS
BARLAETTS, (CASPARUS),

zich aan de geneeskunde toe te wijden,
in welke wetenschap bij te Caen in Frankrijk tot doctor werd bevorderd. In 1631
werd hij tot professor in de wijsbegeerte
en welsprekendheid aan het nieuw opgerigte Atheneum Illustre te Amsterdam ver kozen , waar zijne voorlezingen algemeene
toejuiching verwierven. Hij stierf aldaar
den 14 Januarij 16,48 , hebbende dienzelfden dag nog voorlezingen voor zijne studenten gehouden. Van tijd tot tijd was
hij met groote zwaarmoedigheid gekweld
geweest, schrijvende zelfs eenmaal aan
zijnen neef CUNEUS : « Ik ellendige ben get stort in eene droefgeestigheid veel zwaar«der dan die mij voor negen jaren ge« troffen heeft. Ik begin mij geheel te
« mistrou .ven. Vervuld met deze verbeel« ding , leg ik , zit ik bijna zonder spraak
« en geheel moedeloos. En ik ben mij
«zelven naauwelijks, als mij het deerlijk
«lot van mijn huisgezin voor den geest
« komt. Mijn slaap is zwaar en afgebroken , de huishouding mijns ligchaams
« geheel ongesteld. Mij schiet geene hoop
« over, dan op de barmhartigheid en magt
« des grootgin- Scheppers , die mij eertijds
« van eene dergelijke kwaal allengskens
« heeft verlost.
BARLAEUS ligt begraven in de Nieuwe
Kerk te Amsterdam , naast zijnen vriend
P. C. DOOFT , hetgeen VONDEL het volgende
grafschrift deed vervaardigen :
Hier sluimert

BAERLL

neffens «OOFT,

Geen zerk hun glans noch vriendschap dooft.
BARLAEUS heeft een aantal werken geschreven , meest in het Latijn : onder
anderen verscheidene lofreden op groote
mannen van zijnen tijd : GUSTAAP ADOLF,
RICHELIEU , M. II. TROMP enz. ; eerre menigte
dichtstukken , twee deden 8vo. , Amsterdam, 1645 en eepe belangrijke geschiedenis
van Brazilië , onder bet bestier van MACBITS , graaf van Nassau. Dit werk is versierd met vele kaarten en gèzigten van
onderscheidene streken van Brazilië. BARLAEUS Nederduitsche gedichten zijn eerst
voor eenige jaren bij elkander gezameld
en uitgegeven. Zij munten uit in zuiver
stijl en geestige opvatting. Vol--heidvan
gens de oudtijds onder de geleerden heer
gewoonte, bad hij zijnen naam-schend
VAN BAERLE gelatiniseerd in dien van BARLAEUS.

(KOK,

Vaderlandseh Woordenboek.)

BARLO W , (JOEL) , werd in 1756 in
den Noord-Amerikaanschen staat Connecticut geboren. Hij was aanvankelijk predikant bij de Presbyterianen , vervolgens
pleitbezorger en later, handelaar. Hij be-zocht Engeland , en was een der afgevaardigden van het constitutioneel genoot-

BARNARD--BARO.
schap, om de conventie met de Fransche
staatsomwenteling , waarvan hij een ijverig
voorstander was , geluk te wenschen. Hij
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studeerde in de regten, en werd advocaat
in zijn geboortestad. In 1789 naar de
constituërende vergadering afgevaardigd ,

werd met het Fransche burgerregt be- onderscheidde hij zich door zijne schitteschonken, en in 1 i95 door den bevrijder rende talenten en ongewone welsprekendvan Noord-Amerika
naar ! heid. Doch zoodra hij alle strenge maatWASHINGTON ,
de Barbarijsche roofstaten Algiers , Tunis ( regelen begon af te keuren en tot gemaen Tripoli gezonden , om de gevangene tigdheid vermaande,, verloor hij geheel
Amerikanen , die in eene harde slavernij zijnen invloed. Tot het burgerlijk leven
wegkwijnden , los te koppen. Zijne be- en naar Grenoble teruggekeerd , trouwde
moeijingen Werdenmet den gunstigsten hij aldaar , en schikte zich tot een ambuitslag bekroond. In 1811 werd hij door teloos leven . ROBESPIERRE en zijn aanhang
zijne regering als gevolmagtigd minister vergaten hem echter niet. Hij werd uit
naar Frankrijk gezonden. Hij volgde NAPO- de armen van zijn gezin gescheurd , en
ter guillotine veroordeeld , waaronder
LEON op zijnen noodlottigen togt naar Rusland, en stierf den 26 December 1812 hij den 29 November 1793 het hoofd
te Wilna . BARLOW is schrijver van onder- verloor.
(Woordenboek der Zamenleving.)
scheidene staatkundige geschriften ; doch
,

liet werk waarop zijn roem rust is de
Columbiade, een heidendicht , hetwelk ,
ofschoon groote gebreken hebbende , vele
fraaije plaatsen heeft, en een sieraad is
van den Noord -Amerikaanschen Parnassus.
Het geheel stelt voor eene verschijning
aan COLUMBUS in den eenzamen kerker te
Valladolid.
of Biography.)
iography.^

BARNEVELB. Zie OLDENBARNEVELD .
BARON , (MICHEL ) , een beroemd
Fransch tooneelspeler , zoon van een' koop man te Issoudun. Hij bezat groote ta lenten , maar bedierf alles door eene onverdragelijke verwaandheid. Hij schaamde
zich niet te zeggen , dat er in elke eeuw
slechts één CESAR geboren werd , naar
dat er tien eeuwen noodig waren om één'

BARNARD , (Sir JOHN) , geboren te
Reading, in bet graafschap Berk in 1685,

BARON voort te brengen. Even als zijn
meester MOLIÈRE , schreef hij Benige tooneelspelen , die zich echter niet boven
het middelmatige verheffen.

behoorde tot de secte der kwakers,
doch ging , op den ouderdom van negentien jaren , tot de heerschende kerk over.
Hij leerde bij zijnen vader den wijnhan
del, en was zoo vlijtig en geschikt in
zaken , dat liet gansche bestier weldra
aan bent geheel alleen werd toevertrouwd.
Ten bewijze hoeveel vertrouwen men in
zijne , bekwaamheid en talenten stelde ,
kan dienen , dat de wijnhandelaren hem
verkozen , om hunne belangen , die ernstig bedreigd werden , in een verzoekschrift aan het Hoogerhuis te verdedigen,
hetgeen ten gevolge had dat de bill , die
reeds bij het Lagerhuis was aangenomen ,
werd ingetrokken. Toen in het volgende
jaar bet Parlement ontbonden werd , kozen zijne medeburgers hem tot hunnen
afgevaardigde , en in deze hoedanigheid
bewees hij zijn vaderland , ten opzigte
van handelzaken en hetfinanciewezen ,
groote diensten. Hij was, gedurende veertig jaren , lid van het Parlement. Ook
bekleedde bij de waardigheid van Lord
Mayor . BARNARD was wegens zijne regt schapenheid en grondige kennis zoo algemeen bemind, dat, lang vóór zijn' dood,
die in 1764 voorviel, zijne medeburgers
hem op de koninklijke beurs een standbeeld oprigtten.
-

(Penny Cgclopaedia.

BARNAy E, (PIER RE JOSEPH NAKIE) ,
werd in 1761 te Grenoble geboren. Hij

(Diclionnaire historiyue et bibliographique.)
BARONIUS , (GESAR) , een kerkelijk
geschiedschrijver, werd den 31 October
1 538 te Sora , eene bisschoppelijke stad
in het koningrijk Napels , geboren. Zijn
vader was CAMILLO BARONIO , zijne moeder
PORZIA FEBONIA , beiden van een adellijk
geslacht. BARONIUS omhelsde den geestelijken stand, en bekwam in 1598 de
waardigheid van kardinaal. Zonder tegen werking van liet Spaansche hof, zou bij
den pauselijken stoel beklommen hebben.
Onophoudelijke inspanning in zijne letteroefeningen verzwakte zijne gezondheid.
Hij stierf den 30 Junij 1607 te Rome ,
in den ouderdom van ruim acht en zestig
jaren
MAllUCIIELLI telt negentien verschillende werken van BARONIUS op ; doch
alleen door zijne kerkelijke jaarboeken
(Annales Ecclesiastici) heeft hij zich eenen
wel verdienden roem verworven. Het eerste deel, bevattende de eerste eeuw na
CHRISTUS , werd in '1588 gedrukt , en het
twaalfde of laatste , hetwelk met het jaar
1198 besluit, verscheen in 1607 , onder
bet pontificaat van PAULUS V. Hij liet
bouwstoffen na voor nog drie deelen ,
waarvan pOpR1ep RINALOI heeft gebruik gemaakt , om deze jaarboeken te vervolgen.
(Le père FURIEN LE FEVRE , La vie de
cÉsAlt card. BARONIUS.)
.
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BARRALLIER, (uONORÉ FRANCOIS),

een jongeling van vroegtijdige talenten,
zag in 1805 het levenslicht te Marseille,
Hij verstond reeds verscheidene talen
onder anderen het Grieksch , en was op
het punt, om zich naar Parijs te begeven , ten einde zich in de Oostersche
talen te oefenen , toen hij den 24 Julij
1821 , op den ouderdom van zestien jaren en vier maanden , overleed , ten gevolge eener ongesteldheid , welke hij zich
had berokkend door zich terstond na den
maaltijd te baden. Hij heeft in handschrift nagelaten , eene verhandeling over
de onsterfelijkheid der ziel , en eene andere over de zeden der ouden , vergeleken
met die van onzen tijd, alsmede. eenige
dichtstukken.

(Nouvelle biographie classique.)
BARRAS, (PAUL JEAN FRAN9OIS

NICOLAS , graaf van) , een lid van het
Fransche Directoire , dat in de voornaamste
gebeurtenissen der Fransche omwenteling
Gene gewigtige rol heeft vervuld , werd
den 30 Junij 1755 te Fox, in het departement van de Var , geboren. Hij behoorde tot zulk een oud geslacht , dat
men van hetzelve spreekwoordelijk zeide:
« Zoo oud als de rotsen van Provence.
Na met lof in de indiën gediend te hebben , keerde bij naar Parijs terug , alwaar
hij zijn vaderlijk erfgoed in verkwisting
doorbragt. Zoodra de omwenteling uit
omhelsde hij hare beginselen , en-brak,
hielp de Bastille veroveren. Als afgevaardigde van het departement zijner geboorte
naar de Nationale Conventie gezon--plats
den , stemde hij onvoorwaardelijk voor
den dood van LODEWIJK XVI. Daarentegen
bragt hij veel toe tot den val van ROBESPIERRE , en toen hem naderhand het opper
kinderen van LODEWIJE XVI,-toezigvrd
olie in den Tentpel gevangen zaten , werd
toevertrouwd, behandelde hij hen met ach
voorkomendheid. Hij werd secre--tinge
taris en vervolgens voorzitter der Nationale Conventie. In zijne staatkundige
beginselen legde hij ' eene groote onaf han
aan den dag. Toen BONAPARTE-kelijhd
zich , ten gevolge der worsteling van den
18 Brumaire (9 Nov. 17 99) , tot eersten
consul had verheven , trad BA-RRAS van
het staatkundig tooneel , zeggende : « dat
« hij met zelfvoldoening tot het ambteloos
« leven terugkeerde , het lot der republiek
« in de handen van den doorluchtigen
« krijgsman latende , dien hij zoo gelukkig
« geweest was de loopbaan des roems te
ontsluiten. » Hij weigerde voortaan alle
waardigheden , onder anderen het gezant
naar Dresden en dat der Ameri--schap
kaansche Staten. Volgens sommigen schijnt

den terugkeer der Boutte hebben , althans NAPOLEON
liet al zijne gangen naauwkeurig gadeslaan.
Na den val des dwingelands vestigde BARRAS zich weder te Parijs. Toen hij door
DE BLACAS over den loop der zaken der
nieuwe regering geraadpleegd werd , zeide
hij : « Gij zult den koning in het verderf
«storten ; het schijnt uwe eenigste bezigheid , om voor u en hem eene woning
«te Londen te zoeken. » In" 1815 nieuwe
onlusten voorziende , verliet hij Parijs ,
doch keerde terug , toen hij de landing
van NAPOLEON vernam. Den hertog VAN
OTRANTO (FOUCIIÉ) ontmoetende , vroeg BARBAS hem , of hij zich eindelijk veilig mogt
achten ; waarop de minister antwoordde:
« 0 , twijfel daaraan geen oogenblik ; gij
« zult in de kamer der Pairs geroepen
« worden. » BARRAS hernam : « Ik zal mij
« nimmer met de onderdrukkers van mijn
« vaderland vereenigen. >, En gedurende
de regering der honderd dagen , wees hij
alle aanbiedingen van de hand. Naderhand
woonde hij te Chaillot bij Parijs. Hij stierf
den 29 Januarij 1829. BARRAS was meer
geneigd tot vermaak dan tot werkzaam
doch geenszins ontbloot van-zamheid,
bekwaamheid ; overhellende tot vadzigheid,
wist hij echter , wanneer zulks vereischt
werd , werkzaamheid en standvastigheid
te ontwikkelen. Hij was welsprekend en
overredend, waardoor hij op zijne ambt
invloed ver -genot vrwden
staatkundige was hij gevaar -kre-g.Inht
li jk , daar hij niet het regt , maar het
voordeel van Frankrijk steeds op het oog
bad : de inval in Zwitserland , de plundering der Italiaansche staten , de togt
naar Egypte , zonder voorafgaande oorlogsverklaring , (terwijl Frankrijk met de Porte
in vrede was) , zijn daarvan sprekende geBARRAS heimelijk

BONS begunstigd

tuigen.

(Ilistoire du Directoire.)

BARRE, JEAN FRANCOIS LEFÈ.-

, ridder, geboren in 1747,
had in 1765 de onbezonnenheid , een
houten kruisbeeld op de brug van , Abbeville te schenden. De regtbank dier stad
veroordeelde hem , om levend verbrand
te worden ; doch het Parlement van Parijs beval , dat hij eerst zou onthoofd en
YRE DE LA)

daarna verbrand worden. Dit vonnis werd
den 1 Julij 1766 aan hem voltrokken.
VOLTAIRE had zich te vergeefs voor dezen
naauwelijks negentienjarigen jongeling in
de bres gesteld.

(Dictionnaire biographique manuel.)
BARREAUX. Zie DESBARREAUX.
BARROS , (JOAO DE) , een der beste

Portugeesche ' geschiedschrijvers , werd in
1-196 te Viseu in Portugal geboren. Van
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Bene aanzienlijke familie zijnde , werd hij
aan het hof van koning EMANUEL als pagie
geplaatst , die hem aan de dienst van den
infant dorp JoAo, naderhand koning JAN III,
verbond. De jonge BARROS verried vroeg
voor de beoefening der-tijdgroenlus
geschiedenis. De schitterende bedrijven
der Portugeezen in de Oost- Indiën , trokken vooral zijne aandacht ; en de koning
zelf , die bij toeval een zijner geschied
opstellen in handen kreeg, spoorde-kundige
hein aan , om de luisterrijke daden zijner
landgenooten te beschrijven. In 1522 werd
BARROS als gouverneur naar St. George
del Mina , op de kust van Guinea , ge
Drie jaren later werd hij naar-zonde.
Lissabon terug geroepen, en tot schatmeester van het departement der koloniën
en later tot agent-generaal voor de koloniën benoemd. In deze hoedanigheid had
hij toegang tot de echte bescheiden , die
hem in staat stelden zijn groot werk over
de geschiedenis der ontdekkingen en volk
Indische-plantigedrPouzn
zeeën , zamen te stellen. Dit werk , Asia
Portugueza geheeten , , loopt van het jaar
1412 tot 1539. De stijl is een model voor
het Portugeesch proza , eenvoudig en onopgesmukt. Onder andere geschriften heeft
men nog van hem eene Romance , Zedekundige Gesprekken en de eerste Portugeesche Spraakkunst , die in 't licht is
verschenen. BARROS stierf op zijn buiten
Alitenz , bij Pombal , in 1570.-goedvan
Hij wordt geroemd als een man van eer
en hoogst zedelijke inborst.

(Bibliotheca Hispana.)
, een godgeleerde
en wiskundige , werd den 29 Februarij
1630 geboren. Hij was de zoon van een'
koopman in lijnwaad te Londen. Aanvankelijk beloofde tij weinig , zijnde zijn
grootste lust vechten en rondslenteren ,
zoodat men zegt , dat zijn vader eenmaal
bad , dat , indien het Gode behaagde een
zijner kinderen weg te nemen , het ISAAC
mogte zijn. Doch zoodra hij op de Fel.
stead- school te Essex . kwam , begon hij
van gedrag te veranderen , en studeerde
vervolgens te Cambridge in de godgeleerdheid. Hij gevoelde , uit eigene behoefte,
dat de godgeleerde een tijdrekenkundige
en wiskunstenaar moet zijn. Hij legde
zich derhalve met ijver op de wiskunde
toe , hebbende reeds in de geleerde talen
zulke groote vorderingen gemaakt , dat
hij als hoogleeraar in de Grieksche letteren werd aanbevolen. Doch van Arminianismus verdacht , ontging hem deze leerstoel. Uit teleurstelling hierover verliet
hij Engeland, en reisde, van 1655--1659,
door Frankrijk en Italië naar Smirna en
BARROW, (ISAAC)

Konstantinopel van daar andermaal naar
Venetië , en door Duitschland en Holland
naar Engeland terug. De twistzieke aard
,

zijner jongelingschap was veranderd in
standvastigheid en bedaarden moed. Men
verhaalt dat BARROW , ergens bij eer► en
vriend gelogeerd zijnde , door Benen kettinghond , (die 's nachts tot veiligheid des
huizes losliep) , aangevallen werd , toen
hij 's morgens vroeg in den tuin rond
Hij greep den hond in den-wandel.
strot , wierp hem neder , ging op hem
leggen , en stond op het punt den
hond te dooden , toen hij bedacht , dat
hij hiermede eene onregtvaardige daad
zou begaan , wijl de hond zijn' pligt en
hij zelf verkeerd had gedaan , om zich,
vóór het aanbreken van den dag, naar
buiten te begeven. Eindelijk schreeuwde
hij zoo luid , dat hij gehoord werd.
Op zijne reis naar Srnirna door Alge
aangevallen , begaf hij-rijuschezov
zich gewapend op het dek , en vocht
dapper mede , totdat de aanrander af hield.
En toen men hem vroeg , waarom hij
niet naar beneden was gegaan , en de
verdediging van het schip had overgelaten
aan degenen die zulks aanging , antwoordde hij : « Ik had er zelf het grootste
« belang bij , en wilde liever sterven dan
« in de handen vallen van onbarmhartige
« ongeloovigen. » BARROW stierf den 4 Mei
1677, nog geen 47 jaren oud zijnde,
en werd in de abdij van Westminster begraven Op zijn sterfbed zeide hij te
gelooven, dat het geluk hetwelk op hem
wachtte , zou bestaan in het aanschouwen
van die wiskundige waarheden , waarvan
hij met zoo veel tijd en moeite door betoog was overtuigd geworden. Zijne wis
werken staan in hooge achting.-kundige
Ook bezorgde hij eene nieuwe uitgave
van EUCLIDES, ARCHIMEDES en de kegelsneden van APOLLONIUS. Hij was de leermeester
van den grooten NEWTON, aan wien hij
in 1663 zijne betrekking als hoogleeraar
in de wiskunde afstond. Na dien tijd
hield BARROW zich meest bezig met de
bespiegelende godgeleerdheid , en werd
kapellaan van koning KAREL II. Zijne god
geleerde werken beslaan drie deden in
folio , die hens als een zelfdenker doen
kennen.
,

(Biographia Britannica.)

, een beroemd schil.
der , den 11 October 1741 te Cork geboren. Zijn vader was een kustvaarder,
die met weerzin zag , dat hij zich op de
letterkunde en de schilderkunst toelegde.
BARRY was onvermoeid in zijne studiën ,
en had tot spreuk : «geen kruis , geene
« kroon. » , Op den ouderdom van twee
BARRT, (JAMES)
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en twintig jaren ging hij naar Dublin, mie , en in 1782 tot professor in de
alwaar hij in het Genootschap voor kun- schilderkunst benoemd ; doch zijne staat
sten een historiestuk ten toon stelde,
denkwijze deed hem in 1799-kundige
hetwelk de aankomst van ST. PATRICK in deze beide betrekkingen verliezen. In den
Ierland voorstelde. Dit werk bragt hem avond van Donderdag den 6 Februarij
in aanraking met EDMUND BURKE, die den 1806 , werd hij in de gaarkeuken waar hij
jeugdigen kunstenaar naar Engeland mede- gewoonlijk at, door eerre koude pleuris nam , en hem vervolgens naar Rome zond. koorts aangevallen. Men diende hem hartZijn prikkelbaar gestel wikkelde hem spoe- versterkende middelen toe , en vervoerde
dig in twist met andere kunstbroeders, hem in eene koets naar huis , doch het
tot groot leedwezen van BURKE , die hem sleutelgat door de straatjongens uit de
daarover, in eenen wijdloopigen brief, buurt verstopt zijnde , was men genood
ernstig onderhield, onder anderen zeg
hem aan het huis van zijnen vriend-zakt,
Geloof mij , mijn waarde BARRY!-gend:« BONOMI te brengen. Aldaar gekomen sloot
« dat de wapenen waarmede de kwade hij zich gedurende veertig uren op, zon«gezindheden der wereld het best worden der eenige geneeskundige hulp te willen
« bestreden , en de hoedanigheden waar - aannemen , waardoor zijn toestand zoodadoor wij ons met haar kunnen verzoe- fig verergerde , dat hij den 22 Februarij
« nen , zijn : gematigdheid , zachtmoe- 1806 den geest gaf. BARRY was een man
« digheid , vriendelijkheid , een weinig var_ genie , maar een menschenhater en
« toegevendheid jegens anderen , en een onverschillig voor de welvoegelijk heden
E groot wantrouwen op ons zelven , al
des gewonen levens. Zijne letterkundige
« hetwelk geene hoedanigheden zijn van werken zijn in twee deden kwarto uit« eenen kruipenden geest , gelijk sommi- gegeven.
(BARRY'S Life and Works.)
« gen zulks willen voorgeven ; maar deug
Benen edelen aard , welke onze-«denva
BART , (JEAN) , werd in 1650 te
«natuur verheffen en niet minder tot Duinkerken geboren. Zijn vader was een
« onze rust dan tot ons geluk bijdragen. zeeman , in een zeegevecht gesneuveld.
« Niets daarentegen is den regtschapen BART verliet als knaap Duinkerken, en
« man meer onwaardig , dan het leven ging naar Holland , waar hij onder onzen
« door te brengen in twisten en regtsge- DE RUITER diende , en een bekwaam zeeman werd. Groote moed , werkzaamheid
a dingen , in norschheid en harrewarrerijën
« niet allen die ons omringen.
en ongewone ligchaamskrachten gaven hein
op zijne makkers een groot overwigt. Toen
BARRY schijnt wel eenigzins naar dezen
vriendenraad geluisterd te hebben , al- LODEWIJK XIV in 167 2 aan Nederland den
thans hij zette zijne studiën met verdub- oorlog verklaarde , weigerde BART verder
belden ijver voort. Hij bleef vijf jaren in onze dienst te blijven , en keerde naar
te Rome , en werd tot lid gekozen der Duinkerken terug. Hier ging hij aan boord
Clementijnsche academie te - Bologna , bij van een' kaper , die voordeelige zaken
deed , waartoe BART veel bijdroeg. Zijn
welke gelegenheid hij haar zijn schilder
aandeel uit den buit stelde hem in staat,
PIIILOCTETES Op het eiland Lemnos,-stuk
om zelf een kaperschip uit te rusten ,
aanbood. Hij keerde in 1771 naar Enge
terug , en begon in 1 77l zijne reeks-land waarmede hij een Hollandsch oorlogsschip
van schilderstukken voor het Genootschap bij Texel overviel , enterde en vermeestot aanmoediging der kunsten ; zij zijn terde. Met behulp van eenige reeders
zes in getal , namelijk : ORPHEUS , zijne stond hij weldra aan het hoofd van een
liederen den wilden bewoners van Thracië vijftal schepen , die den Nederlandschen
voorzingende ; een Grieksch oogstfeest; handel ontzaggelijke schade toebragten.
de overwinnaars te Olympia; de Triumf Zijn naam werd nu aan het hof van
van den Theems , het Genootschap prijzen LODEWIJK XIV bekend, die hem eenen
uitdeelende , en de laatste belooning. BAR- gouden gedenkpenning, hangende aan eene
nY's vindingrijk vernuft schitterde in al keten van hetzelfde metaal , toezond, met
deze stukken uit ; doch het schilderstuk den rang van luitenant bij de koninklijke
waarmede hij zich eenen roelnvollen naam zeemagt. In den oorlog tegen Spanje,
heeft verworven , is onbetwistbaar dat der voerde JEAN BART het bevel over een freoverwinnaars van Olympia. Toen CANOVA gat in de lliddellandsehe Zee , en maakte
in Engeland was , verklaarde hij , dat , vele prijzen. Toen in 1689 de oorlog
zoo hij geweten had , dat zulk een mees - tusschen Frankrijk en Engeland uitbrak,
terstuk zich in Engeland bevond , hij al- voerden BART en de ridder FoRBiN het
leen om hetzelve te zien de reis naar bevel over twee oorlogsschepen , en werEngeland zou gedaan hebben. BARRY werd den , toen zij eene vloot koopvaarders
verkozen tot lid der Koninklijke acade- begeleidden , door twee Engelsche fregat-

BARTHE.
ten aangevallen. Na een wanhopig gevecht werden de beide Fransche schepen
genomen en in Plymouth opgebragt. BART
en FORBIN ontsnapten kort daarna , heb
ijzeren staven van het venster-bend
hunner gevangenis doorgevijld , en hulp
gevonden bij den chirurgijn (een' Franschman) en twee kajuitjongens , die hen
aan eene boot hielpen , waarmede zij gelukkig liet Kanaal overstaken. Bij hunne
terugkomst benoemde de koning hen tot
kapiteins.
In 11690 kreeg BART het bevel over een
schip van veertig stukken , voegde zich
bij de vloot te Brest onder den admiraal
TOURVILLE , en bragt veel bij tot de overwinning , welke de Franschen den 10 Julij
op de Engelschen en Nederlanders behaalden. Het volgende jaar bekwam JEAN BART
het bevel over een smaldeel kleine schepen , welke te Duinkerken uitgerust , en
beter berekend waren, om den vijand
te bestoken. Hij zeilde uit Duinkerken,
dwars door het kruisend Engelsch smaldeel , en stevende de Noord-Zee in , waar
hij vele koopvaarders bemagtigde. Ook
landde hij op de Schotsche kust , en plunderde onderscheidene dorpen.
Na de nederlaag der Franschen op de
hoogte van kaap la Hogue , waar BART
niet tegenwoordig was , zeilde hij van
Duinkerken met drie fregatten , landde op
de Engelsche kust bij New-Castle , en
plunderde en verbrandde eenige dorpen.
Op zijne te huis reize viel hij op eene
Nederlandsche koopvaardij-vloot aan , welke
door verscheidene oorlogsschepen werd begeleid. Bij hield , zoo als gewoonlijk ,
regelregt op het admiraalsschip aan , doch
werd afgeslagen ; echter gelukte het hem
zich van eenige koopvaardijschepen meester te maken. In 1694 ontmoette hij den
Hollandschen vice-admiraal DE VRIES , die
300 schepen met koorn beladen en naar
Frankrijk bestemd, (waar schaarschheid,
ja zelfs hongersnood heerschte) had be
magtigd. De strijd was wanhopend ; BART,
den Hollandschen opperbevelhebber eigen
gewond hebbende , bleef-handigoeljk
overwinnaar , en verlostte (door het hernemen der graanvloot) Frankrijk van hongersnood. LODEwIJK liet op deze merk
gebeurtenis eenen gedenkpenning-wardige
slaan , en verhief JEAN BART en zijne nakomelingen tot den adelstand.
Be vrede van Rijswijk , in September
1697 , een einde aan den oorlog gemaakt
hebbende , ging BART bij zijne familie te
Duinkerken wonen , alwaar hij in April
1702 , in den ouderdom van een en vijftig jaren overleed. Hij was een der stoutste en gelukkigste zeelieden, die Frankrijk

!l1

immer heeft voortgebragt. Hij was ruw
in zijne manieren en openhartig van aard,
gelijk uit het volgend kluchtig voorval
blijken kan. LODEWIJK XIS', begeerig om
BART , van wier elk den mond vol had,
persoonlijk te leeren kennen , ontbood hem
ten hove. BART aldaar op den koning in
een der vertrekken moetende wachten,
haalde intusschen zijne pijp te voorschijn,
sloeg vuur en begon te rooken. Toen een
der hofbedienden hem wilde beduiden ,
dat het niet paste , om aan het hof te
rooken , gaf hij stout weg ten antwoord :
« Deze gewoonte is mij in 's konings dienst
« onontbeerlijk geworden , en ik houd den
« koning voor veel te regtvaardig , om
«mij dit kwalijk te nemen. » Intusschen
verwittigde men hiervan den koning , die
beval , hem daarover niet lastig te vallen.
En toen BART voor LODEW1JK XIV verscheen, ontving deze hem minzaam , zeg
: « JEAN BART ! aan u alleen is het-gend
« geoorloofd aan het hof te rooken. » Toen
het gehoor was afgeloopen , omringden
de hovelingen JEAN BART , en vroegen hem ,
hoe hij het gemaakt had , om uit de haven
van Duinkerken en door de Engelsche blok
te komen. BART stiet nu met elleboog-kade
en vuist de hem omringende hovelingen
op zijde , ging midden door , en riep , al
lagchende : « Ziet , zoo heb ik het ge« daan ! »
Zijn oudste zoon FRANCOIS , werd viceadmiraal en stierf in 1755. In 1780 ver
er in het Fransch een Leven van-schen
JEAN BART , uit welks Nederduitsche overzetting wij de meeste hier vermelde bij
hebben ontleend. l%len kan-zonderh
ook over hem naslaan : Dictionnaire uni

-verslhitoqu.
BARTHE, (NICOLAS THOMAS), een

Fransch tooneeldichter, werd in 1734 te
Marseille geboren. Nog zeer jong zijnde,
ging hij naar Parijs , waar hij in 1785
overleed. Hij heeft onderscheidene tooneelspelen geschreven , die nog al opgang
maakten. Zijne Valschheid en ontrouw
(Fausses in fadélités) wordt nog vertoond.
Men heeft van hem nog verschillende gedichten en losse stukjes. Toen de dichter
COLARDEAU op zijn sterfbed lag , verzocht
BARTHE , om hem zijn' Eigenbelangzoeker
geheel voor te lezen. Zoodra BARTUIE hiermede gedaan bad, zesde COLARDEAU: «Gij
« hebt één' onmisbaren trek in uw' hoofdpersoon vergeten , namelijk dien van een'
« man , die bij eenen stervenden vriend
« komt , om hem een tooneelspel in vijf
«bedrijven voor te lezen.»
(Dictionary of Biography.)
BARTHELEMY, (JEAN JACQITES),werd

den 20 Januarij 1716 te Cassis bij Au-
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bagne, in Provence geboren. Hij studeerde

BARTHEZ , (PAUL JOSEPH) , een bebij de vaders van het Oratorium te Mar- roemd Fransch geneeskundige en schrijver,
seille; doch een' afkeer van het priester- werd den 11 December 1734 te Montpelschap krijgende , nam hij enkel den titel her geboren , en stierf in 1806. Hij was
van Abbé aan , en zeide verder de theo- achtervolgens lijfarts van den hertog van
logie vaarwel. BARTHELEMY verstond Latijn , Orleans, van LODEWIJK XVI en van NAPOGrieksch , Hebreeuwsch , C haldeeuwsch , LEON. Schoon men van hem zegt , dat
Arabisch en Syrisch. In 1744 kwam hij hij meer dwalingen heeft uitgeroeid dan
in Parijs , en werd door GROS DE BOZE, nieuwe waarheden aan het licht gebragt ,
secretaris van de academie der opschriften beschouwen hem toch de Franscher als den
en fraaije letteren , en opziener van het hersteller der physiologic en geneeskundige
koninklijk penningkabinet , gunstig ont- philosophic. De voornaamste geschriften ,
vangen. In 1745 werd hij GROS DE BOZE welke hij heeft nagelaten , zijn : Nouvelle
tot medehelper toegevoegd , en verving mécanique des mouvements de l'honzme et
hem na zijn' dood in 1758 als opziener. des animaux ; Discours sur le génie d'HipBARTHELEMY deed Gene reis naar Italië, en poerate ; des maladies goutteuses ; - Traite
bezocht de overblijfselen van Herculanunr. du beau , en Consultations de médecine.
Overal werd hij niet de achting , welke (LORDAT , Exposition de la doctrine méenen aan zijne geleerdheid en zedigheid
dicale de M. BARTHEZ.)
verschuldigd was , ontvangen. In 1788 gaf
BARTHOLINE, (THOMAS), tweede zoon
hij zijne Reize van den jongen Anacharsis van GASPARD , (even als verscheidene zijner
in het licht , waaraan hij dertig jaren zonen en kleinkinderen bekend als schrijhad gearbeid. Dit werk is in de meeste ver) , werd den 20 October 1616 te KopEuropesche talen en in het Nederduitsch penhagen geboren. Hij studeerde te Leydoor onzen MARTINUS STUART overgebragt. den , Padua en Bazel , en verwierf eene
De groote Fransche oerwenteling beroofde uitgebreide geleerdheid en taalkennis'. In
BARTIIELEMY van een inkomen van omtrent 1616 keerde hij naar zijne, geboorteplaats
25,000 Franken. Schoon hij zich hieraan terug, waar hij het volgende jaar tot
zonder morren onderwierp , verviel hij hoogleeraar in de wiskunde werd aange-echter in eene droefgeestigheid , toen hij steld , welke waardigheid hij weldra met
zijne beste en oudste vrienden naar de die van hoogleeraar in de ontleedkunde
gevangenis en van daar naar het schavot verwisselde. Zijne werken zijn talrijk en
zag voeren. Hij zelf, toen bijkans tachtig van groote verdienste. BARTHOLINE schrijft
jaren oud , werd als een aristocraat aan - zich zelven de ontdekking der watervaten
geklaagd , en eensklaps in de gevangenis (nasa lymphatica) toe ; doch »ALLER geeft
geworpen , waar BARBIÉ DU BOCAGE , CHAM- die eer aan RUDBECK , een' verdienstelijk
PORT , DESAULNAIS , BAILLI , MALESHERBES en Zweedsch anatoom. Ten tijde van BARTHO.anderen hem waren voorgegaan. Na ver- LINE beschouwde men de lever als het
loop van 16 uren werd hij wel weder eenigste orgaan tot bloedmaking , eene
ontslagen ; doch de schrik had op zijne leer , welke hij in onderscheidene zijner
tot dusver ongekrenkte gezondheid den werken heeft bestreden. Zijne gezondheid
nadeeligsten invloed. Hij werd wars van veel geleden hebbende , legde hij in 1661
het lever, en alle letterkundige en weten - zijn hoogleerambt neder , en ging op het
schappelijke bezigheden. Opregt en onge- land wonen. Omringd van zijne boeken ,
veinsd van aard , mistrouwde hij niemand , hoopte hij het overschot zijns levens in
en smartelijk deed het hem aan , toen wetenschappelijke rust te slijten ; doch in
hij het oog voor de bedorvenheid van het 1670 werd zijn huis , zijne bibliotheek en
menschelijk hart niet langer kon sluiten. zijne handschriften eené prooi der vlamHij was gewoon te zeggen , dat revolutie men. Na deze ongelukkige gebeurtenis ,
den naam verdiende van revelatie , • hier- keerde hij naar Koppenhagen terug , waar
mede willende te kennen geven , dat de de koning hem tot zijn' lijfarts benoemde ,
omwenteling hem de boosheid der men- en , tot vermeerdering van zijn inkomen ,
schen had geopenbaard. Hij overleed den hem van alle belastingen vrij stelde. In
30 April 1795 te Parijs , in de armen 1675 verhief de koning hem tot lid van
van zijnen neef. Hij werd , volgens de den grooten raad van Denemarken , en
gewoonte van dien tijd , zonder eenige bewees hem steeds de hoogste achting.
plegtigheid ter aarde besteld. De gezamenlijke werken van BARTHOLINE
beslaan zes en zestig deden ; een der
BARTHELEMY's Oeuvres diverses , 2 deden
8vo. , Parijs 1798 , bevatten zijne levens- laatste heet : De Peregrinatione Medicá ;
beschrijving , opgesteld door een medelid en bevat een verhaal zijner reizen , met
der academie , alsmede Bene opgave zijner raadgevingen aan zijne beide zonen hoe
onderscheidene werken. het best niet voordeel te reizen. Hij stierf
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c.Ien 4 December 1680 , in den ouderdom
van zes en zestig jaren te Koppen/zagen,
nalatende vijf zonen en drie dochters , van
welke de meeste zich door hunne geleerd
talenten hebben onderscheiden. -leidn

(Encyclopédie nzéthodique.)
een geleerde
Jezuït , geacht als een der zuiverste en
schranderste schrijvers van Italië. Hij werd
in 1608 te Ferrara geboren , en begon
in 1650, op last van den Vader-Generaal
zijner orde , de geschiedenis der Jezuïten
te schrijven. IIij verdeelde zijn onderwerp
naar de verschillende deelen der wereld
waar zich de Jezuïten hadden gevestigd.
Hij begon met Azië : Istoria delta Cornpagnia di Gesis , l'Asia , paste prima , zeker het belangrijkste zijner werken. De
snelle verspreiding van het Christendom
in Japan en de geheele uitdelging van
hetzelve door vuur en zwaard , zijn merk
geschiedkundige gebeurtenissen,-wardige
welke daarin breedvoerig worden vermeld.
Dit boek bevat vele belang) ijke bijzonder
schrijver is eerlijk en gemoe--hedn;
delijk , schoon soms overdreven op het
punt van bovennatuurlijke werking. Hij
ontleent zijne daadzaken uit oorspronkelijke bescheiden , en toont scherpzinnig de
fouten aan, welke de Christenen begingen,
en die hunnen ondergang hebben veroorzaakt. Hij geeft eene zeer goede beschrijving van liet karakter en de gewoonten
der Japannezen. Zijne gansche geschiedenis
der Jezuïten beslaat zes deelen folio , en
zijne andere werken zijn in drie kwarto
deelen verzameld. Hij stierf in Januarij
1685 te Rome , zeven en zeventig jaren
oud.
(MAllUCHELLI , Scrittori d'Italia.)
BARTOLI , (DANIELE) ,

,

BARTOLOZZI , (FRANCESCO) . Deze
vermaarde graveur werd in 1730 te Florence geboren , schoon sommigen den tijd
zijner geboorte vroeger stellen. Hij ontving zijn eerste onderwijs in het teekenen
op de Florentijnsche academie , onder
GAETANO BIAGIO en IGNAZIO HUGFORD. Later
legde hij zich op de graveerkunst toe , en
stak in 1764 naar Engeland over , waar
bij lid werd van de Koninklijke Academie.
De voortbrengselen van dezen kunstenaar
zijn menigvuldig en worden hoog geschat.
Armoede echter noodzaakte hem in 1802
de uitnoodiging van den prins-regent van
Portugal , om zich tegen eene jaarwedde
te Lissabon te vestigen , aan te nemen.
Hij stierf aldaar in den ouderdom van 88
jaren. Weinige graveurs hebben grooter
roem verworven dan BARTOLOZZI ; hij had
het geluk gedurende zijn leven op prijs
geschat te worden. Wanneer men het
groot aantal zijner werken in aanmerking
I.

neemt , en de graagte waarmede zij werden ontvangen , schijnt het zonderling,
dat hij zich geen onafhankelijk bestaan
heeft weten te bezorgen. Zijn karakter
wordt ons als hoogst beminnelijk beschreven , en als een bewijs zijner edelmoedige
geaardheid verhaalt men onder anderen,
dat hij ongevergd , zonder eenige belooning, , eene gravure voltooide , welke begonnen was door RYLAND , toen deze , om
valschheid in geschriften , ter dood ver
Verscheidene leerlingen van-ordelwas.
BARTOLOZZI hebben zich beroemd genaakt,
onder anderen , CHEESMAN , SIIER`VIN , TOMKISS en de beide VENDRAMINI.
(ARNOLD'S

Annals of the Arts.)

BARTON , (BENJAMIN SMITH), werd
in het jaar 1766 te Lancaster in Pensylvanië geboren. Zijn vader was een eer
episcopaal geestelijke , die zijnen-wardig
tijd verdeelde tusschen de pligten van zijn
heilig ambt en de beoefening der natuurlijke historie , inzonderheid de mineraal kunde. Ongelukkig stierf hij vroegtijdig,
en liet zijne kinderen zoo slecht verzorgd
achter, dat het eerste gedeelte van het
leven van zijnen zoon BENJAMIN eene onophoudelijke worsteling was niet armoede
en gebrek. Zijn geest echter was te veerkrachtig , om onder dezen tegenspoed te
bezwijken. Door oppassendheid , vlijt en
ongewone vorderingen in zijne studiën ,
won hij eindelijk de genegenheid van zijnen
oom Dr. RITTENHOUSE , die hem verder tot
vader en beschermer verstrekte. BARTON
legde zich met ijver op de geneeskunde
toe , en vergezelde in 1785 zijnen oom en
andere Amerikaansche commissarissen , om
de westelijke grenzen van Philadelphia te
bepalen. Op deze reis had hij de beste
gelegenheid , om de zeden en gewoonten
der Amerikaansche Indianen , hunne geschiedenis en hunne gewone geneesmiddelen na te gaan. Door deze nasporingen
verwierf hij zich eenen loffelijken naam.
Op den ouderdom van een en twintig
jaren stak BARTON over naar Schotland,
om te Edinburg zijne studiën in de geneeskunde te voltooijen. Hier behaalde
hij den prijs op de uitgeschrevene vraag
over de gcneeskrachten van het bilzenkruid. Na zijne terugkomst uit Europa,
zette Dr. BARTON zich te Philadelphia ne
bekwam weldra eene aanzienlijke-der,n
(praktijk. Op den ouderdom van vier en
twintig jaren werd hij aan het Collegie te
Philadelphia als professor in de natuurlijke
historie en botanie aangesteld , en was
alzoo de eerste onderwijzer in de natuurlijke wetenschap in de Nieuwe Wereld.
Dit hoogleeraarambt bekleedde bij loffelijk
8
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gedurende zes en twintig jaren , versprei- « Ik zeg u , » antwoordde zij , « dat het
dende jaarlijks over al de Amerikaansche «niet in het leven blijft ; de dood van het
Staten een aantal kundige natuurkenners, « kind is mij in eene verschijning geopendie den roem der Amerikanen in dit vak « baard. » Het kind stierf , en van nu af
ook bij vreemde natiën hebben gevestigd. werd ELIZABETH beschouwd als iemand door
den Hemel met de gave der voorspelling
Dr. BARTON was gewoon te zeggen : « Ligt
hinderlijkste trek in-«gelovihds begunstigd. Kort daarna werd zij opgeno« het karakter van een' natuurkundige men in het klooster van het Heilige Graf
« zoowel als van den geschiedschrijver. te Canterbury , en werd non. Nu geschiedden er allerhande mirakelen ; doch bare
á De invloed daarvan wordt dikwijls gedu• rende eenige eeuwen gevoeld en voort- voorspelling , dat koning HENDRIK VIII bingeplant . » Toen hij in ruimere omstan= nen zeven maanden zou sterven , bijaldien
digheden verkeerde , vergat Dr. BARTON hij zijne gemalin CATHARINA VAN ARRAGON
niet van hoe veel waarde hulp en bijstand verstiet , om ANNA BOLEYN te kunnen huwaren voor die beoefenaren der weten wen , kostte haar en vijf medepligtigen
tegen behoefte te kampen heb -schap,die het leven. HENDRIK VIII liet haar voor de
Ook dacht hij altijd met innige-ben. Star-kamer te regt staan , welke haar ver
om als bedriegster bij het St.-ordel,
dankbaarheid aan zijnen oom RITTENHOUSE.
Ik zou de ondankbaarste der menschen Paulus-kruis boete te doen. Dit geschied
« zijn , w zeide hij , « indien ik niet er- zijnde , werd zij in verzekerde bewaring
« kende , dat DAVID RITTEN.HOUSE mij in gehouden , en zoodra de uitkomst hare
R staat heeft gesteld , om der menschheid
voorspelling had geloochenstraft , van hoog
« nuttig te zijn. » Dr. BARTON stierf in verraad beschuldigd , en , door toedoen
1815 , hebbende eene loopbaan afgelegd des konings, op den 21 April 1534 op
niet minder roemvol voor hemzelven dan Tyburn met vijf priesters onthoofd.
(Penny Encyclopaedia) .
nuttig voor zijn vaderland. Zijne geschriften hebben meestal betrekking op de naBABUFFALDI , (JEROME) , een Italituurlijke historie en de oudheden van aansch dichter en letterkundige , werd in
Noord - Amerika. Ook schreef hij een ele- 4675 te Ferrara geboren , en stierf in
mentair werkje over de botanie , hetwelk 1753. Zijne werken, in zijne moedertaal
van zijne naauwkeurigheid en diepe ken- en het Latijn , bedragen meer dan honnis getuigt.
derd , waaronder vijf tooneelspelen. Zijn
(Biographical sketch of Professor BARTON.) dichtstuk Il Canapaja , waarvan de henBARTON, (ELIZABETH) , « de heilige nepteelt het onderwerp uitmaakt, wordt
maagd van Kent. » Zij komt eerst in voor zijn beste werk gehouden , en als
1525 voor als dienstmaagd in eene her- een der beste Italiaansche leerdichten beberg te Alding-ton in Kent , waar zij eenige schouwd.
(Dictionary of Biography).
vermaardheid verkreeg van heiligheid en
wondergaven te bezitten. Zij was met de
BASEDOW, JOH. BERM!.), een
vallende ziekte gekweld , en in de ver- Duitsch wijsgeer en opvoedkundige , werd
helling harer kwaal , gaf zij aan hare ge- in 1723 te hamburg geboren , waar zijn
waarwordingen in onzamenhangende woor- -vader pruikmaker was. De jonge BASEDOW
den en uitroepingen lucht. De pastoor der studeerde te Leipzig , van waar hij als
parochie , RICHARD MASTER, maakte hiervan huisonderwijzer naar Holstein trok. In
gebruik , om het volk te doen gelooven , 1753 werd hij professor in de zedekunde
dat zij een werktuig was der goddelijke en schoone wetenschappen te Soroe , en
openbaring. Dit denkbeeld , hetwelk wel
in 1761 leeraar aan het Gymnasium te
ingang vond , werd niet weinig be--dra Altona. Eene der hoofdbemoeijingen van
gunstigd door dien bijgeloovigen eerbied, BASEDOw's leven was eene hervorming in
welke de onwetende menigte dikwijls koes- het toenmaals gebrekkig stelsel van optert voor personen , wier verstandelijke voeding te bewerken. De verschijning van
vermogens gekrenkt zijn. MASTER en Dr. den Emile van ROUSSEAU gaf hem daartoe
BOCKING , een monnik van Canterbury , na
den eersten stoot. Aan talent en kracht
haar weldra onder hun opzigt , en-men ontbrak het kern niet ; ook ving hij dit
onderwezen haar in allerhande kunstena- werk met geestdrift aan. Eenige vorrijën. Eene gelukkige voorspelling werkte sten en bijzondere personen stelden te
de algemeene begoocheling in de hand. zijner beschikking E 5,000 Rijksdaalders,
Een kind van den herbergier ongesteld om de kosten te dekken van zijn grond
hetwelk , na Bene hoogdravende-werk,
geworden zijnde , toen ELIZABETH op nieuw
door hare kwaal werd aangevallen , vroeg aankondiging, in 1774 met 100 platen,
zij , bijkomende , of het kind dood was. in het Duitsch , Fransch en Latijn ver
jeugd ontving hierin eerre-schen.D
Dien zeide haar , dat het kind nog leefde.
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BASIL--BASILIUS.
menigte voorstellingen uit het werkelijk
leven , teh einde de oogen te verlustigen
en bij haar wereldburgerzin te ontwikkelen. Naar zijn opvoedingsstelsel werd in
1774 te Dessau eene modelschool opgerigt , welke echter meer beloofde dan gaf,
wijl BASEDOW wel eens door heerschzucht
den moed zijner medearbeiders uitbluschte.
Intusschen was de invloed groot , dien
BASEDOW , door zijne wijsgeerige en opvoedkundige schriften , op de denkwijze
zijner tijdgenooten uitoefende. BASEDOW
behoort alzoo tot de merkwaardigste mannen zijner eeuw ; hij stierf in 1790 te
Naagdenburg. (Conversations-Lexicon).
BASIL , of BASILIUS, uit hoofde van
zijne uitstekende geleerdheid en vroom
gewoonlijk ST. BASIL genoemd, werd-heid
in 326 te Cesarea in Capadocië geboren.
Na te Athene gestudeerd te hebben , onderwees hij eenigen tijd de redekunst , en
trad soms als pleitbezorger op, Deze
bezigheden verwisselde hij echter tegen
den geestelijken stand , en werd de stichter van een klooster in Pontus. In 370
werd hij tot bisschop van Cesarea gekozen , welke waardigheid hij met veel godsvrucht en zelfopoffering vervulde. Zijn
gestel door Bene te strenge leefwijze veel
geleden hebbende, stierf hij den 1 Januarij 379. Zijne werken beslaan drie deelen folio. De briefwisseling van LIBA OUS
en BASILIUS is gedrukt door J. C. WOLF,
Angst. 1738 , 1 d. fol. Schoon LIBANIUS
geen Christen was , schijnt zulks de goede
verstandhouding tusschen BASILIUS en den
schoolmeester van 4ntiochië niet gestoord
te hebben. BASILIUS zond LIBANIUS verscheidene Capadocische kweekelingen met
brieven van aanbeveling.
(MORÉRI , Diclionnaire historique.)
BASILIUS , de Macedoniër , keizer van
Konstantinopel , werd in het begin der
negende eeuw in een dorp van Macedonië
van arme ouders geboren. 0p den ouderdom van vijf en twintig jaren begaf hij
zich naar Konstantinopel , om beter fortuin te zoeken. Hier vond hij een' vriend
in den prioor van een klooster , waar hij
Bene schuilplaats zocht ; deze bezorgde
hem eene betrekking bij Benen officier aan
het hof van keizer frUCIIAEL III. Weldra
won hij de gunst des keizers zelven en
werd diens kamerheer. In 866 verkoos
MICHAEL hem tot medekeizer. In deze
hooge betrekking waagde BASILIUS het,
zijnen keizerlijken vriend en ambtgenoot
over diens wreedheid en losbandigheid
ernstig te onderhouden. MICHAEL hierover
verbitterd , zocht zich van hem te ontslaan , maar werd hierin door BASILIUS

voorgekomen , die, met behulp van eenige
andere officieren , op zekeren avond dat
de keizer geheel bedwelmd naar zijne kainer ging , hem in zijn bed vermoordde.
BASILIUS, nu tot keizer uitgeroepen ,
regeerde met de meeste regtvaardigheid.
Hij herstelde de orde in het rijk , en begon aan het bijeen verzamelen van een
wetboek, hetwelk door zijnen opvolger
LEO werd voltooid, doch den naam van
Basilica heeft behouden. Hij riep in 869
Gene algemeene kerkvergadering te Kon
bijeen, welke eene tijdelijke-staniopel
verzoening tusschen de Oostersche en
Westersche kerken bewerkte. Roemrijk
voerde BASILIUS oorlog tegen de Sarracenen , bemagtigde Klein -Azië , en breidde
zijne magt tot over den Eufraat uit. Hij
sloot een verbond van vriendschap niet
de Russen te Kio f , en zond hun eenen
aartsbisschop , die velen tot het Christendom bekeerde. Sedert dien tijd erkenden
de Russen het gezag van de Grieksche
kerk. BASILIUS stierf in 886 aan Bene
wond , welke hem door een wild zwijn op
de jagt was togebragt. Hij liet een boek
na met raadgevingen aan zijnen Zoon LEO,
hetwelk in zes en dertig korte hoofdstukken is verdeeld , en vele goede grondregelen voor zijn gedrag behelst.
(Penny Cyclopaedia.)
BASILIUS II was de zoon van ROIIANUs
den jongeren, keizer van Konstantinopel.
Door den vroegtijdigen dood zijns vaders
(963) ontstonden er vele onlusten in het
rijk. De gansche -regering van BASILIUS was
een aanhoudende oorlog tegen de Sarracenen , de Bulgaren ,- de Slavoniërs , keizer OTTHO III en de Longobardische hertogen van Benevento. De oorlog tegen de
Bulgaren was vooral hardnekkig , durende
van 981 tot 1014 , toen BASILIUS den
Bulgaarschen koning SAMUEL versloeg , en
het land rondom Philippopolis verwoestte.
In zijnen optogt , door 15,000 gevangenen
belemmerd , verdeelde BASILIUS hen in
benden van 100 man , en liet hun toen
de oogen uitsteken , behalve slechts één
enkel man van elke bende , ten einde
zijnen inedgezellen den weg te kunnen
wijzen. In dezen toestand keerden zij naar
hunnen koning SAMUEL terug , die op het
Bezigt dezer ongelukkigen in zwijm viel, en
twee dagen later overleed. De geschiede
keizerrijk is bijkans-nisvahetGrkc
niets anders dan eene geschiedenis van
afgrijselijkheden. WLADIMIR , groothertog
der Russen , huwde BASILIUS zuster , nadat
hij in 988 zich had laten doopen , en de
afgoderij in zijne staten afgeschaft. BAssLIUS stierf, na eene vijftigjarige regering,
in 1025. Hij werd opgevolgd door zijnen
8*

BASING--I ASKER.
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broeder CONSTANTIJN

,

die reeds in naam

zijn ambtgenoot was, maar geen gezag
had uitgeoefend. BASILIUS was een groot
en gelukkig krijgsman , maar onmenschelijk , roofgierig en heerschzuchtig. Hij
perste zijnen onderdanen schattingen af,
om koffers met goud gevuld achter te
laten.

(Ilistoire dit Bas-Empire.)

BASING , JOHN) , Of BASINGSTO-

cults ,

dus genoemd naar Basingstoke,
zijne geboorteplaats in Ilampshire , was in
zijnen tijd een buitengewoon personaadje.
Schoon de tijd zijner geboorte onzeker is,
weet men , dat hij in het jaar 1230
leefde , en niet alleen , volgens de gewoonte
dier dagen , te Oxford en te Parijs studeerde , maar zelfs te Athene , eene zeldzame zaak , wijl de Engelsche studenten
nooit verder kwamen dan Rome en Venetië. Te Athene oefende hij zich in de
wetenschappen onder CONSTANTINA , de dochIcy van den aartsbisschop dier stad. Bij
zijne terugkomst bragt hij verscheidene
Grieksche handschriften mede , en maakte
in Engeland de Grieksche getalmerken
bekend, alsmede derzelver beteekenis en
waarde. Wij laten hier de figuren in facsimile volgen.

11111 4 1 .I

I . a. m. rv. V. vi, vn. vnc Ix.

X. xx. XXX. XL. li. ix. I3x. LXXX.xC.

Het is ons echter niet gebleken , dat
de Grieken gewoon waren zich in den
dagelijkschen omgang van deze getalmerken te bedienen. JOIIN BASING overleed in
het jaar 1252 , nadat hij eenige jaren
aartsdeken van Londen en vervolgens van
Leicester geweest was. Zijne werken zijn :
1. Doctarum Concionum liber unus. 2. Parlicielae Sententiarurn per distinctiones.
3. Donates Graecorum ; eene vertaling,
waarschijnlijk bestemd tot bet onderwijs in
de Grieksche taal , even als de spraakkunst van DONATUS voor het Latijn. 4. Concordia Evangeliorum. Men w i1 dat hij
nog andere werken zou hebben geschreven , waarvan de titels zijn verloren ge-

gaan.

PITS ,

De illustr. Angel. script)

BASKERVILLE, (JOHN) , een beroemd
boekdrukker , in 1706 te Wolverley , in
het graafschap Worcester , geboren. Het
blijkt niet, dat hij tot een bijzonder vak
werd opgeleid. Wij treffen hem in 1726

aan als schoolmeester te Birmingham en
,

in 1745 als verlakker , met welk beroep
hij een aanzienlijk vermogen bijeengaarde.
Zijn smaak voor letteroefeningen en de
kunsten daarmede in verband staande,
deden hem zijne aandacht vestigen op de
verbetering en volmaking der boekdruk
BASKERVILLE bragt de kunst om-kunst.
letters te gieten tot grootere volkomenheid. Men zegt, dat hij 600 pond ster
kwijt was , vóórdat hij ' ééne enkele-ling
letter had, die hem beviel , en eenige
duizenden , vóórdat hij eenig voordeel
trok uit eene onderneming , waaraan hij
zijn vernuft en zijn vervlogen had ten
koste gelegd. Hij maakte zijn' eigen inkt,
drukpersen , ramen , gietvormen en al
wat tot het drukken benoodigd is. Het is
hoogstwaarschijnlijk, dat zijne bedrevenheid in het verlakken , ook wel iets heeft
toegebragt tot de schoonheid zijner typographische voortbrengselen. Men weet ,
dat hij eene reeks van heete koperen
platen gebruikte, waar tusschen de afgedrukte vellen werden gelegd , om er de
vochtigheid uit te drijven , waardoor de
gansche oppervlakte een glanzig aanzien
verkreeg. De letters van BASKERVILLE zijn
in het algemeen rank en keurig van
vorm. Hij vereenigde op eene gelukkige
wijze de sierlijkheid van PLANTIJN met de
duidelijkheid der ELZEVIERS. Ook was hij
uitermate kiesch in de keus van zijn papier
en inkt. Hij gebruikte meestal Hollandsch
papier, en zijn inkt had eenen eigenaar
zachten glans naar het purper hel--digen
lende.
BASKERVILLE schijnt echter met zijne
drukkerij geene goede zaken gemaakt te
hebben , schoon zijne werken thans op
hoogen prijs geschat worden , vooral zijne
uitgaven van eenige klassieken. In 1762
schreef BASKERVILLE aan WALPOLE : « Ik
« ben mijne drukkerij hartelijk moede ,
« en het berouwt mij haar ooit opgerigt
« te hebben. » Na 1765 kwam er niets
meer van zijne pers. De letters werden
voor 3700 pond sterling verkocht aan
BEAUMARCHAIS , die er zich van bediende
voor de uitgave van VOLTAIRE'S werken.
BASKERVILLE komt den roem toe , de verlak- en boekdrukkunst tot eene grootere
volkomenheid gebragt te hebben. Hij was
een man van talent , maar tevens van
grillige inborst. De paneelen van zijn
rijtuig waren zoo vele schilderstukken,
waarvan elk eene zijner beroepsbezigheden
voorstelde. Volgens zijn' uitersten wil
werd hij begraven in zijnen tuin onder
een kegelvormig metselwerk, hetwelk in
1791 , gedurende een oproer te Birmingham , werd verwoest. In 1820 werd de
boden doodkist door eenige werklieden,
-

BASNA—BASSI.

die zand kwamen wegspitten , ontdekt en
geopend. Het lijk was nog geheel gaaf,
hetgeen men aan de volkomene afsluiting
van lucht toeschreef. Het doodkleed was
ongeschonden en uitermate blank, en een
lauwertak op de borst van het lijk nog
ondgedeerd, schoon verwelkt.
HANSARD's

Typographia.)

BASNAGE DE BEAUVAL , (JACQUES).

Weinige geslachten hebben zoo vele beroemde geleerden opgeleverd als het geslacht van BASNAGE. Verscheidene leden
van dit geslacht waren ijverige en bekwame voorstanders van het Protestantismus in Frankr ij k. Het onderwerp van dit
artikel verdient vooral vermelding. JACQUES
DE BASNAGE , de oudste zoon van IIENBI ,
zag den 8 Augustus 1653 het levenslicht
te Rouen in Frankrijk. Nog zeer jong
werd hij naar Saumnur gezonden , om onder den vermaarden TANNEGUI Of TANAQUIL
LE FÈVRE te studeren ; hij werd de geliefdste kweekeling van zijnen meester.
LE rEVEE zocht hem van het predikambt
afkeerig te maken. « Gij kent dit ambt,))
zeide hij tot hem, « van de schitterende
« zijde , en weet niet hoezeer het sedert
« deszelfs instelling is in verval geraakt.
« Geloof mij , gij zijt een te eerlijk man,
« om een geestelijke te worden. Gij zijt
« te opregt om deze bediening uit te oefe« nen , gelijk zulks thans geschiedt , en
« uwe openhartigheid zou u de vijand« schap van liet meerendeel uwer ambtgenooten berokkenen. » Deze raad zijns
meesters bragt echter den kweekeling niet
aan liet wankelen. Op den ouderdom van
zeventien jaren ging hij naar Geneve ,
reeds zeer bedreven in de Grieksche en
Latijnsche letterkunde , en bekend met
de Spaansche , Italiaansche en Engelscbe
talen. Naar Rouen teruggekeerd , werd
hij in 1676 predikant der hervormde kerk
dier stad. Hij huwde in 1684 ANNA DU
MOULIN.

De kerk te Rouen in de maand Junij
1685 op hoog gezag gesloten zijnde, ver
BASNAGE van den koning verlof zich-kreg
naar Bolland te begeven. Hij vestigde
zich te Rotterdam , werd aldaar spoedig
predikant , en in 1691, door den invloed
van den raadpensionaris IIEINSIUS , naar
den Haag beroepen. hier vervulde BASNAGE
niet alleen met onverwoeiden ijver de
pligten van zijn heilig ambt , maar werd
dikwijls in staatkundige aangelegenheden
geraadpleegd. Hij was de spil cener geheime onderhandeling , gevoerd door den
maarschalk VAN UXELLES , gevol magtigde
van den koning van Frankrij k op het
congres te Utrecht, en kweet zich in
deze zaak met zoo veel bekwaamheid,
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dat hij naderhand in onderscheidene onderhandelingen werd gebruikt. De kardi.
naal VAN BOUILLON , die destijds in Holland
was , en in BASNAGE groot vertrouwen
stelde , deelde hem al zijne bemoeijingen
niet de Staten mede. De abt (naderhand
kardinaal) DUBOIS in 1 716 in den Haag
zijnde , om over een verwerend verbond
tusschen Frankr ij k , Engeland en de Alge
te handelen , ontving van-menSta
den hertog VAN ORLEANS , regent van
Frankr ij k , bevel , om in alles den raad
van BASNAGE in te winnen , en daarnaar
zijne stappen te regelen. Dit verbond
kwam den 14 Januarij 1717 tot stand.
De diensten , welke BASNAGE bij deze gelegenheid bewees , werden beloond met
de teruggave van al zijne vorige bezittingen in Frankrijk.
BASNAGE was persoonlijk de vriend van
den raadpensionaris HEINSIUS. Hij onder
briefwisseling met onderscheidene-hield
vorsten , staatslieden en geleerden in
Frankr ij k , Engeland , Duitschland en Italië. BAY LE , die hem naar waarde wist te
schatten , noemde BASNAGE , toen nog
slechts 19 jaren oud, eene levende bibliotheek. Hij was bemind bij Protestant en
Katholijk , en verdiende zulks om zijne
zachtmoedigheid en verdraagzaamheid. Daar
BASNAGE veel met aanzienlijke mannen had
verkeerd , bezat hij Gene beschaafdheid van
manieren , welke zelden bij geleerden
wordt aangetroffen. Eerie volledige opgave
zijner merken zou eene lange lijst beslaan.
Zijne Jaarboeken der vereenigde Neder
van den Munsterschen tot om--lande,
streeks den Nijmeegschen vrede (Annales
des Provinces Unies) , verdienen opmerking , schoon hij hier en daar heeft mis
Voorts heeft men van hem eene-getas.
Kerkelijke Geschiedenis (gedeeltelijk tegen
BOSSUET) en eene Geschiedenis der Joden ,
benevens Joodsche oudheden. Zijne gezondheid , welke tot het jaar 1722 ongemeen goed was geweest , begon af t&
nemen. Hij stierf den 22 September 1723.
in den ouderdom van een en zeventig
jaren. Hij liet eene Benige dochter na,
welke gehuwd is geweest niet st DE LA
SABBAz , minister van oorlog van den koning van Polen.

, lllérnoires pour servir a' l'histoire des honnnes illustres.)

(NICEBON

BASSI , (LAURA MARTA. CATHARINA)

(door haar huwelijk % ERATTI) , was eene
ltaliaansche dame , in 1711 te Bologna
geboren. IIare talenten werden door eene
uitstekende opvoeding gelukkig ontwikkeld. Op den ouderdom. van een en twintig jaren verdedigde zij in het openbaar
eerie thesis in de wijsbegeerte , en be-
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kwam den graad van doctor. De senaat
harer geboorteplaats bood haar het hoog
wijsbegeerte aan , het--lerambtind
welk zij tot aan haren dood (1778) met
roem bekleedde. Zij was zeer bedreven
in het Grieksch, de bovennatuurkunde,
wiskunde, algebra en natuurlijke wijsbegeerte. Ook wil men, dat zij een helden
heeft geschreven. Zij was Bene on--dicht
besprokene , beminnelijke , deugdzame
vrouw.
(Dictionary of Biography.)
BASSOMPIERRE , (FRANCOIS) , maar -

schalk van Frankrijk en kapitein -generaal
der Zwitsersche lijfwacht , werd den 12
Februarij 1579 in Lofharingen geboren.
De geslachtnaam was oorspronkelijk BETSTEIN Of BASSENSTEIN , verfranscht in BASSOMPIERRE. In 1598 Italië en Duitschland
bezocht hebbende , kwam hij te Parijs,
en werd aan het hof met de uiterste voor
ontvangen , wijl zijn vader,-komendhi
een man van moed , in den slag van
Ivry , even als HENDRIK IV , was gewond
geworden. In een ballet , hetwelk eenige
jongelingen hadden ontworpen , om HENDRIK eenig genoegen te verschaffen , na
hij van eene ernstige ziekte hersteld-dat
was, vervulde BASSOMPIERRE eene rol. De
luimige wijze waarop de ziekte en hare
genezing werden voorgesteld , bragten
's vorsten lachspieren in beweging, en vooral
trok BASSOMPIERRE IIENDRIKS aandacht. Hieruit ontsproot tusschen deze beide mannen
eene warme vriendschap , en BASSOMPIERRE
werd van dit oogenblik niet hart en ziel
Franschman. In 1602 en 1603 trok hij
te veld tegen den hertog van Savoije en
de Turken, en in 1609 stond hij op bet
punt om zich in het huwelijk te begeven
met de schoonste vrouw in Frankrijk , de
dochter van den connetable MONTMORENCY.
Reeds was aller toestemming tot dit huwelijk gegeven,' toen koning HENDRIK de
verloofde schoone voor het eerst zag,
op haar verliefde en BASSOMPIERRE aan de
hertogin VAN AUMALE uithuwelijkte. BAsSOMPIERP.E wist dat tegenstribbelen vruchteloos zou zijn, en was een te voorzigtig
hoveling , om 's konings vriendschap om
eene vrouw te verbeuren. BASSOMPIERRE
onderscheidde zich in den oorlog , minder
door zijne krijgsbekwaamheden dan door
zijn opgeruimd en schertsend karakter en
onversaagden moed. LODEWIJK XIII verhief hem tot maarschalk, doch den heerschzuchtigen kardinaal RICHELIEU eenige ergernis gegeven hebbende , werd hij in de
Bastille geworpen , waar hij twaalf jaren ,
en wel tot 1643 , opgesloten bleef. Hij
stierf aan eene beroerte in 1646. BAsSOMPIERRE was een man van fraaije ge-

stalre, een ongemeen innemend voorkonten
en zoo zeer de lieveling der hof jonkvrouwen , dat hij meer dan zes duizend minnebrieven der aanzienlijkste vrouwen ver
toen hij vernam , dat men hem-brande,
gevangen wilde nemen. Hij schreef zijne
eigene Gedenkschriften , alsmede de bij
zijner gezantschappen en de-zonderh
Aanmerkingen op het leven van HENDRIK IV
en LODEWIJK XIII van DUPLEIX. Er is echter in al zijne geschriften geen enkele
trek waaruit men kan besluiten , dat hij
de geestigste mart zijner eeuw was , zoo
als sommigen hem hebben willen doen
voorkomen.

(Mé►noires du maréchal de

BASSOMPIERRE.)

BAST , (FRIEDRICH JACOB) , een uit-

stekend geleerde , werd omtrent den jare
177 in Hessen-Darmstadt geboren. Hij
ontving het eerste onderwijs van zijnen
vader te Bouxviller , doch studeerde later
aan de hoogeschool te Jena , onder de
professoren GRIESBACH en SCHiTZ. Zijne
eerste lettervrucht was eene verklaring
van PLATO'S Symposion , welke in 1796
gevolgd werd door eene proeve van de
brieven van ARISTAENETUS. Hij leefde destijds te Weenen , waar hij tot het gevolg
behoorde van den resident van HessenDarmstadt. In de keizerlijke bibliotheek
aldaar, vond hij een handschrift van
ARISTAENETUS , welke gewigtige bijdragen
bevatte , om den tekst van dien schrijver
te verbeteren. De landgraaf van flessenDarmstadt benoemde hem later tot legatie-secretaris op het congres van Radstadt,
en plaatste hem eindelijk in dezelfde hoedanigheid bij den baron vos PAPPENHEIM ,
zijnen afgezant te Parijs.
BAST maakte zich zijn verblijf te Parijs
ten nutte , om een aantal Grieksche manuscripten af te schrijven , die onlangs
uit het Vatikaan naar Frankrijk waren
overgebragt. Over de belangrijkheid zijner oordeelkundige navorschingen , kan
men het best nazien zijne Lettre critique
a M. J. F. BOISSONNADE sur ANTONINUS LIBERALIS , PARTHENIUS ei ARISTÉNETE , 8VO. Paris
1805. BAST stierf den 15 November 1811
te Parijs , aan de gevolgen eener beroerte.

(Biographie universelle , supplém. Tom.
57. 8vo. Paris 1834.)
BASTWICK , (JOHN) , een geneeskundige , in 1593 te Wriule in Essex
geboren. Hij studeerde te Cambridge, en
bekwam zijnen graad te Padua. De hoofden der kerk in zijne geschriften aangevallen hebbende , werd hij tweemaal in
regten vervolgd ; de eerste maal veroordeelde men hem tot eene zware boete en
gevangenisstraf , en de tweede maal om

BATE--BAUDE.
twee duizend pond sterling te betalen ,
zijne ooren aan de kaak te verliezen en
eene levenslange gevangenschap te ondergaan. In 1640 werd hij echter door het
Huis der gemeente ontslagen , en voor
zijne verliezen schadeloos gesteld. Hij stierf
omtrent den jare 1650.
(Dictionary of Biography.)
BATE , (GEORGE) ,

werd in 1608 te

Maid's Morton , in het graafschap Buckingham, geboren , en studeerde te Oxford. Zoo groot was zijne buigzaarheid
vaal karakter en grondbeginselen , dat hij
achtervolgens lijfarts was van KAREL I,
OLIVIEK CROMWELL en KABEL II. Hij was
een der eerste leden van het koninklijk
genootschap. BATE stierf in 1669. Zijn
hoofdwerk is een verhaal in het Latijn
van den burgeroorlog , ten titel voerende:
Elenchus Motuuin , Ççc. Ook wordt hem
de koninklijke Apologie toegeschreven.

119

BATONI, (P0NPEJUS), een Italiaansch
schilder , geboren in 1708 te Lucca , die
reeds in zijne vroegste jeugd blijken gaf
van grooten aanleg voor deze bewonderenswaardige kunst. Hij bespiedde met
eenen schranderen blik de natuur , de
schoone modellen der ouden en de werken
van RAPIHAEL. Weldra kon hij aan de menigvuldige aanvragen , om schilderstukken
voor kerken en gehoorzalen, niet spoedig
genoeg voldoen.. Ieder wilde iets van zijne
hand hebben. Hij wordt als de hersteller
der moderne Romejnsche school beschouwd.
Men overlaadde hem met eer en rijkdommen , en keizer JOZEF verhief hem tot den
adelstand. Deze groote meester stierf

in 1781. (Nouvelle biographic classique.)
BAUDART, (WILLEi), werd te Deinse,

eene kleine stad in Oost - Vlaanderen, geboren. Zijne ouders de protestantsche gods(Dictionary of -Biography.)
dienst toegedaan zijnde , moesten hun
BATHURST, (ALLEN), oudste zoon van vaderland verlaten, en vlugtten naar Embvan sir BENJAMIN BATHURST , gouverneur den. De jonge BAUDART beoefende aldaar
der Oostindische compagnie, werd in 1684 vlijtig het Latijn, Grieksch en Hebreeuwsch.
te Westminster geboren. hij stamde af Vervolgens studeerde bij in de godgeleerdvan een oud geslacht uit Luneburg , het- heid , en werd predikant te Sneek en later
welk in eene plaats, Barters geheeten , te Zutphen. De Dordsche synode benoemde
gevestigd was , en in vroegere tijden zich hem in 1619 als nzedearbeider aan de
te Batters Hurst in Sussex nederzette. Ge- overzetting des Bijbels , welke binnen zes
durende de burgeroorlogen van York en jaren voltooid werd. Ook ondernam BAULancaster , verloor dit geslacht alle bezit
DART een vervolg te schrijven op de Gezelfs werd het kasteel geslecht.-tinge, schiedenissen der Nederlanden , van E. VAX
In 1699 kwam ALLEN BAT%IUR5T aan de METEREN ; hetzelve loopt tot op het jaar
hoogeschool te Cambridge , en zes jaren 1624 , doch is eerder als een fragment
later werd hem de staatkundige loopbaan der algemeene geschiedenis aan te merken.
geopend , wordende door den burg Ciren- Daarenboven maakte hij eene verzameling
cester tot lid van het Lagerhuis verkozen. van spreuken : Apophthegmata christiana,
In alle belangrijke aangelegenheden on- Amsterdam 1657 , 4to , alsmede 299 vierderscheidde hij zich door ijver en be- regetige Latijnsche verzen , op even zoo
kwaamheid. In 1711 werd hij door ko- veel prentverbeeldingen , voorstellende de
ningin ANNA tot pair verheven. Hij was oorlogen van Spanje en de Nederlanden.
een hevig bestrijder van WALPOLE'S be- Dit voert ten titel : Polemographia Belgica,
stuur , bij wiens val hij lid werd van den en is in het Fransch overgebragt , onder
geheimen raad. Bij de troonbekliwniing den naam van : Description des sièges , bavan GEORGE III , verkreeg BATHURST eene tailles , rencontres , etc. , durant les guerres
jaarwedde van 2000 pond sterling en, werd des Pays-Bas on de Nassau. De onverin 17 7 2 tot graaf verheven. Hij stierf op moeide BAUDART voerde tot zinspreuk t Lazijn buitengoed bij Cirencester, den 16 Sep- bor mi/ti quies (in den arbeid is mijne
tember 1775 , in den ouderdom van een rust). Hij stierf te Zutphen in den jare
en negentig jaren. Lord BATHURST was 1640 , zes en zestig jaren oud.
edelmoedig, heusch en een -verdienstelijk
(KOK , Vaderlandsch Woordenboek.)
letterkundige , hetgeen door zijne boezem BAUDELOQUE , (JEAN LOUIS) , een
vrienden POPE, SWIFT , PRIOR , uo E , CON- beroemd Fransch wondheeler en verlos GREVE , ARBUTHNOT , GAY en ADDISON wordt
kundige , werd in 1746 in Picardië gebobevestigd (1) (Penny Cyclopaedia.)

(1) Pops , onder anderen , heeft den derden brief
zijner Moral Essays aan lord 'BATHURSr opgedragen ,
en schetst • in de volgende regelen , het juiste oor
zijnen bescherm -delnrgtsohapidv
-her
aldus :
c(The sense to value riches , wvith the art
T' enjoy them , and the virtue to impart,

1Yot meanly nor ambitiousl7 pursued
Riot sunk by sloth , nor raised by servitude;
To balance fortune by a jest expense,
Join with economy nsagntficence;
With splendour , charity; with plenty health;
0 teach tic , BATatasr ! yet unspoiled by wealth
That secret rare , between the extremes to move
of mad-good nature, and of mean self-love.»
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BAUHIN--BAUMG AR.

nimen en de aanwijzing van haar oorspronkelijk vaderland.
(Penny Cyclopaedia.)
BAURIN, (GASPARD) , de broeder des
vorigen , werd in 1560 te Bazel geboren.
Hij bezocht de meeste landen van Europa,
met het doel om de voortbrengselen uit
het plantenrijk te leeren kennen, en zich
met den toestand der geneeskundige wetenschappen bekend te maken. , Naar Bazel teruggekerd , werd hij hoogleeraar voor
het Grieksch, de ontleedkunde en de botanie , deken der geneeskundige faculteit,
eerste geneesheer der stad en rector van
BAUSiN, (JEAN), een beroemd genees- de hoogeschool. Hij stierf in 1624. Zijne
kundige en plantenkenner , werd , volgens ontleedkundige werken zijn talrijk ; doch
SPRENGEL , in 154f te Bazel , of volgens
zijn roem berust op zijne botanische schrifanderen te Lyon geboren. Zijn vader was ten, waarvan de voornaamste zijn : Phyeen geneesheer van naam, en bestemde topinax en Pinax Theatri Botanici , hetzijnen zoon insgelijks voor het genees- welk een volmaakte sleutel is voor de
kundige vak ; hij plaatste hem bij FUCHSIUS, botanische kennis van dien tijd. Schoon
een beroemd kruidkundige in die dagen, de werken der beide BALIIN'S thans weien naderhand bij den beroemden CONRAD nig worden geraadpleegd , hebben zij echGESNER, dien bij op zijne onderscheidene
ter tot de vordering der kruidkunde veel
uitstapjes door Zwitserland vergezelde. La- toegebragt , en zijn door niemand dan door
ter bezocht hij verscheidene andere lan- LINNAEUS overtroffen.
(Penny Cyclopaedia.)
den van Europa , ten einde met derzelver
voortbrengselen uit het plantenrijk bekend
BAiïME, NICOLAS AUGUSTIN DE LA),
te worden , en bouwstoffen te verzamelen markies van Montrevel en maarschalk van
voor zijne Historia Plantarum , later in Frankrijk , werd in 1636 geboren , en onhet licht verschenen. In 1566 zette hij derscheidde zich van zijne vroegste jeugd
zich te Bazel neder , alwaar hij tot hoog - af door zijne vermetele stoutmoedigheid.
leeraar in ile redekunst werd verkozen. Naechter menigvuldigmaal den dood op
Eenige jaren daarna benoemde hem de het slagveld getrotseerd te hebben , stierf
hertog van Wurtemberg tot zijnen lijfarts, hij in 1716 van schrik , door een aller
bijgeloof veroorzaakt. Toen-belagchijkst
in welke betrekking hij in 1613 te Mompelgard (1Vlontbeilliard) overleed.
men bij ongeluk den inhoud van een zoutGedurende zijn leven gaf hij weinig vaatje over hem uitstortte , verbleekte hij,
belangrijks in 't licht, maar hield zich riep uit dat hij een dood man was , en
met onverdroten vlijt bezig , om de ver gaf vier dagen later den geest.
(Dictionnaire biographique manuel.)
kundigheden der kruidkundigen-spreid
BAUME, (ANTOINE), een der beroemdzijner dagen , tot eene zamenhangende
geschiedenis van het gansche plantenrijk ste Fransche kruidmengers en scheikundite brengen ; hij volgde hierin het plan gen , werd in 1'i8 te Senlis geboren,
door LOVEL afgebakend. Dit werk werd en stierf in 1804 in de nabijheid van Paeerst veertig jaren na zijn' dood , in drie rijs. Zijn gansche leven was toegewijd
deden folio te Yverdun, door zijn' schoon- aan de volmaking der scheikunde ; hij lebroeder Dr. CIIATRÉ , uitgegeven. Ofschoon verde vele artikelen in het Woordenboek
het niet vrij is van misslagen , bezat het voor kunsten en handwerken. Onder anechter voor dien tijd eene hooge waarde, dere werken is hij schrijver van : la
en kan aangemerkt worden als de eerste Chimie expérimentale et raisonneé ; —
stap, om de plantenkunde tot een regel les Eléments de pharmacie théorique et
stelsel te brengen. Het wordt-matig pratique en vele belangrijke Gedehkschri fthans slechts geraadpleegd door degenen ten. Ook is men hem eenen vochtmeter
die zich met de geschiedenis der botani- verschuldigd , welke door BRISSON heftig
sche ontdekkingen willen bekend maken; is aangevallen , maar die echter nog hedoch het zal altijd de sleutel blijven voor den voor de siroopen wordt gebruikt.
(Dietionnaire biographique manuel.)
de botanische werken , welke hetzelve zijn
BAU1IIGARTEN , (ALEXANDER GOTTvoorafgegaan. Volgens SPRENGEL verdient
de schrijver grooten lof , wegens zijne LIEB) , werd in 171 1k te Berlijn geboren,
vlijt in het verzamelen en beschrijven waar zijn vader hofprediker was. Hij stuvan planten , het ontwarren harer syno- deerde te Balie en werd een groot beren , en stierf den 2 Mei 1810. Zijne
vermaardheid was zoo groot , dat NAPOLEON hem tot eersten vroedmeester der
keizerin MARIA LOUISA aanstelde. Hij trachtte
zijne kunst te vereenvoudigen en het onnoodig gebruik van instrumenten te bestrijden. Zijne Grondbeginselen over de
verloskunde werden op zulk eene hooge
waarde geschat , dat dit werk op kosten
der regering werd herdrukt , ten einde
tot leiddraad te strekken voor vroedvrouwen ten platten lande.
(Manual of Biography.)

BAUTRU-13 ^X.
wonderaar van WOLF's wijsbegeerte, schoon
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tot de beroemde toonkunstenaren der vijf-

zij destijds als kettersch werd uitgekreten, tiende eeuw , en componeerde de eerste
en WOLF zelf genoodzaakt was Halle te opera welke men kent, en ten titel voerde:
verlaten BAUMGARTEN legde zich toe op La Converzione di S. Paolo (de bekeering
de beoefening der redeneerkunst en de van den heiligen PAULUS ) waartoe zekere
fraaije letteren. Onderzocht hebbende wat VERULANI den tekst had geleverd.
( Woordenboek der Zamenleving.)
men tot dus verre onder den naam van
fraaije letteren had verstaan , trachtte hij
BAVO , (ST,) , ook genoemd ALLOwIN ,
dit vak van studie tot vaste grondregelen gesproten uit een adellijk geslacht, in dat
te brengen. Hij vond het woord aesthetica gedeelte van Braband , bekend onder den
uit, hetwelk hij toepaste op de theorie naam van Hasban (thans Hesbaye) , leidde
van den smaak of de wetenschap van het in zijne eerste jaren een zeer ongeregeld
schoone. Vroegere schrijvers over dit on- leven ; maar zijne echtgenoot verloren
derwerp, hadden hoofdzakelijk hunne na- hebbende , begon hij over de wereldsche
vorschingen bepaald tot het schoone in zaken ernstig na te denken , ' kwam tot
de werken van kunst ; BAUMGARTEN strekte berouw en boetedoening. Hij zonderde
zijne onderzoekingen uit tot de hoedanig
zich af in eenen hollen boom , maakte ver
welke het schoone in het alge--hedn,
Mal--volgenshutibcvan
meen kenmerken , hetzij in natuur- of medun bij Gent, en voedde zich met wilde
kunstvoorwerpen en tot ons vermogen om kruiden en water. In het St. Pieterskloosdezelve op te merken. Hij verdeelde de ter van Gent terug komende , kreeg hij
wetenschap der aesthetiea in beschouwende van den abt verlof , om in een naburig
en werkdadige , en ontwikkelde het eerst bosch Bene nieuwe cel te maken. BAVO
zijne denkbeelden in zijne verhandeling: leefde daar als kluizenaar , zich alleen
Disputatio de nonnullis ad poma pertinen- met de onzigtbare goederen bezig houtibus en later in zijne Aesthetica. In 1740 dende. Hij stierf den 1 October omstreeks
'werd BAUMGARTEN professor in de wijsbe- het midden der zevende eeuw. ST. BAVO
geerte aan de hoogeschool van Frankfort werd tot beschermheilige der stad Gent
aan den Oder. Zijne aanhoudende studiën gekozen , waar men , hem ter eere, eene
ondermijnden allengs zijne gezondheid, en kerk bouwde , die nog zijnen naam draagt.
(Biographie dit royaume des Pays -Bas.)
sleepten hem in 1762 ten grave. Hij was
een diep denker , zeer ordelijk in de schik
BAX , (PAULUS en MARCELIS). Dit
zijner denkbeelden en naauwkeurig-king uitmuntend broederpaar behoort onder de
in derzelver uiteenzetting Zijn oudste wakkere voorstanders der Nederlandsche
broeder, SIEGMUND JACOB , studeerde ins- vrijheid , bij de afschudding van het Spaan
gelijks te Halle, en werd professor in de
juk. De geschiedenis onzes vader -sche
godgeleerdheid aan die hoogeschool. Deze
vermeldt eene groote reeks van-lands
voerde gewigtige verbeteringen in de stu- heldendaden dezer beide broeders , die
die der theologie te Halle in , en is aldaar wij hier , kortheidshalve , niet kunnin opin 1757 overleden.
teekenen. In alle bagchelijke onderne(Conversations-Lexicon.)
mingen waren zij steeds vooraan , en
BAUTRU , (GUILLAUME) , graaf van bewezen daardoor den lande gewigtige
Seran , werd in 1558 te Anger of volgens diensten. Zoowel in den slag van Turnhout
anderen te Parijs geboren. Hij vervulde als in dien van Nieuwpoort schitterde hun
onderscheidene staatkundige zendingen en heldenmoed heerlijk uit. Geen gevaar,
was lid der Fransche academie. BAUTRU hoe groot ook , deed ben beven. Nadat
had den naam van een geestig en snedig MARCELIS BAx de stad Lochem , door VER
man , en uit dien hoofde was hij aan het
belegerd , had helpen ontzetten, joeg-nuco
hof zeer welkom. Doch vele zijner boer hij de Spanjaarden na , en werd door hen
zijn meest misgeboorten , en zijn-terijën omsingeld. Als een leeuw verdedigde zich
karakter was niet zonder vlek. Hij stierf onze onverschrokken ritmeester ; helm en
in 1665. Onder zijne beste kwinkslagen pantser verloren hebbende , bekwam hij
kunnen wij de volgende rekenen. In het eene wond aan liet been , waarin eene
Escurial een' zeer dommen bibliotheek -be- gebrokene vijandelijke lans bleef steken,
waarder aangetroffen hebbende, ried hij terwijl eene andere spiets in den hals van
den koning , dezen man tot zijnen minister zijn paard bleef zitten, waardoor het dier
van financiën te kiezen ; en toen hem zich niet roeren kon. BAx rukt zich de
gevraagd werd waarom , antwoordde hij : gebroken lans uit het been , bevrijdt het
« Omdat hij nooit iets neemt van hetgeen paard van het kwetsend moordtuig , en
« hem is toevertrouwd.
verdedigt zich op nieuw met zoo veel ge(Dictionnaire biographique manuel.)
luk , dat hij de krijgslieden , die hem wilBAVARINI , (FRANCESCO) , behoorde den gevangen nemen , op de vlugt drijft.
.

BAXTER—BAYARD.
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Ter belooning van zoo vele dappere bedrijven , benoemde prins MAURITS MARCELIS
BAx tot commissaris -generaal , en diens
broeder PAULUS tot gouverneur van Bergen
op Zoom, in welke hoedanigheid deze in
den zomer van 1606 overleed. Nu werd
MARCELIS, Op zijn verzoek , tot gouverneur
van laatstgemelde vesting aangesteld, doch
bleef ook elders , als de nood het vorderde , het land gewigtige diensten bewijzen. Het jaar zijns overlijdens vindt
men niet vermeld.
(KOK , Vaderlandsch Woordenboek.)

RAXTF.R

,

(RIcuAfiD)

,

een uitstekend

predikant bij de Dissenters , werd den 12
November ' 1615 te Rowdon, een dorpje
in Shropshire , geboren. Gedurende eenige
jaren was hij schoolmeester, eerst te Wroxeter en vervolgens te Dudley , doch werd
in 1640 predikant te Kidderminster.
Schoon hij zich als veldprediker in het
leger van CROMWELL door dienstijver onderscheidde , was hij echter koningsgezind ,
en verdedigde de monarchij , zelfs in tegenwoordigheid van dezen bloeddorstigen
dweeper , die hens afdankte en het prediken verbood. Toen KAREL II den troon
beklom, werd hij tot hofkapellaan benoemd;
maar op nieuw om zijne gevoelens , die
niet met die der heerschende kerk overeenstemden , vervolgd en zelfs tot driemaal
toe gevangen gezet. Hij stierf den 8 December 1691. Men heeft niet minder dan
honderd vijf en veertig verhandelingen
van dezen scherpzinnigen godgeleerde ,
wiens volgelingen den naam van Baxtrianen bekwamen , en het midden hielden
tusschen de Arininianen en Calvinisten.
(CALAMY'S Life of BAXTER.
BAXTER , (WILLIAM), een neef van
RICHARD , werd in 1650 te Langulan in
Shropshire geboren. Zijne opvoeding werd
geheel verwaarloosd , zoodat , toen hij op
den ouderdom van achttien jaren het eerst
te I/arrow-on-the Ilill in Middlesex ter
schole ging , hij zelfs de letters nog niet
kende. Doch hij haalde weldra den ver
tijd in , en werd een man van-lorén
groote geleerdheid. Vooral legde hij zich
toe op de oudheidkunde en de algemeene
letterkunde (philologie). Onder zijne werken telt men eene Latijnsche spraakkunst,
een woordenboek van Britsche oudheden
en eene uitgave van ANACREON en HORATIUS.
)

(NICHOLS's

Literary anecdotes.)

BAVARD, (PIERRE DU TERRAIL DE)

een beroemd Fransch krijgsbevelhebber ,
bijgenaamd de goede ridder zonder vrees en
zonder smet, in 1476 gesproten uit een
adellijk geslacht , op het -kasteel Bayard,
in de vallei van Gresivaudan , zes mijlen
van Grenoble in Dauphiné. Bijkans al zijne

bloedverwanten stierven, gelijk die onzer
EVERTSENS , op het bed van eer. De betovergrootvader van BAYARD viel te Poitiers;
zijn overgrootvader te Cressy ; zijn grootvader te Monichery , en zijn vader werd
onder LODEWIJK XI menigmaal gewond.
BAYARD , naauwelijks achttien jaren oud ,
droeg de zege weg in een tournooispel ,
tegen een' der meest geoefende ridders van
Frankrijk. Van toen af begaf hij zich in
werkelijke dienst. De achting voor zijne
dapperheid was zoo groot , dat FRANS- I,
bij voorkeur , door BAYARD tot ridder wilde
geslagen worden. In menigvuldige veldslagen en belegeringen , vooral aan de
brug van Garigliano , (welke hij tegen 200
Spanjaarden alléén verdedigde , totdat de
Franschen veilig konden terug trekken) ,
te Agnadel, Ravenna , Marignano en MM1ezières spreidde hij den bewonderenswaardigsten moed en de grootste talenten
ten toon.
Den 16 Augustus 1513 werd hij in den
slag van Guingette , bij Terouenne , in Picardié , door de Engelschen gevangen genomen , toen hij , met veertien man,, den
vijand het hoofd bood , om het overschot
des legers eenen veiligen aftogt te bezor^
gen. De jeugdige Engelsche koning IIEN
ontving den ridder met meer--DRIxV
der hoffelijkheid dan keizer MAXIMILIAAN ,
,lie daarbij tegenwoordig was , en zich
veroorloofde te zeggen : « ik dacht , dat
« BAYARD nimmer vlugtte ! » -- Sire ! »
antwoordde hij onbeschroomd , « indien ik
« gevlugt was, dan zou ik thans niet hier
« zijn. »
Bij de inneming van Brescia bood Bene
dame hem 2000 pistolen aan , om haar
huis van plundering te verschoonen ; hij
vereerde vervolgens dit geld als eene huwelij ksgift aan eene harer dochters. In
1524 werd BAYARD te Romagnano in het
Milanesche, bij den aftogt van het Fransche leger , hetwelk hij zocht te dekken,
doodelijk gewond. Zijn einde voelende naderen , weigerde hij vervoerd te worden.
« Ik wil , » zeide hij , « in het uur des
« doods den vijand niet voor de eerste maal
« den rug toekeeren , plaats mij zoo tegen
« eenen boom , dat ik hem onder de oogen
« kan zien. » In dezen toestand vond hem
de hertog VAN BOURBON , die hem over zijn
lot het grootste leedwezen betuigde. « Be« klaag niet mij , » zeide de stervende
held , « ik sterf als een man van eer , in
« het vervullen van mijnen pligt ; zij al.« leen zijn te beklagen , die tegen hunnen
« koning , hun Vaderland en hunnen eed
R strijden ! » De markies van Pascard ,
bevelhebber der Spaansche krijgsmagt,

ziende dat

BAYARD niet

vervoerd kon wor-

8AYI. I — B KYLE.
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BAYLE, (PIERRE), een beroemd Fransch
den , liet voor hem eene tent opslaan , en
verschafte hem alle mogelijke hulp. Doch schrijver , die vele jaren in de Nederlanin weerwil van dit alles gaf hij , gelijk de den heeft doorgebragt. Hij werd den 1 8 Nomeeste zijner voorvaderen , op het bed vember 1647 te Carlat in het graafschap
van eer den geest. Op bevel van PASCARA Foix geboren. Van zijne eerste jaren zul werd zijn lijk gebalsemd , en aan zijne len wij alleen zeggen , dat hij eene ongebloedverwan ten gezonden. De eerbied voor wone geschiktheid aan den dag legde tot
zijne nagedachtenis was zóó groot, dat de het verzamelen van kundigheden , en door
hertog van Savoie bevel gaf, dat het lijk eenen onverzadelijken leeslust gedreven
van den held , in alle steden van zijn werd. Zijn vader , een protestantsch leergebied , met koninklijke eer zou ontvan- aar te Carlat , nam de opvoeding van den
gen worden. In Dauphiné, het land zijner veelbelovenden knaap zeer ter harte. In
geboorte , kwam de bevolking , van allen 1666 werd de jonge BAYLE naar de prorang en stand , in plegtigen optogt , de testantsche hoogeschool van Puylaurens
lijkstaatsie te gemoet. (Zie Mémoires du gezonden , en in 1669 naar de katholijke
chevalier de Bayard etc. , met aanteeke- hoogeschool van Toulouse. Naauwelijks
ningen van TIIÉODORE GODEFROY , en de had BAYLE bier een jaar vertoefd , of hij
gelijktijdige geschiedschrijvers ; alsmede ging over tot de roomsch-katholijke godsBRANTOME's werken , en de Mémoires de dienst ; eer hij echter Toulouse verliet,
Bellay). keerde hij tot het protestatltismus terug ,
BAYER, (GOTTLIEB SIEGFRIED) , daartoe overgehaald door de gesprekken
kleinzoon van den sterrekundigen JOHAN zijner protestantsche bloedverwanten. Deze
BAYER , werd in 1694 te Koningsbergen veranderlijkheid in zijne jongelingsjaren ,
geboren. Hij legde zich met dé borst toe ten opzigte van geloofszaken , heeft mis
beoefening der Oostersche talen , schien veel bijgedragen tot de twijfelarij-opde
onder de leiding van ABRAHAM WOLF en (scepticismus) in zijnen lateren leeftijd.
eenige geleerde rabbijnen ; vooral trok het In 1670 begaf hij zich naar Geneve,
Chineesch zijne oplettendheid. Na door waar hij met uitstekende mannen bekend
Duitschland gereisd te hebben , keerde hij raakte, zoo als JACQUES BASNAGE en MINnin 1717 naar Koningsbergen terug , en TOLI. Hier en elders voorzag hij in zijn
werd opzigter van de bibliotheek der hoo- onderhoud door het geven van privaat
gesehool. In 1726 naar Petersburg beroe- onderwijs. In 1674 ging hij eerst naar
pen voor den leerstoel der Grieksche en Rouen en kort daarop naar Parijs. De
Romeinsche oudheden , genoot hij aldaar schatten der openbare boekverzamelingen
de achting en bescherming van graaf os- en het ongedwongen verkeer met letterTERMANN en den bisschop van Novogorod. kundige mannen , deden hem deze stad
Zijne gezondheid leed onder de groote boven alle andere verkiezen. Met zijnen
inspanning waarmede hij zijne geliefkoosde vriend BASNAGE, student in de theologie
studiën beoefende ; hij stierf in Februarij aan de protestantsche universiteit van Se1738. BAYER schreef verscheidene werken dan , briefwisseling onderhoudende , toonde
over de tijdrekenkunde, geschiedenis en deze zijne brieven aan professor JURIEU,
letterkunde , onder welke het Museum door wiens aanbeveling BAYLE , na Bene
Sinicum , 2 d. 8vo. , Petersburg 1730, openbare disputatie) , tot hoogleeraar in
het voornaamste is. Het eerste deel wordt de wijsbegeerte aldaar werd beroepen. In
grootendeels ingenomen door eene belang- 1681 schreef BAYLE zijnen vermaarden
rijke voorrede, waarin de schrijver de brief over de kometen, daartoe aangewerken zijner voorgangers in de Chine- spoord door de verschijning eener merk
letterkunde opsomt en waardeert; waardige komeet in 1680 , welke onder-sche
hierop volgen eene algemeene Chinesche het bijgeloovige gemeen groote onrust gespraakkunst , eene spraakkunst der Chine- baard had. Uit den titel van dezen brief
sche volkstaal in de provincie Chin Cheu, (Lettre oit it est prouvé par plusieurs rai(welke , zegt hij , weinig verschilt van de sons tirées de la philosophic et théologie,
taal der geleerde mandarijnen) , en een que les Comètes ne sons point le présage
brief van eenige zendelingen te Tranque- d'aucun malheur. Avec plusieurs réfilexions
bar, betrekkelijk het Tamulsch. Het tweede morales et politiques , et plusieurs observadeel bevat een Chineesch Woordenboek, lions historiques , et la réfutation de queluittreksels uit verscheidene Chinesche wer- ques erreurs populaires) blijkt het genoegken , eene verklaring van de Siao ul lun of zaam, dat BAYLE denzelven tevens tot
Origines Sinicae, Bene verhandeling over de voertuig gebruikte , om over verscheidene
Chinesche tijdrekenkunde , en nog eenige zaken uit te weiden.
andere over de maten en gewigten der
In de maand Julij 1681 werd , door
Chinezen.
(Bibliothèque gerinanique.)
de willekeur van LODEWIJK XIV, de boo(
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geschool van Sedan opgeheven. Aldus van

van Rotterdam eenen overwegenden in-

zijne betrekking beroofd, verkreeg BAYLE,
door bemiddeling van een' zijner kwee
jaarwedde van de regering-keling,
van Rotterdam , die , eene nieuwe leerschool daarstellende , hem eerlang tot
professor in de wijsbegeerte en geschiedenis benoemde. In de lente van 1682
schreef BAYLE een antwoord op MAIMBOURG'S
IHistoire du Calvinisme , een schandschrift
tegen de Fransche protestantsche kerk.

vloed uitoefende, en zich verbeeldde, dat
BAYLE de oogmerken en wenschen van het
Fransche hof voorstond. Het nadeel echter , dat BAYLE hierdoor leed , was gering
( 500 gulden) , want hij was zeer eenvoudig in zijne leefwijze , en kon nu onverhinderd aan zijn hoofdwerk, Dictionnaire
historique et critique , arbeiden. Dit woordenboek had zulk eenen sterken aftrek,
dat er weldra een tweede druk van verscheen; doch het gaf groote ergernis aan
vele godsdienstvrienden, en werd openlijk
door den kerkeraad van Rotterdam gegispt. Opmerkelijk is het van dit zonder
boek , dat het nooit , gelijk andere-linge
woordenboeken , is ter zijde gelegd , schoon
het reeds vóór bijkans anderhalve eeuw
is geschreven. Het schijnt niet het doel
van den schrijver geweest te zijn een
werk zamen te stellen , hetwelk men over
geschiedkundige zaken zou raadplegen ,
maar als ware het een magazijn , waarin
hij den verbazenden voorraad zijner veel
kundigheden konde bergen. Immers-zijdge
dit woordenboek bevat , bij eene menigte
hoogst wetenswaardige zaken, vele onbeduidende dingen ; en wanneer men in
hetzelve iets zoekt , heeft men veel kans
het niet te vinden, maar treft men het
aan, dan ontmoet men tevens vele zaken,
die men moeijelijk elders zou kunnen opsporen. Het is een vermakelijk boek om
er nu en dan eens in te lezen , zoo uit
hoofde van den inhoud als den boeijenden
stijl , waarin vernuft en bitteren spot elkander den voorrang betwisten.
Na het verschijnen van den tweeden
druk , welke aanmerkelijk werd vermeerderd , schreef BAYLE zijne Réponses aux
questions d'un provincial en andere strijdschriften , welke tegenwoordig meerendeels
alle belang verloren hebben, maar zijn
woordenboek wordt nog in alle aanzien
boekverzamelingen gevonden. De beste-lijke
druk , in 4 deelen folio, verscheen in 1740
te Amsterdam, en nog in 1821 werd hetzelve in 16 deelen 8°. te Parijs herdrukt.
BAYLE leed aan eene borstkwaal , welke
hij als erfelijk en doodelijk beschouwde,
weshalve hij weigerde geneeskundige hulp
in te roepen. Op den avond vóór zijnen
dood , schreef hij nog zijne Entretiens de
Maxime et Themiste , in antwoord aan den
godgeleerden schrijver JACQUELOT , die de
verdediging van zijnen brief over de kometen heftig had aangevallen. Hij stierf
den 28 December 1706 , in den ouderdom
van zestig jaren. BAYLE was hoogst eenvoudig in zijne leefwijze en onberispelijk
van zeden. Moeijelijk echter is het, om
hem van letterkundige dubbelzinnigheid

(Critique générale de l'hist. du calv. de
MAMB.) Dit geschrift werd in een paar
weken , gedurende de Paasch-vacantie ,
opgesteld , en met grooten bijval ontvangen , doch te Parijs openlijk verbrand,
waarom liet met niet minder gretigheid
in die stad werd gelezen.
Wij gaan eenige mindere werken voorbij , om te vermelden , dat BAYLE in 1684
zijne Nouvelles de la république des leftres
begon uit te geven. Het denkbeeld van
een letterkundig tijdschrift was niet nieuw ;
het Journal des Savans, in 1665 te Parijs
was, zoo wel in Duitschland en Italië als in
Frankrijk , met algemeene toejuiching ont•
vangen. De Nouvelles verschenen maan
beginnende met Maart 1684 , en-delijks,
bestonden in eene reeks van beschouwingen over die werken , welke de schrijver
zijne aandacht waardig keurde. In Mei
verkozen de Staten van Vriesland BAYLE
tot professor in de wijsbegeerte aan de
hoogeschool te Franeker ; doch hij bedahkte voor dezen leerstoel , schoon voor
dan zijne toenmalige betrekking.-deligr
Over de herroeping van het Edict van Nanles (1684) en de vervolging der Fransche
Protestanten werd met bezadigdheid in de
Nouvelles gesproken , doch BAYLE deed
eenen bitteren aanval op de heerschende
kerk in Frankrijk in een nameloos geschrift
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(Ce que c'est que la France zoute catholique sous le règne de Louis le Grand),
hetwelk gevolgd werd door eene wijsgeerige verklaring van de woorden van LUKAS

XIV, 23 K Dwing ze in te komen. » In deze
beide geschriften schilderde hij met sterke
kleuren het onmenschelijk gedrag der
Fransche regering ten opzigte der Protestanten. De moeite , welke BAYLE aan dit
werk besteedde , gevoegd bij de vermoei jende taak van het schrijven zijner Nouvelles
berokkende hem in 1687 eene ongesteldheid , die hem meer dan een jaar voor allen
letterkundigen arbeid ongeschikt maakte.
In 1696 verloor BAYLE zijn hoogleer
te Rotterdam , volgens sommigen-armbt
ten gevolge der lasterlijke beschuldigingen
van zijnen schijnvriend JURIEU , doch vol
MAIZEAUX vooral op het uitdrukkelijk-gens
bevel van WILLEM III, die op de regering

BAYLY—BEAU.
vrij te pleiten. Dikwijls zocht hij zijn
werk onder valsche namen, valsche dag
te be--teknigvalschoredn
dekken , zoodat liet niet te verwonderen
is , dat vele geschriften aan hem worden
toegekend , die inderdaad niet van hem
zijn.
(DES MAIZEAUX , la vie de BAYLE) .
BAYLY , (LEWIS) ,

een inboorling van

Caerrnarthen , studeerde te Oxford, en
werd in 16'16 tot bisschop van Bangor
gewijd. Hij stierf in 1621. De Beoefefling der Godsvrucht (the Practise of Piety),
een werk , dat meer dan zestig drukken
heeft mogen beleven , is door dezen kerk
-vogd
geschreven.

(Dictionary of Biography).
een Fransch
graveur en lettergieter , Werd in 1525 te
Troyes geboren. In 1545 hield hij zich
in Venetië op , en sneed aldaar stempels
voor het Hebreeuwsche letterschrift. Hij
beoefende deze kunst tot op zijnen dood,
die in 1598 voorviel. Ook zijne zonen
en kleinzonen hebben zich in de boek
lettergieten beroemd ge--druknsteh
maakt.
I3É , (GUILLAUME LE) ,

(Nouvelle biographie classique).

Toen op den 18 November
1421 een sterke noordwestelijke storm de
dijken van den Zuid-Hollandschen Waard
deed bezwijken , en vele schoone dorpen
door het water werden verzwolgen , kwam
er op eenen dijk bij Dordrecht eene wieg
met een kindje aanspoelen. Het meisje
werd liefderijk opgenomen , en bekwam
den naam van BEATRIX (de gelukzalige).
Naderhand aan JACOB ROEROM gehuwd, zijn
uit haar de aanzienlijke geslachten van
ROEROM , VAN DEN HAVERT , VAN CAPÉL ,
VAN DER HULK , BOESKENS VAN WIJNGAARDEN,
VAN 1OUVELINGEN en meer anderen gesproten (1).
(VAN BALEN , Beschrijving van Dordrecht).
BEATTIE , (DAMES) , een dichter en
bovennatuurkundige der achttiende eeuw ,
werd den 25 October 1135 te Lawrencekirk , een dorp in het graafschap Kincardine , geboren. Zijne ouders bewoonden
eene kleine pachthoeve , en waren niet
alleen om hunne braafheid geacht , maar
ook van wege hunne buitengewone geest ontwikkeling, welke zelden bij lieden uit
dien nederigen stand wordt aangetroffen.
JAMES BEATTIE ontving zijn eerste onderwijs op de dorpschool , en oefende zich
BEATRIX.

(1) Het verhaal van de kat , die zich mede in
de wieg bevond , en van den eenen kant naar den
anderen sprong , ten einde de wieg, door de onstuimige golven ginds en herwaarts geslingerd,
in evenwigt te houden , en die daardoor de oorzaak
van het behoud des kinds zou geweest zijn , zal
wel onder de sprookjes gerangschikt moeten worden.
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vervolgens op het Marischal Collegie te
Aberdeen. Na eenigen tijd dorpschoolmeester geweest te zijn , werd hij in 1761
professor in de zedekundige wijsbegeerte
aan het Marischal Collegie. In hetzelfde
jaar gaf hij een' bundel poëzij in 't licht.
Naderhand niet tevreden over deze voort
zijner jeugdige muse , trachtte-brengsl
hij dezelve te vernietigen. Zijne Proeve
over de waarheid , in 1770 uitgegeven,
vond algemeen bijval , en bezorgde hens
Bene bijzondere bijeenkomst met GEORGE III,
die hem Bene goede jaarwedde schonk.
Men trachtte hem voor de heerschende
kerk te winnen , doch hij sloeg alle
aanzoeken daaromtrent van de hand, vree
dat zijne beweegredenen aan baat -zend
oogmerken mogten worden toe--zuchtige
geschreven. In hetzelfde jaar gaf hij het
eerste boek van zijn' Minstrel in 't licht ;
het tweede verscheen in 1774. Dit werk
vestigde zijnen roem als dichter. Vervolgens schreef hij eenige Verhandelingen,
Bewijzen voor de Christelijke godsdienst
Grondbeginselen der zedekunde en eene
Beschrijving van het leven en de geschriften zijns oudsten twee en twintigjarigen
zoons, wiens dood hem smartelijk aandeed. Het lijk van den dierbaren afgestorvene aanstarende , t iep hij in weemoed uit : « Ik heb nu met de wereld
gedaan ! » en sedert dien tijd heeft jiij
zich nooit weder met eenigen letterarbeid
bemoeid. De laatste jaren zijns levens
gingen in zwaarmoedigheid en verzwak
naar ligchaam en geest voorbij. In-king
de maand April 1799 werd hij door eene
beroerte getroffen , welke, zich nog tweemaal herhalende , hem den 18 Augustus
1803 naar het graf sleepte. Wij teekenen
het hier te zijner eere aan , dat lang vóór
de afschaffing van den slavenhandel , BEATTIE niet kracht zijne stem verhief tegen
dit menschonteerend winstbejag. In zijne
academische lessen sprak hij hierover menigmaal , hopende dat diegenen zijner
leerlingen , welke het lot naar de Indiën
mogt voeren , zich zijne menschlievende
lessen zouden herinneren. Van zijne geschriften wordt de Minstrel het meest
gelezen. In dit dichtstuk worden de
schoonheden der natuur met de treffendste kleuren geschilderd , waardoor het
waarschijnlijk der vergetelheid zal ontgaan.
W. FORBES , Life of Dr. BEATTIE).
BEAUCHAIIIP, (JOSEPH), in 1'152 te
Vesoul in Frankrijk geboren. Hij studeerde in de godgeleerdheid , en woonde
tevens de lessen bij van den beroemden
sterrekundige LALANDE , en volgde niet
ongelukkig diens voetspoor. Hij reisde
naar Bagdad en Bassora , waar hij ver-

BE AU--BEAUFORT.
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scheidene belangrijke sterrekundige waar
welke hij aan LALANDE-nemigd,
zond. Hij vervaardigde eene kaart van
den loop van den Tigris en den EuPraat,
en verbeterde vele misslagen in de kaarten van de Zwarte zee. BONAPARTE ontbood hem naar Egypte, en zond hem
vervolgens met vóorslagen van vrede naar
Konstantinopel; doch op zijne reis derwaarts werd hij door de Engelschen gevangen genomen en aan de Turken overgegeven , die hem als spion in eenen
kerker wierpen. Na eene gevangenschap
van drie jaren werd hij in vrijheid gesteld ; doch zijne gezondheid had intusschen zoo veel geleden, dat hij nog in
hetzelfde jaar overleed.

(Woordenboek der Zamenleving).
BEAUCHATEAU , (FRANCOIS MATTHIEU CHASTELET. DE) , een vroegtij -

dig genie , den 8 Mei 1645 te Parijs
geboren. Hij was de zoon van een' tooneelspeler. Op den ouderdom van zeven
jaren sprak hij verscheidene talen , en
schreef zeer vloei jende verzen voor de
vuist, op welk onderwerp men verkoos.
Twaalf jaren oud zijnde , gaf hij eenen
dichtbundel in 't licht , onder den titel
van La lyre du jeune Jpollon , waarvoor
bij van den kardinaal MAZARIN een jaargeld van 1000 livres bekwam. Nadat hij
Engeland had bezocht , reisde hij in 1661
naar Perzië. Zijn volgend lot is niet
bekend.
(Dictionary of Biography).

deelde

,

om levend verbrand te worden.

zelf stierf den 11 April 1447.
Zijn sterfbed wordt door SIIAKSPEARE, in
zijn treurspel HENDRIK VI , met onvergankelijke kleuren geschilderd (1). Meer dan
eenmaal had BEAUFORT betuigd , dat het
hem speet , het leven voor geen geld te
kunnen koopen , en dat de dood hem
overviel op het oogenblik toen zijn mede
naar het groote voorwerp zijner-dinger
begeerte ( de pauselijke waardigheid) was
uit den weg geruimd. De kardinaal BEAUFORT werd in de fraaije zielmissen-kapel
der hoofdkerk van Winchester begraven.
MILNER'S History of Winchester).
BEAUFORT, (LOUIS DE), werd geboren uit een Fransch geslacht , hetwelk
zich in Duitscltland of Holland had nedergezet , voor zoo ver wij uit de magere
berigten zijner eerste jaren kunnen opmaken. Hij was eenigen tijd opvoeder
van den jongen prins van Hessen-Ho rnburg , doch werd in de geleerde wereld
bekend door zijne Dissertation sur l'incerBEAUFORT

(

titude des cinq premiers siècles de 1'histoire
romaine , 8vo. , 1738. Hij was een der

BEATJFORT , (HENRY) , bisschop van

eerste moderne schrijvers , die de vijf eerste eeuwen van het Romeinsche gemeenebest met eenen oordeelkundigen blik heeft
onderzocht. Onder andere dingen beweert
hij , dat PORSENNA , na de verdrijving van
TARQUINIUS , Borne heeft veroverd. NIEBUIIR
merkt hierop aan , « dat het oordeelkundig
onderzoek van dezen oorlog bet verdien
gedeelte van dit merkwaardig-stelijk
werkje is. Zijn volgend werk was : La répu-

Winchester en kardinaal van ST. EUSEBIUS ,
was een zoon van den hertog van Lancaster (vader van HENDRIK IV) , en CATHA-

blique romaine, ou plan général de l'ancien
gouvernement de Rome, 2 d. , 4to. , den
Haag 1766. Hier handelt de schrijver

-

Sommigen stellen zijne breedvoerig en stelselmatig over de inriggeboorte in het jaar 1370. Hij studeerde tingen van dit beroemde gemeenebest, de
te Oxford , Cambridge en Aken , werd comitia , de consuls en tribunen , over de
in 1397 bisschop van Lincoln , en volgde wetten en regtbanken , over de godsdienst
in 1404 den beroemden bisschop WILLIAM en hare bedienaren , over de verschillende
standen der maatschappij en hunne onderVAN WYCKHAM als bisschop van Winchester
op. In het parlement van 1404 en 1405 linge regten , en den toestand der bondkomt hij voor als lord- kanselier , welke genooten en onderdanen van Borne. Dit
waardigheid hij viermaal heeft bekleed. werk werd met algemeene goedkeuring
Schoon het bisdom van Winchester des- ontvangen en wordt nog , na NIEBUUR'S
tijds (even als thans) een der rijkst begif- Geschiedenis van Rome, (welke echter door
tigde der Engelsche kerk was , leefde den schrijver niet is voltooid) , als een der
beste werken over de Romeinsche repuBEAUFORT op een' bekrompen voet ; echter
schroomde hij niet zijnen neef IENDRIK V, bliek beschouwd. Ook schreef BEAUFORT
uit zijne eigene beurs, 28,000 pond ster
te leengin, om den oorlog tegen-ling
(1) SAAICSPEARS schildert hem, als stervende in
Frankrijk krachtdadig door te zetten. In eeuen aanval van wanhoop:
Lord
Cardinal , if thou thinkct on heaven's bliss
1428 door den paus tot kardinaal verheHold up thy hand, make signal of thy hope.
ven , ,zette hij in 1431 den Engelschen
He dies , and makes no sign (*).
koning HRNDRIK VI , in de hoofdkerk van
(*) Lord Kardinaal, indien gij aan de gelukzaligParijs , de kroon van Frankrijk op het
heid des Hemels denkt, hef dan uwe hand op, geef
Ioofd. Hij zat in de verfoeijelijke regt- een
teeken uwer hoop. -- Hij sterft , en geeft geen
bank , die de maagd van Orleans veroor- teeken.

RINA SWYNFORD.

BEAUHAR—BEAUMAR.

Histoire de Germanicus , 12mo. , 1741 ,
welke hij aan den landgraaf van HessenHomburg opdroeg. Hij stierf in 1 795 te
Maastricht. (Penny Cyclopaedia).
BEAURA.RNAIS, (PANNY, gravin VAN),
tante van de keizerin JOSÉPHINE , geboren
in 1737 , was eene vrouw om hare geestigheid beroemd. Zij heeft een Fransch
tooneelspel in vijf bedrijven geschreven,
getiteld: _ La fausse Inconstance , hetwel k
groote goedkeuring heeft verworven. Zij
is schrijfster van eene menigte romans ,
welke zich allen door oorspronkelijk ver
onderscheiden. In 1792 liep zij ge--nuft
vaar haar hoofd onder de guillotine te
verliezen , doch door tusschenkomst van
,DORAT-CUBIÈRES , wiens weldoenster zij was,
werd zij in de maand Junij uit de gevangenis ontslagen. Zij stierf te Parijs in 1813.
(Dictionnaire hislorique des grands hornmes).
BEAITHARNAIS, (EUGÈNE) , zoon van
den burggraaf ALEXANDER BEAUIIARNAIS ,
werd in September 1780 geboren , en
ontving zijne eerste opleiding in het collegie van St. Germain-en-Laye. Zijn vader
was lid der nationale vergadering, in welke
hij de zijde des volks omhelsde , en diende
vervolgens met onderscheiding in het leger aan den Rijn , in V792. Echter werd
hij door de Jakobijnen voor de revolutionnaire regtbank gebragt , veroordeeld en
in Julij 9 794 geguillotineerd. Hij had
slechts den ouderdom van vier en dertig
jaren bereikt. Zijne weduwe , J05ÉFIIIND,
huwde in 1796 NAPOLEON BONAPARTE , die
hare. kinderen , EUGENE en IIORTENSE , behandelde alsof zij de zijnen waren. EUGENE
vergezelde BONAPARTE naar Italië en Egypte,
waar bij als aide-de-camp diende. Nadat
BONAPARTE eerste consul was geworden,
werd EUGENE chef d'escadron in de consulaire lijfwacht. En zoodra BONAPARTE zich
de keizerlijke kroon had opgezet , werd
EUGENE tot prins van het nieuwe keizerrijk
verheven, en in 1805 onder-koning van
Italië, vestigende zijn verblijf te Milaan.
Deze waardigheid behield hij tot 1814.
Hij regeerde met zachtmoedigheid en hield
steeds de regtvaardigheid in acht. In de
veldtogten van 1809 , 1812, 1813 en
1814 verwierf hij zich eenen welverdienden roem. Na den val van NAPOLEON begaf hij zich naar de staten van den koning
van Beijeren , met wiens dochter hij ge
hertog-buwdas,enihmto
van Leuchtenberg verhief. Na den dood
zijner moeder bezocht hij Parijs , en werd
door LODEWIJK XVIII gunstiglijk ontvangen.
Ook bezocht hij - Weenen, terwijl het congres
aldaar vereenigd was. Hij werd door de
verbondene vorsten en . hunne staatsdiena-
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ren , maar inzonderheid door keizer ALEXANDER , niet veel oplettendheid behandeld.
EUGENE behield , met toestemming van den
paus, bet bezit van eenige plaatsen in de
noordelijke gewesten van den Kerkelijken
Staat. De herstelde koning van Napels
nam op zich hem vijf millioenen Franken
te betalen. Deze schenkingen moesten
strekken tot eene vergoeding van een
jaarlijksch inkomen van een m illoen Franken , hem door NAPOLEON op de nationale domeinen van Italië toegekend.
EUGENE overleed den 21 Februarij 1824
te Munchen , in den ouderdom van vijf
en veertig jaren.

(Biographie des eontemporains.)
BEAUHARNAIS, (TACHER DE LA PAGERIE). Zie JOSÉPHINE.
BEAUMARCHAIS, (PIERRE AIIGUSTIN
CARON DE) , werd in de maand Januarij

1 7 32 te Parijs gebot en. Zijn vader was
een horlogiemaker , en bragt zijn' zoon
voor hetzelfde beroep op , waarin de jeugdige BEAUMARCHAIS veel schranderheid aan
den dag legde. Ook was hij een groot
liefhebber van de muzijk en werd zeer
bedreven in het spelen op de harp en de
guitar. BEAUMAECIIAIS eens in tegenwoordigheid der dochters van LODEwIJK XV
spelende , won daardoor zoo zeer hare
goedkeuring , dat hij tot bare concerten
toegang kreeg en haar leermeester in deze
kunst werd. Hij verscheen nu te Ver
een rijk hofgewaad , waardoor-sailen
hij sommigen hovelingen groote ergernis
gaf. Een dezer adellijke heeren hem in
eene der galerijën ontmoetende , haalde
een kostbaar horlogie uit zijn' zak , en

vroeg hem of hij eens wilde zien wat er
aan scheelde. BEAUMARCIIAIS verontschuldigde zich met te zeggen , dat hij Bene
zeer onvaste hand had. De andere dringender wordende , nam BEAUMARCHAIS het
uurwerk aan , en liet het op den grond
vallen , eenvoudig zeggende : « Ik heb
« u gewaarschuwd. » Niettegenstaande dit
voorval bleef hij aan het hof zeer gezien ,
waardoor hij in kennis raakte met den
rijken financiër PARIS DUVERNEY , door wiens
hulp hij , gedurende den Amerikaanschen
oorlog , eenige gelukkige speculatiën deed,
die hem groote winsten aanbragten. Daar
werd dit vermogen nog door twee-enbov
rijke huwelijken aanzienlijk vermeerderd.
Intusschen verzuimde hij niet zich met
letterkundigen arbeid bezig te houden,
doch had het ongeluk in verscheidene processen gewikkeld te worden, waarvan som
groot opzien baarden. De pleitme--mige
moriën, welke hij daarover heeft opgesteld
en uitgegeven , muntten uit door fraaijen
betoogtrant , vernuft en spot , , zoodat
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gansch Frankrijk hem bewonderde. Doch i een werk , getiteld : mijne Gedachten , en
zijn roem als schrijver berust op twee later om eenige onvoorzigtigheden in zijne
zijner tooneel- en zangstukken , Le bar- Gedenkschriften van Mevr. BE MAINTENON.
bier de Seville en Le manage de Figaro, Hij stierf in 1773. Zijne voornaamste
welke door geheel Europa bekend zijn. werken zijn : Verdediging van den geest
der wetten , Brieven aan VOLTAIRE , en
Het karakter van FIGARO was eene geluk
vinding, en de andere hoofdpersonen-kige eene Verklaring over de Henriade.
in deze beide stukken zijn zeer vernuftig
(Nouvelle biographic classique.)
geschetst. Alléén Le barbier de Seville
BEAUMONT, (FRANCIS), een Engelsch
bragt BEAUMARCHAIS 80,000 Franken op. tooneeldichter , werd in 1586 op het ouHij schreef een derde tooneelspel , La derlijke landgoed , Grace Dieu , in het
nière coupable , hetwelk als een vervolg graafschap Leicester , geboren. Hij stuop de beide anderen wordt aangemerkt, deerde te Oxford , en huwde URSULA , de
doch in vele opzigten daarmede niet kan dochter en mede-erfgenaam van HENRY
wedijveren, en, ten opzigte der zedelijke ISLEY van Sundridge , in Kent , bij welke
strekking , berisping verdient. Ook heeft hij twee dochters kreeg. Hij stierf in de
men van hem Eugènie en Les deux amis: lente van 1615, voordat hij den ouderhet onderwerp van het eerste is genomen dom van dertig jaren had bereikt. BEAUuit een voorval aan zijne eigene zuster MONT was een boezemvriend van aoiiiv
FLETCHER, en schreef met hem een aantal
bejegend, en hetwelk hid in zijne Gedenk
vermeldt. GÓTHE heeft in zijn-schriften tooneelstukken in den smaak van SIIAKSdrama , Clavigo , hetzelfde onderwerp be- PEARE , die algemeen werden toegejuicht.
handeid. Toen de Fransche omwenteling Doorgaans stelden zij hunne stukken op
uitbrak , schaarde hij zich aan de zijde in eene kroeg of herberg. Op zekeren
van het volk , en dreef handel in koorn dag dat zij een treurspel ontwierpen , onten vuurwapenen, Doch zijne bemoeijingen stond de vraag of zij bij de ontknooping
in deze hagchelijke oogenblikken wekten den koning zouden doen sterven of niet.
achterdocht ; hij werd aangeklaagd en vrij Hun gesprek daarover door eenige lieden
gesproken ; doch op nieuw aangeklaagd afgeluisterd zijnde, die meenden dat deze
wordende , ontsnapte hij naar Engeland, beide mannen inderdaad het plan hadden
en begaf zich vervolgens naar Duitscliland. gemaakt om den koning te vermoorden,
Na den val van ROBESPIERRE keerde hij lieten zij hen gevangen nemen , en wernaar Frankrijk terug , en waagde eene den, bij nader onderzoek , over hunne
groote som in eene speculatie in zout , misvatting hartelijk uitgelagchen. Behalve
welke geheel tegen sloeg. Hij stierf in tooneelspelen schreef BEAUMONT eenige
1799 aan eene beroerte, in den ouder- dichtstukken , die hem onder de Britsche
dom van ruim 69 jaren. Zijne gezamen- poëten eenen eervollen rang verzekeren.
(Dramatic works of BEAUMONT and
lijke werken beslaan 7 deden octavo.
FLETCHER.)
BEAUMARCHAIS bezat groote talenten en
BEAUMONT, (Mad. LEPRINCE DE) ,
andere goede hoedanigheden , maar was
niet van ijdelheid en zucht naar grootheid werd in 1711 te Rotten geboren. Haar
vrij te pleiten. Hij ondernam eene uit- gansche leven was aan het onderwijs en
gave van al de werken van VOLTAIRE, de opvoeding der jeugd gewijd. Zij schreef
dien hij zeer bewonderde ; doch deze vele werkjes, die door eenen eenvoudigen
kostbare onderneming berokkende hem en aanlokkelijken stijl uitmunten, en ook
groote schade , zoodat hij meer schulden in het Nederduitsch zijn overgebragt. Zij
stierf in 1780 te Annecy in Savoie , in
dan vermogen naliet.
den ouderdom van negen en zestig jaren.
(Oeuvres eomplèles de BEAUMARCHAIS.)
(Biographic du royaume des Pays-Bas.)
BEAUMÉ , (ANTOINE). Zie BAUMÉ.
BEAUMELLE,(LAURENT ANGLIPIELLE
ISE UMONT , SIMON VAN) , een verdienstelijk regtsgeleerde en dichter , werd
DE LA) , een Fransch schrijver en kunst
werd in 1727 te Vallaragues in-regt, in 1574 te Dordrecht geboren. Als penLanguedoc geboren , en was gedurende sionaris van Middelburg en Rotterdam ,
als afgezant in Polen , Zweden en Deneeenigen tijd professor in de fraaije lette
Denemarken. De luchtgesteldheid-reni marken , heeft hij door zijne sehrandervan dit land niet kunnende_ verdragen, heid en voorzigtigbeid bet vaderland gebegaf hij zich naar Berlin, waar hij met wigtige diensten bewezen. Zijne Latijnsche
en Nederduitsche gedichten verdienen geVOLTAIRE in eenen lievigen twist geraakte,
welke immer voortduurde. VOLTAIRE kon kend te worden. Zij werden in 1640
echter niet ontkennen dat zijn tegenstan- door zijnen zoon uitgegeven , onder den
der een vernuftig man was. BEAUMELLE ge- titel van IHorae Succissivae. In het Biogr.
raakte tweemaal in de Bastille , eerst om Anthol. en Grit. Woordenboek , door P. G.

BEAU--BEAUVOIS.
WITSEN GEYSBEEK , vindt men uit dezen
dichtbundel onderscheidene fraaije proeven
aangehaald. BEAUMONT was tevens een
goed plantenkenner. De kruidtuin te Amsterdarn was hem deszelfs schoonste planten verschuldigd. LINNAEUS spreekt in de
voorrede van zijn' Ilortus Cli/fortianus
met lof van BEAUMONT , als hebbende veel
bijgedragen tot de vorderingen der kruid
invoering van vreemde ge--kunde
wassen in Europa. BEAUMONT overleed in
den jare 1654.
(Woordenboek der Zamenleving).
BEAUSOBRE , (ISAAC DE), werd den
8 Maart 1659 , te lViort in Poitou gebo.
ren. Zijne voorouders hadden , ten tijde
van den Bartholomeus nacht, als
Protestanten Frankrijk verlaten , doch naderhand, ten gevolge van het edict van
Nantes , zich aldaar weder neergezet. De
jeugdige BEAUSOBRE studeerde te Saumur,
en werd predikant bij de protestantsche
kerk van Chátillon sur Indre. Toen LODEWIJK XIV de vervolging der Protestanten
door de herroeping van het edict van
Nantes hernieuwde , werd de kerk van
Chatillon gesloten , en de deur door koninklijke ambtenaren verzegeld. BEAUSOBRE
verbrak de zegels , predikte des Zondags
als naar gewoonte , en vlugtte vervolgens
naar Nederland , van waar hij zich naar
Dessau begaf, en in 1686 kapellaan werd
van de prinses van Anhalt-J)essau. Zijn
eerste werk was Défense de la doctrine
des réformés. In 1694 werd hij predikant
bij eene der Fransche protestantsche kerken te Berlijn, en vervolgens hofprediker.
Hij stond zeer in gunst bij koning FREDERIK WILHELM I , wiens zoon, de kroonprins,
naderhand FREDEIRIK de Groote, hem mede
groote achting toedroeg. BEAUSOBRE sleet
de volgende zes en veertig jaren zijns
levens te Berlijn , alwaar hij den 3 Julij
1738 overleed. Hij schreef vele belang
werken. Zijne leerredenen (sermons)-rijke
in 4 deelen 8vo, worden waardig gekeurd , om naast die van SAURIN geplaatst
te worden.
(Dictionnaire historique et bibliographique.)
BEAUVOIS, (AMBROSE MARIE FRAN-

, was een
beroemd Fransch natuurkundige en reiziger , en werd den 27 Julij 1752 te Arras geboren. Zijn vader was advocaat ,
en voedde hem ook voor de balie op;
doch zijne neiging voor de beoefening der
natuurlijke historie was van zijne jeugd
af zoo sterk , dat hij niet zijnen vriend
en preceptor LESTIBOUDOIS meer in de velden dan in de geregtshoven te vinden
was. In het jaar 1772 werd hij tot ontvanger-generaal van de inkomsten der
I.
COIS JOSEPH PALISOT DE)
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kroon benoemd , welk ambt hij vijf jaren
behield. Na de afschaffing van hetzelve,
wijdde hij zich bij uitsluiting aan zijne
geliefkoosde wetenschap toe. Zoodra de
Fransche regering het plan bad ontworpen , om op de west-kust van Afrika eene
voikplanting te vestigen , ten einde tegen
den handel -invloed der Engelschen in dat
gedeelte der wereld te wedijveren , beschouwde PALISOT DE BEAUVOIS zulks als
eene schoone gelegenheid , om een land
te bezoeken , rijk in eiken tak der natuurlijke historie en nog nimmer door
den voet eens Europeschen natuurkundigen
betreden , zonder te letten op de ongezondheid van het klimaat , dat doorgaans
drie vierde deelen der Europeanen , die
zich derwaarts begeven , wegmaait. Ilij
kreeg verlof om den togt op eigene kosten mede te doen. Den 17 Julij 1786
zeilde hij van Rochefort naar Benin. Gedurende vijftien maanden was hij rusteloos
bezig , om aldaar en in het naburig koningrijk Oware alle voortbrengselen der
natuur op te sporen en te onderzoeken ;
zelfs de gevaarlijke landkoortscn , tegen
welke hij te worstelen had, waren niet
in staat zijnen ijver te bekoelen. Hiermede nog niet tevreden, wilde hij, dwars
door Afrika , naar Abyssinië reizen ; doelt
na een aanmerkelijk deel van het binnen
te zijn doorgetrokken , was hij , ten-land
gevolge der bloohartigheid (voorzigtigbeid ?) zijner medgezellen , genoodzaakt
terug te keeren. Men was aan groote
gevaren blootgesteld geweest, en bij lederen stap vermeerderden de moeijelijkheden.
Bij zijne terugkomst aan de kust werden
BEAUVOIS en anderen zoo hevig door scheurbuik en de gele koorts aangetast , dat de
meeste zijner makkers bezweken , en hij
zelf meermalen in de kaken des doods
verkeerde , zoodat het voor hem onvermijdelijk werd het land te verlaten. Hij
liet het grootste gedeelte zijner verzameling , bestaande in dierenhuiden , insekten , gedroogde planten en delfstoffen achter , om naar Frankrijk afgezonden te
worden. Gelukkig had BEAUVOIS reeds vroeger een gedeelte van dit alles aan JUSSIEU
gezonden en een ander deel aan boord
van het schip bezorgd, waarmede hij naar
St. Domingo overstak , wijl anders al de
vruchten van zoo veel ijver en nasporing
geheel verloren zouden gegaan zijn. Al
wat hij had achtergelaten werd spoedig,
met de gansche nederzetting, door de
Engelschen verwoest en verbrand. Bij
zijne komst aan de kaap Francois op
St. Domingo in 1788 , was zijne gezond
hersteld. Toen de Blanken van-heidra
dit eiland Benen opstand der slaves he9
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gonnen te duchten , zond men BEAUVOIS schrijven zijner verzamelingen van na naar de, Amerikaansche Staten , om hulp tuurlijke zeldzaamheden. In 1806 werd
in te roepen. Hij keerde in 1793 terug, hij lid van het Instituut , en in 'I 815
zonder het doel zijner zending te hebben van den raad der Universiteit te Parijs.
bereikt , en werd door de 'Negers , die Hij stierf in Januarij 1820 aan eenen heintusschen de bovenhand hadden beko- vigen buikloop.
PALISOT DE BEAUVOIS heeft een groot
men , in eenen kerker geworpen , terwijl
zijne rijke verzameling reeds in een op- aantal verdienstelijke werken nagelaten ;
roer was verstrooid en vernietigd. Ieder doch zijn roem wordt vooral bevestigd
oogenblik in vrees van het leven te ver - door zijne Flore d'Oware en de Benin,
liezen , werd hij onverwacht in staat ge- in twintig afleveringen , folio ; door zijne
steld om te vlugten , en wel door de insekten van hetzelfde land , waarvan
trouw eener Mu l attin , aan welke hij, tusschen 1805 en 1821 vijftien afleverinvóór zijn vertrek naar Amerika , de vrij - gen zijn verschenen ; alsmede door zijne
heid had geschonken. Zij hielp hem niet Agrostographie , aan welke de meeste
alleen ontvlugten , maar bezorgde hem waarde wordt gehecht. Tijdens hare verdaarenboven de middelen , om Amerika schijning was alles wat op de stelselmaveilig te bereiken. Te Philadelphia ver- tige schikking der grassoorten betrekking
nam BEAUVOIS dat zijn naam op de lijst had zeer verward. Men schreeuwde te
der vogelvrij verklaarden was geschreven , vergeefs tegen deze nieuwigheid van den
en hij dus in Frankrijk niet veilig zoude vermetelen hervormer ; zijne verdeeling
zijn. Een der hoofdtrekken in BEAUVOIS werd algemeen goedgekeurd en de grond karakter was zijne onoverwinnelijke vol - slag van een meer volmaakt stelsel , hetharding en de veerkracht van zijnen geest, welk thans overal schijnt aangenomen en
door geene tegenspoeden ter neder te het meest met de rede en de natuur
slaan. Zonder geld , zonder vrienden , overeen te stemmen.
aarzelde hij niet zijn bestaan te zoeken
(Biographie Universelle; Flore d'Oware;
en Essai d'une nouvelle agrostograin eene kunst , waarmede hij in gelukkiger dagen zijne vrienden verrukte. Hij
phie.)
gaf les in de muzijk en in onderscheidene
BEAIJZEE , (NICOLAS) , een bekwaam
talen , en kwam daardoor in aanraking Fransch spraakkunstenaar , werd in 1714
met eenige personen , die zich met de te Verdun geboren , en stierf in 1789 te
beoefening der natuurlijke historie bezig Parijs. Na den dood van DUMARSA1S schreef
hielden. BEAUZÉE de taalkundige artikels in de
Bij de komst van den Franschen afge- Encyclopédie. Men heeft van hem onderzant ADET in de Amerikaansche Staten , scheidene geschriften , die opmerking vernam zijn lot eene gunstigere vending, dienen , onder anderen : Dictionnaire des
en nu besloot bij de afgelegenste deelen synonyrnes , Dictionnaire de grammaire et
van Noord-Amerika te doorkruisen. Hij de liitérature , alsmede uitmuntende vertabezocht het Appalachische gebergte en lingen van SALLUSTIUS en QUINTUS CURTIUS.
drong door tot de vrije Indianen , niets (Nouvelle Biographic classique.)
BECA NUS , (JOANNES GOROPJUS) ,
verzuimende , om vele belangrijke voorwerpen der natuurlijke historie te verza- werd den 23 Julij 1518 te Hilvarenbeek
melen. Onder andere dingen ontdekte geboren , en studeerde te Leuven in de
hij de kakebeenderen en kiezen van den wijsbegeerte en geneeskunde. Na Italië,
grooten mastodon aan de oevers van den Spanje en Frankrijk doorreisd te hebben,
Ohio , en bragt uit het Westen van Vir- werd bij lijfarts van de beide zusters van
ginia eenen tand van den megalonyx KAREL V , LEONORA gemalin van FRANS I,
mede. Te Philadelphia met den rijken en MARIA , koningin van Hongarjë. Verbuit zijner navorschingen terug gekomen, volgens zich te Antwerpen nedergezet hebvernam hij , dat zijn naam van de ver - bende , benoemde PHILIPPUS II hem tot
bannings -lijst was geschrapt , en zijn ou- zijn' lijfarts , doch BECANUS eenen afkeer
derlijk erfgoed door een gelukkig toeval krijgende van de geneeskundige practijk,
niet was verkocht. Nu vertrok bij terstond wees dit aanbod van de hand , en hield
naar Frankrijk , waar bij echter zijne zaken zich voortaan bij voorkeur bezig met het
in eenen betreurenswaardigen toestand en uitvinden der zonderlingste woordafleidinzijne vrouw ontrouw vond. Hij scheidde gen. De Latijnsche , Grieksche en Hevan haar, en verkocht een gedeelte zij - breeuwsche talen stamden, volgens hem,
ner eigendommen , om de overige van af van de Cimbrische of Teutonische taal,
alle bezwaren te ontheffen. Hierin ge- welke zelfs ADAM en EVA in het Paradijs
slaagd zijnde , wijdde hij voortaan al zouden gesproken hebben. Het ontbrak
zijnen tijd aan het onderzoeken en be- dezen veelweter aan gezond oordeel , niet
-

BECCA--BECCARIA.
wiens dwaze etymologiën soms dapper de
spot werd gedreven. BECANUS overleed den
28 Junij 1572 te Maastricht , in den
ouderdom van vier en vijftig jaren.
(Woordenboek der Zamenleving.)
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vloed hebben dan voorbeelden van korten
duur , over verschillende tijdperken verspreid. liet gevoel van verontwaardiging,
hetwelk de doodstraf doet ontstaan , openbaart zich door de verachting , welke men
BECCARIA, (CESARE BONESANO, Mar- overal voor den scherpregter aan den dag
chese DE) , werd in 1735 te Milaan ge- legt ; en dewijl deze waarheden meer en
boren , en verried reeds vroegtijdig eenen meer bij de regeringen doordringen , bewijsgeerigen geest. Onder de leiding van sluit BECCARIA uit de afschaffing der menGENovESI te Napels , ontwikkelde deze schen-offers , vroeger zoo algemeen in
aanleg voorspoedig. Op den ouderdom zwang , de zegepraal zijner goedhartige
van zeven en twintig jaren , gaf hij zijn grondbeginselen.
« Onuitvoerbaar , » zegt de steller van
eerste werk in 't licht , getiteld : Del dis
e de' remedii delle monete nello-ordine het artikel BECCARIA in het Woordenboek
stato di Milano : « Over de misbruiken der der Zamenleving, «is de afschaffing der doodmunt in den staat van Milaan en hare « straf niet. De Russische keizerin ,ELIZABETIH
verbeteringen. » In 1764 en 1765 gaf « heeft in hare regering nimmer een doodeen letterkundig genootschap , door hem « vonnis onderteekend , en verliet haren
opgerigt , een tijdschrift uit , onder den K troon , door eenen natuurlijken dood ,
titel van Ko ffijhuis , in navolging van « zonder over dit besluit ooit berouw te
den Spectator van ADDISON , tot hetwelk « gevoelen. «
De eenzame opsluiting der misdadigers,
BECCARIA het meest bijdroeg. Terwijl dit
werk in gang was , las hij in 1764 in welke men overal begint toe te passen,
zijn letterkundig genootschap het hand- beschouwen wij als eenen grooten stap,
schrift voor van zijn werk over misdaden die eindelijk , zoo wij vertrouwen , tot
en straffen , dat in hetzelfde jaar , op al- de afschaffing der afschuwelijke tegen de
gemeen verzoek , werd uitgegeven , onder menschelijke natuur zoo zeer strijdende
den titel : Trallato -dei delicti e delle pene , doodstraf leiden zal.
Ook ijverde BECCARIA met nadruk tegen
12mo. Dit werk maakte eenen verbazen den opgang , en werd in onderscheidene de pijnbank , en drong aan op een ver
stelsel van opvoeding. In 1768-betrd
talen overgezet. BECCALIIA ontving daarover
betuigingen van goedkeuring van CATUARINA benoemde hem de Oostenrijksche regering
van Rusland , de prinsen van Pruissen en tot hoogleeraar in de wijsbegeerte te MiToscanen ; en eene letterkundige maat laan , waar hij grooten lof inoogstte. In
te Bern zond hem eenen gedenk -schapij 1769 gaf hij eene Verhandeling over den
niet stelselmatige schikking-penig.D handel en de publieke administratie uit,
van dit werk maakt eene ontleding moei- welke door J. A. COMPARET in het Fransch
jelijk. Wij willen echter trachten eenige is vertaald ; en in 1781 verscheen van
punten uit hetzelve omtrent de doodstraf hem een Verslag van een ontwerp tot inaan te stippen : Strengheid wischt de voering van gelijke maten en gewipten in
overtuiging van regtvaardigheid uit , baart Milaan. Deze menschlievende geleerde
straffeloosheid , eene rijke bron van mis- stierf den 29 November 1793 aan eene
daden. Hieruit ontstaat de vraag over de beroerte. Zijne voorlezingen als professor
in de wijsbegeerte zijn in 802 te Milaan
doodstraf. Niemand kan aan de maat
een regt geven , hetwelk hij zelf-schapij in 't licht verschenen , en maken een ge
uit van de reeks der Italiaansche-delt
niet bezit — een regt om hem het leven
te benemen. De ondervinding leert dat Economisten , in 1804 te Milaan uitgedeze straf de misdaad niet verhoedt — de geven. (Penny Cyclopaedia.)
BECCARIA, (GIOVANNI BATTISTA),
bloeddorstigste regeringen hebben altijd de
misdadigste bevolking gehad. De doodstraf een beroemd Italiaansch wis- en scheikunis geen voortdurend voorbeeld van het dige , werd den 3 October 1716 te Monkwaad der misdaad ; en het karakter van dovi geboren. Hij studeerde te Borne in
het individu en de maatschappij wordt niet de godgeleerdheid, en werd vervolgens
voor kortstondige , maar door aanhoudende professor in de wijsbegeerte te Palermo
en Rome. In 1748 , beriep hem de koindrukken veranderd. De doodstraf ver
gestrengheid medelijden-wektdorha ning van Sardinië naar Turin , en in
niet den misdadiger en vermindert daar- 1 753 verscheen zijn werk , getiteld : Dell'
door het ontzag voor de wet en den af- Elettricismo naturale ed arti fiziale , hetwelk
schuw van de misdaad. Blijvende voor- destijds algemeen de aandacht trok. Zijn
beelden van langdurige straf , zoo als belangrijkst en volledigst werk over dit
levenslange slavernij en zwaren arbeid , onderwerp is echter Dell' elettricismo ar
hetwelk zelfs door FRANKLAN in-tizale,
bij voorbeeld, moet noodwendig meer in9*
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het Engelsch is overgebragt. In 1759 werd
hem door den koning van Sardinië de last
opgedragen ; om eenen graad van de
middaglijn in Piëmont te meten. Hij ondernam deze meting in 1760 , gemeen
abt cANONICA , en-schapelijkmtdn
maakte de uitkomst daarvan bekend in
een werk getiteld : Gradus Taurinensis.
Aangespoord door cassINi's twijfel tegen de
naauwkeurigheid zijner meting, schreef
hij kort daarop , Leilere d'un Italiano ad
un Parigino , waarin hij den invloed an
de nabijheid der Alpen op de afwijking
des slingers trachtte aan te toonera. BECCARIA liet een groot aantal handschriften
na aan BALBE , die eene levensschets van
hem heeft gegeven in de Biographie uni
-versl.
BECCARIA is vooral bekend door zijne
proeven over de electriciteit , waartoe hij
door FRANKLIN aanleiding kreeg, terwijl

de Piëmonteesche meting van den meridiaan als -gebrekkig wordt beschouwd.
History of Electricity.)
de schrijver
der eerste theorie over de scheikunde,
in 16.25 te Spiers geboren. Na den ' vroeg
dood zijns vaders , was hij ge--tijdgen
noodzaakt , zich zelven en zijne familie
door het geven van onderwijs te onder
Zijn ijver en groote aanleg over--houden.
wonnen intusschen alle hinderpalen. Hij
verwierf zich eene uitgebreide kennis
in de genees- , natuur- , schei- en zelfs
in de staat- en staatshuishoudkunde. Hij
werd professor te Mentz, en in 1660 kei zerlijk hofraad te Weenen en eerste lijfarts van den keurvorst van Beijeren. Rij
leidde een zwervend en onrustig leven ,
en geraakte dikwijls met zijne bescherm heeren in twist. Van Weenen begaf hij
zich naar Mentz , en woonde vervolgens
te Munchen , Wurzburg , Haarlem en het
laatst te Londen , waar hij in 1682 overleed. Zijn voornaamste werk voert ten
titel Physica Subterranea.
BECK , (DAVID) , een voortreffelijk
schilder , bijgenaamd de Gulden Scepter,
werd den 5 Wi 1621 te Delft geboren.
Hij was een leerling van den beroemden
VAN DIJK , en onderwees de zonen van
KAREL I., koning van Engeland, in de
teekenkunst. De koningen van Frankrijk,
Denemarken en Zweden begeerden proeven van zijn kunstig penseel. De Zweed
koningin CHRISTINA overlaadde hem-sche
met geschenken, en benoemde hem tot
haren eersten kamerheer. Hij reisde naar
Duitschland , Spanje en Italië, om de
voornaamste vorsten en edellieden te por t retteren , en kreeg , behalve ruime betalingen voor zijn werk , negen gouden
(PRIESTLEY'S

BECHER , ( JOH. JOACH),

,

-

ketens en gedenkpenningen ten geschenke.
Toen CHRISTINA van Zweden zich eenigen
tijd te Parijs ophield , verzocht en verkreeg BECK verlof , om zijn vaderland en
zijne vrienden eens te bezoeken , en zag
zijne doorluchtige beschermster nimmer
weder. Hij overleed den 20 December
1656 te 's Grav►enhage , den roem nala tende van een uitstekend schilder en een
hoogst wellevend man geweest te zijn.
Onze VONDEL vereerde zijne nagedachtenis
met een bijschrift , en zijne kunstbroeders
te Rome gaven hem in 1653 , bij gelegenheid dat hij met hen de verjaring zijns
geboortedags vierde , den grootschen bijnaam van den Gulden Scepter , gelijk blijkt
uit de volgende dichtregelen:
Uw vriendelijk ontmoet, en uw beleefde reden
Die wijzen duidelijk dat gij zijt de persoon,
Die menig heeft vertoont de koningin van Zweden
Door uw vermaard penseel, zoo waardig bij de kroon.
Wat staat ons nu te doen? Dat wij u gaan erkennen,
In de Romeinache bent met eenen nieuwen naam,
Die als op vleugels door de wereld zal gaan rennen;
Dit 'a 't algemeen besluit : Wij roepen al te saam:
Vivat de Guldene scepter!

Men verhaalt van BECK , dat bij als
ware het tweemaal is gestorven. Door
Duitschland reizende , _overviel hem eene
zware ziekte , die hem in eene langdurige
flaauwte dompelde , zoodat men hem dood
waande , uitkleedde en op een ledekant
ten toon leide. Twee bedienden , die hem
hadden opgepast , hunne droefheid met
een glas wijn willende verdrijven , kwam
een hunner , in zijne opgewondenheid , op
den ,zonderlingen inval , hun meester ook
een glas te presenteren , en juist op dit
oogenblik , dat dit geschiedde , kwam de
schijndoode BECK weder bij ; bij nam nu
eene goede teug , verrees van zijn ziekbed en leefde nog jaren na dien tijd (1).
(HOUBBAKEN ,

Sehouburgh der Nederlantsche kunstschilders en schilderessen).

BECKER,, (CHRISTIAN G©TTERIED),

een uitstekend menschenvriend en staats burger ', werd den 2 September 1772 te
(1) «Dit zeldzaam voorval zoude ik (zegt eosBaAzoo ligt niet voor waarheid aannemen , tenzij
uer diergelijk iet niet in mijn geslacht ware voorcc gevallen. Mijn grootvader van moeders kant, en
unaar wien ik ook vernoemd ben , wonende te
(c Utrecht op den Steenweg in 't Blaauw Rokje,
u kwam in den ouderdom van zeventien jaren (zoo
(t 't aan ieder die daar tegenwoordig was toescheen)
u te sterven : werd gevolgelijk uitgetrokken, op
U stroo geleid , en de vrijsters vit de buurt geroe•
«pen , om het dijk :volgesra gewoonte van dien
u tijd) met palm , laurier en bloempjes op te sie, u ren. En men was al bezig , om een' krans voor
u zijn hoofd te vlechten , toen zij bet stroo hoorden
«ritselen , en hem die zij meenden dat dood was,
a de gordijnen zagen openschuiven , waardoor zij
tcvan schrik overhoop vielen. Straks de bloemen
cc weg , en hem warmen wijn ingegeven , waardoor
ghij bekwam; gelijk hij naderhand ook is getrouwd
<c geweest , en zeven zonen en drie dochter& heeft
it gcziey;. »

t( %Ea)

BECKET.

Oberlichtenau , in Opper-Lausnitz , geboren.
Aanvankelijk kantoorbediende te Chemnitz,
rigtte hij later eene Engelsche spinfabrijk
op , welke velen arbeiders brood verschafte. Hierbij voegde hij weldra eene
katoendrukkerij, die met den besten uit
bekroond werd. Nu ontstonden er-slag
verscheidene fabrijkgebouwen , en Chemnitz geraakte tot eenen voorbeeldeloozen
bloei. BECKER gaf aan zijnen kleinen fabrijkstaat bijzondere huishoudelijke wetten,
en verheugde zich in den gelukkigen toestand zijner onderhoorigen. Hunne kinderen ontvingen op zijne kosten onderwijs
in de noodzakelijkste kundigheden ; zestien ouderlooze kinderen werden in zijn
huis opgevoed en twintig jongelingen van
goeden aanleg bezochten door zijn toedoen
de hoogeschool. Als een liefderijk vader
zorgde hij in de dure jaren van 1816 en
9 817 voor zijne werklieden. Hij liet eene
bijzondere bakkerij oprigten , en twee honderd armen werden uit zijne keuken gespijzigd. Door kinderen , op zijne kosten
onderwezen, liet bij kleine concerten geven ; kortom hij beschouwde zich als den
verzorger van allen , die in armoede ver
Deze nuttige staatsburger over--kerdn.
leed in October 1820 , diep betreurd door
al zijne medeburgers.
,

(Woordenboek, der Zarnenleving.)
BECKET , (THt>MAS A) , een beroemd

Engelsch prelaat, de zoon eens koopmans,
werd in 1117 te Londen geboren. Hij
studeerde te Oxford , Parijs en Bologna,
en bij zijne tehuiskomst omhelsde hij den
geestelijken stand. HENDRIK II verhief hem
in 1158 tot groot-kanselier en vertrouwde
hem de opvoeding van prins HENDRIK.
BECKET leefde nu op eenen prachtigen
voet, doch zoodra hij in 1162 tot aarts} is.
schop van Canterbury was verheven , leuke
hij eensklaps zijne hofmanieren al, en
werd een onbuigzame verdediger van de
buitensporige voorrregten der kerk. Hieruit ontstond een hevige twist tusschen den
vorst en den kerkvoogd , die eindelijk genoodzaakt was liet rijk te verlaten. Ten
laatste had er tusschen hens en den koning
in I170 eene verzoening plaats. BECKET
werd in zijne waardigheid met al hare
voorregten hersteld ; zelfs hield de koning
het paard van den aartsbisschop bij den
toom , toen deze op- en afsteeg. BECKET
deed zijne intrede in Canterbury onder
het vreugdegejuich des volks. Doch al de
wederwaardigheden , welke hij verduurd
had , konden zijne vermetelheid> niet verminderen. Hij schorste den aartsbisschop
van York en alle bisschoppen in hunne
bediening , omdat zij vroeger op 's konings
last , buiten zijne toestemming, de kroo-
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ning van prins HENDRIK hadden bestierd
of bijgewoond. Verbitterd over deze nieuwe
ongehoorzaamheid , liet koning HENDRIK,
die toen in Normandië was , zich de
klagt ontvallen , dat niemand hem op
dien onbeschaamden priester had gewroken. REGINALD FITZURSE , WILLIAM DE TRACY,
HUGH DE, MOREVILLE en KICHARD BRIT© , vier
baronnen , die deze klagt als eene begeerte des konings naar den dood van
dien stoutmoedigen kerkvoogd beschouw
beraamden nu te zamen een plan,-den,
om den aartsbisschop tot onderwerping of
ter dood te brengen. Langs verschillende
wegen , kwamen zij den 28 December
1170 op het kasteel van RANULP DE BI;Oe
bijeen (zes mijlen van Canterbury), waar
zij op nieuw met elkander beraadslea
den. In den vroegen morgen van den
volgenden dag trokken zij aan het hoofd
eener talrijke bende krijgslieden Canterbury binnen. Er werden op onderscheidene plaatsen sterke wachten uitgezet,
om de burgers in bedwang te houden.
De vier zamengezworenen hadden met
den aartsbisschop een gesprek op zijn
paleis; het kwam- tot hooge woorden,
en des avonds drongen zij in de hoofdkerk , wetende dat BECKET en andere
geestelijken aldaar de vesper bijwoonden.
Zoodra men in ede kerk het alarm ver
wilden eenige priesters de deuren-nam,
sluiten ; doch BECKET verbood , om van de
herk een kasteel te maken. Hij- trad de
zamenzweerders stoutmoedig tegen , en
antwoordde op hunne bedreigingen , dat
hij gereed was te sterven , hun ernstig
verzoekende ., niemand te deren dan hem
zelven. De moordenaren hem uit de kerk
willende slepen , klemde • hij zich vast aan
het hoogaltaar , greep DE TRACY in de
keel , en wierp hem bijkans ter aarde.
DE TRACY wrong zich los , bragt den aartsbisschop eene ligte wond toe , en verbrijzelde den arm van EDUARD GRIMES , die
het krisis droeg. De aartsbisschop nu in
eene godvruchtige houding nederknielensde ,
kloofden hem de moordenaren het bekkeneel , zoodat de hersenen over dterr vloer
verspreid lagen.
Na den moord begaven zich de booswichten naar Knaresborough , en werden
van een ieder verafschuwd. Zij eindigden
hunne dagen als boetelingen te Jeruzalem,
en op hun graf werd het volgende Latijn sche opschrift geplaatst :
r Hier liggen de ellendelingen , die
« ST. THOMAS van Canterbury hebben ver« moord.
Gedurende geheel een jaar mogt er,
op 's pausen bevel , geene dienst in de
hoofdkerk gedaan worden. Twee jaren
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BECKMANN--BEDA .

vaderland. Zijn grootste werk is eene
ngelsche kerkelijke historie , voor welke
hij de bouwstoffen uit kronijken, deels uit
de jaarboeken der kloosters en deels uit
mondelinge overleveringen van kerkvoogden , met welke hij bekend was , zamen stelde. BEDA voltooide dit werk in 734,
toen hij , gelijk hij ons zelf berigt , negen
en vijftig jaren oud was ; doch vóór dien
tijd had hij met groote bekwaamheid
over verschillende onderwerpen geschreven.
Schoon zijne gezondheid nu allengskens
LYTTLETON'S History of the reign of afnam , bleef hij tot het laatste oogenblik
zijns levens onvermoeid werkzaam , vooral
HENRY II).
BECKMANN, (JonANN) , een ijverig om het Evangelie van JOHANNES in het
natuuronderzoeker , die der landhuishoud• Saksisch over te zetten. Uit sommige bekunde eenen wetenschappelijken vorm rigten blijkt het , dat , schoon op den dag
gaf, werd den 4 Junij 1739 te Hoya in vóór zijn' dood zijne aamborstigheid zeer
Hanover geboren. Hij studeerde aanvan- verergerde , en zijne voeten begonnen te
kelijk in de theologie te Gottingen , doch zwellen , hij echter den nacht grootendeels
legde zich later vlijtig toe op de land- doorbragt om den persoon , dien hij als
huishoudkunde en de natuurwetenschap- schrijver gebruikte , te dicteren. Deze
pen. Hij deed eene reis door Rusland en man BEDA'S zwakheid bespeurende, zeide:
Zweden , om niet de bergwerken aldaar « Er blijft nu nog slechts één hoofdstuk
bekend te worden , en werd in 1766 « over. » Waarop hij antwoordde : « Het
hoogleeraar te Gottingen, waar hij , ge « is gemakkelijk ; neem de pen weder op ,
bijkans eene halve eeuw , onder-duren
« doop haar in den inkt, en schrijf zoo
groote toejuichingen , voorlezingen hield « schielijk gij kunt. » Omstreeks negen
over onderwerpen op de landhuishoud- ure zond hij om eenige zijner broederen ,
kunde en technologie betrekking heb- priesters van het klooster , ten einde onbende. Hij stierf den -4 Februarij 1811. der ben eenig wierook en andere dingen
Zijne werken zijn talrijk. Onder de voor- van weinig waarde , welke hij in eene
naamste telt men Bijdragen voor de kist had geborgen , te verdeelen. Terwijl
geschiedenis der ontdekkingen en utivindin- hij sprak , zeide WILBERCH (de jongeling ,
gen , 5 deelen , te Leipzig (1780-1805) die voor hem schreef) , tot hem : « Mees
er blijft nu nog slechts één volzin-«ter!
gedrukt.
(Conversations-Lexicon).
« over , » waarop hij hem verzocht spoedig
BÉCLARD, (PIERRE AITGUSTIN), een te schrijven , en een oogenblik daarna
der beroemdste ontleedkundigen van onzen zeide WILBERCH : « Nu is het gedaan. »
tijd, werd in 1785 te Angers geboren. Waarop hij hernam : « Gij hebt de waar
beid gezegd , « consummatum est.' Houd-«
Reeds op jeugdigen ouderdom behaalde
hij de eerste prijzen in de anatomie, pbisio- « mijn hoofd op , ik wensch tegenover de
logie , philosophic en chemie. Ook was R plaats te zitten , waar ik gewoon was te
hij de eerste die de ontleedkunde bijzon - « bidden , en waar ik nu nog, hoewel zitder op de heelkunde toepasselijk maakte. « tende, mijnen Vader mag aanroepen. »
Als Professor in de ontleedkunde te Parijs Aldus , volgens zijne begeerte , op den
muntte hij uit door grondige geleerdheid vloer zijner cel gezeten zijnde , riep hij
en bevattelijke voordragt. Behalve zijne met Bene luide stem : « Eere zij den
eigene ontleedkundige werken heeft hij « Vader , den Zoon en den Heiligen
tevens de algemeene ontleedkunde van R Geest , » en deze woorden gezegd hebBICHAT met bijvoegsels van zijne hand uit - bende , gaf hij den geest. Hij stierf den
26 Mei 735 , en werd begraven in de
gegeven.
(Dictionary of Biography).
kerk van zijn eigen klooster te Jarrow
BEDS, of BEDE, gewoonlijk de eer aan den mond der Tyne ; doch lang
(Venerabilis) bijgenaamd , een-wardige naderhand werd zijn lijk naar Durham
Engelsche monnik , wiens geboorte in het gevoerd.
MALMESBURY zegt : « Met dezen man werd
jaar 675 moet gezocht worden , en wel
in de nabijheid van Wearmouth, in het « bijkans alle kennis der historie tot op
graafschap Durham. Zijn roem van ge- « onzen tijd begraven ; want geen En.
leerdheid verspreidde zich weldra tot ia « gelschman , boe geleerd ook en begaafd,
Rome , en paus SERGIUS noodigde hem der- « heeft den afgebroken draad van zijn
waart ; doch BEDA verliet nimmer zijn « werk kunnen aanknoopen. » De geschrif

later werd BECKET heilig verklaard , en in

1221 zijn lijk , in tegenwoordigheid van
IIENDRIK III , opgenomen , en in eene rijkversierde reliquie -kas aan de oostzijde der
kerk nedergelegd. Deze tempel werd de
plaats van bijeenkomst voor bedevaart gangers , omdat aldaar , gelijk men zeide,
vele wonderen geschiedden . Tijdens de
hervorming, onder HENDRIK V111, werd
de reliquie -kas geplunderd en de naam
van ST. THOMAS uit den almanak geschrapt.
(LINGARD'S History of England , en Lord

,

BEDDOES--BEERINGS.
ten van BEDA zijn menigvuldig , en handelen over geschiedenis, taalkennis, wis-,
natuur- en tijdrekenkunde , enz. Zij zijn
het eerst in 1544 te Parijs in 3 deelen
folio bijeenverzameld , en in dezelfde
plaats (1554) in 8 deelen folio herdrukt. Ook te Bazel en Keulen zagen
BEDA's werken in 8 folio deelen 't licht.
Men vindt eene naauwkeurige opgave van
den inhoud dezer werken in de Notes to
the life of BEDE en de • Biographic Britannica.
BEDDOES,(THOMAS), een beroemd
geneesheer , werd in April 1760 te Shi fjnail in Shropshire geboren. Zijn vader,
een leerlooijer, wenschte hem voor dit
beroep op te brengen, maar zijn grootvader de bekwaamheden , welke de jonge
THOMAS verried , opmerkende , wist den
vader te bewegen , om hem eene geleerde
opvoeding te geven. Een ongemak , waar
-zijn grootvader werd gekweld , en dat-dor
de hulp van Benen wondheeler vereischte,
bragt den jeugdigen BEDDOES tot het besluit om in de medicijnen te studeren.
Hij bezocht de hoogeschool van Oxford
en Edinburg , en werd professor in de
scheikunde te 0x ford , doch verliet in
1792 dit leeraarambt , doordien hij , als
onbesuisd voorstander der Fransche omwenteling , bij de opzieners der hoogeschool in ongunst was geraakt. Hij zette
zich nu te Clifton bij Bristol neder , waar
hij zich met letteroefeningen en het nemen van scheikundige proeven bezig hield.
Hij schreef een volksboekje , getiteld : de
Geschiedenis vara ISAAC JENKINS, met het
oogmerk om de dronkenschap tegen te
gaan ; hetzelve werd met zulk een' bijval
ontvangen , dat er in korten tijd 40,000
exemplaren van verkocht waren. Zijne
voornaamste geneeskundige werken zijn
een volksboek over de tering (Popular
Essay on Consumption) , hetwelk , wanneer men des schrijvers bijzondere leerbegrippen ter zijde stelt , menige gewigtige
opmerking bevat over de voorbeschikkende
oorzaken en de middelen , om deze nood
kwaal te voorkomen ; eene Hygieia-lotige
(gezondheidsleer) in den volksstijl, waarin
over de oorzaken der ongesteldheden en
hare geneesmiddelen wordt gehandeld.
BEDDOES schreef de scheurbuik aan een
gebrek van zuurstof (oxygenium) en de
tering aan eenen overvloed daarvan toe.
De geneesmiddelen , welke bij voor deze
ongesteldheden aanwendde , kwamen met
zijne inzigten overeen ; en hij geloofde ,
dat het inademen van lucht, overladen met
zuurstof, de scheurbuik kon genezen , en
eene tegengestelde handelwijze de tering.

Iiij schreef niet alleen over dit onder-
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werp, maar bragt eene inrigting tot stand
om door kunstige luchtsoorten verscheidene ziekten , inzonderheid de tering, te
genezen. Deze inrigting schijnt echter
niet aan het oogmerk beantwoord te hebben. BEDDOES stierf in de maand December 1808 aan eene hartziekte , in den
ouderdom van acht en veertig jaren.
(STOCIi's Life Of BEDDOES).
BEDFORD , (JOHN, hertog VAN) , was
de derde zoon van den Engelschen koning
HENDRIK IV. Als jong el ing onderscheidde
hij zich in den slag van Shrewsbury , en
werd , ten gevolge van den uitersten wil
van HENDRIK V , aangesteld tot regent van
Frankr ij k. Hij handhaafde den roem der
Engelsche wapenen tot aan zijnen dood in
1435. Het is te bejammeren, dat de nagedachtenis van dezen bekwamen krijgsman en regent bevlekt is met den geregtelijken moord van JEANNE D'ARC. Wanhopig
over de voordeelen , die de Franschen ,
onder aanvoering van de maagd van Orleans , behaalden, daagde BEDFORD koning
KAREL VII tot een tweegevecht uit, hem
beschuldigende , dat hij het volk met eene
vrouw van eene schandelijke leefwijze en
als man verkleed, misleidde, maar dat het
volk uit den uitslag van den strijd zou
kunnen oordeelen , wiens aanspraak door
den Hemel werd begunstigd. KAREL leidde
dezen brief onbeantwoord ter zijde. Bij
eenen uitval uit Compiègne werd JEANNE
D'ARC den 23 Mei 1430 door de Engelschen gevangen genomen , en door toedoen van BEDFORD , die haar van tooverij
beschuldigde , den 30 Mei 1431 te Rouen
levend verbrand.
BEDFORD stierf den 13 September 1435
te Rouen , alwaar eene graftombe te zijner eere werd opgerigt. Men verhaalt
omtrent deze tombe eene anecdote, welke
wij met de woorden van RAPIN zullen mededeelen : LODEWIJK Xl , zoon van KAREL VII,
zich eens in de boofdkerk van Rouen bevindende , en dit grafteeken aandachtig
beschouwende , gaf een hoveling van zijn
gevolg hem den raad , om dit monument
van Frankrijks oneer te verbrijzelen.
« Neen , » hernam de koning, « laat de
« asch van eenen prins in vrede rusten',
« die , ware hij in 't leven , de sto utmoe« digste onzer zou doen beven. Liever
« zag ik een deftiger monument te zijner
«eere verrijzen.
( RAPIN' s History).
BEERINGS , (GREGORI U S) , een verdienstelijk kunstschilder , te JVlechelen geboren , en aldaar in 1570 overleden. Hij
muntte uit in het schilderen van ruïnen
en antieke gebouwen. 0p zijne leefwijze
was

echter niet te roemen ; soms was hij
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BEETHOVEN.

genoodzaakt in der haast het een of ander te schilderen , ten einde zijne ledige
beurs te vullen. Te Rome zijnde , schilderde hij eens eene stormachtige lucht en
een onstuimig water, waarop eene ark
dobberde. Hij bood dit stuk te koop als
eene afbeelding van den zondvloed ; en
toen men de aanmerking maakte , dat
dergelijke tafereelen altijd gestoffeerd werden met eenige menschen en dieren,
worstelende tegen de golven , antwoordde
bij : r Dat is zoo ; maar hier zijn de
menschen en dieren reeds verdronken
• of in de ark geborgen , en als het waK ter afgeloopen is , zal men ze zien.
Door dezen kwinkslag maakte bij niet alleen voor dit schrale stuk eenen goeden
prijs, maar verscheidene lieden begeerden
er eéne kopij van te bezitten.
(KAREL VAN SlANDER , het leven der

schilders.)
BEETHOVEN, (LUDWIG VAK),

een

der grootste componisten op welke Duitschland zich regtmatig verheft. Hij werd, zoo
men wil , in 1770 te Bonn geboren. Zijn
vader en grootvader waren beiden toon
beroep , de eerste was-kunstearv
een uitmuntend tenorzanger en de laatste
kapelmeester . bij den keurvorst van Keu len. BEETHOVEN'S vader , een ongeregeld
leven leidende , verzuimde de opvoeding
van zijnen zoon , die echter door medewerking van eenige vrienden behoorlijk

schoolonderwijs ontving.
Van zijne vroegste jeugd verried BEETHOVEN een' uitstekenden aanleg voor de
muzijk ; met andere woorden , hij leerde
de taal der muzijk tegelijk met zijne
moedertaal : en daar gemoduleerde klanken zelden nalaten op eenen jeugdigen
levendigen geést diepen indruk te maken,
wanneer zij gedurig herhaald worden ,
gelijk zulks hier het geval was , kreeg
BEETHOVEN weldra een groot behagen in
die kunst , waarvan zij den grondslag
uitmaken. Zijn vader begon hem te onderwijzen, toen bij nog slechts vijf jaren
oud was , maar gaf hem spoedig over aan
den hof-organist VAN EDEN en den componist NEEFE , die door den aartshertog
)IAXIMILIAAN van Oostenrijk voor dit onderwijs werd schadeloos gesteld. Nog slechts
elf jaren oud , voerde BEETHOVEN B ACH'S
Clavecin Bien tempéré reeds voortreffelijk
uit en componeerde , twee jaren later,
sonaten en liederen. In '1792 vertrok hij,
met den titel van bof-organist, naar Weenen , om zich onder de leiding van HAYDN
en ALBRECIITSBEBGER in de compositie te
volmaken. Na de verbazendste vorderingen
gemaakt te hebben , keerde hij naar Bonn
tcfug ; doch Oostenrijks hoofdstad had nu

voor hem meer bekoorlijkheid dan zijne
geboorteplaats ; en toen de krijg in Noordelijk Duitschland begon te woeden , zette
hij zich te Weenen neder , welke stad en
hare omstreken hij nimmer weder verliet.
BEETHOVEN sloeg eene uitnoodiging naar
Engeland van de hand , en toen in 4 809
JÉRóbiE BONAPARTE , koning van West falen,
hem op voordeelige voorwaarden als kapelmeester beriep , vereenigden zich onderscheidene Weener kunstvrienden , met
den aartshertog RUDOLF aan het hoofd,
om hem door eene jaarwedde van 4000
gulden voor Weenen te behouden. Intusschen begon BEETHOVEN aan doofheid te
lijden , welke allengs zoo zeer toenam ,
dat men zich niet meer dan door schrijven met hem, onderhouden kon. De gevolgen van het verlies van dit onschatbaar
zintuig , was eene aanhoudende droefgeestigheid en een angstig mistrouwen , de,
gewone voorboden van hypochondrie. Lezen en wandelen waren zijne aangenaam
uitspanningen , en een kleine uitgele--ste
zene kring van dierbare vrienden het
eenigst gezellig genoegen dat hij smaakte.
Hij trok zich terug in de tooverwereld
zijner phantasie en ontwoekerde haar,
hoe vreemd zulks ook in het eerst moge
schijnen , die schatten , welke voor tijdgenoot en nakomelingschap als een heilig
erfdeel werden beschouwd. Langzamerhand nam echter zijne gezondheid af. Drie
der voornaamste geneesheeren van Weenen beijverden zich om zijn lijden te verzachten. Doch de hoop op herstel verdween weldra : er deden zich kenteekenen
van waterzucht op, die hand over hand
toenam. Men besloot tot aftapping , welke
de pijn die hij leed matigde. Gedurende
de bewerking riep bij zeer karakteristiek
uit : a Beter water uit mijn ligchaanl dan
• uit mijne pen. » Zes dagen vóór zijnen
dood, zeide hij tegen zijne vrienden SCHINDLER en BRENNING : Plaudite , amici , comce
dia finita est (Vrienden ! klapt in de handen , de klucht is uit !). Hij stierf den
26 Maart 1827 ; _ zijne uitvaart werd met
statelijkheid gehouden. Ongeveer 30,000
menschen volgden den ]ijkstoet ; , acht kapelmeesters droegen de slippen van het
rouwkleed , en in het geheel waren er
zes en dertig toortsdragers, onder welke
men de dichters GRILLPARTZER en CASTELLI,
alsmede de eerste toonkunstenaren van
Weenen telde. Een Duitsch phrenologist
bood den doodgraver 1000 gulden aan
voor het hoofd van BEETHOVEN , ten einde
hetzelve te onderzoeken.
BEETHOVEN stierf ongehuwd , en schijnt
nimmer eenige betrekking van teederen
aard aangeknoopt te hebben. Zijne kla-
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vierconcerten , zijne symphoniën en veel.
stemmige compositiën , doen hem kennen
als eenen componist, die welligt nog door
niemand is overtroffen.
(RIES, WEGELER, SCIILOSSER en SCIIINDLER.)
BEGA, (CORNELIS), een verdienstelijk
leerling van ADRIAAN VAN OSTADE , werd
geboren te Haarlem , doch wanneer vindt
men nergens vermeld. Hij schilderde
geestig boerengezelschappen. Zijn vader
was een beeldsnijder en heette PIETER
JANSZ. BEGIJN. Deze door de losse leefwijze
zijns zoons van hem afkeerig geworden,
wilde CORNELIS ook niet langer den naam
van BEGIJN voeren , en veranderde dien
in BEGA. Zijne moeder daarentegen , MARIA, dochter van CORNELIS CORNELISZEN van
Haarlem (een' vermaard kunstschilder)
was des te inniger aan hem gehecht. Hij
stierf den 27 Augustus 1664 aan de pest,
welke hij zich roekeloos had op den hals
gehaald. Vernemende dat een meisje ,
op hetwelk hij verliefd was , door de pest
was aangetast , waagt hij het, tegen den
wil zijner bezorgde moeder , haar krank bed te naderen. « Zij op het uiterste ge« komen , stelde BEGA zich door liefde
verrukt als onzinnig aan , en wilde haar
« op 't laatst vaarwel kussen. Doch zulks
hem belet wordende , nam hij den stok
* van een' raagbol , en stak haar dien
4 toe , welken zij aan het eene einde en
« hij aan het andere einde driewerf kuste,
« nemende dus van elkander het laatste
« afscheid.
De penseelkunst van BEGA wordt in vele
aanzienlijke kabinetten aangetroffen , en
een door hem geëtst werkje , uit 34 plaat
-jes
bestaande , is mede voortreffelijk.
(HOUBRAKEN en KAREL VAN MANDER.)
BEIIAIM, (MARTIN) , was een ver
zeereiziger en aardrijkskundige der-mard
vijftiende eeuw. Zijn naam wordt door
onderscheidene schrijvers verschillend gespeld. BEHEM , BEHAM , BEHAIM , BAEHM ,
BAEHEM, BEHEN, BEHEMIRA , enz. Hij werd
in de oude keizerlijke stad Neurenberg ,
omstreeks 1A36 , geboren , en genoot het
onderwijs van den geleerden JOHANN MULLER , meer bekend onder den Latijnscllen
naam van REGIOMONTANUS. Eerst wijdde
bij zich aan den handel , doch beoefende
tevens vlijtig de wiskunde en alles wat
op de zeevaart betrekking heeft , hetgeen
hij van veel belang achtte , wijl hij soms
handelsreizen te doen had. Zelfs schijnt
hij in dien tijd over het aanwezen van
tegenvoeters nagedacht te hebben , en
even als COLUMBUS overtuigd geweest te
zijn , van het bestaan van wijduitgestrekte
landen in het westelijk halfrond ; doch
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reeds menig wetenschappelijk man voedde
destijds begrippen van dien aard.
In het jaar 1479 wegens bezigheden
te Ontwerpen zijnde , raakte BEHAfli bekend met eenige Vlamingen , die met het
ondernemende hof van Lissabon in betrekking stonden , en op de onlangs ontdekte Azorische eilanden volkplantingen
hadden aangelegd. Op hun dringend aan
ging BEHAIM naar Portugal , waar-zoek
hij , als een schrander wereldbeschrijver
en ontwerper van kaarten , hoogst welkom
was , wijl dat rijk zich toenmaals onvermoeid met ontdekkingsreizen ter zee bezig
hield. Wij gaan menigvuldige tegenstrijdigheden , in BEHAIM'S leven voorkomende ,
met stilzwijgen voorbij , ten einde tot eene
daadzaak te komen , waaromtrent al zijne„
levensbeschrijvers overeenstemmen. In 1484
werd BEHAIM als een wetenschappelijk man
aan boord geplaatst van de vloot van den
beroemden zeereiziger DIOGO CAM , die in
last had om de ontdekkingen der Portugeezen langs de westelijke kusten van
Afrika voort te zetten , welke niet verder
dan kaap St. Catharina (20 30' zuider
breedte) bekend waren. Met dezen ervaren vlootvoogd kwam BEHAIM op de eilanden Fayal en Pico aan , en dit was , ge
wij meenen , de eerste maal dat hij-lijk
de Azorische eilanden bezocht. Deze eilandgroep verlatende , volgden zij het
vaste land , zeilden om Cabo Verde , onderzochten de gansche kust van de rivier
Gambia tot de Zaire of Congo , welker
mond op 6° breedte ligt. Hunne reis
voortzettende, kwamen zij aan kaap Si.
Augustin , en bereikten eindelijk kaap
Cross of de Padrono , op 22o zuid. br.,
den eindpaal hunner reis , 19° 30 1 zuidelijker dan eenig vroeger zeereiziger
zich gewaagd had. Na eene afwezigheid
van negentien maanden , keerde BEHAIM
naar Lissabon terug , alwaar hij , ter beboning zijner diensten , door koning
JoAO II met ongewone staatsie en plegtigheid tot ridder geslagen werd.
In 1486 vinden wij BEHAIM op Fayal
terug , waar hij huwde met de dochter
van JOB HUERTER , die hem een' zoon
schonk. Het schijnt ons toe dat , uit
hoofde zijner nederzetting op dit eiland ,
hetwelk hij aanmerkelijk bevolkte en ontgon , later de misvatting ontstaan is , dat
hij dit eiland zou ontdekt hebben. MARTIN
BEHAIM heeft , zoo ver men weet , geene
andere ontdekkingsreizen bijgewoond, maar
hield zich- bezig met het maken van kaarten, en ging nu en dan naar Lissabon
en Madera, waar hij met CHRISTOHPORUS
COLUMBUS kan in kennis geraakt zijn. Uit
deze vooronderstelde ontmoeting heeft men
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de gewigtige, doch, volgens ons, onredelijke
gevolgtrekking gemaakt, dat COLUMBUS de
ontdekking der nieuwe wereld aan BEHAIM
zoude te danken hebben.
In het jaar 1492 , toen COLUMBUS zijne
groote ontdekkingsreis ondernam , bezocht
BEHAIM zijne geboortestad Neurenberg ,
vaar hij een jaar vertoefde , en op aandrang zijner landgenooten eenen aardglobe
vervaardigde. Toen hij uit Duitschland naar
Portugal terug keerde, werden hem cenige
staatkundige onderhandelingen opgedragen;
doch in 1494 zich aan alle openbare zaken onttrokken hebbende , begaf BEIIAIM
zich weder naar Fayal , waar hij in den
schoot zijns huisgezins een stil leven
leidde. Echter bleef zijne aandacht gevestigd op zijn lievelingsonderwerp (aardrijkskunde) en de ontdekkingen van coi.UMBUS en andere in de nieuwe wereld.
In 1506 bevond hij zich weder te Lissabon,
en stierf aldaar den 29 Julij van hetzelfde
jaar , in gezegenden ouderdom , en overladen met roem en eer. Hij liet geene
andere werken na dan zijnen globe en
eene menigte land- en zeekaarten. De
Heer JAMESON , die onlangs Duitschland
heeft bezocht , vermeldt de opmerkenswaardige bijzonderheid , dat het oude
huis van MARTIN BEHAIM in Neurenberg,
thans bewoond wordt door een' handelaar
in kaarten en globes.
Van alle zijden wordt erkend , dat MARTIN BEHAIM als een der geleerdste aardrijkskundigen en de beste vervaardiger van
kaarten in die eeuw moet worden beschouwd. Doch met deze zijne wezenlijke
verdiensten hebben sommige schrijvers
zich niet vergenoegd, die uit overdrevene
vaderlandsliefde of een' geest van tegenspraak beweren , dat BEIIAIM en niet caLuMBUS de ontdekker is van Amerika.
CELLARIUS en RICCIOLI zeggen beiden , dat
hij bet vaste land van Amerika en de
straat van Magellaan heeft bezocht , doch
vooral STUVENIUS beeft tot dit denkbeeld
veel bijgedragen , door in zijn werk : De
zero novi Orbit Inventore te verzekeren,
dat BEIIAIM op zijnen globe , te Neurenberg
bewaard , de Amerikaansche eilanden , ja
zelfs de straat van Nagellaan naauwkeurig
heeft aangewezen. Professor TOZEN heeft
in 1761 deze verzekering bestreden,
welke dan ook een' geruimen tijd als onhoudbaar werd beschouwd. ROBERTSON gaf
zich eenige moeite , om in zijne geschiedenis van Amerika den roem van COLUMBUS
te handhaven ; doch deze taak werd toen
bijkans als onnoodig aangemerkt. Echter
waagde het in 1786 Mr. OTTO , een staat
dienaar der Fransche regering,-kundig
doch Duitseker van geboorte , de bijkans

vergetene strijdvraag te hernieuwen , leggende in eenen wijdloopigen brief aan
Dr. FRANKLIN zijne bewijsgronden bloot,
waarom hij beweerde dat MARTIN BEHAIM
vóór COLUMBUS Amerika had bezocht , en
dat alles wat COLUMBUS na hem had ver
slechts geschied was volgens inlich--rigt,
tingen en raad , hem door BEHAIM mede
Na de verschijning van dezen-gedl.
brief, hebben onderscheidene schrijvers
en zamenstellers van biographische woordenboeken , zonder de zaak op de keper
te beschouwen , het verhaal van Mr. OTTO
naverteld. De aanvang reeds van dezen
brief is voldoende , om den ganschen inhoud te mistrouwen , als de dwaling herhalende , dat BEHAIM de ontdekker was van
de Azorische eilanden. Wanneer hij zegt
dat zulks bevestigd wordt door gedenkschriften , nog te Neurenberg aanwezig,
kunnen wij geen meerder vertrouwen
stellen in dergelijke bewijzen , aangaande
de ontdekking van Amerika. Daarenboven
moet men niet uit het oog verliezen, dat
geen enkel dezer gedenkschriften , a in
de archieven van Neurenberg bewaard,
eenige dagteekening voeren, behalve één
brief die door BEHAIM zoude geschreven
zijn , zoodat zij allen kunnen opgesteld
zijn , nadat de ontdekkingen van COLUMBUS
en MAGELLAAN reeds bij de geleerde wereld
bekend waren.
Volgens een dezer ongedagteekende verhalen , vervoegde zich BEHAIM , na twintig
jaren op Fayal gewoond te hebben, in
1484 (acht jaren vóór COLUMBUS zeetogt)
bij JOAO II van Portugal , om zich de
middelen te verschaffen voor eene ontdekkingsreize in het zuidwesten , en eenige
uitgeruste schepen bekomen hebbende ,
vond hij dat gedeelte van Amerika , hetwelk thans Brazilië wordt geheeten , van
waar hij, zuidwaarts stevenende, de straat
van Magellaan bereikte , alsmede een land
bewoond door wilden , die hij Patagoniërs
noemde , omdat de uiteinden hunner lig
bedekt waren met eene huid,-chamen
meer gelijkende naar beerenklaauwen dan
voeten en handen. Het is echter buiten
kijf dat de eenigste ontdekkingsreis der
Portugeezen in 1484 de togt was van
DIOGO CAM , die zeker nimmer naar Amerika stevende , en, zoo als wij reeds heb
aangetoond , vergezeld werd door-ben
MARTIN BEHAIM. Om zijne bewering vol te
houden , haalt Mr. OTTO als tijdgenooten
een of twee schrijvers aan , die echter
eerst vele jaren na BEHAIM's dood leefden,
alsmede onderscheidene schrijvers , die in
deze zaak niet het minste gezag hebben.
De kronijkschrijver HARTMAN SCIIEDL was
tijdgenoot van BEIIAIM , doch voor zoo ver
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bir. OTTO hem aanhaalt , blijkt daaruit
geenszins dat BEHAIM de ontdekker was
van Amerika. Uit den beroemden aardglobe van BEIIAIM , die thans nog in het
bezit zijner familie is, zou blijken dat zijne
aardrijkskundige kennis zich niet verder
in het Oosten uitstrekte dan Japan , en
in het Westen tot de Kaap Verdische eilanden , en dat alles wat hij op den globe
boven deze eilanden plaatste , niet dan
bij gissing was. Van de beide eilanden ,
welke hij tusschen de Kaap Verdische
eilanden en Amerika aanwijst , bestaat er
geen ter aangewezener plaats. Intusschen
bekent Mr. OTTO zelf , dat noch MARTIN
BEIIAIM, noch de Portugeezen in wier dienst
bij was , en die op de ontdekkingen , onder Spaansche vlag gedaan, zeer naijverig
waren , destijds immer hebben beweerd
dat COLUMBUS zijne ontdekkingen van Amerika aan een' ander verschuldigd was. Indien hieromtrent de minste schijn van
twijfel had bestaan , dan zou het hof van
Portugal zulks aan gansch Europa luide
verkondigd hebben , en den twist niet aan
eenige letterkundige mannen van lateren
tijd hebben overgelaten. Mr. wASHINGTON
IRVING heeft in zijn Leven van Columbus
voldingend bewezen , dat MARTIN BEHAIM niet
de minste aanspraak heeft op de eer, die
aan den grooten Genuees alleen toekomt.
(MURR , Diplomatische Geschichte des beruhmten Ritters vo N BEHAIM, en A. voN
HUMBOLDT'S kritische Uniersuchungen
U. S. w.)
BESLA , (APHRA) , bekend onder den
dichterlijken naam van ASTREA , eene tooneeldichteres en schrijfster van mengelwerken , werd geboren onder de regering
van KAREL I , en ging met haren vader
JOHNSON naar Suriname , alwaar deze den
post van luitenant-generaal zou bekleeden.
JOHNSON stierf op den overtogt derwaarts,
doch zijne dochter APHRA vervolgde de
reis , en schijnt verscheidene jaren te Suriname gewoond te hebben. Daar werd
zij bekend met den beroemden slaaf onooNoKo , eenen Afrikaanschen prins , wiens
geschiedenis haar de stof voor eenen roman heeft verschaft, welke SOUTHERN tot
een treurspel heeft omgewerkt. In Engeland teruggekomen , huwde zij den heer
BEHN , een' koopman van Hollandsche afkomst. KAREL II gebruikte haar tot de
behandeling van eenige belangrijke zaken,
gedurende den oorlog tegen Nederland.
Uit dien hoofde vestigde zij haar verblijf
te Antwerpen , of volgens anderen in den
Haag. Zij ontdekte , zegt men , den voor
Nederlanders naar den-genomtdr
Theems , om de aldaar liggende schepen
te vernielen ; doch het hof van KAREL was
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te zeer in weelde en dartelheid verzonken , om over de berigten dezer schoone
bespiedster ernstig na te denken. Kort
hierop naar Engeland terugkeerende , ontkwam zij naauwelijks den dood, wijl het
schip in het Bezigt van het land door de
zee werd verzwolgen. Het overige baars
levens sleet zij in letteroefeningen en in
het gezelschap van mannen van vernuft
en smaak. Zij stierf in 1689 , tusschen
de veertig en vijftig jaren oud. Men heeft
van haar zeventien tooneelspelen , eenige
dichtwerken , vertellingen en vertalingen
in proza en poëzij. Hare tooneelspelen
pleiten niet voor hare zedelijkheid , doch
in betere tijden ware zij welligt het sieraad harer kunne geworden.
(Dramatic works of the late incomparable Mrs. APIIRA BEHN ; Biographia
Britannica.)
BERRING, (VITUs) , was een Deen
van geboorte , en deed in zijne jeugd
onderscheidene reizen naar de Oost- en
West-Indiën ; doch uitgelokt door de ongemeene aanmoediging , welke PETER de
Groote aan bekwame zeelieden schonk,
trad bij in dienst bij de Russische zeemagt , en diende op de vloot van Kroon
in de oorlogen tegen de Zweden.-stad,
In 1707 verkreeg hij den rang van luitenant en in 1710 dien van kapitein-luitenant ; doch voordat hij zijnen laatsten
zeetogt ondernam , werd hij tot bevelhebbend kapitein bevorderd. De keizerin
CATHARINA begeerig , om het noord-oostelijk deel van Azië te laten onderzoeken;
en de strijdvraag uit te maken of Azië
met Amerika zamenhing , werd BEHRING
met dit doel tot bevelhebber eener ontdekkingsreis aangesteld. In 1741 ontdekte
bij de straat , waaraan hij zijnen naam gegeven heeft , en welke door latere zeereizigers , COOK en BEECHY , naauwkeuriger
is onderzocht. HERRING besloten hebbende,
naar Kamschatka te stevenen , uit hoofde
van den ziekelijken toestand zijns volks
en de schade aan zijn schip bekomen,
zeilde voorbij verscheidene eilanden , en
strandde bij dat, hetwelk nu zijnen naam
draagt, den 3 November 1741. BEARING
stierf den 8 December daarna. Men kan
zeggen dat hij levend half begraven werd,
want het zand gedurig over hem beenstuivende in den kuil waarin hij lag,
wilde hij niet dat men hetzelve zou wegruimen , wijl het hem tegen de koude
lucht beschermde. Den volgenden zomer
bereikte het scheepsvolk, met een ligt
vaartuig uit het wrak zamengesteld , Kamschatka , en op deze wijs heeft men eenig
berigt van deze noodlottige reis bekomen.
(MuLLERS

Account of Russian Discoveries.)
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BEILING—BEKKER.

BEILING, (ALBERT). Onder de namen
van doorluchtige personen , die met gulden letteren in de Nederlandsche jaarboeken staan opgeschreven , prijkt die van
ALBERT BEILING met onverdoofbaren luister . 's Lands wettige gravin , JACOBA VAN
BEIJEREN , tegen haren gewezen gemaal,
hertog JAN VAN BRABAND , om het bezit der
graafschappen Holland , Zeeland en Henegouwen strijdende , bemagtigde haar
krijgsoverste FLORIS VAN KIJFHOEK in 1424
de stad Schoonhoven ; doch het kasteel
bood nog - zes weken lang den hardnek
tegenstand , vooral op het voor -kigsten
onverschrokken bevelhebber-beldvan
ALBERT BELLING. De hongersnood drong
eindelijk de bezetting , slechts uit vijftig
man bestaande , om met de belegeraars
in onderhandeling te treden. VAN KIJFBOEK waarborgde haar het behoud van 't
leven , met uitzondering van den wakke ren BELLING , die veroordeeld werd levend
begraven te worden. De held vraagt eene
maand uitstel , ten einde zijne huisselijke
zaken te kunnen regelen. Dit wordt hem
toegestaan , en op den bepaalden dag
stelt BEILING zich in 's vijands handen. Te
zeer door partijhaat verblind , om deze
grootsche daad op hare regte waarde te
schatten , voert men BEILING , dienzelfden
nacht , naar eenen molenwerf buiten de
stad Schoonhoven , en met het aanbreken
van den dageraad, wordt het schrikkelijk
vonnis aan hem voltrokken.

(GOUDHOEVEN , Chronijk van Holland.)

BEI111A, (SJOERT) , afkomstig van een
adellijk geslacht van dezen naam , was
een der ijverigste Vriezen, die deel namen
aan het vermaarde verbond der edelen,
tegen de Spaansche dwingelandij. Toen
BREDERODE zich in 1567 in Amsterdam
bevond , om deze stad voor de zaak der
vrijheid te winnen , spoedde BEIMA zich
mede derwaarts ; doch het inkomen hem
belet wordende, vertrok hij weder over
zee naar Vriesland; het schip waarop hij
was verviel op eene zandplaat , en BEIMA
werd met meer anderen gevangen genomen,
ALVA veroordeelde hem ter dood, welk
vonnis den 1 Junij 1568 te Brussel werd
ten uitvoer gelegd. Zijne weduwe, begeerig om al de omstandigheden te vernemen,
welke zijn uiteinde hadden vergezeld, begaf zich naar den geestelijke, die hem
in den kerker en in zijne laatste oogenblikken had bijgestaan. Deze verzekerde
haar , dat BEIMA zijne hervormde leerbegrippen niet had willen verloochenen.
Ik meende hem te bekeeren , » zeide
de geestelijke , « maar hij bekeerde mij. •
Ook getuigt ACRONIUS in eene zijner leer-

redenen , dat deze monnik naderhand predikant bij de Hervormden is geworden.
(J. w. TE WATER , Verbond der edelen,
II Stuk.
BEI A, (JOANNES) , kanonik te Utrecht,
werd omstreeks 1350 uit het adellijk geslacht van STOUTENBURG geboren. Hij is
schrijver eener krnnijk van de Utrechtsclte
bisschoppen , beginnende met ST. wM.t.EBORDUS en eindigende met het jaar 1393.
Deze kronijk , door SUFFRIDUS PETRI tot Op
bet jaar 1574 vervolgd , werd door BERNARDUS FURMERUS te Franeker (1612) in
kwarto uitgegeven , en later door ARNoiL »vs
BECIIELIUS, Utrecht 1643 in fol.
(Biographic du royaume des Pays-Bas).
BEKKER, (BALTHASAR), een verlicht
godgeleerde , werd den 20 Maart 1631- te
Metslawier in Vriesland geboren. Zijn vader , die op het genoemde dorp predikant
was, onderwees hem tot op den ouderdom
van zestien jaren , toen de jeugdige BEKHER naar Groningen ging , om zich aldaar
in de oude talen , de geschiedenis en
wijsbegeerte te oefenen. Vervolgens studeerde hij te Franeker in de godgeleerdheid , en werd in 1655 tot rector der
Latijnsche school aldaar benoemd. Deze betrekking beviel hem echter zoo weinig, dat
hij God dankte , toen hij in 1657 tot predikant te Oosterlittens werd beroepen.
Hier schreef hij eenige kleine schriften,
die hem , wegens zijne verlichte denk
bij sommigen in onmin brasten.-beldn,
In 1000 were BEKKER preuiKant te rraneker , welke standplaats hij in 1674 tegen
het dorp Leenen aan de Vecht verwisselde. Twee jaren later werd hij te Weesp
beroepen , en in 1677 als veldprediker
van den Staat aangesteld. Deze betrekking
slechts twee jaren bekleed hebbende,
werd hij predikant te Amsterdam. Wijl
BEKKER een warm voorstander was van de
philosophie van DESCARTES , kwam hij weldra in den reuk van onregtzinnigheid. In
1683 gaf hij een werkje uit over de kometen , wijl de groote komeet van 1681
en 1682 onder het volk groote onrust
gebaard had. Hij bewees overtuigend , dat
de kometen geene voorteekenen van naderende onheilen kunnen zijn. Dit geschrift
verwierf hem veel roem onder de geleerden ; doch zijn werk de Betooverde wereld
heeft zijnen naam aan de vergetelheid ontrukt. Mannelijk bestreed BEKKER de bijge

loovige meeningen over de magt der booze
geesten , en hun vermogen op de menschen , tevens het bestaan van toovenaars
en heksen - ontkennende. Het werd hem
zeer • ten kwade geduid, dat hij den invloed des duivels op den mensch ronduit
ontkende. Men vermaande hem , om zijn
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gevoelen te herroepen , en toen h ij wei
hieraan te voldoen , werd hij in de-gerd
maand Augustus 1692 door de synode van
Noord-Holland uit zijne dienst ontslagen,
echter met behoud zijner jaarwedde. Ook
bleef zijne plaats open tot aan zijn' dood,
die den 1! Junij 1698 voorviel. BEKKER
was een godvruchtig Christen , die het
moedig gewaagd heeft , om de kluisters
van het bijgeloof te verbreken. Een regtvaardig nageslacht houdt zijne nagedachtenis in zegening (1).
(Ster fbedde van Do. LEKKER , door zijnen zoon),
BEKEER , (ELIZABETH) , zie WOLFF
(ELIZABETH)

geboren BEKKER.

BELIDOR, (BERNARD FORT DE) ,

werd in 1697 of f698 in Catalonië geboren. Hij was de zoon van een' Fransch
officier. Zijne ouders vroeg gestorven
zijnde , werd hij door een' anderen officier
als zoon aangenomen , die hem naar
Frankrijk bragt. De broeder zijns beschermers was een genie -officier , en onder
diens toevoorzigt woonde BELIDOR , (die zich
vlijtig op de wiskunde had toegelegd) , de
belegeringen bij van Bouchain en Quesnoy,
voordat bij zestien jaren oud was. Kort
daarna was hij CASSINI en LABILE behulp
graadmeting , en werd ver -zamine
aan de artillerie -school-volgensprf
van La Fère , door den hertog van Orléans gesticht. Weldra verkreeg hij den
rang van kapitein , tot groot misnoegen
zijner nieuwe kameraden , die geen prolessor in uniform konden dulden ; doch
(zegt ons berigt) eenige dagen gevangenisstraf verzoenden hen met deze nieuwigheid. In 1746 nam bij als luitenant kolonel , onder den prins VAN CONTI , deel
aan den veldtogt in Vlaanderen , en deed
in het Bezigt van den vijand , binnen den
tijd van zes uren , een kasteel inde lucht
vliegen , welks ontmanteling met de ge
middelen verscheidene dagen zou-wone
vereischt hebben. Hij stierf te Parijs in
1761. De werken van BELIDOR staan nog
bij de krijgsbouwkundigen in achting;
onder dezelve telt men : Nouveau cours de
mathématique , hetwelk menigmaal is herdrukt ; La science des ingénieurs; le Bom bardier francais , en Architecture hydrau(1) BALTUASAR Bsxxsn bezat eene schone ziel in
een door de natuur niet zeer begunstigd ligchaam ,
hetgeen den Franschen dichter zs aosrzArs aanleiding gaf tot het vervaardigen van het volgend
spottend puntdicht :
Oui , par toi de Satan la puissance eat brisée;
)laic to n'as cependant pas encore asset fait:
Pour nous óter du diable entièrement 1'idée,
Bsxxsa , supprime ton portrait.
De afbeelding van asKcsR is door verschillende
meesters en op onderscheidene wijzen in het koper
gebragt.
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lique, een werk dat nog door geen ander
is overtroffen.
(Ilistoire de l'académie des sciences).
BELiSARIUS , een beroemd veldoverste
van het Oostersch Romeinsch keizerrijk ,
onder JUSTINIANUS I. Het juiste jaar en de
plaats zijner geboorte zijn onzeker , doch

het waarschijnlijkste is , dat bij in de nabijheid van Sardica (eene stad aan den
Isker) in het begin der zesde eeuw
is geboren. Van zijne afkomst is niets
bekend.
Hij komt in de geschiedenis het eerst
voor als behoorende tot de lijfwacht van
JUSTINIANUS , destijds erfgenaam van den
troon. Het rijk , in oorlog zijnde met
Perzië (5^ 5) , kreeg BELISARIUS het beleid
over eenen krijgstogt naar Persarmenia.
Bij zijne terugkomst werd hij benoemd tot
bevelhebber van Dara , eene gewigtige
versterkte stad in het noordelijk deel van
Mesopotamië , aan de grenzen van Arnienie. Hier werd de geschiedschrijver PROcov;us , wiens werken ons de lotgevallen
van

BELISAR IUS

vermelden , zijn geheim
Allengs klom BELISARIUS tot de-schrijve.
hoogste militaire rangen op ; hij overwon
de Perzen en onderwierp Noord-Afrika ,
Sicilië en een deel van Italië aan den
Griekschen keizer. In 540 door JUSTINIA
naar Konstantinopel terug geroepen,-Nus
werd hem echter in 544 andermaal het
opperbevel over de krijgsmagt in Italië
toevertrouwd, waar (door de onbekwaamheid zijner opvolgers) alles in verwarring
was. BELISARIUS deed wonderen van dapperheid , doch slechts over eene geringe
raagt te beschikken hebbende , kon hij de
zaken niet weder op den vorigen voet
brengen. En toen hem geene versterking
werd toegezonden , verzocht en kreeg hij
in 548 zijn ontslag BELISARIUS leefde nu
eenigen tijd te Konstantinopel in eer en
aanzien ; maar zodra de Bulgaren in 559
in het rijk vielen , kreeg hij bevel tegen
deze Barbaren op te trekken. Nadat hij
over deze woeste vijanden had gezegepraald , ontnam JUSTINIANUS hem , uit na.

ijver , het opperbevelhebberschap , en gebruikte hem nimmer weder in het veld.
Toen er in 563 eene zamenzwering
tegen den keizer werd ontdekt, beschuldigde men BELISARIUS daaraan deel genomen te hebben. Zijn volgend lot wordt
verschillend opgegeven. Volgens GIBBON,
wiens gevoelen wij het liefst omhelzen,
werd zijn leven gespaard , maar zijn ver
verbeurd verklaard , terwijl hij-mogen
zijn eigen paleis tot gevangenis kreeg.
Zijne onschuld kort daarna gebleken
zijnde, bekwam hij zijne goederen terug,
doch stierf reeds in 565. Volgens een
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ander verhaal werden hem de oogen uitgestoken , en zag hij zich genoodzaakt
zijn brood te bedelen , de voorbijgangers
eene aalmoes voor den generaal BELISARIUS
afsmeekende. Doch deze overlevering wordt
ontleend uit eenen naamloozen schrijver
der elfde eeuw , en uit TZETZES , die in
de twaalfde eeuw leefde. En ofschoon in
later tijd lord MAHON zich veel moeite
heeft gegeven , om deze overlevering ingang te doen vinden , - houdt men echter
zijne bewijsgronden geenszins voor af.
doende. Het sprookje van den blinden
BELISARIUS was , gelijk men ligtelijk kan
nagaan , den schilders hoogst welkom , en
verscheidene nieuwere schrijvers , zoo als
MARMONTEL , in zijnen roman Belisarius,
hebben insgelijks veel bijgedragen , om
aan hetzelve meer schijn van waarheid
bij te zetten.
BELISARIUS had , bij zijne vrouw , ANTONINA , slechts ééne dochter , JOANNINA. Hij
wordt ons beschreven als van een indrukwekkend voorkomen , dapper , edelmoedig,
vriendelijk en een voorstander der geregtigheid. Zijne krijgsbekwaamheden waren
gewis uitstekend ; want weinig voorbeelden
zijn er , dat met zulke geringe middelen
zoo vele groote dingen zijn ten uitvoer

« want ik heb de lords verraden . « Door
dusdanig tegen zijn geweten te handelen,
verloor hij de gelegenheid , om eenen eervollen naam tot de nakomelingschap over
te brengen. Het volgende parlement beschuldigde al deze regters van hoog verraad , en alleen door tusschenkomst der
koningin , behielden BELHNAP en 'eenige
anderen het leven ; doch hunne goederen
werden ten voordeele des konings verbeurd verklaard. De verdere levensgeschiedenis van BELBNAP schijnt onbekend.
(FULLER'S , Worthies of England).
BELL, (HENRY), een man wiens naam
in de geschiedenis der stoomvaart Bene
eerste plaats beslaat. Dr. CLELAND spreekt
van hem in zijn werk over Glascow, als
een vernuftig onopgeleid ingenieur en
burger van Glascow , en verzekert dat
BELL de wijze van voortstuwing door stoom
uitvond, want hij wist niets van de grondregelen , welke door Mr. FULTON zoo gelukkig werden toegepast. In 1811 werd
onder zijn bestier, volgens een bijzonder
plan , eene boot gebouwd , welke hij de
Komeet noemde, wijl er in dat jaar eene
groote komeet aan den hemel verschenen
was. Hij maakte zelf de machinerie , en
in Januarij 1812 deed de Komeet eenen
gebragt.
proeftogt op de Clyde. Dr. CLELAND zegt
(PROCOPIUS , JORNANDES , GIBBON en SCHLOSdienaangaande : « Na onderscheidene proef a nemingen , werd eindelijk de Komeet
SER Universal historische Uebersicht).
WELKNAP , (Sir ROBERT) , studeerde
«door een werktuig van drie paarden
in de regtsgeleerdheid , en werd in 1374 ,
kracht voortgestuwd , welke vervolgens-«
uit hoofde zijner bekwaamheden , onder « tot zes werd vermeerderd (1). BELL
EDUARD III , voorzitter van het geregtshof
« overwon allengs zoo vele zwarigheden
der gemeente (chief justice of the Court of « tegen welke zijne uitvinding te kampen
common pleas). Hij behield deze waar
« had , dat eindelijk ook andere lieden
onder RICHARD II tot het jaar 1388,-dighe
a het waagden , zijn voetspoor te volgen. n
toen zijne verwijdering onder de volgende Al deze proefnemingen bragten hem echomstandigheden plaats greep. De koning ter niet dat voordeel aan , waarop zijne
zich gaarne van eenige lords willende ont- onvermoeide pogingen aanspraak hadden ;
slaan , t. w. zijn' oom den hertog van en ware de stad Glascow hem niet met
Glocester , de graven van Arundel , War- eene geringe jaarwedde te gemoet gekowick , Derby , Nottingham , enz. , die in men , dan zou BELL waarschijnlijk zijne
het vorige parlement tot regenten van het laatste levensdagen in armoede en gebrek
rijk waren benoemd, ontbood de leden der hebben geëindigd.
(Penny Cyclopaedia.)
onderscheidene regtbanken bij zich te Nottingham , en vroeg hun of hij uit zijne
BELL , (ANDREW) , een Engelsch geeskoninklijke magt niet kon herroepen , wat telijke , werd in 1752 te Si. Andrews in
het parlement beslist had. Alle regters Schotland geboren. Als kapellaan naar de
gaven hierop een bevestigend antwoord, Oost-Indiën vertrokken , werd hij te Egbehalve sir WILLIAM SBIPWITH , en onder more , bij Madras , benoemd tot opziener
deze verklaring. BELBNAP deed-teknd eener school van weeskinderen. In 1790
zulks echter bevende , zeggende : « Er kwam hij op het denkbeeld , de eerstbe« ontbreken slechts eene horde , een paard ginnenden door meer geoefende scholieren
« en een strop , om mij ter plaatse te te laten onderwijzen. Na zijne terugkomst
« voeren , waar ik den dood kan onder
gaan , dien ik verdiend heb ; want had-«
(1) Het Noord-Amerikaansche stoomschip Wasvan £ ieuw-York naar
« ik het niet gedaan , dan zou ik daarvoor hington , dat in 14 dagen
Engeland is gestevend , en den 15 Juntj 1847 te
« hebben moeten sterven , en nu ik het Southampton is aangekomen , heeft , naar vermeld
« gedaan heb , is mijn leven verbeurd,

wordt , 2000 paardenkracht.
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der onderscheidene bezigheden veel bijdraagt. Ook houdt een streng gehandhaafd
wordend stelsel van straffen en beloonen de talrijke jeugd in bedwang. Alles
werkt tot één doel , gelijk het werk in
eene fabrijk , waar ieder arbeider een
deel van bet fabricaat vervaardigd en de
meester slechts bevelen geeft. De hoofd
onderwijst slechts de mede--onderwijz
helpers, waakt voor den goeden gang van
het geheel , en handhaaft de tucht.
Sedert 1814 werden in bijkans alle landen van Europa , en ook in andere werelddeelen , scholen volgens de Bell-Lancastersche leerwijze opgerigt. Men rekent
haar aantal thans op ruim I5,000. In
ons vaderland kon deze schoolinrigting
geen veld winnen , wijl het volksonderwijs
hier reeds eenen hoogeren trap had bereikt dan elders. Alleen toenemende armoede en bevolking , en vooral de ontoereikendheid der middelen, om de kosten
van het onderwijs bij voortduring te bestrijden , zouden in volkrijke steden daartoe wel eens aanleiding kunnen geven.
Welke bedenkingen men ook allerwegen
tegen bet wederzijdsch onderwijs hebbe
ingebragt , is het echter eene onschatbare
weldaad, wijl de veredeling der geringste,
talrijkste en meest verwaarloosde volks klasse , die anders in vele landen van
alle onderwijs verstoken zoude blijven,
daardoor aanmerkelijk wordt bevorderd.
BELL stierf den 28 Januarij 1832, in
het graafschap Cheltenham in Engeland ,
en liet een vermogen na van 120,000
pond sterling , waarover hij ten voordeele
van onderscheidene nationale schoolinrigtingen heeft beschikt.
(HAMEL , Der gegenseitige Unterricht.)
BELLAMY , ( JAcoBes) , werd den
12 November 1757 van geringe ouders
te Vlissingen geboren. Als knaap verried
hij grooten lust voor den militairen stand,
doch als eenige zoon werd hij bij eenen
broodbakker in de leer gedaan , bij wien
hij tot 1772 bleef. Doch toen viel het
twee honderdjarig jubelfeest in van de
grondlegging van Neerlands onaf hankelijkheid van het Spaansche juk. Dit eeuwgetijde , hetwelk overal onder betooning
van groote vreugde werd gevierd , herschiep BELLAMY , als ware het , in een'
dichter. Zijne eerstelingen waren uitboe(1) De grondslag van dit stelsel van onderwijs,
zemingen van vaderlandslievende gevoewerd reeds in 1623 door den reiziger DELLA VALLB
lens. Eenige bemiddelde burgers van
in Oost - Indién aangetroffen , en was ook in DuitschVlissingen vonden zoo veel behagen in de
land reeds lang bekend. In Frankrijk werd zelfs
sedert 1747 , in Bene armen-school van liet hospieerste voortbrengselem van dezen geheel
taal der barmhartigheid, het wederkeerig onderwijs
door de natuur en zijn eigen gevoel gein werking gebragt , alsmede in het instituut van
den ridder PAULBT te Parijs sedert 1772; doch aan
vormden jongeling , dat zij , tot aanmoeBELL en LINC+.STBA komt de eer toe, hetzelve op
diging van zijn talent , besloten , hem ten
nieuw gevonden en naar een vast plan ingerigt te
hunnen koste te laten studeren , Inzonhebben.

in Engeland gaf hij van deze proeve een
verslag aan de Oostindische Compagnie,
hetwelk in 1797 te Londen in druk ver
Schoon men aanvankelijk met-schen.
zijne methode van wederzijdsch onderwijs
den spot dreef, werd echter in 1798 en
I 199 in Engeland daarmede eene proef
genomen. Intusschen had een schoolmeester , JOHN LANCASTER , den 25 November
1798 eene armen-school in Londen geopend, en (zonder BELL'S geschrift en leermethode te kennen) uit hoofde van het
groot aantal kinderen en de geringe middelen waarover hij kon beschikken , volgens de grondbeginselen van het weder
onderwijs ingerigt. Dit vond algemeen-zijdsch
bijval. Jammer dat BELL en LANCASTER
met elkander in eenen hevigen pennestrijd
geraakten , waardoor de opgang der goede
zaak zeker niet werd bespoedigd. BELL
echter , door den koning en de geestelijkheid gerugsteund , rigtte weldra onder
scholen op, schreef leerboeken,-scheidn
en dreef de zaak in het groot. Het stelsel
van BELL en LANCASTER komen in het wezenlijke met elkander volkomen overeen ,
en verschillen slechts in bijzaken (I) . De
scholieren worden in Bene menigte kleine
klassen verdeeld , en elk derzelve door
een' meer geoefend scholier in het lezen,
schrijven, rekenen en het van buiten leeren van een godsdienstig boek zoo ver
geoefend , als hij zelf is gekomen. Deze
medehelpers heeten moniteurs , en hebben
hunne klasse (meestal 10 scholieren) op
eene bank, of (zoo als BELL wil) in eenen
halven kring staande , voor zich. De meest
geoefenden , en die tevens door hun gedrag uitmunten , hebben weder het toezigt
over de moniteurs en hunne klassen. Andere geschikte knapen zorgen voor de
schoolorde. De een teekent de afwezigen
op , een ander liniëert de schrijf boeken,
een derde geeft de leijen uit en bergt ze
weg , enz. De hoofd-onderwijzer stelt
vooraf eiken moniteur, in staat zijne taak
naar behooren te vervullen. Dit gansche
raderwerk wordt zonder stoornis gedreven , wijl het ruime schoollokaal zoodanig is ingerigt, dat de eene klasse de
andere niet hindert en er geen buitengewoon gedruisch ontstaat , waartoe ook
eene afgemetene naauwkeurige opvolging
.
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derheid had de predikant te Vlissingen,
w. TE WATER , die later professor werd
te Leyden , zich het lot van BELLAMY aan
baktrog werd eindelijk met-getrokn.D
het studeervertrek verwisseld , en in 1782
was BELLAMY bekwaam , om de hoogeschool
van Utrecht te bezoeken, alwaar hij zich
met lust in de godgeleerdheid oefende.
Hier ontwikkelde zijn talent ongemeen
snel , terwijl de omgang met beschaafde
mannen zijnen smaak meer en meer zuiverde en verfijnde. Onder den naam van
J.

zEELANDUS gaf hij zijne Vaderlandsche Gezangen en Gezangen mijner jeugd in het
licht, die in 1785 onder zijnen naam
werden herdrukt. BELLAMY bezat een
waarachtig dichterlijk talent, vereenigende
met diep gevoel , eenen fijnen smaak , en
eene groote gemakkelijkheid en losheid
in de behandeling van zijn onderwerp.
Zijn invloed op den geest der Nederlandsche poëzij was merkbaar , en inzonderheid leverde hij door zijne rijmlooze gedichten het bewijs , dat de Nederduitsche
taal hiervoor niet ongeschikt is. Zijn liefelijkst gedicht is de in het geheugen van
alle beschaafde Nederlanders levende romance « Roosje , » welke in edele eenvoudigheid en betooverende aanlokkelijkheid in onze letterkunde geene wedergade
heeft. Zijne gedichten zijn meermalen
herdrukt ; in 1816 te Haarlem in zakformaat. Ook bestaat van dezelve eene
voortreffelijke Hoogduitsche vertaling, welke
in 1790 te Weenen in 't licht verscheen.
BELLAMY , die zich als stout krijgszanger
en bevallig minnedichter eenen onvergankelijken naam heeft verworven, overleed
te Utrecht , den 11 .Maart 1786 , in den
jeugdigen ouderdom van een en dertig
jaren. Zijn vroegtijdige dood werd voor
den Nederlandschen zangberg als een onherstelbaar verlies beschouwd.
(P. G. WITSEN GEIJSBEEK , Biogr. Anthol.
en Crit. Woordenboek.)
EELLARIIIN, (ROBERT, kardinaal) ,
wiens pp , volgens BAYLE , het beste wapen was , om de Protestanten te bestrijden , werd in 1542 te Monte-Pulciano in
Toscanen geboren. Op den ouderdom van
achttien jaren omhelsde bij de orde der
Jezuïten , en in 1569 werd hij door den
beroemden JANSENIUS te Gent tot priester
geordend , en in het volgende als professor in de godgeleerdheid aan de hoogeschool te Leuven beroepen. Nadat bij
dezen leerstoel gedurende zeven jaren
met grooten lof had bezet, keerde bij
naar Rome terug , waar bij over godgeleerde strijdvragen voorlezingen hield. In
1599 werd hij door 5IXTUS V tot kardinaal
en in 1602 tot aartsbisschop van Capita

verheven. Hij stierf in 1626. Zijn groot
werk Opus Contraversiarum wordt als het
tuighuis beschouwd , waaruit de katholijke
theologanten hunne wapenen halen , om
de Protestanten te bestrijden. SCALIGER
heeft het gewaagd te verzekeren , dat
BELLARMIN zelf geen woord geloofde van
hetgeen hij schreef , en dat hij in zijn
hart een godloochenaar was ; doch - behalve dat zijn leven en zijn sterfbed juist
het tegendeel _bewijzen , is dergelijk oor
gelijk BAYLE zulks wel aanmerkt,-del,
treden in het regt van Hem , die alleen
de regter is van het hart , en voor wien
niets bedekt is.
(MosHEIM ,

Ecelesiast. Hist.)

, een Fransch
prelaat en staatsman , geboren in 1492,
werd door FRANS I in verscheidene staat
onderhandelingen, aan het hof van-kundige
Engeland en Rome , gebruikt , voor welke
diensten hij hem tot aartsbisschop van
Bordeaux verhief. Toen FRANS I tegen
KAREL V optrok , benoemde hij hem tot
luitenant - generaal van het rijk , en vertrouwde hem de verdediging van Parijs,
hetwelk hij (als ook andere steden) in
goeden staat van tegenweer stelde. Toen
BELLAY zag, dat hij na den dood van
FRANS I door diens opvolger HENDRIK II,
werd veronachtzaamd , keerde hij naar
Rome terug , alwaar hij in 1565 als bisschop van Ostia stierf. In 1535 had hij
den kardinaalshoed verworven. BELLAY was
een geleerd man ; hij beschermde RABELAIS , bewoog den koning tot het stichten
van het koninklijke collegie te Parijs, en
schreef , in het Latijn en Fransch , sierlijk
proza en poëzij.
(Dictionnaire historique ei bibliographique.)
BELLAY, (JEAN DU)

BELLAY, (JOACHIM DU) , de Fransche ovIDIUS en CATULLUS genoemd , werd
omtrent den jare 1524 te Liré in Anjou
geboren , en stierf in 1560. Hij was een
neef van den kardinaal BELLAY , maar
verloor , uit hoofde van zedeloosheid en
ongodsdienstigheid , zijne gunst. Onder
de dichters van dien tijd werd hij beschouwd , als naast RONSARD de eerste
plaats bekleedende.

(Dictionary of biography.)
een Fransch
dichter, in zijnen tijd zóó beroemd, dat
hij één der zeven poëten was , die de
pleiaden werden genoemd , zag in 1528
het levenslicht te Nogent le Rotrou. Hij
diende onder den markies van Elbeuf in
Italië, en werd tot opvoeder van diens
zoon verkozen. Hij stierf in 1577. Iíet
opmerkelijkste voortbrengsel zijner muse,
is een koddig gedicht op den oorlog tegen
BELLEAU , (REMI) ,
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BELLINI-, (GEw FILE) , was de oudste
de Hugenoten , waarin de landtaal naar
liet Latijn wordt verbogen. De zeldzaam - zoon van JACOPO BELLINI , een' der eerste
heid van dit gedicht maakt er de eenige beoefenaren der schilderkunst in olieverw),
waarde van uit , . hetgeen mede liet geval en werd in 1421 te Venetië geboren. Aan
vertalingen in Fransche ver- vankelijk genoot hij het onderrigt van-ismetzjn
zen van den Prediker en het Hooglied zijnen vader , wien hij gedurende eenigen
van SALOMO, het gedicht van ARATUS en tijd behulpzaam was. Later arbeidde hij
niet zijnen broeder GIOVANNI , om de raadeenige Oden van ANACREON.
(Dictionary of Biography).
zaal te Venetië te versieren. Eenige van
BELLEISL E , (CHARLES LOUIS ALT• BELLINI'S schilderstukken , door kunstkooGUSTE , graaf VAN) , een beroemd pers naar Konstantinopel gebragt zijnde,
Frausch veldmaarschalk en staatsman , verwekten do bewondering van sultan Mzoden 22 September 1684 te Ville Tranche IIAMIiD II, die den kunstenaar uitnoodigde
geboren , trad vroegtijdig in de krijgsdienst, zijn hof te bezoeken. Deze voorslag door
en onderscheidde zich bij vele gelegenhe- BELLINI aangenomen zijnde , werd hij door
den. Zijne dapperheid , betoond in het den sultan allerminzaamst ontvangen , en
beleg van Rijssel , alwaar hij een regement kreeg onderscheidene historie-stukken bedragonders aanvoerde , verwierf hem de steld , onder anderen de onthoofding van
gunst van LODEWIJK XIV. Na den Spaan - JOIIANNES den Dooper. Zoodra dit schil
successie-oorlog ging hij in 1714 derstuk voltooid was , werd het door blo--schen
met den maarschalk VILLAIIs naar Rastadt, NAMED met veel belangstelling bezigtigd
waar bij zich als een behendig staatsman en hoogelijk bewonderd. Alleen maakte de
deed kennen , en werd in 1719 veldmaar- sultan eene aanmerking over de wijze
schalk. De afstand van Lotharingen aan waarop het hoofd van den romp was afFrankrijk in 1736 was grootendeels zijn gescheiden. En ten einde de juistheid van
werk. De kardinaal FLEURY schonk hem zijn oordeel met de daad te bewijzen ,
zijn volle vertrouwen ; LODEWIJK XV be- beval hij , dat in tegenwoordigheid van den
noemde hem tot gouverneur van Metz en verbaasden kunstenaar een' slaaf de kop
de drie Lotharingsehe bisdommen , welke zou worden afgehouwen. Van dit oogenwaardigheid hij tot aan zijnen dood (26 Ja- blik af had BELLINI geen gerust uur meer,
nuarij 1761) bekleedde. Vóór het uitbre- tot dat hij verlof had gekregen , om naar
ken van den oorlog in 1741 , reisde hij Venetië terug te keeren. M`TÓIIAMED hing
,naar de Duitsche hoven , orn bondgenoo- hem , bij het afscheidgehoor , eene gouden
ten voor Frankrijk te winnen , en spreidde keten om den hals , en gaf hem brieven
daarbij zooveel bekwaamheid ten toon, mede aan den senaat van Venetië , waarin
dat hij de bewondering wekte van FREDE- hij zijn genoegen over BELLINI betuigde.
RIK 11 , koning van Pruissen. Daarna Gedurende zijn verblijf te Konstantinopel,
stelde bij zich , met DE BROGLIO , aan de vervaardigde hij eenen grooten gedenkpenspits der Fransche legers , die tegen MARIA ning, prijkende niet de beeldtenis van den
TIIERESIA kampten. Hij nam Praag stor- sultan. Na zijne terugkomst in Venetië
menderhand in , moest echter , toen de werd hij tot verscheidene openbare werken
koning van Pruissen eenen afzonderlijken gebruikt , waarvoor de republiek hem bevrede sloot , aftrekken , doch volbragt loonde met eene eervolle jaarwedde ge dezen terugtogt met verwonderlijk beleid. durende zijn leven en de orde van ST.
In December 1 i44 werd hij , op eene MARKUS. I3ELLINI stierf in 1501, tachtig
diplomatische reis naar Berlin, te Elbin- jaren oud.
gerode in het Hanoversche gevat , en
(VASARI ; LANZI ; RODOLFI ; DE PILES.)
naar Engeland gevoerd. Twee jaren later BELLMANN, (CHARLES MICHEL), een
werd hij uitgewisseld en tot opperbevel- Zweedsch dichter , die in oorspronkelijk hebber benoemd van het Italiaansche leger heid al zijne Zweedsche landgenooten
tegen de Oostenrijkers , die hij tot eene overtrof, werd in 1741 te Stokholrn gerugwaartsehe beweging noodzaakte. In boren , en stierf in 1796. Hij studeerde
1748 werd BELLEISLE tot hertog en pair aan de hoogeschool te Upsal , en nadat
van bet rijk verheven , en hem in 1749 hij haar had verlaten , wijdde hij zich gehet departement van Oorlog opgedragen, heel toe aan de dichtkunst en letterkunde,
hetwelk hij tot aan zijnen dood met veel hiertoe in staat gesteld door de milddadig ijver voorstond. Hij schafte in het .krijgs- heid van GUSTAAF III , die hem den titel
wezen vele misbruiken af , verbeterde de gaf van geheimschrijver , met een behoormilitaire scholen , en gaf aanleiding tot de lijk inkomen. De koning had reeds in de
stichting eener Orde van verdienste. Metz vroegste geestvruchten van BELLMANN bebekwam door hem eene academie.
hagen gevonden , zijnde eene dichtmatige
(Conversations-Lexicon.)
vertaling uit het Hoogduitsch , van de
(
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BELLOY-4ELZONI.

Evangelische Doodsgedachten van SCHWEID- hij in 47Th, in den ouderdom van acht
en veertig jaren , bezweek.
NITZ , op den ouderdom van zestien jaren
(Dictionary of Biography.)
uitgegeven , en een dichtstuk , getiteld :
.Sion's hoogtijd , waarbij eenige jaren
BELON, (PIERRE) , een uitstekend
daarna gevoegd werden de Tempel van Fransch geneesheer en natuurkenner der
Bacchus , het belangrijkste zijner dicht zestiende eeuw , werd omtrent 1518 in
vertaling-stuken, .Zwdsch Maine geboren. Hij reisde in Palestina,
van GELLERT'S fabelen. Zijne nagelatene Griekenland , Arabië en Engeland , gaf in
werken , Skaldestykken (Gedichten) en 1553 een zeer belangrijk verhaal zijner
Friedmann's Handskri fier (Handschriften ) reizen uit , en werd in 1564 bij Parijs
kwamen het eerste in 1812 te Stokholm vermoord. Hij is schrijver van onderscheiin twee deelen in 't licht , en het laatste dene belangrijke werken over de - natuurte Upsal in 1818. De dichterlijke schil- lijke historie , inzonderheid over de vis deringen van BELLMANN , stellen in het schen. BELON wordt beschouwd als de
algemeen tooneelen voor uit het leven uitvinder der vergelijkende ontleedkunde ,
van den geringeren stand in Zweden; en als een der grondleggers van de nadoch zij zijn zoo kuisch , zoo waar , zoo tuurlijke historie.
(Dictionary of Biography.)
vol verbeelding, en de kleuren zoo levendig , dat de lezer de tooneelen van
BELSUNCE, (HENRI FRAN9OIS XAonbeschaafdheid , welke hij als ware het VIER DE) , een deugdzaam menschlievend
bijwoont, vergeet, en zich eensklaps uit Fransch prelaat , in 1671 op bet kasteel
geringe kroegen in gezelschappen ziet La Force in Perigord geboren , werd in
verplaatst , waar vreugde en zang hem 1709 tot bisschop van Marseille benoemd.
verkwikken. Om echter in den geest van En toen deze stad in 1720 door de pest
werd bezocht , ontweek bij geenszins deze
BELLMANN's leerzangen volkomen in te dringen , is het niet alleen noodig om ze te verschrikkelijke plaag ; te aller , uur stond
lezen , maar ze te booren zingen op de hij gereed, om zijne ongelukkige natuur
wereldlijke en geestelijke-genotm
melodiën , die er opzettelijk voor gemaakt
zijn. BELLMANN had een hart dat open hulp bij te staan. Hij was overheidsperstond voor vriendschap ; hij was een vro- soon , geneesheer , aalmoezenier , bisschop
lijk medgezel en onberispelijk van zeden. enz. , wijl eenige dezer ambtspersonen de
vlugt hadden genomen. Ter belooning van
(ERsca & GRUBER'S Encyclopaedia.)
BELLOY , (PIERRE LAURENT BUI - zoo veel zelfopoffering , bood men heng
RETTE) , een Fransch tooneeldichter en het bisdom van Laon aan , met den titel
lid van de academie , werd in 1727 te van hertog ; doch hij weigerde zulks,
Saint-Flour geboren. Door zijnen oom zeggende : « Ik verlaat geene kerk aan
voor de regtsgeleerdheid bestemd , waarin « welke ik mijn gansche leven heb toehij een' tegenzin bad , verwijderde hij « gewijd. » Hij stichtte in zijne bisschopszich heimelijk, en werd tooneelspeler op stad een Collegie. Deze voorbeeldige heronderscheidene schouwburgen in Duitsch- der , in 1755 overleden , schreef eene
land en elders. Deze stap werd door Geschiedenis van de bisschoppen van Marden oom zoo hoog opgenomen , dat deze seille, Herderlijke onderrigtingen en het
zich nimmer met hem heeft willen ver- Leven van mademoiselle DE FOIX-LANDALE.
zoenen. Intusschen won BELLOY door zijne (Dictionnaire historique ei bibliographique.)
bekwaamheid als tooneelspeler en zijn
BELZONI, (GIOVANNI BATTISTA) ,
edel en braaf karakter de achting zijner een 'der uitstekendste reizigers in Egypte,
kunstbroeders en vrienden. Na den dood werd te Padua geboren , en was de zoon
van zijnen onverzoenbaren bloedverwant van een' armen barbier. Te Rome voor
keerde hij naar Frankrijk terug , en ver- den geestelijken stand opgevoed , veranwierf zich eenen naam als schrijver van derde hij zijne plannen , toen de . Franonderscheidene treurspelen. De belegering schen in 1798 deze . stad kwamen verontvan Calais werd met grooten bijval ont- rusten. In 1800 verliet hij Italië , en
vangen. LODEWIJK XV vereerde hem met bezocht onderscheidene landen van Europa.
eenen gouden gedenkpenning , en het ste- BELZONI inmiddels in zijn onderhoud .trachdelijk bestuur van Calais zond hem het tende te voorzien , vestigde zijne aan
burgerregt in eene gouden doos. Men
hoofdzakelijk op de waterwerktuig--dacht
heeft van hem nog vijf andere treurspe- kunde , op welke hij zich reeds in Rome
len , namelijk : Titus , Zelmira , Gaston had toegelegd ; doch zijne pogingen mis
bij gebrek aan medewerking en-lukten
en Bayard , Gabrielle de Vergy en Peter
de Wreede , welk laatste op het tooneel bescherming. In 1803 vertrok hij uit
werd uitgefloten , hetgeen hem in eene Holland naar Engeland , waar hij weldra
kwijnende ziekte deed storten , onder welke in liet huwelijk trad. Na een negenjarig

BELZOM.

verblijf in Engeland , ( gedurende welken
tijd hij in zijn onderhoud voorzag door op
het tooneel van ASTLEY en elders als
APOLLO en HERCULES proeven van onge.
meene vlugheid en spierkracht te geven),
begaf hij zich naar Lissabon en later naar
Spanje , van waar hij overstak naar Malta
en vervolgens naar Egypte , uitgenoodigd
om aldaar voor den Pacha een werktuig
zamen te stellen , dat het water spoediger
en in grooter hoeveelheid zou doen opstijgen , dan de lompe werktuigen destijds
aldaar in gebruik. Hij vertoonde de teekeningen zijner machine aan VEHEMET-ALI
pacha , die ze goedkeurde. BELZONI ver
tuin van den Pacha-vardigenu
te Zubra , nabij Cairo , een werktuig dat
aan het doel beantwoordde , doch uit
vooroordeel en als strijdende met de belangen der inboorlingen , ter zijde werd
gesteld. BELZONI wilde nu Thebe bezoeken , en dit voornemen bekend wordende,
besloot de Britsche consul SALT , op aanraden van Mr. BURCKHARDT , BELZONI te
gebruiken , om het kolossale borstbeeld,
gewoonlijk, doch te onregt, de jonge Memnon geheeten , uit de nabuurschap van
Thebe , weg te voeren. Hij volbragt dit
met veel overleg , bezorgde het aan boord
van een vaartuig dat naar Rosetta afzakte ,
om van daar naar Alexandrië te stevenen , alwaar dit gevaarte naar Engeland
werd ingescheept. Dit hoofd , hetwelk
zich thans in het Britsch Museum bevindt,
is eene der fraaiste proeven der kolossale
Egyptische beeldhouwkunst. Ook gelukte
het BELZONI , om tot in den door EURCKHARDT
eerst ontdekten tempel van Ipsarnbul door
te dringen , (schoon dezelve door het zand
geheel ontoegankelijk scheen) en in het
dal der koningsgraven bij Thebe verscheidene Katakomben met mumiën te ontdekken en te openen , onder anderen
het in een oudheidkundig opzigt zoo beroemde graf van FSAMMETICHUS Of NECHO ,
van welks sculpturen hij de naauwkeurigste teekeningen en wasmodellen maakte.
De prachtige albasten sarkophaag werd er
uitgeligt , en versiert thans , met de
meeste overige door BELZONI naar Europa
overgebragte Egyptische oudheden , het
Britsch Museum. De moeijelijkheden en
den arbeid , die BELZONI zich moest getroosten , worden door hem zelven niet
levendige kleuren dus geschilderd : « De
« toegang tot de graven van Gournou is
« in de rotsen ruw uitgehouwen , en door
« het zand bijkans geheel versperd. Op
« sommige plaatsen is er naauwelijks de
« ruimte van één' voet overig , waardoor
« gij als eene slak moet kruipen. Sommige
« doortogten zijn 200 of 300 ellen lang,
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« en aan het einde bevindt gij u in eene
« ruimere plaats , misschien hoog genoeg
« om er te kunnen zitten, Maar welke rust« plaats ! Gij wordt van alle kanten om« ringd door opeengestapelde mumiën ; de
« zwarte muren , het flaauwe licht der
« kaarsen en flambouwen , de naakte Ara« bieren de toortsen dragende , geheel met
«stof overdekt en naar levende mumiën
« gelijkende , dit alles vormt een tooneel
« hetwelk niet kan beschreven worden.
« Eene groote hoeveelheid stof stuift op ,
« zoo fijn dat het in keel en neusgaten
« vliegt , en er krachtige longen vereischt
« worden , om aan de sterke uitvloeisels
« der mumiën wederstand te bieden. Wan« neer ik beproefde te zitten , kwam mijne
« zwaarte op het lijk van eenen gebalsem« den Egyptenaar en verpletterde het alsof
« het eene spanen doos geweest ware. Ik
« zonk ineen tusschen de gebrokene mu« miën , krakende beenderen , houten kas
kokers en oude vodden , waaruit-«tenof
« zoo veel stof opsteeg , dat ik een kwar« tier uurs bewegeloos moest blijven zit« ten , alvorens het was neergezegen.
De schitterendste onderneming van BEL
was echter , bij het onderzoeken der-ZONI
piramiden van Ghizé , het openen der
piramide van CHEPIIREM , waarin hij ver
vertrekken en eenen sarkophaag-scheidn
van graniet met het geraamte eener koe
vond. Daarenboven ontdekte hij in den
omtrek van Thebe veel beeldwerk. Een
aanslag op zijn leven deed hem besluiten
Egypte te verlaten (1). Vooraf ondernam
hij nog eene reis naar de kusten der
Roode Zee , waar hij de smaragdgroeven
van den berg Zubara en de overblijfselen
der oude stad Berenice ontdekte , en van
hier vertrok: hij- naar de kleine Oase , om
de puinhoopen van. den Ammon-Tempel te
onderzoeken. Geen Europeaan had vóór
hem deze plek bezocht. In het laatst van
September 1 S 19 scheepte hij zich met
zijne vrouw (die hem op al zijne reistogten had vergezeld) in naar Europa. Aan
zijne vaderstad Padua schonk hij twee
Egyptische standbeelden van graniet, welke
in het paleis della Giustizia werden opgerigt. De regering vereerde hem daarvoor
eenen gouden gedenkpenning , ter zijner
gedachtenis geslagen. Bij zijne terugkomst
(1) DrrOVETTZ, een Piemontees , die vroeger consul geweest Nvas, en nu oudheden verzamelde,
niet kunnende verdragen dat BBLZOrz cene obelisk
van het eiland Phitae wilde vervoeren, liet hem
door eenige omgekochte lieden aanvallen. Bij geraakte in groot levensgevaar , doch overwon enhter, door zijne gewone stoutmoedigheid , alien wederstand. Zijne liooge gestalte , groote spierkracht ,
ontzagwekkend voorkomen en ongewone vlugheid ,
bragten den schrik onder zijne aanranders, die eiudelijk de vlagt moesten nemen.
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BEMBO--BENBOW.

in Engeland gaf hij in het licht zijn Nar

Urbino had - vertoefd, begaf hij zich in
1512 naar Rome. LEO X koos hem tot
zijnen geheimschrijver, en PAULUS III tot
kardinaal en bisschop van Gubbio. Kort
4to. Londen , 1820 , met een' Atlas. In daarop werd hem het rijke bisdom van
182'1 opende hij in -Londen eene tentoon- Bergamo opgedragen. Hij stierf in 1542.
stelling der Egyptische oudheden , welke Zijne werken beslaan vier deden folio.
bij had medegebragt , en tegen het einde Het voornaamste is Historiae Venetiae ,
des volgenden jaars ondernam hij eene dat hij ook in het Italiaansch heeft overreis naar Tumbucto , in het binnenland gebragt , onder den titel van : Historia
van Afrika. Toen de sultan van Marokko Viniziana , volgarmente scrina. Dit werk
het hem bereids gegeven verlof om der- is eerst na zijnen dood, in 1552 , te
waarts te reizen terug nam , begaf bij Venetië, met een leven van den schrij.
zich van Fez -naar den mond van den ver , in 't licht verschenen en menigvulNiger , om over Gato , Benin en Haussa dige malen herdrukt ; hetzelve prijkt met
tot Tumbucto door te dringen. In Benin een fraai gelijkend portret van den • auwerd hij door ,eenen gevaarlijken buikloop teur , door BARTOLOZZI naar eene schilderij
overvallen , die hem dwong naar Gato van TITIAAN gegraveerd. Onder zijne werterug te keeren , waar hij den 3 Decem- ken verdient insgelijks onderscheiding :
ber 1823 overleed. Hij werd onder eenen Prose di M. PIETRO BEMBO , nelle quali Si
grooten boom begraven ; een eenvoudig ragiona della volgar lingua , divise in
grafschrift duidt zijne rustplaats aan. BEL - tré libri , Venezia , 1525. Dit werk droeg
zoNl was ongetwijfeld een der onderne- hij op aan den kardinaal DE MEDICIS , namendste en schranderste oudheidonderzoe- derhand paus CLEMENS VII. Het is een
kers , en had , gedurende zijn vijfjarig der eerste boeken over de Italiaansche
verblijf in Egypte , talrijke en gewigtige taal , heeft vele uitgaven beleefd, en wordt
ontdekkingen gedaan, die, uit hoofde van nog thans in hooge waarde gehouden.
hare nieuwheid en de moeijelijkheden welke BEMBO'S Italiaansche poëzij werd eenige
daarmede vergezeld gingen , nog meer jaren later uitgegeven , onder den titel:
opmerking verdienen dan die , welke de Rime di U. PIETRO BEMIIO , Venezia , 1530.
Fransche geleerden , gedurende NAPOLEON'S BEMBO was zoo zeer op zuiverheid van
krijgstogt in Egypte , hebben aan het licht stijl gezet , dat hij , gelijk men verhaalt,
elk zijner geschriften aan een veertigvut
gebragt. (BELZONI's Narrative.)
dig onderzoek onderwierp.
BEMBO , (PIETRO) , een Venetiaansch
(Penny Cyclopaedia.)
edelman , die onder de herstellers der
BEN BO W , (JOHN) , een dapper Enletterkunde eene voorname plaats beslaat ,
werd in 1470 te Venetië geboren , en gelsch vice- admiraal, werd in 1650 te
voltooide zijne studiën te Padua. Op zijn Shrewsbury geboren. Geheel zijn leven ,
acht en twintigste jaar verscheen zijn van knaap tot aan zijn' dood , werd in
,eerste werk Git Asolani ir 't licht , het- werkelijke zeedienst gesleten ; en schoon
welk vele bewonderaars vond. Het is of hij in geenen deele een gelukkig bevelliever verbeeldt eene verzameling te zijn hebber was, onderscheidde hij zich toch ten
van hetgeen gezegd werd bij gelegenheid allen tijde door ijver en stoutmoedigheid.
der feesten , door CATARINA CORNARO , we- Hij geraakte spoedig in gunst bij JAcoBus II,
duwe van JACOPO LUSIGNANO ,' (den laatsten den hervormer der Engelsche zeedienst,
koning van Cyprus) , te Asolo bij Treviso en na de omwenteling maakte WILLEM III
in September 1496 gegeven. Volgens de dikwijls van hein gebruik. Men verhaalt
ridderlijke gebruiken , in die eeuw nog eene anecdote betrekkelijk BENBOW , die
in zwang , werden eenige vrije uren tus- genoegzaam bewijst hoezeer deze monarch
schen de maaltijden ,- tournooispelen en hem op prijs stelde. Toen WILLEM III
andere praalvertooningen , aangevuld door voornemens was eenige oorlogsschepen naar
geleerde of geestige gesprekken , vooral de West-Indiën te zenden , om de bewedoor woordenwisselingen over de liefde, gingen der Franschen gade te slaan , wereenigen haar prijzende als de bron van den hem onderscheidene namen voor het
menschelijk geluk , anderen haar lakende bevelhebberschap dezer expeditie voorgeals de oorzaak van groote ellende , enz. dragen. Doch koning WILLEM , wiens tijd
woordspelin--verdijfng l
Uit deze redetwisten ontleende BEMBO het
plan van zijn werk , hetwelk als eene gen bestond , riep ditmaal grimlagchende
proeve van goed Italiaansch proza be- uit : r Neen , dat zijn allen versch-water« beaus (pronkers) ; doch de dienst verschouwd wordt.
Nadat BEmno zes jaren aan het hof van « eischt een' beau van eene geheel andere

-rativeofhpnsdrcetioveries within the pyPramids, temples , tombs
and excavations in Egypt and Nubia,
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BENEDIC.
daarom moeten wij admiraal
zenden.
De daad , waardoor BENBOW het meest
bekend is geworden , was tevens zijne
laatste. Op den 11 Julij 1702 verliet hij
Port Royal op Jamaica , ten einde jagt
te maken, op een Fransch smaldeel , onder het bevel van M. Du CISSE , een'
dapper en kundig officier. Den, 19 Augustus ontmoette BENBOW zijnen vijand,
die hem in tal van manschap en geschut overtrof. Bloedig was de strijd en
vooral voor BENBOW noodlottig , omdat de
meeste zijner officieren hem slecht bijstonden. Schoon hij de spits bijkans alleen
had af te bijten , vernieuwde hij ten vijfden male den strijd ; doch op den morgen
van den vijfden dag werd hij gewond
door een' kettingkogel , welke hem het
regterbeen verbrijzelde. Men droeg hem
naar beneden , doch hij gaf spoedig bevel , dat men hem in zijn' hangmat op
de kampanje zoude brengen, ten einde
het gevecht gade te slaan en te bestieren.
De strijdenden werden door de duisternis
van elkander gescheiden. Het schip van
BENBOW had bijkans geheel alleen de vijandelijke magt weerstand moeten bieden;
zelfs waagden het zijne officieren hem
eene schriftelijke verklaring te overhandigen. , waarin zij betuigden , dat de Engelsche scheepsmagt niet in staat was
om tegen die onder DU cASSE te slaan.
BERBOW zag zich dus genoodzaakt naar
Jamaica terug te keeren. De wederspannige officieren , voor den krijgsraad gebragt zijnde , werden twee hunner tot
den kogel veroordeeld en de andere tot
verschillende straffen. BENBOW leefde juist
lang genoeg om te vernemen , dat zijn
gehouden gedrag in alles hoogelijk werd
goedgekeurd en toegejuicht. Hij stierf aan
zijne bekomene wonden den 4 Novenlher 1702.
(TINDAL , Continuation of Rapin's Ilist.
of Engeland.)
BEnEDICTOW , (WLADIMJR) , een
der jongste Lyrische dichters op welke
Rusland roem draagt. In het kadettencorps te Petersburg opgevoed , trad hij
aanvankelijk in de krijgsdienst, doch ging
weldra tot het financiewezen over. In
stilte oefende hij zich in de poëzij (waar
zijn aanleg hem aandreef) , zonder-toe
iemand iets van zijne dichtvoortbrengselen mede te doelen . Fens door een'
zijner vrienden verrast toen hij aair het
werk was , stond deze over de schoon
zijner verzen zoodanig verbaasd , dat-heid
BENEDICTOW daardoor werd bewogen , zijne
gedichten in 't licht te geven. Dit geschiedde in 1835. Geheel Rusland las ze
t

soort
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met opgetogenheid en bewondering. De
natuur wordt er met de levendigste en
eigenaardigste kleuren geschilderd ; elke
regel getuigt van geestdrift voor hare onuitputtelijke schoonheden. Onder zijne
fraaiste gedichten rekent men : De drie
gestalten , lietmeer en de Grafheuvel.

(Conversations-Lexicon.)
, de stichter der
Benedictijner monniken-orde , werd omtrent het jaar 460 te Nursia , in het hertogdom Spoletto , in Italië geboren. Hij
werd , nog zeer jong zijnde , naar Rome
gezonden , en ontving aldaar zijne eerste
opvoeding. Op den ouderdom van veertien jaren begaf hij zich naar de woestijn
Subiaco , en onthield zich aldaar in eene
grot. Deze schuilplaats was alleen zijnen
vriend ST. ROMANUS bekend , die hem,
zegt men , met een touw in deze spelonk
beeft nedergelaten en dagelijks van teerkost verzorgd. De monniken van een naburig klooster verkozen hem vervolgens
tot hunnen abt ; doch hunne gewoonten
geenszins met die van BENEDICTUS strookende , keerde hij naár zijne eenzaamheid
terug , waar onderscheidene personen hens
volgden , en zich aan zijne leiding overgaven. In korten tijd was hij in staat,
om niet minder dan twaalf kloosters te
stichten. In het jaar 528 ging hij naar
Monte Cassino , waar de afgoderij nog de
overhand had en een tempel van APOLLo
stond. Het volk van den omtrek tot het
ware geloof bekeerd hebbende , verbrijzelde hij het standbeeld van APOLLO , wierp
liet altaar omver , en bouwde twee bedehuizen op den berg , een aan ST. MARTIJN , het andere aan ST. JAN toegewijd.
Hier stichtte ST. BENEDICTUS insgelijks een
klooster , en stelde de orde in , welke
zijnen naam draagt , en zich over geheel.
Europa heeft verspreid. Ook hier schreef
hij zijne Regula Monachorum , welke van.
zijne verstandige godsvrucht getuigen. lij
de gewone bezigheden van het klooster,
moesten zijne monniken zich met het onderwijzen der jeugd in het lezen en schrijven onledig houden , en Bene kunst of een
handwerk uitoefenen-. ST. BENEDICTUS overleed den 21 Maart 543 , te Monte Cassino, of volgens anderen te Rome , wel waarts hij door paus BONIFACIUS ontboden was.
(BUTLER's Li f
es of the Saints.)
BENEDICTUS, (ST.)

II volgde in 684 paus
II op. Het duurde bijkans een jaar,
voordat zijne benoeming , welke in 683
plaats had , door den Griekschen keizer
CONSTANTLSN' IV werd bekrachtigd, zonder
wiens toestemming hij niet kon ingehuldigd worden. CONSTANTIJN ontsloeg echter
BENEDWCTTJS

LEO

BENEDICTUS.
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den Romeinschen zetel van de gebruikelijke schatting , welke bij de verkiezing
van iederen nieuwen bisschop moest betaald worden , en tevens zou hij bevel
gegeven hebben , omvoortaan de nieuwe
bisschoppen , door de geestelijkheid en
het volk verkozen , in hunne waardigheid
te bevestigen , zonder de keizerlijke bekrachtiging af te wachten. Ook zond CONSTANTIJN naar Rome eenige lokken van
het haar zijner beide zonen , JUSTINIANUS
en HERACLIUS , als een bewijs van hulde
aan den zetel van Rome. BENEDICTUS was
vroom , liefdadig en zeer bedreven in
de Heilige Schrift. Hij herstelde en versierde verscheidene kerken te Rome , namelijk die van St. Pieter , Sta. Maria ad
Martyres 4c. BENEDICTUS stierf in 685,
en werd opgevolgd door JOANNES V.
(PLATINA , Vitae .Pontificum.)
,

BENEDICTUS XI, (MICOLO BOCASINI),

was de zoon eens schaapherders , en werd
in 1240 te Treviso geboren. Nadat hij
eenigen tijd te Venetië schoolmeester was
geweest , trad hij in de Dominikaner orde.
In 1298 werd hij door BONIFACIUS tot kar
bisschop van Sabina verheven , welk-dinal
bisdom hij weldra met dat van Ostia verwisselde. Na den dood van BONIFACIus besteeg hij in 1 303 den pauselijken stoel.
Hij trok den banvloek in , welken zijn
voorganger over PIIILIPPUS den Schoonen,
koning van Frankr ij k, had uitgesproken.
Hij zond den kardinaal DI PRATO -naar
Florence', om als bemiddelaar tusschen
de partijén , welke deze stad verscheurden, op te treden. Na een kortstondig
pontificaat van negen maanden , stierf BENEDICTUS den 6 Julij 1304 , te Perugia.
De .gelijktijdige geschiedschrijvers , en inzonderheid DING COMPAGNI , spreken met
grooten lof van zijn karakter en zijne
deugden. Dat hij zich zijner - nederige
af komst niet schaamde , blijkt uit het
volgende voorval. Zijne moeder , kort na
zijne verheíping, in een prachtig gewaad
voor hem verschijnende, zeide hij: « Mijne
« moeder is geene prinses ! » en keerde
haar den rug toe ; doch toen zij hem den
volgenden dag in hare armelijke kleederen kwam bezoeken , vloog hij haar te
gemoet , omhelsde haar teederlijk , en
was er trotsch op , haar zijne moeder te
mogen noemen.
PLATINA ,

1IENEDICTIIS
h IER) ,

Vitae Ponti ftcum.)

XII, (JACQUES

FOIIR.

de zoon eens molenaars te Sa verdun, volgde in 1334 JOANNES XXII
op. Hij was een schrander , geleerd,
braaf en godsdienstig man, wien het ernst
was, om de misbruiken en afwijkingen
in de kerk te hervormen. Hierdoor ver-

wekte bij zich vele vijanden , die er op
uit waren , zijn karakter smetten aan te
wrijven. BENEDICTUS bleef echter den weg

van regtvaardigheid en regtschapenheid
betreden, Niemand werd tot eenig ambt
verheven , die daarop niet door kunde en
onbesproken gedrag aansprak had. Toen
zijne bloedverwanten hem met zijne verheffing tot de pauselijke waardigheid kwamen geluk venschen , zich vleijende met
eerambten en rijkdommen overladen te
worden , zeide hij hun op eenen beslis senden toon : « JACQUES FOURNIER heeft wel
« bloedverwanten , maar paus BENEDICTUS
« niet. » Hij stierf den 25 April 134e,
en werd opgevolgd door CLEMENS VI.
Li fes of the dvignon Popes.)
( kardinaal ORSINI ,
aartsbisschop van Benevento) een zoon
van den hertog van Gravina , een' Napolitaansch edelman , werd in 1649 geboren, en in 1724 tot den pauselijken stoel
verheven. Hij was een godsdienstig, deugdzaam en verdraagzaam man , die zich beijverde om de Romeinsche , Grieksche,
Luthersche en Hervormde kerken zoo veel
mogelijk met elkander te verzoenen. Hij
weigerde de gebruikelijke aanbidding der
kardinalen , en betoonde steeds eene buitengewone ootmoedigheid. Jammer dat hij
te veel vertrouwen stelde in den kardinaal coscIA , een' man van eenige bekwaamheden, maar schraapziek en heerschzuchtig , en die zich door het misbruik
van 's pausen gunst bij het volk hatelijk
maakte. De Romeinen wisten echter den
gunsteling van hunnen meester en geestelijken herder te onderscheiden, dien zij
om zijne deugden , zijne loffelijke oogmerken , zijne belangeloosheid , milddadigheid
en regtvaardigheid eerbiedigden. Hij stierf
in den aanvang des jaars 1730 , en werd
opgevolgd door CLEMENS XII. De godgeleerde werken van BENEDICTUS XIII, (waaronder eenige sermoenen vóór zijne ver
paus opgesteld) , zijn in 3 deden-hefingto
folio in 1728 te Rome uitgegeven.
(Woordenboek der Zamenleving.)
BENEDICTIIS XIV , voorheen PROSPER
LAMBERTINI , werd in 1675 te Bologna
geboren , en stamde van een aanzienlijk
geslacht af. Reeds in zijne jeugd onderscheidde hij zich door zijne snelle vorderingen in alle wetenschappen. BENEDICTUS XIII benoemde hem tot bisschop van
Ancona, in 1728 tot kardinaal en in
1732 tot bisschop van Bologna. Na den
dood van CLEMENS XII (1740) met de an
dere kardinalen zamengekomen ter ver
nieuwen paus , werd-kiezngva
hunne keus vooral vertraagd door de kuiperijën van den kardinaal TENCIN , toen
(BALUZE'S

BENEDICTiJS XIII,

BENGEL.

, door eenen vrolijken
kwinkslag , onverwachts een einde maakte,
uitroepende : « Wilt gij een' heilige, neemt
« GOTTI , een' staatkundige , ALDOBBANDINI ,
« een' goeden oude , mij. » Deze daar heen
geworpene woorden werkten als eene
plotselinge ingeving op het Conclave , en
LAMBERTINI besteeg , onder den naam van
BENEDICTUS XIV , den pauselijken zetel.
Hij was een beschermer der kunsten en
wetenschappen , zocht de oneenigheden
in de kerk zoowel als tusschen de vorsten
te heden , en spreidde zoo veel gematigd
verdraagzaamheid ten toon, dat-heidn
hij soms de protestantsche paus genoemd
werd. Echter was hij bij de Romeinen
zoo bemind , dat de eenigste aanmerking,
welke zij zich veroorloofden , was : dat hij
te veel schreef en te weinig regeerde. Na
Bene smartelijke ziekte, gedurende welke
hij geen oogenblik zijne helderheid van
ziel en levendigheid van geest verloor,
stierf hij den 3 Mei 4758, in den ouderdom van twee en tachtig jaren , op.
gevolgd wordende door CLEMENS XIII.
Zijne talrijke werken beslaan l2 deelen
4 ., uitgegeven door EMANUËL DE AZEVEDO,
Rome 1747--51. De naam van dezen
regtschapen en verlichten paus , bleef nog
lang onder het volk in zegening. Hij
maakte wetten tegen den woeker en ver
feestdagen , welke de arbei--minder
dende klasse had in acht te nemen.
(BOTTA , Storia d' Italia 8f RICHARD
voyage en Italië.)
BENGEL , ( Jou. ALBR.) , een beroemd
godgeleerde , werd den 24 Junij 1637 te
Winnenden in Wurtemberg geboren. Zijn
vader was Luthersch predikant, die zijnen
zoon het eerste onderrigt mededeelde,
niet volgens de ruwe leerwijze van dien
tijd , maar met eene aanlokkelijkheid ,
welke alleen een teederhartig vader aan
hetzelve geven kan. Kort viel hem dit
geluk te beurt ; eene aanstekende ziekte ,
welke te Winnenden vele slagtoffers
maakte , sleepte ook in 1693 zijnen vader naar bet graf. Gewoon , om zelfs de
minste zijner leeken getrouw in hunnen
nood bij te staan , bezweek deze onder liet
vervullen der pligten van zijn heilig ambt.
De legers van LODEWIJK XIV , eenige
maanden na den dood van BENGEL'S vader , vele oorden verwoestende , werd ook
het huis , hetwelk zijne moeder gekocht
had , verbrand , waardoor tevens de bibliotheek zijns vaders verloren ging. Van
dien tijd af werd BENGEL door . DAVID WENDEL SPINDLER , een' vriend zijns vaders ,
opgevoed en ondersteund. Deze brave man
stond aan het hoofd eener school , op het
kasteel van Winnenthal, doch werd verLAMBERTINI daaraan
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volgens van plaats tot plaats gedreven,
tot hij in 1699 aangesteld werd als leeraar
aan eene taalschool te Stuttgard, De jeugdige BENGEL vergezelde hein overal, en
nu maakte de leergierige knaap snelle
vorderingen in de oude en nieuwere talen.
Nadat zijne moeder , tien jaren weduw was
geweest , trad zij andermaal in den echt
met JOHAN. ALBRECHT GLOCKLER , rentmeester van het klooster te 111auclbronn. Aan
de zorgen van dezen vronen man was
BENGEL zijne verdere opleiding verschuldigd.
In 1703 vertrok BENGEL naar Tubingen,
waar hij het eerste jaar philosophie en
philologie en vervolgens theologie studeerde. Hij vertoefde hier tot 1707 , eindigende zijne academische loopbaan met
eene disputatie, De theologiá mystica, en
werd toen predikant te Mentzingen. Nog
geene veertien dagen was hij hier geweest,
of hij gevoelde de algemeene gebreken
eener academische opleiding voor de hei
dienst. Binnen het jaar werd hij als-lige
leeraar aan het theologisch collegie te
Tubingen beroepen. Omtrent dezen tijd
schreef hij eene proeve over de heiligheid
Gods , waarin hij vooral trachtte te bewijzen dat , volgens de Heilige Schrift en
de rede, alle goddelijke eigenschappen in
de heiligheid liggen opgesloten. In 1713
werd BENGEL prediker en professor aan de
school te Denkendor f , in 1741 raad en
proost te Ilerbrechtingen , en in 1749
prelaat te Alpirsbach. Schoon BENGEL zóó
zwak ter wereld kwam , dat hij terstond
aan huis gedoopt werd, bereikte hij echter den ouderdom van vijf en zestig jaren. Dikwijls was hij aan gevaarlijke ongesteldheden onderhevig , inzonderheid op
het laatste zijns levens. Hij was dan ook
gewoon het leven als een aanhoudend
streven naar den dood te beschouwen , en
zich met de gedachte aan den dood gemeenzaam te maken ; echter was hij het
niet eens met die godgeleerden , welke
de gansche godgeleerdheid beschouwen ,
als niets anders te zijn dan de kunst om
te sterven. BENGEL overleed den 2 Deceniber 1752. Hij liet zes kinderen na ,
en zes anderen waren vóór hem gestorven. Er zijn nog vele afstammelingen van

hem over.
BENGEL was de eerste protestantsche
theoloog , die de schriften des Nieuwen
Testaments in hunnen ganschen omvang
met die scherpzinnigheid , dat geduld en
die rijpheid van oordeel behandelde ,
welke zulk een arbeid vereischt. De letterkundige roem van BENGEL, berust vooral
op zijne beknopte aanmerkingen op liet
Nieuwe Testament : zij zijn zinrijk , dik -

wijls verrassend en treffend , en worden
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$ENGER -13ENJOWSKI.

In 1802 ging hare moeder in Londen
nog àlgetneen geacht. Zijne verklaring der
Openbaring van JoBANNES en de daarin wonen , en nu geraakte Miss BENGER in
vervatte voorzeggingen , verwierven hem kennis met Mevr. BARBAULD , Mevr. Jobij sommigen den naam eens aangeblaze- ANNA BA!LLIT•; , Mevr. ELIZABETH HAMILTON,
nen profeets, bij de meesten echter dien Dr. AIKIN , Dr. GREGORY en anderen. Mevr.
eens dweepers; doch uit hoofde van zijn AIKIN behoorde tot hare warmste vrienedel karakter en reine zeden was hij bij dinnen. Het jeugdige levendige meisje,
allen geacht. • Dat BENGEL geenszins een dat hare eerste letterkundige kennis voor
dweeper was , blijkt genoegzaam uit het- het venster van een' landelijk boekvergeen hij eenmaal omtrent geloofsbelijde- kooper had opgedaan , zag weldra rondom
nissen te kennen gaf. « Geloofsbelijde- hare nederige theetafel mannen , wier be* nissen , » zeide hij , « moeten nimmer roemdheid de oplettendheid der schitterend
R een slagboom zijn voor de verdere vorhoofdstad zou getrokken-stealonvd
« deringen in de kennis der waarheid: hebben. Miss BENGER waagde zich aanvan« de godgeleerden die zulks doen , beve- kelijk aan een tooneelspel, doch ziende
« len als ware het de zon , om op eenen dat zij in dit vak te kort schoot , liet zij
« zomermorgen te vier ure stil te staan , het weldra varen. Haar volgend dicht« wijl er reeds licht genoeg is. ' Hij wilde stuk was : De Afschaffing van den slavenmet geene staatsie , maar op de gebrui- handel , hetwelk met twee andere gedichkelijke wijze ter aarde besteld worden. ten in -ito. met platen werd uitgegeven.
Tot aan het einde zijns levens was bij be- Geene der bovengenoemde werken kunnen
zig met het verbeteren zijner drukproeven; als uitstekende kunstgewrochten beschouwd
het was alsof hij gedurende zijn dagwerk worden ; het was als levensbeschrijfster,,
voor een oogénbl!k uit zijne studeerkamer dat zij welverdiende lauweren inoogstte.
weid geroepen. Zijn achterkleinzoon Bun, Zij stierf den 9 Januarij 1827 , terwijl zij
een geestelijke in het koningrijk Wurtern- bezig was aan de Gedenkschriften van
berg, gaf een leven van BENGEL in 't licht , EIENDRIK IV van Frankrijk. Onder de biohetwelk meer oorspronkelijke berigten be- graphische werken van Miss BENGER telt
vat dan vroegere levensbeschrijvingen; men : Gedenkschriften van Mevr. ELIZABETH
hetzelve verscheen in 1831 te Stuitgard , HAMILTON , van JOHN TOBIN , van KLOPSTOCK
onder den titel van : BENGEL'S Leben and en zijne vrienden , van ANNA BOLEYN , MAWirken , meisi nach handschri filichen RIA, koningin van Schotland en ELIZABETII
Ma4eriatien.
STUART , koningin van Bohemen. Er beBENDER, (Miss ELIZABETH OGILVY),
staat eene volledige uitgave van Miss BENwerd in 1778 in de stad Wells , in het GER'S geschiedkundige werken, in 5 deegraafschap Somerset , geboren. Zij was len klein 8vo..
een eenigst kind , en haar vader , die
(Miss AIKIN'S short account of Miss BENschrijver was op een oorlogsschip , stierf
GER's life.)
op zee in 1796 ,, en liet hare moeder in
BENJAMIN van Tudela (1), JONA'S zoon,
kornmerlijke omstandigheid achter. Miss was de eerste Europeër die het verre OosBENGER's jeugd ging alzoo van vele ontbeten bezocht. Van Saragossa reisde hij over
ringen vergezeld , en de grootste welke Italië en Griekenland naar Palestina , Perzij ondervond was, dat zij haren bran- zië en drong zelfs tot de grenzen van
denden dorst naar kennis en hare be- Tzin (China) door. Hij keerde over Egypte
geerte naar boeken niet kon bevredigen. en Sicilië naar Spanje terug. Deze merk
In dit tijdperk , zoo als zij dit zelve
reis werd tusschen 1159 en-wardige
Inenigwerf verhaalde , was het steeds hare 1173 volbragt , en door BENJAMIN zelf in
gewoonte , om voor het venster te gaan liet Hebreeuwsch beschreven. Hij stierf
staan van den eenigsten boekwinkel die kort daarna. Zijne beknopte , doch merk
in de stad was, om de opengeslagene
reisbeschrijving is dikwijs her--wardige
bladzijden te lezen van de werken, die drukt , en in het Latijn , Engelsch, Neder
daar werden ten toon gezet , en zulks
overgezet. De nieuwste-duitschenFra
eiken dag te herhalen , om te zien of er Nederduitsche uitgave van dit werk, verbij geluk ook eene andere bladzijde was taald en met aanteekeningen voorzien
omgeslagen. Reeds vroegtijdig legde zij door s. KEIJZER , verscheen dit jaar (1847)
zich op de dichtkunst toe , en op den bij de boekhandelaren a. w. HAZENBERG
ouderdom van dertien jaren vervaardigde
Comp. te Leyden , groot 8vo.
zij een dichtstuk, getiteld : The Female
(GANTZ , TSEMACB DAVID , aangehaald door
Genial s hetwelk ook in 't licht verscheen,
BARATIER , Diss. I. stir R. BENJAMIN.)
en , hoewel niet zonder gebreken , beBENJOWSKI. Zie BENYOWSKI.
schouwde men het echter als de dageraad
(1 Eene Spansche stad, in de provincie Nava,re.
van een ontluikend genie.

BENNITS--BENTHAM.
DEr'IMTSKI , (ALEXANDER PETROWITSCH) , een Russisch dichter , die in

1808 in den ouderdom van acht en twintig jaren overleed , is de schrijver van
eene menigte vertellingen , fabelen en
andere stukken , onder welke melding
verdienen Ibrahim of de edelrnoedige man,
eene vertelling ; Komala , een dichtstuk;
en eene vertaling van OSSIAN.
(Dictionary of Biography.)
BENSERADE , (ISAIC) , een fraai vernuft en dichter aan het hof van LODEWIJK
XIV , geboren te Lyons-la-Forest, eene
kleine stad in Normandië, kwam vroeg
in de hoofdstad , en onderscheidde zich
dra door zijne sierlijke Concerti , die destijds zeer in de mode waren. Hij werd
eerst begunstigd door RICHELIEU en naderhand door MAZARIN en LODEWIJK XIV. Uit
hoofde van zijnen aangenamen omgang ,
zijne gevatheid en geestige invallen , was
hij aan het hof zeer welkom. Hij maakte
verzen voor de balletten des konings , en
bekwam aanzienlijke jaarwedden. Doch
zijn roem was niet van duur ; want zijne
grootste verdienste bestond in het huldigen
en vleijen van den toenmaals heerschenden
smaak. De gevierde BENSERADE in vergeteiheid gerakende , zoodra de ware poëzij
zie-li begon te ontwikkelen , vertrok hij ,
niet spijt in het hart , naar zijn landgoed
te Gentilly , en stierf aldaar den '17 Octuber 1691. Na zijnen dood werd er eene
bloemlezing uit zijne dichtwerken in twee
deelen uitgegeven , die onderscheidene
uitgaven beleefde. Zijn bekend klinkdicht
op JOB en dat van VOITURE Op URANIA ,
verdeelden de hovelingen in twee partijen , de Jobelijnen en Uranianen.
(Conversations-Lexicon.)
BENT , (+JOHANNES VAN, DER) , een
verdienstelijk schilder , werd in 1650 te
Amsterdam geboren. Hij was een leerling
an WOUWERMAN en ADRIAAN VAN DEN VELDE,
naar. wier penseelwerk het zijne het meest
zweemde , hetgeen hein zeker, niet weinig
tot lof verstrekt. . VAN DER BENT bleef
ongehuwd. Deze werkzame kunstenaar
had een ongelukkig uiteinde. Zijn huis waard hem 4000 gulden ontvreemd heb
zonder dat hij zulks kon bewijzen,-bend,
zette hij daarvan de tering , en overleed
in 1690 , slechts veertig jai en oud.
(HOUBRAKEN , Sehouburgh der Nederlantsche kunstschilders en schilderessen.)
BENTHAM y (JEREDIY) , bekend wegens zijne belangelooze pogingen ter ver
wetgeving , was de zoon-betringd
eens beroemden advocaats, en werd den
I5 Februarij 1747 te Londen geboren.
boor vlijt , talent en gunstige omstandig
spoedig ontwikkeld , trad hij vroeg--hedn
,
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tijdig het praktische leven in , en maakte
als pleitbezorger , grooten opgang ; maar
de schromelijke misbruiken en gebreken
der Engelsche regtspleging deden hem
deze loopbaan verlaten , om in stille afzondering al zijne krachten te besteden,
om het moeijelijk vraagstuk eener met de
rede overeenstemmende wetgeving op te
lossen. Zijn gansche leven werd met
zeldzame zelfverloochening en standvastig
aan dit doel ten offer gebtagt. Hij-heid
was uiterst spaarzaam op zijn' tijd. Hij
kende de waarde der minuten , en beschouwde het geringste tijdverlies als eene
ramp , welke hij met de grootste zorgvuldigheid zocht af te wenden. Niemand
meer dan hij was overtuigd dat onze
dagen geteld zijn , en de nacht komt
waarin men niet werken kan. Hij stierf
den 1 Junij 1832. Over het geheel mag
zijn levenslot gelukkig genoemd worden.
Schoon in zijn vaderland niet op die
hooge waarde geschat als hij wel verdiende , en door gelijktijdige schrijvers
heftig aangevallen , stoorde dit geenszins
de kalmte zijner ziel. Zijne ruime omstandigheden en uitmuntende gezondheid
stelden heng in staat , om al zijn' tijd en
zijne geestkracht te wijden aan die onder
welke , zijne hoogere geestvermo--werpn,
gens oefenende , voor leem eene onuitputtelijke bron werden van het reinste genot.
Daarenboven behoedde hem zijne afgezonderde leefwijze om in aanraking te
komen met personen , die hem ongevallig
waren en hem niet wisten te schatten.
En wat aangaat de schrijvers , die hein
belagehelijk zochten te maken en in een
hatelijk daglicht te stellen , hij las ze
nooit , zoodat deze eerroovers nimmer de
helderheid van zijnen geest hebben bene
Zijne eenigste uitspanning was het-veld.
orgelspel. Bij zijn testament schonk hij
zijn lijk aan de anatomie. Zijne voor
werken zijn : Introduction of the-namste
principles of morals and legislation ; Fragment on government ; Rationale of judicial
evidence , in vijf deden ; Book of fallacies ; Plan of a judicial establishment ,
een zijner voortreffelijkste werken , ge
doch nimmer regelmatig-druktin179,
uitgegeven ; Defense of usury ; Panopticon, een hoogst verdienstelijk werk over de
tucht in de gevangenissen ; Constitutional
Code , en eene menigte anderen. Men
heeft berekend dat van zijne werken ,
(vooral die over de wetgeving) , niet
minder dan 80,000 exemplaren in Europa
en Amerika , in de Fransche , Spaansclle ,
Italiaansche en nu onlangs in de Duitsche
en Poolsche talen zijn verspreid.
(Dr. s. SMITIJ's Lecture,)
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BENTIVOGLIO, (GUIDO)

EENTI—BENTLEY.

, geboren to

Ferrara in 1579 , was een afstammeling

van de BENTIVOGLIO'S , die in de eeuw te
voren in Bologna hadden geregeerd. Hij
studeerde -te Padua , en keerde in 1597
naar Ferrara terug , toen het hof van
Rome dit hertogdom in bezit nam , met
miskenning der regten van CESABE D'ESTE ,
den zijdelingschen erfgenaam van ALFONSOIl,
den laatsten hertog. IPPOLITO , de oudste
broeder van GUIDO BENTIVOGLIO , had zich
voor den hertog CESARE in de bres gesteld , en zich daardoor het misnoegen
van den kardinaal ALDOBRANDINO op den
hals gehaald. GUIDO , buigzaam en innemend van aard , bewerkte eene verzoening
tusschén hen , ja zelfs. tusschen CESARE,
(die den titel van hertog van Modena
aannam) en paus CLEMENS VIII. Toen de
paus -kort daarop te Ferrara kwam , bewees hij den jongen GUIDO eene bijzondere oplettendheid , en toen deze zich in
1601 naar Rome begaf, werd hij tot
prelaat van het pauselijk hof , benoemd.
Na den dood van CLEMENS in 1605 , zond

heven , en later do vriend en vertrouweling van paus URBAAN VIII , wien hij dik
wijzen raad diende. URBAAN-wijlsmet
echter was heerschzuchtig en stijfzinnig,
en werd in zijnen ouderdom door zijne
neven de BAIBEI3.INi'S en hunne partij beheerscht. BENTIVOGLIO was een der weinige hovelingen , die , als het pas gaf,
zonder vleijerij de waarheid kon en wilde
spreken. In 1641 werd BENTIVOGLIO bis
Terracina. • Toen paus URBAAN-schopvan
VIII in 1646 overleed , was het algemeen
gevoelen , dat BENTIVOGLIO hem op den
pauselijken stoel zoude opvolgen , hetgeen
hij waarschijnlijk zelf ook verwachtte.
Doch hij werd ziek , en stierf in den
ouderdom van vijf en zestig jaren, voordat de kardinalen:, in het Conclave vereenigd , de keus op hem konden uitbrengen. BENTIVOGLIO was geregeld van gedrag
en zeden , maar prachtlievend in al wat
hem omgaf, eeb smaak die toen aan het
hof van Rome heerschende was. De andere werken van BENTIVOGLIO zijn : Rela-

zioni feite in tempo delle Nunziature di

diens opvolger PAULUS V BENTIVOGLIO als Fiandra e di Francia , 4to., Keulen 1630.
nuntius naar Vlaanderen , schoon nog In dit geschiedkundig werk beschrijft hij
slechts den ouderdom van zes en twintig het karakter , de zeden en gewoonten der
jaren bereikt hebbende. Hij had in last natiën onder welke hij verkeerde , en de
om de eensgezindheid tusschen de onder voornaamste gebeurtenissen van zijnen
staats- en gods--scheidnpartjë,o tijd. Memoria con le quali descrive la
diensttwisten verdeeld , te herstellen , en sua vita , 8vo. , Amsterdam 1648 : dit is
ben op nieuw tot onderwerping te bren- eene soort van dagboek zijns levens,
gen aan het geestelijk gezag van den na zijnen dood uitgegeven. Op dit en de
paus. Gedurende zijn verblijf in Vlaan- beide voorgaande geschiedkundige werken,
deren schreef hij zijn geschiedkundig werk maakte de Italiaansche kunstregter GRAVINA
over den opstand der Nederlandsche land- de aanmerking , dat BENTIVOGLIO een sierschappen tegen de Spanjaarden , en de lijk , maar geen geleerd schrijver is , dat
oorlogen tusschen den hertog van ALBA hij angstig was zijne ware gevoelens en
en andere veldhoeren van PIIILIPPUS II de geheime beraadslagingen der hoven en
en de Nederlanders (Della Guerra di Fi- staatslieden te openbaren, al hetwelk hij
andra , in drie deelen 4to. , Keulen dikwijls verzwijgt, niet uit onwetendheid
1632-1639. Deze geschiedenis loopt tot of zorgeloosheid , maar uit schroomvallige
bet jaar 1607. Dit werk is geschreven in voorzigtigheid. Lettere, 8vo., Roma 1654.
den geest van eenen verdediger van de Dit laatste werk wordt om de zuiverheid
kerk van Rome en liet Spaansch gezag; der taal en de zoetvloeijendheid van den
doch als zoodanig ademt het veel opregt- stijl zeer geprezen , en daarom dikwijls
heid , en overtreft in dit opzigt verre het aan de beoefenaren van het Italiaansch
werk van zijnen tijdgenoot den Jezuït in handen gegeven. De taalkundige BIAGIOLI heeft in 1807 te Parijs eene uitgave
STRADA over hetzelfde onderwerp , wiens
partijdigheid voor de Spanjaarden zelfs dezer brieven in 't licht gegeven , voordoor BENTIVOGLIO wordt berispt. De taal, zien van ophelderende aanteekeningen.
zoo als die van al de werken van BENTI- Dit werk is dikwijls voor de scholen herdrukt. In de Barberinische bibliotheek te
VOGLIO , is zuiver en de stijl deftig en
Borne bevinden zich nog drie deelen van
der geschiedenis waardig.
In 1616 werd BENTIVOGLIO als nuntius BENTIVOGLIO S brieven in MS'. , van welke
naar Frankrijk gezonden, waar hij , door er slechts weinige zijn uitgegeven. Zij
zijne zachtmoedigheid, hoffelijke manieren, zijn geschreven uit Vlaanderen en Frankvoorzigtigheid en geschiktheid voor het rijk , gedurende zijn lang verblijf in deze
behandelen van staatkundige zaken , de landen. (Woordenboek
der Zamenleving.)
gunst won van LODEWIJK XIII en diens
BENTLEY , RICHARD) , een der uithof. In !62l werd hij tot kardinaal ver'

BENYOWSKY.
stekendste Engelsche geleerden en kunst
werd den 27 Januarij 1622 te-regts,
Oulton , in het kerspel van .Bothwell bij
Wakefield in het graafschap York geboren. Hij vas de zoon eens hoefsmids ,
en spreidde vroegtijdig buitengewone talenten en onafmatbare vlijt ten toon. Hij
studeerde te Cambridge , en werd in 1681
schoolmeester en vervolgens gouverneur
bij den zoon van Dr. STILLINGFLEET , bis
Worcester , die hem tot zijnen-schopvan
kapellaan benoemde. In 1693 kreeg hij
het opzigt over de koninklijke bibliotheek
van St. Jaynes , nadat hij op aanzoek van
de directeuren der stichting van ROBERT
BOYLE , eene grondige en scherpzinnige
wederlegging der godverloochening (Athe.
ismus) had geleverd. Doch toen BENTLEY
de echtheid der brieven van PHALARIS ,
door den graaf van Orrery uitgegeven,
ontkende , werd hij door de beroemdste
vernuften zijner eeuw aangevallen. Zijne
tegenpartijders verbeeldden zich over hem
te zegepralen , doch de nakomelingschap
heeft te zijnen voordeele beslist. In 1700
werd hij professor in de godgeleerdheid
aan het Trinity-Collegie te Cambridge , en
in het volgende jaar aartsdiaken van
Eli, waar hij zijnen geleerden arbeid
voortzette. Zijne uitgaven van HORATIUS ,
TERENTIUS en PHEDRUS , zijne kritische aan
blijspelen van ARISTO--merkingoptw
PIIANES , zijne verbeteringen der brokstuk ken van MENANDER en zijne verhandeling
over de brieven van PHALARIS , doen hem
als een' - grondig geleerde kennen. Minder
eer heeft BENTLEY verworven met eene
uitgave van het Paradijs verloren , van
MILTON, in hetwelk hij zich veelvuldige
veranderingen veroorloofde , waardoor de
eigendommelijke schoonheden van dit beroemd heldendicht verloren gingen. Hij
trachtte echter den grooten dichter te
sparen , door aan te merken dat MILTON ,
uit hoofde zijner blindheid , eenen amanuensis heeft moeten gebruiken , die gebrekkig heeft opgeschreven wat hem door
den dichter werd voorgezegd. J3ij alle
scherpte van kritiek , schijnt bet BENTLEY
aan dichterlijk gevoel ontbroken te heb
Ook was hij bijkans altijd in geschil-ben.
met verscheidene geleerden , waaruit eene
menigte strijdschriften ontstonden , die
hem vele onaangenaamheden berokkenden.
In 1739 werd hij door eene beroerte getroffen , die aan zijne letterkundige loopbaan een einde maakte ; hij herstelde
echter genoegzaam , om het overige zijns
levens nog in den schoot zijner familie
en met eenige getrouwe vrienden genoegelijk te kunnen doorbrengen. Hij stierf
dell 14 Julij 1742 , in den ouderdom van
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ruim 80 jaren. Hij liet eenen zoon en
eene dochter na. Zijn zoon RICHARD is
schrijver van drie tooneelstukken : Philodamus , de Profeet en de Wenschen , alsmede van een hekeldicht.

Life of BENTLEY 4 Biographic
Britannica.)

(MoNK's

BE] YOWSKY , (DIAVRITIVS AUGUS-

TUS , graaf van) , magnaat van

Hongagarjjë en Polen , werd in den aanvang
des jaars 1741 te Werbuena of Verbowna,
in het graafschap Nittria in het koningrijk
Hongarije , geboren. Hij was de zoon van
SAMUEL , graaf van Benyowsky , cavalerie generaal in dienst van den keizer van
Oostenrijk , en van RosA , baronesse van
Revay , erfgravin van Thurocz. De jonge
graaf werd te Weenen opgevoed , en op
den ouderdom van veertien jaren trad
hij , volgens de gewoonte van dien tijd,
in Oostenrijksche dienst. In den zevenjarigen oorlog toonde hij veel moed en
onverschrokkenheid. In 1767 door het
graafschap Zips in Hongarije trekkende,
werd hij door de koorts overvallen , en
bragt eenige weken door in het huis van
een' voornaam edelman , HENSKY.- Zijn
gastheer had drie dochters. Gedurende
zijne ziekte en beterschap werd BENYOWSKY
verliefd op eene dezer aanvallige jonk
welke hij kort daarop huwde.-vrouwen,
IIij gevoelde zich zelven gelukkig , doch
het was zijn lot nooit tot rust te komen.
In het begin des jaars 1768 , slechts
twee of drie maanden na zijn huwelijk,
vatte de Poolsche Confederatie , bekend
onder den naam van de Confederatie van
Barr , de wapenen op tegen Rusland.
BENYOWSKY , die in het vorige jaar tot dit
verbond was toegetreden , trok te veld ,
en werd cavalerie-generaal. Gedurende
eenigen tijd waren de verbondene Polen
overal voorspoedig , en de graaf had een
roemrijk aandeel in hunne overwinningen.
Doch in den ongelukkigen slag van Szuka
werd hij zwaar gewond , en door de Moscoviten gevangen genomen , die hem niet
als een' dapper en eerlijk vijand, maar
als een' oproerig onderdaan of roover behandelden. « Ik werd , ' zegt hij in zijne
Gedenkschriften , « in openbaren oorlog
« gevangen genomen , nadat ik in ondergevechten zeventien wonden
cc
« bekomen had. » De Russen sloegen hem
in kluisters , en wierpen hem , met tachtig zijner krijgsmakkers , in de onder.
aardsche gevangenis van een fort , welke
geen licht of lucht ontving dan door eene
spleet of scheur , waardoor zij de kazematten konden zien. Uit gebrek aan heelkundige hulp, aan ruimte en versche lucht,
stierven vijftig Polen gedurende do twee en
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BEIYOWSKY.

twintig dagen, dat zij daar bleven opgesloten. Uit deze afschuwelijke gevangenis
werd BENYOWSKY niet Bene talrijke bende
Poolsche gevangenen naar Kiof gevoerd,
en van daar naar Kazan , in het hart van
Rusland. In deze laatste stad beraamden
Benige Russische edellieden eene zamen
tegen keizerin CATHARINA ; en BE--zwering
NYOWSKY werd door hen overgehaald , om
daaraan deel te nemen. BENYOWSKY was
geen onderdaan van CATHARINA ; hij was
een krijgsgevangene ; en de barbaarsche
behandeling , welke hij moest verduren,
regtvaardigde de middelen, welke hij mogt
aanwenden om zijne vrijheid en die zijner landgenooten te bewerken. Een onverwachte twist echter , tusschen twee
Russische heeren , deed den ganschen aan
mislukken ; een hunner verried de-slag
zamenzwering aan den gouverneur van
Kazan , ten einde den ander in het ver
te storten. BENYOWSKY werd beschul--derf
digd , doch ontsnapte te middernacht uit
het hem aangewezene kwartier, juist toen
de soldaten het huis binnen stoven , om
hem gevangen te nemen , en voor den
verbitterden gouverneur te brengen Een
Poolsch majoor vergezelde hem op zijne
vlugt , welke BENYOWSKY met wonderlijk
beleid en talent volbragt. In plaats van
zich op het Iand te verschuilen , besloot
hij regtstreeks op de hoofdstad af te gaan,
en aldaar te blijven tot dat een vreemd
schip hem uit Rusland zou kunnen voeren. Na menig zonderling avontuur,
bereikte hij St. Petersburg , alwaar hij in
een hatel kamers huurde en zijn makker,
de majoor , voor kamerdienaar doorging.
Het stelsel van bespieding was destijds
bijkans tot volkomenheid gebragt, en echter stond BENYOWSKY op het punt , om hetzelve te belagchen. Naar een vertrouwd
man uitziende , werd hij bekend met een'
Duitsch apotheker , die voor hem eene
plaats op een Hollandsch schip bestelde. De
Hollander verbond zich hem aan boord te
nemen en uit de haven te smokkelen.
Den volgenden morgen vroeg zou men
onderzeil gaan , en de graaf zich te m iddergacht aan boord begeven. Op den bepaalden tijd begaf BEYOWSKY zich met
den majoor naar de Nevabrug , waar
zij den kapitein zouden ontmoeten. Na
Benige oogenblikken toevens verscheen
de kapitein , die hen groette en hun ver
minuten te wachten , dewijl-zochtenig
hij van zijn kantoor nog de laatste bevelen moest ontvangen. Zij wachtten tot
(le kapitein terug kwam ; deze wenkte
den graaf, die naar hem toekwam , om
hem zijne dankbaarheid te betuigen , dat
bij hein van de slavernij of den dood ver-

loste ; doch op dit oogetiblik schoten twin.lig Russische soldaten toe, wierpen den
graaf ter neder , maakten zich van hem
en zijnen vriend meester , en bragten
hen voor den luitenant-generaal der po
wel wetende wie zij waren,-lice,d
hen aan een langdurig en onbeschoft onderzoek onderwierp. BENYOWSKY verhaalt
ons zelf, dat dit onderzoek hoofdzakelijk
liep over de Kazansche zamenzwering ,
over het aandeel dat hij er in gehad
had , en over hetgeen hij wist van do
andere Russische edelen , die daarin waren betrokken. Hij zegt , dat zijn gevoel
van eer en menschlievendheid hem op dit
punt het stilzwijgen deed bewaren , en
dat , bij eene volgende ondervraging , de
Russen dreigden hem door de pijnbank
wel tot bekentenis te zullen brengen. Eindelijk echter gaf men hem te verstaan
dat , indien bij zich verbond nimmer weder op Russisch grondgebied te komen,
en nooit de wapenen tegen de keizerin
of hare bondgenooten te zullen voeren ,
hij vrijheid zoude bekomen het land te
verlaten. Dit plegtig verbond aangegaan
en geteekend zijnde , werd hij op eenen
ruwen wagen geplaatst , die onder een
sterk geleide van Kozakken vertrok. Aanvankelijk dacht hij , dat men hem naar
de grenzen voerde , doch weldra bemerkte
hij met schrik , dat Siberië zijne bestem ming was , werwaarts CATHARINA reeds duizenden Polen had laten voeren , en onder
dezen, verscheidene prinsen , magnaten enkatholijke bisschoppen , die aan de Confederatiën van Thorn en Barr hadden deel
genomen , en de Polen tegen de Russen
en de Grieksche kerk opgezet.
Bij elke wisseling van het lot had BENYOWSKY het onwaardeerbaar geluk , of
liever den natuurlijken aanleg, om menschen voor zich in te nemen , en onder
alle volken vrienden te maken. Op zijnen
weg van Tobolsk , de hoofdstad van Siberië, naar Tomsky , won hij de genegenheid van eenen zwerversden Tartaar,
een' koopman in pelterijën , die met Chinezen , aan de oevers van den Amur gevestigd , handel dreef. BENYOWSKY , die
bestemd was om naar het hemelsche rijk
te water te vlugten, luisterde gretig naar
het gewigtige voorstel van den Tartaar,
doch de droevige toestand zijner wonden ,
die nimmer behoorlijk verzorgd en nog
open waren , deed hem van deze groot e
landreis afzien. Hij vernam nu , dat hij
verder naar Kamschatka zou worden opgezonden ; hier kwam hij met andere bannelingen, na liet doorstaan van ongehoorde ontberingen, den 2 December 177Q
aan. Nu beraamde ns;:NYowsKY het plan ,
-

BENZEL—BERAUD.

om naar Japan of China te ontkomen.
Dit ontwerp werd door den argeloozen
Russischen gouvernenr gemakkelijk gemaakt ; deze verzocht hem aan zijne familie Latijn , Fransch en Duitsch te leeren. APHANASIA , een beeldschoon meisje
van zestien jaren , de oudste dochter van
den gouverneur, voor welke hij een muzijk-instrument vervaardigde , werd op hem
verliefd. Toen al de maatregelen ter ontkoming getroffen waren , en er een schip
aan de kust gereed lag , vernam het arme
meisje liet geheim , doch vilde haren minnaar niet verraden , schoon dit stilzwijgen eindelijk den dood baars vaders ver
omkwam in eene poging,-orzakte,di
om de opgestane bannelingen te bedwingen. Ja zelfs na dit noodlottig geval , en
toen men haar zeide , dat BENYOWSKY in
Hongarije eene vrouw had, bekoelde hare
liefde niet, en zij besloot hem op zijne
gevaarlijke reize te vergezellen. Deze avontuurlijke zeetogt bragt ben in de maand
September 1771 te Macao in China.
APHANASIA was met drie en twintig anderen bezweken , en van de overgeblevene
twee en zestig manschappen , konden
naauwelijks tien of twaalf zich op het dek
staande houden. In China vond BENYOWSKY
twee schepen der Fransche Oostindische
Compagnie , en landde in Augustus 1772
behouden in Frankrijk aan , waar hij
weldra zijne vrouw , die uit Hongarije
was overgekomen, mogt ontmoeten. Na
nog menig romantisch avontuur , sneu
hij den 23 Mei 1786 tegen de-veld
Franschen , toen hij bezig was , om zich
tot een onafhankelijk vorst op het eiland
Madagascar te verheffen. Hij stierf op
den ouderdom van vijf en veertig jaren.
(Memoirs and travels of M. A. Count
DE BENYOWSKI

, written by himself.

Vertaald naar het oorspronkelijk M. S.
2 d. 4to. Londen 1700.1
BENZEL , (ERIK) , geboren in 1642,
was van geringe af komst , en verhief zich
door zijn edel karakter en zijne geleerd
aartsbisschop van Upsal. Bij on--heidto
derwees KAREL XII , en bezorgde eene
uitgave van den Zweedschen Bijbel. Hij
stierf in 1709 , nalatende 13 kinderen,
die meerendeels den roem van hunnen
vader door braafheid en kunde wisten te
handhaven.

(Woordenboek der Zamenleving.)
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van Perronne eene herberg deed. Deze
bestelde hem bij eenen boekdrukker in de
leer. De eerste boeken , die zijnen geest
opwekten , waren de bijbel en Gene ver
HOMERUS. Na volbragten leertijd-talingv
keerde hij in den ouderdom van zeventien
jaren naar Parijs terug , waar hij eerst
op het denkbeeld kwam verzen te maken.
Hij beproefde zijne krachten aan het blij
doch gevoelende-spelnhtdic,
dat zij hierin te kort schoten , dichtte hij
eenige liederen (waaronder Le roi an Yvetot en Le sénateur), die in den mond van
het volk overgingen. Schoon aan het
bureau der Universiteit een middelmatig
postje bekleedende , vleide hij NAPOLEON
niet, toen vleijerij hem geld en eer kon
aanbrengen , en smaadde hem niet , toen
men zich , door dien gebreidelden veroveraar te smaden , tot aanzien kon verheffen ; maar als burger en dichter gaf
hij aan zijn misnoegen den vrijen loop ,
en haalde zich daardoor menige vervolging op den hals. Zijne liederen werden
als goddeloos en oproerig aangeklaagd ;
doch BBRANGER trad des te stoutmoediger
weder te voorschijn , en het volk zong
zijne liederen luider dan te voren. In
zijne Chansons inédites dreef hij met
KAREL X openlijk genoeg den spot, werd
in 1828 op nieuw vervolgd , en tot negen
maanden gevangenisstraf en eene boete
van 10,000 Franken veroordeeld ; doch
zijne vrienden verzamelden voor hem meer
geld dan deze boete bedroeg. Hij nam
krachtdadig deel aan de Julij-onlwenteling , maar weigerde alle ambten en waar
einde zijne onafhankelijk--dighen,t
beid te behouden. Met de verdrijving van
KABEL X was , zoo als hij zelf zeide , zijn
werk geëindigd. Zijne vroegere liederen
vindt men in zijne Chansons anciennes ,

nouvelles et inédites , 2 d. , Paris 1828.
Eerst iu 1833 trad hij met zijne Chansons
nouvelles ei dernières te voorschijn , waarin
hij van zijne Muse afscheid nam. Zijne
eigendommelijkheid als dichter toont zich
in de vrije ontwikkeling van eenen echt
nationalen geest , in onbedwongene vrolijkheid, uitspattende zinnelijkheid, hi opborrelend vernuft en bijtende scherts. In
1835 bezorgde hij cone uitgave zijner
Oeuvres completes , die sedert meermalen
werden herdrukt.

(C,onversations-Lexicon.)

BÉRANGER, (PIERRE JEAN DE),

DERAUD , (LAURENT) , werd in 1703

den 19 Augustus 1780 te Parijs geboren,
behoort tot de oorspronkelijkste en geliefdste liederendichters van Frankrijk. Zijn
vader was een arme kleermaker. Op den
ouderdom van negen jaren , kwam BÉRANGEF. bij eene tante , die in de voorstad

te Lyon geboren. Hij behoorde tot de
orde der Jezuïten , en was een vermaard
wis- en sterrekundige. Hij werd directeur
van het observatorium te Lyon en leermeester van LALANDE , MONTUCLA en andere
beroemde astronomen. BERAUD was lid der
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BERCflTOLD--BERENGAR.

academie te Lyon en correspondent van
die te Parijs ; hij beantwoordde verscheidene prijsvragen , op de meest voldoende
wijze, gevende de loffelijkste blijken van
zijne scherpzinnigheid en diepe kennis.
Hij stierf in 1777.

(Dictionary of Biography.)
BERCHTOLD , (LEOPOLD , graaf van)
Oostenrijksch financie -raad, geboren in
1758 , en den 26 Julij 1809 overleden ,
heeft zich zelven eene eerzuil gesticht door
zijne aanhoudende pogingen, om de tranen der lijdende menschheid te droogen,
en ongelukkigen aan het verderf te ontrukken. Met dit doel doorreisde hij gedurende zeventien jaren Europa, Azië en
Afrika. Hij schreef over het voorkomen
der gevaren van al te spoedige begrafenissen , over de ontdekking van de ware
oorzaken der ziekten , waarmede zeeva=
renden hebben te kampen , en de middelen om haar te genezen. In 1797 gaf
hij te Weenen raadgevingen in 't licht,
ter verhoeding van de pest en opzigtelijk
hare geneeswijze. De koninklijke academie
der wetenschappen te Lissabon , liet dit
werk in het Arabisch , Fransch en Portugeesch overzetten. De olie wordt door
BERCIITOLD als een uitmuntend middel ter
genezing van de pest aangeprezen ; hij
verzekert , dat onder de meer dan één
millioen inwoners in den tijd van veertig
jaren in Egypte aan de pest bezweken,
geen koopman of handelaar in olie het
slagtoffer daarvan is geworden. Het zwemmen en duiken behooren , volgens BERCHTOLD , tot de noodzakelijke vereischten
eener nationale opvoeding. Een aanzienlijk vermogen bezittende , loofde hij prijzen uit voor proeven op die dingen , welke
met zijne menschlievénde oogmerken overeen stemden ; onder anderen duizend gulden voor de beste Verhandeling over liefdadige instellingen , en hiermede niet te-

vreden stichtte hij zelf onderscheidene
dergelijke inrigtingen. Ook was hij een
groot bevorderaar der koepok - inenting.
Gedurende den hongersnood , welke in
1805-1806 in Duitschland en vooral in
bet Reuzengebergte heerschte , deed hij
veel , om dien schrikkelijken geesel des
menschdoms af te wenden , en in den
loop van den revolutie - oorlog veranderde
hij zijn slot Buchlowitz , (op zijn landgoed
Buchlau in Moravië) , in een hospitaal
voor kranken en gewonden. Hij stierf
aldaar den 26 Julij 1809 , aan eene besmettende zenuw - koorts. Hij was een
moedig en ondernemend reiziger , die door
.zijne ongemeene beschaving en de uitgestrektheid zijner veelvuldige kundigheden,
aller harten voor zich innam. De groot-

hertog van Toscanen had hem tot ridder
der militaire St. Stephen's orde benoemd.
Zijne op vele reizen opgedane ervaringen , vindt men in zijn Essay to direct

and extend the inquiries of patriotic tra

met verdere aanmerkingen over-velrs,
de middelen om het leven , de gezondheid
en den eigendom van onervarenen op
hunne reizen ter zee en te land te bewaren ; alsmede Bene reeks van vragen
.betrekkelijk de maatschappij , menschenliefde enz. , ter beantwoording voorgesteld
aan mannen van elken rang , stand of
natie. Dit werk is in twee deelgin 12u
te Londen uitgegeven. Bij deze beide
deelen , is gevoegd eene geschiedenis van
Engelsche en andere werken , die tot onderrigting en nut van den reiziger kunnen
strekken , alsmede een Catalogus der belangrijkste Europesche reizen , welke in
onderscheidene talen zijn uitgegeven.

(Penny Cyclopaedia.)
BERCKMANS, (HENDRIK), een ver -

dienstelijk schilder , werd in 1629 in de
Klundert bij de Willemstad geboren. PHILIP
WOUWERMAN , THOMAS VILLEBORTS BOSSAERT
en JACQUES JORDAENS ontsloten hem den
tempel der kunst ; later was de natuur
alleen zijne leidsvrouw. Aanvankelijk hield
hij zich met het historie schilderen bezig,
doch zoodra hij bemerkte dat het portretschilderen hem gemakkelijker van de hand
ging , bepaalde bij . zich daarbij bijkans
uitsluitend. In dit vak verwierf hij dan
ook eenen grooten naam , en bekwam een
aanzienlijk vermogen , twee voordeelen
waarop de grootste kunstenaars zich niet
altijd hebben kunnen beroemen. Hij verbond zich aan graaf HENDRIK van Nassau , gouverneur , van Hulst , en werkte
bijkans voor niemand anders dan voor
dezen beschermer der kunsten. Naderhand vestigde BERCKMANS zich te Middelburg. Het portret van JAN EVERTSEN en
dat van DE RUIJTER vermeerderden zijnen
roem. Ook schilderde hij onder anderen
de handboog- en busschieters -compagniën
van Middelburg en Vlissingen. Deze kunstenaar wist zich te doen onderscheiden in
eenen tijd , dat ons vaderland Bene menigte bekwame schilders telde. BERCKMANS
teekende naauwkeurig , had een goed koloriet en het talent de gelijkenis zijner
begunstigers sprekend te treffen. Men weet
het jaar zijns overlijdens niet.

(Biographie du royaume des Pays-Bas.)

of BERENGARIUS , een
der schranderste godgeleerden der elfde
eeuw, geboren te Tours. Hij was een
leerling van FULBEr.T van Chartres en werd
aartsdeken van Angers. BERENGAR was een
der eerste, die bij de beoefening der
BERENGAR

BERENICE---BERGIIEM.

Heilige Schrift toevlugt nam tot de rede
dus verre had men zich-nerkud;to
geheel aan de overlevering (traditie) en
liet gezag der kerkvaders gehouden. BERENGAR beweerde dat er harmonie moet
bestaan tusschen geloof en rede , godsdienst en wijsbegeerte. Zijn ongeloof in
de "leer der transubstanliatie berokkende
hem de bitterste vervolging , totdat hij
eindelijk , op aandrang van een concilie,
in 107 9 te Rome gehouden , verklaarde:
« dat brood en wijn door den heímelijken
« invloed van de woorden des Verlossers,
« zelfstandiglijk veranderden in het ware
« eigenlijke en levendmakend ligcbaam en
« bloed van CHRISTUS , niet alleen in de
« hoedanigheden van de uiterlijke teekenen
« en sacramenteele vertegenwoordiging ,
« maar in derzelver volstrekte eigenschap« pen en in zelfstandige wezenlijkheid. »
Dit is de beruchte leer der transubstantiolie. BERENGAR weldra deze verklaring
herroepende , trok zich in 1080 terug op
het eiland St. Cosme bij Tours , waar hij
zijn leven in vrome oefeningen eindigde
,

in 1088.
(Thesaurus Aneedolorum LESSING'S Berengarius Turonens.)
BERENICE. De naam van onderscheidene vrouwen , meestal Egyptische prinsessen. De beroemdste onder haar was
de dochter van PTOLOMEUS PHILADELPIIUS ,
die haren broeder EVERGETES huwde. BERENICE EVERGETES hartstogtelijk beminnende, deed , toen haar gemaal in Azië krijg
voerde , de gelofte , dat bijaldien hij behouden terug keerde , zij hare schoone
lokken aan de godin VENUS zou ten offer

brengen. Hij kwam ongedeerd wederom,

en BERENICE'S hoofdhaar werd in den tem
dezer godin gebragt , waaruit het kort-pel
daarna verdween. CONON van Samos verklaarde , dat het in de lucht opgenomen en onder de zevenster in den staart
van den leeuw geplaatst was. CALLIMACHUS
vervaardigde op deze gelegenheid een
dichtstuk , hetwelk thans alleen uit de
fraaije vertaling van CATULLUS , de Coma
Berenices , bekend is. BERENICE werd door
haren zoon PTOLOMEUS IV , Philopator , en
diens schandelijken staatsdienaar SosIBIUs
ter dood gebragt , 221 jaren v. C.

(Biographie Universe/ic.)
BERGERAC, (SAYiNIEN CYRANO DE),

werd omtrent het jaar 1620 , op het kasteel van Bergerac in Perigord , geboren.
Zijne opvoeding was slechts middelmatig
hij trad vroegtijdig in de krijgsdienst
waarin hij zich niet minder door zijnen
moed dan door zijn twistgierig karakter
onderscheidde. Onophoudelijk was hij in
tweegevechten gewikkeld, hetzij als hoofd-
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persoon of als secondant. Zijn neus zeer
misvormd zijnde, kon hij niet verdragen ,
dat iemand er naar keek , en hij die zich
deze vrijheid aanmatigde , moest hem met
pistool of degen voldoening geven. Nadat
hij in den oorlog twee zware wonden had
bekomen , verliet hij de dienst, vermaakte
zich met letterkunde en werd schrijver.
Men wil dat SWIFT hem tot voorbeeld
hebbe gekozen : indien dit waar is , dan
heeft hier de leerling den meester verre
overtroffen. Zijne voornaamste werken
zijn : l'Histoire comique des étals et em-

pires de la lune ; l'Histoire comique des
états et empires du soleil. Zijn stijl is
boertig en hekelend

(Dictionnaire historique et bibliographique.)

of BERCHHEM, (NIKO, werd in 1624 te hhaarlem geboren. Hij ontving het eerste onderwijs
in de schilderkunst van zijnen vader ,
PIETER KLAASSEN , die echter weinig ver diensten bezat (1). Later kwam hij bij
verscheidene brave meesters , zoo als VAN
GOJEN , MOJAART , JAN WILS en WEENINK den
ouden. In de eerste jaren schilderde
BERGIIEM veel zeehavens en in lading lig
schepen. Zijne stukken van dien-gend
tijd hebben veel overeenkomst met die
'van den laatstgenoemden meester. De
werken -Van BERGHEM hebben niet het
hooge ideale karakter hetwelk die van
CLAUDE en CASPAR POUSSIN onderscheidt :
zij bewijzen toch eene groote levendigheid
van verbeelding, eenen gekuischten smaak
en eene vaardigheid met het penseel,
welke zelden is geëvenaard. Zijne landschappen zijn gewoonlijk gestoffeerd met
ruïnen en schilderachtige groepen van
menschen of vee ; en deze compositïën ,
schoon klaarblijkelijk zamengesteld uit
bouwstoffen op verschillende tijden en uit
onderscheidene bronnen bijeen vergaderd ,
zijn zoo gelukkig gerangschikt , en heb
een voorkomen van waarheid -benz,ulk
dat het moeijelijk is te gelooven , dat zij
niet onmiddellijk uit de natuur zijn genomen. BERGIIEM bezat een uitvoerend
vermogen , dat nimmer het doel miste;
BERGHEM

LAAS)

(1) Omtrent den naamsoorsprong van BRRGUE f ,
geeft suuBe. keN verschillende gissingen op, waarvan ons de volgende het waarschijnlijkst is voorgekomen: ((b,REL DE Moog heeft mij, (uoussAs err1
((verzekerd , dat die bijnaam oorsprong heeft geno((men, bij gelegenheid dat hij het grof verkerft
(( hebbende , zijn vader , die een haastig man was,
ahem naliep tot in het huis van zijn' leermeester
(JAx vtis GoiEN, dreigende hemden kop in te slaan,
«waarop VAN GODIN tegens zijne andere leerlingen
(t wide: Berg hem! terwijl hij den vader tegenhield,
«en in zijne oplooperdheid stuitte. Dit werd eerst
«van degenen die zulks wisten voor een spreek ((woord gehouden, en naderhand in een' toenaam
((verwisseld, dien hij tot het einde van zijn leven
(( gehouden, en zich zelven daarmee benoemd beeft.
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BERGMAN.

de streek van zijn penseel is vrij en afwisselend , hetzij hij de breedte en rijk
gebladerte wil aanduiden -heidvan,bt
of ligté en drijvende wolken , - of zware
rotsen en gebouwen , of doorschijnend water. Zijne afstanden zijn geëvenredigd
naar lijnen en tinten , met eene verwen
waarheid der perspectief. In zijn-derlijk
koloriet streefde hij eerder naar harmonie
dan naar schitterende levendigheid , en
dikwijls deed hij groote werking door
breede schaduwen , wier ontkennende eigenschap hij volkomen verstond en uit
Hij schilderde met ongewone ge--drukte.
makkelijkheid en spoed, doch zijne stukken
verraden niet het minste spoor van ach
bij wist juist te eindigen op-teloshid;
het punt dat naauwkeurigheid met losheid
verbindt.
Toen BERGHEM'S roem den hoogsten trap
had bereikt, werd hij door den burgemeester van Dordrecht VAN DER HULK
uitgenoodigd , om een groot stuk te
schilderen , in wedstrijd met zijnen beroemden tijdgenoot JAN DOTL. Be prijs
voor elk schilderstuk werd bepaald op
800 gulden , en daarenboven eene aan
som voor dengenen , die door-merklij
hem als overwinnaar zou beschouwd worten. BERGHEM schilderde een bergachtig
landschap met ossen, koeijen, schapen ,
beelden enz. , hetwelk voor een zijner
beste penseelwerken gehouden wordt. JAN
BOTn koos een Italiaansch landschap, glinsterende in de zuivere lucht aan dit land
eigen. De beide stukken werden digt bij
elkander geplaatst , en door den burgemeester met de grootste oplettendheid
bezigligd. Eindelijk verklaarde deze , dat
hij de beide stukken zóó verwonderlijk
schoon vond , en derzelver wederzijdsche
verdiensten zóó evenredig , dat het hem
onmogelijk was , den palm der overwinning
aan het een of aan het ander stuk toe
te kennen. Edelmoediglijk bood hij nu
iederen kunstenaar de som aan , welke
hij voor het beste stuk had uitgeloofd.
« Dit is , • zegt HOUBRAKEN , « het regte
,«middel , om den ijver in de kunstsnaren
op te wekken , maar raakt thans buiten
gebruik, »
BERGUEM was onvermoeibaar in het uit
zijner kunst; hij schilderde, zelfs-oefn
in dsv zomer, van het opgaan der zon
tot haren ondergang. En nog kon hij aan
al de bestellingen , welke hem gedaan
werden , niet voldoen. DESCAMPS geeft in
zijne levens der Vlaamsche schilders eene
lange lijst van BERGHEM'S schilderstukken.
Op de verkooping der kostbare verzameling van schilderijën van den heer p. DE
$ ETJI te Amsterdam , in '1810 , hebben
,

sommige stukken van B-rRGREM 1000 ja
2500 gulden opgebragt. De prenten door
BERGITEM zelven geëtst en zijne teekeningen worden voor ongewoon fraai gehouden en ' gretig gezocht. Een beschrijvende
catalogus derzelve werd door HENDRIK DE
WINTER in 1767 te Amsterdam uitgegeven.
BERGITEM stierf den 18 Februarij 1683 , in
den ouderdom van negen en vijftig jaren.
In de Westerkerk te Haarlens rust zijne
arch.
(HOUBRAKEN , DESCAMPS & BRYAN) .

een
natuuronderzoeker en scheikundige , den
9 Maart 1735 te Catherinberg , in de
Zweedsche provincie West-Gothland, geboren. Zijn vader was aldaar ontvanger
der belastingen , en bestemde zijnen zoon
voor den kansel of de balie ; doch BERGMAN , die op den ouderdom van zeventien
jaren naar de hoogeschool van Upsal ver
legde weldra een' grooten weerzin-trok,
tegen beiden aan den dag, . en bepaalde
zich , na lang tegenstribbelen zijns vaders ,
tot de geneeskunde , de wiskunde en natuurlijke historie. Vooral oefende hij zich
in de botanie en entomologie (insekten kunde). Hij verzamelde onderscheidene insekten , die vroeger in Zweden niet bekend
waren , en zond daarvan proeven aan den
beroemden LINNAEUS , die met dit geschenk
zeer in zijn' schik was. Het eerste geschrift , dat BERGMAN in 't licht gaf, behelsde eene gewigtige ontdekking , aan
welker naauwkeurigheid LINNAEUS in den
beginne twijfelde , doch die hij kort daarna
met groeten lof vermeldde. In eenige vijvers , niet ver van Upsal , bespeurde men
eene zelfstandigheid, waaraan men den
naam coccus aquaticus had gegeven , doch
welker aard men niet kende. LINNARUS
giste dat het de eijeren waren van een
insekt. BERGMAN bewees dat bet eijertjes
waren van eene soort van bloedzuiger , en
tien of twaalf diertjes bevatte. ' Vijf jaren
bekleedde BERGMAN te Upsal het hoogleer
natuurlijke wijsbegeerte en-armbtinde
wiskunde , en werd vervolgens professor
in de scheikunde , waarin hij gewigtige
ontdekkingen deed , die zijnen naam hebben beroemd gemaakt. Hij ontdekte in het
mineraal-water gezwaveld waterstof-gas ,
en vond de bereiding van kunst-mineraalwater uit. Hij onderzocht scheikundig eene
menigte mineralen , en gaf eene klassificatie derzelve in het licht , waarin de
hoofdverdeelingen naar hunnen chemischen
aard en de underafdeelingen naar de ver
hunnen uiterlijken vorm-scheidnva
voorkomen.
Het is onmogelijk, om van al de geschriften van BERGMAN een verslag te ge.,
BERGMAN , (TOBERN OLOP) ,

BERKELEY—BERKIIEIJ.

-ren ; zij beslaan zes octavo deelen , getiteld : Opuscula Torberni Bergman Physica ei Chemica, behalve eenige andere
van minder aanbelang. De gezondheid
van BERGMAN schijnt altijd zwak geweest
te zijn , en leed ongetwijfeld veel door
zijne strenge studiën. Ter herstelling zij
gezondheid de wateren van Medevi-ner
(eene beroemde mineraal-bron in Zweden)
gebruikende , stierf hij aldaar den 8 Julij
1784.
(Conversations-Lexicon.)
B ERKELEY , (GEORGE) , een beroemd
prelaat en bovennatuurkundig wijsgeer,
aan Wien POPE , met Benige dichterlijke
vergrooting , alle deugden , die onder den
hemel zijn , heeft toegeschreven. Hij werd
den 12 Maart 1684 te Kilerin bij Thomastown , in het graafschap Kilkenny , geboren. Hij studeerde te Dublin. In Engeland
werd hij bekend met POPE , SWIFT , ADDISSoN en alle andere vernuften en ver
mannen van dien tijd. De hertog-marde
van Grafton tot lord-luitenant van Ierland
benoemd , koos hem tot een' zijner kapellaans , en in 1724 werd hij dom-deken
van Derry. In 1728 zeilde hij naar Amerika met het oogmerk , om aldaar een
zendelings-collegie te vestigen, ter bekeering der Indianen ; doch na een tweejarig
verblijf, werd zijn oogmerk verijdeld door
sir ROBERT WALPOLE , die de benoodigde
fondsen terug hield. In 1733 werd BERKELEY bevorderd tot bisschop van Cloyne,
en schoon men hem later eenen zetel
van de dubbele waarde aanbood , wei
hij zijne kudde te verlaten. Hij stierf-gerd
onverwacht , op Zondag den 14 Januarij
1 7 53 , liggende op eene rustbank , terwijl
zijne echtgenoot hem eene leerrede van
den bisschop SHERLOCK voorlas. Hij werd
getroffen door eene beroerte van het hart ,
en gaf zóó plotseling en onmerkbaar den
geest , dat zijne dochter , die hem een'
kop thee wilde toedienen, het eerst be
merkte, dat hij niet meer was. Zijne
werken zijn in 3 deden 4to bijeen ver
Principles of human-zameld.Inij
knowledge en de Dialogues between Ilylas
and Philonous , ontwikkelde hij de zon
theorie van het niet bestaan der-derling
stof , welke , zegt hij , slechts in onze ver
-belding
bestaat
(ADAM SMiTII'S

Essays on philosophical

subjects.)
BERKENHOUT , (Dr. JOHN), de zoon
van een' Hollandsch koopman , werd omtrent den jare 1730 te Leeds geboren,
Nadat hij in Pruissische en Engelsche
krijgsdienst was geweest , studeerde hij in
de medicijnen te Edinburg , en kreeg in
1765 zijnen graad te Leyden , bij welke
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gelegenheid hij zijne Dissertatio medico
inauguralis de Podagra , opgedragen aait
zijnen bloedverwant den baron VAN BIEL
, in 't licht gaf. Hij ging in 1778-FELD
met de Britsche commissarissen naar
Amerika , en kreeg bij zijne terugkomst
eene jaarwedde. Hij stierf in 1791 , ruim
zestig jaren oud. Hij is schrijver van ver
werken , waaronder melding-schilend
verdienen : Biographia Literaria , een ver
CAMPBELL'S Lives of the admirals,-volgp
en Outlines of the natural history of Great
Britain and Ireland. Dr. BERKENHOUT was
een man die , schoon zekerlijk ale ver
loftuitingen zijner vrienden niet-kwistend
verdienende , echter zijnen vijanden wei
stof tot berisping heeft gegeven. hij-nig
was werkzaam , krachtig en onvermoeibaar
van zijne jeugd af tot in zijne laatste jaren , en alhoewel hij geene aanspraak
heeft op den zeldzamen lof van scheppend
vernuft , zou het onregtvaardig zijr. , hem
de verdiensten te ontzeggen , welke toekomt aan hen , die nuttige kundigheden
onder het menschdom verspreiden.
(CHALMER'S Biographical Dictionary.)
BERKREIJ , (JOHANNEs LE FRANCQ

VAN) , een verdienstelijk Hollandsch dichter en beoefenaar der natuurlijke historie,
werd den 23 Januarij 1729 te Leyden
geboren. Reeds als knaap en jongeling
hield hij zich onledig met het opzetten,
ontleden en het maken van geraamten
van allerlei dieren. Zijne Natuurlijke historie van Holland werd met grooten bijval ontvangen , en bezorgde hem het
lectoraat in de natuurlijke historie te
Leyden. Ook zijne verstrooide verhandelingen over deze wetenschap en zijne uit
Nederduitsche geschiedenis van het-voerig
rundvee , hebben hare waarde nog niet
verloren. Ook als dichter kan men hem
niet alle verdiensten ontzeggen , ofschoon
zijne poëzij niet van gezwollenheid en
valschen pathos is vrij te pleiten (1).
In dezelve komen vele waarachtig dichterlijke plaatsen voor , inzonderheid in
(1) Sommige zijner nabootsingen van de geluiden
der ambachtslieden, bij voorbeeld : de dorscher,
hoefsmid, bakker , blikslager, zijn voortreffelijk.
De volgende atrekke daarvan tot eene proeve:
Bij den blik- en koperslager
Wordt veelligt de kunst wel grager,
Om door 't oor eens net te raán ,
floe zijn tikketoonen slaan.
Als hij zegt:
Echt,
Regt,
Glad ,
Tik
Ik
Dik
Blik
Plat.

11
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BERLI--BERNARD.

zijn Verheerlijkt Leyden , hetwelk bij op
het tweehonderdjarig herinneringsfeest van
Leydens verlossing heeft vervaardigd. Deze
dichterlijke redevoering werd door hem ,
den 4 October 1774 in de Gasthuis-kerk
te Leyden , zoo meesterlijk voorgedragen,
r dat van de ontroering, door zijne ongekun« stelde, regt mannelijke welsprekendheid,
« bij zijne toehoorders verwekt , maar
« zeldzaam eenig voorbeeld in dit land
« heeft plaats gehad. » De levenszon van
BERKHEIJ ging treurig onder. Door de uitbarsting van een schip met buskruid geladen , verloor hij in 1807 huis en have.
Hij overleed den 13 blaart 1812 , ten
huize zijner dochter , die hem tot zich
genomen had ; zijn stoffelijk overschot
rust in de St. Pancras- of Hooglandsche
kerk te Leyden.
VAN KAMPEN , Beknopte geschiedenis der
Nederlandsche letteren en wetenschappen, II & III Deel.)
BERLICHINGEN, (GOTZ Of GOTTFRIED YON), een Duitsch ridder, werd te

Jaxthausen in het Wurtembergsche geboren , op het stamslot van zijn geslacht ,
hetwelk tot de tiende eeuw afdaalt. Zijn
oom , KUNO VON BERLICHINGEN , zorgde voor
zijne opvoeding , en nam hem onder anderen in 1495 mede naar den rijksdag
van Worms. GÖTZ VON BERLICHINGEN is
merkwaardig in de geschiedenis der middeleeuwen , uit hoofde van zijne vermetele
dapperheid en zijnen wetteloozen overmoed.
Hij leefde onder de regering van keizer
MAXIMILIAAN I , voorganger van KAREL V.
GÖTZ voerde den bijnaam van ijzeren
hand , omdat hij zijne regterhand in den
strijd verloren hebbende , eene stalen hand
daarvoor in de plaats had , waarmede hij,
door middel van veren , zijne lans nog
kon behandelen. Hij voerde dikwijls krijg
met zijne naburen, en omhelsde de partij
der boeren tegen de edellieden. In 1513
verklaarde hij de vrije keizerlijke rijksstad
Neurenberg den oorlog. Met 170 man
overviel hij de kooplieden, die van de
Leipziger mis terugkwamen , plunderde hen
geheel uit , en wierp hen in zijne gevangenissen , ten einde hun een hoog losgeld
af te persen. De keizer deed heir, nu in
den rijksban, en sloeg hem in eene boete
van 20,000 gulden. Dit geld werd niet
moeite bijeen gebragt , en de ridderlijke
roover in zijne burgerlijke regten hersteld.
Toen hij den keizer op nieuw had beleedigd , werd hij eindelijk door de keizerlijke
troepen in een slot belegerd. GÖTZ ver
zich wanhopend , doch bekwam-deig
eene wond, en stierf den 23 Julij 1562.
GÖTHE heeft hem tot het onderwerp gekozen van een zijner drama's (Götz von Ber-

lichingen) , hetwelk in Duitschland nog zeer
geliefd is , zijnde eene schildering van de
zeden , gewoonten en den maatschappelijken toestand van de laatste jaren der
middeleeuwen , vóórdat het keizerlijk gezag zich , door middel van staande legers
en geschut , nadrukkelijk vist te handhaven.
(GÓTHE , Gótz von Berlichingen & Madame DE STAEL , Allemagne.)
BERNADOTTE , vorst van Ponte-Corvo,
zie KAREL XIV. JAN.
BERNARD van Menton in Savoije ,
aartsdeken van costa , werd in 923 bij
Annecy in Savoie geboren , en was onder
zijne tijdgenooten beroemd wegens zijne
geleerdheid en godsvrucht ; doch zijne
aanspraak op de dankbaarheid der nakomelingschap , is vooral gegrond op de
menschlievende stichting van de beide
merkwaardige kloosters , op den grooten
en den kleinen St. Bernard , aan welker
geestelijken zoo menig reiziger zijn behoud te danken had, Hij stierf in 1008.
(Dictionary of Biography.)
BERNARD van Thuringen , een dweep
kluizenaar der tiende eeuw , die bijna-ziek
gansch Europa in ontsteltenis bragt , door
luide te verkondigen , dat het einde der
wereld ophanden was. Velen verlieten
hunne bezigheden en gingen ter bedevaart ; anderen schrikten zoo geweldig
bij eene zonsverduistering , dat zij zich
in spelonken en holen verborgen. De schrik
door dezen waanzinnigen dweeper verspreid , had op het einde der elfde eeuw
nog niet geheel opgehouden.
(Dictionary of Biography.)
BERNARD , (CLAUDE) , in 1588 te
Dijon geboren , die den titel aannam vn
de arme priester , verdient in het geheugen der nakomelingschap te blijven,
uit hoofde zijner vurige er volstandige
liefde voor de lijdende menschheid. Geheel zijn leven was gewijd aan het ondersteunen , verzorgen en troosten van
armen , zieken en gevangenen. Hij riep
te dien einde niet alleen de hulp in van
de rijken , maar verkocht zijne erfgoederen , die ruim 240,000 gulden opbragten.
Hij overleed in 1641.
(Dictionary of Biography.)
BERNARD , (PIERRE JOSEPH), een
Fransch dichter , de zoon eens beeldhouwers , werd in 1710 te Grenoble geboren,
en bij de Jezuïten te Lyon opgevoed.
Zijne bevallige gedichten verschaften hein
de bescherming van den maarschalk DE
COIGNY , door wiens invloed hij tot secretaris-generaal der dragonders en bibliotheek-bewaarder van het kasteel Choisyle-Roi werd aangesteld. In 1771 verloor
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hij , ten gevolge eener beroerte , zijn ge- de fraaiheid van zijnen stijl verdienen den
heugen , en stierf in dien toestand vier hoogsten lof. Op den ouderdom van 54
jaren later . VOLTAIRE noemde hem le gen - en 64 jaren twee jeugdige meisjes getil BERNARD . Hij is schrijver eener opera, huwd hebbende , zeide men , schertsender
wijze , dat hij ditmaal les harmonies de
Castor en Pollux , welke voor een mees
lyrisch drama gehouden wordt.-tersukvan la nature uit het oog had verloren.
L'art d'aimer, hetwelk na zijnen dood
(Dictionnaire historique des grands hom mes.)
verscheen , en waarin hij OVIDIUS vrij
BERNAUER , (ACNES) , was de deugdheeft gevolgd , is van den kant der zedezame schoone dochter van eenen armen
lijkheid niet aanbevelenswaardig.
burger van Augsburg KASPAR BERNAUER ,
(Nouvelle biographic elassique.)
BERNARDEZ, (DIEGO) , een dichter, uit Baden geboortig. Hertog ALBRECIIT van
in de provincie Entre Minho e Douro ge- Beijeren , eenige zoon van den regerenden
boren , en in 1 596 gestorven , wordt door hertog RRNST, zag dit jeugdige meisje eerst
zijne landgenooten de Portugeesche TIIEO- bij gelegenheid , dat eenige adellijke geslachten , hem ter eere , te Augsburg een
CRITUS geheeten. Zijne herders- dichten ,
onder den titel van Lyina (de naam eener tournooispel gaven. Hij huwde, haar hei rivier) , werden een jaar na zijn overlij- melijk , en voerde zijne schoone gemalin
den te Lissabon uitgegeven , en beleefden naar het slot Vohburg , hetwelk hij van
menigen herdruk. Ook in andere dicht - zijne moeder geërfd had. Hier sleten zij
soorten slaagde hij gelukkig. BERNARDEZ gelukkige dagen , tot dat ALBRECHT's vader
was zoo wel krijgsman als poëet. Na met het in den zin kreeg , zijnen zoon aan
ridderlijken moed gestreden te hebben , ANNA, dochter van ERIK, hertog van Brunswerd hij door de Mooren , in den nood wijk, uit te huwelijken. A LBRECIIT zwoer
Alcazarquivir , gevangen-lotigensav dat AGNES zijne gemalin was , en hij haar
nimmer zonde verstooten. Hij vertoonde
genomen.
(Dictionary of Biography.)
haar nu openlijk als hertogin van BeijeBERNARDIN DE ST. PIERRE , (JAC.. ren , gaf haar als zoodanig eene talrijke
QUES RENRI) , werd in 1737 te Havre- hof houding en het kasteel Straubing tot
de-Grace geboren , en is, zegt men , een woonplaats. Zoolang ALBRECHT'S oom, herafstammeling van den beroemden EUST^CE tog \ILIIELM , die zijnen neef hartelijk
liefhad , leefde , bleef het geluk van het
DE ST. PIERRE, den redder van Calais. Op
den ouderdom van twintig jaren trad hij jeugdig echtpaar ongestoord. Doch zoodra
in dienst bij de genie , en diende ach deze overleden was , vierde hertog ERNST
Malta , in Rusland en Po--tervolgnsp zijnen haat en wrok den ruimen teugel.
len. Bij zijne terugkomst in Frankrijk, AGNES werd , bij gelegenheid dat haar
werd hij tot kapitein der genie benoemd, trouwhartige gemaal afwezig was, overen naar Isle de France (Mauritius) ge- rompeld , gevangen genomen en haastig
zonden. Na verloop van drie jaren kwam ter dood gebragt. Ten opzigte van hertog
hij met geen ander fortuin terug , dan ALsRECIIT van tooverij beschuldigd , werd
eene verzameling van schelpen en insek- zij den 12 October 1435 door beulsknechten gebonden , naar de brug over den
ten , en een verhaal zijner reis. Dit laat
eerste lettervrucht) , werd in-ste,(zijn Donau gesleept , en in tegenwoordigheid
1773 in 't licht gegeven , en van toen van het volk in den stroom geworpen.
af wijdde hij zich bij voorkeur aan de let- De golven wierpen haar weder op den
terkunde toe. Zijne Etudes de la nature oever. Nu schoot de beul toe , sloeg
verschenen in 1784 , en werden menig- eenen haak in hare schoone goudgele
maal herdrukt. Vier jaren daarna volgde lokken , en duwde haar onder water tot
zijn Paul et Virginie; dit aanlokkend ver- dat zij verdronk. Verwoed over deze
haal drukte het zegel op zijnen letterkun- gruweldaad , greep ALBRECHT naar de wadigen roem. Gedurende het Fransche penen , en verwoestte de landen zijns vaschrikbewind ontkwam hij naauwelijks het ders. Vergeefs trachtte hertog ERNST zij schavot . NAPOLEON en diens broeder ao- nen zoon te verbidden. Eindelijk gelukte
sEPII schonken hem Bene jaarwedde , welke het keizer SIGISMUND , vader en zoon met
zijne laatste dagen veraangenaamde. Hij elkander te verzoenen , en ALBRECHT tot
stierf in 1814. Zijne Harmonies de la een huwelijk met ANNA van Brunswijk over
nature is een werk , hetwelk eerst na zij- te halen. Ten einde de verlorene liefde
nen dood is uitgegeven. De beste uitgave zijns zoons te herwinnen , beval hertog
zijner werken is in twaalf octavo deden. ERNST zelf, om over het graf der ongeDe wijsgeerige denkbeelden van BERNARDIN lukkige AGNES eene bidkapel te bouwen,
DE ST. PIERRE zijn nu en dan buitensporig ; waar dagelijks mussen voor de rust harer
doch de zuiverheid zijner zedekunde en ziel moesten gelezen worden. Lang bleef
,
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de ongelukkige liefde van ALBRECHT en
AGNES bij het volk in aandenken. Graaf
TóRRING heeft haar tot het onderwerp eens
treurspels gekozen ; ook JUL. KóRNE1 heeft
deze stof bearbeid.
(Conversations-Lexicon .)
BERNERS of BARNES, (JULIANA) ,
zuster van lord BERNERS, werd omtrent den
jare I388 in het graafschap Essex geboren. Zij eva priores van het nonnen
te Sopewell, en schreef the Boke-kloster
of Hawkyng and Huntyng, hetwelk dus
over de valkenjagt en het jagen handelt,
en een der eerste werken is , welke in
Engeland gedrukt zijn.
(Dictionary of Biography.)
BERNHARD , (ST.) , de eerste abt van
Clairvaux , werd ir, 1091 te Fontaines in
Bourgondië uit aanzienlijke ouders geboren. Hij weigerde volstandig alle geestelijke waardigheden ; doch zijne deugden
verwierven hein eenen grooteren invloed
op de Christen- wereld , dan de paus zelf
bezat. De twisten in de kerk werden
dikwijls aan zijne beslissing overgelaten.
Men noemde hem den honigpurenden leeraa r , en zijne geschriften eenen stroom
van het Paradijs. LUTHER zegt van hem :
« Is er ooit een godvruchtige en vrome
« monnik geweest , dan was het sT. BERNHARD , dien ik veel hooger schat dan
alle monniken en priesters op den gan« schen aardbodem. » Hij bevorderde door
zijne ongemeene welsprekendheid den kruis
jaar 1146 , en stilde toen--togvanhe
maals in Duitschland de verbittering tegen
de Joden , welke de monniken hadden
opgewekt. Hij stierf den 20 Augustus
1153 , en werd door ALEXANDER III in
1174 heilig verklaard. Er bestaat van
zijne werken eene uitgave in twee deden
folio , door MABILLON bezorgd.
(A. NEANDER , der heil. B. and sein
Zeitalter. ELLENDORFF , der heil. B.
and die Ilierarchie seiner Zeil.)
BERNHARD , (KAREL) , hertog van
Saksen- Weimar , luitenant -generaal in Nederlandsche dienst , den 30 Mei 1792 te
Weivaar geboren , is de tweede zoon van
wijlen den groothertog KAREL AUGUST , die
hein eene voortreffelijke opvoeding liet
geven. Reeds in 1806 streed hij als vrij
leger van den vorst van-wilgernht
Hohenlohe , bij Jena. Nadat zijn vader
tot het Rijnverbond was toegetreden ,
kwam hij in koninklijk Saksische dienst,
werd bevelhebber van het regement granadiers , en leefde sedert dien tijd in
Dresden, waar de majoor RiHLE VON LILIENsTERN als gouverneur zijne studiën bestuurde. Als majoor van den algemeenen
staf, trok bij (1809) met het Saksische

leger , onder aanvoering van BERNADOTTE ,
tegen Oostenrijk op , waar bij zich in den
slag bij Wagram , door persoonlijke dapperheid zoo zeer onderscheidde , . dat zijn
naam in de Fransche legerberigten eervol
vermeld werd. In den zomer van 1812
tot luitenant-kolonel benoemd , onttrok hij
zich , op aandrang zijns vaders , aan den
veldtogt naar Rusland , en ging met onbepaald verlof naar Italië en Frankrijk.
Ook na zijne terugkomst , in de lente van
1813 , hield hij zich van het wapengedruisch verwijderd , en eerst na den slag
van Leipzig kwam bij in October 1813
weder bij zijn regencent , zijnde middeler
overste bevorderd. Hij bestierde-wijlto
als bevelhebber de belegering an Torgau,
streed vervolgens in 1814 in Holland en
Vlaanderen tegen de Franschen , en bleef
bier , tot dat hij , ten gevolge van staat
verdeeldheid onder de Saksische-kundige
troepen, in Mei 1815 zijn afscheid nam ,
en als overste van het regement OranjeNassau in dienst trad van den koning der
Nederlanden. Tot de tweede brigade der
divisie Perponcher behoorende , verving
hij, als oudste stafofficier, bij het uitbreken
der vijandelijkheden , haren bevelhebber,
die eenige dagen te voren door een toeval
ongeschikt voor de dienst was geworden.
Hij nam den 16 Junij een roemrijk aandeel aan den slag bij Quatre-Bras , en
twee dagen later aan dien van Waterloo.
Toen, na de inneming van Parijs, zijn regement aan den hertog van Nassau (wien
de koning der Nederlanden zijne Duitsche
bezittingen afstond) werd toegewezen ,
kwam hij in November naar Holland terug , werd bevelhebber eener brigade infanterie en in 1816 generaal -majoor. Op
zijnen geboortedag trad hij in den echt
met IDA , jongste zuster van den negerenden hertog van Saksen-Teiningen. In den
aanvang van het jaar 1819 werd hij benoemd tot provinciaal- commandant van
Oost- Vlaanderen, en vestigde toen zijn
verblijf te Gent. In 1826 werd hem bet
opzigt over het derde militaire commandement en in 1829 de rang van divisie
opgedragen. De hertog kocht-comandt
nu zelfs in Oost- Vlaanderen eigendommen,
verfraaide door aanbouw zijne bezittingen,
en begon meer en meer aan het gezellig
verkeer met de Gentenaren deel te nemen. Dit baatte hem echter weinig bij
het uitbarsten der Belgische omwenteling
in 1830. Aan het huis van Oranje getrouw blijvende , werd bij grovelijk beleedigd , en zijn slot geplunderd. Door
overmagt gedrongen , moest hij stad en
vesting aan de Belgen overlaten ; hij trok
op Antwerpen terug , alwaar hij zich niet
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CUASSS in de citadel vereenigde. Van hier
naar Holland teruggeroepen , werd hij
tot luitenant - generaal benoemd , en in
14Iei 1831 aan het hoofd van het burgerlijk- en militair-bestuur van het groothertogdom Luxemburg geplaatst. Na zijne
terugkomst van daar , vertrouwde hem
de koning het opperbevel over de tweede
afdeeling des legers. Deze divisie vormde
in den tiendaagschen veldtogt , (Augustus
1831) den linkervleugel , en kweet zich
luisterrijk van de haar opgedragene taak.
Den tijd , die den hertog , voor en na
den Belgischen opstand , van zijne krijgsmanspligten overbleef, wijdde hij aan ernstige studiën en belangrijke reizen. In de
jaren 1825 en 1826 ondernam hij eene
reis naar Noord-Amerika ; zijne beschouvingen en opmerkingen over dit land ,
werden in den vorm van een dagboek,
door vo N LUDEN , onder den titel van:

I65

vertelling in omloop dat BERNI , die niet
beiden gemeenzaam omging , door ALESSANDRA was overgehaald om IPPOLITO te
vergeven , en te gelijkertijd door IPPOLITO
om ALESSANDRA door middel van vergift
uit den v% eg te ruimen , en dat hij , ten
gevolge zijner weigering , zelf door een'
der beide mededingers werd vergiftigd.
Doch BERNI overleefde IPPOLITO een jaar,
zoodat de kardinaal hem niet konde vergeven , en de hertog BERNI'S tusschenkomst
geenszins noodig had. Daarenboven maakt
liet vrolijk en zorgeloos karakter van BERM
het onwaarschijnlijk , dat men hem tot
het plegen van zulk Bene misdaad bekwaam zou geacht hebben. BERNI stierf
den 26 Mei 1536 , en wordt gehouden
voor den besten schrijver van Italiaansche
boertige poëzij. Hij arbeidde den Orlando
Innamorato van BOJARDO om ; zijne luimige
gedichten (Poesie Burlesche) werden eerst
Reise des Herzogs Bernhard von Sachsen- na zijnen dood bijeen verzameld, behalve
Weirnar durch Nord-Amerika , in twee een of twee , die bij zijn leven in 't licht
deelen te Weimar in 1828 uitgegeven. waren verschenen. Ook schreef BERNI
In het jaar 1833 woonde hij de groote eenige Latijnsche verzen , welke in 1562,
manoeuvres bij van het in Opper-Italië in de verzameling Carmina quinque Etruszamengetrokken Oostenrijksche leger. Ver- comm poetarum , te Florence zijn uitgevolgens hield hij zich bezig met de uit- geven. Zij worden door TIRABOSCIII geroemd
gave van zijn Précis de la campagne de als gelukkige navolgingen van den stijl
Java en 181 I , welke in 1834 met kaar- van CATULLUS.
ten en plannen in den Haag verscheen.
(MAllUCUELLI , Scrittori d'Italia 4Zijne jongste reis , welke hij in gezelschap
WART ROSE's Life of BERNI.)
van zijnen in f 839 gestorven oudsten
BERNIER , (FRANCOIS) , , een Fransch
zoon , WILIIELM , ondernam , ging over geneeskundige en beroemd reiziger. Ilij
Hamburg naar Petersburg en Odessa , van werd te Angers geboren , en zette zich
waar hij met de keizerlijke familie en te llonipellier als doctor neder , doch
den aartshertog JOHANN eenen uitstap deed reisde in 1655 naar liet Oosten. Hij trok
naar de Krim , vervolgens naar Konstan- door Syrië en Egypte , bezocht de Indiën ,
tinopel , de Archipel en Smirna , en over waar hij zich verscheidene jaren ophield,
Malta, Sicilië naar Napels. Zijne familie en geneesheer werd van den beroemden
bestaat uit drie zonen en twee dochters, AURENG zEB , keizer der Mongollen. Naar
EDUARD , geb. in 1823 , IIERMANN , geb. in Frankrijk terug gekeerd , gaf hij zijne
1825 , FRIEDRICII , geb. in 1827 , ANNA, reizen uit ; een werk waaraan groote
geb. in 1828 en AMALIA , geb. in 1830.
waarde wordt toegekend. Hij stierf in
(Conversations-Lexicon.)
1688 te Parijs. BenaiER werd van wege
BERM, (FRANCESCO) , werd in 1490
de bevalligheden van zijn ligchaam en
in het dorp Lamporecchio , in Toscanen, zijnen geest algemeen bewind ,rd. Zijn
geboren. Hij werd geestelijke en een der voornaamste werk , behalve zijne reizen,
uitstekendste Italiaansche dichters der zes- is Bene beknopte zamenvattzng van GAstiende eeuw. Zijne vrolijke inborst en SEND1's wijsbegeerte , in acht deelen.
zijn aangenaam onderhoud bragten hem (Dictionnaire historique des grands honames.)
in gunst bij ALESSANDRA , hertog van FloBER1NINI , (GIOVANNI LORENZO) , gerence en diens neef , kardinaal IPPOLITO boren te Napels in 1598 , was de zoon
DE MEDICIS. De beide neven waren hei- van PIETRO BERNINI , een' Florentijnsch
melijk elkander vijandig , en de kardinaal schilder en beeldhouwer. Toen de jonge
IPPOLITO begunstigde de plannen der Flo- BERNINI nog een kind was , zette zijn vader
rentijnsche misnoegden , die het hertogelijk zich te Borne neder , om aldaar , op last
juk wilden verbreken. IPPOLITO stierf ech- van paus PAULUS V , aan de Borghesische
ter in 1535 plotseling aan vergift , hem kapel in Santa Maria Maggiore te arbeidoor een' zijner bedienden , op het aan- den. De jeugdige BERNINI verried eene
drijven van den hertog (zoo als algemeen groote geschiktheid voor de beeldhouw
geloofd werd) toegediend. Er kwam eene
ouderdom van tien jaren-kunst;opdé
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beitelde bij een marmeren borstbeeld ,

harer leden , wel niet alle even beroemd ;
hetwelk algemeen werd bewonderd ; de doch een zekere graad van beroemdheid
paus ontbood den vluggen knaap , en beval wordt opmerkenswaardig , wanneer hij een
hem den kardinaal MArrEO BARBERINI bij- deel uitmaakt van een aanzienlijk geheel.
zonder aan. Op den ouderdom van zeven
Het geslacht der BERNOUILLI'S is oorspronjaren vervaardigde BERINI de fraaije-tien kelijk uit Antwerpen, dat naar Frankfort
groep van APOLLO en DAPIINE , welke na uitweek , om de godsdienst-vervolgingen
Villa Borghese geplaatst is.-derhani van den hertog van Alva te ontgaan.
Met niet minder vlijt legde -hij zich op Eindelijk zette zich dit geslacht te Bazel
de bouwkunde toe. GREGORIUS XV , die neder. NICOL A S BERNOUILLI , de onmiddelPAULUS V opvolgde , gebruikte hem tot lijke voorvader van het onderwerp van
onderscheidene werken , schonk hem jaar ons artikel , bekleedde aldaar eenen hoobenoemde hem tot ridder. Op-wedn gen rang , en werd opgevolgd door een'
uitnoodiging van LODEWIJK XIV begaf hij zoon , thans onbekend. Hij had elf kinzich naar Frankrijk , waar hij acht maan- deren , van welke twee de meest beden vertoefde , en onderscheidene beeld roemde van de acht BERNOUILLI'S zijn , en
vervaardigde , onder anderen-houwerkn een ander , wiens naam wij niet hebben
een borstbeeld van den koning , die hem kunnen opsporen , was de vader van een'
daarvoor koninklijk beloonde. Na zijne derden. Doch wij kunnen het gansche
terugkomst in Rome , vervaardigde BERNINi geslacht best doen kennen door het vol
uit dankbaarheid een standbeeld van LOgeslachtkundig diagram , hetwelk-gend
DEWIJK XIV te paard , hetwelk later te
den algemeenen voorvader en de acht
Versailles werd opgerigt. Nog op den bedoelde afstammelingen bevat. Wij voeouderdom van tachtig jaren beitelde BER- gen er de geboorte- en sterfjaren bij.
NINI een' marmeren Christus-kop , welNICOLAS.
ken hij aan CHRISTINA van Zweden aanbood , die hem bij voortduring hare wel
betoond. De koningin-wilendhba JACQUES I. JEAN I.
zoon (naam onbek.)
weigerde dit onwaardeerbaar geschenk aan 1654-1705. 1667-1748.
te nenien , zeggende dat zij niet rijk ge
NICOLAS I.
1687-1759.
om het waardiglijk te vergoe--noegwas,
den. Bi zijn testament vermaakte BERNINI NICOLAS II. DANIEL. JEAN II.
echter dit kunststuk aan gemelde vorstin. 1695-1726. 1700-1782. 1710-1790.
Behalve vele werken van BERNINI , als
schilder, beeldhouwer en bouwkunstenaar,
JACQUES II.
JEAN
III.
vermelden wij nog de groote fontein op
1759---1789.
1744---1807.
het plein Navonna te Rome. Algemeen
Hoeveel
onderscheiding
deze
mannen
twijfelde men aan de mogelijkheid , om
aan die fontein bet noodige water te ook verdienen , zijn echter de voorvallen
verschaffen. « Doch terwijl de paus, op uit hun leven van weinig belang , behalve
« zekeren tijd , het werk bezigtigende , ten opzigte der geschiedenis van de we* daaromtrent zijnen twijfel te kennen gaf, tenschappen , welke zij beoefenden ; doch
« viel , nadat hij reeds in zijn rijtuig ge- het is onmogelijk om hier van hunne
werken zoo breedvoerig te spreken , als
t stapt was , onverwachts het bekleedsel
«weg, en openden zich al de monden derzelver waarde wel zou vorderen; men
« dezer prachtige fontein. De paus geheel zou dan tevens de geschiedenis der wis
gedurende eerre eeuw moeten te-kunde
a verrukt , stapte uit de koets , om BERNINI
boek stellen. Wij bepalen ons alzoo hoofd
U te bedanken, en omhelsde hem , in het
bij JEAN BERNOUILLI , die den 27-zakelij
* aanzien van het gansche volk. » BERNINI
stierf te Rome in 1680 , twee , en tachtig Julij 1667 te Bazel werd geboren. Hij
jaren oud, geëerd en betreurd door al- was het negende kind zijns vaders , die
len , en werd in de kerk Santa Maria hem , schoon voor den koophandel beMaggiore begraven. Zijne nalatenschap stemd , in 1682 liet studeren. Hij werd
bedroeg ongeveer 1,200,000 gulden. Hij in 1685 meester in de vrije kunsten , bij
was een der gelukkigste en best beloonde welke gelegenheid hij eene thesis in Griek
verzen voorlas , ter wederlegging van-sche
kunstenaars , die er immer geweest zijn.
het goddelijk rept enz. , betoogende , dat
(MILIZIA , Vita del BERNINI t NIEUWEN Huis , Woordenboek van kunsten en de vorst voor zijne onderdanen is geschapen. Hij studeerde vervolgens in de mewetenschappen.)
BLRxOUILLi , de naam eerier familie, dicijnen , doch begon zich ijverig op de
welke in de geschiedenis der wiskunde wiskunde toe te leggen. In 1690 reisde
bekend is door de verdiensten van acht bij naar Genève en Frankrijk , waar hij

BERNOUILLI.
kennis maakte met mannen als

MAL1 BRAN-

de CASSINI'S , DE L'IÓPITAL , CI1Z. Hij
keerde in 1692 naar Bazel terug , en
van dien tijd af dagteekent zijne briefwisseling met LEIBNITZ. Den 6 Maart 1694
trad hij in den echt met DOROTIIEA FALCKNER, en werd doctor in de medicijnen, bij
welke promotie hij eene dissertatie hield
over de beweging der spieren.
In 1695 werd hij professor in de wis
te Groningen , waar hij bleef totdat-kunde
hij zijnen broeder JACQUES in 1705 te
Bazel opvolgde , alwaar hij den 1 Januari}
1748 overleed. Bij alle uitstekende hoe
danigheden is BERNOUILLI niet van twistziekte en afgunst vrij te pleiten. Het veel
geruchtmakende dispuut tusschen hem en
zijnen broeder JACQUES , kenschetst zoo
zeer den toenmaligen staat der weten
dat het wel de moeite waard is-schap,
er kortelijk bij stil te staan. In vroegere
eeuwen hadden wiskundigen , die eene
bijzondere oplossing van een moeijelijk
vraagstuk hadden gevonden , de gewoonte,
dit als eene uitdaging aan anderen ter
CHF. ,

oplossing voor te stellen.

JEAN BERNOUILLI

was reeds vóór 1696 met eene menigte
vraagstukken voor den dag gekomen ,
welke , schoon aan alle wiskundigen voor
vooral zijnen oudsten broeder ter-gestld,
uitdaging werden voorgelegd , op wiens
gevestigden roem hij zeer afgunstig was.
In 1696 verscheen het wel bekende voorstel van JEAN BERNOUILLI , wegens de
Irachystochrone of de linea celerrimi descensus. Hetzelve werd opgelost door LEIBNITZ , NEWTON , DE L'IIOPITAL en zijnen
broeder JACQUES BERNOCILLI. « Zij ontdek« ten dat een ligchaam , om van een punt
« tot een ander onder hetzelve , doch
« niet verticaal geplaatst punt , in den
« kortst mogelijken tijd , vrijelijk neder te
« dalen , eene cycloïde moet beschrijven. »
JACQUES BERNOUILLI meende nu dat het hoog
tijd werd , om zijnen broeder eens vooral
van zijne meerderheid te overtuigen , en
voegde bij zijne oplossing tevens eene
tegenuitdaging , bekend onder den naam
van de Isoperimeters. [dij beloofde dat
iemand van zijne kennis (waarschijnlijk
hij zelf) aan JEAN BEIRNOUIILI lof en eer
en vijftig gulden daarenboven zou geven,

indien hij dit voorstel binnen drie maan
oploste, en zijne oplossing binnen liet-den
jaar bekend maakte. JEAN BERNOUILLI antwoordde zijnen broeder, dat hij , in plaats
van drie maanden , slechts drie minuten
noodig had gehad , om het geheim te
ontdekken , en eischte de vervulling der
gedane belofte , er bijvoegende dat , wijl
het hem zoo weinig moeite had gekost,
hij het geld aan de armen zou geven.
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JACQUES BERNOUILLI gaf nu op eenen gematigden toon in het Journal des Savans
ten antwoord , dat de oplossing zijns broeders niet deugde. De stellige toon zijns
broeders , dien hij voor geen grootspreker
kende , verontrustte JEAN BERNOCILLI ; deze
herzag nu zijn werk , verbeterde het naar
zijn inzien , bekende dat hij te haastig
was geveest , en eischte op nieuw de
uitgeloofde belooning. Tevens gaf hij een
nieuw voorstel ter oplossing , en loofde
daarvoor 200 gulden uit. JACQUES BERNOUILLI antwoordde : « Ik raad mijnen
« broeder aan , zij ne oplossing nog eens
over te zien, en mij te zeggen of hij
« nog denkt dat zij de ware is ; en ik
« verklaar dat , zoodra ik mijne oplossing
« heb openbaar gemaakt , verontschuldi« gingen van overhaasting niet meer zul
aangenomen worden. » JEAN BER--«len
NOUILLI antwoordde , dat hij zijne oplossing
niet zou overzien , wijl hij zijnen tijd
beter besteden kon tot het maken van
nieuwe ontdekkingen. JACQUES BERNOUILLI
merkte hierop aan , dat , bijaldien hij in
drie minuten het gansche geheim had ontdekt , zes minuten het aantal zijner nieuwe

ontdekkingen gewis niet veel zouden ver
zond de de--minder.JEANBROUIL
monstratie zijner oplossing aan LEIBNITZ,
(die weigerde zijne gedachte er over te
zeggen) , verklarende dat bij op dit voorstel niet langer wilde terugkomen. JAC QUES BERNOUILLI gaf intusschen zijne oplos sing , zonder demonstratie , in de maand
Julij 1700 , in 't licht. LEIBNITZ en DE
L HOPITAL erkenden bare naauwkeurigheid,
en gaven daarvan kennis aan den hoog
JEAN BERNOUILLI, die zelfs op zijn'-hartigen
eigen zoon DANIËL BERNOUILLI naijverig was.
De volgende anecdote wordt ons door
CONDORCET verhaald : « Op zekeren dag gaf
K hij aan zijn zoon DANIËL , toen een
« jongeling) , een voorstel , om zijne krach ten te beproeven. De knaap nam het
« mede , loste het op , en kwam blijmoedig
« terug , denkende over zijn werk geprezen
« te zullen worden. Gij hadt het op staanden voet moeten doen — was alles
« wat bij ten antwoord kreeg , op eenen
« toon en met gebaren , welke zijn zoon
« tot op den laatsten dag zijns levens niet
« kon vergeten. a Het eenige voorbeeld
dat wij van BERNOUILLI'S onbaatzuchtigheid
weten , is zijn gedrag omtrent EULER ,
wiens talent voor de wiskunde hij aan
zelfs afzonderlijk on--moedigrh
derwijs te geven.
Het is niet te ontkennen , dat de wiskundige wetenschappen aan JEAN BERNOUILLI
groote verpligting hebben. Hij vond de
exponentiaal- rekening uit , welke hij in
t

(

BERNSTORFE--BERONICIUS.
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1697 bekend maakte. Aan hem en zijnen
broeder heeft men eene uitstekende bewerking der dil'erentiaal-rekening te dan ken . De werken van JEAN BERNOUILLI
beslaan 2 octavo deden , en bevatten
eene menigte ontdekkingen , welke echter
niet van dien aard zijn , dat wij er ten
nutte van den gewonen lezer bij behoeven
stil te staan. De wiskundige kan de éloge
de JEAN BERNOUILLI , door D'ALEMBERT raadplegen .
LACROI%, Calc. Duff. et Int.)
(

BERNSTORFF , JOH. HARTWIG
ERNST , graaf van) , werd den 13 Mei

1712 te Hanover geboren. Hij ontving
eene uitmuntende opvoeding , en trad
vroegtijdig in Deensche staatsdienst. FREDERIK de Groote noemde hem het orakel
van Denemarken. Als eerste staatsdienaar
verdiende bij allen lof wegens zijn uitmuntend bestuur en de aanmoediging
waarin handel en fabrijken, kunsten en
wetenschappen zich mogten verheugen.
DQch den grootsten roem heeft bij ver
afschaffen der lijfeigen--worvendht
schap, en van de vroon- en heerendiensten
op zijne landgoederen. De dankbare boeren rigtten hem eene fraaije eerzuil op ,
eene hulde welke nimmer beter verdiend
werd. Ook verdeelde BERNSTORFF onder
de armbesturen een vierde gedeelte van
zijn jaarlijksch inkomen. Deze weldoener
der menschheid moest in 1770 voor Benen
nieuwen gunsteling van CHRISTIAAN VII
wijken. BERNSTORFF begaf zich naar Hamburg , en toen hij , na den val van sTRCENSEE op de vereerendste wijze werd terug
geroepen , verraste hem den 19 Februarij
1772 den dood. Veel had hij voor den
bloei van Denemarken gedaan. Vroeger
zag men bijkans nimmer de Deensche
vlag op de Middellandsche Zee wapperen,
en nu werd zij door meer dan 200 Deen
schepen bevaren.
-sche
(I}Ïaterialien zur Statistike der Dünischen
Staaten.)
BERNSTORFF, (ANDR. PETER, graaf
van) , een neef des vorigen , die zich in
menig opzigt als staatsminister nog grooteren roem verwierf. Hij werd den 28 Augustus 1735 te Gartow in het hertogdom
J3runswijk-Luneburg geboren , waar zijn
vader aanzienlijke goederen bezat. Na
afloop zijner academische studiën te Leipzig en Gottingen , en groote reizen in
Engeland , Zwitserland , Frankrijk en Italië, kwam hij in 1755 als kamerjonker
in Deensche dienst. Hij werd , tegelijk
met zijnen neef , tot den gravenstand ver
geheimraad be--hevn,i1769to
noemd. Doch de nieuwe gunsteling STRU-

vist te bewerken , dat hij zijn
ontslag kreeg ; doch na STRUENSEE'S val
terug geroepen , klom bij weldra op tot
de waardigheid van minister. Hij was
steeds een beschermer der burgerlijke
regten en een welsprekend verdediger van
de vrijheid der drukpers. « De vrijheid
der drukpers , » zeide hij , « is eene groote
« weldaad ; de zegen van het wijs gebruik
« derzelve weegt ruimschoots op tegen
«het nadeel , dat zij kan berokkenen.
« Zij is een onvervreemdbaar regt van
« elke beschaafde natie , door welker kren« king eene regering zich zelve verlaagt. »
De drukpers onder zijn bestuur geheel
onbelemmerd blijvende , werd Denemarken
destijds eene schuilplaats voor de vrij
gedachten van gansch Duitsch--heidvan
land. Hij zorgde met onbekrompene weIwillendheid zoowel voor den handel en
de fabrijken als voor het krijgswezen,
de scheepvaart en den landbouw. Hij stierf
den 21 Junij 1797 , diep betreurd door
vorst en onderdaan. FREDERIK Y1 , toen
kroonprins , zat dagelijks aan zijn-mals
krankbed , en bij de lijkstaatsie voegde
bij zich bij de zonen van Deremarken's
weldoener.
(EGGERS, Denkwurdigkeiten aus dem Leben
des Staatsministers VON BERNSTORFF.)
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BERONICIITS, (PETRUS JOHANNES).

Iet is tot nog toe een raadsel gebleven,
waar deze zonderlinge man het eerste
levenslicht heeft aanschouwd. In het midden der zeventiende eeuw leefde hij in
Zeeland , en wekte de verwondering van
allen die hem naderden. Hij was niet
alleen bedreven in de Fransche, Engelsche en Italiaangche talen , maar verstond
volmaakt het Grieksch en Latijn , en was
in al deze talen voortreffelijk dichter,
waarvan hij meer dan eens de verbazendste proeven beeft gegeven. Wanneer men
hem naar zijn vaderland vroeg , dan antwoordde bij , dat daar waar het hem wel
ging, zijn vaderland was. Jammer dat
dit zonderling vernuft in eene gemeene
leefwijze zijn grootst behagen vond. «Veel
tijds won hij den kost met schoorsteen -«
vegen , met scharen en messen slijpen,-«
« of verrigtte iets anders dat morsig was,
« en geene verdienste aankondigde ; zijnde
« dit de lust en het leven van hem , die
« zich om voedsel en deksel weinig be« kommerde , schoon hij anders dacht ten
« opzigte van den drank. Vele dagen
« achtereen zat hij in de gemeenste kroe« gen , onder het slechtste soort van volk,
« met den neus in het glas , om aan zijn'
« drinklust te voldoen. » Men heeft hem
in Bene moddersloot dood gevonden en

BEROSUS---BERRY.

volkomen gekarakteriseerd in het volgende
grafschrift :
a Hier ligt een wonderlijke geest,
u Die leefde en stierf gelijk een beest.
tt flier ligt een wonderlijke Sater :
tt H{j leefde in wijn , en stierf in water. »

BERONICIUS , die IIORATIUS , VIRGILIUS,
JUVENALIS en grootendeels CICERO , PLINIUS,
HOMERUS en ARISTOPHANES van buiten kon
opzeggen , heeft nagelaten Georgarchontomachia (Boeren- en Overheids -strijd), een
geestig verhaal van den aanval der boeren
op Middelburg in 1672. Dit zonderling
gedicht , uit zijnen mond opgeschreven ,
werd onderscheidene malen in het Nederduitsch vertolkt. De vrije vertaling in
proza van P. RABUS in 1691 , wordt voor
de beste gehouden. «Iet afbeeldsel dat
« ons van BERONICIUS in eene letterschil« derij is nagebleven , vertoont hem als
« een klein , roetzwart , dik , rond man« netje , oud en slordig gekleed. »

(Nederlandsche Mannen en Vrouwen;
KOK, Vaderlandsch Woordenboek.)
BEROSUS, een geleerd Babylonisch priester, bloeide in den tijd an ALEXANDER den
Grooten , en schreef 'in het Grieksch drie
boeken over de Babylonisch-Chaldeeuwsche
geschiedenis, welke thans verloren zijn ,
hetgeen des te meer te bejammeren is,
omdat hij voor de zarnenstelling gebruik
gemaakt had van de overoude Tempelarchieven van Babylon. JOSEPHUS , EUSEBIUS , SYNCELLUS en anderen , hebben ons
uit dit werk nog eenige brokstukken bewaard , welke van hooge waarde worden
beschouwd, wijl dezelve eenige belangrijke
ophelderingen geven over de nicest verwarde punten der oudste geschiedenissen
van Midden-Azië. RICIITER heeft deze fragmenten verzameld in BEROSI, Chalcaedorum
historiae quae supersunt. De in 1498 te
Rome door EUCHARIUS SILBER in het Latijn
uitgegevene en later dikwijls herdrukte

Antiquitatum libri quinque can commentarus JOANNIS ANNII van BEROSUS , zijn een
pseudoniem namaaksel van den Dominikaner monnik GIOVANNI NANNI te Viterbo.
Ook wil men dat BEROSUS op het eiland
Cos eene sterrekundige school heeft geopend , en eenen nieuwen zonnewijzer uit
Sommigen echter willen , dat-gevond.
de geschiedschrijver en de astronoom twee
verschillende personen zijn geweest.

(Conversations-Lexicon ; Dictionary of
Biography.)
BEBQUEN of BERKEN, (LOUIS DE),
in de vijftiende eeuw van aanzienlijke
ouders te Brugge geboren , was de eerste
die in 1456 de kunst uitvond om dia
te klieven en te slijpen , door-mante
middel van een wiel en diamantpoeder.
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Zijn kleinzoon ROBERT DE BERQUEN is schrij
ver van een werk getiteld : Merveilles des
Indes orientales , Paris 1661 , in 4°.
zijnde eene verhandeling over edelgesteenten.
,

(Dictionary of Biography.)

BEROUIN , (ARNAULD) , werd in 1749

te Bordeaux geboren. Hij was een sierlijk
schrijver, en maakte zich aanvankelijk
bekend door zijne liefelijke herdersdichten ,
welke door LA IIARPE werden geprezen.
Onder den titel van Tableaux anglais ver
hij onderscheidene brokstukken uit-talde
de Engelsche letterkunde. Hierop volgden
zijne voortreffelijke verhalen voor de jeugd,
getiteld : l'Ami des enfants ei de l'adolescence , 6 deelen , die in onderscheidene
talen zijn overgebragt. De meeste dezer
vertellingen zijn naar WEISSE of naar Miss
TRIMMER bearbeid ; doch BERQUIN heeft zoo
gelukkig den kindertoon weten te treffen,
dat zijn werk als oorspronkelijk kan worden beschouwd. Met veel bedachtzaamheid
schreef hij een' tijd lang den Moniteur,
en gaf met GROUVELIN het Feuille villageoise uit , dat veel tot verlichting der
laagste volksklassen heeft bijgedragen. Hij
was een der candidaten , die in 1791 voor
de opvoeding van den daufijn (kroonprins)
werden voorgedragen ; hij stierf echter
voordat de keus geschied was , den
21 December 1791. Zijne gezamenlijke
werken beslaan 60 boekdeelen.
(Nouvelle Biographic classique.)
BERRUYER , (JOSEPII ISAAC) , een
Fransch Jezuït, in 1682 te Rouen geboren , is schrijver van l'Histoire dat peuple
de Dieu , welke heng eene droevige ver
verwierf. Dit werk in 11 dee.-mardhei
len 4°. , is met eenige sierlijkheid geschreven ; doch de gebeurtenissen zijn
gehuld in een romantisch gewaad , dat
soms de eerbaarheid op de gevoeligste
wijze kwetst. Het is dus niet te verwon deren , dat verscheidene Fransche kerk
lezing daarvan verboden. Twee-vogden
pausen plaatsten het op de lijst der ver
boeken , en het parlement van-boden
Parijs dagvaardde den schrijver ter verantwoording. Al deze maatregelen bezorgden aan dit werk , gelijk gewoonlijk , des
te meer lezers. BERRUYER overleed te
Parijs in 1758.

(JVouvelle biographic classique ; Dictio
nary of Biography.)
BERRY, (CHARLES FERDINAND DE
BOURBON, hertog van) , geboren te Ver-

sailles in 1778 , tweede zoon van den
graaf van driois, gaf reeds vroegtijdig

blijken van goedhartigheid , tegenwoordigheid van geest en bekwaamheid om naar
bevind van zaken te handelen. In 1792
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BERTHIER—BERTHOL.

vlugtte hij met zijnen vader naar Turin ,
en vocht met hem en onder CONDÉ tegen
Frankrijk , en wist zich bij zijne soldaten
bemind te maken. Naderhand trok hij
met zijne familie naar Rusland en in 1801
naar Engeland , waar hij bij afwisseling in
Londen en Schotland leefde, en met eene
Engelsche vrouw een morganatisch huwelijk aanging. Uit dezen echt , welken
LODEWIJK XVIII niet wilde erkennen , had
hij twee dochters, die naderhand met
den markies van Charette en den prins
van Faucigny zijn gehuwd. Na den val
van NAPOLEON kwam de hertog van Berry
te Parijs , maar toen de geweldenaar in
1815 weder den troon beklom , volgde
hij het koninklijk geslacht naar Gent , en
keerde , na den slag van Waterloo , met
den koning weder naar Parijs terug. In
1816 huwde hij prinses CAROLINA , oudste
dochter van den erfprins der beide Siciliën. Welligt omtrent dezen tijd ontwierp
PIERRE LOUVEL het afschuwelijk plan , om,
door het vermoorden van den hertog ,
het geslacht der BOURBONS uit te delgen.
Deze misdaad werd den 13 Februarij 1820
gepleegd. Terwijl de hertog zijne gemalin
uit de opera naar het rijtuig geleidde,
bragt LOUVEL hem eene steekwonde toe,
aan welke de hertog den volgenden morgen vroeg, met de grootste standvastigheid
en onderwerping, stierf. Gansch Frankrijk
was in rouw gedompeld , want de hertog
had het hart des volks weten te winnen.
(CIIATEAUBRIAND , Mémoires touchant la
vie et la mort du duc de Berry.)
BERTHIER, (ALEXANDRE), prins van
Neufchatel en Wagrarn , maarschalk en
vice-connetabel van het Fransche keizerrijk , werd den 20 November 1753
te Versailles geboren. Zijn vader was
een verdienstelijk ingenieur, en onderwees hem vroegtijdig in de krijgswetenschappen , zoodat hij in 1770 als
luitenant bij den algemeenen staf des legers geplaatst werd. Intusschen ging hij
spoedig in een cavalerie -regement over,
leerde de praktische dienst, en begaf zich
met LAFAYETTE naar Amerika , waar hij
voor de onafhankelijkheid der koloniën,
dapper tegen de Engelschen streed. Na
den vrede keerde hij als overste naar
Frankrijk terug , en werd de wapenbroeder, vriend en een der stevigste steunpilaren van NAPOLEON. Zijne schitterende
wapenfeiten zijn bekend. Hij had aan al
de zegepralen van NAPOLEON een roemrijk
deel , en genoot het onbepaald vertrouwen
van den keizer. Doch toen de BOURBONS
door de wapenen *der Bondgenooten weder op den troon werden hersteld , erkende BERTUIER dadelijk het gezag van
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XVIII , en werd tot pair van

Frankrijk verheven. De gebeurtenissen in
Maart 1 81 5 stortten BERTIIER in de grootste
radeloosheid. Na lang aarzelens sloeg hij
eindelijk eenen zijweg in. Hij begaf zich
naar zijnen schoonvader te Bamberg,
maar verviel , uit twijfelmoedigheid , in
eene bedenkelijke zinsverbijstering Den
I Junij zag hij daar van het balkon van
het slot , eene sterke afdeeling Russische
troepen naar de Fransche grenzen trekken. Deze aanblik maakte op BERTHIER
zulk eenen geweldigen indruk , dat hij
zich van het balkon ter neder wierp , en
aan dezen val bezweek. Zucht naar eer
en hoogere waardigheden maakten alzoo
aan zijn dadenrijk leven een treurig einde.
(Mémnoires de BERTHIER.)
BERTHOLLET, (CLAITDE LOUIS, graaf
VAN) , pair van Frankrijk, een der voor
theoretische scheikundigen zijner-namste
eeuw, werd den 9 December 1748 te
Talloire in Savoie geboren , en studeerde
te Turin in de medicijnen. Tot lijfarts
van den hertog van Orléans benoemd,
vestigde hij zich te Pars , en werd tot
lid van de academie der wetenschappen
benoemd. Van nu af legde bij zich met
groote vlijt op de scheikunde toe, en
maakte zich weldra door zijne geschriften
voordeelig bekend. Hij schreef een werk
over de verwkunst , hetwelk de theorie
en de praktijk van het verwen duidelijker en beter verklaarde dan in eenig
vroeger werk. In 1799 volgde hij BONAPARTE naar Egypte , en onder het keizerrijk werd hij .senateur , graaf en groot
legioen van eer. Echter was-oficervanht
hij een der eersten, die NAPOLEON verlieten.
LoDEwIJK XVIII verhief hem tot pair. Onder de uitvindingen en nieuwe bewerkingen , waarmede hij de wetenschappen en
de kunsten verrijkte, zijn de gewigtigste het uitkolen der watervaten voor de
schepen , het toebereiden van het linnen
en voornamelijk het bleeken der planten
chloor, hetgeen sedert 1786 in-stofendr
Frankrijk met het beste gevolg is in gebruik gekomen. Onder zijne geschriften
is het Essai de statique chimique het voor
Ook heeft hij veel toegebragt-treflijks.
tot de hervorming der chemische nomenclatuur , door deel te nemen aan de uit
Méthode de nomenclature chi--gavend
mique. Het door hem uitgevonden slagzilver heeft den naam van Berthollet's
slagpoeder behouden.
Er worden van BERTHOLLET onderscheidene anecdoten verhaald , die van de
zedelijke hoedanigheden en den persoonlijken moed van dezen grooten scheikun-

dige gunstig getuigen. Wij zullen er slechts

BERTHOUD—BERTI.
Bene uitkiezen. Gedurende het schrikbewind , even vóór den 9 Thermidor , toen
men zamenzweringen voorwendde , ten
einde aanleiding te hebben , om degenen
die ROBESPIERRE en zijne vrienden in den
weg stonden ter dood te brengen , ontving het Comité van Publieke Veiligheid
een onverwacht berigt , dat men zoo
even eene zamenzwering had ontdekt ,
om de soldaten , door middel van ver
brandewijn , te vermoorden. Men-giftden
gaf voor , dat de zieken in de hospitalen,
die van dezen brandewijn geproefd hadden , aan de gevolgen waren gestorven.
Dadelijk werd het bevel uitgevaardigd,
om degenen die men ter dood bestemd
had gevangen te nemen. Men zond eene
zekere hoeveelheid van den brandewijn
aan BERTHOLLET , ten einde bij dit vocht
zou onderzoeken , hem tevens te kennen
gevende , dat ROBESPIERRE eene zamenzwering noodig had , en dat elke tegen
onfeilbaar den dood ten gevolge-kantig
zoude hebben. BERTHOLLET zijn scheikundig onderzoek geëindigd hebbende, maakte
van hetzelve een verslag op , waarin
hij ronduit te kennen gaf , dat in den
brandewijn niet het minste vergift was ,
doch dat die was aangelengd niet water,
waarin zich eenige Ieideeltjes bevonden ,
welke door filtrering konden weg genomen
worden. Dit verslag strookte geenszins
met de inzigten van het Comité van Veiligheid. Men zond dus Om BERTHOLLET ,
om hem van de onnaauwkeurigheid zijner
analyse te overtuigen , en hem te bewegen een ander verslag op te maken. Vin
dat BERTHOLLET onveranderlijk bij-den
zijn eerste gevoelen bleef, riep ROBESPIERRE op eenen bitteren toon uit : « Hoe,
« mijnheer ! durft gij beweren , dat die
«morsige brandewijn vrij is van vergift ?
BERTHOLLET filtreerde dadelijk een glas
brandewijn in zijne tegenwoordigheid , en
dronk het uit. « Gij zijt vermetel , mijnt' beer ! om dit glas uit te drinken , »
riep de bloeddorstige president van het
Comité op dreigenden toon uit. « Ik durfde
r meer , » antwoordde BERTIIOLLET , « toen
« ik onder het rapport mijnen naam zette.»
Er is geen twijfel aan , dat hij deze stoutmoedige regtschapenheid met zijn leven
zou hebben moeten boeten , zoo het Comité van Publieke Veiligheid destijds zijne
diensten bad kunnen ontberen. De laatste
dagen zijns levens werden verbitterd door
het slecht gedrag en den zelfmoord van
zijnen zoon AMEDÉE BERTIIOLLET , die zich
reeds door zijne scheikundige waarnemingen eenen naam had verworven. In 1822
werd BERTHOLLET door Bene ligte koorts
aangetast , welke eene menigte builen na-
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liet : deze werden weldra gevolgd door
een kankerachtig gezwel van eene ongewone grootte. Als geneeskundige kende
hij zelf het gevaar waarin bij verkeerde,
doch met een kalm gemoed zag hij allengs
den dood naderen. Na een smartelijk lijden , bezweek bij den 6 November, in
den ouderdom van bijkans 74 jaren.
(Annales de chimie ; Journal de physique ; Mémoires de physique et de
chimie de la société d'Arcueil.)
BERTHOQD , (FERDINAND) , de vervaardiger der beste zeehorlogiën , werd
in 1727 te Plancemont in het graafschap
Neufchatel geboren , en was aanvankelijk
tot geestelijke bestemd. Toen hij op den
ouderdom van zestien jaren het raderwerk
van een horlogie gezien had , gevoelde
hij eene onweerstaanbare neiging voor de
werktuigkunde. Hij werd uurwerkmaker,,
en begaf zich , ter verdere oefening in
dit beroep , naar Pars , waar hij in 1745
zijne zeehorlogiën vervaardigde , die grooten opgang maakten. Ook wordt hij voor
den uitvinder van de compensatie (ver
gehouden , eene-efnig)drzholë
zeer vernuftige uitvinding, door welke de
uurwerken van koude en warmte onaf
zijn. Hij schreef over deze kunst-hankelij
verscheidene werken,(Traités d'horlogeries),
die zeer geacht worden. Hij stierf in 1807.
Zijn neef, LOUIS BERTHOUD , heeft de grenzen zijner kunst nog verder uitgezet. Deze
stierf in
1813. (Conversations-Lexicon.)
BERTIN , (ANTOINE) , een der sierlijkste en bevalligste der Fransche minne,
dichters , werd in 1752 op het eiland
Bourbon geboren, en in Frankrijk opgevoed. Hij stierf op St. Domingo, in 1790.
Door het dichtwerkje les Amours, waarin
hij PROPERTIUS tot voorbeeld schijnt genomen te hebben , verwierf hij zich Benen
onderscheidenden naam. Echter vindt men
er zoowel de gebreken als de schoonheden
van den Latijnschen dichter in.
(Dictionary of Biography.)
BERTIN , (THÉODORE) , is de uitvinder van de proeflamp (lampe docimatique),
dienstig om de metalen te toetsen. Omtrent den jare 1792 bragt hij de stenographie (snelschrijfkunst) in Frankrijk in
gebruik. Hij vertaalde verscheidene Engelsche klassieke werken , en overleed in
1819.
(Woordenboek der Zamenleving.)
BERTINAllI, (CARLO ANTONIO),

meer bekend onder den naam van cARLINI , werd in 1713 te Turin geboren,
en was eerst vaandrig , doch verwisselde
den krijgsmansstand voor het tooneel.

Gedurende meer dan veertig jaren was
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bij een der beste kluchtspelers te Parijs.
Ook was hij beroemd wegens zijne vrolijkheid en geestigheid. Hij stierf den
4 September 1783.
(Dictionary of Biography.)
BERWICK , (JAMES FITZJAMES , hertog van) , een natuurlijke zoon van JACO Bus II el) ARABELLA CHURCIIIIILL , zuster van
den hertog van Marlborough , werd den
21 Augustus 1670 te Moulins , in Frankrijk , geboren , en aldaar opgevoed. Hij
diende in 1686 in bet Oostenrijksche leger
bij de belegering van Buda of Ofen, en
werd in 1687 tot graaf van Berwick verheven , en met de orde van den kousenband vereerd. Na den veldtogt van 1687
naar Engeland terug gekeerd , bekwam
hij onderscheidene gewigtige krijgsbedieningen.
Bij het uitbreken van de omwenteling
in 1688 , trachtte de hertog van Berwick
haar tegen te gaan , en vergezelde ver
koning JACOBUS naar Frankrijk.-volgens
In 1689 diende hij in den krijgstogt naar
Ierland, ondernomen om den verdreven
vorst op den troon te herstellen. In 1691
terug gekeerd , trad BERWICK in Fransche
dienst , en bekwam in 1693 den rang
van luitenant -generaal. In 1704 was hij
opperbevelhebber der Fransche troepen
in Spanje, en won den beslissenden slag
van Almanza tegen den graaf van Galway
en den markies DE LAS MINAS. PHILIPPUS
verhief hem nu tot Grande der eerste
klasse , onder den titel van hertog van
Liria en Xerica. In vier volgende veldtoten verdedigde hij met goed gevolg
Dauphiné tegen den hertog van Savoije.
De laatste dienst bewees hij in den successie-oorlog door het bemagtigen van
Barcelona. In 1734 stond hij aan het
hoofd van bet Fransche leger aan den
Ran , en werd den 12 Junij , bij de belegering van Philipsburg , door een' kanonskogel doodelijk gewond. De hertog
van BERWICK was tweemaal gehuwd geweest ; eerst in 1695 met de dochter van
den graaf van Clanrickarde , in 1696 gestorven. Hij had bij haar eenen zoon,
die hem in zijne titels en bezittingen in
Spanje opvolgde. In 1697 huwde hij met
eene nicht van Lord BULKELEY , en werd
in 1709 tot hertog en pair van Frankrijk
verheven. De tegenwoordige hertog van
FITZJAMES is uit dit huwelijk ontsproten.
De hertog van Berwick stond om zijne
uitstekende krijgsbekwaamheden , vooral
in den verdedigenden oorlog , onder de
krijgsbevelhebbers van zijnen tijd , hoog
aangeschreven. MONTESQUIEU prijst zijn
openbaar en bijzonder karakter , en Lord

ten der groote mannen , die ooit geleefd
hebben. Zijne gedenkschriften tot op het
jaar 1716 , door hem zelven geschreven ,
met een vervolg tot op zijnen dood door
den uitgever , alsmede eene schets van
zijn' karakter door MONTESQUIEU, zijn in
1788 te Parijs in 't licfit verschenen,
waarnaar wij derhalve verwijzen.
BESMME of BÈME , een bediende van
het buis van GUISE , beeft zich berucht
gemaakt door het vermoorden van den
admiraal DE COLIGNY. De inwoners van
la Rochelle wilden hem in 1575 koopen ,
ten einde hem te vierendeelen. Hij werd
door BERTHAUVILLE , bevelhebber der vesting waar hij gevangen zat , gedood ,
toen hij op het punt stond , om te ontvlugten.
(Nouvelle Biographie classique.)
BESSA1UON , (JOHANNES Of BISI-

LIUS) , werd in 1389 te Trapezunt , of
volgens BANDINI in 1395 geboren. In 1438
verhief hem de Grieksche keizer JOANNES
PALAEOLOGUS tot bisschop van Nicea, en
zond hem naar Rome, om de vereeniging
der Grieksche en Roomsche kerken te bewerken, waarover men het in 1439 eens
werd. Paus EUGENIUS IV verhief hem tot
kardinaal. Intusschen hadden BESSARION'S
bemoeijingen aan vele zijner landgenooten zoodanig mishaagd , dat hij het raadzaam oordeelde zijn verblijf in Rome te
vestigen. Pius II schonk hem den titel
van patriarch van Konstantinopel. Bij den
dood van NICOLAAS V , stond hij op het
punt om tot paus gekozen te worden ;
doch door de kuiperijën van den kardinaal
ALAIN , die beweerde dat liet voor de
Latijnsche kerk Bene groote schande zou
zijn, indien de Heilige Stoel door eenen
Griek werd ingenomen , ging men hem
voorbij , hetgeen bij den dood van PAULUS II in 1471 andermaal het geval was,
omdat hij weigerde de medewerking daartoe van den kardinaal ORSINI , door eene
onregtvaardige belofte -, in te roepen. BEsSARIaN's dood had plaats te Ravenna in
1472. Hij was een man van talent en
een ijverig bevorderaar der letterkunde.
Zijne werken , over onderscheidene onderwerpen , zijn talrijk. Eenige derzelve
zijn in 't licht verschenen ; andere bestaan
alleen in handschrift. Onder de meest
beroemde rekent men zijne Latijnsche
vertaling van de Memorabilia van xENOPnON ; dat over de Bovennatuurkunde van
ARISTOTELES en zijne verhandeling Contra
cailumniatorem Platonis , een twistschrift
tegen GEORGE van Trapezunt, die ARISTOTELES tot in de wolken verhief , Om PLATO
te vernederen. Deze verhandeling is meer
dan eens herdrukt. BEssARIos wordt niet
DOLLINGBnoKE beschouwt hem als den bes-

BESSIfRES--BETTER.
minder om zijn karakter dan om zijne
bekwaamheden geprezen. Bij de geleerden
verdient hij hoogen lof om zijne vlijt in
het bewaren van het overschot der Griek
letterkunde. Als verzamelaar van-sche
handschriften was hij onvermoeid , en nies
minder om dezelve door afschrijving te
vermenigvuldigen. Een Catalogus van de
Grieksche werken, welke hij bezat, en
van de boeken door hem geschreven ,
vindt men in TOMASINI'S Bibliothecae Ve-

netae , etc. Utini 1650.
(II0DY , de Graecis Illustribus ; Biographie Universelle.)
hertog van Istria , een beroemd Fransch
maarschalk , werd in 1769 te Pressas in
het departement der Lot geboren. In I790
trad hij bij de constitutionele lijfwacht
van LODEWIJK XVI in dienst , ging in
1792 tot het legioen der Pyreneën over ,
en woonde den veldtogt tegen Spanje bij,
waarin hij zoozeer door dapperheid uitblonk , dat hij tot kapitein werd benoemd.
Als bevelhebber van de cavalerie en de
consulaire lijfwacht , besliste hij bij den
slag van Marengo , door eenen meesterlijken aanval , den aftopt der Oostenrijkers. Te midden van de hitte der ver
hij eene edele daad ,-volgin,ert
die hem bij het gansche leger in eere
bragt. In het gewoel van den strijd eenen
verminkten Oostenrijkschen ruiter bemerkende, die zijne armen naar de Franschen
uitstrekte en bad hem niet te vertrappen , commandeerde BESSIÈRES : « Ouvrez
BESSIÈRES, (JEAN BAPTISTE),

vos rangs, soldats , épargnez ce brave. »
(Soldaten , opent de gelederen ; spaart
dezen dappere) , en BEAUHARNAIS dit commando aan zijne ruiters herhalende , bleef
de jongeling werkelijk gespaard. Niet alleen in Italië , maar in Egypte , te Austerlitz , Jena en Eylau , in Spanje en
Rusland , overdekte BESSIÈRES zich met
roem. Hij sneuvelde in een gevecht hetwelk den slag van Lutzen vooraf ging;
een kogel trof hem in de borst, en maakte
aan zijn leven spoedig een einde. Om
het leger niet te ontmoedigen , werd zijn
dood den ganschen dag verzwegen. NAPOLEON was door smart ter neder gedrukt ;
want hij verloor in hem een' zijner bekwaamste officieren en zijnen besten vriend,
dien hij altijd zijn onbepaald vertrouwen
had geschonken. BESSIÈBES stierf arm,
weshalve NAPOLEON , bij uitersten wil , aan
zijne zonen 100,000 Franken heeft ver m aakt.

(Conversations-Lexicon.)

BETHENCOURT , (JEAN DE) , een be-

roemd avonturier , van eene adellijke familie , in de veertiende eeuw in Normandië
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geboren , was kamerheer van KAREL VI.
Ten einde aan de verdeeldheden , die
Frankr ijk verscheurden, geen deel te heb
trachtte bij de Canarische Eilanden-ben,
te bemagtigen. Dit voornemen volbragt
hij aan het hoofd van eenige stoutmoedige
gasten , en werd door HENDRIK III , koning
van Aragon , als opperheer dezer eilanden
erkend. Hij stierf op zijne landgoederen
in Normandië, in het jaar 1425. In het
woordenboek van MoRÉRI komt hij zelf als
koning der Canarische Eilanden voor.

(Dictionnaire historique et bibliographique.)
BETHLEN LABOR, (GABRIÉL), de
zoon eens armen Protestantschen edelmans , in Zevenbergen , stond in gunst bij
den vorst des lands GABRIËL BATTORI , dien
hij onttroonde, en in 1613 opvolgde. In
1618 veroverde hij Hongarije, nam den
titel van koning aan , en viel in Oostenrijk
en Moravië , waaruit hij echter door TILLY
werd verdreven. Hierop volgde een ver drag , waarbij hij van al zijne veroveringen
in Hongarije afstand deed ; doch hij bleef
tot aan zijn' dood (1629) opperheer van
Zevenbergen. Bij zijn testament beval hij
zijn land en zijne kinderlooze weduwe
(cene geborene prinses van Brandenburg)
in de bescherming van keizer FERDINAND II
aan , benoemde den Turkschen keizer tot
uitvoerder van zijnen laatsten wil , en
vermaakte ieder hunner een fraai paard
met een kostbaar tuig en 40,000 dukaten.
(Dictionary of Biography.)
BETTERTON, (THOMAS). Deze beroemde tooneelspeler werd in Augustus
1635 te Londen in Tothill-street geboren.
Zijn vader was onderkok van KABEL I,
en plaatste zijnen zoon bij een' boekverkooper RHODES , in den Bijbel. In 1659
kreeg RIIODES , die kleerbewaarder was geweest van den schouwburg in Blackfriars,
vrijheid voor Bene troep tooneellisten ,
om in den schouwburg van Drury-lane
te spelen , en hier begon de vier en
twintigjarige BETTERTON zijne loopbaan als
tooneelspeler , behalende in verscheidene
stukken van BEAUMONT en FLETCIIER , toen
liet meest in zwang , grooten roem. CIBBEa
zegt ons, dat het blozend gelaat van
BETTERTON , wanneer hij de hevige aandoeningen van verbazing en schrik moest
uitdrukken , zoo wit werd als zijn halsdoek. Vooral in stukken van SIIAKSPEAR$
oogstte hij hoogen lof in. In 1670 huwde
hij eene tooneelspeelster , SAUNDERSON geheeten , eene beminnelijke vrouw , die
in haar vak insgelijks groote verdiensten
had. In 1695 opende BETTERTON eenen

nieuwen schouwburg in Lincoln's-Inn Fields;
doch hiermede maakte hij op den duur

slechte rekening. Bij aanhoudendheid met
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jicht gekweld , moest hij van het toonee! afzien. Op Dingsdag den 13 April
1710 zou hij in eene voorstelling, welke
te zijnen voordeele werd gegeven , nog
eens optreden in de beroemde rol van
Melantius , in het treurspel de Maagd.
Groot was zijne onrust toen hij een paar
dagen te voren tegen eenen nieuwen
aanval van podagra had te kampen. Hij

leen weten wij, dat hij een visscher was
te Biervliet , alwaar hij in 1397 is overleden. Toen de Nederlanders bij eenen
brief van 28 September 1295 van EDUARD I
vrijheid hadden bekomen , om op de Engelsche kusten ter haringvangst te gaan,
bekwam men nu en dan eene ontzettende
menigte van dit smakelijk zeebanket ;
doch het moest spoedig opgebruikt of als
beproefde eenige uitwendige middelen om bedorven weg geworpen worden. Aan
het zwellen zijner beenen tegen te gaan; BEUKELSZOON te Biervliet komt de eer toe,
dit gelukte in zoo verre , dat hij het too- omtrent de helft der veertiende e^nw,,
neel kon betreden met den eenen voet het kaken en pakken van den haring,
in eene pantoffel
BETTERTON vervulde
zoo niet het allereerst uitgevonden, ten
zijne rol voortreffelijk , oogstte nieuwe minste tot dien hoogen trap van volkolauweren in , maar moest eenige dagen later menheid gebragt te hebben , dat de Hol
deze onvoorzigtigheid met den dood boeEuropa voor-landscherigo
ten. Het aangewende geneesmiddel had den besten werd gehouden. Hij opende
de kwaal naar bet hoofd gedreven , en hierdoor inderdaad voor zijn vaderland
sleepte hem op den ouderdom van vijf eene goudmijn , die weleer jaarlijks milen zeventig jaren naar het graf. « Zulk lioenen schats in het land bragt. Geen
« een tooneelspeler als BETTERTON, » zegt w onder dus dat keizer KAREL V in het
de Tatler van den 4 Mei No. 167 , « ver jaar 15 56 zich opgewekt gevoelde , om
dient met geen' minderen eerbied ge--« met zijne zuster MARIA , koningin van
« noemd te worden dan Roscius onder de Hongarjë en de koningin van Frankrijk
het graf van BEUKELSZ te bezoeken , en
« Romeinen ! »•
zijner ziel alle zaligheid toe te wenschen.
(COLLEY CIBBER'S Lives and apology;
Companion to the play-house ; Bio- Nog vindt men in de kerk te Biervliet ,
graph. Dram.; Sir RICHARD STEELE en (thans een dorp tot de provincie Zeeland
.

ADDISON

behoorende , maar voorheen eene groote

in den Tatler.)

BETTINELLI, (SA4YERIO),

een sier - bloeijende stad), een geschilderd glasraam,

lijk ltaliaansch schrijver , werd in 1718
te Mantua geboren , en studeerde te Bologna , waar hij , in 1736 , de Jezuïtenorde omhelsde. Gedurende eenige jaren
had hij het bestier over het collegie voor
adellijken te Parma , en werd later hoog leeraar in de welsprekendheid te illodena.

Hij vervolgde zijne letterkundige loopbaan
tot aan zijnen dood , die in 1808 te

Mantua plaats bad. Zijne werken beslaan
24 deelen t2mo. , waarvan er vijf uit
treurspelen en gedichten bestaan. Het
leven van BETTINELLI , die ruim negentig
jaren oud werd , is vooral opmerkelijk,
omdat hij met onderscheidene opvolgende
geslachten van geleerde mannen in naauwe
betrekking heeft gestaan , en hij , als ware
het , de schakel is tusscben de Italiaansche
letterkunde der achttiende en die der negentiende eeuw. BETTINELLI's Risorgimento,
(eerre geschiedenis der wetenschappen en
letteren , loopende van de negende eeuw
tot op die der MEDICISSEN) is het voor

werk , dat zijnen letterkundigen-namste
roem zal staande houden.
(UGONI , della Letteratura Italiana.)
BEUKELSZ. (WILLEM). Onder de

weldoeners van ons dierbaar vaderland
mogen wij veilig WILLEN BEUKELSZ noemen.
De geschiedenis , nalatig op dit punt,
vermeldt ons zijn geboortejaar niet. Al-

hetwelk aan zijne vinding herinnert. BEU
voerde in zijn wapen twee kaak--KELSZ
messen. Vader CATS gedenkt dezen nuttigen staatsburger in de volgende regelen:
Nog heeft hier(1) zeker man een dienstig stuk gevonden,
Dat ire den ouden tijd geen visschors ooit verstonden,
Het was een noodig werk, en niet voor ons alleen,
Het baat tot heden toe de wereld in 't gemeen.
De haring dien men ving en kon niet lange duren,
En scheen maar kost te zijn voor onze nageburen;
Want zoo men dezen visch houdt weinig dagen lank,
Zoo wordt hij gansch onnut en is maar enkel stank.
Maar ssUKELsz heeft vooreerst den haring leeren kaken,
Dat is van allen slijm den visch gezuiverd maken;
En als dat was gedaan, zoo nam hij matig zout,
Dat alle ding bewaart en in zijn wezen houdt;
Dat strooid' bij in een vat , en daaruit is begonnen
Te pakken dezen visch in wel gemaakte tonnen:
Een stuk van groot gebruik, want daaruit is geschied
Dat ook het verste land zijn' nutteiz vond geniet.
Wel ,suKzLsz! wees gegroet; uw graf dat dient verbeOpdat uw goede naam hierna Lou mogen leven. (ven,
Het is een oud gebruik, hij dient te zijn vereerd,
Die aan onkundig volk bekwame dingen leert.

(KoK , Vaderlandsch Woordenboek ; a.

, Algemeen
aardrjkskundig Woordenboek.)
BEUNIrGEN , (KOENRAAD A , een
VAN WIJK ROELANDSZOON

schrander staatsman , werd in den jare
1622 te Amsterdam geboren. Hij studeerde
in de regten aan de hoogeschool te Leyden , en werd met zijn een en twintigste
jaar secretaris zijner geboortestad. In 1650
legde hij dit ambt neder, en begaf zich
(1) Te ,Biervliet.

BEVER --BEVERNINGK.

naar Rhijnsburg , om zich aldaar , in het
gezelschap der collegianten , met godsdienstige bespiegelingen bezig te houden.
Zijne leefwijze was destijds z00 streng,
dat hij jaarlijks niet meer dan veertig
gulden verteerde. Zijne gesprekken en
oefeningen met den bakker OUDAAN , met
BREEK en meer anderen , hadden meestal
betrekking op de Openbaringen van JOANNES en bet duizendjarig rijk. Nadat hij
ruim een jaar aldaar had vertoefd, keerde
hij naar Amsterdam terug , werd pensionaris dier stad , en speelde weldra eene
gewigtige rol op het staatstooneel. Als
afgezant der Staten beurtelings aan het
hof van Zweden , Denemarken , Engeland
en Frankrijk , betoonde hij zich als een
man van vlug vernuft en schrander oordeel. In 1672 , toen de Franschen reeds
een groot deel van ons vaderland hadden
overheerd , deed hij de schandelijke onder
Frankrijk , waarbij 's lands-handeligmt
waardigheid en onafhankelijkheid op het
spel stonden , af breken. Schoon vroeger
tegen het huis van Oranje ingenomen ,
ondersteunde VAN BEUNINGEN nu hartelijk
de maatregelen van WILLEM III , welke
het vaderland van den rand des ondergangs hebben gered. Naderhand echter
begon hij de inzigten van WILLEM III te
mistrouwen en te dwarsboomen. De twist
liep zoo hoog , dat men in 1684 vreesde,
dat Amsterdam door belegering of zelfs
bombardement zou gedwongen worden,
om in de werving van krijgsvolk toe te
stemmen. Een aanslag op het leven van
VAN BEUNINGEN , door den gewezen schepen
van 's Gravenhage , JAN VAN BANKIIEIM , (die
in 1672 veel tot den moord van het edel
broederpaar JOHAN en CORNELIS DE WITT
had toegebragt) werd gelukkig verijdeld (1) .
In 1686 ontsloeg VAN BEUNINGEN zich van
alle bewind , verloor een aanzienlijk kapitaal bij eenen ongelukkigen handel in
aandeelen der Oost - Indische Maatschappij ,
en « de man , van Wien men gezegd had,
« dat hij als een tweede JosuA , de schit« terende gelukzon van LODEWIJK had doen
« stilstaan , » verviel tot krankzinnigheid.
De denkbeelden zijner jeugd bestormden
(1) Deze snoodaard begaf zich met zijn' zoon in
eene toeslede naar het huis van den burgemeester
VAN BsLTINIGEN, hebbende vooraf vier of vijf stevige gasten, in mantels gewikkeld , voor het huis
doen post vatten. VAN BANKOESM meldde zich nu
aan, om den burgemeester te spreken, doch werd
afgewezen en vertrok. Intusschen bleven zijne handlangers op de wacht, en zoodra de doctor ns snee
uit het huis kwam , werd deze door drie onverlaten
aangevallen, maar nog tijdig door een' hunner herkend. Via BSNKHBIM zich hij eenen pakker schuil
houdende , werd opgespoord , en door den schout
ETS ELBERTs en drie dienaren der justitie in hechtenis genomen. Naar den Haag gevoerd , overleed
hij aldaar voordat zijn regtsgeding was afgeloopen,
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hem andermaal ; het duizendjarig rijk van
CHRISTUS , hetwelk de aarde in een nieuw
Eden zou herscheppen , bragt zijn hoofd
zoodanig in verwarring , dat hij B enige
zendbrieven , vol onzin , liet drukken.
Bewusteloos van zich zelven overleed hij
den 20 October 1693. Naast JOHAN DE
WITT en VAN BEVERNINGII was VAN BEUNINGEN
de grootste staatsman zijner eeuw , en
het strekt hem tot geen geringen lof, dat
de Fransche gezant D'ESTRADES , die alle
middelen van verleiding had in het werk
gesteld , moest getuigen , dat VAN BEUNINGEN met BEVERNINGII en de broeders DE
WITT , staatslieden waren , voor geese omkooping vatbaar.
(BURNET , TEMPLE , D'ESTRADES , D'AVAUX ,
AITZEMA

en VALKENIER , Verwart Eu-

ropa.)
BEVERLAND , (ADRIAAN) , werd in
het midden der zeventiende eeuw te Middelburg geboren. Hij was een leerling van
voSslus en doctor in de regten. Verscheidene zijner geschriften, behelzende eene
dubbelzinnige voorstelling van den zon
dien-denval,brgthoneva
tijd in heftige beweging. Zijn werk Peccatum originale werd in den Haag verbrand , hij zelf in hechtenis genomen , en
niet dan tegen eene zware geldboete ontslagen. Nu schreef hij De stolatae virginitatis jure lucubratio , een geschrift dat in
onkuischheid het vorige nog overtrof. Kort
daarna stak hij over naar Engeland , waar
hij onder de godgeleerden vele bestrijders
vond , gelijk zulks blijkt uit de vuile
smaadschriften , die hij tegen verscheidene
hoofden der Engelsche kerk in de wereld
zond. Eindelijk herriep hij zijne afdwalingen in een werk getiteld : De fornica-

tione cavenda admonitio , Londen 1697 ,
in 8vo. Na als een dwaas geleefd te hebben , stierf hij krankzinnig in 1712. Hij
verbeeldde zich door twee honderd mannen vervolgd te worden , die zijnen ondergang hadden gezworen. Bij de vele
vijanden, die hij zich had berokkend, stond
hij ook met de aanzienlijkste mannen van
zijnen tijd in vriendschappelijke betrek
Zijne gezamenlijke werken behooren-king.
tot de bibliographische zeldzaamheden.

(Biographie du royaume des Pays -Bas.)
BEV ERNINGK, (HIERONYDIIIS VAN) ,

een beroemd staatsman , zag den 25 April
1614 het eerste levenslicht te Gouda. Hij
was afkomstig uit een voornaam Pruissisch
geslacht. Zijn grootvader JOHAN VAN BEVER
diende met lof in het Nederland--NIGK
sche leger tegen de Spanjaarden , en zijn
vader, MELC}IIOR VAN BEVERNINGK , die mede
den krijgsmansstand had omhelsd , begaf
zich in den echt niet SIBILLA $TANDERT ,
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eene beminnelijke Vrouw van burgemeesterlijke afkomst. In 1645 werd HIERONYMUS VAN BEVERNINGK lid van den raad zijner
geboortestad , en in 1668 bekleedde bij de
waardigheid van burgemeester. Reeds in
1646 verscheen bij van wege Gouda in
de vergadering der Staten van hol/and,
en werd weldra de ziel van alle staatkundige onderhandelingen. Als buitengewoon
afgezant van Nederland voor den Engelschen protector CROMWELL verschijnende,
trachtte hij dezen te overtuigen , dat beide
republieken , in de dierbaarste belangen van
de godsdienst en vrijheid op het naauwst
verbonden waren ; dat zij elkander zouden
vernielen , terwijl zij tot elkanders behoud
moesten arbeiden. Den 28 April 1654
Sloot CROMWELL met onzen staat den vrede.
Ook was VAN BEVERNINGK een der voornaamste onderhandelaren , die den alge
vrede in 1678 tot-menlNijgsch
stand bragten. Na dien tijd leefde hij in
stille rust op zijn landgoed Oud-Teilingen,
ook wel Lokhorst genaamd , een klein
uur van Leydcn , waar hij zich met letterarbeid en het aankweeken van vreemde
planten en gewassen onledig hield. Hij
besteedde aanmerkelijke sommen , om uit
verre landen de zeldzaamste planten te
bekomen , die hij zelf beschreef en zorg
liet af beelden. LINNAEUS , sprekende-vuldig
van de tropceolum majus zegt , dat men
aan- BEVERNINGK de invoering van deze
schoone plant in Europa verschuldigd is.
BEVERNINGK overleed den 30 October 1690,
in den ouderdom van zes en zeventig
jaren , zonder kinderen uit zijn huwelijk
met JOIIANNA LE CILLON na te laten. In de
St. Janskerk te Gouda , vindt men een
gedenkteeken ter eere van dezen grooten
Nederlandschen staatsman opgerigt.
( VAN KAMPEN , Karakterkunde der Nederlandsche Geschiedenis.)
BEVERWIJK., (JOHAN VAN) , den
37 November 1594 te Dordrecht geboren ,
had den beroemden GERARDUS JOHANNES
vossIUS tot leermeester in de Grieksche
en Latijnsche talen. Reeds op den ouder dom van zestien jaren vertrok hij naar
de hoogeschool te Leyden , en oefende
zich aldaar in de geneeskunde en fraaije
letteren. Later bezocht hij Frankrijk
en Italië , en verkreeg te Padua den
graad van bled. Doctor. Hierop bezocht
hij Bazel en Leuven , en zette zich eindelijk in zijne geboorteplaats neder , waar
hij tot stadsdoctor en lector in de heel-

kunde benoemd werd. Sedert bekleedde
bij met roem onderscheidene waardigheden ; want hij was niet alleen geneesheer,
maar ook meester in de vrije kunsten,
en niet onervaren in de regtsgeleerdbeid

en staatszaken. Hij overleed den 19 Januarij 1647. Onder zijne geneeskundige
werken vermelden wij slechts zijn Schat
der gezondheid en ongezondheid , en onder
zijne letterkundige geschriften, de uitnemendheid der vrouwen. Ook heeft hij
eenige gedichten in het Nederduitsch ,
Latijn en Grieksch nagelaten. Op zijne
zerk leest men in het Latijn het volgende
grafschrift van onzen beroemden DANIEL
HEINSIUS :
Lex hie medendi, sanitas regula,
Salus salutus civium, vitae artifex,
Nortis fugator sedulus , victor suae,
Scriptus superstes ipse post mortem sibi ,
Dordrechti Apollo et Aesculapius jacet (1).
(KOK,

Vaderlandsch Woordenboek.)

BEWICK , (JOHN en THOaLAS), deden
de houtgraveerkunst , die in hunnen tijd
tot den laagsten trap vervallen was , herleven. Zij woonden te Newcastle aan de
Tyne , waar zij in 1790 eene geschiedenis
der viervoetige dieren in 't licht gaven ,
welke in 1797 gevolgd werd door eene
geschiedenis der Britsche vogelen. Jom
BEwICK overleed in 1795 , en zijn broeder
THOMAS in 1828.
BEZA, (THEODORIIS), een uitstekend godgeleerde der gereformeerde kerk ,
doorgaans bekend onder den naam van
BEZA , wiens eigenlijke naam was THEODORE DE BEzE , werd in '1519 te Vezelai , eene kleine stad in Frankrijk ,
geboren. Zoodra hij gespeend was , werd
hij naar Parijs gezonden , en toevertrouwd aan de zorg van eenen oom
NICOLAS DE BEzE , die raadsheer was in
het parlement van Parijs. De oorzaak
van de vroegtijdige verwijdering zijner
ouders is onbekend. Deze oom voedde
hem liefderijk op , en voordat hij den
ouderdom van tien jaren had bereikt,
kreeg hij MELCIIIOR WOLMAR , een' geleerd
Duitscher en zeer bedreven in de Griek
taal-, tot onderwijzer. Toen WOLMAR-sche
tot professor der hoogeschool te Bourges
werd benoemd , volgde BEZA hem derwaarts , en bleef zeven jaren aan zijne

leiding toevertrouwd. Gedurende dien tijd
maakte BEZA verbazende vorderingen, doch
bekende naderhand dat hij aan WOLMAR
nog grooter dank verschuldigd was , wijl
deze hem doortrokken had met de kennis
der ware godsvrucht , geput uit de zuivere bron van het woord Gods. Op den
(1) Een onzer geachtste vrienden heeft de goedheid gehad dit grafschrift te vertolken , niet bij
-voegin,
dat de zin hoofdzakelijk deze is;
Hier ligt de Dordsche Apol en Aesculaap in 't graf,
Die aan geneeskunst wet, en lijders 't leven gaf;
Do dood, dien bij bestreed, koos voor hem 't hazepad,
Daar bij door zijn geschrift Bich aely' vereeuwigd had.
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ouderdom van twintig jaren , behaalde BEZA van Dreux tegenwoordig , niet als krijgsdoor zijne Latijnsche gedichten (Juvenilia) man , maar als geestelijk herder van den
eenen onbenijdbaren roem. Zij muntten prins van Condé. Naar Genève terug geuit in sierlijkheid , doch tevens heerschte keerd , werd hij , bij het overlijden van
in dezelve eene teugellooze weelderigheid, CALVIJN , niet Wien hij steeds in naauwe
welke zijne vijanden hem naderhand tot vriendschap had geleefd , tot hoogleeraar
verwijt deden verstrekken. Schoon BEZA in de godgeleerdheid aangesteld. Van nu
niet tot den geestelijken stand behoorde , af werd BEZA als liet hoofd der Calvinisten
genoot hij echter de inkomsten van twee beschouwd. Na de Parijsche Bloedbruiloft
beneficiën , die hem jaarlijks 700 gouden in 1572 , verleende BEZA aan de Proteskroonen opbragten. De dood eens ouderen tantsche vlugtelingen krachtdadige hulp en
broeders vermeerderde nog aanmerkelijk bescherming. Volgens LA FAYE onderhield
zijne inkomsten , en een oom , die abt hij vijftig uitgewekene geestelijken , geduwas van Froidmond , wilde daarenboven rende drie jaren , vooral uit bijdragen ,
dit geestelijk ambt , 15,000 Livres 's jaars welke door zijne bemoeijingen in Engeopbrengende , ten zijnen behoeve neder - land , Duitschland en Frankrijk werden
leggen. Onder zulke omstandigheden was ingezameld. Na een ongewoon werkzaam
BEZA , in eene stad als Parijs , aan groote
leven , bezweek BEZA onder den last der
verleiding blootgesteld , en , om zich voor jaren , doch behield tot de laatste oogengrove uitspattingen te behoeden , verbond blikken het onbelemmerd gebruik zijner
hij zich heimelijk aan eene vrouw van geestvermogens. Tegen het einde van zijn
aanzien , welke hij later openlijk als zijne leven , werd hij dagelijks door ten minste
echtgenoot erkende.
twee der geestelijken van Genève opgeIn de maand October begaf BEZA zich past , " en van tijd tot tijd bewezen hem
naar Genève , waar hij de leerbegrippen al de geestelijken dier stad deze ongewone
van CALVIJN omhelsde , op wiens aanhou - eer. BEZA stierf den 13 October 1605.
den hij CLEMENT MAROT'S vertaling der LA FAME heeft een belangrijk verhaal zijner
psalmen in het Fransch voltooide. MAROT laatste oogenblikken gegeven , alsmede Bene
had vijftig psalmen vertaald , zoodat BEZA lijst van zijne werken , die negen en vijf
er honderd heeft bijgevoegd. Intusschen
getal en thans bijkans vergeten zijn. -tign
was hij tot professor in het Grieksch aan
(ANTONIUs FATES , de Vita et Obitu BEhet collegie te Lausanne benoemd , welk
ZAE ; BAYLE.)
ambt hij tien jaren lang bekleedde. BEZA
BEZOUT , (ÉTIENNE) , een beroemd
schreef nu zijne bekende verhandeling De wiskunstenaar , werd den 31 Maart 1730
haeretieis a Civili ]Jlagistratu puniendis, te 1\ einours geboren.. Bij schreef versclheiten einde CALVIJN en de regering van Ge- dene leerboeken over wiskundige weten
nève wegens het verbranden van SERVETUs
menigmaal zijn herdrukt.-schapen,di
te regtvaardigen. Verdienstelijker was zijne Ook was hij examinator in de 'n iskunde
vertaling van het Nieuwe Testament in aan de koninklijke scholen voor de marine
het Latijn , welke in 1557 te Parijs bij en artillerie. De volgende trek kenschetst
R. STEPHENS gedrukt werd. In I559 keerde
hem als een' man van moed en een'
BEZA naar Genève terug , waar hem , op
vriend van verdienstelijke jongelingen.
CALVIJN'S aanzoek , het burgerregt werd
Schoon BEZOUT nimmer de kinderziekte had
aangeboden. Kort daarna werd hij aan - gehad , waagde hij zich aan het ziekbed
gesteld , om dezen merkwaardigen hervor- van twee jonge lieden , die door de kinmer in zijne voorlezingen over de godge- derpokken waren aangetast , en in hunne
leerdheid bij te staan. Twee jaren later bevordering een geheel jaar ten achteren
nam BEZA ijverig deel aan de zamenkomst zouden geraakt zijn , bijaldien BEZOUT hun
te Poissy , om eene verzoening tusschen in dezen toestand niet het examen had
de Protestanten en de Katholijken in afgenomen.
(Dictionary of Biography.)
Frankrijk te bewerken. In Januarij 1562
werd er een verdrag getroffen , en BEZA
BIXNCHINI , (FRANCESCO) , een uit
door CATIiARINA DE MEDICIS uitgenoodigd om
oud -stekndIalichwustern
In Frankrijk te blijven , voorwendende,
werd den 13 December 1662-heidknr,
dat zijne tegenwoordigheid strekken zou, te Verona geboren , en studeerde te Paom de rust te handhaven , en het land dua , waar hij door den vermaarden SloNzijner geboorte toch de meeste aanspraak TANARI in de wiskunde werd onderwezen.
had op zijne diensten. BEZA liet zich over- Tevens maakte hij groote vorderingen in
halen , en predikte soms openlijk in de de oude letterkunde , en begaf zich , ter
voorsteden van Parijs. Doch de vijande- verdere oefening daarin , naar Rome , waar
lijkheden tusschen de beide partijën weldra de kardinaal PIETRO OTTOBONI hem tot zijn'
weder uitbrekende , was BEZA bij den slag bibliothekaris aanstelde. In 1689 werd
11")
I.
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deze kardinaal , onder den naam van
, tot paus verheven , die
nu BIANCHINI in staat stelde , om onbekommerd voor de wetenschappen te leven.
In 1697 verscheen het eerste deel zijner
algemeene geschiedenis : 1 storia universale

ALEXANDER VIII

provata coi rnonumenti e figurata coi simboli degli antichi, 4to. Rome 1697. Dit
werk vangt aan met de eerste oorkonden,
welke wij van de Oostersche volken bezitten , en loopt tot de verwoesting van
het Assyrische rijk , onder SARDANAPALUS.
De schrijver behandelt de Babyloniërs ,
de Arabieren , de Pheniciërs en hunne
volkplantingen , de Egyptenaren , de Ethiopiërs , de Grieken , de Etruskers , enz.
BIANCHINI grondde zijne geschiedenis niet
zoo zeer op schriftelijk gezag als wel op
de gedenkteekenen van vroegeren tijd ,
die men in verschillende oorden der were l d heeft gevonden. Ook vloeit dit werk
over van wetenswaardige zaken , opgeluisterd door fraaije platen. In 1703 door
paus CLEMENS XI naar Napels gezonden ,
werd BIANCHINI in het voortzetten van dit
werk gestoord , dat onvoltooid is ge-

bleven.
In het jaar 1726 werden bij den Appiaanschen weg (via Apple) buiten Rome ,
drie grafkamers van de bedienden en
vrijgelatenen van keizer AUGUSTUS en zijne
gemalin LIVIA ontdekt. Slechts één dezer
drie vertrekken, van aarde en puin gezuiverd zijnde , werd door BIANCHINI naauwkeurig onderzocht. beeksen van smalle
nissen , als duivennesten , de eene rij
boven de andere-, liepen langs de vier
muren der kamer ; elke nis bevatte twee
of meer ollae cinerarice , of kleine aarden
kruiken , waarin de asch der dooden werd
bewaard. Boven de nissen bevonden zich
tafeltjes , met de namen en bedieningen
der personen wier overblijfselen zich in de
urnen daaronder bevonden. BIANCHINI geeft
van sommige derzelve beschrijvingen , welke
over de gewoonten en huisselijke gebruiken der Romeinen veel licht verspreiden.
Verscheidene dezer berigten hebben betrekking op de vrouwelijke bedienden van
LIVIA. BIANCHINI vond meer dan 1000
aschkruiken in deze kamer. Een ander
gebouw van denzelfden aard werd eenige
jaren vroeger ontdekt in eenen wijngaard
bij den Appiaanschen weg , eene halve
mijl digter bij Rome. Hetzelve bestond
insgelijks uit drie kamers , met ten minste
3000 urnen van de bedienden en vrijgemaakten van AUGUSTUS. FABBRETTI heeft
daarvan Bene beschrijving gegeven. De
namen in de opschriften voorkomende,
duiden personen aan uit alle deden des

grafgestichten voor de slaven en vrijgelatenen van AUGUSTUS en zijne gemalin LIVIA
gevonden , waaruit men kan opmaken ,
hoe verbazend groot destijds het aantal
bedienden was , dat de voornaamste geslachten van Rome er op nahielden , om
staat te voeren. BIANCHINI heeft de beschrijving van de kamer , door hem onderzocht , uitgegeven onder den titel van

Camera ed inscrizione sepolcrali dei liberti ,
servi , ed u f ciali della casa di AUGUSTO
scoperte nella via Apple , ed illustrate con
le annotazioni di Monsignore FRANCESCO
BIANCUINI , Veronese , l'anno 1726 , fol.
Roma, 1727.
Terwijl BIANCHINI bij dag de grafkamers
onderzocht , bevond bij zich des nachts
op zijn observatorium. De planeet Venus
was het hoofddoel zijner beschouwingen
Een naauwkeurig onderzoek der vlekken
van deze planeet , stelde hem in staat om
den tijd harer omwentelingen te bepalen.
De uitslag zijner waarnemingen werd publiek gemaakt , onder den titel van Hes

-peritPhosnvacem,si
obseruationes circa planetam Veneris , a
F. BIANCIIINO , S. D. N. Papae Praelato
Domestico. Romae , 1728. Hij droeg dit
werk op aan JoAO V , koning van Portugal , die hem een fraai telescoop en een

aanzienlijk geschenk in geld toezond. Bi ANCHINI overleed den 2 Maart 1729 te
Rome. Zijne geboortestad Verona, heeft
in de hoofdkerk aldaar een sierlijk gedenkteeken te zijner gedachtenis opgerigt.
Zijne werken zijn talrijk , en dragen blijken van groote geleerdheid. Hij was hoogst
eenvoudig in zijne leefwijze en zonder
eerzucht. Zijn eenigste genoegen was de
studie. MAllUCHELLI en MAllOLENI hebben
uitvoerige levensbeschrijvingen van BIANCHINI gegeven , in welke tevens Bene uitgebreide opgave zijner werken gevonden
wordt.
BUS , een der zeven wijsgeeren , de
wijzen van Griekenland geheeten. Het jaar
zijner geboorte en van zijnen dood is onbekend , doch uit HER0D0TUS blijkt het ,
dat hij in de zesde eeuw vóór CHRISTUS
heeft gebloeid. Hij werd geboren te
Priëne , eene der voornaamste steden van
Ionië ; zijn vader heette TEUTAMUS. Men
vindt weinige bijzonderheden van BIAS Opgeteekend , doch hetgeen wij van hem
weten strekt hem tot eer. Deze wijsgeer
eenige voorname Messenische meisjes, welke
gevangen waren genomen , gekocht heb
voedde die op alsof zij zijne-bend,
eigene dochters geweest waren ; eindelijk
zond hij haar zonder eenig losgeld , met
Bene huwelijksgift aan hare ouders terug.
Romeinschen rijks. Men heeft nog andere BIAS zeide , dat liet beter is scheidsman te
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zijn tusschen vijanden dan tusschen vrien- voorlazen. Op zekeren dag gebeurde het ,
den , wijl een der vijanden dan zeker in dat de leerling , welke deze taak moest
een' vriend verandert , en in het tegenge- vervullen , afwezig was. BICIIAT trad russtelde geval een der vrienden ligt onze tig voor, en bood aan , diens plaats te
vijand wordt. Ook was hij beroemd we- vervangen. Zijne schets was duidelijk ,
gens zijne schranderheid in het bepleiten naauwkeurig , volledig , en werd bedaard
der zaken van verongelijkten. Zijn dood en eenvoudig voorgedragen . DESAULT zulks
viel voor nadat hij op hoogen ouderdom van zijn' ambtgenoot vernomen hebbende,
voor een' ongelukkige zegevierend eene zond om BICHAT , die hem door zijne antregtszaak had behandeld. Nadat hij niet woorden zoodanig verrukte , dat hij hem
kracht en klem had gesproken, verborg kort daarna als zijnen zoon aannam , en
hij het hoofd aan den boezem van zijnen tot zijnen opvolger bestemde. DESAULT
kleinzoon , en toen de vergadering zou twee jaren later gestorven zijnde , beuiteen gaan , bevond men dat hij reeds zorgde de dankbare leerling Bene naauwden geest had gegeven. Zijne medebur- keurige uitgave van de werken zijns liefgers bezorgden hem op algemeene kosten derijken meesters. Tevens opende BICHAT
eene statelijke uitvaart , en stichtten hem eene school voor anatomie , physiologie en
ter eere eenen tempel , dien zij Teulanium chirurgie , en veroorloofde zich dag noch
noemden. Er bestaan drie verzamelingen nacht rust. Zijn gestel , dat niet sterk
van de gedenkspreuken der zeven wijzen ; was , kreeg daardoor eenen hevigen schok ,
twee derzelve worden toegeschreven aan en weldra werd hij in zijnen brandenden
DEMETRIUS PIIALERUS en SOSIADES , en de
ijver gestuit door eene bloedspuwing ; doch
derde aan een' onbekenden schrijver. Dio- zoodra hij meende , dat alle gevaar geGENES LAËRTIUS en PLUTARCHUS halen onder weken was , hervatte hij weder zijne afscheidene spreuken dezer Grieksche wijzen gebrokene bezigheden. Geene waarschuaan , die niet in deze verzamelingen voor- wing van vrienden kon hem in zijnen
komen. De volledigste collectie dezer ge- arbeid doen vertragen. Op zekeren dag
denkspreuken is van JoII. CONR. ORELLI , dat hij langer dan gewoonlijk in een laag ,
in zijne Opuscula Graecorum veterum sen bedompt vertrek , vol bedorvene uitwase, en ver--teniosamrl,Lpzg189 mingen van dierlijke zelfstandigheden , had
taald in DILTHEY's Fragmente der sieben vertoefd , viel hij van de trappen van liet
Weisen , Darmstadt 183 5.
Hotel Dieu , en bekwam eene wond aan
(BRUCKER , History of Philosophy.)
het hoofd. Hij werd buiten kennis opgeBICHAT, (MARIEFRANCOIS XLVIER),
nomen , en niet eenige moeite naar huis
een der grootste Fransehe ontleedkundigen gebragt . Den volgenden dag , schoon door
en physiologisten , werd den 14 November hevige hoofdpijn gekweld , hervatte hij zijne
1771 te Thoirette in het departement der gewone bezigheden , en deed de gewone
Ain geboren. Hij was de oudste zoon van ronde. IIij viel echter weldra van ver
JEAN BAPTISTE BICIIAT , doctor in de medizwijm , en binnen een paar-nloeijs
cijnen , en van MARIE ROSE BICIIAT. Hij dagen vertoonde zich koorts , welke , van
genoot zijne eerste opvoeding te Nantua , gevaarlijken aard wordende , hem den
en bezocht in 1788 de school van St. Yré- 22 Julij 1802 naar het graf sleepte , in
née te Lyon , waar hij veel aanleg voor den jeugdigen ouderdom van een en derde wiskunde verried. De omwenteling deed tig jaren. De voornaamste werken van
hem dit seminarium verlaten , en nu ont- dezen beroemden arts , den eigenlijken
ving hij van zijnen vader onderwijs in de grondvester der tegenwoordige geneeskunanatomie. Zijn smaak echter voor de de , zijn : Traité des membranes , dat bij
wiskunde dreef hem spoedig naar Lyon
alle Europesche talen is overgezet;-kansi
terug , waar hij evenwel , op verlangen Recherches sur la vie et la mort , en
zijns vaders , de anatomie beoefende , en Anatomie générale , hetwelk als zijn meesvlijtig het hospitaal bezocht. Door de ge. terstuk wordt beschouwd. De dankbaarheid,
beurtenissen der omwenteling andermaal welke het nageslacht hein schuldig is , zal
uit Lyon verdreven , begaf hij zich in altijd met leedgevoel over zijn vroegtijdig
1793 naar Parijs, ten einde zich onder afsterven gepaard gaan. Zijne geschiedenis
den beroemden DESAULT in de chirurgie te bevat eene treffende les voor de toekom oefenen. In deze school was het de ge- stige beoefenaren zijner wetenschap.
woonte , dat eenige uitgelezene leerlingen,
(M. F. R. BUISSON, Précis historique sur
elk op zijne beurt , eene schets maakten
M. F. X, BICHAT.)
van de voorlezing van den dag , en die
BICKER. (ANDRIES en CORIIELIS).
dan den volgenden keer, bij het eindigen Dit uitmuntend broederpaar is uit een oud,
der les, in tegenwoordigheid van den twee- deftig Amsterdamsch geslacht gesproten ,
den chirurgijn van het hospitaal , openlijk en staat in 's lands geschiedenis bekend
„
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als eerlijke regenten en onbaatzuchtige
voorstanders van 's volks vrijheden. In
1627 werd ANDRIES BICKER met drie andere
leden der staatsvergadering naar het Noor
gezonden , om Zweden en Polen met-den
elkander te bevredigen. Aan zijne bemoeijingen is het vooral te danken , dat de
Remonstranten in Amsterdam eene kerk
en kweekschool bekwamen , en dat VONDEL
om het schrijven van zijnen Palamedes
niet te regt werd gesteld. De woelzieke en
onverdraagzame predikant SMOUT moest
Amsterdam ruimen , ten einde de Remonstranten voor nieuwe vervolgingen te vrij
verwelkomde ANDRIES BIG--waren.I163
IER , uit naam der regering , MARIA DE
MEDICIS bij hare komst te Amsterdam , en
in 1643 begaf hij zich naar Zweden , om
tussehen dit rijk en Denemarken den vrede
te bemiddelen. Met zijnen broeder cORNELIS , ( voorzittend burgémeester van Amsterdam ,) ijverde hij , na het sluiten van
den Munstersehen vrede in 1648 , voor de
afdanking van het krijgsvolk , en baalde
zich daardoor het misnoegen van prins
WILLEM II op den hals. Door de maatre
deze beide broeders en den-gelnva
manhaftigen JOHAN HUYDECOPER VAN MAARSEVEEN , mislukte hoofdzakelijk 's prinsen aanslag op de stad ; doch de gebroeders BICKER aarzeldén niet , zich van de
regering te ontslaan , zoodra zulks tot
bevrediging der beide partijën strekken
kon. Toen echter deze eerzuchtige vorst ,
vier maanden later , overleed , werden
ANDRIES en CORNELIS BICKER in hunne waar digheden hersteld , met de betuiging « dat
« zij getoond hadden te zijn vrome eer
regenten , opregte patriotten en-«lijke
« lief hebbers van het vaderland. » En hiermede stemt VAN KAMPEN overeen , als hij
zegt : « dat de twee burgervaders , ANDRIES
« en CORNELIS BICKER , Amsterdam het eerst
« den zegen der verdraagzaamheid deden
« genieten , welke de partij van MA1JRITS
« en PAUW der stad dreigde -te ontnemen ,
« eene stad die zij naderhand verdedigden
« en voor wier welzijn zij edelmoediglijk uit
« het bewind traden. » CORNELIS BICKER
overleed in het jaar 1655. HOUBRAKEN heeft
de portretten dezer beide uitstekende mannen in het koper gebragt.
(AITZEMA , Herstelde Leeuw ;, Amsterdams
Journaal ; Gesteurde Hollandsche
Leeuw of 't belegerd Amsteldam.)
BIDDER , een Engelschman van wien
het Journal général de France van den
22 November 1818 heeft melding gemaakt,
uit hoofde van zijne verbazende vlugheid
in het rekenen. Destijds loste hij zonder
de hulp van eenige rekenkundige of alge braï£che bewerking , en alleen door eene

snelle en onfeilbare inspanning van zijn
denkvermogen , zamengestelde en moeijelijke vraagstukken op. Iemand , die hem
in November 1818 zag , deed hem de
volgende vraag : Indien een slinger in
ééne minuut de ruimte doorloopt van
9 3 /4 duim , hoe vele duimen zal hij dan
in 7 jaren , 14 dagen , Z uren , 1 minuut
en 56 seconden doorloopen , ieder jaar
gerekend op 365 dagen , 5 uren , 48 minuten en 55 seconden ? In minder dan eene
minuut antwoordde hij : 2,165,623,744 3/4
duim of 34,178 mijlen , 475 yards , 2 voet
en 3 /4 duim.
(Dictionnaire historique de la jeunesse.)
RIDDLE , (J OSr) , de vader der Engelsche Unitarissen genoemd, werd in 1615
te Wotton-under-Edge in het graafschap
Gloucester geboren , waar zijn vader lakenkooper was. Hij studeerde te 0x ford ,
en werd in 1641 onderwijzer in de Gloucester vrij-school. Deze betrekking verloor
hij , omdat hij zich tegen de leer der
Drieëenheid verklaard had. Om dezelfde
reden werd hij tweemaal in de gevangenis
geworpen , en naar het Star- Kasteel op
St. Maria , een der Sorlings eilanden , verbannen. CBOIWELL hens in 1658 zijne
vrijheid geschonken hebbende , werd hij
predikant bij de Dissenters in Londen , en
vervulde zijne herderlijke pligten met de
meeste getrouwheid. Op den 1 Junij
1662 wierp men hem andermaal in den
kerker , en sloeg hem in eene boete van
100 pond sterling. Deze som niet kun
voldoen , bleef hij in de gevangenis-ned
zuchten , totdat hij den 22 September
1662 , in den ouderdom van vier en zeventig jaren , uit gebrek aan zuivere lucht
en ligchaamsbeweging, bezweek. Al zijne
tijdgenooten beschrijven hem als een' man
van onberispelijk gedrag. Zijne afwijking
van de leer der heerschende kerk had
hem al deze vervolgingen op den hals
gehaald. ANTHONY WOOD , die een vijand
was van ketters , zeide van BIDDLE , dat,
« uitgenomen zijne denkbeelden over de
« godsdienst , er weinig of niets berispensu waardig in hem was. » BIDDLE'S grondstelling was : « de eenheid van God is eene
« eenheid van persoon zoowel als de na« tuur. » Zijne volgelingen werden Biddlianen of, van wege hunne gevoelens
omtrent de eenheid van God en de -mensch
heid van CHRISTUS, ook wel Socianen gebeaten. Uit hen zijn de Engelsche Unitarissen ontstaan.
(TOULMIN's Life of BIDDLE.)
BIDLOG , (GOYARD) , een beroemd
scheikundige , zag den 12 Maart 1649
het eerste levenslicht te Amsterdam. Van
zijne ouders en zijne opvoeding weten
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vij niets te zeggen. Hij legde zich met
liet beste gevolg toe op de chirurgie , en
werd om zijne bekwaamheid als chirurgijn
bij de krijgsmagt geplaatst. In 1688 trad
BIDLOO op als lector in de ontleedkunde
te 's Gravenhage , en in 1694 als professor in de ontleed- en heelkunde aan de
hoogeschool te Leyden. In 1701 benoemde
hem WILLEM III , koning van Engeland , tot
zijnen lijfarts , en toen deze vorst het
volgende jaar overleed , keerde BIDLOO naar
Leyden terug , alwaar hij in April 1713
zijn arbeidzaam en nuttig leven , in den
ouderdom van vier en zestig jaren , eindigde. In 1685 had BIDLOO te Amsterdam
105 ontleedkundige platen uitgegeven ,
welke door den grooten kunstschilder LAIRESSE waren geteekend. Dit werk werd
in roijaal folio met 114 platen te Leyden
herdrukt, en in 1750 andermaal te Utrecht,
met een aanhangsel. BIDLOO beschuldigde
COWPER , een' Engelsch ontleedkundige ,
hetzelve , buiten zijne toestemming , met
slechts weinige veranderingen nagedrukt te
hebben. COwPER gaf daaromtrent eene
zeer gebrekkige verdediging in 't licht.
BIDLOO voerde insgelijks eenen hevigen
strijd tegen FREDERIK nuisen , die onder
dit werk aantoonde.-scheidnmlag
De andere geschriften van BIDLOO zijn
De anatomes antiquitate oratio , Leyden
1694 , zijnde zijne inwijdings -rede , toen
hij het hoogleeraar -ambt in de chirurgie
en anatomie aanvaarde. Vindicae quarandum delineationum anatomicarum contra
ineptas animadversiones Frederici Buysch ,
4to. , 1697. Observationes de animalculis
in hepate ovillo et aliorum anirnalium deteetis , 4to. , 1698. Guillielmus Couperus
criminis litterarii citatus coram tribunals
socielatis anglicoe , 4to. , 1700 ; dit is het
werk , waarin hij COWPER van letterdieverij beschuldigd. Exercitationum anatomico-chirurgicarum Decades Duae , 4th. ,
1708 , waarin vele belangrijke aanmerkingen over chirurgicale ongesteldheden voorkomen. Opuscula omnia anatomico-chirucrgica edita et inedita , 4to. , met platen ,
1715. Als ontleedkundige heeft BIDLOO
groote verdiensten. «Hij ontleedde zelfs de
« oogen van sommige dieren , zoo als van
« den mol , de blindslang en sommige in« sekten , en beschreef den leverworm der
« schapen. » Ook als dichter heeft hij zich
eenigen naam verworven ; zijne gezamenlijke dichtwerken beslaan drie deden , die
in 1718 te Leyden in het licht zijn verschenen. BIDLOO liet twee zonen na,
NICOLAAS , die lijfarts is geweest van PETER
den Grooten , en LAMBERT , een bekwaam
apotheker , die over de kruidkunde heeft
geschreven. Ook deze beide broeders be,

zaten dichterlijke talenten , waarover men
, Biogr. Anthol. en
Grit. Woordenboek kan naslaan.
(Penny Cyelopaedia VAN KAMPEN , Beknopte Geschiedenis der Nederlandsche
letteren en wetenschappen).
BIDPA! Of FILPA! wordt als de schrijver beschouwd eener verzameling van fábelen en vertellingen , die sedert meer dan
twintig eeuwen , in het Oosten en het
Westen verspreid , als de bron van alle
levenswijsheid gelden. Deze fabelen zijn
oorspronkelijk in het Sanskritsch opgesteld,
en in meest alle Europesche talen overgebragt. BIDPAI ZOU 400 jaren vóór CHRISTUS
gebloeid hebben. Door strenge navorschingen is het COLEBROOKE , WILSON , SYLVESTRE

P. G. WITSEN GEYSBEEK

;

DE SACY

en LOISELEUR DES LONGCHAMPS , in de

Essai sur les fables indiennes , gelukt , den
oorsprong dezer verzameling en de ver
welke zij in het verloop van-anderig,
tijd bij onderscheidene volken hebben ondergaan , aan te wijzen.
(Conversations - Lexicon-; Woordenboek
der Zamenleving).
BIELFELD , (JAC OB FRIEDRICS Baron
VON) , in 1717 te Hamburg geboren,
was de opvoeder en onderwijzer van prins
FERDINAND , broeder van FREDERIK II , koning van Pruissen , en vervolgens curator
der hoogescholen en geheimraad. Hij stierf
in 1770. Onder zijne beste werken telt
men : Institutions politiques en Progrès des
Allemands dans les belles lettres, in 1767
te Leyden voor de derde maal gedrukt.

(Dictionary of Biography) .
BIESELINGEN, (CHRISTIAAN* JANSZ e
VAN) , werd in 155 5 te Delft geboren ,

en heeft als portretschilder uitgeblonken.
Toen prins WILLEM I in 1584 door de
hand eens moordenaars was gevallen , ontwierp VAN BIESELINGEN , die het lijk des
prinsen op een pronkbed ten toon had
zien liggen , uit het hoofd eene schets van
het vorstelijk gelaat , welke als het meest
gelijkende van alle bestaande portretten
werd beschouwd , weshalve HENDRIK GERRITSZ. POT zich daarvan bediende voor het
groote stuk , waarmede men in 1620 de
Schepenskamer van het stadhuis te Delft
heeft versierd. Ook heeft VAN BIESELINGEN
`s prinsen moordenaar , BALTHASAR GERARDS ,
terwijl deze gevangen zat , naar het leven
afgeteekend , welk portret in het begin
der vorige eeuw door DAVID FLUD VAN GIF
, predikant te Dordrecht , onder zijne-FEN
zeldzaamheden bewaard werd. VAN BIESELINGEN verliet eindelijk door eene zonder
omstandigheid het vaderland. Op-linge
zekeren dag zich met zijne vrouw en
beide kinderen aan boord bevindende van
een zeilree liggend schip , hetwelk naar
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Spanje bestemd was , ten einde van eenige
zijner goede vrienden afscheid te nemen,
werd er een stevig glas wijn gedronken,
zoodat de smart des afscheids weldra door
vrolijkheid werd vervangen. De wind intusschen gunstig wordende , vergat de
kapitein , in zijnen ijver , dat er nog
vreemden aan boord waren , stak in zee,
en voerde VAN BIESELINGEN en zijn gezin
mede naar Spanje. Hier werd hij spoedig
aan het hof bekend , en deed goede zaken ;
doch het ongeluk hebbende zijne vrouw te
verliezen , keerde hij naar zijn vaderland
terug , zette zich te Middelburg neder ,
ging een tweede huwelijk aan , en overleed in 1592 , nog slechts den ouderdom
van 42 jaren bereikt hebbende.
(HOUBRAKEN , Leven der schilders).
BIE V R E , (MARÉCHAL , markies VAN),
zoon van 's konings eersten chirurgijn, werd
in 1747 te Parijs geboren. Aanvankelijk
ruiter bij de koninklijke lijfwacht , (mousquetaire) onderscheidde hij zich minder
door dienstijver dan door zijne koddige
invallen en luimige gezegden. Hij was
echter ook tot betere dingen in staat;
want onder andere werken schreef hij
twee tooneelspelen , le Séducteur en les
Réputations, waarvan het eerste, bij eenige
gebreken , vele verdiensten bezit. Zijne
luimige gezegden en calembourgs zijn in
een deel verzameld , onder den titel van
Bievriana. Toen hij aan LODEWIJK XV
werd voorgesteld , gaf deze vorst den
wensch te kennen , eenen calembourg van
hem te hooren. «Donnez-moi un sujet,
• Faites-en un
«Sire , » zeide BIÈVRE.
« sur moi. » --- «Sire , le roi n'est pas un
a sujet , » was zijn antwoord. Hij overleed
in 1789. Zelfs tip den rand des grafs kon
BIÈVRE zijne luimige invallen niet bedwingen. Zijn sterven had plaats te Spa , en
alvorens den geest te geven , zeide hij
tegen eenen vriend : « Je pars de Spa (de
« ce pas) . »
(Dictionnaire , hislorique ei bibliographique)
BiGNON , (JÉRÓME) , geboren te Parips in 1589 , behoorde tot een geslacht
vruchtbaar in beroemde mannen , en schijnt
hen allen in vroegtijdige ontwikkeling en
wetenschap overtroffen te hebben. Op den
ouderdom van tien jaren bij den jongen
prins van Condé geplaatst , om in dezen
lust en ijver op te wekken , gaf hij eene
beschrijving van het Heilige Land (DescripLion de la Terre Sainte) in 't licht , welke
Benen man , in de wetenschappen grijs
geworden , tot eer zou verstrekt hebben.
Dertien jaren oud zijnde , plaatste hem
HENDRIK IV bij den jongen hertog van
Vendoine. BIGNON schreef voor zijnen
--

kweekeling eene Verhandeling over Romeinsche oudheden (Traités des A ntiquités
roinaines) , en een jaar later verscheen
zijn werk over het regt en de wijze om
de pausen te verkiezen (du Droit et de la
Manière d'élire des popes) , een onder
hetwelk hij zoo grondig behandelde,-werp,
dat de geleerden van zijnen tijd er over
verbaasd stonden. HENDRIK IV , die zijne
verdienste had leeren kennen, plaatste hem
als kind van eer (en(ant d'honneur) bij
den daufijn , sedert LODEWIJK XIII. In deze
eervolle betrekking schreef hij op negentienjarigen ouderdom een boek , getiteld : De
la préséance des rois de France sur les
autres rois (over den voorrang der konin•
gen van Frankrijk boven de andere
koningen) , ter wederlegging van eenige
zinsneden voorkomende in het werk van
eenen Spanjaard DIEGO VALDES, onder den
titel van De la dignité des rois d'Espagne
(over de waardigheid der koningen van
Spanje). Op den ouderdom van dertig
jaren werd BIGNON benoemd tot advocaatgeneraal van het parlement , en in zijne
lange loopbaan onderscheidde hij zich als
een der geleerdste en deugdzaamste overheidspersonen van Frankrijk. Na met onderscheidene staatkundige onderhandelingen
belast te zijn geweest , overleed hij in 1656.
(Dictionnaire historique de la jeunesse) .
BILDERDIJK , (WILLEDI) , een klas siek Nederlandsch dichter , werd den 7 September 1756 te Amsterdam geboren. In
weerwil eener wankelende gezondheid ontwikkelden zijne groote geestvermogens
ongemeen snel , hetgeen op zijne oorspronkelijkheid zeker grooten invloed heeft gehad. Volgens zijne eigene getuigenis ,
maakte hij reeds verzen op - den schoot
zijner moeder. Hij studeerde te Leyden
onder de leiding van D. G. VAN DE KEESSEL
in de regten , en practiseerde vervolgens
in den Haag. Als enthousiastisch aanhanger van den erfstadhouder , verliet hij
zijn vaderland , zoodra de Franschen hetzelve kwamen overstroomen , en begaf
zich naar Brunswijk en vervolgens naar
Londen , waar hij over het regt , de poëzy
en letterkunde voorlezingen hield. Omtrent dezen tijd maakte hij zich als regtsgeleerd schrijver bekend door zijne Observationes et emandationes juris (Brunswijk
1806) , welke hij later omwerkte en
voortzette. In 1806 keerde BILDEIIDIJK naar
Holland terug , waar koning LODEWIJK, een
ijverig bevorderaar der Nederduitsche taal,
van kunsten en wetenschappen , hem tot
zijnen onderwijzer in de landtaal en tot
een der eerste medeleden van het toenmaals opgerigt Nederlandsch instituut benoemde. Na de herstelling veiloor hij
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zijne jaarwedde. De laatste jaren zijns gen tijd in vuur , kracht en bezieling
levens bragt hij te Haarlem door , alwaar wordt geëvenaard. De door hem in handhij den 18 December 1831 , in den ouder- schrift bijkans voltooide geschiedenis van
dom van ruim vijf en zeventig jaren over- ons vaderland werd door zijnen vriend
leed. Niet minder dan in de regtsgeleerd- H. w. TYDEMAN , hoogleeraar te Leyden,
heid had BILDERDIJK zich tevens in de oude onder den titel van Ilollandsche historie,
en nieuwere talen , de oudheidkunde, uitgegeven. Ofschoon dit werk in eenen
geschiedenis , aardrijkskunde , aardbeschrij- aristocratischer geest is geschreven , heeft
ving , de godgeleerdheid , ja zelfs in de de heer TYDEMAN er vele aanmerkingen en
geneeskunde grondige kundigheden ver- bijdragen in gematigden liberalen zin bij
worven. Als dichter ruimt men hem op
Ook was BILDERDIJK een der ge--gevod.
den Nederlandschen zangberg de eerste leerdste taalbeoefenaren , waarvan onder
plaats in , welke hem door niemand wordt anderen zijne Verhandeling over de gebetwist. Mr. I. DA COSTA noemt hem on- slachten der zelfstandige naamwoorden,
zen tweeden en grooter VONDEL, Zijne zijne Spraakleer en Taal- en dichtkundige
talrijke gedichten kenmerken zich door verscheidenheden ten bewijze verstrekken.
eenen verbazenden rijkdom in denkbeel- Onderscheidene zijner werken prijken met
den en heerlijke dichterlijke beelden , keurige vignetten , door hem zelven geïnongewoon vuur , grbote zuiverheid van venteerd en geteekend. SPIEGEL'S Hartstijl en eene zeldzame sierlijkheid van uit spiegel , door BILDERDIJK in nieuwer taal
Hij was lierzanger , verteller,-druking. en dichtmaat overgebragt , kan zulks ontreurspeldichter , en beproefde , met den der anderen getuigen. Kortom , VAN
besten uitslag , in alle dichtsoorten zijne be- KAMPEN noemt hem « een geest , die alles
wonderenswaardige krachten. De beroemd- « omvatten , alles schilderen kon , wiens
ste zijner grootere gedichten zijn De ziekte «adelaarsblik onbelemmerd door tijd , en
der geleerden , een meesterstuk van poëzy, « ruimte , en de wereld der geesten heenhetwelk bij inteekening, ten behoeve der « zweeft ; die de Nederlandsche taal als
slagtoffers van de ramp , welke in 1807 « was in zijne vuist wist te kneden ; die
Leyden trof, is uitgegeven ; De Starren- « tevens de eerste dichter , en (wat genie
hemel , en het onvoltooide Epos (helden- « betreft) de eerste taalkenner van Nederdicht) , Ondergang der eerste wareld, « land , geschiedkenner , zonderling wel ,
waarin KAïN's gebed , bij de geboorte zijns « doch gewis oorspronkelijk wijsgeer , regtsoudsten zoons , alsmede de heerlijke epi- « geleerde , geoloog en geneeskundige was. »
sode van ELPINE en haren hemelschen
(VAN KAMPEN , Beknopte geschiedenis der
minnaar voor onnavolgbaar gehouden worNederlandsche letteren en wetenden. De vijf bestaande zangen van den
schappen) .
Ondergang der eerste wareld zijn onlangs
BILDERDIJK , (KATHARINA WIL
met aanteekeningen , varianten en verhan- HEL3IINA) , geboren SCIIWEICKHARDT , Zag
delingen door BILDERDIJK'S grooten leerling den 3 Julij 1777 het eerste levenslicht
1%Ir. ISAAK DA COSTA uitgegeven , bij den te 's Gravenhage. Haar vader , een verboekhandelaar G. T. N. SURINGAR te Leeuwar- dienstelijk landschapschilder , verliet in
den , roijaal octavo- f 8.80 ; het werk prijkt 1786 , met zijn gansche gezin , het vaderniet een' in staal gegraveerden titel , voor- land , en zette zich te Londen neder.
zien van de buste van BILDERDIJK , gegra- K ATHARINA WILIIELMINA maakte intusschen
veerd door P. J. LANGE naar het oor aanmerkelijke vorderingen in de teekenheer ROYER. Onze-spronkelijvad kunst en fraaije letteren , en geraakte in
oordeelkundige VAN KAMPEN bejammert het kennis met BILDERDIJK , toen deze naar
te 'egt , dat dit uitstekend gedicht niet Engeland was geweken , en de oude vriendvoltooid is ; « doch het zij zoo ; gelijk de schap met haren vader vernieuwde. BIL
« Dom van Heulen , voltooid zijnde , het
, ofschoon zijn eerste huwelijk-DERIJK
« onbetwiste meesterstuk der Gothische ongelukkig was geweest (hetzelve was reg« bouwkunst zou wezen, en nu nog, terlijk ontbonden) , aarzelde niet , zijne
« hoewel niet half afgewerkt , boven de hand aan de rijkbegaafde KATHARINA WIL
« meeste gestichten van dien aard uitaan te bieden. Dit huwelijk was-HELMINA
munt ; dus zou de Ondergang der eerste gelukkig , en gemeenschappelijke letter« wareld gewis het eerste dichtstuk Ivan kundige arbeid versterkte nog dien band.
« Nederland zijn , en bekleedt reeds , als Verscheidene dichtbundels dezer dich«Fragment , onder dezelve eenen zeer terlijke echtgenooten strekken daarvan
«uitstekenden rang. » Na de omwenteling ten bewijze. KATHARINA WILIIELMINA keerde
in 1813 bezong BILDERDIJK Hollands Ver- in 1806 met haren echtvriend naar het
lossing (1814 , twee deelen) , welke welligt vaderland terug , en woonde met hem
door geen gedicht uit dien gedenkwaardi- achtervolgers te Gouda , 's Gravenhage,
-
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Leyden , Katw jk , andermaal te Leyden zijn eerste werk van dien aard was een
en eindelijk te Haarlens, alwaar zij den portret van den ongelukkigen Don CARLOS.
(Dictionary of Biography).
16 April 1830 , in den ouderdom van
drie en vijftig jaren , overleed. Dat zij
BIRCH , (THOMAS) , een geschiedkunonder de letterkundige vrouwen en dich- dige en levensbeschrijver, werd den 23
teressen , welke Nederland tot sieraad November1705 te Londen geboren. Zijne
hebben verstrekt , eenen hoogen rang be- ouders waren leden van bet Genootschap
der Vriend to , en zijn vader oefende het
kleedt , kan uit hare uitgegevene dicht
bij den eersten opslag blij -werknds beroep uit van kofpijmolenmaker, waartoe
Bij het openslaan der Vaderlandsche-ken. hij zijn' zoon ook wilde opleiden ; doch
uitboezemingen, valt ons oog op haar lied het sterk verlangen , hetwelk deze aan
Aan de flollandsche vrouwen , na de be- den dag legde om te studeren , verijdelde
haalde zegepraal bij Waterloo ; wij willen dit oogmerk. Onder de verzekering , dat
hieruit ter proeve eenige weinige couplet- hij zijn' vader niet tot last zou verstrekken , kreeg hij vrijheid , om zijnen eigeten ontleenen :
Rukt af, 8 vrouwen , de eersieraden
Daar weeldes hand u meê versiert;
be krijgsman ligt in 't bloed te baden,
Wiens zege heel Europa viert!
Komt , thans de stapels neêrgesmeten
Van Grootvaars nagelaten goed;
Tot donzig pluksel uitgereten,
Ter stelping van het heldenbloed !
'k Benij u thans, wien 't mag gebeuren,
Te grijpen in een rijke kas ,
Als of bij 't vlugtig windselscheuren
Het duizendste het eerste was.
Dan 't weinige ook kan zegen brengen:
't Is zegen , die aan 't weldoen hecht;
Ook wie den lijder tranen plengen,
Wordt Gods erbarmen toegezegd.
ó Moeders, zet uw jonge telgen,
Uw kleine dochters , aan uw kniên
Verhaalt hun de eedle trouw der Belgen (I)
Die d'onmeusch voor hun moed deen vlién.
Schetst hun , bij 't raaflen van de draden,
Bestemd voor 's krijgsmans diepe wond,
Hoe Frankrijk Neerland heeft verraden,
En hoe liet weêrvergeldiug vond.

nen weg te bewandelen. Verscheidene
jaren voorzag hij in zijn onderhoud als
hulponderwijzer op onderscheidene scholen. Elke nieuwe betrekking , welke hij
aanvaardde , schonk hem meerdere gele genheid tot oefening , terwijl hij nog menig uur aan den slaap ontwoekerde , om
zich op de wetenschappen toe te leggen.
Zijne pogingen werden eindelijk bekroond;
op den ouderdom van vier en twintig jaren , werd hij bij de heerschende kerk
als geestelijke aangenomen , zonder de
hoogeschool bezocht te hebben , iets dat
destijds zeldzaam gebeurde. Hij huwde in
hetzelfde jaar , doch verloor zijne echtgenoot binnen den tijd van twaalf maanden.
De lord- kanselier HARDW ICKE was zijn beschermer. In 1734 werd hij lid der
Koninklijke Maatschappij , en in t752 een
harer secretarissen. In 1753 schonk hem

de hoogeschool van Aberdeen het diploma
van doctor in de godgeleerdheid , en eene
dergelijke eer viel hem in hetzelfde jaar
Dan zult ge in 's jongskens heldere oogen ,
te beurt van HERRING , aartsbisschop van
De vonkling zien van 't Neêrlandsch bloed;
Canterbury. Dr. BIRCH was onvermoeid in
Des meisjes wang , met wit betogen;
zijne letterkundige studiën. Het eerste
Maar beider boezems , vol van gloed.
werk van aasbelang was de General DieHaar gedicht op den slag bij Waterloo tionary , historical and critical. Dit woorwerd , door het letterkundig genootschap denboek bestond in tien deden folio , en
te Gent , met den eersten eereprijs be- bevatte eene nieuwe vertaling van BALE,

kroond , en hare vertolking van SOUTIEY'S
Roderick wordt voor een waar meesterstuk
gehouden. Ook de treurspelen Elfride en
Iphigenia plaatsen haar aan het hoofd der
Nederlandsche dichteressen.
(VAN KAMPEN , Beknopte geschiedenis der
Nederlandsche letteren en wetenschappen.
BIRAGUE , (CLEMENT) ,

een graveer -

der op edele steenen , geboortig van Milaan , bloeide in Spanje , omtrent het
midden der zestiende eeuw. Hij vond de
kunst uit om op diamant te graveren ;
(1) Het woord Belgen beige niemand ; het werd
vroeger en ook hier , alwaar het in rijm en maat
liet meest vleifle , gebruikt , om het gezamenlijke
lï•^dedan!sehe volk aan te duiden. Ook bij FEITH

vindt neen het menigmaal in dezen zin.

behalve eene groote menigte nieuwe artikelen. Onder zijne talrijke werken noemen
wij nog de levensbeschrijvingen van koningin ELIZABETH , van BAYLE , TILLOTSON ,
prins
van Wallis , oudsten zoon van JACOBUS I.
Ook kopiëerde hij eene menigte boeken in
de Lambetlí- bibliotheek , en onderhield eene
ijverige briefwisseling met vele geleerden.
Hij stierf aan eenen val van zijn paard,
tusschen Londen en Hampstead , den 9 Januarij 1766. Hij vermaakte zijne boekerij
en handschriften aan het Britsch Museum,
waarvan hij een der bestuurders was.
(Penny Cyelopaedia) .
GREAVES , WARD , RALEIGH en HENDRIK ,

BIRD , (WILLIAM) , een verdienstelijk

toonkunstenaar , die onder de regering

BIREN--BIRON.
van koningin ELIZABETH bloeide ,

stierf in
1623 , in den ouderdom van tachtig jaren.
Hij componeerde veel kerk -muzijk, en Non
nobis , Domine , wordt algemeen aan hem

toegeschreven.

(Dictionary of Biography).

hertog van Koerland , werd in 1687 geboren.
Hij was de zoon van een' Koerlandsch
grondbezitter, BUHREN geheeten , en studeerde te Koningsbergen. Zijn aangenaam
uiterlijk en beschaafd verstand verwierven
hem , (toen hij zich in 1714 naar Petersburg had begeven) , de gunst der hertogin van Koer.íand ANNA IWANOWNA, nicht
van PETER den Grooten. Zoodra ANNA in
1730 den Russischen troon beklom , werd
SIREN niet eer overladen. Hij nam den
naam en het wapen der Fransche hertogen van Biron aan , en beheerschte, door
zijnen invloed op ANNA , geheel Rusland.
Trotsch en willekeurig , vierde hij zijnen
haat tegen de mededingers zijner eerzucht
den onbedwongen teugel. De vorsten DOL
en hunne vrienden werden daar -GORUCKI
eerste slagtoffers; vele duizenden-vande
liet hij ter dood brengen , en nog meer
zond hij in ballingschap. Dikwijls-der
viel hem de keizerin te voet , om hein
te vermurwen , doch ook voor hare smeekingen en tranen bleef hij ongevoelig.
Echter is het niet te ontkennen , dat zijn
sterk karakter in alle deden der staats huishouding van dit groote rijk werkzaamheid en kracht deed ontstaan. In 1737
moesten de Koerlanders hem , (hij had
zich in 1722 door den echt aan eene
Koerlanderin uit het geslacht TROTTA ,
TREYDEN geheeten , verbonden) , tot hunnen hertog kiezen. Keizerin ANNA , op
haar sterfbed liggende , benoemde hem,
volgens zijnen wensch , tot voogd en regent des rijks , gedurende de minderjarig
prins IWAN. Keizerin ANNA den-heidvan
28 October 1740 overleden zijnde , ge
zich BIREN als regent omzigtiger en-droeg
SIREN, (ERNST JOHANN TON),

,

gematigder dan voorheen. Weldra echter
ontstond er tegen hem een geheim verbond. De veldmaarschalk MUNNICH , in
verstandhouding met de moeder des jon
keizers , liet hem in den nacht van-gen
den 19 op den 20 November 1740 uit
zijn bed ligten , en gevankelijk naar de
vesting Schlüsselburg voeren, waar hij werd
te regt gesteld en ter dood veroordeeld.
Dit vonnis werd echter in eeuwige gevangenschap veranderd , wijl het onbewezen
bleef, dat hij eenige plannen ter gunste
zijner familie zou gesmeed hebben. Tevens werd zijn gansch vermogen verbeurd
verklaard. Men voerde hem met zijne
familie naar Siberië in eene gevangenis ,
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welker inrigting ML NNICU zelf bevolen had.
Doch reeds den 20 December 1741 , toen
ELIZABETH den Russischen troon besteeg ,
werd SIREN teruggeroepen , en daarentegen
MUNNICii naar Siberië in zijne gevangenis
gebragt. In Kasan ontmoetten de sleden
elkander ; beiden herkenden elkander , en
zetteden hunne reis voort , zonder één
woord te wisselen. Gedurende de regering
van ELIZABETH en PETER III hield BIREN zijn
verblijf te Jaroslaw, en toen CATHARINA II
aan de regering kwam , kreeg hij in 1763
het hertogdom Koerland terug, regeerde
aldaar met wijsheid , deed in 1769 aan
zijnen oudsten zoon PETER afstand van de
regering , en eindigde den 28 December
1772 zijn onrustig leven.

Leben. Brern. 1742 & Dictionary of Biography) .

(BmREN's

BIRON , (ARMAND DE G ONTAUT ,

baron van) , een beroemd Fransch veldoverste , omtrent het jaar 1524 in Perigord geboren. Aanvankelijk was hij edel knaap aan het hof van MARGARETIIA ,
koningin van Navarre, en onderscheidde
zich het eerst in den Piëmonteeschen oor
Bij het fort Marin aan het been-log.
gewond, bleef hij geheel zijn leven kreupel. Hij woonde de veldslagen van Dreux,
St. Denis en Montcontour bij. Zijne stoutmoedige krijgsbedrijven werden beloond
met den maarschalksstaf van Frankrjk.
In den Bartholofneus -Nacht redde hij ver
zijner vrienden van den dood.-scheidn
Hij leed echter in de Nederlanden eene
nederlaag tegen den hertog van Parrna.
Bij den dood van IIENDI;IK III was hij een
der eersten , die HENDRIK IV als wettigen
opvolger erkenden. Hij diende dezen vorst
met ijver en trouw , en sneuvelde in het
beleg van Epernay , den 26 Julij 1592 ,
door eenen kanonskogel, in den ouderdom
van bijkans acht en zestig jaren. Hij
heeft gedenkschriften nagelaten , welker
ver lies DE THOU zeer betreurd. Zijne zeden
waren streng en zijn moed onverschrokken.
(Dictionnaire historique des grands hornmes).
BIRON , (CHARLES DE GONTAUT ,

hertog van) , zoon van den voorgaanden,
admiraal en maarschalk van Frankrijk,
geboren in I561 , was een groot gunsteling van IIENDRIK IV , die zijne baronnie
tot een hertogdom verhief. Buwa ver
roem in de veldslagen van-wierfgotn
Arques en Ivry , in het tvveegevecht tegen
AUMALE , en bij de belegeringen van Parijs
en Rouen. HENDRiK IV overlaadde hem
niet eer , beschouwde hero als een' zij tier
boezemvrienden, en zond hem als afgezant naar Engeland , de Nederlanden en
Zwitserland. Bij de schermutseling van
Fontaine -Française bragt de koning zich
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$ITAU—BLACKLOCK.

zelven in levensgevaar , om zijnen vriend
te redden. In weerwil van al deze koninklijke gunstbewijzen en zelfopoffering,
spande hij met Spanje en Savoie tegen
zijnen grootmoedigen vorst zamen ; hij
werd gevat , gevonnisd en in 1602 ont-

in 1099. De Fransche treurspeldichter,
heeft in zijnen ern een Spaansch
volksvertelsel gevolgd , zoodat dit mees
waar -tersukdFanchpoëzijge
grondslag heeft.
-heidtn

CORNEILLE,

(Dictionary of Biography.)

BLACK , (JOSEPS) , een uitstekend
hoofd. (Nouvelle biographie classique.)
geneesheer en scheikundig wijsgeer, werd
BITAUBÉ , (PAUL JÉRÉMIE) , zag in het jaar 1728 in Frankrijk aan de
den 24 November 1732 het eerste levens oevers der Garonne geboren. Zijn vader,

te Koningsbergen. Hij was de zoon-licht
eens Franschen vlugtelings, die, uit hoofde
der herroeping van het Edict van Nan-

, en zich
in Pruissen nedergezet Reeds vroegtijdig

tes , zijn vaderland had verlaten

oefende BITAUBÉ zich in de Fransche letterkunde en poëzij. Zijne eerste dichtproeve was eene Fransche vertaling van
de Ilias van HOMERUS , welke de opmerkzaarnheid trok van FREDERIK den Grooten.
Deze vorst benoemde hem tot medelid
der academie te Berlijn , en bezorgde
hem de middelen , om dit werk verder
in Frankrijk te beschaven. Hetzelve ver
tegelijk met eene overzetting der-schen
Odyssee in 't licht. Schoon BITAUBÉ gedurende de Fransche omwenteling te Parijs teruggetrokken leefde, werd hij niettemin in 1794 met zijne echtvriendin in
den kerker geworpen , en was slechts aan
den 9 Thermidor zijne vrijheid verschuldigd. In 1797 trad hij weder op met
zijn dichtstuk Les Bataves , hetwelk in
onze taal is overgebragt Hij werd tot
lid van het Instituut en van het legioen
van eer benoemd ; en stierf den 22 November 1808 te Parijs. Behalve door
bovengenoemde werken heeft hij zich
eenen naam verworven , door de vertol-

king van GÖTHE 'S Hermann and Dorothea,
maar inzonderheid door zijnen Joseph ,
poënze en prose. Dit dichtstuk wordt voor
zijn beste werk gehouden ; doch men beschuldigt zijnen stijl van Germanismen.
Zijne gezamenlijke werken (Oeuvres cornplètes) bestaan uit 9 deelen , in 1804 te
Parijs in 't licht verschenen.

(Dictionnaire historique des grands hommes.)

die meestal te Bordeaux
woonde , was een inboorling van Belfast
in Ierland , doch van een Schotsch geslacht, even als zijne moeder.
In het jaar 1740 , toen bij twaalf jaren
oud was , werd JOSEPH BLACK naar Belfast
gezonden , en zes jaren later naar de
hoogeschool van Glasgow , waar hij zich
inzonderheid op de geneeskunst toelegde.
Ter voltooijing zijner studiën ging hij in
1750 naar Edinburg, na alvorens Dr. CULLEN'S voorlezingen over de scheikunde te
Glasgow te hebben bijgewoond. Deze wetenschap , in welke hij zulk eene gewigtige rol zoude vervullen , trok vooral zijne
aandacht. In 1754 verkreeg hij zijnen
graad als Doctor , en in 1766 werd hij
hoogleeraar in de scheikunde te Edinburg.
Zijn dood viel voor den 26 November
1799 , in het een en zeventigste jaar
zijns ouderdons. De veelvuldige ontdek kingen^ van Dr . BLACK, vooral ten opzigte

JOHN BLACK ,

der vaste lucht en der verborgene warmtestof, hebben zijnen naam in de gedenkschriften der wijsbegeerte vereeuwigd.
Het was inderdaad door Dr. BLACK'S waarnemingen , omtrent den aard van den
stoom , dat Mr WATT zijne groote verbe.

teringen in de stoomwerktuigen tot stand
heeft gebragt , een genoegzaam bewijs,
indien zulks nog noodig was, van bet
groote gewigt zijner ontdekkingen. CAVENDISH , PRIESTLEY , LAVOISIER en andere
hebben BLACK'S ontdekkingen in de schei

wetenschappen verder voortgezet.-kundige
Zijne voorlezingen over de scheikunde
zijn in 1803 door den hoogleeraar ROBINSON uitgegeven.

Dr . BLACK is nooit gehuwd geweest ; hij
BIPAR , (Don RODRIGO DIAZ DE) ,
een Spaansch held, in de geschiedenis en leefde geheel voor zijne wetenschap, en
in romancen bekend onder den naam van was een der grootste sieraden der EdinCID (Heer) , waarmede hij eenmaal door burgsche hoogeschool. Gedurende meer
de Moorsche afgezanten was begroet. Hij dan dertig jaren werden zijne lessen door
werd omstreeks 1040 te Burgos geboren. Bene groote schaar van jongelingen vlijtig
In talrijke ontmoetingen met de Mooren bijgewoond. Zijne stem was zacht , doch
spreidde hij eenen verbazenden moed ten hij sprak zoo duidelijk en naauwkeurig ,
toon , en ofschoon uit afgunst tweemaal dat men in eene vergadering van vele
verbannen , vocht hij echter even moedig honderden geen enkel zijner woorden
ter bevrijding van zijn vaderland. Nadat miste.
(Dr ROBINSON'S preface to Dr BLACK'S
bij , aan het hoofd van een handvol ridLectures.)
ders , Valencia op de Mooren had bemagBLACKLOCK , (TEOIUS) , een godgetigd , vestigde hij zich aldaar , en overleed
.

.

BLACKMORE.
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leerde wan de gevestigde kerk in Schot

enboven was hij zeer bedreven in de

en dichter , werd in 17.1 te finnan-land,
in Dumfries geboren. Voordat hij den ouderdom van zes jaren had bereikt , verloor hij zijn gezigt , en aan dit ongeluk
had hij gedeeltelijk zijne toekomstige ver
te danken. Van de gewone-mardhei
genoegens der jeugd verstoken , dorstte
hij te meer naar kennis , waaraan zijn
vader , een handelaar en verstandig man,
zoo veel mogelijk zocht te voldoen , door
hem de werken van de beste schrijvers
voor te lezen. Zijn vader bezat de middelen niet , om zijnen zoon eene kost
opvoeding te geven ; doch in weerwil-bare
hiervan , waren diens vorderingen hoogst
opmerkenswaardig. Reeds vroegtijdig kreeg
hij eenige bedrevenheid in het Latijn ,
door den omgang niet gelukkiger knapen , die de taalschool bezochten , en
op zijn twaalfde jaar maakte hij eenige
verzen , die veel talent verrieden. Toen
hij zijn twintigste jaar had bereikt , huwde
zijne zuster iemand boven haren stand,
en nu genoot de jonge BLACKLOCK het voordeel , om met meer beschaafde lieden in
aanraking te komen. De dood zijns va
kort daarna voorviel , maakte-ders,i
op zijn gemoed eenen hevigen indruk.
Gedurende zijn leven had de goedhartige
vader zich de grootste moeite getroost ,
om zijnen zoon , zoo veel mogelijk , het
gemis van het onschatbaar zintuig des gezigts niet in al deszelfs uitgestrektheid te
doen gevoelen. Geen wonder dan ook ,
dat de jeugdige BLACKLOCK in een dicht
getiteld : A Soliloquy (eene alleen -stuk,spraak) , na den dood zijns vaders geschreven , zich met innig gevoel , doch
met godvruchtige onderwerping , over zijnen hulpeloozen toestand uitdrukte. In
kennis geraakt met Dr. STEVENSON , een'
Edinburgsch geneesheer , stond deze edelman zoo zeer over BLACKLOCK's talenten
verbaasd , dat hij hem aanbood voor zijne
verdere opleiding te zorgen. BLACKLOCK
bezocht nu in 1741 de taalschool te
Edinburg, doch zijne studiën werden in
1745 door den opstand gestoord ; hij
vertrok naar zijne bloedverwanten te
Dumfries. In dien tusschentijd had hij
aanmerkelijke vorderingen gemaakt , en
Benen bundel gedichten uitgegeven , hetgeen hem den toegang verschafte tot het
huis van den lord-provoost (eersten magistraatspersoon) , wiens echtgenoot eene
Fransche dame was , en in wier omgang
hij schielijk de Fransche taal meester werd.
Toen de zaken weder den gewonen loop
hadden genomen , keerde hij naar Edinburg terug , en oefende zich verder in
het Latijn , Grieksch en Italiaansch. Daar-

muzijk , die hem vooral boeide. In 1754
werden zijne gedichten herdrukt , en in
1756 verscheen daarvan te Londen bij
inteekening eene kwarto uitgave, die
door DAVID HUME en Mr. SPENCE , professor
in de poëzij te Oxford , zeer werd voorgestaan. Ook trokken zij zich sedert dien
tijd BLACKLOCK'S belangen bijzonder aan.
Zijne studiën in de godgeleerdheid aan
de hoogeschool voltooid hebbende , werd
hij tot predikant van Kircudbright (eene
collatie van de kroon) beroepen. De dor
zagen dit met tegenzin , en toen-peling
zijne wijsgeerige lèerredenen hunnen onbeschaafden smaak mishaagden , had hij
met zoo vele onaangenaamheden te kampen , dat hij , na verloop van twee jaren,
zijn ambt nederleide. Het geringe jaar.
lijksche inkomen , dat hem intusschen werd
toegestaan , was naauwelijks toereikend,
om in zijn onderhoud te voorzien. Hij
vertrok in 1764 naar Edinburg , opende
eene inrigting voor studenten , die aan
zijne leiding ten opzigte der vakken ,
welke zij beoefenden , veel verpligt waren. In deze betrekking bleef hij drie
en twintig jaren , tot 1787 , als wanneer
de staat zijner gezondheid hem noodzaakte,
zich aan deze bemoeijingen te onttrekken.
Hij stierf , na eene ongesteldheid van
zeven dagen , den 7 Julij 1791 , betreurd
van al zijne vrienden. De universiteit
had hem in 1766 den graad van Dr. in
de godgeleerdheid geschonken. Dr. BLACKLOCK was geliefd om zijne ongemeene
zachtmoedigheid , eenvoudige zeden en
grondige geleerdheid. Zonderling is het ,
dat zijne gedichten overvloeijen van getrouwe schilderingen der natuur. Hij was
niet alleen een verdienstelijk dichter ,
maar schreef over wijsbegeerte en godgeleerdheid met zulk een goed gevolg , dat
zijne menigvuldige werken nog in eere
worden gehouden. Ook heeft hij een ar
opgesteld over de opvoeding der-tikel
blinden , hetwelk in de Encyclopaedia Britannica is opgenomen.

(Dr. ANDERSON's Life of the rev.

THOMAS

BLACKLOCK.)
BLACKMORE , (Sir RICHARD) , een
geneeskundige , dichter en schrijver van
mengelingen , werd omstreeks 1650 te
Corsham in Wiltshire geboren. Dertien
jaren oud , werd hij naar de Westminsterschool gezonden, en studeerde vervolgens
te Oxford. Na eene reis op het vaste
land ondernomen te hebben , werd hij
door w1LLEM III spoedig tot lijfarts aan
welke betrekking hij ook onder-gestld,
koningin ANNA behield. In 1696 verscheen
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BLACKSTONE—BLAEU.

zijn eerste dichtstuk , Prins Arthur, in

liet zich de Commentariën van BLACKSTONE
voorlezen , en schonk hem menig voordec
lig ambt. In 1761 werd BLACKSTONE lid
van het parlement , en vervolgens regter
bij de regtbank der Cornnion pleas. Hij
overleed aan de gevolgen van waterzucht

licht. Dit heldendicht , in tien boeken,
bereikte eene derde uitgave. Nu volgde
er eene menigte andere dichtwerken ,
'welke thans geheel vergeten zijn , behalve
een wijsgeerig gedicht , de Schepping ,
van hetwelk Dr. JOHNSON in zijn leven
van BLACKMORE zegt , dat , zoo hij niets
anders dan dit dichtstuk geschreven had ,
de nakomelingschap hem onder de lievelingen der Engelsche Muse eene eerste
plaats zou aangewezen hebben. Nimmer
misschien was eenig schrijver zoo zeer de
steen des aanstoots zijner geleerde tijdgenooten als Sir RICHARD BLACKMORE. Bijkans
al de vernuften van zijnen tijd schenen
tegen hem zamen te spannen. Zij noemden hem den poëet der droefgeestigheid ,
par excellence ; doch in spijt van al hunne
spotternijën , ging BLACKMORE zijnen weg ,
blijvende een ijverig voorstander van zedelijkheid en deugd , waaraan hij welligt
al deze tegenkanting te danken had. Behalve nog eenige geneeskundige verhandelinl;en , welke echter geene melding verdienen , gaf hij een geschiedkundig werk
uit over de zwamenzwering tegen koning
WILLEM III in 1695 , hetwelk niet van
waarde is ontbloot. Het moge als een
bewijs voor de zuiverheid zijner zeden en
de onberispelijkheid van zijn karakter
gelden , dat zijne bitterste vijanden hem
daaromtrent nimmer het minste verwijt
hebben gedaan.
't

(JoiiNsoN's Lives of the poets

den 14 Februarij 1780.
Outline of a Course of lectures
on general jurisprudence.)

(AUSTIN'S

BLACKWELL , (ELIZABETH) , eene
dame van uitstekende begaafdheden , die ,
om in de behoeften baars ecbtvriends (om

; COwPER'S

Letters ; Biog. Brit.)
BLACKSTON E , (Sir WILLIAM) , een

Engelsch regtsgeleerde , het best bekend
als de schrijver der Cofnmentariën over de
Engelsche wetten. Hij werd , eenige maanden na den dood zijns vaders , (een zijdehandelaar) , den 10 Julij 1723 te Londen
geboren. Hij had nog het ongeluk zijne
moeder vroegtijdig te verliezen. Zijne opvoeding werd echter zorgvuldig door eenen
oom bestierd. Op den ouderdom van slechts
twintig jaren , stelde hij , voor eigen gebruik , cene verhandeling op over de grondbeginselen der bouwkunde. Nadat hij zijne
studiën in de regten aan de hoogeschool
van Oxford voltooid had , zette hij zich
als advocaat te Londen neder ; maar hier
geen' opgang makende , keerde hij naar
Oxford terug , en hield aldaar voorlezingen
over het staatsbestuur en de wetten van
Engeland , welke hij later onder den titel
van Commentaries on the laws of England
in 't licht heeft gegeven. Ten gevolge
dezer voorlezingen rigtte men te Oxford
Genen leerstoel op voor het burgerlijk zegt,
en BLACKSTONE werd daarvoor eenstemmig
tot professor verkozen. De koning zelf

f

schulden gevangen zittende) , te voorzien ,
een Kruidboek uitgaf , hetwelk vijf honderd
platen bevat , door haar zelve geteekend ,
gegraveerd en gekleurd. Haar echtgenoot
ALEXANDER BLACKWELL , geboren te Aberdeen , had te Leyden , onder BOERIIAAVE
gestudeerd in de medicijnen , en zich omstreeks 1740 naar Zweden begeven , waar
hij in onderscheidene door hem ontworpen
openbare werken , vooral in het droogma ken van moerassen , gebruikt werd. Beschuldigd van deelneming aan de zamen zwering van den graaf TESSIN, werd hij in
1747 onthoofd.
(Dictionnaire historique des grands bommes.)
BLAEU , (WILLEM JANSZ.) , een ver dienstelijk boekdrukker, aardrijksbesehrijver en sterrekundige, werd in 1571 te
Amsterdam geboren. Hij was een vriend
en leerling van den vermaarden Deen schen sterrekundige TYCHO BRAHÉ , en ver wierf zich eenen roemvollen naam , door
zijne voortreffelijke globen en een' atlas in 14 deelen , groot folio. Ook ' weet
men dat hij eene graadmeting heeft gedaan , ten einde de grootte der aarde te
kunnen bepalen. « Hij mat , langs het
«strand , den afstand van Texel tot den
« Hoek van Holland, en bepaalde de pools« hoogte aan de beide einden dezer strand«linie niet een Zenith-Sector , dien hij
van TYCHO's sterrewacht
« waarschijnlijk
« had mede gebragt. » BLAEU overleed den
18 October 1638. De Fransche sterre kundige PICARD , die in 1671 bij zijnen
zoon JOAN BLAEU het handschrift omtrent
deze meting heeft gezien , betuigt dat zij
met de meeting, welke hij zelf gedaan
had , niet boven de vijf roeden of zestig
voeten Rijnlandsch verschilde. In 167e
werd de schoone drukkerij der BLAEU's tot
den grond toe door de vlammen verteerd,
en is het bedoelde handschrift waarschijnlijk mede verloren geraakt. De schade
werd op 382,000 gulden begroot. De
plaats , waar deze beroemde werkplaats
stond , was achter de Nieuwe Kerk , en
wordt thans nog het Blaauw-Straatje gegenoemd. JOAN BLAEU overleefde dezen
rampspoed sliet lang ; hij stierf den 20

BLAIR—BLARE.
December 1613, betreurd door alle beminnaren van kunst en geleerdheid.
(PJcARD

, Voyage d'Uranibourg;

LULOFS

Inleiding .tot de beschouwing des Aard
;

Bibliotheca Belgica ;-klots
Arnsíerdarn in zijne

FOPPENS ,

JAN WAGENAAR ,

opkomst , enz.
een godgeleerde der
Schotsche Kerk , werd den 7 April 1718
te Edinburg geboren ; hij studeerde aldaar , en werd in 1741 als leeraar beroepen te Colessie in Fi feshire , waar hij
slechts twee jaren vertoefde , om deze
standplaats tegen die van Edinburg te
verwisselen. 'Toen er in 1762 aan de
hoogeschool te Edinburg een afzonderlijke
leerstoel voor de welsprekendheid en fraaije
wetenschappen werd opgerigt , bekwam
BLAIR dit professoraat , dat hij niet grooten roem bekleedde, gelijk zulks zijne
BLAIR , (HUGS) ,

Lectures on rhetoric and belles leures
kunnen getuigen. In 1788 heeft de hoog
H. BosscHA ons eene keurige over--lera
zetting van dit werk gegeven , hetwelk
vervolgens in 1805 is herdrukt , doch
thans niet op zulk een' hoogen prijs wordt
geschat als voorheen , toen men in deze
vakken geene betere werken kende. De
leerredenen van BLAIR , die insgelijks in
het Nederduitsch zijn overgebragt, worden
nog door velen met genoegen en stichting
gelezen , waartoe derzelver duidelijke, gemakkelijke , beschaafde en sierlijke stijl
veel bijdraagt ; doch wij vreezen geenszins
te zeggen, dat zij in wezenlijke waarde niet
tegen die van onzen BORGER en vAN DER
PALM opwegen.
BLAIR bezat geen sterk gestel , en in
de laatste jaren zijns levens was hij niet
in staat ten gezetten tijde den kansel te
betreden ; doch zijne geestvermogens bleven tot het laatst onverzwakt. Hij was
de helper en raadgever van allen , zoodat
hij , niet minder door zijn verdienstelijk
voorbeeld dan door zijne ongemeene talenten , den geestelijken stand tot eer
heeft verstrekt. Hij stierf, na eene korte
ziekte , te Edinburg in de maand Decemher 1800. Hij was in 1748 gehuwd niet
zijne nicht CATIIARINE BANNATINE , de doch
een' Ediriburgsch leeraar , en had-tervan
bij haar twee kinderen , een' zoon die
vroegtijdig overleed , en eene dochter , die
hem op haar een en twintigste jaar ontviel. Mevr. BLAIR is eenige jaren voor
haren beroemden echtgenoot overleden.

Life of Dr. Blair, prefixed
to his Sermons.)

(FINLAYSOB's

BLARE , (ROBERT) , een der dapperste en gelukkigste vlootvoogden der Britsche zeemagt , werd in Augustus 1598 te
Bridgewater , eene zeehaven waar zijn

189

vader handelaar was, geboren. Hij studeerde te Oxford , en hield tevens veel
van hevige ligchaamsoefeningen. Een zijner levensbeschrijvers verhaalt ons , dat
hij er nu en dan genoegen in vond , levende zwanen weg te stelen ; voorzeker
een stoutmoedig en niet gemakkelijk tijd
ouderdom van vijf en-verdijf.Opn
twintig jaren , keerde hij naar Bridgewater terug , en leefde stil op zijn ouderlijk erfgoed tot 1640 , toen hij tot lid
van het parlement benoemd werd. De
spoedige ontbinding dezer vergadering
(5 Mei) gaf hem weinig gelegenheid , om
als redenaar op te treden , ten minste
vindt men niet vermeld , dat bij gesproken heeft.
Bij het uitbreken der burgeroorlogen
trad hij bij het leger van het parlement
in dienst , doch wij weten niet juist wanneer en in welken rang. In 1643 voerde
hij het bevel over een fort van Bristol,
toen deze stad door de koningsgezinden
werd belegerd. Daar BLAKE dit fort nog
inhield en eenige van 's konings soldaten
doodde, nadat de gouverneur de stad had
overgegeven , bewoog men prins ROBERT
met moeite , om hem 't leven te sparen,
hetwelk hij door het schenden van het
oorlogsregt verbeurd hag.. Door bekwaam
moed bekwam hij spoedig den-heidn
rang van kolonel , en in 1649 werd hij
niet twee andere kolonels , DEANE en PoriIAM, bij de zeemagt overgeplaatst, hetgeen minder verwondering zal baren als
men bedenkt , dat destijds de land- en
zeedienst niet van elkander waren afgescheiden . BLAKE toonde voor deze nieuwe
betrekking de meeste geschiktheid. Zijn
eerste bedrijf was het vernielen van het
smaldeel van prins ROBERT , te Malaga.
In de maand Maart 1652 werd BLAKE
tot admiraal benoemd , en in Mei daarop
volgende , raakte hij slaags met MAARTEN
IARPEr.TSZ. TROMP , dien hij , als ware het,
tot den strijd had uitgedaagd ; want BLAKE
kende geen verdienstelijker werk dan alle
natiën te dwingen het oppergezag der
Britsche vlag op den Oceaan te doen
eerbiedigen. De slag bleef onbeslist , en
de volgende zeegevechten werden insgelijks niet afwisselende kans gevoerd. Gelukkiger dan in het strijdperk tegen de
Nederlanders , onder TROMP en DE RUITER ,
was BLAKE tegen de Barbarijsche zeeroovers en de Spanjaarden. In het voorjaar
van 1657 zeilde hij naar het eiland Teneri fjee , en bezette de baai van Sgnta
Cruz , waar zich eene Spaansche zilvervloot bevond. De baai was versterkt met
een geducht kasteel aan den ingang , en
omringd niet eene reeks kleinere forten.

BLANCHA-- I3LANCHAID.
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Ook was daar eene aanzienlijke zeemagt,

daarom den titel van zeer getrouwe stad

zoodat de Spaansche gouverneur , een
man van moed en bekwaamheid , geenen
aanval vreesde. De schipper van een Nederlandsch vaartuig , hetwelk in de haven
lag , was minder gerust, en verzocht den
gouverneur de haven te verlaten , « want
« ik ben zeker , » zeide hij , « dat wij
« BLAKE spoedig op den hals zullen hebben. » De gouverneur antwoordde : « Ga
« heen , zoo gij wilt , en laat BLAKE ko« men als hij durft. » Durven Was BLAKE'S
minste gebrek. De wind op de baai
staande, zeilde BLAKE stoutmoedig op den
vijand af , maakte zich van de galjoenen
meester , doch verbrandde de gemaakte
prijzen , wijl hij wanhoopte ze uit de
baai weg te voeren. Echter keerde de
wind , zoodat de aftogt gemakkelijk werd
volbragt. De Engelschen hadden bij dit
stoutmoedig bedrijf 200 man aan dooden
en gekwetsten , terwijl het verlies aan de
zijde der Spanjaarden ongemeen groot
was.
Voor deze dienst ontvingen de officieren
en matrozen den dank van het parlement ,
en de admiraal daarenboven eenen diamanten ring ter waarde van 500 pond
sterling. BLAKE keerde naar zijne vorige
standplaats , Cadix , terug ; doch waterzucht en scheurbuik deden hein wenschen
naar Engeland terug te keeren , een wensch
echter die niet vervuld werd ; hij stierf
den 17 Augustus 1657 in het gezigt van
Plymouth. Zijn lijk werd naar Londen
gevoerd , en met groote staatsie op 's lands
kosten in de Westminster Abdij ter aarde
besteld. Na de herstelling der STUARTS
werd zijn lijk opgegraven , en met de
beenderen van anderen , die zich aan
CROMWELL hadden aangesloten , naar het
St. Margaretha's Kerkhof overgebragt.
(Gallery of portraits ; Lives English and

verwierf.

Foreign.)
BLANCHA (JUAN) , heeft zich door

zijne onwankelbare vaderlandsliefde eenen
onsterfelijken naam verworven. Als Alcade
van Perpignan , verdedigde hij in 1474
deze stad met onbezweken moed tegen de
Franschen , die bij een' uitval zijnen zoon
gevangen namen. Nu dreigden zij den
Alcade dezen zoon te dooden , bijaldien
hij zich niet terstond onderwierp. Doch
BLANCHA antwoordde : « De godsdienst, mijn
«koning en mijn vaderland , zijn mij nog
« dierbaarder dan mijn zoor_. » De Franschen offerden den jongeling aan hunne
wraakzucht op , en schoon de koning van
Aragon den ongelukkigen vader ried, liever de plaats over te geven dan het uiterste af te wachten , verdedigde BLANCHA
nog acht maanden lang de vesting, welke

(Woordenboek der Zamenleving).
BLANCHARD , (JACQUES) , een uit

schilder, die den eervollen hij--munted
naam verdiende van den Franschen TITIAAN,
werd geboren in 1600 en stierf in 1638.
Hij was een onvermoeid kunstenaar, en
heeft vele schilderstukken nagelaten. Zijn
fraaiste werk is de Nederdaling van den
Heiligen Geest , hetwelk voor een der
beste voortbrengselen der Fransche school
gehouden wordt.
(Dictionary of Biography).
BLANCHARD , (FRANCOIS) , een der
eerste luchtreizigers , in 1758 te Andelys,
in het tegenwoordig departement van de
Eure , geboren. Reeds van zijne jeugd
af, hield hij zich met de werktuigkunde
bezig , vooral met het doel , om de vliegkunst te ontdekken. Op den ouderdom
van negentien jaren vervaardigde hij een
vliegend schip , dat zich door een tegen
zes pond , twintig voet boven-wigtvan
den grond verhief. Met groote belangstelling vernam BLANCHARD , dat de gebroeders MONTGOLFJER den luchtbol hadden
uitgevonden. Den 4 Maart I'184 ondernam
BLANCHARD zijne eerste luchtreis, en in
1785 stak hij met Benen luchtbol , van
Calais naar !)over, het kanaal over. De
koning van Frankrijk schonk hem daarvoor
12,000 en eene jaarwedde van 1200 Franken. In hetzelfde jaar ondernam hij te
Londen eene luchtreis , waarbij hij zich
voor de eerste maal van eenen door hem,
of volgens anderen door ETIENNE MONTGOLFIER , uitgevonden valscherm (parachute)
bediende. In onderscheidene landen ver
hij zijne luchtreizen , tot dat hij-nieuwd
in 1793 in de vesting Kufstein in Tirol
gevangen gezet werd , als beschuldigd van
het verspreiden van revolutionnaire grondbeginselen. Weldra in vrijheid gesteld,
zette hij zijne luchtreizen weder voort.
In 1796 beproefde hij te Nieuw York zijne
zes en veertigste luchtreis , en in 1798
steeg hij te Rouen in de hoogte neet een
groot luchtschip , waarin zich zestien personen bevonden , en daalde zes uren van
de stad neder. BI.ANGHARD volbragt zes en
zestig luchtreizen gelukkig. Hij noemde
zich dan ook luchtreiziger der beide halfronden , burger van de voornaamste steden
der beide werelden , medelid van buiten
academiën , pensionaris des Fran--landsche
schen keizerrijks , en stierf den 7 Maart
1809. — Zijne weduwe zette de luchtreien als een middel van bestaan voort ;
zij vond haren dood den 6 Julij 1819 te

Parijs, bij het opstijgen van baren lucht-

BLANE--BLIGH.
bol , die in brand geraakte, waardoor zij
zich in de Rue Provence te pletter viel.
(NIEUWENIIUIS , Woordenboek van kunsten en wetenschappen.
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regel heeft het gelukkig gevolg gehad
de scheurbuik bij het zeevolk bijkans geheel uit te roeijen , en alzoo meer dan
eenig ander middel bijgedragen , om de
BLAME , (GILBERT) , een uitstekend Engelsche zeemagt in eenen gezonden staat
geneesheer , was de vierde zoon van GIL
te houden.
van Blane field , in het graaf-BERTLAN
In 1819 gaf Dr. BLANE zijne Elements
Ayr , in Schotland , ter welker plaats-schap of Medical Logic in 't licht , welke binnen
hij den 29 Augustus 179 werd geboren. weinige jaren verscheidene malen herVoor den geestelijken stand bestemd , werd drukt en als het beste zijner werken
bij naar de hoogeschóol van Edinburg ge- beschouwd werden. Zijne opmerkingen
zonden ; doch zekere gewetensbezwaren over de ongesteldheden der zeelieden
deden hem besluiten van zijn oorspronke- verdienen bij voortduring de oplettendlijk voornemen af te zien , en zich geheel heid dergenen , die in het lot van den
aan de studie der geneeskunde te wijden. zeeman belang stellen. In 1821 leed hij
Nadat hij zijnen graad van doctor in de veel door eenen aanval van prurigo senilis,
medicijnen had bekomen , werd bij door welke alleen door het gebruik van opium
Dr. CULLEN aan Dr. WILLIAM HUNTER , des- was te lenigen ; en daar dit ongemak hem
tijds de beroemdste ontleedkundige te nooit geheel verliet , werd hij eels der
Londen , aanbevolen. Door bemiddeling grootste opium-eters , die er ooit geweest
van Dr. HUNTER werd Dr. BLANE de huis- zijn. Bij de troonsbeklimming van koning
arts van lord HOLDERNESSE , waardoor WILLIAM IV in 1830 , werd hij tot diens
hij het vertrouwen won van onderschei- lijfarts aangesteld. In I831 verscheen zijn
dene aanzienlijke mannen, en onder an- laatste geschrift, zijnde eene waarschuderen van lord RODNEY , die hem tot zijn wing aan het publiek wegens de aannalijfarts koos , in welke hoedanigheid hij dering der Indische cholera (Warning to
dezen oversaagden vlootvoogd in 1780 op the British public against the alarming apdiens togt naar de West-Indiën vergezelde. proach of the Indian cholera). Dr. BLANE
Toen bij eene vijandelijke ontmoeting al stierf den 26 Junij 1834 in den ouderdom
de officieren gedood , gewond of elders van vier en tachtig jaren. Bezield door
bezig waren , verzocht de admiraal Dr. hoogere begeerte dan het verkrijgen van
BLANE zijne bevelen aan de officieren bij
de gunst en bescherming der aanzienlijken
de stukken over te brengen ; bij deze ge- in den lande , verachtte hij die kleine
legenheid bekwam hij eene ligte wond. kunstenarijën , waardoor men meestal de
Tot belooning dezer diensten , werd Dr. grooten kan winnen , zoodat BLANE den
BLANE , op aanbeveling van lord RODNEY,
hoogen rang , tot welken hij opklom , intot eersten geneesheer van de vloot zonderheid aan wezenlijke bekwaamheden
aangesteld. Dr. BLANE was onvermoeid in te danken had.
het vervullen zijner pligten, alles in het
(Mr. COPELAND HUTCHINSON'S biographical
werk stellende wat strekken kon , om de
sketch of sir GILBERT BLANE) .
gezondheid van den zeeman in die ongeBLIGH , (WILLIAM) , de bevelhebber
zonde wateren te bevorderen. Eerst in van het schip Bounty , toen hetzelve in
1783 keerde hij naar Engeland terug , en de Zuidzee door het scheepsvolk werd afgaf de slotsom zijner ervaring in het geloopen.
De beschrijving , welke kapitein cools
licht , onder den titel van Observations in
the diseases of seamen , 8vo. London. Dit van de brood-vrucht en andere eetbare
werk is menigmaal herdrukt , vermeer- vruchten op. de Zuidzee Eilanden had gederd en verbeterd.
geven , wekte bij verscheidene WestindiGedurende zijn verblijf in de West- sche kooplieden den lust op , om deze
Indiën , ontmoette hij dikwijls den hertog gewassen in de Westindische volksplantinvan Clarence , naderhand koning WIL gen in te voeren. GEORGE III deze poginIV, die als jong officier op de vloot-LIAM gen ondersteunende , werd er te dien
van lord RODNEY diende. Dr. BLANE won einde een schip uitgerust. De schikkingen
de genegenheid van Zijne Koninklijke aan het toevoorzigt van Sir JOSEPIH BANKS
Hoogheid , die hem in het vervolg geens- toevertrouwd wordende , doopte deze het
zins vergat. Hij werd lijfarts van den schip the Bounty. BLIGH , die als luitenant
prins van Wallis, en in 1785 geneesheer COOK op zijne reis naar de Zuidzee had
van het St. Thomas-hospitaal te Londen. vergezeld , kreeg het bevel over dit schip,
Door de bemoeijing van Dr. BLANE werd en zeilde den 23 December 1787 van
op ieder schip het gebruik van limoensap Spithead naar Otaheite uit. Den 26 Octoingevoerd als een voorbehoed- en genees- ber 1788 bereikte hij zijne bestemming,
middel voor de scheurbuik. Deze maat- en bleef aldaar tot den 4 April 1789.
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BLOCH.

Gedurende al dien tijd had het volk met kwam. Slechts twaalf zijner makkers viel
de inboorlingen ongehinderd verkeerd.
dit geluk ten deel. De belangstelling in
De luitenant BLIGH zegt in zijn jour- hun lot was algemeen , en het . fregat
naal , gedagteekend 31 Maart : Heden Pandora , kapitein EDWARDS , werd naar
zijn al de planten aan boord , zijnde Otaheite gezonden , om de muitelingen te
774 potten , 39 tobben en 24 bakken. vatten. De Pandora bereikte den 23
Het aantal brood-vruchtplanten bedroeg Maart 1791 dit eiland , waar men veer1015 , behalve eene menigte andere tien dezer onverlaten aantrof en in boei planten , welke wij verzameld hadden. jen sloot. Den 19 Junij 1792 kwam
Het geheel was aan de zorgen toever- kapitein EDWARDS te Spithead niet zijne
trouwd van bevoegde personen , door Sir, gevangenen terug , die voor den krijgsJOSEPU BANKS daartoe gekozen. Met deze raad gebragt en naar gelang hunner overkostelijke lading vertrok het schip naar treding werden gestraft.
Jamaica. In den morgen van den 28
Intusschen werd de luitenant BLicu anApril werd de kapitein in zijnen slaap dermaal naar de Zuidzee gezonden , en
door Mr. CHRISTIAN , den wachthebbenden had nu het geluk , de Westindische volkofficier , en drie andere personen overval- plantingen genoegzaam van brood-vruchtlen. Zij bonden hem de handen achter planten te voorzien. In 1806 werd BLIGII
op den rug , en dreigden hem met den tot gouverneur van Nieuw Zuid - Wallis bedood , bijaldien hij het minste gerucht noemd , waar hij zoo willekeurig heerschte,
maakte. De muitelingen bragten hem nu dat hij dit aanzienlijk ambt verloor , terin zijn hemd op het dek , en bevalen wijl dit misbruik van magt ons doet ver terstond de boot uit te zetten , waarin moeden , dat hij vroeger zijn scheepsvolk
BLIGH en negentien anderen met eenig hard behandeld en alzoo tegen zich zelven
voorraad van brood , water , wijn en rum heeft opgezet. BLIGH overleed in de maand
geplaatst werden. Ook kregen zij een December 1817,
kwadrant en een kompas , maar geene
(Narrative of the mutiny on board
kaart, ephemeriden of sextant mede. De
H. M. S. _ Bounty , written by lieuteluitenant BLIGH verhaalt in zijn journaal,
nant w. BLIGH.)
dat, na van deze ongevoelige ellendelinBLOCH , (MARCUS ELIEZER) , een
gen allerhande spot en smaad ondergaan beroemd Israëlitisch geneesheer en ichthyte hebben , men hem en zijne lotgenooten oloog (vischkundige) , werd in 1723 te
op Gods genade liet drijven. Zij bevonden .4nspach van behoeftige ouders geboren.
zich in de nabijheid van het eiland To foa, Hij groeide bijkans zonder eenig onderwijs
op 19° Zuider - breedte en 184° Ooster - op , zoodat hij op den ouderdom van ne
landden , ten einde hunne gentien jaren zelfs geen Duitsch verstond.-lengt,
levensmiddelen te vermeerderen ; doch Eenige bekendheid echter met de rabbijn zij werden door de inboorlingen plotseling sche schriften bezorgde hem eene betrek aangevallen en terug gedreven , zonder king als huisonderwijzer bij ' eenen Israëmeer dan eene geringe hoeveelheid brood- litischen wondheeler te Hamburg. Hier
vrucht , weegbree en kokosnoten bekomen leerde hij eerst Duitsch alsmede Latijn ,
te hebben. Zij hadden weldra met koude en legde zich toe op de ontleedkunde.
en hongersnood te kampen , doch vingen Eindelijk dreef hem zijne begeerte, om in
Benige zeevogels , dobberende tusschen de deze laatste wetenschap grondig onderrigt
Koraal-eilanden aan de kust van Nieuw- te ontvangen , naar Berlin , waartoe hij,
Holland , waar zij tevens oesters en zee- door de ondersteuning zijner aldaar wohonden opdeden. Intusschen zal men ge- nende bloedverwanten in staat werd gesteld.
voelen , hoeveel zij van den honger te Nu wijdde hij zich geheel aan de genees lijden hadden , als men weet , dat een kunde toe. Met onbegrensden ijver wist
persoon van het scheepsvolk naderhand hij het vroeger ver »uimde in te halen.
heeft bekend , dat hij op zekeren dag een' Nadat hij te Frankfort aan den Oder tot
baviaan gevangen hebbende , het dier al- doctor in de medicijnen was gepromoveerd,
leen en raauw heeft verslonden. Na een zette hij zich als practiserend geneesheer
en veertig dagen rondgezworven en vol- te Berlijn neder , alwaar hij , zoo uit
gens de loglijn eenen afstand van 3618 hoofde zijner veel omvattende kundighezeemijlen afgelegd te hebben, bereikten den , als om zijn edel karakter , hoog gezij den 14 Junij Timor , waar zij zich zoo schat werd. Hij stierf aldaar den 6 Aulang in de hoofdstad Coupang ophielden, gustus 1799. Zijn voornaamste werk is
tot dat zij met eenen schoener naar Ba- de Natuurlijke Historie der Visschen (Alltaeria konden stevenen. De luitenant BLJGH gemeine Naturgeschichte der Fische) , betvertrok zoo spoedig mogelijk naar Enge- welk in 12 deden 4. Berl. 1782-95
land, alwaar hij den 14 Maart 1790 aan- het licht zag , en met 432 fraaije koperen
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platen is opgeluisterd , die nog eene blij- gemaakt van liet leven der doorluchtige
vende waarde hebben. De kosten van dit Nederlandsche en eenige Hoogduitsche schilwerk verre zijn vermogen overschrijdende, ders , door KAREL VAN MANDER.
BLOIS , zie TRESLONG (BLOIS VAN).
beijverden zich eenige vorstelijke en ver
personen hem hierin te onder--mogend
BLOK , zie KOERTEN (JOHANNA).
steunen. De namen der hooge begunstiBLONDEL of BLONDIAUX, een Franseh
gers van dit verdienstelijke werk vindt troubadour der twaalfde eeuw , en de
men , van het zesde deel af , op elke der vriend van den Engelschen koning RICHARD I,
door hen bekostigde platen vermeld. On- bijgenaamd Leeuwenhart , dien hij naar
voltooid liet hij na het Systema ichthyolo- Palestina vergezelde. Ook noemt men hem,
giae iconibus CX illustratum , dat door naar zijne geboorteplaats, BLONDES. DE NES LES ; doch FAUCHET (Origines de la langue ei
SCHNEIDER werd uitgegeven. Zijne verzameling van visschen werd na zijn' dood poésie franeaise , Paris 1581) twijfelt of
door de regering aangekocht , en maakt BLONDEL DE NESLES dezelfde is als de troueen deel uit van het Berlijnsch dierkundig badour van RICHARD. Hij wijdt een artikel
aan ieder, gevende onder den naam van
Museum.
(Woordenboek der Zamenleving.)
BLONDEL DE NESLES eenige uittreksels uit
BLOEMAART , (ABRAHAM) , een his- diens liederen , in Normandisch Fransch
torie-schilder , werd in 1567 te Gorinchem geschreven , terwijl hij , onder den naam
geboren , maar hield voornamelijk zijn van BLONDEL , RICHARDS gunsteling , de geverblijf te Utrecht. Zijn vader was niet schiedenis verhaalt van zijne omzweronbedreven in de bouw- en beeldhouw ving in Duitschland in 1193 ter opsporing
Hij bezat oorspronkelijkheid en-kunst. van zijnen meester , die , op zijne teruggevoel , en volgde zoo geheel zijne eigene komst uit Palestina , door LEOPOLD , hertog
vinding , dat hij de natuur veelal aan van Oostenrijk , was gevangen genomen,
zijnen stijl opofferde. Volgens sommigen en in een onbekend kasteel opgesloten.
heeft BLOEMAART nooit gereisd ; doch an- Onder de muren van het kasteel Lowenstein
deren , waarschijnlijk beter onderrigt , ver- komende , begon BLONDEL, gelijk hij zulks
zekeren , dat hij ten minste tien jaren in gewoonlijk deed , eene romance aan te
Parijs heeft doorgebragt. Echter schijnt heffen , welke hij vroeger met RICHARD had
hij van zijne reizen geen groot nut ge- gecomponeerd. Zoodra hij de eerste stro
trokken te hebben. Hij schilderde historiegeëindigd, zong de koning al de-phead
stukken met levensgroote beelden , hetgeen overigen. Deze ontdekking gaf aanleiding
aanduidt , dat hij naar het verhevene tot RICHARDS bevrijding. Dit verhaal , hetstreefde , maar het kostuum is altijd Ne- welk FAUCHET op het gezag eener oude
derlandsch , wat he onderwerp ook zijn Fransche kronijk vermeldt, heeft de grondmoge. Deze misslag is door meer groote stof geleverd tot de bekende opera van
meesters begaan ; doch het blijft daarom GRÉTRY. De waarheid echter van dit volksniet te minder eene grove fout. Echter verhaal wordt in twijfel getrokken.
verwierf hij veel bedrevenheid in zijne
(BERINGTON'S History of RICHARD I ; Ei0kunst. Behalve historie - stukken , schil
graphie universelle.)
hij eenige landschappen , die alge--der
was
BLOOD , (THOMAS) , een zonderling
hij
meen bewonderd werden. Ook
geen vreemdeling met de etsnaald. Zijne gelukzoeker , was oorspronkelijk officier
werken zijn bijkans alle in het vaderland in het leger van CROMWELL. Zijne eerste
en vooral in Amsterdam gebleven, Te opmerkelijke onderneming was eene - po
verrassing van het kasteel van-ginter
Brussel en Mechelen vindt men in sommige
kerken schilderstukken van BLOEMAART. Dublin , hetgeen door den hertog van OrHij stierf in 1657. Sommige zijner werken mond werd verijdeld. Eenigen tijd daarna
zijn door BORSWERT meesterlijk in 't koper viel hij . den hertog in de straten van
Londen aan , met oogmerk , om hem op
gebragt.
Tyburn op te hangen , dat hem bijkans
J BRAHAM liet vier zonen na , twee schil
volgens andere-dersntwgavu; gelukte. Zijn laatste bedrijf was een' aan
rijks-kleinooden in den Tower.-slagopde
berigten , slechts drie zonen. CORNELIS ,
de oudste , was een verdienstelijk graveur -, Hij had zich als een geestelijke verkleed ,
en schijnt in de kunst eene verbetering en reeds de kroon onder zijnen mantel
gebragt te hebben door de schaduw niet verborgen , toen hij ontdekt, vervolgd en
zoo donker te maken als zijne voorgan- gevat werd. Vreemd is het dat koning
gers. De berigten omtrent BLOEMAART en KAREL II hem in zijnen kerker bezocht ,
Zijne zonen zijn zeer verward , en spreken in vrijheid stelde , en in gunst aannam.
elkander in vele opzigten tegen. Voor Hij kreeg zelfs een landgoed , hetwelk
sommige bijzonderheden hebben wij gebruik hem 6000 gulden jaarlijks opbragt , ten
I.
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geschenke , en stierf den 24 Augustus
1680 (1).
(Remarks in some eminent passages in
the live of the fam'd Mr. BLOOD;
Biogr. Britann.)
'BLOOMFIELD , (ROBERT) een Engelsch herderszanger, de jongste der zes
kinderen van GEORGE BLOOMFIELD , eenen
kleermaker van lonington , een dorp bij
Bury St. Edmonds in Suffolk , waar RoBERT den 3 December 1766 het eerste
levenslicht aanschouwde. In zijne kindschheid zijn' vader verloren hebbende , won
zijne moeder den soberen kost door het
houden eener klein-kinderschool , waar hij
zelf het lezen leerde. Naauwelijks kleederen aan het lijf hebbende , verhuurde
hij zich , op den ouderdom van elf jaren,
bij eenen boer ; doch weldra bleek het,
dat bij voor landgelijken arbeid te zwak
was , en werd alzoo bij eenen bloedverwalnt te Londen geplaatst , om schoenma
te worden. Zonder meerder hulp of-ker
aansporing dan het lezen van dagbladen
en eenige geleende dichtwerken, onder
anderen de Jaarget ij den van THOMSON,
vervaardigde hij een fraai landelijk gedicht , The Farmer's Boy , terwijl hij zijn
verblijf had op eene ellendige vliering ,
No. 14 , Bell Alley , Coleman Street,
waarvoor bij , met zes of zeven andere
gezellen , zestig Cents in de week betaalde. Aanvankelijk wilde geen boek
gedicht van den armen-verkopht
knaap uitgeven , van hetwelk binnen drie
jaren 26, 000 exemplaren werden verkocht.
Men stond verbaasd over den gekuischten
smaak en het fijn gevoel van den be.
hoeftigen schoenmakersgezel. Dit gedicht
werd in het Fransen overgebragt , onder
den titel van : Le valet du Fermier , door
ETIENBE ALLARD , alsmede in het Italiaansch
én het Latijn.
De roem van den dichterlijken schoenmaker werd nog vergroot , door zijne
Rural Tales, Ballads and Songs en andere
geestvruchten. De hertog van Grafton be.
zorgde hem een ambtje aan het zegelkantoor , doch uit hoofde eener zwakke ge
keerde hij tot zijn beroep van-zondhei,
dames-schoenmaker terug ; en als een liefhebber van musijk , voegde hij daarbij
(1) De begunstiging van dezen stoutmoedigen on.
verlaat , wekte zulk eene algemeene verontwaardiging op , dat ROCHESTER zich niet ' ontzag , om in
zijne History of Insipidt, de volgende dichtrege.
lea op te nemen:
ct BLOOD , that wears treason in his face,
Villain complete in parson's gown,
Row much be is at court in grace,
For stealing ORMUND and the crown!
Since loyalty does no man good,
Let's steal the king and out-do BLOOD.))

liet maken van Eolus-harpen. De hertog
schonk hem eene jaarwedde van één'
Schelling daags ; doch , wijl hij thans
vrouw en kinderen had, en daarenboven
eenige arme leden zijner familie onder
geraakte hij in groote ongelegen -steund,
Zijne gezondheid nam allengskens-heid.
af ; hij stierf den 19 Augustus 1823 , in
den ouderdom van zeven en vijftig jaren,
nalatende eene veeduw met vier kinderen
en 2400 gulden aan schuld , welke echter
bij inschrijving door zijne bewonderaars
werd voldaan. De werken van BLOOMFIELD
zijn in 2 deden 12mo. uitgegeven. In
dezelve heerschen eene kunstelooze een
een fijn gevoel voor het-voudighe,
schoone en een vrome zin , welke allen,
die met het landleven zijn ingenomen,
immer zullen bekoren.
(JAMES MONTGOMERY ; Dr. NATHAN DRAKE;
sir EGERTON BRYDGES.)
BLOTINT, CHARLES), de jongste zoon
van sir HENRY BLOUNT , een' krijgsman en
schrijver , werd in 1654 geboren , en
maakte zich zelven bekend door zijne
vrijgeestige (deïstische) gevoelens en ongemeene talenten. Zijne Anima 1Vlundi
werd- onderdrukt en openlijk verbrand.
Op dit werk volgden drie van gelijken
aard. Het leven van APOLLONIUS TYANEUS ;
Groot is de Diana der Ephesen en Beligio Laici. Hij was een ijverig voorstander der omwenteling van 1688 , doch
handelde weinig overeenkomstig hare grondbeginselen , door het uitgeven van zijn.
geschrift : Koning WILLEM en koningin MARIA ; veroveraars , ten einde hun regt op
de kroon door verovering staande te houden. Het Huis der Gemeente beval dat
dit geschrift door beulshanden zou worden
verbrand. BLOUNT doorschoot zich zelven
in 1693 , omdat de zuster zijner overledene vrouw hem hare hand had geweigerd .
(Dictionary of Biography.)
-

-

BLUCHER, (GERHARD LEBERECHT

VON), vorst van Wahlstadt, Pruissisch veldmaarschalk , werd den 16 December 1742
te Rostock , in het hertogdom MecklenburgSchwerin , geboren. Zijn vader was rit
dienst. Reeds-mestrinHKalche
vroegtijdig toonde hij eene groote neiging
voor den krijgsmansstand te voeden. Naauwelijks veertien jaren oud , trad hij als
jonker bij een Zweedsch huzaren-regement
in dienst. In eenen veldtogt tegen de
Pruissen , (in den aanvang van den zevenjarigen oorlog , toen de Zweden met
de Russen en Oostenrijkers tegen FREDERIK den Grooten krijg voerden) , werd
BLUCHER in Pommeren door hetzelfde regement Pruissische huzaren gevangen ge-

BLUCHER,
nomen , waarbij hij zich naderhand * zoo
beroemd heeft gemaakt. De overste van
dat regement , VON BELLING , met BLUCHER'S
open en kloekmoedig karakter ingenomen ,
overreedde hem in Pruissische dienst over
te gaan , en bewerkte dat een ander
Zweedsch officier. voor hem werd afgestaan.
In de dienst van FREDERIK klom hij van
luitenant op tot den rang van eersten
kapitein ; doch nu werd zijne eerzucht
gevoelig gekwetst , wijl een persoon van
hooge geboorte tot de ledige plaats van
majoor werd aangesteld, waarop BLUCHER
meerder aanspraak had. Al zijne bezwaren
in den wind wordende geslagen , schreef
hij den koning in l772 : a VON J, GERS« FELD , die geene andere verdiensten
a heeft dan dat lij de zoon is van den
a markgraaf voN SCHWEDT , is mij voorge« trokken ; ik verzoek mijn afscheid, a
De koning antwoordde : a Kapitein BLUCHER
« is het toegestaan mijne dienst te verlaten, en naar den duivel te gaan , als hij
a zulks goedvindt. « Op het ontvangen
van dit vernederend bescheid, begaf hij
zich naar het hertogdom Silezië, werd
landbouwer, en verwierf, door aanhoudende
vlijt en inspanning , een aanzienlijk landR
goed. Aldus sleet hij vijftien jaren , tot
dat FREDERIK wILHELM II in V186 den
troon beklom. Deze vorst noodigde hem
heuschelijk uit , om weder met den rang
van ritmeester bij zijn, voormalig regement
zwarte huzaren in dienst te treden. Als
overste voerde hij dit regement in 179 3
en 1794 in de veldslagen van Orchies,
Luxemburg , Frankenstein , Oppenheim ,
Kirrweiler en Edesheim in den Palts aan,
en verwierf zich door zijnen moed , zijne
vaardigheid en verwonderlijke geestkracht
eenen wel verdienden roem. In 1802
nam hij , in naam Van den koning van
Pruissen , bezit van Erfurt en Mühlhausen.
Bij het uitbarsten van den oorlog in 1806
verscheen hij als luitenant - generaal in
het veld , en toen de Franschen den slag
van Jena hadden gewonnen , trok BLi cH.NR
met een overschot van ruim 10,000 Pruis:sen westwaarts naar Lubek af , onophoudelijk door de maarschalken SOJLT , MURAT
en BERWADOTTE achtervolgd en verontrust.
IIij bood tot het laatst wederstand, en nam
geene capitulatie aan dan onder opzettelijk
beding , dat in dezelve vermeld zou worden , dat alléén gebrek aan krijgs- en
levensvoorraad hem daartoe had doen overgaan. Als krijgsman werd hij door NAPOLEON met de meeste beleefdheid behandeld,
waarvan de reden ligtelijk te gissen is;
doch de naam van BJ,uCHER verscheen nimmer
onder die der Pruissische officieren , welke
den keizer in zijne oogmerken tegen Rus.

19.

land behulpzaam waren. Tegen den generaal VICTOR uitgewisseld zijnde , vertrok
hij naar Pommeren , om de Zweden bij
te staan. Naderhand werd hij in het de•
partement van oorlog te Koningsbergen en
te Berlijn gebruikt ; en toen in 1813 zijn
land zich tegen Frankrijk verklaarde,
kreeg hij het opperbevel over een talrijk
leger van Pruissen en Russen. Keizer
ALEXANDER schonk hem de orde van Si.
George , ter belooning van zijn heldhaftig
gedrag in den veldslag van Luizen. Te
Bautzen en Ilainau plukte BLUCHER nieuwe
lauweren. Op den 26 Augustus versloeg
hij , aan het hoofd van 60,000 man, de
Fransche maarschalken MACDONALD , NEY ,
LAURISTON en SE$ASTIANI , en wierp dui-

zenden Franschen in de opglezwollene

Katzbach , eene kleine rivier bij Liegnitz
in Silezië. BLUCLEa's proclamatie bij deze
gelegenheid is te karakteristiek , om haar
met stilzwijgen voorbij te gaan. Met laconische welsprekendheid riep hij uit:
a Silezië is bevrijd ! de vijand kwam stout«moedig op u af, mijne dapperen ! maar
a snel als de bliksem vielt gij op hem
« aan -.-- uwe bajonetten hebben hem hals
« over kop in de Katzbach gedompeld -a gij hebt 18,000 gevangenen en al hunne
« bagaadje — looft den Heer der heirscharen ! « Met verwonderlijke snelheid
trok hij naar de Elbe , en droeg veel bij
tot de gelukkige uitkomst van den slag
bij Leipzig. Met zijne Russisch-Pruissische
troepen maakte hij den linkervleugel uit
van het groote leger der Bondgenooten ,
hetwelk NAPOLEON op zijnen terugtogt naar
Frankr ijk vervolgde. Bij Caub en Coblenz over den Rijn getrokken , bezette
hij in Januarij 1814 Nancy. Te Brienne
werd hij door NAPOLEON heftig aangevallen,
doch , schoon met groot verlies terug gedrongen , . hernieuwde hij den volgenden
dag den strijd , en behaalde Benige voor.
deelen. De snelle stoutmoedige bewegingen
van dezen rusteloozen krijgsman , baanden
hem eindelijk den weg naar Frankrjks
hoofdstad , welke hij den 31 Maart 1814
bezette. Alleen door tusschenkomst van
de andere krijgsbevelhebbers , bleef Parijs
van eene bloedige wraakneming verschoond.
Als veldmaarschalk en vorst van Wahlstadi verzelde hij de verbondene vorsten
naar Engeland, waar zijne persoonlijke
verschijning de nieuwsgierigheid des volks
in hooge mate opwekte. Al de doorluch=
tigste militaire ridderorden hem reeds
geschonken zijnde , stelde de koning van
Pruissen voor hem eene nieuwe in , . welke
bestond in een van gouden stralen omringd
ijzeren kruis als een zinnebeeld van zijneen onverwinnelijken moed. De prins -re,
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gent van .Engeland vereerde hem zijn
portret , en de hoogeschool van Ox ford,
niet achterlijk willende blijven in de algemeene bewondering van den ouden
krijger , schonk hem den academischen
graad van Doctor in de regten. Met eer
overladen begaf BLUCHER zich naar zijne
Silezische landgoederen, alwaar hij ver
terugkomst van NAPOLEON-toefd
van het eiland Elba in 1815. Nu betrad
hij weder het groote krijgstooneel , en
aanvaardde het opperbevel over het Pruis
leger , hetwelk naar België trok.-siche
Op den 16 Junij 1815 werd hij door NAPOLEON bij Ligny onverwachts aangevallen,
verslagen , en geraakte door den val van
zijn• doodelijk gewond paard , dat op hem
nederstortte , in groot gevaar zijn leven
of zijne vrijheid te verliezen. Er kwam
spoedig een gerucht van zijnen dood in
omdoop , en NAPOLEON , die hem gewoon
le vieux diable (den ouden duivel)-lijk
noemde , zocht zijne soldaten daarmede te
vleijen. Doch op het beslissendste oogenr
blik 'van den slag van Waterloo , verscheen

weder op het slagveld, viel NAin ,den rug en in de flanken aan,
en behaalde , in vereeniging met WELLINGTON , de lang betwiste zege. Alhoewel
zijne troepen desa ganschen dag hadden
gemarcheerd , gaf BLUCIIER terstond bevel
den vlugtenden vijand te vervolgen. Zes
begunstigd door-tiengmPrus,
een helder maanlicht , zaten den ganschen
nacht de Franschen onverbiddelijk op de
bieten , tot de wegen met stervenden en
dooden verstopt waren. Met zijn leger
Parijs bereikt , en de herstelling van LOeEwIJx XVIII op den Franschen -troon bij
.hebbende , vertoefde hij nog-gewond
Benige maanden in Pars , en bezocht aldaar gaarne de speeltafel. Toen de Pruissen
naar Duitschland terug keerden , bezocht
BLUCHER , op den verjaardag van den slag
bij Katzbach , zijne geboorteplaats Rostock,
waar al de inwoners zich vereenigden,
om een openlijk gedenkteeken te zijner
eere op te rigtea. De inwoners van Berlijn boden hem een' gedenkpenning aan,
voorstellende den engel RAPHAEL -eengin
draak vertrappende. Zijne gezondheid nu
allengs afnemende, begaf hij zich naar
zijn kasteel Kriblowitz ii Silezië, waar
de Koning van Pruissen hem in zijne
laatste oogenblikken bezocht , en -van hem
afscheid nam. « Ik weet dat ik sterven
ga , » zeide de oude generaal ; « dit bekommert mij niet , want ik kan niet
K meer, van nut zijn. » Verzocht heb
om zonder eenige staatsie in een-bend,
naburig veld aan den weg onder drie linden ter aarde te worden besteld, stierf
BLl GHER

POLEON

hij den 13 September 1819 , in den ouj
derdom van zeven en zeventig jaren. Het
gansche leger, nam gedurende acht dagen
den rouw aan. Hij was vijf en veertig;
jaren in Pruissische -dienst geweest , eiv
bij den slag van Waterloo telde hij reeds
drie en zeventig jaren. In het jaar 1826
verrees te Berlijn te zijner gedachtenis
een bronzen standbeeld van twaalf voet
hoog , hetwelk door den beeldhouwer
BAUCH is gemodelleerd. De verdienste van
BLUCHER bestond vooral in zijn' onverschrokken moed en zijn persoonlijk voorkomen. Met een doordringend oog , eens
luide welklinkende stem , een stoutmoedig
uiterlijk, gekleed en toegerust als - een
Kozak , en zijn paard meesterlijk bestie^
rende , boezemde zijne tegenwoordigheid
den soldaat het . volste vertrouwen op de
aanstaande overwinning in. De verwon.
derlijke snelheid zijner bewegingen , verwierf hem den naam van Maarschalk Voor
onder -welken hij in Duuschland-warts,
en Rusland algemeen bekend was. De
chef van zijnen algemeenen staf was aan
SCIIARNHORST, en na diens dood-vankelij
GNEISENAU , wiens verdiensten BLUCHEAR tell
,

,

,

allen tijde openlijk huldigde , hetgeen genoegzaam blijkt uit het volgende voorval.
,

Op zekeren dag vroeg

BLUCHER aan dege-

nen die hem omringden : « Hoe kan men
« zelf zijn' kop in den arm leggen ? » Toen
niemand dit kon beantwoorden , omarmde
hij GNEISENAU , die hem zoo dikwijls de
schranderste plannen had medegedeeld.
De oudste zoon van BLUCHER , , FRANZ ,
graaf van Wahlstadt , geboren in 4777,
die de veldtogten van 1813-1815 bijwoonde , stierf als Pruissisch generaal-4
majoor den 10 October 18,9.9 , te Kópe.
nick , verbijsterd van zinnen , ten gevolge
eener in den oorlog bekomene hoofdwond.
De andere zoon , FRIEDRICH GEBHARD BLU
CHER, graaf van Wahlstadt, geboren in
1780 , woonde insgelijks de veldtogten van
1813-1815 bij , trad later als oversteluitenant uit de dienst , en stierf den
14 Januarij 1834.
(VARNIIAGE VON ENSE , Lebensbeschreibung
BLUCHER'S ; SCHONING's Geschichta des
preuss. fun ften Husarenregimenis mis
besonderer Rücksicht auf BLüCIER.)'
BLIJMAVER , (ALOYS), een Duitsch
satyrisch burlesk dichter, den 21 .Decem•
bar 1755 te Steier in Opper -Oostenrjk , geboren , trad in 1772 in de Jezuïten -orde,
en begaf zich later in den boekhandel.
Hij overleed den 16 Maart 1798 te Wee+
nen. Zijne talrijke gedichten zijn rijk . , in
vernuft, niet zonder vuur en in eenen
fraaijen , zuiveren , mannelijken stijl geschreven. Doch zijn vernuft ontaardde
,

-
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BLUMEN—BOCCACCIO.
wel eens in ' ;emeene boerterij , welke
soms het .werktuigelijke van den vers
bedierf. Schoon hij tot de orde der-bouw
Jezuïten had behoord , heeft hij hen in
geenen deele gespaard. Vele zijner gedichten zijn eerst in den Weener Musenalmanak opgenomen , en later afzonderlijk
uitgegeven. Het meeste opzien baarde bij
door het heerlijk heldendicht van VIRGILIUS,
getiteld : Aenéis, (even als vroeger de lui
dichter SCARRON) , in een-migeFransch
narrenkleed te steken. Zijne gezamenlijke
werken verschenen in 1801 te Leipzig
in 8 deelen. Ook bestaat daarvan eene
uitgave in één enkel deel , in 1840 te
Stuttgart uitgegeven.
(Woordenboek der Zamenleving.)
BLTJMENBACH,(JOHANN F'RIEDRICH),

-werd den 11 Mei 1 7 52 te Gotha geboren,
en studeerde te Jena en Gottingen in de
medicijnen, aan welke laatste hoogeschool
hij in 1766 als hoogleeraar werd aangesteld. Van dien tijd af hield hij , gedurende
120 Semesters , onafgebroken voorlezingen
over de natuurlijke geschiedenis , vergelijkende ontleedkunde , physiologie en de
geschiedenis der geneeskunst , en kon zich
beroemen , gedurende twee menschelijke
.leeftijden, meer toehoorders gehad te heb
dan Benig ander academisch leeraar-ben
in Europa. Onder de grootste deelneming
vierde hij den 19 September 1825 zijn
vijftigjarig Doctorsjubelfeest , en ontving
bij deze gelegenheid eenen hen) ter eere
geslagen gedenkpenning , terwijl vrienden
en vereerders een Blumenbachsch Stipendium (beurs) daarstelden , waaruit jonge
,geneeskundigen en natuuronderzoekers ondersteuning zouden erlangen , om voor
hunne verdere volmaking eene wetenschappelijke reis te doen. BLUMENBACH stierf
den 22 Januarij 1840. Zijn handboek
der vergelijkende anatomie. en physiologie is bijkans in alle Europesche talen
overgezet , en dat voor de natuurlijke geschiedenis beleefde twaalf uitgaven , doch
is voor den tegenwoordigen stand der
wetenschap niet meer voldoende.
(Conversations-Lexicon.)
ItOBROV , (SEMEN SERG tEYITCH) ,

een Russisch dichter van eenigen naam
die zijne, letterkundige loopbaan omstreeks
1.784 aanving. Zijn belangrijkst werk is
pie Khersonida , een beschrijvend: gedicht
van de woeste natuur , de oudheden en
de natuurlijke geschiedenis van de Krim.
Hetzelve munt uit in oorspronkelijk vernuft , enn verdient vooral opmerking , wijl
het bestaat uit rijmlooze verzen , een
vorm vroeger in de Russische dichtkunst
onbekend. BOBnov bezat veel gevoel en
verbeelding; ; .. ook heeft. Zij EC Khersonida
,

eene zekere Oostersehe kleur , die haar
eene ongewone levendigheid bijzet. Bij
stierf in 1810 te Petersburg. Zijne Her.
dichten zijn in vier deelen bijeenverzameld. (Dictionary Biography.)
of

BOCCACCIO, (GIOYANNI) , geboren in

1313 , was de zoon van BOCCACCIO DI CHELeen' koopman van Florence. Zijne
familie was oorspronkelijk van Certaldo,
een vlek in Toscanen , weshalve bij zich
zelven DA GERTALDO noemde. Zijne moeder was eene Fransche vrouw , met welke
zijn vader in Parijs was bekend geraakt ;
doch men weet niet Of GIOVANNI BOCCACCIO
te Parijs of te Florence is geboren. Hij
ontving te Florence onderrigt van . den
taalkundigen GIOVANNI DA STRADA, tot' dat
hij den ouderdom. van tien jaren bereikt
had , en zijn vader hem naar Parijs mede
nam , alwaar hij zes Jaren doorbragtb
Naar Florence teruggekeerd , gaf hij zijnen
af keer van den koophandel te kennen -,
weshalve zijn vader hem in de regten liet
studeren. Eenige jaren daarna vertrok hij
naar Napels , waar hij met onderscheidene
geleerde mannen aan het hof van koning
ROBERT (een' beschermer van kunsten en
wetenschappen) , bekend raakte. Bocctccao
zegt , dat de aanblik op het graf. van
VIRGILIUS bij Napels voor altijd zijne letterkundige roeping besliste , en{ hij van
dat oogenblik af van alle andere dingen
afzag. Het schijnt , dat BoccACCio op ver
koningin SOIIANNA , die haren-langev
vader ROBERT was opgevolgd , zijne DocaLINO ,

merone heeft geschreven. Dit werk bestaat
uit een honderdtal vertellingen, van welke
er gedurende tien achtereenvolgende namiddagen , telkens tien werden verhaald door
een gezelschap van zeven jonge vrouwen
en drie jonge mannen , die in 1348 , uit
hoofde van de pest , Florence hadden ver
zich bevonden op een landhuis-laten,
in de nabijheid der stad. De meeste dezer, vertellingen zijn liefdes - historiën vol
vernuft ,en luinl , maar dikwijls in de bij
zeer onzedelijk. Sommige-zonderh
onderwerpen dezer vertellingen zijn uit
oudere werken - ontleend, doch do meeste
oorspronkelijk.
In I361 had er in BoccAccio's loszinnige
leefwijze eene plotselinge ornwenteling
plaats. Vader CIANI , een Karthuizer monnik , . kwam tot hem , bewerende dat Vader PETRONI van Siena van dezelfde orde ,
die kort te voren in den reuk van heiligheid was gestorven, hem gezonden had
einde $occAccw te vermanen , om van zijne
goddelooze letteroefeningen af te zien,
zijn losbandig leven te verbétereii en zich
voor den dood voor te bereiden. Oni de
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waarheid zijner zending te bewijzen , ver
GIANT verscheidene oilnstandigheden ,-halde
die BOCCACCIO alleen bekend waren. BocCACCIO in groote onrust verkeerende, schreef
terstond aan zijnen vriend PETRARCA,
waarin hij hem te kennen gaf , dat hij
de wereld Verliet , en zijn leven in een
Karthuizer klooster wilde eindigen. Het
antwoord van PETRARCA , hetwelk onder
diens Latijnsche brieven wordt gevonden ,
Was even verlicht als verstandig. Zonder
aan de, geheimzinnige verschijning van den
monnik veel waarde te hechten , bragt hij
zijnen vriend onder het oog , dat hij eene
regelmatigere leefwijze kon in acht nemen , zonder zich in een klooster op te
sluiten of zijne letteroefeningen en boeken
te verlaten. Deze brief bragt BoccACCio's
gemoed in rust , die van nu af een ander mensch werd. Zijne studidn kregen
eene ernstige strekking , en hij zonderde
zelfs eenige uren van den dag af , om de
Heilige Schrift nader te Zeeren kennen.
In bet laatste tijdperk zijns levens schijnt
1¢óccACCio in kommerlijke omstandigheden
v erkeerd , en van zijnen vriend PETRARCA
onderstand genoten te hebben. PETRARCA
vermaakte hem op zijn doodbed vijftig
gouden Florijnen , om eenen winterpels te
koopen , ten einde zich des nachts bij
zijne studiën tegen de koude te beschermen ; PE2'RARCA voegde er nog bij , dat
het hem leed was , niet in staat te zijn
meer voor zijnen vriend te kunnen doen.
De blijvende vriendschap tusschen deze
beide beroemde mannen Is een aangename
trek in hun karakter. BoccAcclo overleed
den 21 December 1375 te Certaldo , in
den ouderdom van ruim twee en zestig
jaren , hebbende zijnen vriend PETRARCA
slechts zestien maanden overleefd.
BoccAccio wordt de vader van het Italiaansche proza genoemd. Hij had de
meeste zijner gedichten verbrand , toen
hij de Italiaansche poézij van PETRARCA
had leeren kennen. Zijn roem is bij verschuldigd aan zijne Decamerone , welker
verdiensten , ten opzigte der taal , mis
wel wat te hoog geschat worden ,-schien
doch het is niettemin het vroegste proza
werk , in zuiver Italiaansch geschreven.
Ook hebben BOCCACCIO en PETRARCA niets
gespaard , om de oude letterkunde in
Italië te doen herleven. De gezamenlijke
werken van BOCCACCIO werden in 1527 te
Florence het eerst gedrukt.
BALDELLI , Vita di GIOVANNI BOCCACCTO j
MAllUCHELLI , Scrittori d'Italia.)
BOCCAGE , (MARIE ANNE LE PAGE),

gehuwd aan FIQUET DU BOCCAGE , was eene
Fransche dichteres van -de vorige eeuw,
zoo hoog geschat door hare tijdgenooten ,

dat zij medelid werd van de academie te
Rome , Bologna , Padua , Lyon en Rouen.
Zij werd in 1710 te Rouen geboren , en
in een klooster te Parijs opgevoed , waar
zij zich vroegtijdig door hare talenten onderscheidde. Zij trachtte echter hare liefde
tot de letteren zorgvuldig te verbergen,
zoo lang hare jeugd en schoonheid toereikend waren , om algemeene bewondering te verwekken. Eerst in 1746 deed
zij zich als schrijfster kennen , en met
haar dichtstuk f getiteld : Prix alternati f
entre les belles leitres et les sciences , won
zij den eersten prijs , welken de onlangs
te Rouen gevestigde academie had uitgeloofd. Van dien tijd af werd zij door al
de letterkundigen van Frankrijk gezocht
en geprezen. FoNTENELLE noemde baar
zijne dochter ; VOLTAIRE zette haar eene
lauwerkroon op het hoofd, zeggende dat
dit het eenigste was dat aan hare kleeding
ontbrak , en de woorden forma Venus
arre Minerva werden baar tot motto toegekend. Schoon dus van alle kanten bewierookt , ademen echter hare voortbreng
te weinig geest , dan dat de nako--seln
melingschap ze op hoogen prijs zou schatten. Onder hare dichtvruchten telt men
eene navolging van het Paradijs verloren,
GESZNER'S Dood van Abel , Les Amazones,
een treurspel , hetwelk elfmalen is opgevoerd , La Colombiade (een heldendicht) ,
en onderscheidene kleinere stukken. De
Colombiade , waarop haar roem vooral
gevestigd was , wordt waarschijnlijk thans
niet meer gelezen. Hare werken beleefden
tusschen de jaren 1749 en 1770 vier
uitgaven , en werden in het Engelsch ,

Duitsch , Spaansch en Italiaansch overgebragt. Hare prozabrieven , gedurende
eene reis door Engeland , Holland en Italië geschreven., waaraan thans weinig gedacht wordt, verdienen nog gelezen te
worden. Madame Du BOCCAGE overleefde
alle haar bewonderende tijdgenooten , en
met hen haren overdrevenen letterkundigen roem. Zij stierf in 1802 , twee en
negentig jaren oud.
(BOUTERWEK , Geschichte der neuern -Poesie and Beredsamkeit.)
BOCC ALINM, (TRAJANO) , een Italiaansch hekeldichter , zoon eens bouwmeesters, werd in 1556 te Loretto geboren.
Na te Rome gestudeerd te hebben , bekleedde hij in den Kerkel ken Staat ' onderscheidene ambten ; doch zijne schimpdichten hem vele vijanden berokkend
hebbende , die ook klagten over zijn wanbestuur aanhieven, vertrok hij naar Venetië , alwaar hij den 16 November 1613
overleed. Vooral bad hij het Spaansche
hof gehekeld , en was alzoó voor weder-

BOCCANE--BOCHART.
wraak beducht. Men verhaalt dat hij in
zijn eigen bed door gehuurde booswichten
is vermoord , die hem met zakken, waarin
zand was , dood sloegen. Hieraan wordt
echter door MAllUCHELLI , ZENO , TIRABOSCHI en andere Italiaansche kunstregters
geen geloof gehecht. In de registers van
liet kerspel van Santa Maria , waartoe
BOCCALINI behoorde , vindt men aangeteekend dat hij aan het kolijk , vergezeld
van koorts., is gestorven. Deze opgave
in de registers is echter een zwak bewijs
tegen de aangevoerde misdaad . Zijn voor
werk is : I Ragguagli di Parnaso ,-namste
waarin APOLLO voorondersteld wordt als
regter te zitten , om de klagten tegen
vorsten , krijgslieden en schrijvers aan te
hooren. Dit dichtstuk is niet zijne andere
staatkundige hekelschriften in het Neder duitsch vertaald.
(La Bilancia politica di tutte le Opere
di TRAJANO BOCCALINI , met aantee. koningen van LOUIS DU MAY.)
BOCCANERA , (5IM0NE) , de eerste
Doge van Genua, werd in 1339 door het
volk onder algemeene toejuiching als zoodanig gekozen. Tot dien tijd was de republiek bestuurd geworden door twee ca
uit de voornaamste geslachten-pitan,
gekozen , tusschen welke gedurig oneenigheden ontstonden , als bestaande uit twee
partijén , de Guelfen en Guibelinen. Deze
twisten eindigden dikwijls met bloedstorting, verbanning en verbeurdverklaring
van goederen. De ingezetenen van Genua
deze verwarringen moede , benoemden,
op het voorbeeld van Venetië , eenen doge
of verkiesbaar opperhoofd. Er werd tevens bepaald dat de Doge uit de onaf
niet uit de aanzien--lankeijburgs
lijkste geslachten zou gekozen worden.
l)e doges werden voor hun leven aangesteld , doch dikwijls door oproer en burgeroorlog van hunne waardigheid ontzet.
BOCCANERA zelf viel dit lot in 1344 te
beurt , doch eenige jaren later koos men
hem op nieuw. Zijn zoon BATTISTA werd
doge in 1400 , maar kort daarna onthoofd. In I528 schafte men de levenslange aanstelling der doges af.
(Woordenboek der Zamenleving.)
BOOB of BOCHIUS , (JOHANIKES) ,
een Vlaamsch dichter , de VIRGILIUS van
België geheeten , werd in 1555 te Brussel
geboren. Hij vergezelde den kardinaal
RADZIVIL naar Rome , studeerde aldaar in
de godgeleerdheid onder BELLARMIN , en
reisde vervolgens in Polen , Lij/land en
Rusland. Naar Jlloscou gaande , bevroren
hem de voeten , en meen beraadslaagde
of men tot afzetting zou overgaan. De
wijk der Lijflanders, waar nocu zijn ver-
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blijf had, overvallen wordende, gaf de
schrik hem het gebruik zijner voeten terug. Naar zijn vaderland wedergekeerd ,
werd hij door den hertog van Parma tot
secretaris der stad Antwerpen aangesteld.
Hij stierf in 1609. Zijn zoon ASCANIUS
was insgelijks een goed dichter. FRAN90IS
SWERT heeft de poëzij van BOCIS , vader
en zoon , bijeen verzameld , en uitgegeven te Keulen, 1655.
(Biographie du royaunte des Pays -Bas.)
BOCHART , (s 4MUEL) , werd door zijne
groote geleerdheid het beroemdste lid van
zijn doorluchtig geslacht , schoon hij niet
met zulke weidsche titels kon pralen als
vele zijner bloedverwanten. Hij was de
zoon eens protestantschen geestelijke , en
werd in het jaar 1599 te Rouen geboren.
Toen SAMUEL BOCHART dertien jaren oudwas , vervaardigde hij eenige Grieksche
dichtregelen , welke THOMAS DEMPSTER of,
DEMSTERUS, onder wlen hij de oude letterkunde te Parijs beoefende , opnam in
zijn Corpus Antiquitaium Romanarum , in
1612. BOCHART , nog een kind zijnde, las
niet alleen den Hebreeuwschen Bijbel ,
maar tevens de Rabbijnsche verklaringen.
Kort daarna studeerde hij te Sedan in de
wijsbegeerte , onder professor D. J. SMITII,
en verdedigde , in 1615 , zijne thesis niet
grooten lof. Te Saumur studeerde hij,
onder CAMÉRO Of CAMÉRON , in de godgeleerdheid , terwijl hij zich onder CAPEL in
het Syrisch , Chaldeeuwsch en Arabisch
oefende. Toen CAMÉRON door den burgeroorlog werd verdreven en naar Londen
week , volgde hem BOCIIART, om zijn afzonderlijk onderwijs te blijven genieten.
Op zekeren dag ging hij niet CAMLRON
koning JACOBUS I het middagmaal zien
houden. Daar hoorde hij iemand het.
XXVIIe Hoofdstuk van EzECIIIËL voorlezen,
ten einde den koning, gedurende den maaltijd , stof tot onderhoud te verschaffen.
De koning vroeg waarom in het elfdevers , volgens de vertaling van AQUILA en
de Vulgata , de Pygmcei de wachters op
de torens van Tyrus genoemd worden .
Een der koninklijke gasten antwoordde,
dat de naam Pygmcei afstamde van het
Grieksch rixvc (peekhus) , eene elleboogs
, en bewees uit CTESIAS , dat de-lengt
gestalte van de grootste dezer dwergen
twee elleboogslengten was , doch de meeste
slechts eene halve elleboogslengte hadden.
Hij zeide dat deze dwergen opzettelijk
voor de verdediging der torens van Tyrus
werden gekozen , ten einde daarmede te
kennen te geven , dat zij zoo sterk gebouwd waren, dat zij geene verdediging
behoefden. Toen CAMÉRON naar zijn gevoelen hieromtrent gevraagd werd , ant,
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woordde deze , dat de Pygmcei in EZIen.

denten van het seminarium te Halle in
XXVII , vs. 11 , krijgslieden of strijders Saksen tot prijsvraag opgegeven , eene
waren , die hunnen naam ontleenden van lofrede op het leven en de verdiensten
7t'vygaXaq , pugil , iemand die met zijne van BOCHART , waarmede men ten oogmerk had, om de studenten op te wekgtvygu , vuist vecht ; welk woord ver
heeft met het Latijnsche pug--wantschp ken , om zich met de werken van dezen
nare en pugna , waarmede CAMERON het uitstekeaden geleerde meer bekend te
Latijnsche manus militaris en het Grieksche maken.
(Dictionnaires de MoRÉRI et de BAYLE.)
,eaGtxEsQ , het Fransche homme de main
en het Engelsche armstrong vergeleek.
BOCKENBERG s, PIETER CORNELIS),
De koning was ingenomen met de uit- geboren te Gouda, den 25 December 1548,
legging van CAMERON , die , zijne aanmer- studeerde in de godgeleerdheid aan de
kingen verder willende ontwikkelen, daarin hoogeschool te Leuven , en werd aldaar
verhinderd werd door 's konings hofnar, tot priester gewijd , zonder echter eene
die ARMSTRONG heette , en zich aan de standplaats te kunnen bekomen. Hij reisde
voeten van CAMERON wierp , hem dankende door Duitschland , Bohemen en Italië , en
dat bij de oudheid van den naam ARM- keerde in 1584 naar het vaderland terug.
Eindelijk verliet hij de Roomsch-Katholijke
STRONG bewezen had met het heilig gezag
kerk , voegde zich bij de Hervormden , en
van den profeet.
Omstreeks dezen tijd bezocht BOCHART huwde de dochter van den rector der
de hoogeschool van Oxford , en later die Latijnsche school te Woerden. Nu zette
van Leyden , waar hij de lessen van THO- hij zich te Leyden neder , en hield zich
ijverig met geleerden arbeid bezig. Zijne
MAS ERPENIUS over het Hebreeuwsch en
Arabisch bijwoonde. Over de theologie talenten de aandacht der regering gewekt
hoorde hij de voorlezingen van den hoog - hebbende , werd hij door de Staten van
leeraar A. RIVETUS , die zijn Catholicus Holland, op aanbeveling van OLDENI ARNEOrthodoxus aan BOCHART opdroeg. Zijne VELD , tot geschiedschrijver van dit gewest
studiën te Leyden voltooid hebbende, aangesteld. Afgunst bestormde hem nu
keerde BOCHART naar Rouen terug. Zijn met vinnige epigrammen , waarvan hem
vader was toen reeds gestorven , doch de dood , den 17 Januarij 1617 , verloste.
zijne moeder nog in leven. Weldra werd Hij heeft een groot aantal werken nagehij te Caen als protestantsch leeraar be- laten , die voor de vroegste geschiedenis
ons Vaderland belangrijk zijn,-senva
roepen , en wist door zijn verstandig gedrag en zijne kanselwelsprekendheid , de onder anderen Catalogus, genealogia ei
achting en toegenegenheid van Protestant brevis historia regulorum Hollandiae , Zeelandiae ei Frisiae , 4 584 ; Historia ei geen Roomsch-Katholijk te winnen.
In 1652 ontving BOCHART eenen eigen nealogia Brederodiorum , 1 587 ; Egmondanorum historia et genealogia , 1589 ;
CHRISTINA , koningin-bandigerfv
van Zweden , waarin deze vorstin hem Prisci Bataviae ei Frisiae reges , 1 589.
uitnoodigde naar Stokholm te komen. Op Deze geschriften , zeldzaam voorkomende,
zijne reis derwaarts bezocht hij • in ons worden thans met hooge prijzen betaald.
land de geleerden van dien tijd, zoo als: Men leest op zijn graf de volgende regelen :
ÍIEINSIUS te Leyden en de beroemde ANNA
Quid vati invidiam queror
MARIA SCHUURMANS te Utrecht. Het beviel
Aut multis moror hospitem?
echter BOCHART aan het Zweedsche hof
Noreen nobile Si loquar,
Paucis omnia dixero:
zoo weinig , dat hij het volgende jaar
Bocxsxszaaius hic jacet.
naar Caen terug keerde , waar hij harte(Mémoires pour servir à l'histoire littélijk verwelkomd werd door de leden der
raire des Pays-Bas, par PAQUOT.)
academie , welke aldaar gedurende zijne
BODE , (JOH. ELERT) , een beroemd
afwezigheid gesticht was , en waarvan hij
een der voornaamste leden werd. Hij sterrekundige , geboren te Hamburg den
stierf aldaar den 16 Mei 1661 aan eene 19 Januarij 1747 , verried vroegtijdig lust
beroerte, welke hem overviel, terwijl hij voor de wiskundige wetenschappen , waarin
in eene vergadering van de leden der hij van zijn' vader en den toenmaals veracademie eene redevoering uitsprak. Onder maarden BUSCH onderrigt bekwam. Het
zijne voornaamste werken rekent men eerste openbare blijk zijner bekwaamheid
-

1

Geographia Sacra , seu Phaleg ei Canaan

en Hierozoicon , handelende over de dieren
in den Bijbel. De werken van BOCHART,
schoon bijkans twee eeuwen oud , worden
nog steeds in waarde gehouden. Zelfs
is nerd in 1835 aan de theologische stu

gaf hij in een klein geschrift : Berekening
en schets der zonsverduistering van den
5 Augustus 1766. De algemeene goedkeuring , welke het ontmoette , wekte hem
op , om werken van meerderen omvang
te schrijven, en reeds in 1768 verscheen
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zijne Aanleiding tot de kennis van den
sterrenhemel , een volks - leerboek voor de
astronomie. In het jaar 17 7 2 werd hij
als astronoom van de academie te Berlijn
aangesteld , en in 1782 als haar medelid
aangenomen. Hier vierde hij in 1822 het
vijftigjarig jubelfeest zijner aanstelling, en
stierf in 1825. Hij is de grondlegger van

de astronomische jaarboeken of Ephenteriden (1776) , welke naderhand onder den
titel van Berliner astronomische Jaarboeken door ENKE werden voortgezet , en
als archief blijvende waarde hebben. Ook
zijne Verklaring der sterrekunde bevat
veel belangrijks. Zijn hemelatlas in 20
bladen , de Uranographia sive astrorum
descriptio , omvat 17,240 sterren ; omtrent 12,000 sterren meer dan vroegere
kaarten. Onder zijne veelvuldige andere
werken vermelden wij nog Algemeene be-

schouwingen over het wereldgebouw.
(Conversations-Lexicon.)
BODE, (CHRISTOPH AUGUST), een geleerd Duitsch orientalist , werd in 1723
te Wernigerode geboren , en leerde door
eigene vlijt en inspanning het Arabisch,
Syrisch , Chaldeeuwsch , Samaritaansch ,
Ethiopisch , Hebreeuwsch , Armenisch ,
Turksch en Coptisch. Hij was professor
in de wijsbegeerte aan de hoogeschool van
Helmstadt , en overleed aldaar in 1796.
Zijne voornaamste werken bestaan in ver
Heilige Schrift in het-talingevd
Perzisch , Ethiopisch en Arabisch.

(Woordenboek der Zamenleving.)
Sir THOMAS) , werd den
2 Maart 1514 te Exeter geboren. Toen
BODLEY ,

(

hij twaalf jaren oud was , zag zijn vader,
JOHN BODLÉY , zich genoodzaakt , (uit
hoofde van godsdienst - vervolgingen) , Engeland te verlaten. Hij zette zich te
Genève neder , alwaar hij tot den dood
van koningin MARIA zijn verblijf hield. De
jeugdige BODLEY oefende zich hier in de
oude talen en in de godgeleerdheid onder
de beroemde professoren van dien tijd.
Koningin ELIZABETH gebruikte hem menigmaal als haren afgezant. In 1588 werd
hij naar 's Gravenhage gezonden , om de
belangen der koningin in de Vereenigde
Gewesten voor te staan. Hij nam , naast
prins MAURITS, zitting in den Raad van
State , over elk aldaar behandeld wordend ontwerp medestemmende. Een omstandiger berigt omtrent zijne onderhandelingen met de Staten vindt men in
CAMDEN's Annals of Queen ELIZABETII (Jaar
koningin ELIZABETM) onder het-boeknva
jaar 1595 , en in een klein geschrift van
BODLEY zelven. Na een vijfjarig verblijf in
Holland , kreeg BODLEY verlof om , ter
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regeling zijner bijzondere zaken , naar

Engeland terug te keeren. Kort daarna
werd hij op nieuw naar 's Gravenhage
gezonden , en eindelijk in 1597 terug
geroepen. Van dien tijd af onttrok hij
zich aan alle openbare zaken , en begon
in hetzelfde jaar eene nieuwe openbare
boekerij te Oxford te stichten. Hij ontzag
Beene uitgaven , om haar van de belangrijkste boeken en handschriften te voorzien , zoodat hij bijkans geheel zijn ver
daaraan opofferde. Deze stichting,-mogen
welke den naam draagt van de Bodleiaansche bibliotheek , heeft zijnen naam
vereeuwigd. Zij bestaat thans uit ruim
500,000 gedrukte boeken en 30,000
handschriften , en is als eene der schoonste bibliotheken van Europa aan te nier ken. Sir THOMAS BODLEY werd bij de
troonbeklimming van JACOBUS I tot ridder
geslagen , en stierf den 18 Januarij 1612.
(Biographia Britannica; CIIALMEI'S Biogr.
Diet.)
BODMER , (JOHANN JACOB) , een

Zwitsersch poëet , den 19 Julij 1698 te
Greifensee bij Zurich geboren , werd door
zijnen vader , die predikant was , voor
den geestelijken en later voor den koop
bestemd , doch bij wijdde zich-manstd
aan de poëzij en historische wetenschappen. Weldra trad hij als hervormer der
Duitsche letterkunde op , voor welke toen
een nieuwe dageraad aanlichtte. BODMER
kreeg in 1725 den leerstoel voor de hel vetische geschiedenis , en werd in 1737
lid van den grooten raad te Zurich ,
waarin hij voor het algemeen welzijn zeer
werkzaam was. Na den dood van zijne
vrouw en kinderen , ging hij op zijn landgoed wonen , en legde in 1775 zijn leeraarambt neder. Hij had zich als kunst
letterkundige, geschiedschrijver en-regt,
dichter eenen grooten naam verworven ,
en stierf den 2 Januarij 1783 te Zurich.
Hij schreef de Noachide , een heldendicht ,
hetwelk echter geen grooten opgang gemaakt heeft , vertaalde het Paradijs ver
van MILTON , en andere werken. Ook-loren
gaf hij , met zijnen vriend BREITINGER ,
een weekblad uit , in den trant van den
Engelschen Spectator. Men merkt, hens
aan als een' verdienstelijk voorganger van
KLOPSTOCK , WIELAND en andere groote mannen. Hij vermaakte zijne boeken en handschriften aan de nationale bibliotheek van
Zurich. Zijne briefwisseling werd , met die
van zijnen landgenoot SALOMON GESZNER, door
SORTS te Zurich in 1804 uitgegeven.

(Conversations-Lexicon.)
een der
uitstekendste boekdrukkers van de acht=
tiende eeuw , werd den 16 Februarij 1740
te Saluzzo in Piëmont geboren. Hij leerde
BODONI , (GIAMBATTISTA) ,
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de beginselen zijner kunst op de drukkerij
zijns vaders , en hield zich in de tusschenuren bezig met het snijden van vignetten in hout , welke sedert door de
liefhebbers gretig worden gezocht. Op den
ouderdom van achttien jaren , besloot hij
naar Rome te gaan , ten einde aldaar
zijne kunst te volmaken en zijnen toestand te verbeteren. Hij verliet Saluzzo
met eenen schoolmakker , DOMINIC COSTA,
die hulp verwachtte van eenen oom , destijds secretaris bij eenen prelaat. De beide
vrienden vingen de reis aan , maar weldra
ontbrak het hun aan geld. BODONI verkocht onder weg eenige zijner hout gravures , waardoor zij in staat geraakten de
reis tot Rome voort te zetten. Doch bij
hunne aankomst aldaar , gaf COSTA'S oom
hun in weinige woorden te kennen , dat
zij niet op hem moesten rekenen , en best
zouden doen naar huis te keeren. BODONI
door deze onverwachte ontvangst geheel
ontmoedigd , besloot dien raad op te volgen ; doch , alvorens Rome te verlaten,
wilde hij toch gaarne de drukkerij der
propoganda eens bezoeken. Zijn schrander
uitzigt en zijne levendigheid trokken de
oplettendheid van RUGGIERI , den oppertoeziener dezer inrigting , en na eene korte
woordenwisseling , had BODONI het geluk,
om als gezel op deze werkplaats aangenomen te worden. Weldra trok hij insgelijks de aandacht van den kardinaal
SPINELLI, destijds het hoofd der propaganda , die zijn beschermer werd , en hem
ried de voorlezingen over de Oostersche
talen aan de universiteit van La Sapienza
bij te wonen ; en weldra kon BODONI het
Arabisch en Hebreeuwsch lezen. Nu werd
hem het drukken toevertrouwd van bet
Arabisch-Copthisch misboek en het . Alphabetum Tibetanum , uitgegeven door Père
GIORGI. BonoNi kweet zich hiervan zoo
loffelijk, dat RUGGIERI zijnen naam en dien
.zijner geboorteplaats aan het einde van
het werk plaatste : « Romae excudebat
JOIIANNES BAPTISTA BODONUS Salutiensis ,
MDCCLXII. » De zelfmoord van RUGGIERI,
in 1766 , dompelde BODONI zoo zeer in
rouw , dat hij Rome verliet. Omstreeks
dezen tijd had hij een aanbod , om zich
in Engeland neder te zetten , aangeno.
men ; doch naar Saluzzo gaande , om zijne
ouders te bezoeken , werd hij ziek. De
markies DE FELINO maakte van dit oponthoud gebruik, om BODONI te bewegen , directeur te worden eener drukkerij,
welke mei te Parma , naar het model
van die der Louvre , wilde oprigten. Hij
vestigde zich alzoo in 1768 te Parma ,
en gaf onderscheidene oude en nieuwere
klassieken uit , welker letterdruk algemeen

werd bewonderd, Het fraaiste werk , door
gedrukt , was zijn Homerus , in
drie deelen folio , met eene opdragt aan
keizer NAPOLEON in het ltaliaansch, Fransch
en Latijn. Den 21 Januarij 1810 bood
BODONI den keizer , in de galerij te St.
Cloud , een exemplaar van dit prachtwerk
aan , en kreeg daarvoor eene jaarwedde
van 3000 Franken. BODONI overleed den
20 November 1813. Eenige maanden vóór
zijn' dood , benoemde hem NAPOLEON tot
Chevalier de la Réunion , en zond hem een
geschenk van 18,000 Franken, om de uitgave der Fransche klassieken te bevorderen. BODONI is de schrijver van een handboek der drukkunst , Manuale typographico,
met proeven zijner verschillende lettersoorten ; het bestaat uit twee deelen ,
en is versierd met een portret van den
schrijver.
(JOSEPII DE LAMA , Vita del Cavaliere
BODONI

-

GIAMBATTISTA BODONI) .

BOECE, of BOETIUS, (RECTOR), een
Schotsch geschiedschrijver , werd omstreeks
liet jaar 1465---66 te Dundee geboren. Hij
studeerde in de wijsbegeerte en godgeleerdheid te Perth en te Parijs , waar hij
met vele geleerde mannen , onder anderen met ERASMUS , in kennis kwam , die
veel werk van hem maakte, en zelfs een'
Catalogus van zijne werken aan BOECE opdroeg. ERASMUS noemt hem vir singularis
ingenio , felicitatis et facundi oris , en zegt
van hem , dat hij niet liegen kon. Naar
zijn vaderland terug gekeerd , werd BOECE
bestuurder van liet Koninklijk Collegie te
Aberdeen , en schreef eene geschiedenis
van Schotland , uitmuntende door eenen
sierlijken stijl , maar onnaauwkeurig en
vol verdichtselen , hetgeen echter minder
aan hem , dan aan den tijd , waarin hij

schreef, moet geweten worden. BOECE
stierf omstreeks het jaar 1536 , en werd
in de kapel van bet Collegie begraven.
(KENNEDY'S Anna/es of Aberdeen).
BOERHAAVE , (HERMANUS) , werd den
31 December 1668 in het dorp Voorhout
bij Leyden geboren. Zijn vader , JACOBUS
BOERHAAVE , was aldaar predikant , en bestemde hem insgelijks voor den geestelijken stand. Onder de leiding van dezen
bekwamen man, maakte de jonge BOERIIAAVE in de oude talen groote vorderingen ,
en reeds op den ouderdom van elf jaren
was hij in staat , om vrij naauwkeurig uit
het Grieksch en Latijn te vertalen. Omtrent dezen tijd gebeurde er iets , dat
miss hien zijne gedachten het eerst deed
vestigen op die wetenschap , waarvan hij
eenmaal het schitterendste sieraad zoude
worden. Op den ouderdom van twaalf ja
werd bij aan de linkerdij door een-ren

$OERHAAVE.
pijnlijk gezwel geplaagd , hetwelk al de
hulpmiddelen der kunst scheen te bespot ten. Nu besloot BOERIIAAVE zich zelven te
lelpen , en had het geluk dit smartelijk
ongemak , door middel van eigen water
en zout te genezen. Reeds te Leyden
zijnde , verloor hij 12 November 1682
zijnen teederhartigen en verstandigen vader , die eene vrouw met negen kinderen
en een gering vermogen naliet. TRIGLANDIUs (een vriend zijns vaders, die weldra
hoogleeraar werd in de godgeleerdheid te
Leyden) beval BOERHAAVE den Leydschen
burgervader VAN ALPHEN aan , in wien hij
een' edelmoedigen beschermer vond.
Het Grieksch, Latijn , Hebreeuwsch ,
Chaldeeuwsch , alsmede de oude en nieuwere kerkelijke geschiedenis en wiskunde,
behoorden tot zijne meer bijzondere studiin., Weldra begon hij openbare proeven
zijner welsprekendheid en geleerdheid te
geven. In 1689 werd hij doctor in de
wijsbegeerte , en sprak bij deze gelegenheid over het onderscheid tusschen ziel
en ligchaam (Dissertatio inauguralis de
distinctions menus á corpore). Hij weder legde daarin de ongodistische leerbegrippen valt EPICURUS en SPINOZA , en behaalde hiermede grooten lof. Zonder juist
het voornemen te koesteren , om van den
geestelijken stand af te zien , begon hij
de geneeskunst te beoefenen , en doorliep
vlijtig de werken van VESALIUS , BARTHOLINUS en FALLOPIUS. Ook zag men hem
steeds de anatomische lessen van MUCK
bijwonen , en zelf verscheidene dieren
ontleden. Nadat bij vele geneeskundige
werken had bestudeerd , vond hij , dat
IIIPPOCRATES de bron was van alle geneeskundige kennis , en dat latere schrijvers,
weinig meer waren dan diens overschrijvers. Met gelijken ijver legde hij zich
toe op de schei- en kruidkunde , zonder
echter de godgeleerdheid te verzuimen.
Den 15 Julij 1693 werd bij te Harderwijk tot
med. doctor bevorderd , en keerde nu naar
Leyden terug , met het voornemen , om
aldaar den graad van doctor in de godgeleerdheid te bekomen , hetgeen echter
door een zonderling toeval geenen voortgang
had. Korten tijd te voren gebeurde het,
dat BOERHAAVE zich in Bene trekschuit
bevindende, het gesprek der passagiers
viel op de leerstellingen van SPINOZA ,
welke , gelijk zij allen toestemden , strek ten , om de godsdienst geheel te onder
Eindelijk begon een hunner zoo-mijne.
geweldig tegen SPINOZA uit te varen , dat
BOERIIAAVE , al deze smaadredenen moede,
vroeg, of bij ooit den schrijver , dien hij
zoo verfoeide , gelezen had. Deze eenvou-

dige vraag bragt den hatelijken zwetser
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dadelijk tot zwijgen. Dit werd opgemerkt
door een' vreemdeling , die naar den
naam vroeg van den jongeling, wiens
vraag aan ,dit gesprek een einde had gemaakt , en die denzelven in zijn zakboekje
opschreef. Binnen weinige dagen werd in
gansch Leyden verhaald , dat BOERHAAVE
tot SPINOZA was overgegaan. Ware BOER
destijds stellig besloten geweest om-HAVE
zich aan de kerk te wijden , dan is het
moeijelijk te denken , dat deze ongerijmde
kwaadsprekendheid hem van zijn voornemen zou hebben doen afzien. Het is meer
waarschijnlijk , dat hij , in de godgeleerd
geneeskunde even bedreven,-heidn
in zijne keus wankelde , en dat , daar het
geringste gewigt eene wel beladene schaal,
in den evenaar staande, doet overhellen, de
verpestende adem eens kwaadsprekers van
BOERHAAVE een' geneesheer heeft gemaakt.
In 1701 werd BOERHAAVE lector in de
theorie der geneeskunde , en hield op den
18 Mei zijne inwijdings -rede , welke strekte
om het beoefenen van HIPPOCRATES aan te
bevelen. (Oratio de commendando studio
Hippocratico) . Zijne voorlezingen verwier
ven aller goedkeuring , en weldra haalde
men hem over, ook de scheikunde te behandelen. Dit geschiedde niet alleen tot
voordeel zijner leerlingen, maar zelfs tot
dat der wetenschap zelve. In 1709 werd
hij in IIOTTON'S plaats professor in de medicijnen en botanie, en hield bij deze
gelegenheid eene redevoering over de een voudigheid in de uitoefening der genees kunst. (Oratio que repurgatae medicinae
facilis asseritur simplicitas). Omtrent dezen
tijd gaf bij de beide werken uit , waarop
zijn roem vooral gevestigd is, namelijk de
Institutiones medicae in usus annuae exercitationis, en de Aphorismi de cognoscendis
et curandis morbis , in usum doetrinae medicinae , welke in VAN SWIETEN eenen voor
uitlegger vonden. De leerstoel-treflijkn
der botanie, welken hij insgelijks be
kleedde , droeg er niet , minder toe bij,
om hem beroemd te maken. In 1714
werd hij rector der hoogeschool , en bij
het nederleggen dezer waardigheid hield
bij de rede, De comparando certo in phycisis , die tot zijne voortreffelijkste voort
behoort. Hierop werd hem op-brengsl
het einde des jaars 1714 , in BIDLOO's
plaats , ook bet practisch onderwijs opgedragen , waarmede hij zich reeds meer
dan tien jaren had bezig gehouden. Om
theorie met practijk te verbinden , liet hij
een ziekenhuis openen , waar hij wekelijks
tweemaal , de krankheden voor oogen
hebbende , bare geschiedenis zijnen leerlingen voordroeg. Hoe beladen met bezigheden , ruimde men BOERHAAVE nog int
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1718 , na den dood van LEMORT , den
leerstoel der chemie in , welke weten
hij reeds §edert 1703 had onder -schap
Zijne Elementa chemiae zijn welligt-wezn.
BOERHAAVE'S beste werken , en hebben , in
-weerwil der groote veranderingen van inzigten , voor ons nog eene hooge waarde.
Zoo vele wetenschappelijke betrekkingen , met den schitterendsten uitslag te
,roer gestaan , verwierven BOERHAAVE eenen
naam , die door de gansche beschaafde
wereld klonk. Men verhaalt , dat een Chineesch mandarijn hem »eenen brief schreef,
met het opschrift : Aan • BOERHAAVE in
.Europa , en dat hein die zonder eenige
moeite gewierd. Deze anecdote moge apokrief zijn , doch zij bewijst in allen gevalle de algemeenheid van zijnen roem.
Van alle plaatsen , uit alle landen kwamen lijders zijne geneeskundige hulp inroepen , en alle reizende geleerden hem
hunne opwachting maken. Czaar PETER
getroostte het zich , ruim twee uren te
wachten , om den beroemden man te
mogen spreken. In 4 722 werd hij in
het waarnemen» zijner veelvuldige bezig 'beden gestuit door eenen aanval » van
podagra , welken hij , volgens »eigene bekentenis , zich zelven had op den hals
gehaald , door . een onvoorzigtig vertrou- "
wen op zijn sterk geste!» en het niet in
acht nemen der regelen , welke hij duizendmaal zijnen vrienden » en leerlingen
had voorgeschreven. Voor zons-opgang
opgestaan , bad hij zich in zweet aan de
kille morgenlucht blootgesteld. Ten » ge
dezer ongesteldheid lag hij vijf-volge
maanden te bed , zonder zich . te durven
bewegen , wijl de minste poging daartoe
»de pijn hernieuwde, welke soms zoo hevig was ,» dat hij buiten kennis geraakte.
In de zesde maand kwam er eènige ver
herstelde hij langzamer.-ademing,u
hand. Zijne onverwachte herstelling werd
den 11 Januari] 1723 te Leyden met eene
algemeene verlichting gevierd. Nieuwe
aanvallen dezer kwaal , in 1727 en 1729,
deden hem voor het hoogleeraarambt der
botanie en chemie , hetwelk hij twintig
jaren lang bekleed , had , bedanken. In
4736 aanvaardde hij ten tweeden male
het rectoraat , en bij de nederlegging
betoogde hij , dat de geneesheer een dienaar is der natuur. (De honore medici,
servitute.) » Sommigen houden deze rede
voor de beste , welke BOERHAAVE-voering
heeft uitgesproken. Omtrent het midden
des jaars 1737 werd hij aangetast door
die ziekte; welke, met zijnen . dood ein-

en uit deze beschrijving blijkt het duidelijk , dat hij aan eene organische oYrgesteldheid van het hart leed , welke , zoo als
gewoonlijk , gepaard ging met algemeene
waterzucht, onrustigen slaap en hevige -benaauwdheden. Hij stierf den 23 SeptemL
bar 1738 , zeventig jaren oud.
BOERHAAVE was de beroemdste genees
zijner eeuw , misschien- de groot--kundige
ste der nieuwere tijden : een man die,
wanneer wij zijn genie , zijne geleerdheid,
de verwonderlijke verscheidenheid zijner
talenten , zijne ongeveinsde godsvrucht,
zijn vlekkeloos karakter en den invloed,
welken hij niet alleen op zijne tijdgenoot
ten , maar ook op volgende- geslachten
heeft uitgeoefend , in aanmerking nemen,
zich door dit alles Bene eerzuil gesticht
heeft , onvergankelijker dan marmer of
metaal. BOERHAAVE was niet alleen- een
toonbeeld voor geneeskundigen , maar voor
de menschheid in 't algemeen. Hij had
een sterk gestel , gehard tegen de onguur
veders en alle vermoeijenissen,-hedns
was groot van gestalte , en bezat ' eene

ongemeene ligchaamskracht. Er heerschte
in zijn voorkomen en bewegingen iets
ruws en kunsteloos , doch tevens zoo- Indrukwekkends , dat niemand hem . kog
aanzien , zonder Bene soort van stilzwijgende onderwerping voor de meerderheid
van zijn genie te gevoelen. Hij was altijd
opgeruimd, en verlevendigde steeds het
gesprek door luim en scherts De kwaad
laster verontrustten hem-sprekndhi
niet ; , hij beschouwde deze ondeugden als
vonken, die , wanneer 'zij niet worden
aangeblazen , •van zelve uitgaan. De stad
Leyden , die bij de herstelling zijner eerste
ziekte hem zulk ` een schitterend bewijs
harer genegenheid had gegeven , rigtte ,
te zijner gedachtenis , in de St. Pieters kerk , een gedenkteeken op , hetwelk prijkt
met BOERHAAVE'S lievelingsspreuk : Simplex
sigillum verf (het eenvoudige is het zegel
van het ware).
BOERHAAVE was den 10 September 1710
gehuwd met MARIA DROLENVEAUX (de Benigste dochter van een' burgemeester der
stad Leyden) , bij wie hij vier kinderen
had , van welke alleen JOHANNA MARIA» haren vader overleefde , zijnde de » andere
vroegtijdig gestorven. Het is ons niet mogelijk hier al de werken van BOERHAAV£
te vermelden , maar hetgeen hij voor het
beste recept hield , willen wij onzen lezers
niet onthouden. « Erken morgen een uur« tja aan de vereering van het Hoogste
a Wezen toe te wijden , a (zeide hij dik
aan zijne vrienden , die zich verwon-wijs
digde. In eenen brief van ' den 8 September 1738 beschrijft hij de kenteekenen derden , dat hij zoo vele bezigheden kon
crrigtcn , zonder zijne gbz ndheid. te
zijner ziekte met Bene meesterlijke hand,
-
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krenken) , « dit is het beste voorschrift

« dat ik geven kan ; niets is heilzamer
«voor de gezondheid dan de kalmte des
« gemoeds , en ik ken niets dat deze
« kalmte meer bevordert , en ons beter in
« staat stelt , om de moeijelijkheden en
« de beproevingen des levens te verduren,
« dan een welgegrond vertrouwen op Gods
« oneindige barmhartigheid en goedertiea renheid. »
Biographic universelle HUTCIIINSON , Bi ;

ographia .Iedica VAN KAMPEN , beknopte geschiedenis der Nederlandsche
letteren en wetenschappen.)
;

BOETHIUS , (ANICIUS MANLITJS TORQUATUS SEQERINUS) , een beroemd

staatsman , wijsgeer en schrijver , werd
tusschen 470 en 4.75 , na CHRISTUS , uit
een aanzienlijk geslacht te Rome geboren.
Hij was driemaal consul en , gedurende
vele jaren de gunsteling van THEODORIK ,
koning ' der Oost -Gothen , wier overheersching van Italië door zijnen invloed minder drukkend werd. Door baatzuchtige
oorblazers bij THEODORIK in verdenking geraakt van verstandhouding met het hof
van Konstantinopel , werd hij in een' toren gevangen gezet , en den 23 October
524 te Pavia onthoofd. In zijnen kerker
schreef hij de algemeen bekende Ver
Wijsbegeerte (Consolatio-trosinge'd
philosophiae) in eelien, dialogischen vorm
ingekleed , waarin hij zich met de wijs
onderhoudt, welke hem overtuigt-begrt
van het wankelbare van alle menschelijk
geluk , terwijl er alleen bij de deugd waar
geluk te vinden is. Dit werk is in de
meeste nieuwere talen overgezet ; zelfs
twee der doorluchtigste soevereinen , ALFRED en ELIZABETH , ' hebben het niet - beneden zich geacht , BOETHIUS geschrift voor
hunne onderdanen te vertolken. Zijne
gezamenlijke werken beslaan twee deelen
-

folio.

(BAILLET ,

BOETTCHER.

Vies de Saints.)

Zie BÖTTGER , (JOHANN

FRIEDRICH. )
BOGDANOWICZ , (IPPOLYT FEDORO-

wioz) , een der uitstekendste letterkundige , mannen van de regering van CATHARINA , werd in 1743 te Perewoloczno in
Klein- Rusland geboren. Aanvankelijk voor
de wiskundige wetenschappen opgeleid
wordende , kwam hij in 1754 op het wiskundig instituut van het senaat-kantoor te
Moskou. Doch reeds hier las hij met ver
werken van LOMONOSOW , en-rukingde
toen hij later de, gelegenheid vond de
voorstelling eener prachtige tooneelvertooning bij te wonen , wendde hij zich,
vijftien jaren oud , tot den tooneel-directeur CHERASKOW , niet verzoek , om hem
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aan te stellen.. De ongewone aanleg,
welken BOGDANOWICZ verried, en de aanvallige teederheid van zijn voorkomen,
bewogen CHERASKOw hem in zijn huis te
nemen , en de hoogeschool te laten bezoeken. Vreemde talen en de theorie der
schoone kunsten maakten thans zijne hoofd studie uit. Hij verwierf zich begunstigers
en vrienden , en werd in 1765 aangesteld
als tolk bij het collegie voor buitenland
zaken. In 1766 reisde hij met den-sche
graaf BJELOSELSKI als legatie-secretaris naar
Dresden. De bekoorlijke omstreken en de
heerlijke kunstschatten der Saksische hoofdstad wekten zijne verbeeldingskracht , en
deden hem de lier aanslaan. Zijn liefelijkst
romantisch gedicht Duschenka , verscheen
in 1775. Het is eigenlijk eene poëtische
overzetting van de Physché van LAFONTAINE,
doch overtreft het oorspronkelijke verre
in dichterlijke schoonheden. In 1768
keerde hij naar Petersburg terug , en ver
VERTOT'S Hisloire des révolutions de-talde
la république romaine , alsmede GIANETTI's
lied aan keizerin CATHARINA II , waardoor
hij met deze vorstin bekend raakte. Nu
gaf hij eene geschiedkundige schildering
van Rusland , en later schreef hij twee
dagbladen , getiteld : Onschuldig Tijdverdrijf en Peterburgsche Courant. Op aan
CATHARINA vervaardigde hij-Inoedigva
eenige kleine drama's , alsmede eene verdienstelijke verzameling van Russische
spreekwoorden. In 1780 werd hij president van 's rijks archief, en eindigde zijne
roemvolle loopbaan den 6 Januarij 1803,
op zijn landgoed bij Kursk , nadat keizer
ALEXANDER hem kort te voren door het
toezenden van eei en kostbaren ring zijne
tevredenheid en belangstelling had be-

tuigd.

(Penny cyclopaedia ; Dictionary of Biography.)
BOGERMAN , (JOHANNES) , die zich
zelven teekende : JOIIANNES BOGERMAN Pastor Ecclesiae Leowardensis , Synodi Dortrechtanae . Praeses , werd in 1576 te Oplewert , in Oost - Vriesland , geboren , en
studeerde in de godgeleerdheid te Heidelberg en Geneve , destijds de twee voornaamste zetels der gereformeerde theologie. Te Geneve werd hij doortrokken met
de onverdraagzame gevoelens van den
toen tachtigjarigen BEZA. Zoodra BOGERMAN
predikant te Sneek was geworden , toonde
hij zijne onverdraagzaamheid , door de
Doopsgezinden aldaar tot eene wederroeping te willen noodzaken. In 1604 werd
hij te Leeuwarden beroepen. In de godsdienstgeschillen van zijnen tijd voegde hij
zich bij GOMAUIS tegen ARMINIUS. Hij ver
BEZA'S verhandeling over het ket--talde
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terdooden. Ook schreef hij , (voor of omtrent 1614) eenen Spiegel der Jezu'iten ,
tegen GROTIUS gerigt , en eenige andere
twistschriften , die thans vergeten zijn.
In 1617 bewerkte bij de afzetting van
eenen predikant , die de gevoelens der
Remonstranten was toegedaan , en droeg
grootelijks bij tot de overwinning der Gomaristen of Contra- Remonstranten , over
de Remonstranten of aanhangers van ARMINIUS. Hij was niet zonder geleerdheid,
doch had zijne vermaardheid vooral aan
zijnen ijver tegen de Remonstranten te
danken. Graaf WILLEM LODEWIJK VAN NASSAU , stadhouder van Vriesland , een tegenstander der Remonstranten , beval hem
prins MAURITS aan , die , uit staatkundige
inzigten , zich tegen de Remonstranten
verklaarde. Men zegt dat BOGERMAN een
vertoog heeft geschreven over het ketter dooden , ten einde zulks als een loffelijk
werk te. doen beschouwen ; doch wij geboven , dat- hiermede zijne vertaling van
BEZA's verhandeling over dit onderwerp
wordt bedoeld ; zij is ten minste voorzien
van eene voorrede van de hand van BOGERMAN en GELDROP. BOGERMAN , als voorzitter,
en vier andere leden der Dordsche synode,
werden belast met de vertaling van den
Bijbel. Hunne vertaling , inzonderheid die
van het Oude Testament , is hoofdzakelijk
het werk van BOGERMAN ; zij wordt in de
Nederduitsche kerken nog gebruikt en bewonderd om hare naauwkeurigheid , haren
Oosterschen gloed en hare zuiverheid van
taal. De achting echter welke de leden
der synode hem toedroegen was niet zonder uitzondering. De buitenlandsche leden
beklaagden zich , dat hij en zijne volgelingen eene afzonderlijke synode vormden,
welke afzonderlijke vergaderingen hield,
waarin de maatregelen werden beraamd,
die zij wilden doordrijven. DAVENANTIUS
stelde- voor om de handelingen der synode
openbaar te maken , , doch BOGERMAN wist
dit voorstel te doen verwerpen. De synode
gaf BOGERMAN zes medehelpers, om de besluiten op te maken; een hunner, JOHANNES
DEODATUS , zeide, dat de kanons (kerkwet
synode, OLDENBARNEVELD-ten)drDosch
het hoofd hebben gekost.
Toen BOGERMAN naar huis keerde , werd
hij door de Staten en de synode van
Vriesland , waaronder hij behoorde , berispt , tevens beschuldigd wordende, zijne
berigtschriften te buiten te zijn gegaan;
men stelde zelfs voor, hem van zijne bediening te ontzetten. BOGERMAN beklaagde
-zich over ondankbaarheid en karige beIooning voor alle bewezene diensten ,
waaraan hij te Dordrecht zijne gezondheid
had opgeofferd. Doch hij kreeg ten ant-

woord , dat hij klaarblijkelijk met zijn
dagelijksch stipendium van tien gulden
wel in zijn' schik moet geweest zijn,
wijl hij anders geen negen en twintig da'
gen meer zoude gerekend hebben , dan
hij welstaanshalve had kunnen doen , na
dagen. Dit was even-melijkdvacnt
zoo goed alsof men hem beschuldigde ,
zich 's lands geld wederregtelijk toegeëigend te hebben. Echter schijnt deze beschuldiging niet te stroaken met zijne -algemeen bekende belangeloosheid. Wij
onderstellen derhalve , dat deze beschuldiging is voortgesproten uit partij-geest ,
welke door zijne geestdrijverij zoo stërk
was opgewekt. BOGERMAN bleef een aan banger van den stadhouder MAURITS , en
schreef een verhaal van diens dood. Hij
overleed den 11 September 1633, als
professor in de godgeleerdheid te Franeker.
(BRANDT'S Historie der Reformatie, II deel;
VAN KAMPEN in de Encyclop. von ERSCH
and GRUBER.)
BOHEMUND , (MARC) , een Normandisch avonturier , zoon van den beroem den ' ROBERT GUISCARD , onderscheidde zich
in zijne jeugd door menig heldenfeit in
Italië. Met TANCREDO aan het hoofd der
kruisvaarders in 1096 naar Palestina getogen , muntte hij uit door beleid en onverschrokken moed. In 1097 bemagtigde
hij Antiochië , en stichtte een vorstendom,
hetwelk bijkans twee eeuwen heeft bestaan. Den Sarracenen in banden gevallen zijnde , had hij eene gevangenschap
van twee jaren te verduren ; doch, zoodra
hij weder in vrijheid was , breidde hij ,
door , nieuwe veroveringen , zijne staten
uit , en bragt zelfs het Grieksche , keizerrijk aan 't wankelen. Pest en hongersnood
stuitten hem in zijne vaart , en toen hij
bezig was om op nieuw eene geduchte
krijgsmagt te verzamelen, overleed bij in
het jaar 1111.
(PÖLITZ , Geschiedenis der wereld.)
BÖHME of BÖHài , wiens naam dikwijls , ten onregte , BElMEN gespeld wordt.
-In het beschrijven van zijn leven , zullen
wij den karakteristieken toon zijner eeuw
trachten te behouden.
Er ligt in Opper Lusatia eene kleine
markt-stad, Aliseidenberg geheeten, niet
ver van Górlity , waar een man leefde
wiens naam JAKOB was , en de naam zijner vrouw was URSULA. Zij waren arm ,
maar eerlijk. In het jaar 1575 kregen
zij een' zoon , dien zij JAKOB noemden.
Dit was die JAKOB BÓIIME , dien men later
den Teutoonschen wijsgeer noemde. Zijn
eerste bezigheid was het oppassen van
het vee, doch ouder geworden, werd hij
-

BOHME.
op Bene school gedaan , waar hij leerde
lezen en schrijven , en naderhand bij
eenen schoenmaker te Górliiz. Zijne leerjaren uit zijnde , nam hij in 1594 tot
vrouw CATIIARINA , de dochter van den
vleeschhouwer JOHANN HUNSCHMANN , een'
burger van Górlitz , bij wie hij vier zoons
had. Hij liet zijnen kinderen een eerlijk
handwerk leeren , en werd zelf in 1595
meester schoenmaker.
JAKOB BóIIME verhaalt , dat , toen hij een
herdersjongen was , hij eene opmerkelijke
beproeving had. Op het heetst van den
dag verwijderde hij zich van zijne speel makkers , en ging naar de uitstekende
punt eener rots , Landskroon geheeten,
en eene opening vindende, met struiken
overgroeid , ging hij er in , en zag daar
een groot vat vol geld. Op dit gezigt
verbaasd , verwijderde hij zich in aller
ijl , zonder het aan te raken ; en zijne
ontmoeting aan de overige knapen verhalende, gingen zij met hem derwaarts ,
doch konden den ingang nooit terug vinden. Eenige jaren later -nam een vreemd
kunstenaar , bedreven in liet uitvinden
van betooverde schatten , dit geld weg,
en verrijkte zich daarmede uitermate ;
echter stierf hij een' schandelijken dood ;
want dit geld was daar geborgen met
eenen vloek voor dengenen , die het zou
wegnemen.
Ook verhaalt hij , dat , toen bij een
leerjongen was , en zijn baas en vrouw
uit waren , er in den winkel een vreemdeling kwam, van een eerwaardig en deftig voorkomen , doch in geringe kleeding.
Deze man zocht een paar schoenen uit, en
verlangde ze te koopen. De knaap , die
toen nog tot weinig meer bekwaam was
dan den winkel uit te - vegen, wilde geen
geld vragen ; doch de vreemdeling zeer
lastig wordende , zeide JAKOB eindelijk
eenen prijs', die zeker niet te laag was.
De oude man betaalde het geld , nam de
schoenen , en zich eenige schreden van
den winkel verwijderd hebbende , bleef hij
stil staan , en riep met luider stem :
« JAKOB ! JAKOB ! kom bier. » De knaap
vloog ontsteld naar buiten , verbaasd,
dat de vreemdeling hem bij zijn' doop
naam noemde. Be man met een ernstig
doch vriendelijk gelaat, - vestigde zijne
schitterende blikken op hem , nam hem
bij de regterhand , en zeide : a JAKOB ! gij
« zijt klein , maar zult groot en een ander
« mensch worden , over wien de wereld zich
« zal verwonderen ; wees daarom vroom,
« vrees God , en eerbiedig zijn woord; lees
« vlijtig de Heilige Schrift , waarin gij troost
« en leering zult vinden. Want gij moet
«veel ellende en armoede doorstaan , en
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« vervolging lijden ; maar heb goeden
« moed , en blijf standvastig, want God
« heeft u lief en is u genadig. » Nu
drukte hij JAKOB de hand , zag hem met
een vonkelend oog aan , en vertrok.
Deze voorspelling maakte op JAKOBS gemoed eenen diepen indruk ; hij werd ernstig in alles wat hij deed, en dacht
onophoudelijk aan de belofte , welke hem
gedaan was. Van nu af woonde hij de
openbare godsdienst meer bij , en verbeterde tevens zijn uitwendig gedrag. Peinzende over de woorden van LUKAS XI , 13:
« De Hemelsche Vader zal den Heiligen
« Geest geven dengenen die hem bidden, »
begeerde hij dezen Trooster. Hij zegt , dat
hij eindelijk , gedurende zeven dagen , door
een goddelijk licht omringd werd , in
de hoogste verrukking was , en in het
koningrijk der vreugde , terwijl bij zich
met zijnen meester voor beroepszaken op
het land bevond. Hij werd nu meer en
meer aandachtig op zijne pligten , en las
de schriften. Vuile uitdrukkingen en vloeken berispte bij zelfs in zijn' eigen meester. Deze zulks niet kunnende verdragen,
zond hem weg met verlof, oni elders den
kost te gaan zoeken. Omstreeks het jaar
1600 , toen hij vijf en twintig jaren oud
was , werd JAKOB andermaal door goddelijk
licht omstraald , en met het licht dat in
hem was , in de velden bij Górlitz , gras
en kruid beschouwende , zag hij den wezenlijken aard , het gebruik en de eigen
dier planten , welke hem door-schapen
hare lijnen , gedaanten en trekken duidelijk werden.
Op dezelfde wijs zag hij de gansche
schepping , en uit deze bron van openbaring schreef hij zijn boek : De Signa
Deze geheimenissen ont--turaRen.
vouwende , genoot hij eene groote vreugde,
echter verzuimde bij de belangen van
zijn huisgezin niet , en leefde in rust en
vrede. Hij openbaarde van deze wonderbare dingen naauwelijks iets aan iemand,
voordat hij in 1610 zijn eerste boek
schreef , onder den titel van : Aurora of
het Morgenrood in den opgang.
Dit handschrift vertrouwde hij aan niemand , tot dat een voornaam heer , een
zijner boezemvrienden , hetzelve gezien
hebbende , BÖHME overhaalde , om het hem
eens te laten doorbladeren. Deze heer
het handschrift terstond in verscheidene
stukken verdeeld hebbende , werd het door
hem en andere kopiïsten , met verbazende snelheid afgeschreven, en tegen den
zin des opstellers openbaar gemaakt. Dit
werk viel in handen van GEORGE RICHTER,
pastoor der hoofdkerk , die aömm voor
het geregt liet komen ; het boek werd
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veroordeeld , maar aan Bouma zelven
vond men niets straf baars. Echter werd
den geheimzinnigen schoenmaker uitdruk
bevolen , om zich bij zijne leest te-kelij
houden , en geene boeken meer te schrijven. Nu onthield bij zich daarvan gedurende zeven jaren , tot dat hij weder
werd opgewekt om te schrijven. Hij werd
op nieuw vervolgd, en voor den keurvorst
van Saksen gedagvaard. Deze verzocht
zes godgeleerden en twee professoren in
de wiskunde , om BÖHME te ondervragen.
Hij antwoordde op al hunne vragen met
zulk eene zachtmoedigheid en zulk eene
diepe kennis van zaken , dat niemand dezer geleerden hem één woord van tegenspraak of afkeuring toevoegde. Zijne vorstelijke hoogheid bewonderde hem , en
verlangde hun oordeel te weten over
hetgeen zij gehoord hadden. Doch de
examinatoren verzochten Zijne Hoogheid
geduld te hebben , tot dat de geest des
mans zich over verscheidene bijzonderheden duidelijker zoude verklaard hebben ,
wijl zij hem in alles niet hadden kunnen
begrijpen.
Kort na BÓIIME'S terugkomst in Górlitz stierf zijn bittere tegenstander RICHTER,
en BóIIME zelf stierf drie en eene halve
maand later.
Op Zondag , den 13 November 4624,
in den morgenstond , vroeg hij zijnen
zoon TOBIAS of hij die heerlijke muzijk
hoorde. De zoon antwoordde «Neen. »
« Open , » zeide hij , « de deur , ten einde
.4 ik beter hoore. » Vervolgens vroeg hij,
hoe laat het was , en zeide : « Drie uren
«later is het mijn tijd. »
Toen het bij zessen was , nam hij afscheid van zijne vrouw en zijnen zoon ,
zegende hen , en zeide : «Nu ga ik van
« hier naar het Paradijs ; » en zijn' zoon
verzoekende , hem om te keeren , loosde
hij eene diepe zucht , en gaf den geest.
Na zijnen dood verspreidden zich zijne
denkbeelden in Duitschland , Nederland
en Engeland. Zelfs de zoon van zijnen
vervolger , RICHTER , omhelsde BÖHME'S
leerbegrippen , terwijl hij bezig was dezelve te wederleggen , en gaf op zijne
eigene kosten een lort begrip van BóHME's
werken in 8 deelen uit. De eerste verzameling van BóHME's werken werden door
HENDRIK BETKE in 1675 te Amsterdam in
4to uitgegeven. Zijne daarin vervatte
denkbeelden over God , de schepping , de
natuur , de openbaring en de zonden ,
zijn grootendeels op de leer des Bijbels
gegrond ; doch dit alles is met zoo veel
vreemdsoortigs vermengd , dat men het
een mengelmoes van wijsgeerige droomerjën zou kunnen noemen Bë$ME werd

gewoonlijk Philosophus teutonicus (de Teutoonsche wijsgeer) genoemd , en verdient
voorzeker onder de beroemdste theosophen
en mystieken eerre eerste plaats.
(WULLEN , JAKOB BuIIME's Leben and
Lehre
FEUERBACII's Geschichte der
neuern Philosophie.)
BOILEAU , (JACQUES) , een ouder
broeder van den beroemden dichter , zag
in 1635 het eerste levenslicht te Parijs,
was doctor der Sorbonne , kanunik , deken
en groot-vicaris van Sens , en overleed in
1716. Hij schreef onderscheidene godgeleerde en andere werken in het Latijn ,
waarvan de Historia Flagellantium het
beroemdste is. JACQUES BOILEAU was , gelijk zijn broeder , vernuftig en scherp.
Toen men hem vroeg, waarom hij altijd
in het Latijn scheef, antwoordde hij',
« uit vreeze dat de bisschoppen mij zouden lezen en vervolgen. u De Jezuïten
beschreef bij als lieden , die het geloofsformulier verlengen en de tien geboden
verkorten.
(J. P. NICÉRON , Mémoires pour servir 4
l'histoire des homines illustres dans
la république des leftres) .
;

BOILEAU-DESPRÉAUX , (NICOLAS) ,

werd den 1 November 1636 te Crosne ,
bij Parijs , of in Parijs zelf, geboren , en
was het elfde kind van GILLES -BOILEAU,
eersten griffier van het parlement van
Parijs.. Zijne moeder , de tweede vrouw
van GILLES , was ANNE DE NIELLS. Men
verhaalt , dat , toen BOILEAJ nog als kind
in de wieg lag , hij aangevallen en geweldig gebeten werd door eenen kalkoenschee
haan , en dat, tot overmaat van ramp,
bij nimmer geheel herstelde van de gevolgen eener operatie van den steen , toen
hij nog jong was. Aan deze oorzaken
schrijft BELVETIUS toe , hetgeen hij noemt
de koelheid van BOILEAU'S poëzij , waarin,
ofschoon geschreven in een' tijd van, ongebondenheid en zedeloosheid , zelden , zoo
ooit , eene zinspeling op de liefde voorkomt. In het Collegie van Beauvais,
waar hij zijne studiën voltooide, ontdekte
SEVIN , een der professoren , zijnen uitstekenden aanleg voor de dichtkunst. Echter
onderscheidde de toekomstige gids der
Fransche Muse zich geenszins door vroeg.
tijdige talenten. Eerst toen hij bemerkte,
dat hij voor, de balie en den kansel ongeschikt was , wijdde hij zich geheel aan den
Parnassus toe. Langdurige familiebetrekking scheen hem , als ware het , aan
eerstgenoemd vak te binden ; hij gevoelde
dat hij was
u File, frère, cousin, beau-frère de greffier';»

dat hij was
«Pils d'un père greffier, né d'aycux evocats.»
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Tevens een liefhebber van slapen zijnde,
en gewend tot zeer laat in den morgen
te bed te liggen , en daarenboven na den
middag een uiltje te knappen , zegt bij
ergens:
«On vit avee honneur une muse efrrénée
«Dormir chez un greffier la grasse matinée,»

De regtsgeleerdheid had dus weinig aan
voor hem , en schoon hij van-treklijs
de kerk een prioorschap van 800 livres
jaarlijksche rente bekwam , deed hij later
van hetzelve afstand , en deelde de gansche som , welke hij ontvangen had , in
aalmoezen uit. Zijne eerste poëtische proeven waren in het hekeldicht , waardoor
hij eene voorzegging zijns vaders logen
deze den aard zijner drie zonen-strafe;
met elkander vergelijkende , was gewoon
te zeggen : « dat COLIN nooit van iemand
« zou kwaadspreken. » De zeven satires,
die BOILEAU in 1666 met eene opdragt
aan den koning uitgaf, waren echter
vrolijk en dartel , niet scherp of bits;
zij vertoonden (gelijk bij zelf plagt te
zeggen) slagtand noch klaauw. Het aantal
satires klom allengs tot twaalf, en zijn
Art poétique bevestigde den roem , welken
hij zich reeds had verworven. BOILEAU
geeft hierin voor alle dichtsoorten , behalve het fabeldicht , de kunstregelen op ,
die niet alleen in Frankrijk , maar ook in
andere landen langen tijd als geldende
werden beschouwd. Eerlang volgde de
Lutrin , een komisch - episch gedicht , hetwelk thans nog bij de Franschen voor een
onovertroffen meesterstuk wordt gehouden. Een regtsgeding tusschen de beide
voornaamste geestelijken eener kerk te
Pars , had BOILEAU aanleiding tot dit
spotdicht gegeven. LODEWIJE XIV benoemde
hem , met RACINE , tot zijnen geschied
Daar hij de leden der academie-schrijve.
in onderscheidene hekelschriften had aan
werd hij eerst in 1684 , op aan -getas,
als medelid aangeno--drangeskoi,
men. In het gezellig leven was BOILEAU
een zachtaardig en edelmoedig man. Zijne
beurs stond altijd voor liefdadige bedoelingen open. Toen de advocaat PATIN
genoodzaakt was zijne bibliotheek te ver
bood BOILEAU hem een derde-kopen,
meer dan een ander voor deze verzameling wilde geven , onder voorwaarde dat
PATIN gedurende zijn gansche leven eigenaar zijner bibliotheek zou willen blijven.
BOILEAU stierf den l3 Maart 1711 , in
den ouderdom van ruim vier en zeventig jaren.
CDESMAIZEAU , Vie de BOILEAU DESPRÉAUX ,
Amst. 1712.)
BOISOT , (LODE'WIJK VAN) , was een
Iirusselsch edelman , die onder de voor -

I.

standers der Nederlandsche vrijheid Bene
voorname plaats bekleedt. Gedurende het
beleg van Middelburg door prins WILLEM I,
werd BOISOT , in plaats van den gesneuvelden BOUDEW'IJN EWOUTS , tot admiraal
van Zeeland aangesteld. In deze hoedanigheid bragt BOISOT den Spanjaarden groote
afbreuk toe , en had het geluk den 3 0etober 1574 het uitgehongerde Leyden te
ontzetten en van leeftogt te voorzien.
Zierikzee door MONDRAGON , een' dapper
Spanjaard , belegerd wordende , ging BoISOT met eenige vaartuigen voor het hoofd
van Bergen op den Zoom leggen , ten
einde den vijand allen toevoer af te snijden. Deze maatregel verontrustte MONDRAGON, die te Duinkerken twintig ligte oor
liet uitrusten , om BOISOT van-logschepn
daar te verdrijven ; doch deze poging
mislukkende , viel het beste dezer schepen , de Hazewind , in handen van BOISOT.
Nu was men van onze zijde bedacht , de
stad, waar groot gebrek heerschte , van
leeftogt te voorzien. Een groot vaartuig ,
Job Jans Hulk genaamd , waarin zich vijf
of zes honderd krijgslieden bevonden ,
rijkelijk van geschut voorzien , stevende,
onder aanvoering van BOISOT , naar den
dijk van Borndarn , ten einde den vijand
van daar te verdrijven ; doch door laag
water geraakte dit zwaar gevaarte aan
den grond. De Spaanschen vuurden nu
zoo geweldig , dat de hulk eindelijk zonk.
Drie honderd manschappen verloren daarbij
het leven , onder welke onze wakkere
Zeeuwsche admiraal geteld werd. BOISOT
had een' geruimen tijd rond gezwommen ,
zich nu en dan aan een drijvend stuk
hout vastgeklemd , maar was eindelijk,
uitgeput van krachten (den 15 Junij 1576)
bezweken. Het vaderland treurde over het
verlies van den dapperen admiraal.
(VAN DEN BOSCH, Leven der Zeehelden.)
BOIS-ROBERT , (FRANCOI5 METEL

DE) , een vernuftig en komisch Fransch
schrijver , werd omstreeks het jaar 1592
te Caen geboren , en was een gunsteling
van den kardinaal RICIIELIEU , die hem,
onder andere geestelijke ambten, de abdij
van Chatillon sur Seine gaf. BolS - ROBERT
was echter meer gezet op het spel, op een
weelderig leven en schouwburg-vermakelijkheden , dan op het vervullen van kerkelijke pligten. Hij overleed in 1662.
Zijne gedichten en andere werken , waaronder achttien tooneelspelen , zijn thans
vergeten. Het was echter- op aanraden
van BOIS-ROBERT , dat RICHELIEU tot het
stichten der Fransche academie overging.
(Dictionnaire historique des grands homrnes.)
BOISSARD , (JEAN JACQUES FRAN.

C OI S MARIE) , de vruchtbaarste der Fran-
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scbe fabeldichters , werd in 1743 te Caen
geboren. In 1764 trad bij bet eerst als
dichter op , en maakte zich in den Mercure
de France door zijne fabelen bekend. In
1773 verscheen zijne eerste verzameling ,
welke van meer andere gevolgd werd.
Hij is onder alle Fransche fabeldichters
degene die LAFONTAINE het minst navolgde ,
en echter , ten aanzien van eenvoudigheid
en naïviteit , de meeste overeenkomst met
hem had. De latere voortbrengselen zijner
Muse vindt men in de Fables (Caen 1803) ,
en in de Mille et une fables (Caen 1806).
Reeds zeer jong bekleedde bij verscheidene
ambten , en bij het uitbreken der omwenteling was BOISSARD secretaris van den
broeder des konings. Vervolgens hield hij
zich van alle openbare gebeurtenissen ver
stierf in 1831 bijkans geheel-wijder,n

indrukwekkende waardigheid. In 1797
werd hij tot lid van den raad der vijfhonderden verkoren , en in September. tot
ballingschap veroordeeld , maar liet gelukte
hem te ontkomen. NAPOLEON verhief hem
tot senateur en commandeur van het ,legioen van eer. LODEWIJK XVIII benoemde
hem in 1814 tot pair ; doch BoissY ver
gezag van NAPOLEON erkend-volgensht
hebbende, werd hij voor eenigen tijd van
zijnen titel beroofd. Hij stierf te Parijs
in 1826. BolssY D'ANGLAS heeft onder
verdienstelijke werken geschre--scheidn
ven, onder anderen Recherches sur la 'vie
et les écrits de MALESHERBES, en Etudes littéraires et poétiques d'un vieillard , in
proza en poëzij , 6 deden , Parijs 1826.
(Conversations-Lexicon ; A. TRIERS, Histoire de la Révolution Française).
vergeten.
BOJARDO, (MATTEO MARIA) , graaf
(Conversations-Lexicon.)
van Scandiano, werd aldaar in 1434 van
BOISSY, (LOUIS DE) , werd in 1694 een oud geslacht geboren. Hij studeerde
te Vic , in Auvergne , geboren , en begon te Ferrara in de wijsbegeerte , de medizijne letterkundige loopbaan als hekeldich- cijnen en de regten. Na volbragte -studie
ter. Later schreef hij veertig tooneelspe- verbond hij zich aan liet hof van zijnen
len , waarvan er verscheidene gunstig ont- souverein , den hertog BORSO D'ESTE , en
vangen werden. Hij verviel echter tot was een der edellieden , die dezen vorst
zulk eene groote armoede , dat hij en in 1471 naar Rome vergezelden , toen
zijne vrouw van honger zouden zijn om- paus PAULUS II BORSO als hertog van Fergekomen , zoo niet toevallig een vriend rara inhuldigde. Na BORSO'S overlijden ,
hen was komen bezoeken Madame DE hetgeen in hetzelfde jaar voorviel , genoot
POMPADOUR deze omstandigheden vernemen
BOJARDO de vriendschap van zijnen broeder
beschermde den ongelukkigen schrij--de, en opvolger , hertog ERCOLE I. In 1472
ver , en bezorgde hem de redactie van huwde hij TADDEA , dochter van den graaf
de Gazette de France en den Mercure. NOVELLARA uit het huis van GONZAGA. In
Boissy stierf in f158. Zijn tooneelarbeid 1473 vergezelde en geleidde hij ERCOLE'S
beslaat negen boekdeelen.
bruid , ELEONORA , dochter van koning,FER(Nouvelle biographie classique.)
DINAND van Napels , naar Ferrara. In 1478
BOISSY D'ANGLAS , (FRANCOIS AN- werd bij gouverneur van Reggio , en drie
TOINE , graaf vAN) , een der belang
jaren later van Modena , welke waardig
mannen uit den tijd der Fransche-rijkste
bij tot 1487 behield , toen bij zijne-heid
omwenteling. Bij werd in 1756 te Sc. vroegere betrekking als gouverneur van
Jean-Chambre , in het departement der Reggio weder aanvaardde. Hij stierf te
Ardèche , geboren , en stamde van eene Reggio , den 20 December 1494 , en werd
Protestantsche familie af. Aanvankelijk was in de kerk van Scandiano begraven. Zijn
hij maitre d'hôtel bij den graaf van Pro- bestuur was regtvaardig en zachtmoedig;
vénce (LODEWIJK XVIII) , en scheen zich bij was van zware straffen af keerig , en
slechts aan de vreedzame beoefening der inzonderheid van de straffe des doods.
wetenschappen te willen wijden, toen hij
BOJARDO schreef onderscheidene lierzanvoor Annonay tot afgevaardigde der nati gen , niet zonder poëtische waarde , ververgadering werd gekozen. Hij legde-onale taalde in het Italiaansch den Gouden Ezel
bij voortduring eene zuivere en verlichte van APULEJUS , IIERGDOTUS en de Cyropcedia
vrijheidsliefde aan den dag. Weinige man- van xENOPHON , die echter nimmer in druk
nen doorliepen de omwenteling met zulk is verschenen. Doch zijn meestbekend
een onbevlekt karakter als BOISSY D'ANGLAS. werk is de Orlando Innamorato , een roToen in 1795 eene woedende Jacobijnsche mantisch gedicht , hetwelk den grond heeft
menigte de zaal der Conventie overheerde , gelegd tot den Orlando van ARIOSTO. MAZ(terwijl hij het voorzitterschap waarnam), ZUCHELLI beschrijft eenen gedenkpenning ,
honderd musketten hem bedreigden, en het die in het jaar 1490 ter eere van BOJARDO
bloedend hoofd van een' .zijner •ambtge- is geslagen ; men ziet op de eene zijde do
nooten hem werd voorgehouden , behield beeldtenis van BOJARDO , en op de andere
hij eenen onwankelbaren moed en eene VULCANUS pijlen smedende, bijgestaan door

BOL ---BOLEYN,
VENUS en CUPIDO ,

met de zinspreuk Amor

vincit omnia. Het kasteel van Scandiano ,
hetwelk nog in wezen is , wordt thans
voor een koornpakhuis gebruikt. Het geslacht van BOJARDO is sedert lang uitgestorven .

(Museum lllazzuchellianum).

een voortreffelijk
portret- en historie - schilder , werd omstreeks 1610 te Dordrecht geboren , en
overleed te Amsterdam in 1681. Men weet
weinig van zijl e levensgeschiedenis. Hij
leerde de kunst , onder den grooten RENBRANDT , wiens warmen toon en meesterlijk
licht en bruin hij gelukkig nabootste.
Minder evenaarde bij hem in zijne stoute
betooverende phantasie. Vooral muntte BOL
uit in het portret-schilderen , waarmede
hij veel roem en een goed vermogen ver
Aan hem hebben wij een fraai-wierf.
portret van DE RUITER te danken , hetwelk
zich op 's rijks Museum te Amsterdam bevindt. Even als REMBRANDT heeft hij eene
reeks geëtste prenten geleverd, die , om
hare fraaije bewerking zeer op waarde
worden geschat. Op het koninklijk paleis
te Amsterdam vindt men onderscheidene
stukken van zijne hand , onder anderen
het heerlijke stuk van den Zeeraad , en
een ander de onomkoopbaarheid van FABRICIUS voorstellende , met het volgende
bijschrift van VONDEL :
BOL , (FERDINAND),

houdt stand in PYRRHIf6 legertenten;
Het goud verzet hem niet door schandelijke zucht,
Noch elefants gebriesch en felle dreigementen.
Zoo zwicht geen man van staat voor gaven noch
(geschenken.
ABRIenUs

(HOUBRAKEN

, Leven der schilders).

BOLEYN , (Nu) , of liever BULLEN of
BULLEYNE , was de dochter van Sir THOMAS
BULLEN , en werd in 1507 geboren. In
hare jeugd vergezelde zij MARIA , zuster
van IIENDRIK VIII , naar Frankrijk, waar
zij vele jaren bleef aan het hof van deze
koningin en hare opvolgster , de gemalin
van FRANS I. Later behoorde zij tot het
gevolg van d0 hertogin van Alencon. Waar
keerde zij in 1527 naar Enger-schijnlk
land terug , toen haar vader als afgezant

naar Frankrijk werd gezonden. Zij werd
staatsdame van koningin CATBARINA van
Aragon , de gemalin van $ENDRIK VIII.
Lord FERGEY , de oudste zoon van den
hertog van Northumberland , dong naar
hare hand ; doch de kardinaal wor.sEY deed
dit huwelijk afspringen ,' ten einde den
koning te believen , wiens oog op ANNA
BOLEYN was gevallen, HENDRIK VIII huwde
haar heimelijk den 25 Januarij I533, in
tegenwoordigheid van den hertog van Norfolk en hare ouders. Eerst den 23 Mei
daaropvolgende , werd 's konings huwelijk
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met CATHARINA van Aragon ontbonden , en
den 1 Junij ANNA BOLEYN met groote plegtigheid als koningin gekroond. Den 13 September 1533 werd prinses ELIZAkBETiI geboren. De wellustige dwingeland , weldra
op JANE SEYMOUR, dochter van Sir Joint
SEYMOUR , eene der staatsdames van de
koningin , verlievende , beschuldigde hij,
haar van ontrouw , sloot haar op in den
Tower , en voerde haar voor eene omgekochte regtbank , die haar ter dood ver,
oordeelde, Er is in het Britsch Museum
een afschrift van eenen brief , door ANNA
BOLEYN aan den koning geschreven , waarin

zij zich verre boven haren onderdrukker
verheft. Zij zegt hem : « Nooit heb ik mij,
« in mijnen verhevenen staat als koningin,
« zoo zeer vergeten , dan dat ik do veran« dering , welke ik thans ondervind , ooit
a uit het oog zou verloren hebben ; want
« mijne verheffing op geenen anderen grond
« rustende dan op het welbehagen uwer
« genade , was de minste luim genoegzaam.,
a om uwe voorkeur op een ander voor« werp over te brengen.... Stel mij te
« regt , 0 koning ! maar laat mij eel,
« wettig onderzoek doen ondergaan ; laat
« mijne gezworene vijanden niet tevens
« beschuldigers en regters zijn ; ja , stel
« mij openlijk te regt , want mijne daden
« hebben geene openlijke schande te duch« ten. »
Sir WILLIAM KINGSTON , de bevelhebber
van den Tower , bespiedde al hare woorden en handelingen. Op den IS Mei
1536 schreef K,INGSTON aan 's konings ge.
heimschrijver CROMWEI4 : « Bij haar ko
« mende zeide zij : « Kr. KINGSTOII ! its
« hoor zeggen , dat ik niet voor mor'
« gen zal sterven , en dat doet mij leed ,
« want ik dacht dat ik dan al dood zoudt
« zijn , en geene pijn meer hebben te
a verduren. a Ik zeide haar, « dat het geene
« pijn zoude doen en onmerkbaar geschie.
« den. a En hierop zeide zij : « Ik hoor zeg.
« gen , dat de scherpregter zeer bedreven
« is, ,en ik heb een' dunnen hals. a a Hierop
« omvatte zij ,haren hals, en lachte harte.
« lijk. ' Den 19 Mei werd ANNA BOtEYN
op het grasperk voor den Tower onthoofd ;
zij ontkende hare schuld , doch sprak liefderijk van den koning , ongetwijfeld ons
hare dgchter voor 's vorsten wraak tq
behoeden. Haar lijk, werd geworpen in
eene gemeene olmhouten kist , waarin au,
,

Iers bogen werden bewaard.
ANNA BOLEYN verdient niet alleen op=
merking als het slagtoffer van de engebondenheid , lninn en wreedheid van HENr
DRIK VIII, wiens persoonlijk karakter meer
invloed had op de gesteldheid van Engeland , dan dat van Benig ander koning
14*
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sedert WILLEN den Veroveraar; maar de
naam van ANNA BOLEYN is vooral opmer

kenswaardig , omdat die zamenhangt met
de hervorming in Engeland , waarvan zij
de eerste oorzaak was. HENDRIK VIII hare
]hand niet kunnende verwerven dan door
zijn vroeger huwelijk te vernietigen , en
pausen toestemming daartoe uitblijven
gaf zulks aanleiding , dat tie koning-de,
Engeland aan de geestelijke heerschappij
van Rome onttrok.
GILBERT BURNET's History of the reformation in England.)
'S

BOLINGBROKE , (HENRY -ST. JOHN).

lord en burggraaf werd den 1 Octoher 1&78 te Bailerséa geboren. Hij studeerde te Oxford , en deed vervolgens
eene reis op het vaste land. In 1700
verkreeg bij zitting in het parlement , en
werd in 1704 secretaris van oorlog en
marine, doch legde in 1707 dit ambt
neder. In 1710 maakte hij als secretaris
van staat, op nieuw een deel uit van het
ministerie , en bragt veel toe tot het sluiten van den vrede van Utrecht. Na den
dood wan koningin ANNA , door GEORGE I
van zijnen post ontzet en van hoog ver
beschuldigd , nam hij , in de kleeding-rad
van eenen beoliende , de vlugt naar Frankrk , en werd secretaris van den pretendent , die zich aldaar te Commercy ophield. In 1723 van GEORGE I vergiffenis
verworven hebbende , keerde hij naar Engeland terug , doch geenen invloed in de
regering kunnende krijgen , werd hij een
der -voornaamste tegenstanders van den
minister R. WALPOLE , wiens val hij voornamelijk door zijne scherp versnedene pen
bewerkte. - In 1735 ging hij weder naar
Frankrijk , = en bleef aldaar tot den dood
zijns vaders , ina welke gebeurtenis hij
Deze

-

zich te Battersea vestigde. Hij stierf -aldaar
den 15 December 1751 , aan den kanker
in het aangezigt. BOLINGBROKE stond in
vriendschappelijke betrekking met SWIFT,
POPE en de voornaamste geleerden - zijner
eeuw. Hij bezat groote talenten , - en zijne
werken worden onder de beste in de Engelsche taal gerangschikt. MALLET heeft
dezelve in vijf deelen kwarto uitgegeven.
Zijn werk Concerning authority in matters
of religion, is de Christelijke godsdienst
zeer vijandig , hetgeen aouNsort deed zeggen -, dat BOLINGBII'OKE een donderbus geladen en tegen het Christendom gerigt
had , doch dat -het hem aan moed had
ontbroken, om haar zelf af te vuren , weshalve hij aan eenen hongerigen Schot een
fooitje naliet , om na zijnen dood dit voor
hem te doen. Zeker is het, dat BOLiNGBROKE
zijn doel geheel gemist heeft.

(Dietionnaire historique des grande hoormes.)

BOLIVAR , (SIMON) , bijgenaamd el
Liberator (de Bevrijder) , uit een adellijk,
rijk geslacht , den 25 Julij 1783 te Caraccas geboren , werd door zijnen oom , den
markies DE PALACIOS , opgevoed. Op den
ouderdom van veertien jaren vertrok hij
naar Madrid , om aldaar zijne opvoeding
te voltooijen. Na eenige jaren te -Madrid
vertoefd te hebben , waar hij zich eeni-

germate op de regtsgeleerdheid had toegelegd , deed hij eene reis door Italië ,
Zwitserland , Duitschland , Engeland en
Frankrijk ; gedeeltelijk in gezelschap van
HUMBOLDT en BONPLAND , die hij te Parijs
had leeren kennen. Te Parijs verkeerde
hij in de eerste gezellige kringen , waar
hij , uit hoofde zijner persoonlijke hoedanigheden , zeer welkom was. Ook bezocht
hij de polytechnische school , en legde zich
op de staats-wetenschap toe. In het bezit
van een vermogen -van 200,000 Franken
jaarlijksch inkomen , had hij , te midden
der verstrooijingen van Pars, het voornemen opgevat , om zijn vaderland onafhan
te maken (1). In 1803 huwde hij-kelij
te Madrid de schoone zestienjarige dochter van BERNARDO DEL TORO , markies van
Ustariz, en keerde toen naar Amerika
terug , waar zijne echtgenoot - spoedig aan
de gele koorts bezweek. In 1804 begaf
hij zich op nieuw naar Frankrijk , waar
de nieuw gekroonde keizer NAPOLEON eenen
grooten indruk op hem maakte. Op zijne
terugreize naar Caraccas in 1809, bezocht
hij de Vereenigde Staten , en bier rijpte
zijn bevrijdingsplan. In Venezuela aangekomen , verbond hij zich met de patriotten , en toen Caraccas den 19 April 1810
opstond , werd hij door de Junta naar
Engeland gezonden , van waar hij in de
-

(1) De spaansche volkplantingen in Zuid. Amerika
hadden , sedert den tijd van cos.e Bus , tot op het
begin der tegenwoordige eeuw, geduldig alle mis
verdrukkingen verduurd , welke bij -handelig
onwetendheid als de beste steunpilaren-gelofn
der overheersching beschouwden. VVdóe 1810 was
op het gansche vaste land, tusschen Lima en Monte
Video, slechts ééne oude versletene drukpers, welke
zich nog bevond in do handen -der monniken, die
al degenen die een verboden boek hadden, in de
kerkers der inquisitie wierpen. De geest des opstands werd opgewekt door de -heimelijke invoering
van Fransche werken over godsdienstige verdraag
volksregering, de Regten van data-zamheidn
mensch en dergelijke voortbrengselen. Menigeen
sloot zich op om ze te lezen , .en voor de . bespiedende blikken der priesters veilig te zijn. De zucht
om het 8paansehe dwangjuk af te schudden, werd
eindelijk :óó sterk, dat nu en dan , hier en daar,
wanhopige pogingen daartoe werden aangewend;
doch schrik dempte meestal deze oproeren, welke
aan hunne bewerkers den wreedsten dood berokkenden. De eerste beslissende beweging der omwentelings-gezinden had plaats den 19 April 1810, door
het gevangen nemen en afzetten van den kapitein
te Caraccas, en het aanstellen eener Opper-geral
Junta of Congres , bijeengeroepen om Bene nieuwe
regering voor den staat van Venezuela te ont-

werpen.
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BOLIVAR.
maand September 1811 met eenen voor
wapenen terug keerde. BOLIVAR-radvn
werd kolonel in het leger der Independenten , en gouverneur van Puerto Cabello ,
de sterkste vesting van Venezuela. De
patriotten waren voorspoedig tot het vol
jaar 1,812 , toen eene aardbeving,-gend
in de steden Caraccas , La Guayra en Merida , omtrent 20,000 menschen deed. omkomen. De Spaansche monniken beschouwden deze ramp als eene regtvaardige straf
des hemels , en moedigden de koningsgezinden aan , om zich deze gelegenheid ten
nutte te maken. De Spanjaarden begingen
de gruwelijkste wreedheden ; roof , moord
en brandstichting vergezelden hen overal.
De verslagenheid was groot ;. doch BOLIVAR
werd weldra. de ziel van den ganschen
vrijheidskrijg , en verklaarde den bloed
vijand den oorlog op leven en-dorstigen
dood. Na de verovering van . Caraccas ,
den. 4 Augustus 1813 , werd hij door het
leger als den bevrijder van Venezuela begroet , en vereenigde in zich al bet burgerlijk en militair gezag. Hij. behaalde op
den vijand onderscheidene voordeelen ,
doch den 11 Junij 1814 door de Spanjaarden bij La Puerta verslagen, ging hij
naar Cumana. Kort daarna werd bij door
het congres van Nieuw-Granada tot opper bevelhebber van het leger aangesteld. Hij
bezette Bogota, en bevrijdde de provincie
Cundinainarca ; alléén tweedragt verijdelde
de belegering van Carthagena, en toen de
Spaansche generaal MORILLO, in Maart 1815,
met versche troepen landde , moest BOLIvARv zich den 10 Mei naar Jamaica inschepen.. Van Kingston , vaar een gehuurde
sluipmoordenaar een' ander in plaats van
hem doorstak , begaf hij zich naar Haiti,
verzamelde aldaar de gevlugte opstandehingen om zich heen , en landde met hen
in December 1816. op het eiland Margarita. Als opperhoofd der republiek van
Venezuela , beriep hij derwaarts een congres , stelde eene nieuwe regering aan,
schafte de slavernij af, en schonk tegelijhier tijd zijn' eigen slaven de vrijheid.
In de beide volgende jaren behaalde hij,

met PAEZ en SANTANDER , zoo vele voordeelen op MORILLO , dat op den 15 Februarij
1819, te Angostura het congres kon geopend worden. BOLIVAR tot president met
onbeperkt gezag benoemd zijnde , voerde
hij , in de maand Junij , het leger over
de bijna onbegaanbare Cordilleras de los
Andes naar Nieuw-Granada. Hij veroverde
den 1 Julij Tunja , en sloeg vervolgens de
Spanjaarden bij Bochica. Gansch NieuwGranada was nu vrij. BOLIVAR , tot president van dezen vrijstaat benoemd , verklaarde den 9 September Venezuela en

Nieuw-Granada tot ééne republiek , onder
den naam van Columbia. Den 25 November 1820 noodzaakte hij den generaal
MORILLO bij Truxillo tot eenen wapenstilstand , en nadat die was geëindigd , sloeg
hij den. generaal LA TORRE bij Calabosa ,
den 24 Junij 1821, en zuiverde geheel
het land van. vijanden. De zegerijke veld
heer werd door het _ congres van Columbia , (te Bogota zamen gekomen ,) ander.
maal tot president verkozen. BOLIVAR deed
nu ten voordeele der openbare schatkist
niet alleen afstand van zijn inkomen als
president , bedragende jaarlijks 50,000
piasters , maar tevens van de 25,000; pi
asters , die hem uit de nationale goederen
waren toegekend. In 1823 en: 1824 voltooide hij -, door de overwinningen bij
Junin en dyaeucho , de bevrijding van
Neder- en Opper-Peru , welke hem in
1825 met het dictatorschap bekleedden.
Deze laatste waardigheid legde hij in 1826
neder , en beriep een congres te Lima.;
ook sloot bij aanvallende en verdedigende
verbonden met onderscheidene Amerikaan
vrijstaten , en bewerkte de zamen--sche
komst van een Amerikaansch congres te
Panama , hetwelk echter vruchteloos afliep. Hierop werd hij in Maart 1826 op
nieuw tot president van Columbia verko.
zen. In 1827 wilde hij zijne hooge waar
zijnen af.,-dighenrl,ptig
schuw van alle gewelddadige overheersching
betuigende ; doch in Augustus 1828 liet
hij zich door zijne partij andermaal tot
vrijmagtig president benoemen. Den 25
September bedreigde eene zamenzwering
zijn leven; hij bedwong haar; de aanstokers werden dood geschoten , de vicepresident SANTANDER gevangen genomen • ,,
en deze met zeventig andere zamenzweerders verbannen. Daar hij zich echter den
17 Augustus 182 7 in Peru levenslang tot
president liet verkiezen , aan het congres
van Bolivia (1) een in antirepublikeinschen
geest opgesteld wetboek (Code Boliviano)
opdrong, in Columbia de vrijheid der drukpers onderdrukte , en de kloosterscholen
herstelde , verdacht men hem van Benen
monarchalen regeringsvorm te willen invoeren. Peru verklaarde den dictator van
Columbia den oorlog , en toen deze naar
de grenzen oprukte, onttrok zich Venezuela
,

(1) Bolivia is de naam van een der nieuwe Zuid..
Amcrikaansche gemeenebesten. oorspronkelijk heette
het Opper-Peru , en maakte een deel uit van liet
onder - koningschap van Buenos lyres of de in
Plata. Het gerneenebest Bolivia dagteekent van
den slag bij 4yaeucho, 9 December 1824, waarin
de republikeinen de koningsgezinden geheel vereioegen. De overwinnaars kozen voor hunne nieuwe
republiek den naam van Bolivia , ter eere van deco
generaal uoLzvAa.
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aan de unie met Columbia BOLIVAR legde
hierop , den 27 April 1829 , zijne waar
neder ; het congres van Bogota-dighe
kende hem een jaargeld van 30,000 pias
bij werd uit naam der Co--terso,n
lumbische natie plegtiglijk voor al zijne
bewezene diensten bedankt. BOLIVAR verliet den '9 Mei Bogota , en wilde zich van
Carthagtna naar Engeland begeven ; doch
zijne aanhangers bewogen hem te blijven.
In de maand November begaf hij zich,
schoon ziek , op reis naar Santa Mw-ta,
.

welks bisschop zijn vriend was. Hier nam
zijne ongesteldheid schielijk toe ; hij zag
zijn einde met kalmte te gemoet , dicteerde nog eene toespraak in republikein •schen geest aan de burgers van Columbia,
en stierf den 10 December 1830 te SanPedro , met de woorden : « Eendragt !
« Eendragt ! anders verderft ons de hydra
. der tweedragt,
« In Europa zou BOLIVAR onder de bekwame mannen van den tweeden rang
* hebben behoord ; in Spaansch Amerika
« was hij eene ster van den eersten luis-« ter , hoedanige er zich nog geene andere
« in die onafzienbare gewesten heeft ver -r toond. » Volgens besluit van het congres
te Nieutv-Granada , werd BOLIVAR'S asch ,
onder geleide van afgevaardigden uit de
gezamenlijke republieken der voormalige
Spaansche bezittingen , met groote plegtig=
,leid van Santa Marta naar Caraccas overeebragt , en aldaar een triumfboog te zij=
zier gedachtenis opgerigt.
(Memoires de SIMON BOLIVAR , Paris 1829;
Outlinë of the revolution in Spanish
America; Atlas, 1831 , Ná. 4).
BOLLAND , (JOANNES) , een geleerde
3ezuït , werd den 13 Augustus 1596 te
Thienen (Tirlemont) geboren. Op den
ouderdom van zestien jaren trad hij in
de orde der Jezuïten , en onderscheidde
zich weldra door wetenschappelijke kun
aandeel hetwelk bij had-dighen.Ht
gaan de Acta Sanctorum , of de Levens der
Heiligen , geeft hem aanspraak op eene
bijzondere vermelding.
De geschiedenis van dit werk is niet
onbelangrijk. Het bestaat in een en vijftig dikke deelen , groot folio. Het plan
dezer uitgebreide verzameling werd eerst
ontworpen door Père IIERIBERT ROSWEIDA ,
toen een Jezuït van zestig jaren. Na diens
dood koos de orde BOLLAND , om dit naauwelijks aangevangen werk voort te zetten.
Vlet behulp van een' anderen Jezuït , GOD1RIRD HENSCU IN , van Gelderland , gaf noLLAND in 1643 de twee eerste deelen te
Antwerpen in 't licht , welke de levens
van de Heiligen der maand Januarij beVatten. In 1658 verschenen de - Heiligen

van de maand Februarij in drie deelen ,
en twee jaren later nam hij nog eenen
medearbeider aan , Père DANSËL PAPEN BROEK , dien hij met 11ENSCHEN naar Frankrijk en Italië zoIid , om handschriften te
verzamelen ; doch BOLLAND stierf vóór de
verschijning `Tan een ander deel , den 12
September 1665. Na zijnen dood werd
-dit werk door onderscheidene handen voort.
gezet , die Bollandisten genoemd werden.
HENSCHEN en PAPENBROEK gaven in 1668
en 1675 de levens der Heiligen van de
maanden Maart en April in zes deelen
uit. De Heiligen der maand Mei beslaan
zeven deelen , waarvan het tweede en
,derde door HENSCIIEN en PAPENBROEK zijn
geschreven . HENSCHEN stierf den 11 'September 1681. De deelen over de vol
maanden gaan niet verder dan de-gend

maand November. Het is jammer dat een
werk , zoo vol wetenswaardige bijzonderheden van allerhande aard, en hetwelk
gedurende , ruim anderhalve eeuw is voort
onvoltooid is gebleven. De voorts--gezt,
zetting werd, waarschijnlijk voor altijd,
in '1194 afgebroken , door den intogt der
Fransche troepen in België.
(MoRERi , Dictionnaire historique ; Ada
Sanctorum , eerste deel an de maand
Maart) .
1DMBELLI , (RAPHAEL) ,

-

een der be-

roemdste Italiaansche wiskundigen der zes
eeuw. Hij was de eerste die eene-tiend
gelijkvormige methode voor de oplossing
van equatién uitvond. Zijn werk over de
Algebra werd in 1572 en 1579 te Bologna
gedrukt. De regels van CARDANUS , voor
de derde , en van FERRARI , voor de vierde
magts- vergelijkingen , werden door hem
duidelijk verklaard.
(Dictionary of Biography).

BONA of DONNA , eene schaapherderin
van het dal Valteline of Sondrio , in het
Venetiaansch-Lombardisch koningrjk, werd
de echtgenoot van PETER BRUNORO, een'
Italiaansch krijgsman. Zij gaf menigvulo,
dige bewijzen van haren beldhaftigen moed.
In de oorlogen der Venetianen onderscheidde zij zich inzonderheid door het
kasteel van Pavona stormenderhand te
veroveren. Zij stond haren echtgenoot bij
in de verdediging van Negrepont , en dreef,
na zijnen dood , de Turken uit het eiland.
(Dictionary of Biography).
BONAPARTE, Zie NAPOLEON.
BONAVENTURA , eigenlijk FIDANZA
(GIOVANNI) , werd in 1221 te Bagnorea,

in Toscanen , geboren. - Op den ouderdom
van een en twintig jaren werd hij Fran-ciskaner monnik , en begaf zich , op last
zijner superieuren, naar Parijs. BoxAVENTURA , zoowel als TUOM tS AQUINAS , een'
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Dominikaner monnik , werd gewikkeld in
Benen twist met de universiteit van Parijs , welke den bedelmonniken alle academische eerbewijzingen en het bekleeden
van het hoogleeraarambt ontzeide. Paus
ALEXANDER dagvaardde de partijën , om
voor hem te Anagni te verschijnen. Be
orden der bedelmonniken kozen BONAVENTURA en ALBERTUS MAGNUS tot hare zaakgelastigden. Be paus besliste ten voordeele
der bedelmonniken. BONAVENTURA tot generaal zijner orde verheven , voerde eene
strenge tucht in , waaraan hij zich zelven
het eerst onderwierp. Toen paus CLEMENS IV
in 1268 gestorven was , konden de kardinalen het over eenen opvolger niet eens
worden , zoodat de pauselijke zetel drie
jaren lang ledig bleef; eindelijk gelukte
het BONAVENTURA , door zijne welsprekende
vermaningen , de geschillen uit den weg
te ruimen , en eene meerderheid van
stemmen , ter gunste van TETALDUS VIS CONTI , later GREGORIUS X , tot stand te
brengen. De nieuwe paus verhief BONAVENTURA tot bisschop van Albano , en nam
hem mede naar het concilie van Lyon,
alwaar hij in 1274 overleed. Zijne lijkstaatsie werd vergezeld door den paus,
de kardinalen , de patriarchen van Kon
en Antiochië, en meer dan vijf-staniopel
honderd bisschoppen. BONAVENTURA stond
reeds bij zijn leven in den reuk van heiligheid , en DANTE , die weinige jaren na
zijnen dood schreef, plaatst hem , in den
twaalfden zang van liet Paradijs , onder
de Heiligen. Naderhand werd BONAVENTURA
ook door de kerk heilig verklaard. LUTHER
verheft BONAVENTURA boven alle schoolsche
godgeleerden. Zijne werken zijn in 9 deelen folio bijeen verzameld , en in 1588 te
Rome uitgegeven. In 1751 verscheen
daarvan te Venetië eene uitgave in 4to,
waarbij eene levensbeschrijving van BONAVENTURA is gevoegd.
BONCHAMP, (CHARLES MELCHIOR

, markies van) , een beroemd
generaal der Vendeesche koningsgezinden,
werd den 10 Mei 1 760 te Jouverdeil , in
liet voormalige Anjou , geboren , diende
met roem in Noord-Amerika tegen de Engelschen , en keerde naar Frankrijk terug,
zoodra de Vereenigde Staten hunne onafbankelijkheid hadden gegrondvest. In 1793
werd hij tot een' der voornaamste aanvoer
gekozen , en behaalde-dersVnë
in menig gevecht de overwinning. Den
47 October 1193 kwam het bij Chollet
tot een bloedig treffen , waarbij BONCHAMP
doodelijk in de borst gewond werd. Be
over de Loire vlugtende Vendeërs voerden hem mede , en zwoeren zijnen dood
aan 5000 republikeinsche krijgsgevangenen
ARTHUR

te wreken. BONCIUAMP van dit bloedig voornemen gruwende , riep met stervende lippen uit : « Genade voor de gevangenen,
« ik wil het , ik beveel het ! » Zijn laatste wensch werd vervuld ; de gevangenen
behielden het leven. Toen het laatste
vaartuig der Vendeërs den oever verliet,
gaf BONCHAMP den geest.

(Conversations-Lexicon) .
BONER of BONERIUS , (ULRICH) , een
der oudste Duitsche fabeldichters , was
predikheer te Bern , en bloeide in de eerste helft der veertiende eeuw. Hij heeft
honderd fabelen , of gelijk men zulks destijds noemde , voorbeelden , onder den
titel : der Edelstein, nagelaten , welke
door zuiverheid van taal en levendige aan
voorstelling uitmunten. De-schouwelijk
eerste uitgave zijner fabelen verscheen te
Bamberg in 1461 , fol. met houtsneden,
en behoort tot de grootste zeldzaamheden,
wijl men daarvan tot nog toe slechts één
exemplaar , in de bibliotheek te Wolfenbuitel , heeft aangetroffen , en zij tevens
de eerste Duitsche druk is. Later gaf
SCHERZ , uit Straatsburger handschriften,
51 fabelen van BONER uit ; doch BODMER
en BREITINGER bezorgden in 1757 te Zurich de gansche verzameling. In 1816
verscheen te Berlijn eene meesterlijke bewerking van den tekst , met een voor
-denbokva
BENECKE , te Gottingen.
Dictionary of Biography ; Conversations-

Lexicon) .
een Aragonees , die zich groote moeite heeft getroost, om doofstommen te leeren spreken.
Men wil dat hij tot de geheime dienst van
den koning van Spanje behoorde ; hij was
tevens secretaris van den constabel van
Castilië , en uit vriendschap voor dezen ,
ondernam hij zijnen broeder , die van den
ouderdom van twee jaren doof en stom
was geweest , te onderwijzen. Men kent
slechts één persoon die , vOór BONET , niet
goed gevolg doofstommen heeft onderwezen. Dit was PETER PONCE , insgelijks een
Spanjaard en Benedictijner monnik , dien
men als den eersten onderwijzer van doof
beschouwt. « Groote kunde en-stomen
« ongewone geleerdheid , » zegt de vertaler van DE L'EPÉE'S methode , om doof
te onderwijzen , « gaven BONET-stomen
« aanspraak , om zich met dit onderwijs
« te bemoeijen , waarin hij boven ver« wachting slaagde. » Het werk door hem
in 1620 te Madrid uitgegeven , is nu zeer
scllaarsch en voert ten titel : Ileduccion
BONET , (JUAN PA BL O) ,

de las Lettras , y arti pare ensenar a hablar les Mudos. De abt Ds L'EPÉE noemt
dit werk als een' zijner uitmuntendste gidsen bij den aanvang an zijn onderwijs
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van doofstommen. Volgens Sir KENELM
DIGBY kon BONET'S kweekeling niet alleen
verstaan wat andere spraken , maar zelf
zóó duidelijk spreken , dat anderen hem
goed konden verstaan. «Hetgeen waarover men BONET aanvankelijk had uit'I gelagchen , werd later als een wonderwerk beschouwd Kortom , na ongeloo« felijke volharding , moeite en geduld ,
gelukte het hem den jongen edelman
R zóó duidelijk te doen spreken als ieder
« ander , en hem zóó volkomen te doen
begrijpen wat anderen zeiden , dat hij
t den ganschen dag geen enkel woord
« verloor van hetgeen er gesproken werd.
Sir KENELM DIGBY en andere schrijvers
noemen BONET een' priester : ook zegt men
dat hij in dienst is geweest van den prins
van Carignan , en zich vele jaren met
het onderwijs van doofstommen beeft bezig gehouden.
(Sir KENELM'S Of Bodies and of Man's
soul , hoofdst. 28, pag. 319).
BONIFACiUS , (ST.) , wiens wezenlijke
inaam was wINFRIED , werd omtrent het
jaar 680 te Crediton , in Devonshire , geboren. Hij werd monnik, en hield eenigen tijd zijn verblijf in een klooster te
Southampton , alwaar hij om zijne geleerdheid en godsvrucht algemeen werd
geëerd. Op den ouderdom van zes en
dertig jaren ging hij naar Rome , én gaf
paus GREGORIUS lI zijne begeerte te kennen , om aan de Duitschers het Evangelie
ie verkondigen , waarin twee zijner landgenooten , wI4FRED en WILLIBROD van Northumberland en KILIAN , een Iersch bis
waren voorgegaan. De paus-schop,em
hierin toegestemd hebbende , voegde BoNIFACIUS zich bij WILLIBROD in Vriesland ,
van daar reisde hij naar Thuringen , Frankenland en andere streken van midden
Duitscliland. Hier vond hij eene zonder
vermenging van heidensche en chris--linge
telijke godsdienst -plegtigheden , en het
volk in groote onwetendheid en barbaarschiheid gedompeld. Meer dan dertig jaren
arbeidde hij , om de ruwe inboorlingen
te bekeeren en te beschaven. Zijne onvermoeide pogingen verwierven hem den
welverdiender eernaam van Apostel der
Duitschers. Hij stichtte vier hoofdkerken ,
te Erfurt , Bonaberg , Aichstadt en Wurzburg , aan ieder van welke hij eene
school en onderscheidene monniken- en
nonnenkloosters verbond. Deze kloosters
werden gewoonlijk gesticht op woeste
gronden , die door de nieuwe bewoners
ontgonnen werden , zoodat de akkerbouw
met de verspreiding van het Christendom
gelijken tred hield. Wat men ook van
de monniken moge zeggen , is het niet
-

te ontkennen , dat zij in de duistere eeuwen , welke op den val van Rome volgden , de beschavers van het nieuwere
Europa geweest zijn. BONIFACIUS werd
aartsbisschop van Mentz en metropolitaan
van al de nieuwe bisdommen op den regter oever van den Rijn. Hij ontbood zen
uit Britannië, om hem in zijne-deling
moeijelijke taak bij te staan. WILLIBALD,
WUNIBALD, BURCHARD, LULLUS, LEBUIN, WILLIBAD en de nonnen LIOBA , THECLA WALBERG
en anderen gehoorzaamden aan deze oproeping. BONIFACIUS werd ondersteund door
CARLOMAN en vervolgens door PEPIJN , zonen van KABEL MARTEL , wier invloed en
gezag zich over een aanmerkelijk deel
van Duitschland uitstrekten. «Zonder de
« bescherming van den Frankischen vorst
(zegt bij in een' brief aan zijne vrienden
te Winchester) «kan ik het volk regeren
« noch de priesters en maagden , aan God
« geheiligd , beschermen. Zonder zijne
« verordeningen en strafbepalingen, om« trent degenen die weigeren mij te ge« hoorzamen , zouden alle pogingen om
« de heidensche plegtigheden en afgodische
« offeranden uit te roeijen , vruchteloos
« zijn . » In 724 uit Rome naar Duitschland
teruggekeerd , verdubbelde BONIFACIUS zij nen ijver in het vernielen van allerhande
voorwerpen tot de heidensche godsvereering dienende. Bij de poort van Geismar
stond een verbazend groote eik , aan THOR
gewijd , die op last van BONIFACIUS werd
ter neder geveld , alsmede de afgod STUFFO,
op den zoogenaamden Stu fl'enberg. Ook
hield BONIFACIUS in Duitschland vijf kerkvergaderingen , stichtte de beroemde abdij
van Fulda , en hernieuwde in 754 zijne
apostolische reizen ter bekeering der Vriezen. In 755 bij Dok/cum in het open
veld , voor zich en de zijnen , tenten opgeslagen hebbende , werd hij door eene gewapende bende overvallen , en met al
zijne volgelingen vermoord. Zijn lijk werd
eerst naar Utrecht , later naar Mentz en
eindelijk naar Fulda gevoerd. De Epistolae van BONIFACIUS zijn in 1789 te Mentz
door WURDTWEIN het volledigst in folio uitgegeven. Dáár waar RONIFACIUS in 724 de
eerste Christelijke kerk in Noord-Duitschland heeft gesticht , in het Thuringerwoudgebergte , bij het dorp Altenberga , eenige
mijlen van Gotha , is in 1811 voor hem
een gedenkteeken , bestaande uit eenen
kandelaber van dertig voet hoog , opgerigt.

oder Feier des
Andenkens an die erste Christliche
Kirche in Thuringen , Gotha 1812).
BONIPACIUS III werd in Maart 607
tot bisschop van Rome verkozen. Hij wist
den Griekschen keizer PHOC xs te bewegen,
(LÓFFLER , BONIFACIUS

BONNER—BONNI.
om hem den titel van algemeenen bisschop
te geven , welke tot dus verre door den
bisschop van Konstantinopel gevoerd werd.
Nu noemde BONIFACIUS zich niet meer
bisschop van Rome , maar papa (paus) ,
Gene inkorting van pater patrum, vader
der vaders. Op deze wijze verkreeg aoNrFACIUS de meerderheid over alle andere
kerken. En deze omstandigheid maakt
zijn pontificaat hoogst merkwaardig. BONI
had echter niet lang genot van-FACIUS
deze verheffing boven zijne medebisschoppen ; hij overleed reeds den 16 November 607. (PATINA

, Vitae Pontif.).

EONNER , (EDMUND) ,

bisschop van

Londen , stierf in 1569. Hij werd geboren
te Hanley , in het graafschap Worcester ,
en studeerde te Oxford in het kerkelijk
en burgerlijk regt. HENDRIK VIII koos
hem tot zijnen kapellaan , maakte hem
bisschop van Hereford , vervolgens van
Londen , en gebruikte hem als afgezant in
Frankrijk , Duitschland en aan het hof
van Rome. Onder de regering van EDUARD
werd hij in de gevangenis geworpen en
van zijn bisdom ontzet , doch door MARIA
hersteld. BONNER onderscheidde zich door
zijn wraakzuchtig en vervolgziek karakter,
zoodat hij in de geschiedenis de bloed.
dorstige bisschop BONNER genoemd wordt.
Fox telt 125 personen op , die in zijn
bisdom en door zijn toedoen , gedurende
MARIA'S regering, als ketters zijn verbrand.
Koningin ELIZABETH liet hem in de gevangenis werpen , waar hij na verloop van
tien jaren , in 1569 , overleed. BONNER
was een man van geleerdheid en talent.
BURNET zegt van hem , dat hij weinig van
de godgeleerdheid wist , doch hoogst ervaren was in het kerkelijk regt , waarin hij
door weinigen werd overtroffen.

(Biographia Britannica).
BONNET , (CHARLES) , een beroemd

natuurkundige , werd den 13 Maart 1720
te Geneve geboren en voor de regtsgeleerdheid bestemd ; doch bij toeval een
werk over de natuurlijke geschiedenis
doorbladerende , ontstond bij hem eene
onbedwingbare zucht voor die wetenschap.
Zijn gansch volgend leven werd aan de
beoefening der natuurlijke historie en phyBiologie toegewijd ; zijne ontdekkingen zijn
menigvuldig. Hij stierf den 20 Mei 1793
aan het water in de borst. De werken
van BONNET beslaan negen deelen 4to , en
zijn meerendeels in onderscheidene talen
overgebragt . Zijne Contemplation de la
nature , twee deelen octavo , wordt het
hoogst geschat.
-
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, een bij uit
geleerd man, werd te Naarden van-stek
geringe , doch brave ouders geboren. Door
medewerking van liefdadige menschenvrienden , die zijne ontluikende talenten
op prijs wisten te schatten , werd hij voor
het leeraarambt opgeleid. Nadat BONNET
met loffelijken ijver den gewijden kansel
te Amersfoort , Rotterdam en 's Gravenhage had betreden , werd hij in 1761
professor in de godgeleerdheid te Utrecht ,
alwaar hij den 3 Februarij 1805 is overleden. Zijne polemische schriften tegen
GOODRIEKE , VAN HEMERT , HERINGA en andere mannen , getuigen van zijne scherpzinnige geleerdheid.
BONNET, (GIJSBERT)

, Woordenboek van kunsten en wetenschappen) .

(NIEUWENHUIS

BONNEVAL , (CLAUDE ALEXANDRE ,

graaf DE) , werd in 1675 uit een adellijk
geslacht te Coussac geboren. Hij onderscheidde zich door zijnen moed onder
TOURVILLE , CATINAT en VENDÓME , verliet
zijn vaderland ten gevolge van eenen
twist met den minister CHAMILLARD , trad
in Oostenrijksche dienst , behaalde veel
roem in Italië , en vooral door het verslaan der Turken bij Peterwaradyn. In
1720 werd hij door zijne hooghartige en
onhandelbare geaardheid in eenen twist
met het hof van Weenen gewikkeld ; hij
nam de vlugt , doch werd opgeligt en in
het kasteel Spielberg bij Brunn gevangen
gezet. Een krijgsraad veroordeelde heem
ter dood , doch de keizer verzachtte dit
vonnis , en verbandde hem voor altijd uit
Duitschland. Nu begaf BONNEVAL zich naar
Turkijë , omhelsde de Mahomedaansche
godsdienst , en werd onder den naam van
ACHMET PACIIA grootmeester der artillerie ;
doch door het tegenstribbelen der Turken
gelukte het hens niet hunne krijgsmagt
op eenen beteren voet te brengen. Toen
iemand hem vroeg , waarom hij Mahomedaan was geworden , gaf hij ten antwoord:.
Ik heb den Islam aangenomen , om mijne
« dagen in mijn slaapmuts en beddejak te
u kunnen doorbrengen. » Hij stierf in
1747 , op het oogenblik dat hij er op
bedacht was Turkijë te verlaten , en zich
weder naar Frankrijk te begeven. In 1807
heeft de prins van Ligne te Parijs een
werkje uitgegeven , waaruit men dezen
zonderlingen man het best kan leeren
kennen.

(Woordenboek der Zamenleving).
BONNIYET, (GUILLAIIME GOUFFIER
DE) , admiraal van Frankrijk , onder-

scheidde zich in 1507 bij de belegering
van Genua , en in 1513 in den slag van

Méntoires pour servir h l'his-

Guinegate , ook la journeé des Epe»

toire de la vie et des ouvrages de 3IONNET).

cons geheeten. FRANS I gebruikte hem te.

(TREMBLEY's

BONNY--BOOTH.
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vens als onderhandelaar - in Engeland en
Duitschland. Later kreeg BONNIVET het
opperbevel over het Fransche leger in
Spanje en Italië ; hij behaalde eenige voordeden , en verhinderde het sluiten van
den vrede. Doch de fortuin scheen nu
moede. hem te - volgen. Hij leed , door
onvoorzigtigheid , onderscheidene verliezen , en sneuvelde den 24 Februarij 1525
in den slag van Pavia , welke op zijnen
raad was geleverd , en die zelf FRANS I
op gevangenschap te staan kwam.
(Dictionary of Biography).

hoogleeraar
in de wiskunde aan de koninklijke militaire
academie te Woolwich , waar hij den IS
Mei 1821 overleed. Hij werd geboren te
Whitchurch in het graafschap Buckingham,
en kwam vroegtijdig te Londen , alwaar
hij op den ouderdom van negentien jaren
in het huwelijk trad. Zijne vrouw kort
daarna gestorven zijnde , werd hij gouverneur van de zonen eens edelmans , tot
dat hij eene betrekking kreeg aan de
academie van Woolwich , waar hij eindelijk
tot hoogleeraar werd benoemd. BONNYCASTLE
is bekend door eene menigte voortreffelijke
leerboeken. Zijne Guide to arithmetic beleefde reeds in 1811 den elfden druk
doch zijne Elements of Algebra worden
inzonderheid geroemd als eene volledige
opgave van den staat der wetenschap bevattende. (Penny Cyclopaedia).
BONNYCASTLE , (JVHN) ,

BONTEKOE, (WILLEM YSBRANDSZ.),

een beroemd Nederlandsch zeevaarder , ge
uit de stad Hoorn , die den naam-bortig
van Bontekoe droeg , naar het uithangbord
van het huis zijns vaders. In den jare
1628, den 28 December , met bet schip
ÏVieuw Hoorn uit Texel naar Oost - Indien
vertrokken , had hij met vele tegenspoeden
te kampen Na eenen fellen veertiendaagschen storm , geraakte het schip in brand.
Terwijl BONTEKOE alle pogingen aanwendde,
om de vlammen meester te worden , redde
zich een deel van het scheepsvolk in twee
booten. Er bevonden zich nog 119 menschen aan boord ; het vuur bereikte de
k.ruidkamer , en het schip vloog in duizend stukken in de lucht. BONTEKOE,
zwaar gekwetst in zee neergeslagen , greep
een drijvend stuk hout , en werd met nog
twee andere matrozen door ene der beide
booten gered. Dit was niet minder geluk
voor bet scheepsvolk' dan voor hem-lcig
zelven; want aan zijnen moed en zijne
kunde hadden allen hun behoud te danken.
Schipper BONTEKOE teekende op de plecht
van de boot de zeekaart van het oord
waar zij zich bevonden , vervaardigde een'
graadboog , ten einde de zonshoogte te

schieten en de breedte te bepalen. Met
slechts 7 of 8 pond brood , zonder water ,
zonder zeilen , bereikte men , door zijne
bekwaamheid , koelbloedigheid en echt Va
derlandschen moed , na het doorworstelen
der verschrikkelijkste gevaren , veertien
dagen later , de kust van Sumatra. In de
straat Sunda ontmoette men de Hollandsche vloot , onder FREDERIK HOUTMAN , met
Wien BONTEKOE gelijktijdig uit Texel was
gezeild , en die hem en het overschot zijner manschap naar Batavia voerde. Schoon
BONTEKOE door ,eigene ondervinding de gedaante van het eiland Java niet kende,
had hij echter terstond de straat Sunda
ontdekt aan twee bergen , aan den ingang
dier straat gelegen, en waarover hij eens
door geoefende zeelieden had hooren spreken. « Ziedaar , wat ware kundigheden
« vermogen. Onze zeelieden van dien tijd
« waren op de hoogte hunner wetenschap ,
« maar ook het vaderland had volkomen
« regt , om grootsch te zijn op hunne
« daden. » De gouverneur - generaal onzer
Oostindische bezittingen , JAN PIETERSZ.
KOEN , gaf den wakkeren BONTEKOE het bevel over een schip , dat leeftogt moest
bezorgen aan de Hollandsche vloot, welke
bij de Moluksche eilanden een waakzaam
oog hield op de Spanjaarden. Vervolgens
deed BONTEKOE nog onderscheidene binnen landsche reizen , en vertrok den 6 Februarij 1625 van Batavia naar het vaderland,
alwaar hij den 15 November behouden in
Texel aankwam , schoon van de drie schepen, waarmede hij was uitgezeild , twee
waren verongelukt.
(G. MOLL , Zeetogten der Nederlanders).
BOON , (DkNiEL) , een Amerikaansch
ambtenaar , die in 1769 de eerste volkplanter werd in Kentucky , destijds eene
wildernis. Op de plaats waar bij zich
toen vestigde , staat thans eene groote
stad , Boonsborough geheeten , en Kentucky
is eene van de bloeijendste steden der
Noord -Amerikaansche Staten. Eenen afkeer
hebbende van de zamenleving trok hij
dieper in de bosschen naarmate de bevolking zich uitbreidde , en na onderscheidene
verhuizingen , stierf hij eindelijk in 1823 ,
in den ouderdom van tachtig jaren. Hij
gaf den geest , terwijl hij op de kniën
lag , om zijn geweer op een stuk wildbraad af te vuren.
-

(Dictionary of Biography).
BOOTH , kBARTON).

Deze uitstekende

tooneelspeler stamde van een oud aanzienlijk geslacht af, en was de derde zoon
van d ouN Boons , een' bloedverwant van
graaf van Warrington in
Lancashire. Hij werd geboren in 1681 ,
en opgevoed te Westminster door den
HENRY DOOTII ,

BORA—BORDA.
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vermaarden Dr. BUSBY. Reeds vroegtijdig
door bevallige manieren en de welluidendheid zijner stem uitmuntende , werd hij uit
om de rol van Pamphilus in de-gekozn,
Andriá van TERENTIUS te vervullen. De
groote toejuiching , hem bij deze gelegenheid te beurt gevallen , was voor hem de
eerste spoorslag om tooneelspeler te worden. Op den ouderdom van zeventien
jaren voegde hij zich bij eene rondrei
troep tooneelspelers. Door zijne be--zend
gaafdheid allengs de lieveling van het
publiek geworden , ' werd hij in 1701 aan
den koninklijken schouwburg , Drury-Lane,
verbonden , waar hij nieuwe lauweren
plukte. Vooral in de rol van OTHELLO
schitterde hij boven allen uit. Ook in de
rol van den , Geest in Hamlet was hij onnavolgbaar. De toon zijner stem , zijne hou
zijn tred waren zóó plegtig , en, als-ding,
ware het , bovenaardsch , dat de toeschouwers zich indérdaad . verbeeldden eenen
geest te zien. De zolen zijner schoenen
waren met vilt overtrokken , ten einde op
het tooneel niet het minste gerucht te
veroorzaken ; hij gleed meer voort dan hij
liep , erg voltooide door dit alles de begoocheling VICTOR , van zijnen persoon
sprekende , zegt : BOOTH was van eerie
lsniddelmatige grootte, bevallig in zijn
voorkomen , met een sprekend oog. Zijne
stern was uitermate - welluidend , en kon
van . de zachtste toonen der fluit tot de
irachtigste toonen der trompet overgaan :
zijne houding was altijd schilderachtig en
zijne uitvoering gelukkig. Hij stond bij de
rijken en edelen zoo zeer in gunst , dat,
scho®n hij zelf geen rijtuig hield , hij el-

opgenomen. LUTHER , in 1524 de monnikspij afgelegd hebbende , huwde haar
den 23 Junij 1525. De vijanden van
LUTHER bragten nu de lasterlijkste geruchten in omloop. Hoe weinig grond deze
aantijgingen ook hadden , schijnt LUTHER
nogtans niet in alles met zijne KkTHE tevreden geweest te zijn ; want met de hem
eigene trouwhartigheid spreekt hij zoowel
van de genoegens als van de verdrietelijkheden van zijnen echt. Dat hij zich echter
niet met haar ongelukkig gevoelde , blijkt
uit zijn testament , waarin hij haar , zoo
lang zij ongehuwd bleef , tot de eenige
erfgenarne van al zijne goederen aanstelde,
wijl zij , gelijk hij zich uitdrukt , altijd
eene vrome trouwe huisvrouw geweest
was. Na LUTHER'S dood ondersteunde haar -

lien avond , na bet vervullen zijner rol ,

ingenieur en groot wiskunstenaar , werd
den 4 Mei 1733 te flax uit een oud geslacht geboren , dat zich in de krijgsdienst
eenen roemvollen naam had verworven.
Reeds als knaap was BORDA ZOO vlug van
bevatting, en werkte met zoo veel gemak,
dat hij in staat was om uit het Fransch
in het Latijn twee verschillende vertalingen tegelijk te maken ; dit deed hij op
zekeren dag , toen hem iets ter vertaling
werd gedicteerd , en hij tevens de taak
van een' zijner schoolkameraden , die met
zijn werk niet voort kon , afwerkte. De
wiskunde echter boeide het meest zijne
oplettendheid , waartoe het onderwijs van
D' ALEMBERT zeker veel heeft bijgedragen.

.

eerie koets aan den schouwburg vond ,
welke hem naar huis of elders bragt.
(COLLEY CIBBE.R'S Lives and apologie;
Companion to the play-house).
DORA , (KATHARINA VON) , de echt -

genoot van LUTHER , werd den 29 Januarij
1499 te Löben bij Schweidnitz in Saksen
,geboren. Haar vader was HANS VON MERGENTHAL uit Deutschenbora ; hare moeder
ANNA was geboortig van Hugewitz . KATHAnINA VON DORA kwam zeer jong in het
Cisterciénser klooster Nimptschen , niet ver
van Grimma. Met LUTHER'S inzigten bekend geworden , gevoelde zij zich hoogst
ongelukkig , en wendde zich eindelijk,
wijl hare bloedverwanten niet naar haar

wilden hooren , met acht andere nonnen,
tot LUTHER , die eenen burger te Torgau
wist over te halen , om
de negen nonnen te bevrijden. Dit gelukte
in den nacht van den 4 April 1523. KATHARiNA werd in het huis van den burgemeester van Wittenberg , REtcuuNan^cnn ,

LEONHARD KOPPE ,

de keurvorst JOHANN FRIEDRICH menigmaal
met geschenken in geld , en zorgde voor
zijne zonen. Ook de koning van Denemarken hielp haar nu en dan uit geldverlegenheid. Nadat Wittenberg in Mei 1547
was ingenomen , ging zij naar Maagden
en van daar Met MELANCHTON naar-burg,
Brunswijk , met het oogmerk , om zich
naar den koning van Denemarken te begeven. Naderhand keerde zij naar Wittenberg terug , van waar .zij in 1 552 door
de pest verdreven werd. Reeds ziek begaf
zij zich naar Torgau , alwaar zij kort
daarop , den 20 December 1552 , overleed. Een gedenkteeken in de parochiekerk te Torgau , op hetwelk zij levensgroot
ligt uitgehouwen, is nog in wezen.
(WALCH's Geschichte der KATIIARINA VON
,

BORA) .

BORDA, (JEAN CHARLES), een Fransch

Aanvankelijk ingenieur , werd hij nader
scheepskapitein , in welke hoedanig--hand
heid hij zich , bij eerie ontmoeting niet de
Engelschen , kloekmoedig gedroeg. Hij
diende onder D'ESTAING , en werd in 17 82
met een schip van vier en zestig stukken
met troepen naar Martinique gezonden.

Hij voegde zich bij het smaldeel van DE

BORDE—BORGER.
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GRASSE ,

maar geraakte door den mist on-

verhoeds te midden van den vijand. Hij
verdedigde zich kloekmoedig , tot dat
Benige andere schepen , die bij hem waren , den tijd hadden om te ontsnappen.
Toen hij zich overgaf was zijn schip weinig meer dan een wrak. BORDA werd met
onderscheiding behandeld , en kreeg vrijheid , om op zijn woord van eer naar
Frankrijk te vertrekken. Van dien tijd af
tot aan het einde van een zeer nuttig leven , hield hij zich voornamelijk bezig met
eene meridiaans-boogmeting , waartoe hij
den reflectie - cirkel had uitgevonden. Hij
overleed den 20 Februarij 1799 te Parijs.
Zijne werken , waaronder de Tables trigonométriques décimales etc. (eerst na zijnen
dood door DELAMBRE voltooid en uitgegeven) , staan bij alle wiskundigen in hooge
achting. BORDA was lid van de Academie
der Wetenschappen , en naderhand van het
Instituut , in welker gedenkschriften men
Bene lofrede op dezen schranderen wiskunstenaar aantreft.
BORDELON , (LAURENT) ,

een vrucht-

baar schrijver van novellen, drama's en
mengelwerken , werd in 1653 te Bourges
geboren , en stierf in 1730 te Pars. Van
zijne werken zijn het meest bekend Variétés curieuses en les fantaisies extravagantes
de M. OUFFLE . Op zekeren dag zeide BoRDELON in gezelschap : «Mijne werken zijn
« mijne doodzonden , » waarop een der
aanwezenden antwoordde : « Het publiek
« doet er boete voor
(Dictionary of Biography).
BORELLI, (GIOVANNI ALFONSO), een
wijsgeer en wiskunstenaar , werd in 1608
te Napels geboren. Hij studeerde te Rome,
en werd professor in de natuurlijke wijsbegeerte en de wiskunde te Pisa en Florence. Van deze laatste stad vertrok hij
naar Messina , doch werd in 1.679 wegens
zijne staatkundige gevoelens, gebannen.
CHRISTINA , koningin van Zweden , noodigde
hem uit , om zich te Rome neder te zet ten ; hij gaf aan dezen wenk gehoor , en
genoot hare gunst tot aan zijnen dood. Bij
overleed den 31 December 1679 , in het
twee en zeventigste jaar zijns ouderdoms.
BORELLI was de eerste , die op wiskunstige
en werktuigkundige gronden de beweging
der spieren verklaarde. Onder de menigvuldige geschriften van BORELLI blijft zijn
belangrijk werk De Motu Animalium nog
in aandenken.
BORELLI vond een toestel uit , waarmede
men , tot eene aanmerkelijke diepte , onder water kon gaan , aldaar vertoeven ,
zich van de Bene plaats naar de andere
begeven , en naar goedvinden dalen en
rijzen ; alsmede eene boot , waarin twee

of meer personen onder water kunnen

voortroeijen.

(Penny Cyclopeedia).

BORGER , (ELIAS AN1^(ES) , werd den

26 Februarij 1784 , in het dorp de Joure ,
in Vriesland , geboren. Hij was een dier
rijkbegaafde vernuften , welke Nederland
tot sieraad verstrekken. Met eene leven
verbeelding en een scherp oordeel,-dige
verbond hij eene vlijt en volharding, voor
welke alle hinderpalen moesten wijken.

Door afzonderlijk onderwijs , welks ontoereikendbeid hij door onafgebrokene zelfoefening wist te vergoeden , het Grieksch
en Latijn meester geworden , begaf bij
zich , zonder de minste aanbeveling , naar
Leyden , om zich aan het gewone examen
tot toelating op de academie te onderwerpen. Hierbij ontwikkelde hij zulke eene
buitengewone kennis , dat hem eene aan
ondersteuning uit eene beurs ten-zienljk
deele viel , ten einde zijne academische
loopbaan ongestoord te kunnen volbrengen.
Nadat bij bijkans zeven jaren met stalen
vlijt , bijzonder in de godgeleerdheid , had
gestudeerd , werd hij in 1807 tot de predikdienst bevoegd verklaard , bij welke gelegenheid hij het ongemeen grondig en
diepindringend Specimen hernaeneuticum exhibens interpretationem epistolae Pauli ad
Galatas (Leyden 1807) verdedigde. Nog in
hetzelfde jaar werd bij lector der gewijde
letterkunde , in 1811 buitengewoon en in
1814 gewoon hoogleeraar in de theologie.
Drie jaren later werd hij tot hoogleeraar
in de geschiedenis en oude letterkunde
benoemd. Nu en dan te Leyden en elders
predikende , klonk de roem zijner welspre.
kendheid weldra door het gansche land.
Ook behooren zijne uitgegevene leerredenen tot de beste in dezen tak van letterkunde. Bij alles wat hij deed en verrigtte,
in zijne voorlezingen zoowel als in zijne
gemeenzame gesprekken , ontsprongen vonken uit zijnen rijken en alles omvattenden
geest. Hij onderscheidde zich als godgeleerde , letterkundige , wijsgeer en bistoriekenner. Ook als dichter heeft hij eene
voorname plaats op den Nederlandschen
zangberg ingenomen. Zijne Dichterlijke nalatenschap (Leyden 1836) , vooral zijn
lied Aan den Rijn , verzekert hem deze
eer. In het Latijn was BORGER zoo bedre.
ven , en drukte zich in deze taal zoo ge
uit , dat hij met regt onder de-lukig
beste Latinisten van den nieuweren tijd
wordt gerangschikt. Zijn hoofdwerk , Dé
mysticismo getiteld , hetwelk de algemeene
aandacht trok , is door STAGE in het Hoog
te Altona-duitschovergba,n1826
in 't licht vorschenen. Groot was de droef
heid , toen BORGER den 20 October I820

BORGHE--BORGIA.
in den jeugdigen ouderdom van zes en
dertig jaren , door den dood aan Leyden's
hoogeschool , aan de geleerde wereld en
aan het vaderland ontviel. Zijne nagedachtenis werd door onderscheidene lofre
denen en uitmuntende dichtstukken gehuldigd ; de fraaije lofrede op BORGER van
onzen welsprekenden VAN DER PALM verdient
vooral melding ; doch BORGER'S letterarbeid
zelf zal zijn naam het best voor de vergetelheid bewaren.
-

VAN KAMPEN ,

Beknopte geschiedenis der
Nederlandsche letteren en wetenschappen , II deel) .

BORGHESE , (CAMILLO FILIPPO LU-
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trouw ; maar weinige dagen daarna verdween deze uit het leger des konings.
Na den moord zijns broeders , wiens lijk
hij in den Tiber liet werpen , veroorloofde
hem zijn vader in 1497 het purper af
te leggen , ten einde zich aan de krijgsdienst te wijden , en zond hem in 1498
naar Frankrijk , om LODEWIJK XII de ver -

zochte scheidings- en dispensatiebullen over
te brengen. LODEWIJK beloonde BORGLA ,
voor de inschikkelijkheid zijns vaders , met
het hertogdom Valentinois in Dauphiné ,
eene lijfwacht van 100 man en een jaar
inkomen van 20,000 Livres. Ook-lijksch
beloofde de koning hem in zijne veroveringsplannen behulpzaam te zijn. Hierop
trad hij in den echt met eene dochter
van JEAN D'ALBRET , koning van Navarre ,
en begeleidde LODEWIJK XII naar Italië.
Met 2000 ruiters en 6000 voetknechten
zocht hij Romagna te veroveren , verjoeg
de regtmatige bezitters des lands , liet
hen grootendeels verraderlijk vermoorden,
en zich zelven in 1501 door zijnen vader
tot hertog van Romagna erkennen. In
hetzelfde jaar bemagtigde hij het vorsten dom Piombino , doch trachtte te vergeefs
zich tot hertog van Bologna en Florence
te verheffen. In 1502 maakte hij zich
van het gansche hertogdom Urbino meester. Camerino werd stormenderhand ingenomen , en GIULIO DA YARANo , heer der
stad , met zijne beide zonen geworgd.
BORGIA was de schrik van geheel MiddenItalië , van . de Adriatische tot aan de

DOQICO) , was de zoon van MARCO ANTONio III , prins van Sulmona en Rossano ,
en een der rijkste Italiaansche vorsten van
zijnen tijd. Hij werd den 19 Julij 1775
te Rome geboren. Toen de Franschen in
Italië vielen , toonde hij zich hunne zaak
zeer toegedaan , trad zelfs in Fransche
krijgsdienst, en was den generaal BONAPARTE
genegen , wiens tweede zuster PAULINE , de
weduwe van den generaal LECLERC , hij in
4803 huwde. In 1805 werd hij prins van
het Fransche keizerrijk , vervolgens hertog
van Gitastella en eindelijk gouverneur generaal van de departementen aan gene
zijde der Alpen. In deze hoedanigheid
vestigde hij zijn verblijf in Turin , waar
hij een sierlijk paleis bouwde en prachtig
leefde. Na NAPOLEON'S val , brak hij alle
betrekking met de familie BONAPARTE af,
en scheidde zich van zijne gemalin , die
den 9 Junij 1825 te Florence overleed. Middellandsche Zee. Op den 18 Augustus
Toen de koning van Sardinië in 1815 de 1503 stierf paus ALEXANDER VI , na met
domeingoederen in beslag nam , waarmede CESARE , die zich insgelijks zeer ongesteld
de Fransche regering de som van 8 mil- gevoelde , een' prachtigen feestmaaltijd te
lioen Franken voor de van BORGHESE ge- hebben bijgewoond. Men zegt , doch zon
kochte kunstwerken uit de villa Borghese
genoegzaam bewijs , dat zij beiden-der
had betaald , kreeg hij het grootste ge- bij vergissing van vergiftigden wijn drondeelte dezer kunstschatten terug. Sedert ken , dien zij voor den kardinaal DI COR1818 hield hij zijn verblijf te Florence. NETO hadden bestemd. 's Pausen dood
Tijdens zijn oponthoud in Rome (1826) verijdelde BORGIA's plannen. Zijne troepen
werd hij door paus LEO XII niet groote werden door BAGLIONE en ORSINI GIORDANO
onderscheiding behandeld, wijl men hoopte, (hertog van Bracciano) verslagen , en
dat hij bij zijn sterven de godsdienstige meest alle steden van Romagna stonden
gestichten niet zou vergeten. Hij stierf tegen hem op. De kardinaal DELLA ROVERE ,
den 8 Mei 1832, zonder kinderen na te die tot paus werd verkoren , was een
laten.
oude vijand der BORGIA'S ; hij nam CESARE
(LAMBERTI , Sculture del palazzo della
in hechtenis en dwong hem , aan zijne
villa Borghese).
krijgsbevelhebbers bevelen te geven , om
BORGLI, , (CESARE) , de natuurlijke alle vestingen en sterkten , welke zij inzoon van RODRIGO LENZUOLI BORGIA , nader
hielden , te ontruimen. BORGLA zocht eene
paus ALEXANDER VI , die CESARE tot-hand schuilplaats in Napels , waar hij GONZALO
aartsbisschop en kardinaal verhief. Toen van Cordova zijne dienst aanbood , die
ABEL VIII , koning van Frankrijk , geduhem echter , niettegenstaande het gegeven
rende zijnen krijgstogt in Italië , de stad vrijgeleide , liet vatten en gevangen naar
Rome bezette , en paus ALEXANDER met Spanje voeren. Koning FERDINAND Sloot
hem moest onderhandelen , gaf hij zijnen hem op in de vesting van Medina del
zoon CESARE BORA tot onderpand van Campo , waar bij twee jaren bleef. Middel

-
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gevonden hebbende om te ontsnappen,
begaf hij zich naar den koning van Navarre , zijnen schoonbroeder, die toen met
een' zijner leenmannen in oorlog was.
CESARE diende in het Navarresche leger
als vrijwilliger , en werd den 12 Maart
4 507 , bij de belegering der kleine stad
Viana , aan den Ebro , door een' musketkogel gedood. Zijn lijk werd , zonder
eenige staatsie, in de kerk van Pamplona
bijgezet.
(TOMASI , Vita CESARE BORGIA.)
, de zuster van
was als kind verloofd aan een'
Spaansch edelman, doch haar vader den
pauselijken stoel beklommen hebbende,
huwde deze haar in 1493 uit aan GIOVANNI
SFORZA , vorst var. Pesaro , bij wien zij
vier jaren bleef , toen haar vader het
huwelijk ontbond , en in 1798 hare hand
schonk aan ALFONSO , hertog van Bisceglia,
een' natuurlijken zoon van ALFONZO II,
koning van Napels. In Junij I500 werd
ALFONZO op de trappen der St. Pieters
kerk door eenige booswichten zwaar gewond ; men bragt hem naar het pauselijk
paleis , waar bij twee maanden later overleed. Tegen het einde des jaars 1501 trad
LUCREZIA in den echt met ALFONZO D'ESTE ,
zoon van ERCOLE , hertog van Ferrara. Te
Ferrara was LUCREZIA :de beschermster der
letterkunde. BEMBO , die zich toen aan
dat hof bevond , vatte voor haar eene
toegenegenheid op , welke van platonischen
aard schijnt geweest te zijn. In de Am•brosiaansche bibliotheek te Milaan , vindt
men tien eigenhandige brieven van LUCREZIA aan BEMBO , alsmede eene hem toegezondene haarlok met eenige Spaansche
-dichtregelen. BEMBO bleef met de hertogin
van Este tot 1517 in briefwisseling , lang
nadat hij Ferrara had verlaten. Zijne
brieven aan haar ademen niets dan de
.eerbiedigste vriendschap. LUCREZIA had drie
zonen bij ALFONZO ; deze koesterde van haar
zulk een hoog denkbeeld , dat hij haar de
zorg der regering opdroeg , toen hij ten
oorlog toog , in welke hoedanigheid zij de
goedkeuring van allen verwierf. In de
latere jaren baars levens , werd zij ingetogener in hare leefwijze en ijveriger in
het betrachten harer godsdienstpligten en
het uitoefenen van milddadigheid. Kortom,
haar .gedrag als hertogin van Ferrara levert niet den minsten grond -tot berisping
op. Haar vroeger gedrag met haren vader , toen zij zich te Rome ophield ,
heeft veel opspraak gebaard , welke echter
hoofdzakelijk op vermoedens schijnt te berusten , wijl zij aan een zedeloos hof
verkeerde , en getuige was van de schandelijkste tooneelen. Echter bestaat er geene
BORGIA, (LUCREZIA)

CESARE ,

gegronde beschuldiging tegen haar. Roscoe
heeft bewezen , dat de schanddaden , welke
haar ten laste worden gelegd , zelfs niet
op BURCUARD'S Diarium gegrond zijn , maar
op Benige epigrammen van PONTANO en
andere Napolitaansche poëten , de natuur
vijanden van haar geslacht , en waar--lijke
uit GUICCIARDINI waarschijnlijk zijn verhaal
omtrent LUCREZIA BORGIA geput heeft ; want
hij vermeldt zulks als een gerucht, dat
moeijelijk te gelooven is. Echter hebben
latere schrijvers, en onder anderen OIBBQN,
hierop hunne beweringen gegrond.- Nooit
is zij beschuldigd geworden van aan den
moord van haren echtgenoot of de bloeddorstige bedrijven baars broeders deel gehad
te hebben. Te Ferrara werd zij door mozzI
TIBAL,DEO , ARIOSTO en andere posten, van
bet hof hoogelijk geprezen. BLMMBO dro g
haar zijn Asolani op , en AL.DO MANUZIO ,
spreekt van haar in de opdi agt voor -zijn
uitgave van STROZZI'S werken , als van
eene beminnelijke geleerde vorstin en
eene milde beschermster zijner kunst. Do
geschiedschrijvers GIRALDI , SARDI , LIBANORI ,
zwaaijen haar grooten lof toe. Dit alles
;kan . moeijelijk niets dan vleijerij zijn ,
-want zelfs vleijerij van zoo vele -geachte schrijvers kon niet verspild worden
aan eene vrouw zoo zedeloos en laag ge-vallen als zij wordt voorgesteld. VICTOR
IIUGO heeft LUCREZIA BORGIA tot het onderwerp van een treurspel gekozen , hetwelk
,hij ruim gestoffeerd heeft met al de afschuwelijke misdrijven , waarvan zij zoo
overijld beschuldigd is geworden. LUGREZI*
BORGIA overleed te Ferrara in het jaar 152&.
(Roscoz , aossl en MAzzuGuELt,I.)
-

,

,

BORGOGNONB , (JACOPO CORTESI) y

naar het land zijner geboorte BORGOGNO1'tE
gebeeten , zag in 1621 het eerste levens
stad St. Hippolite in Bou.rgon--lichtnde
dië (Ital. Bourgogna). Zijn vader , GIevANNI
CORRTESI, was een verdienstelijk schilder
van bijbelsche onderwerpen. Toovt llig
daartoe verlokt , droeg iAcoio gedurende
drie jaren de wapenen , waarna hij weder
tot de kunst terug keerde , en haar te
Bologna beoefende , waar GUIDO toen den
hoogsten trap van zijnen roem had bereikt.
GUIDO op zekeren dag een sehilderstgk van
JACOPO voor een venster ziende , deed onderzoek naar zijne omstandigheden , en
nam hem met zich naar huis. ' Hier bleef
hij zes maanden , en had alzoo de schoonste gelegenheid om zijn koloriet te vol
Ook kwam hij te Bologgna in-maken.
kennis met ALBANO , van wien hij onder andere dingen den volgenden stelregel leerde:
« Voordat een schilder zich aan het werk
« zet , moet hij trachten zich te herinne« ren , of hij zijn onderwerp ook in de

BORLA—BORRO.
« natuur gezien heeft ; » een gezegde dat
altijd heeft in 't oog gehouden.
BALDINUCCI hem eens uitgenoodigd, hebbende, om eenige van zijne eigene schilder
hij gekocht had , te komen-stuken,di
bezigtigen , vroeg hem , in eene uitbar
verwondering : « Hoe hebt gij-stingva
« aan uwe veldslagen zoo veel waarheid
« en tevens zoo veel afwisseling kunnen
« geven ? » JAcoro antwoordde : « Alles wat
_« ik heb geschilderd , heb ik wezenlijk
« gezien. » Schoon BORGOGNONE een vermogen had verzameld , toereikend om
onafhankelijk te leven , trad hij in de
orde der Jezulten , bij welke hij hoogst
welkom was , en die bij tot sieraad verstrekte. Hij werkte zoo ijverig als vroeger , en stierf den 14 November 1676 aan
eene beroerte. Zijne stukken hebben voor
hoedanigheden. Een zijner le--treflijk
vensbeschrijvers zegt dienaangaande : «Zoo
«zij geene klanken geven , drukken zij
«nogtans het gekrijsch der worstelende
« soldaten , het gekerm der gewonden , de
«zuchten der stervenden , het gedonder
« der kanonnen , het ontploffen der mij
uit ; » en waarlijk ,-«ne,alrtuijks
zij vertoonen eerre losheid van teekening,
eene kracht en eene snelheid in handeling ,
welke den beschouwer een wezenlijk slagveld voor den geest tooveren.
JACOPO

.

(Penny Cyclopaedia.)
BORLASE , (wILLIAi1) , een oudheid

plaatsbeschrijver , werd den-kundige
2 Februarij 1695 in de parochie van
St. Just in Cornwallis geboren Hij studeerde te Oxford in de godgeleerdheid,
werd predikant te Ludyvan en hulpprediker (vicaris) van St. Just , waar zijn vader
aanzienlijke eigendommen had. De parochie van .Ludgvan , in een schilderachtig
oord gelegen , bevat rijke kopermijnen en
andere delfstoffen. lllr. BORLASE verzamelde
van tijd tot tijd ertsen en steenen , en
deze collectie allengskens vermeerderende,
begon hij zich op de natuurlijke geschiedenis van zijn' geboortegrond toe te leggen. Terwijl hij hiermede bezig was,
stond hij getroffen over het groot aantal
,oude gedenkteekenen , in verschillende
oorden van Cornwallis aanwezig , en die
tot nog toe onopgemerkt waren gebleven.
Zijn plan uitbreidende , besloot hij , om
zich naauwkeurig bekend te maken met
de godsdienstplegtigheden , gewoonten en
gebruiken der aloude Britten.
De oudheden van Cornwallis , werden
in Februarij 1753 door hem uitgegeven ,
onder den titel van Observations on the

antiquities , historical and monumental , of
the county of Cornwall. Hierop volgde
zijne natuurlijke geschiedenis van Corn-
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wallis , voor welke hij gedurende eenige
jaren bouwstoffen had opgezameld. Reeds
vroeger had hij uitgegeven Observations
on the Scilly Islands , waarin bij een verslag geeft van de groote veranderingen
welke de Scilly- eilanden ondergaan hebben , sedert den tijd dat de Ouden over
hun aantal , hunne uitgestrektheid en
ligging hebben gesproken. Zijne Private
Thoughts concerning the creation and deluge , waren reeds aan den drukker gezonden , doch werden , uit hoofde zijner
ernstige ongesteldheid , terug gevraagd.
Hij stierf den 31 Augustus 1772 , zeven
en zeventig jaren oud. Dr. BORLASE was
een groot vriend van POPE , wien hij vele
belangrijke opgedolven steenen , schelpen ,
enz. ten geschenke zond voor de vol
zijne grot te Twickenham.-toijngva
Tot dankbetuiging schreef POPE zijnen hulp
vriend : « Ik dank u hartelijk-vardigen
« voor uwe heerlijke verzameling van Corn« walsche diamanten. Ik heb daarvan uwen
« naam met kapitale letters laten zetten
« en die geplaatst waar zij u zelven het
« best kunnen voorstellen , in de schaduw,
« maar nogtans schitterend. »

(Biographia Britannica.)
BORROMEO , (CARLO) , een kardinaal,

te regt beroemd om zijne deugden , stamde
af van een doorluchtig Lombardisch geslacht , en werd den 2 October 1538 op
het kasteel van Arona , in het Milanesche ,
geboren. Hij studeerde onder ALCIATI , en
verkreeg den graad als doctor , toen hij
twee en twintig jaren oud was. Kort
daarna riep zijn oom , Pius VI , hem naar
Rome , verhief hem tot kardinaal en aartsbisschop van Milaan , en stelde in hem
het grootste vertrouwen. BORROMEO was
een voorbeeld van godsvrucht en liefdadigheid. Toen in 1576 de pest te Milaan
uitbrak , ontzag hij geenszins zijn leven ,
om zieken te bezoeken , te troosten en te
helpen. Ook trachtte hij de misbruiken en
buitensporigheden in de kloosters te beteugelen. Een monnik , hierover verbitterd , loste op hem een pistool , terwijl
hij zich in zijne bidkapel bevond. De
kogel doorboorde zijne kleederen , zonder
zijn' persoon eenig letsel toe te brengen.
BORROMEO rigtte collegiën , scholen en
verblijven voor verlaten kinderen op. Zijn
ijver voor de kudde aan zijne zorgen toevertrouwd , verflaauwde nimmer. Hij stierf
den 3 November 1594. Zijn lijk , in pon
gewaad gehuld , kan men zien in-tifcal
een' sarcophaag van natuurlijk kristal , in
de onderaardsche kapel van de hoofdkerk
te Milaan. CARLO BORROMEO werd door
paus PAULUS V in 1610 heilig verklaard.
Hij heeft onderscheidene godgeleerde wer-
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ken en leerredenen nagelaten , waarvan
een' Catalogus heeft gegeven.
RIPAMONTI en BASCAPÉ hebben zijn leven

MKAllUCHELLI

beschreven.
BORRO1fIINI, (FRANCESCO) , een Ita-

liaansch bouwmeester , werd in 1599 te
Bissano geboren. Hij was een kweekeling
van zijnen bloedverwant CARLO MADERNO ,
die destijds aan de voltooijing der Sint
Pieters-kerk te Rome arbeidde. Bij den
dood van MADERNO , in 1 629 , werd BERNINI als architect van dit gebouw benoemd.
BORROMINI bleef onder hem werken , gelijk hij onder zijnen voorhanger gedaan
had , doch met afgunst en wrok in het
hart. Hierdoor verviel hij eindelijk in
.eenen staat van hypochondrie. Ten einde
deze kwaal te verdrijven , deëd hij eene
reis door Italië , doch zoodra hij naar
Rome was terug gekeerd , sloot hij zich
op , en hield zich alleen bezig met het
teekenen van de zonderlingste bouwkundige plannen , met het oogmerk om die
te laten graveren. Doch voordat dit werk
voltooid was , nam zijne ongesteldheid

dermate toe , dat hij bijkans krankzinnig
werd , hetgeen nog verergerde , toen zijne
oppassers hem niet langer wilden toestaan , om schetsen te maken , wijl zij
zulks als de oorzaak zijner ziekte aanmerkten. Op zekeren nacht niet kunnende slapen , beval hij dat men hem
pennen en papier zoude brengen. Toen
men zich uit zijne kamer had verwijderd,
om aan zijn verlangen te voldoen , vloog
hij uit het bed , en doorstak zich zelven
met een zwaard. Deze wanhopige daad
had plaats in het jaar 1667 , toen hij
reeds den ouderdom van ackt en zestig
jaren bereikt had. Zoo treurig was het
uiteinde van eenen man , die zijn leven
verbitterde door nijd en afgunst over zich
zelven te laten heerschen. Buiten onbegrensde eerzucht bezat BORROMINI vele lof
hoedanigheden. Hij was edelmoedig,-felijk
onbaatzuchtig , en zijne zeden waren onberispelijk.

Onder zijne voornaamste werken behoort de kerk van La Sapienza te Rome,
welke bij op last van zijnen beschermer,
URBANUS VIII, voltooide. Dit gebouw draagt,
zoowel uit- als inwendig , den duidelijksten
stempel van zijnen grilligen wansmaak;
de dom of koepel bestaat van buiten uit
trappen , en boven de lantaren ziet men
eenen krulvormigen wenteltrap. De kerk
van San Carlino alle quattro Fontane wordt
algemeen als zijn meesterstuk van buiten
beschouwd , hoofdzakelijk wel -spor-ighed
ligt uit hoofde der golvende lijnen en op-

pervlakten van den voorgevel.
(Penny Cyclopaedia).

BOS , (LAMBERT) ,

een uitstekend phi-

loloog , werd den 23 November 1670 te
Workum in Vriesland geboren , waar zijn
vader rector was , onder wien hij zich
vroegtijdig in het Grieksch en Latijn
oefende. Zijne moeder, eene vrouw van
bekwaamheid , was eene moei van den
beroemden hoogleeraar VITRINGA . Zoodra
hij de Latijnsche school verliet , werd hij
gouverneur bij de kinderen van een' aanzienlijk man , in wiens huis hij zijne klassieke studiën voortzette. In 1694 ging
hij naar de hoogeschool van Franeker,,
waar zijn bloedverwant VITRINGA professor
was in de Oostersche talen , godgeleerdheid en gewijde geschiedenis. In October 1696 gaf hij zelf aan de hoogeschool
onderwijs in het Grieksch , en in 1704
volgde hij NICOLAAS BLANCHARD als professor
voor de Grieksche taal op. Bij de aanvaar ding van het hoogleerambt , hield hij eene
dissertatie over de verspreiding der letteren door de Grieken in hunne volkplantingen. Omtrent het einde des jaars 1716
werd hij aangetast door eene kwaadaardige
koorts , welke op de tering uitliep , eene
kwaal welke hij van zijne moeder had overgeërfd. Hij stierf den 3 Januarij 1717.
Omstreeks vijf jaren vóór zijnen dood ,
huwde hij de weduwe van eenen predikant , bij welke hij twee zonen naliet.
Zijne uitgebreide geleerdheid kan best uit
zijne werken opgemaakt worden. Bos
was zoo onvermoeibaar in zijne studiën,
dat hij elk oogenblik verloren achtte , dat
hij niet aan haar kon toewijden. Zijn
persoonlijk karakter was openhartig , beminnelijk en godvruchtig. Bos heeft veel
geschreven. Het alom bekend werkje ,
getiteld : Antiquitatem Graecarum praecipue Atlicarum Descriptio brevis , l 2mo.
Franeq. 1713 , een uitmuntende leiddraad
voor de Grieksche oudheden , is menigvuldigmaal herdrukt en in het Engelsch en Fransch vertaald. Als taalkundige maakte hij zich bekend door zijne
Ellipses Graecae ; en zijne Grieksche vertaling van het Oude Testament (Septuagint) , met scholia en verschillende lezingen , getuigt niet minder van zijne groote

taalkennis.
(VAN KAMPEN , Beknopte geschiedenis der

Nederlandsche letteren - en wetenschappen) .
BOS , (JERONIMUS) , een schilder uit

de vijftiende eeuw , werd omstreeks het
jaar 1450 te 's Hertogenbosch geboren ,
en was een der eerste die olieverw gebruikten , om duurzaamheid aan hunne
kleuren te geven. De kracht van zijn koloriet en de fraaiheid zijner figuren zouden hem eene voorname plaats onder zijne
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het verschiet een landschap , met eerre
herberg aan den voet eener rots , waarbij
eene menigte volks zich vermaakt , en

letteren te beoefenen , waaraan hij al zijne
vrije ureic toewijdde. Daar hij een liefde.
rijk en gevoelig hart had , liet hij zich
geene gelegenheid ontsnappen , om zijnen
vrienden , in Latijnsche verzen , te betuigen , welk deel lij nam in hunne vreugde
en droefheid. Hij beproefde tevens zijne
krachten aan verhevener onderwerpen. Hij
gaf achtervolgers : Genethliacon D. J. VArt

eenige potsemakers , die Benen grooten

LENNEP

kunstbroeders verzekeren , zoo hij zijnen

roem niet had benadeeld door de grilligste
denkbeelden op het doek uit te drukkei.
In zijne Vlogt naar Egypte , die in vele
opzigten den lof verdient , welken VAN
MANDEK toezwaait , ziet men int

beer laten dansen. Deze omstandigheid is
even onvergeeflijk als de ijzeren spa , welke
RAPIIAËL aan ADAM in net Paradijs in handen gaf, om daarmede den grond om te
spitten. Verscheidene stukken van JEROI IMUS Bos bevinden zich op het Escuriaal
in Spanje. Hij schilderde bij voorkeur
spoken en helsche gedrochten. « Ik zag
« van hem te A^nsterdaia op de Waal
I (zegt KAREL VAN MANDER) een tafereel ,

« verbeeldende de hel , waaruit de Oud
vaders verlost worden , en eenige gees--«
«ten JUDAS , (die tevens poogt door te
« slippen) , met een' strop naar boven
« trekken ; alles doorgaans niet verwonder
gestoffeerd , waaruit onder-«lijkegspn
«anderen blijkt , hoe aardig en natuurlijk
« hij vlammen , branden , rook en smook
«wist af te beelden. » In de kerken te
'S Hertogenbosch vindt men oenige zijner
stukken. LAnrsoNlus spreekt in zijne Latijnsche gedichten volgender mate van dezen
buitengemeenen schilder :
Wat wil dat zoo verbaasd gezigt,
JEROEN? die bleekheid op de wangen?
Zou u ook 't helsch gespook veelligt
Om de noren vliegen en u prangen?
Zou PLUTO ook den afgrond wel
U hebben opgedaan ? Zijn Ianden
En 't rijk doen zien der nare hel ?
'k Vat anders nimmer hoe uw handen
Zoo kunstig malen alles , wat

Be schoot der hel in zich bevat!

K. VAN HANDER , het Leven der schilders) .
BOSCH , (JERONIl O IIE) , werd den

23 Maart 1740 te Anastes'dam geboren.
Zijn vader was apotheker , en wilde hen,
ook voor dit beroep opleiden. Op de
Latijnsche school , onderscheidde hij zich
door ongewone vlijt en vlu.içgc bevatting.
De smaak , dien hij voor de Latijnsche
dichtkunst verried , trok de oplettendheid
van EURMvIANNUS SECUNDUS , hoogleeraar aalt
het Athenaeum te Arnsierdarn , die er behagen in vond hem op den weg te hel
gaf hij de gedierten uit-pen.I170
van zijnen vriend GER1O1T IIO O T , insgelijks
een leerling van BURMAN_ De vader van
GERRIT IIOOI^ T , burgemeester \'til Airisierdam , stelde JERONIM0 DE BOSC[I aan tot

eersten klerk tier secretarie , selk ambt hij
bijna veertig jaren heideedde. De pligten
daaraan verbonden , verliin,écrden den
j eugdigen DE BB0(,II niet , out de franije
1.

, [764 ; In funere EGBERTI DE VRIJ
TEMTMIN.K, Arnstelodarnensiuin consulis, 1785, {

in 4to. ; De ae q,?talitate hominum , Arnsterdarn 1793 , in 4to. ; Laudes BONAPARTII ,

et Eligia (ad Galliarn) cum priori consulis
vita Ferro alq ue insidiis appeteretur , (deze
beide dichtstukjes zijn in het Hollandsch ,
Fransen en Iloogduitscli herdrukt) ; Epicedion in funcre acerbo sororis JUDITIAE Dit
BoSCII , 1793 , in 8vo. ; Ad rnanes dileclae
sororis , 1794 , in 8vo. ; Consolatio ad
JAN. BONDT cum suavissiJaia ►n et oplimam
uXo2 ein amisisset , '1807 , in 8vo. , enz.
enz. Dr Bosdl heeft de verzameling zijner
,

gedichten ,

Poe,nata,

in 1803 te

Utrecht

in lto. uitgegeven, en vervolgens nog
een Appendix poemata in , 1808 , in 4to. ;
ecuige exemplaren zijij in fol. Dc geest
hein voor de oude talen be--drift,NveL.
zielde , deed hens echter liet vergeten,
dat hij Hollander was , en onder andere
stukken , die hij in zijne moedertaal ver
vernielden wij zijne lofredenen-vardige,
op H. G. OOSTERDIJK Cl S. D. DEIMAN. In
1800 tot curator der Lex;dsche hoogeschool
benoemd , trachtte hij onderscheidene on1'egtvaardiglieden , (het gevolg der olnwenteling van 1795) te herstellen , en men
kan zeggen dat hein zulks in vele opzigten
gelukte. Ondertusschen gaf hij in 't licht
de Anthologia graeca niet de Latijnsche
vertaling van IIUGO DE GROOT , Utrecht
1795-1810 , t4 deden 4to. , waarvan ook
eenige exemplaren in fol. zijn gedrukt.
Bij liet leven van Groves , had BLAEU in
.lanuarij 1645 deze vertaling begonnen te
drukken ; maar de dood van GROTIUS had
zulks doen staken , en behalve eenige
weinige stukken , die men in het werk van
JUNIOS , de pictura vetcium,z , aantreft , was
dit groote week tot dus ver onuitgegeven
gebleven. De drie eerste deden van de
uitgave van DE Boscll bevatten den tekst
ern de vertaling in Latijnsche verzen , in
cdezellde maat en hetzelfde getal verzen
als de Gs'ieksclie dichtregelen ; in het
vierde deel vindt men de onuitgegevene
aanteel- eningen

van SAL31ASIUS en die van

den uitgever over de beide eerste boeken.
Deze ophelderingen verzekeren DE I;oscn
celre uitstekende plaats onder de bekwaam Ste hellenisten. De bouwstoit'en. voor het
v ij Pie deel waren voor de pers gereed ,
9g d
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toen DE BOSCH den 1 Junij í 811 overleed. Dit vijfde deel is , zoo wij meenen,
door den Amsterdamschen hoogleeraar
D. S. VAN LENNEP uitgegeven. DE Bosen
bezat eene heerlijke bibliotheek , rijk
vooral in prachtuitgaven , en uitmuntende
door de keus der boeken en hunnen ongewoon fraaijen toestand. Hij zelf heeft
er eenen beknopten catalogus van uitgegeven , onder den titel van : Brevis des-

heeft in de derde klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut eene fraaije
lofrede gehouden op DE BOSCH , dien hij
als een' onzer beste Latijnsche dichters
beschouwt.
(VAN KAMPEN , Beknopte geschiedenis der
Nederlandsche letteren en wetenschappen) •

verscheen nameloos in 't licht. Een patriotisch gezelschap deed den dichter door
de dagbladen eene gouden medaille , ter
waarde van vijf en twintig dukaten, aanbieden , indien hij zich wilde noemen. De
dichter weigerde het goud , maar plaatste
weldra in de nieuwsbladen eenige dicht regelen, waarvan de zin hierop uitkwam:
« Bataven ! indien mijne zangen u hebben
« kunnen bekoren , is zulks voor mij Bene
« veel streelender eer dan het goud , het« welk gij mij aanbiedt ; de liefde tot mijn
« land heeft mij alleen de snaren doen
« tokkelen ; maar nimmer heeft eene lage
« baatzucht mijn hart bezoedeld. Ik laat u
« het metaal , waarmede gij mijnen arbeid
« wildet vereeren : herschept het in gewa« pende soldaten , en dan , met het staal
« in de vuist , in plaats van goud , noem
« ik mij , zingende voor het vaderland. »
Deze dichtregelen waren door hem met
zijnen naam onderteekend. Kort daarna
gaf hij een Vervolg uit op de Eigenbaat ,
dat echter niet zoo veel opgang maakte.
Toen de Pruissen in 1787 in Holland kwamen , om den stadhouder in zijne waar
te herstellen , was hij genoodzaakt-dighe
Diemen te verlaten , en zijn ambt neder
te leggen. In 1795 werd bij tot volksvertegenwoordiger verkozen , doch ook drie
jaren later door anderen weder van het
staatstooneel verdrongen. In armoede en
gebrek eindigde bij in 1803 zijne dagen
op een buitentje Zeldenrust geheeten, niet
ver van den Haag. Zijne nalatenschap ontoereikend zijnde , om de kosten zijner
begrafenis te bestrijden , werd daarin voor
milddadigheid der vrijmetse--ziendor
laars-loge der vrije Bataven in den Haag.
In 1803 gaf hij te Leyden eene verzameling zijner gedichten uit, in drie deelen
8°. , waarin tevens 's mans levensbeschrijving voorkomt. Schoon BERNARDIiS BOSCH
niet onder de beste Nederlandsche dichters
is te rangschikken , zijn echter verscheidene voortbrengselen zijner Muse niet van
alle verdienste ontbloot.
(VAN KAMPEN , Beknopte geschiedenis der
Nederlandsche letteren en wetenschappen).

BOSCH , (BERNARDUS) , een Neder landsch dichter en representant van het
Bataafsche volk , werd den 4 September
1764 te Deventer geboren. In de godgeleerdheid gestudeerd hebbende , beriep men
hem als leeraar te Spanbroek en Opmeer,
vervolgens te Oud-Karspel , later te Vollenhaven en eindelijk te Diemen. In I785
baarde hij groot opzien door het uitgeven
van een allegorisch gedicht , hetwelk op
de omstandigheden van dien tijd zinspeelde.
Het voerde ten titel de Eigenbaat , en

aanschouwde den 13 November 17 73 te
Groningen het eerste levenslicht , en studeerde in de repten aan de hoogeschool
zijner geboortestad. Hij onderscheidde zich
door veelzijdige bekwaamheden , vooral in
de poëzy. Als schrijver voor de jeugd is
hij door weinigen geëvenaard, door niemand overtroffen. Kan men beknopter ,
aardiger en kinderlijker van het Hobbelpaard spreken , dan VAN IIEYNINGEN BOSCH
in de volgende ongekunstelde regels:

,

criptio bibliothecae HIER. DE BOSCH , quatenus in ea graeci ei latini scriptores
asservantur , Utrecht 1809 , in 8vo. Hij
doet daarin verslag van de oneindige moeite,
welke hij zich , gedurende bijkans zestig
jaren , getroost heeft , om deze bewonderenswaardige collectie te verzamelen. Hij
had het zich tot eene wet gemaakt er
niet dan complete , onbevlekte , geheel
onbeschadigde werken in op te nemen.
Niet alleen koos hij boeken in den besten
toestand , maar vooral zocht hij naar uitgaven op groot papier en met breede randen. Bij deze inwendige weelde , voegde
hij eene uitwendige pracht : hij gebruikte
voor zijne boeken de beste werklieden ,
BAUMGAP.TEN , WEBER , BECK , HESSELMAN

en

andere beroemde boekbinders. — « Vele
« personen , zeide hij , zullen deze keurig* heid eenen geleerde onwaardig achten;
« ik laat hun gaarne de beduimelde , be« dorvéne en met inkt en olie bevlekte
« exemplaren over ; er zijn lieden , die
« meenen , dat men in alles alléén op het
« nut moet letten en alle pracht en sie« raad verbannen ; volgens mijn gevoelen,
« is dit eene groote dwaling. » DE BOSCH
heeft zijn portret aan de Illustre School
van Amsterdam vermaakt. DE BOSCH was
lid van de voornaamste in- en uitlandsche
wetenschappelijke en letterkundige maat

-schapijën.Deoglr

D. J. VAN LENNEP

BOSCH, (MATTBEUS VAN HEYNINGEN),
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zijne poezy rijk aan verhevene gedach
ten , de zuiverste latiniteit deed uitblinken , werd den 18 Maart 1755 te Leeuwarden geboren. In de school zijner
geboorteplaats en te Deventer in de oude
talen onderwezen , vertrok hij naar de
Zijne Nagelatene Gedichten , in 1823 hoogeschool van Franeker. Hier werd hem,
door den hoogleeraar JAN TEN BRINK uitge- naauwelijks twintig jaren oud , de betrekgeven , doen hem als een bevallig , oor- king van rector der Latijnsche school opspronkelijk dichter kennen. Deze onverge- gedragen , welke hij in Julij 1776 aantelijke kindervriend overleed den 27 De- vaardde met eene redevoering , De causis
cember 1821 te Groningen , waar hij sedert praecipuis , quae historiam veterem incer1806 , als schrijver , drukker en uitgever tam reddiderint et obscuram , bevattende
der stads -courant , de goedkeuring en ach- eene scherpzinnige beoordeeling der partijhoofden , die hunne eigene geschiedting zijner medeburgers mogt wegdragen.
schrijvers zijn geweest. In 1780 werd
(Woordenboek der Zarnenleving).
BOSscHA rector der Latijnsche school te
BOSCOVICH , (ROGER JOSEPH), den
18 Mei 1711 te Ragusa in Dalmatié ge- Deventer , van welken post bij in 1787 ,
boren , werd door de Jezuïten te Rome als aanklever der toen onderliggende partij,
opgevoed , trad in 1725 tot hunne orde werd ontzet. Nu leefde bij twee jaren als
toe , en spreidde zoo vroegtijdig groote ambteloos burger , tot dat hem in 1789
talenten ten toon , dat hij zelfs , vóórdat het prorectoraat aan het Gymnasium Velabij zijne studiën voltooid had , in het Ro- vicum te Ilarderwijk werd opgedragen ,
meinsche collegie tot professor in de wijs- hetwelk bij in 1795 verwisselde met het
begeerte en wiskunde benoemd werd. Toen professoraat in de geschiedenis en oud BoscoviCII voornemens was, !om zich aan heidkunde aldaar. In 1804 werd bij als
de Portugeesche expeditie naar Brazilië professor in de oude letterkunde te Groaan te sluiten , droeg paus Plus VI hem ningen beroepen , welke standplaats hij in
den last op , om in den kerkelijken staat 1806 verwisselde met bet lectorschap der
eenen graad van den meridiaan te meten, Latijnsche school te Amsterdam. Nog in
hetgeen hij in drie jaren volbragt. Ook hetzelfde jaar werd hij aldaar professor in
werd hem het droogmaken der Pontijnsche de geschiedenis , en hield bij het aanvaarmoerassen opgedragen. Later vond hij den dezer waardigheid eene plegtige rede ,
magtige beschermers in den hertog van De studio historiae medii aevi eommenToscanen en den koning van Frankrijk, dando. Met roem bekleedde hij dit hoog waar bij een ambt kreeg bij het zeewezen, leeraarambt tot aan zijnen dood, die den
met een inkomen van 8000 Livres. Bosco- 12 Augustus 1819 voorviel. Zijne Latijn vicH stierf den 12 Februarij 1787 te Mi- sche gedichten zijn onder den titel van
laan , ten gevolge vari zwaarmoedigheid, Musa Daventrica uitgegeven. Voor de jeugd
die tot waanzinnigheid was overgeslagen. heeft BosscllA , in 1794 , onder den titel:
Zijne zamengevatte werken beslaan vijf Bibliotheca classica , een bruikbaar handdeelen 4to. Zijne verhandeling De maculis boek over de mythologie , oudheden en
solaribus verdient vooral opmerking als de geschiedenis uitgegeven. Onder zijne vereerste oplossing van het vraagstuk , om talingen verdienen genoemd te worden
den Aquator eener planeet uit de waar SCHILLER'S .b fall der J.Viederlande, en vooral
zonnevlek te bepalen. Hij-nemig r (in gemeenschap niet zijnen vriend E. WASwas ook dichter , en schreef een sierlijk SENBERGu) de Levens van PLUTARCUUS, welke
leerdicht over de eclipsen , De solis ae lu- in 1789 werden begonnen en in 1809 genae de fectibus , waarin hij de ingewikkeld- lukkig en met lof voltooid. Minder bijval
ste sterrekundige leerstelsels in bevallige vond zijn laatste werk , Geschiedenis der
verzen heeft voorgedragen. De Jezuït jongste staatsomwenteling in Nederland,
hetwelk , uit hoofde der tijdsomstandigheAUGUSTIN BARRUEL heeft dit gedicht in Fransche verzen overgebragt. DELAMBRE maakt den , niet te groote overhaasting werd beechter de aanmerking , dat , dit dichtstuk arbeid.
« Wat het karakter van BossCHA betreft,
voor den wiskunstenaar niets leerzaams
bevat , en voor een' oningewijde onver- (zegt NIEUWENIIUIS in zijn Algemeen Woordenboek voor kunsten en wetenschappen) ,
staanbaar is.
« hij was nederig , de verdiensten van an(LALANDE , Eloge de ROGER JOSEPH BOS covicH, in het Journal des savans , « deren steeds regt latende wedervaren ;
«een getrouw beminnaar van zijn vader
1792 , p. 411).
een vurig aanklever van godsdienst-«land,
BOSSCHA , (HERMAN) , een geacht Nederlandsch philoloog on dichter , die in «en deugd ; streng vasthoudende aan de
i5*
Bobbel! de bobbel!
Mijn paardje, hop! hopt
Eerst op een drafje ,
En dan in galop.
Hobbel ! de bobbel!
Daar zijn wij er al;
Ik aan het leeren,
En gij naar den stal.

,
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verdient vooral opmerking als de eerste
proef eclier wijsgeerige behandeling der
geschiedenis. Zijne leerredenen worden echter door sommigen op hooger prijs geschat
dan al zijne overige werken. Wij wagen
het uit een derzelve een flaauw denkbeeld
van de kanselwelsprekendheid van dezen
beroemden Franschen bisschop te geven :
«Het menschelijk leven gelijkt eenen weg,
« welke op eenen schrikkelijker afgrond
«uitloopt. Bij den eersten stap, dien wij
« doen , worden wij hiervan overtuigd ;
(VAN KAMPEN , Beknopte geschiedenis der
Nederlandsche letteren en wetenschappen) . « doch ons lot is bepaald ; wij moeten
« voortgaan. Vooruit ! vooruit ! Eene onBOSSUET , (JACQUES BÉNIGNE) , de
tweede zoon van een' raadsheer van het a verwinnelijke magt , eene onweêrstaa parlement van Metz , afstammende van een « bare kracht , drijft ons voorwaarts ; en
aanzienlijk Bourgondisch geslacht , werd « wij naderen onophoudelijk den afgrond.
den 27 September 1627 te Dyon geboren. a Duizend verdrietelijkheden, duizend zorHij ontving zijne eerste vorming in het « gen , vermoeijenissen en hindernissen
Jezuïten Collegie zijner geboortestad , en « kwellen ons onder weg. Konden wij
kwam daarna in het Collegie van Navarre « slechts den geduchten afgrond vermijden!
te Parijs , waar hij , naast de Heilige « Neen ! Vooruit ! Gij kunt niet stilstaan ;
Schrift , de werken der klassieke oudheid « zoo is de snelle vlugt des tijds. Nu en
en de wijsbegeerte van CARTESIUS vlijtig « dan ontmoeten wij eenige voorwerpen ,
beoefende. In het jaar l652 werd hij « die ons vermaken , een' vlietenden stroom,
doctor der Sorbonne en kanunik te Metz. « eene overheerlijk schoone bloem ; zij beZijn roem weldra tot in de hoofdstad door- « koren ons en wij wenschen te verwijlen.
gedrongen zijnde , werd hij uitgeiioodigd , « Vooruit ! vooruit ! Wij zien , dat alles
om voor den koning en de koninginne- « rondom ons ter neder stort , een vreesmoeder te komen prediken. Zijne groote « selijk gekraak ! eene onvermijdelijke ver,
welsprekendheid verdonkerde den roem van « woesting ! \Vij plukken hier en daar
al zijne voorgangers en tijdgenooten. Ilij « eenige bloemen , die in onze hand verwerd in 1651 hofprediker en vervolgens « «welken ; eenige vruchten , die versmelbisschop van Condom. Tot opvoeder van « ten terwijl wij haar proeven , hetgeen
den daufijn benoemd , legde hij dit gees- « ons echter een oogenblik verkwikt. Doch
telijk ambt neder , en werd daarentegen «alles is betoovering en begoocheling ; wij
lid van de academie. Be zorg , welke hij « worden steeds door den gevreesden stroom
voor de opvoeding des daufijns droeg, a nledegevoerd. Allengskens begint alles
werd met het bisdom van Meaux beloond. « te verkwijnen; de hoven schijnen niet
Hij was de opsteller der vier artikelen , « zoo fraai , de bloemen niet zoo levendig,
welke de vrijheid der Gallikaansche kerk « de kleuren niet zoo frisch , de weiden
en 'skonings regt over haar tegen 's paus- « minder vrolijk , de stroomen minder
sen aanmatigingen waarborgde ; en door « schitterend ; alles vervalt ; alles vera dwijnt. Eindelijk verrijst voor ons de
zijne welsprekendheid werden in de bij
geestelijkheid , in-enkomstdrFach « schim des doods ! Wij beginnen te ge
1682 , deze artikelen eenparig aangenovoelen , dat wij de grondelooze kolk nabij-«
men. Al zijn tijd werd tusschen zijne stu- « zijn ! Wij staan aan haren rand ; nog
diën en de getrouwe waarneming zijner « één stap ! en — schrik bemeestert onze
« zinnen , het hoofd duizelt , de oogera.
ambtspligten verdeeld ; slechts zelden ver
« staren in het rond ! Wij moeten voorhij zich eenige oogenblikken ont--orlfde
spanning. Hij stierf den 12 April 1704 te « waarts ! 0 , konden wij terugkeeren!
Parijs , in den ouderdom van ruim. zes en « Maar er is geen middel om terug te
zeventig jaren. Zijne Oraisons funèbres «keeren ; alles is ingestort ! alles verdwezijn meesterstukken van welsprekendheid , «nen ! alles is voorbij ! »
en in zijne strijdschriften tegen FÉNÉLON
(J. F. DE LA HARPE , Cours de littérature;
en de Protestanten spreidt hij groote geM. DE BURIGNY , la vie de BOSSUET).
leerdheid en scherpzinnigheid ten toon. De
BOSSUT , (CHARLES) , werd den 1i;
gezamenlijke . werken van BOSSUET bestaan Augustus 1730 te Tariaras bij Lyon geuit twintig kwarto deden ; zijn Discours boren. Naauwelijks zes maanden oud,
sur l'histoire universelle jusqu'd l'empire verloor hij zijne ouders , en werd door
de CIIARLEMAGNE schreef hij ten behoeve eersen oom opgevoed. , Hij studeerde op
van zijnen vorstelijker kweekeling , en het Collegie der Jczuïten te Lyon. Hier
« gevoelens , die hij uit overtuiging om
zonder de vrijheid van anderen-«heisd,
« te bepalen ; het oude niet ligt verwer« pende , alvorens het nieuwe de proef van
« meerdere voortreffelijkheid had doorge« staan ; vriendelijk jegens elk ; dankbaar
« voor genotene , vergetelijk omtrent door
« hem bewezene weldaden ; huisselijk, zona der de genoegens der gezelligheid klein
te achten ; een teeder echtgenoot en
« bovenal een zorgend huisvader. »

-

11 SWELL--13©UGAIN.
kreeg hij bij toeval de éloges van weten
mannen door FONTENELLE in-schapelijk
handen , en nu ontwaakte hij hein de begeerte , om de mannen, wier lof hij gelezen had , te evenaren. Niemand hebbende
dien hij kon raadplegen, schreef hij zelf
aan FONTENELLE , die , hoewel reeds negentig jaren oud , zijnen brief beantwoordde,
en hem te kennen gaf , dat de jeugdige
briefschrijver een uitstekend man zou worden. Deze goedhartige beleefdheid (welke
door hare vervulling Bene voorzegging is
geworden) , lokte BOSSUT naar Pars; FoNTEIiELLE ontving hem hartelijk , en bragt
hem in kennis met D'ALEMBEFT en CLAIRAUT.
De eerste werd zijn vriend en onderwijzer,
onder Wien hij zulke snelle vorderingen
maakte , dat D'ALEMBERT degenen, die hem
over inoeijelijke vraagstukken raadpleeg
naar BOSSUT verwees. Op den ouder -den,
jaren werd hij hoogleeraar-domvan2
aan de genie-school te Metz. Hij stierf
den 14 Januarij 1814. De voornaamste
werken van BOSSUT zijn : Recherches sur la
construction la plus avrcntageuse des digues;
Essai ster l'histoire générale des 7nathématiques , en een Cours complet des eiathématiques , hetwelk veel bijval heeft gevonden.
(DELAMBRE , Eloge de CIIARLES BOSSUT) .
BOSWELL , (JAMES) , werd den 29
October 1 40 te Edinburg geboren. Nadat bij aan de hoogescholen van Edinburg
en Glascow in de regten had gestudeerd
deed hij eene reis op het vaste land. In
Nederland gekomen , sleet hij den winter
te Utrecht , waar hij de academische lessen
bijwoonde. Ilij bezocht vervolgens Duitschland , Zwitserland , Italië en liet eiland
Corsika , van hetwelk bij later eene beschrijving gaf , met de gedenkschriften van
den generaal PAOLI , toen op den hoogsten
trap van roem als aanvoerder zijner landslieden tegen de Genuezen. BOSWELL was
zoo vervuld met dezen Corsikaanschen
volksleider , dat hij weldra den bijnaam
van PAOLI BOSWELL bekwam. Hij wijdde
zich aan de pleitzaal en de letteren. De
levensbeschrijving van zijnen boezemvriend
JOHNSON , welke hij in 1785 in 't licht
gaf, wordt als een meesterstuk van biographic geacht. BoswEI.L was bezig om
eernen tweeden druk van dit beroemde
werk te bezorgen , toen hij den 19 Mei
1795 overleed.
(CIiAMBERS's Edinburgh Journal, No. 119,
van den 21 November 1835).
BOTS, (JAN en ANDRIES), twee broeders en verdienstelijke Nederlandsche schilders , geboortig van Utrecht. Zij leerden
de beginselen hunner kunst eerst bij hunnen vader , een' llasscliilAcr , en eervol
,
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gons bij BLOEMAART. Daarna reisden zij te
zamen naar Frankrijk en Italië. Zij leef
schilderden en oefenden zich te za--den,
men. JAN BOTH was een bekwaam landschapschilder en zijn broeder ANDRIES muntte
uit in het schilderen van beelden en
beesten. Verscheidene voortreffelijke stukken zijn door deze beide broeders gemeen
voltooid. ANDRIES verdronk in-schapelijk
1650 te Venetië, waarop zijn diep bedroefde broeder JAN - naar het vaderland
terug keerde , en in 1656 te Utrecht overleed. Ilij werd als de feniks der landschapschilders van zijnen tijd beschouwd.
(HOUBRAKEN , Levens der schilders).
BOTTLER, (JOH. FRIEDR. ), Of BOTTCxER , ook BóTTIGER , zoo als hij zich

soms schreef, werd in 1681 of 1682 te
Schleiz geboren , en was in zijne jeugd
apothekers-bediende te Berlijn. Door onvermoeide scheikundige proeven, om de
goudmaakkunst te vinden , ontdekte hij de
vervaardiging van het Saksische porselein,
hetwelk later eene milde bron van rijk
opleverde. Hij stierf , na een avon--dom
tuurlijk leven , den 13 Maart 1719 te
Meissen.
(K. A. ENGELIIARDT , JOIIANN FRIEDRICH
BOTTGER , Er finder des sachsischen
Porzellans) .
BOUFFLERS, (LOUTS FRANCOIS, hertog van) , een uitstekend Fransch veldheer, werd in 1644 geboren. Hij diende
met roem onder CREQUI en TURENNE , ver
zich door zijne verdediging van-euwigd
Ilijssel (1708) en zijnen aftogt na den
slag van Malpiaquet. BOUFFLERS overleed
in 1711. hij was niet minder opmerkenswaardig door zijne edelmoedigheid , regtschapenheid en zedigheid , dan door zijne
militaire talenten.
(Nouvelle Biographie classique).
BOUGAINVILLE, (LOUIS ANTOINE DE),

werd den 11 November 1729 te Parijs
geboren , en studeerde aan de universiteit
dezer hoofdstad in de regten. Hij had den
meesten tijd aan de wiskunde besteed ,
en in plaats van als advocaat op te treden , nam hij dienst bij de Mousquetaires
noirs , en gaf veertien dagen daarna een
werk uit over de integraal -rekening. In
Canada was hij aide-do-camp van M ONTCALM,
en betoonde bij onderscheidene krijgsbedrijven zoo veel dapperheid , dat hij tot
den rangy van kolonel opklom , en hem
twee kanonnen werden vereerd. Ook als
zeeman muntte hij uit. Hij volbragt in
1769 eene reis rondom de wereld, door
welke hij de aardrijkskunde niet vele nieuwe
ontdekkingen verrijkte. Cinder zij ne matrozen ontdekte men cciie vrouw ,
eli eieii ; 7ij was :cis tot 11 , c.1i leelijk

230

BOUGUER—BOUILLON.

niet ouder dan zes of zeven en twintig
jaren , en had altijd door haar zedig en
zedelijk gedrag uitgemunt. BOUGAINVILLE
gaf in 1772 bet verhaal van zijne reis
rondom de wereld in 't licht ; hetzelve is
in het Engelsch , Hoog- en Nederduitsch
vertaald. Schoon tot hooge militaire rangen , zoo ter zee als te land , opgeklommnen , verliet hij in 1790 de krijgsdienst.
Onder bet keizerrijk werd hij senateur en
lid van het Instituut. Hij stierf den 31
Augustus 1811 te Parijs , in den gezegenden ouderdom van twee en tachtig
jaren.
(Dictionnaire historique et bibliographique ; Penny Cyelopaedia).
BOUGUER, (PIERRE) , werd den 16
Februarij 1698 te Croisic , in Basse-Bretagne , geboren. Zijn vader was aldaar
professor in de hydrography , en onderwees
hem in de wiskunde , waarin hij zulke
groote vorderingen maakte , dat hij op
den ouderdom van dertien jaren eenen
professor beschaamd maakte. In 1727 behaalde hij den prijs bij de academie der
wetenschappen , voor eene verhandeling
over de beste wijze om schepen te bemasten.
Hij werd met CONDAMINE en eenige Fransche en Spaansche commissarissen naar
Peru gezonden , om eene graadmeting onder den evennachtscirkel te bewerkstelligen.
Hij vertrok in Mei 1735 derwaarts , en
bleef aldaar tot 1743. Het moeijelijkste
gedeelte dezer graadmeting kwam voornamelijk op BOUGUER aan. Men bad tegen
groote bezwaren te kampen. De inwoners
des lands beschouwden hen als ketters of
toovenaars , die goudmijnen wilden opsporen. De chirurgijn der expeditie werd vermoord. Het land zelf was moeijelijk en
gevaarlijk, en al deze hinderpalen ver
naijver tusschen-merdnog
de Fransche en Spaansche commissarissen,
zoowel als tusschen BOUGUER en LA CONDAMINE. BOUGUER , die gevoelde dat bij de
voornaamste toevlugt der expeditie was ,
vermoedde dat CONDAMINE zich een onverdiend aandeel der verdienste wilde toeëigenen. Deze naijver was echter aan de
zaak eerder voor- dan nadeelig. BOUGUER,
LA CONDAMINE en de Spanjaarden GEORGE
JUAN en ANTONIO DE ULLOA gingen nu elk
afzonderlijk te werk , en de weinig ver
uitkomst hunner berekeningen -sc,hilend
gaf een gunstig denkbeeld barer naauwkeurigheid, als slechts op het geheel een vijf
duizendste deel met elkander verschillende.
BOUGUER is de uitvinder van den Heliometer, waarmede hij de schijnbare middellijn
der zon afmat. Naderhand werd BOUGUER
gebruikt om de graadmeting van DOMINIC
GASSINT

tusschen Parijs en Amiens naauw-

keurig te onderzoeken. Hij deed zulks in
gemeenschap met CASSINI DE TIIURY , CAMUS
en PINGRÉ. De uitkomst daarvan werd in
1757 publiek gemaakt. BOUGUER stierf den
15 Augustus 1758. Zijne voornaamste
werken zijn : La construction du navire ,
Traité d'optique en La manoeuvre des vaisseaux. Onder de nuttige wetenschappelijke
mannen bekleedt BOUGUER eene eerste
plaats.
(Biographie universelle).
BOIJHOIIRS , (DOMINIQUE) , werd in
1628 te Parijs geboren. Hij studeerde
aan het collegie van Clermont, en werd op
zestienjarigen ouderdom in de orde der
Jezuïten opgenomen. Hij was de opvoeder
der jonge prinsen DE LONGUEVILLE en naderhand van den markies DE SEIGNELAY,
zoon van den vermaarden staatsdienaar
COLBERT , die behagen bad gevonden in

zijne Remarques et doutes sur la langue
rrancaise , en Les Eniretiens d'Ariste ei
d'Eugène , 1671. In het laatste werk komt
eene voor den nationalen trots der Duit
hoogst ergerlijke vraag voor , of-scher
het mogelijk is dat een Duitscher een man
van vernuft zij. Deze geschriften bragten
eenen zwerm van recensenten in beweging,
die om strijd BOUIIOURS vinnig hekelden ;
BAILLET daarentegen verzekerde , dat weinigen BouHoURS in stijl en uitdrukking overtroffen. Hij stierf in Frankrjks hoofdstad
den 27 Mei 1732 , in den ouderdom van
vier en zeventig jaren.
BARBIER D'AUCOUR , Les sentimens de Cléante ; LA BARPE, Cours de littérature).
]BOUILLON , (GODFRIED VAN) , was
de oudste zoon van GUSTAVUS II , graaf van
Boulogne , ( een' nakomeling in de vrouwelijke linie van KAREL den Grooten) , en
van IDA , zuster van GODFRIED den Bultenaar, hertog van Neder -Lotharingen. De

dag zijner geboorte wordt niet opgegeven,
doch het huwelijk zijner ouders had plaats
in December 1059. In zijne jeugd voerde
hij den rijksstandaard in dienst van keizer
HENDRIK IV. In den slag van Merseberg ,
den 20 October 1081 , hieuw hij RUDOLF,
die naar de keizerlijke kroon stond , de
regterhand af. RUDOLF stierf den volgenden
dag aan de gevolgen dezer wond. GODFRIED verkreeg den titel van hertog , en
was onder de eersten, die bij eenen storm
op de stad Rome de wallen beklom. Men
wil dat hij , uit wroeging van de muren
der heilige stad in het Westen geschonden
te hebben , de gelofte deed , om den kruis
bij te wonen , die bestemd was , om-tog
de nog heiliger stad in het Oosten uit de
handen der Sarracenen te rukken. Zijne
krijgsbekwaamheden , zijne doorluchtige afkomst en de algemeene hooge achting voor
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zijne godsvrucht en dapperheid , verschaften hem spoedig het opperbevel over
80,000 voetknechten en 10,000 ruiters.
Dit leger verzamelde zich aan de oevers
van de Maas en de Moezel , en van daar
trok hij door Duitschland, Bohemen en
Iiongarijë. Bij elke ontmoeting den vijand
verdrijvende, baande hij zich spoedig eenen
weg naar Klein -Azië. Antiochië bezweek
na een hardnekkig beleg. Onder de wonderen van dapperheid , welke de beschrijvers der kruistogten zoo gaarne van hunne
helden verhalen , wordt vermeld , dat GoDFRIED , gedurende deze belegering , een'
Sarraceen van den linkerschouder tot de
regterheup doorhieuw , en dat het hoofd
en de eene helft van den romp des ongeloovigen in de rivier Orontes stortten , terwijl de zittende helft de stad te paard
inreed. Den 15 Julij 1099 bemagtigde
GODFRIED stormenderhand de stad Jeruzalem , en werd door de eenparige stem van
liet Christen-leger tot koning van Jeruzaleni uitgeroepen ; doch hij weigerde dien
titel , en noemde zich liever Verdediger
en Baron van het Heilige Graf , zeggende,
dat hij geene gouden kroon wilde dragen
daar waar de Verlosser met doornen was
gekroond geworden. Den 42 Augustus
9 099 behaalde hij op den sultan van
Egypte , bij Ascalon , op nieuw eene zegepraal , die duizenden ongeloovigen het leven kostte. Met hulp en medewerking van
eenige regtsgeleerde bedevaartgangers, stelde
hij een wetboek te zamen , Les Assises
de Jérusalem , hetwelk voor dien tijd ver
mag geheeten worden. GODFRIED-dienstljk
stierf in het jaar 1100 , na eene regering,
die veel te kortstondig was voor den roem
en het geluk van zijn nieuw opgerigt koningrijk. Zijne deugden en talenten zijn
met levendige kleuren geschilderd in TAS so's heldendicht : liet Verlost Jeruzalem.
De geschiedschrijvers , die in andere punten van GODFRIED'S levensgeschiedenis liet
elkander verschillen , stemmen allen met
den lof des dichters volkomen overeen.
(Le Plutarque des Pays-Bas).
BOIJLAINVILLIERS , (HENRY IBE) ,

graaf van St. Saire , in Norinandië , werd
den 21 October 1658 geboren in de plaats
waarvan hij zijnen erfelijken titel ontleende. Hij heeft onderscheidene geschiedkundige werken geschreven. De president
HÉNAULT verklaart hem ni bon critique , ni
bon publiciste, doch MONTESQUIEU en VOL
vellen over hem een gunstiger oor--TAIRE
deel. BOULAINVILLIERS dweepte niet de tijden,
toen allerwegen het leenstelsel heerschte ,
hetwelk hij als de gouden eeuw van het
monarchaal beginsel beschouwde. Hij schreef
Mémoires sur l'ancien gouvernement de
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France ; Histoire de France ; L'histoire de
la pairie; L'histoire des Arabes et de Mahomet, enz. Al deze werken zijn in 't
licht verschenen na zijnen dood , die den
23 Januarij 1722 voorviel. LANGUET nU
FRESNOY heeft negen jaren later den druk
bezorgd van een handschrift van BOULAINVILLIERS , hetwelk ten titel voert : Ré futation des erreurs de BÉNOIT DE SPINOSA, par
M. DE FÉNÉLON , archevêque de cambray,
par le père LOUIS BÉNÉDICTIN ei par 111. -le
comte de BOULAINVILLIERS ; avec la vie de
SPINOSA , écrite par JEAN COLERUS , ministre
de l'église luthérienne à la Haye , augmentee de beaucoup de particularités tirées d'une
vie rnanuscrite de ce philosophe faite par
aan de ses amis (LUCAS , een' geneesheer)
Brussel, 1731, 8vo. Dit werk , hetwelk
men , volgens den titel , voor eene wederlegging van SPINOSA zou houden , is echter
eene verdediging van het materialismus
van dezen wijsgeer.
(Penny Cyclopaedia).
BOULTON , (MATTHEW) , werd den
3 September 1728 te Birmingham geboren , waar zijn vader eene fabrijk had
van ijzerwaren , en wiens dood hem in
het bezit liet van een aanzienlijk vermogen. Ten einde aan zijne zaken eene
grootere uitgebreidheid te geven , kocht hij
te Soho , twee mijlen van Birmingham,
vele heigronden aan , waarop hij een ruim
woonhuis en eene reeks van werkplaatsen
voor duizend arbeiders liet bouwen. Wel
deze barre woeste streek. in een-draws
aangenaam oord herschapen. In 1769 ver
hij zich met JAMES WATT , die een-enigd
octrooi voor eenige verbeteringen aan
stoommachines had verkregen. Nu werden
de fabrijkwaren van Soho weldra om hare
voortreffelijkheid beroemd. Een muntmolen , welke acht werktuigen in beweging bragt , stempelde voor de Oostindische Compagnie , in één uur, van 30,000
tot 1t0,000 muntstukken , die uitstekend
fraai waren. De vereenigde krachten der
beide deelgenooten gaven aan de kunstvlijt der Britten eenen vooruitgang , welke
sedert dien tijd nog immer toeneemt (1).
Mr. BOULTON stierf den 17 Augustus 1809,
in den ouderdom van een en tachtig jaren. Zijn stoffelijk overschot werd door
vele duizenden naar het graf begeleid,
(1) Men oordeele :
In de Penny Cyclopaedia , ( zegt de heer A. c. ovin zijn prospectus : Beknopte geschiedenis van
de voornaamste uitvindingen en ontdekkingen) , leest
men het volgende : u Tegenwoordig , Julij 1838, zijn
a er te Nottingham kousenframen of weefgetouwen
eten toon gesteld en in werking gebragt, met gene
cc kringvormige beweging , waardoor twaalf kousen
(t tegelijk door één man , met behulp van een' jon
ct gen, gemaakt kunnen vmorden ! »
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aan welke gedenkpenningen werden uitge
deeld , waarop den ouderdom en den sterfdag des overledenen vermeld stonden. Het
lijk werd door de oudste werklieden naar
het graf gedragen , en omtrent vijf honderd personen , tot de fabrijk-inrigtingen
van Solio behoorende , volgden den optogt.
Mr. BOULTON liet eenen zoon na , aan Wien
de Soho-fabrijken thans behooren.
-

(Philosophy of manufactures).
hertog van) ,
zoon van den graaf van lllontpensier , werd
den 17 Februarij 1489 geboren , en op
den ouderdom van zes en twintig jaren
door FRANS I tot connetable verheven. Hij
legde in den slag van lllarignan groote
dapperheid aan den dag , en droeg veel
bij tot de overwinning. Schoon hij FRANS I
bij voortduring de belangrijkste diensten
bewees , viel hij in haat bij LOUISE , ' s konings moeder , wier liefde hij met ver
afgewezen. Door aan--ontwardigh
stoking dezer vorstin had BOURBON velerlei
onaangenaamheden te verduren , en meer
hoorde men hem het antwoord eens-malen
hovelings van KAREL VII herhalen , die
gevraagd wordende of er iets ter wereld
in staat was , hem in zijne getrouwheid
aan den koning te doen wankelen, zeide:
«Neen sire ! neen ! zelfs niet het aanbod
« van drie koningrijken zoo als dat van
«uwe majesteit ; maar eene beleediging. »
BouRBON trad eindelijk niet keizer KAREL V
in heimelijke briefwisseling , en ontvlugtte
Frankrijk. KAREL benoemde hem tot lui
generaal in Italië , doch liet hem-tena
door verspieders gadeslaan. In l525 behaalde BOURBON op FRANS I bij Pavia eene
beslissende zegepraal. IIet Fransche leger
werd geheel verslagen , de generaal BoNNIVET , BOURBON'S bitterste vijand , gedood,
en FRANS I gevangen genomen. Twee jaren later (den 5 Mei 1527) sneuvelde
-BOURBON bij het bestormen der stad Rome,
welker muren hij het eerst beklommen
had. BOURBON werd voor een' der schoonste mannen van zijnen tijd gehouden ; hij
was een voorbeeldig echtgenoot , en vrij
van de schandelijke losbandigheid zijner
eeuw.
BOURBON , (CHARLES ,

(Histoire des Bourbons ; llémoire et recueil de l'origine, alliances , et succession de la famille royale de Bourbon,
branche de la maison de France).
BOURCIIIER Of BOURGCHIER, (THO-

mAs) , aartsbisschop van Canterbury , onder de regering van HENDRIK `I, EhUARD IV,

III en HENDRIK VII
was de zoon van GUILLAUME BOURCIIIEr. , graaf
van Eu , in Normandië , bij ANNA , dochter
van TII03IAS WOODSTOCK , zesden zoon van
EDUARD I11. 1IocrulliEil studeerde te Oxford,
EDUARD V , RICHARD

werd kanselier van deze hoogeschool en
vervolgens bisschop van Worcester en van
Ely , en in 1454 aartsbisschop van Canterbury. Later werd hij kardinaal en lordkanselier. Hij stierf den 30 Maart 148(1
in zijn paleis te Knowle , bij Sevenoaks ,
en werd te Canterbury begraven , waar
zijne grafstede aan de noordzijde van het
koor hij het hoog-altaar nog aanwezig is.
BOURCIIIER was een der voornaamste personen, door wier bemoeijingen de drukkunst in Engeland werd ingevoerd. En
liet zal onzen - lezers niet onbekend zijn ,
dat de aartsbisschoppen van Canterbury
en York , alsmede de bisschop van Dur ham , oudtijds het voorregt hadden om
geld te munten. Op een' halven groot
van EDUARD IV te Canterbury , gedurende
BouRciIIEc's opper-kerkvoogdij , geslagen ,
ziet men het familiewapen , den ..Bourchier -strik , onder 's konings beeldtenis.
Dit was door alle schrijvers over de Engelsche munten onopgemerkt gebleven.

Anglia Sacra; BENTIIAM'S lijst.
of Ely; Biogr. Brit.).

WHARTON's

BOURDALOUE , (LOUIS), werd den
20 Augustus 1632 te Bourges geboren ,
en trad den 30 November 1648 in de.
orde der Jezuïten. De roem welken hij
verwierf door zijne kanselwelsprekendheid,
bewoog zijne superieuren , om hem naar
Pars te zenden , waar hij terstond de
algemeens goedkeuring wegdroeg , en de
lievelings-prediker werd van LODEWIJK XIV,
die hem naar Languedoc zond , om de
Protestanten te bekeeren. Hij kweet zich
van dezen moeijelijken last op eene menschlievende en verdraagzame wijze. De laatste
jaren zijns levens besteedde hij in het bezoeken van zieken en gevangenen , en in
andere werken van liefdadigheid. -Te refit
heeft men aangemerkt , dat zijne daden
nog welsprekender waren dan zijne woorden. Hij stierf , algemeen betreurd , den
13 Mei 1704. Zijne leerredenen zijn menigmaal herdrukt , en bestaan uit zestien
deden. Zij munten meer uit door gezonde redenering en theologische geleerd
dan in krachtige welsprekendheid.-heid,
Men heeft oordeelkundig aangemerkt , dat
BOSSUET verheven is door verheffing , BOURDALOUE door diepte van gedachten.
(lliad. DE PRINGY , Vie de LOUIS BOURDALOUE).

, een der
beste Fransche landschapschilders , werd
in 1616 te ?tIontpellier geboren. Zijn vas
der was een glasschilder , en onderwees
hem in de beginselén zijner kunst. Ver
oefende bij zich te Parijs en-volgens
vooral in Borne , waar hij de vriend werd
van CLAUDE LORRAI:NE. Naar Frankrijk terug
BOURDON, (SEBASTIEN)

BOURIGNON.
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gekeerd , werd hij in zijne werkzaamheden

eenzaamheid door , en de eerste boeken,

gestoord door den uitgebroken burgeroorlog, weshalve hij zich in 1652 naar Zweden begaf CIIP.ISTINA , die destijds regeerde, benoemde hem tot haren hofscllilder.
In deze betrekking schilderde hij onder
stukken , en onder deze-scheidnfraj
zijne vorstelijke beschermster te paard.
Terwijl hij hiermede bezig was , kwam de
koningin hem uitnoodigen , om eenige
schilderstukken , die aan haren vader hadden toebehoord , te bezigtigen. BOURDON
sprak met lof over deze verzameling,
vooral roemde hij eenige stukken van conBEGGIO . Zijne edelmoedige beschermster
bood leem terstond deze stukken ten geschenke aan ; doch de schilder, niet minder edelmoedig, sloeg dit aanbod af,
zeggende dat zij onder de fraaiste van
Europa behoorden , en de koningin deze
wonderen der kunst moest behouden. Onder de fraaiste voortbrengselen van het
genie van dezen voortreffelijker kunstenaar,
rekent men een dood Christus-beeld en
de overspelige vrouw. Het schijnt echter
dat BOUR DON geen vermogen bijeen verzamelde ; want toen hij eens zijne geboot te stad bezocht , maakte een kleermaker ,
die zijn talent bewonderde, hem een pak
kleederen , met eenen ronden kap , en
zond hem dit door middel van een' anderen schilder , als een bewijs zijner bij
achting. BOURBON schilderde hierop-zonder
een portret van zich zelven in deze nieuwe
kleeding , met zijn' vriend den brenger
aan zijne zijde. Dit stuk voldeed BOURDON
zoo zeer , dat bij het voor zich zelven
behield , en den milddadigen , kunstlievenden kleermaker daarvan eene kopij zond.
BOURBON stierf in 1671 te Parijs , in den
ouderdom van vijf en vijftig jaren. Dij
had verscheidene dochters, die in het miniatuur- schilderen hebben uitgemunt. Onder zijne leerlingen telt men GUILLEROT ,

welke haar bij toeval in handen kwamen ,
waren de Levens der eerste Christenen en
mystieke geschriften. Ilierdoor verkreeg
haar geest die overhelling naar het geheimzinnige en bovennatuurlijke, waardoor
haar leven zich kenmerkte. Men heeft
verzekerd , dat haar godsdienst-ijver zich
zoo vroegtijdig openbaarde , dat zij , op
den ouderdom van vier jaren , Rijssel wilde
verlaten , wijl het onevangelisch leven der
stedelingen haar tegenstond. Daar intusschen ANTOINETTE eene rijke erfdochter
was , zag men hare mismaaktheid over
het hoofd , en onderscheidene jongelingen
maakten haar hun hof. En toen zij den
ouderdom van twintig jaren bereikt had ,
verkreeg een harer minnaars de toestemmiing harer ouders. Doch de geestdrijfster
had de gelofte gedaan maagd te sterven ,
en ontvlugtte op den dag zelven , dat
liet huwelijk zou voltrokken worden , het
ouderlijke huis in mansgewaad. Zij begaf
zich naar een klooster , waar zij weldra
proselieten begon te maken , en zoo vele
nonnen tot hare dweeperijcn overhaalde,
dat de biechtvader van dit klooster bewerkte , dat zij niet alleen uit het klooster , maar zelfs uit de stad verdreven
werd ANTOINETTE zwierf nu door Frankrek , Nederland en Denemarken , overal
bekeerlingen Krakende , en levende van
haren handenarbeid tot het jaar 1648,
toen zij erfgenaam werd van de aanzienlijke nalatenschap harer ouders. Nu werd
zij te Bussel tot bestuurster van een hos
aangesteld , maar weldra door de-pital
policie ter stad uitgezet , omdat de leerbegrippen , welke zij verkondigde , onrust
en wanorde baarden. Zij hervatte nu weder
hare omzwervingen. Omstreeks dezen tijd
werd zij op nieuw door minnaren bestormd,
van welke er twee zoo dringend werden,
dat deze haar dreigden te vermoorden,
indien zij hun hare hand bleef -weigeren.
Zij wendde zich tot de policie om bescherming , die haar huis door twee dienaren liet bewaken. Zij stierf den 30 October 1680 te Franeker , en liet hare
goederen na aan het Rijsselsche hospitaal,
waarover zij in vroegere dagen het bestuui gevoerd had.
ANTOINETTE BOURIGNON verkeerde in het
denkbeeld , dat de ware kerk was uitgestorven , en God haar geroepen had , om
de kerk te herstellen. Zij milde geene
openbare godsdienst , wijl , volgens haar,
de godsvereering eigenlijk inwendig behoorde te zijn. Hare leerbegrippen waren
uiterst overdreven en mystiek, en zij
vorderde van hare discipelen eenen onbereikbaren trap van voltnaakthcid. Zij

.
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werkte zoo gemakkelijk en met zoo veel
spoed , dat hij op Benen enkelen dag
twaalf koppen naar de natuur afwerkte ,
welke onder zijne beste voortbrengselen
worden gerekend.
(D'ARGENVILLE ; DE PILES ,

Vies des pein-

tres) .
BOURIGNON , (ANTOINETTE) , was

Bene vermaarde dweepster en de dochter
van een' Rijsselsch koopman. Zij werd in
1616 geboren , en was zoo afzigtelijk leelijk , dat er een familieraad gehouden
werd, om te beslissen , of dit monsterkind niet als misgeboorte moest gesmoord
worden. Zij ontkwam dit lot , doch bleef
een voorwerp van afkeer. Zij bragt alzoo
hare kindscitheid als Bene v^rst.
" << in
c. uc^tcll^^^,

.
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bezat eene hooge ;nate van welsprekendheid , en was ongemeen werkzaam, schrijvende twee en twintig dikke boekdeelen,
waarvan de meeste op eene bijzondere
pers werden gedrukt , welke zij te dien
einde overal meevoerde. Na haren dood
schreef POIRET , een mystiek protestantsch
godgeleerde en aanhanger der Cartesiaan
wijsbegeerte , haar leven , en bragt-sche
bare leerbegrippen , zoo goed mogelijk,
tot een regelmatig stelsel.
(CuALMERS'S Biographical dictionary ; Biograph. Univ.; Woordenboek der Zamenleving.)
BOURSAULT , (EDMÉ) , een Fransch
tooneeldichter , werd in October 1638 te
Mudi l'Evèque , in Bourgondië , geboren.
Zijn vader , een officier van losbandige
leefwijze , verzuimde opzettelijk zijne opvoeding , niet willende dat zijn zoon hem
in beschaving en verstandsontwikkeling
zoude overtreffen. Door eigene vlijt gelukte het den jongen BOURSAULT de Franscbe taal zóó grondig te leeren , dat hij
in staat was als schrijver op te treden.
Hij vervaardigde verscheidene tooneelstukken , waaronder uitmunten Esope a la
rille en Esope a la cour. Zijn tijdschrift
La nzusée enjouée werd onderdrukt , omdat
er eenige boosaardige dichtregelen in voorkwamen tegen prins WILLEM III , met wien
LODEWIJK XIV destijds vredesonderhandelingen had aangeknoopt. De treu*rspelen
en romans van BOURSAULT zijn thans vergeten ; doch zijne Zettres a Babel worden
nog met genoegen doorgebladerd. BouRSAULT overleed den 15 September 1701 te
Montlucon , in den ouderdom van drie en
zestig jaren.
(Dictionnaire historique des grands hommes.)
BOUTERWEK, (FRIEDRICR), een Duitsch
bovennatuurkundige , professor in de zedekundige wijsbegeerte aan de hoogeschool
te Gottingen, is vooral bekend door zijne
Geschichte der neuern Poesie and Beredsamkeit. Hij werd den 15 April 1766 te
Oker , eene ijzersmelterij niet ver van
Goslar , geboren , en voltooide zijne stu
diën in de regten te Gottingen. Reeds
vroegtijdig echter bekoorde hem de letterkunde ; hij schreef verscheidene dichtstukken en den roman Graaf Donamar , welke
eene goede schildering bevat van Duitsche
zeden en gewoonten. Den ouderdom van
vijf en twintig jaren bereikt hebbende ,
begreep hij , dat hij zich met ernstigere
dingen moest bezig houden , en beoefende
toen de bovennatuurkunde volgens KANT en
JACOBI , welke destijds veel opgang maakte.
In 1797 werd BOUTERWEK professor in de
zedekundige wijsbegeerte te Gottingen. Met
veel bekwaamheid ontvouwde hij , zoowel

in zijne voorlezingen als in zijne bovennatuurkundige geschriften , de leerstellingen van bovengenoemde wijsgeeren ; doch
zijn roem berust hoofdzakelijk op zijne
Geschiedenis der nieuwere Poëzij en Wel
in I2 deelen 8vo., in 1804-sprekndhi,
te Gottingen in 't licht verschenen. Dit
werk bevat afzonderlijke beoordeelingen
over de fraaije letteren in Italië , Spanje,
Portugal , Frankrijk , Engeland en Duitsehland , sedert de herleving der letteren tot
op het einde der achttiende eeuw , en
wordt voor het beste werk gehouden , dat
Duitschland in dit vak heeft opgeleverd.
Professor BOUTERWEK stierf den 8 Augustus
1828. (Conversations-Lexicon.)
BOYCE , (WILLIAM) , een Engelscli
componist , in 1710 te Londen geboren.
Hij oefende zich in de muzijk onder
Dr. GREENE , toen organist der hoofdkerk.
Niettegenstaande bij liet ongeluk had in
zijne jeugd doof te worden , werd hij een
uitstekend toonkunstenaar. Hij werd organist en componist van Zijne Majesteit ,
en vervaardigde eenige muzijkstukken , die
in Engeland nog op prijs worden gesteld.
Onder zijne uitgegevene werken telt men
den Grooten Koorzang , Lord , thou hast
been our refuge. Hij stierf in f779 , en
werd met groote plegtigheid in de St. Pauls
Kerk begraven. Vele aanzienlijke personen,
en alle voorname toonkunstenaren van
Londen, volgden het lijk.
(The British Orpheus; Lyra Britannica;
The Vocal Musical Mask.)
BOYER, (ABEL) , een Fransch Hugenoot , in 1664 te Castres geboren. Bij de
herroeping van het edict van Nantés , ver
hij Frankryk en zette zich te Londen-liet
neder. Hij overleed aldaar in het jaar
1729. BOMER heeft verscheidene nuttige
werken uitgegeven , onder welke de Staat
toestand van Europa ; Geschiede--kundige
nis van koning WILLEM , en Jaarboeken van
koningin ANNA ; maar liet meest is BOYER
bekend door zijn Fransch-Engelsch Woordenboek en eene dergelijke spraakkunst.
(Dictionary of Biography).
BOYLE , (ROBERT) , een wijsgeer, die
met BACON en NEWTON in gelijken rang
staat , was de zevende zoon van den beroemden graaf van Cork , en werd den
26 Januarij 1626 te Lismore in Ierland
geboren , in hetzelfde jaar dat BACON stierf.
Hij zelf zegt , dat zijne geboorte en zijn
stand zoo geheel met zijne neiging overeenkwamen , dat , bijaldien de keus daar
aan hem had gestaan , hij in Gods-omtren
bedoeling niet de minste verandering zou
gemaakt hebben. Zijn vader had een'
grooten af keer van Bene weekelijke op-

BOZZARIS.
voeding , en kon niet verdragen , dat
sommige ouders hunne kinderen beschou.
wen als van suiker en boter , en hun
niet aan zon of regen durven blootstellen.
BOYLE ontving dus eene mannelijke opvoeding , en ontwikkelde gelukkig. Het
eerste onderwijs ontving hij te Eton , vervolgens genoot hij privaat - onderwijs , en
later bezocht hij de hoogeschool van Geneve. Na volbragte studiën, deed hij eene
reis naar Italië, en keerde over Frankrijk
naar Engeland terug , waar hij zich geheel aan de wetenschappen toewijdde,
inzonderheid aan de natuurlijke wijsbegeerte en de scheikunde. Tot aan zijnen
dood zette hij zijne wetenschappelijke onderzoekingen voort. Hij was een der eerste
leden van de Koninklijke Maatschappij ,
doch weigerde de waardigheid van president , gelijk die van curator van EtonCollegie. Ook de godgeleerdheid was het
voorwerp zijner beoefening ; bij schreef
onderscheidene zedekundige en godsdienstige werken , en bestemde eene somme
gelds tot eene instelling ter verdediging
der natuurlijke en geopenbaarde godsdienst,
waaraan men de schoone leerrede van
SAMUEL CLARKE , over het bestaan van God,
te danken heeft. De proefondervindelijke
natuurkunde is aan BOYLE veel verpligt;
hij maakte bij zijne studiën het eerst gebruik van de luchtpomp , door OTTO VAN
GUERICKE , burgemeester van Maagdenburg,
uitgevonden , en baande den weg tot menige ontdekking van lateren tijd. « Hij
« was een vijand van alle stelsels , en er« kende in de stof geene andere dan bloot
« werktuigelijke eigenschappen ; aan hem
« heeft men de eerste juiste kennis te
« danken van de opslorpingen der lucht
« bij verkalkingen en verbrandingen , en
« van de vermeerdering des gewigts der
« metaalkalken. b Als mensch verdiende
BOYLE de hoogste achting ; hij was zachtaardig en minzaam , godvruchtig , nederig
en liefdadig. BOYLE is nimmer gehuwd
geweest. In eenen brief aan zijne nicht
Lady BARRIMORE , wegens een gerucht , dat
hij in het huwelijk zou treden , zegt hij:
«Gij hebt voorzeker wel gelijk, mevrouw!
« om geen geloof te slaan aan een huwe« lijk , dat door geen priester dan de faam
« wordt bekrachtigd en aan den gewaan« den bruidegom onbekend is. » BOYLE
stierf den 30 December 1691. Zijne talrijke werken zijn in vijf deelen folio en
ook in zes deelen kwarto bijeenverzameld.

(The works of the hon. ROBERT BOYLE,
in five volumes , to which is prefixed
a life of the author).
BOZZARIS, (MARCOS)

, een der wake
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kere verdedigers der Grieksche vrijheid
werd in 1780 in Albanië , in het gebergte
van Suli , geboren. Bij bet eindigen van
den oorlog van ALI , pacha van Jannina ,
tegen de Sulioten , vloden BOZZARIS en zijn
vader naar Parcha , van waar zij naar de
Ionische eilanden overstaken , die destijds
onder de bescherming stonden van Rus land. In 1820 , toen de oorlog tusschen
den sultan en ALI uitbrak , boden 800
Sulioten , die zich nog op de Ionische
eilanden bevonden , hunne dienst den Ottomannischen admiraal tegen hunnen ouden
vijand aan. Weldra echter reden hebbende , om zich over de Turken te beklagen , gingen zij tot den pacha over , die
hun eer en voordeel beloofde , en hen in
het bezit hunner bergen stelae. De Sulioten streden nu , onder de aanvoering van
BOZZARIS , niet hunne gewone dapperheid,
en hunne gelederen groeiden weldra tot
3000 strijdbare mannen aan. Met deze
krijgsmagt behaalde BOZZARIS verscheidene
voordeelen op de Turken. Toen in de
maand Februarij 1822 Jannina bezweken
was en ALI gedood , zetteden de Sulioten
den oorlog op hunne eigene hand voort,
en versloegen KIIOURSCIiID in hun gebergte.
Zoodra de Grieken de vaan der vrijheid
opstaken , omhelsde hij vuriglijk de zaak
zijns vaderlands , en werd tot Stratarch
van West- Griekenland benoemd. De Turken met een talrijk leger in Etolië gevallen zijnde , gevoelde BOZZARIS meer dan
iemand , dat van het behoud van Missolonghi veel afhing. Deze stad onvoorbereid zijnde om een regelmatig beleg door
te staan , besloot hij den vijand te gemoet
te trekken. Hij verliet Missolonghi met
ongeveer 1200 man , onder welke zich
800 Sulioten bevonden , en wist zijnen
krijgslieden die zelfopoffering in te boezemen , welke hem zelven bezielde. Den
23 Augustus 1823 bereikte hij Kerpenisi,
waar de voorhoede der Albanezen , bestaande uit 4000 Mirditen , onder JELADEEN
BEY, verschanst lag. BOZZARIS hield krijgsraad met zijne officieren , waarin besloten werd , den volgenden nacht de
vijandelijke legerplaats te overrompelen.
De Sulioten naderden in alle stilte , en
rigtten onder den vijand een verschrikkelijk bloedbad aan. BozzARIs ontving , aan
het hoofd zijns volks , een schot in de
lendenen ' en kort daarop in het aangezigt ; hij viel en stierf. De Sulioten trokken nu af , het lijk van hunnen stoutmoedigen bevelhebber medevoerende , dat
met groote statelijkheid te Missolonghi ter
aarde werd besteld. Het gouvernement
van Griekenland van deze gebeurtenis onderrigt , vaardigde een decreet uit, waarin
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van NieuwGriekenland genoemd werd.
(GARDON'S History of the Greek revolution).
BRACCIOLINI , ( roo&IO) , zoon van

MARCOS BOZZARIS de LEONIDAS

, een' ambtschrijver,
werd in 1380 te Terranuova , op het Florentijnsch grondgebied, geboren. Hij leerde
Latijn , onder GIOVANNI DA RAVENNA , een'
leerling van PÉTRARCA , en later Grieksch,
onder CIIRYPOLARAS, een' geleerd Byzantijnsch
uitgewekene. Omtrent den jare 1402 ging
POGGIO naar Rome , waar BOOIFACIUS IX hem
in de kanselarij gebruikte als apostolisch
secretaris, of schrijver der pausselijke brieven.
BoNIEACIUS in October 1404 gestorven zijnde ,
bevestigde zijn opvolger, INNOCENTIUS VII,
POGGIO in deze betrekking, welke hij bij
eeuw , onder acht vol;--kansehlv
gende paussen behield. In 1414 vergezelde
hij paus JOIIANNES XXIII naar de kerkvergadering van Constans , waar hij zich
oefende in het Hebreeuwsch. Op zijne
togtjes in den onttrek , bezocht hij de
abdij van St. Gall en andere kloosters,
en vond aldaar de handschriften van onderscheidene klassieke werken , die men
reeds verloren achtte , of van welke slechts
gebrekkige afschriften bestonden. Hij beklaagt zich, even als vroeger DOCcACClO,
over de monniken , die de letterkundige
schatten geheel veronachtzaamden , en in
kelders en onderaardsche gaten lieten ver
POGGIO kocht deze handschriften ,-roten.
of schreef ze af , of maakte ze bekend
aan personen , meer vermogend dan hij
zelf. Terwijl POGGIO zich te Gonstans bevond , was hij getuige van de regtspleging
en het verbranden van JERONIMUS VAN
PRAAG. Hij geeft eerie levendige beschrijving van deze droevige gebeurtenis in
eenen brief aan zijnen vriend LEONARDO
DRUM , die hem waarschuwde aan zijn
medelijden niet openlijk den ruimen teugel te vieren. In 1417 bezocht POGGIO
Engeland. Zijne beschrijving van de zeden
en gewoonten der Engelschen van dien
tijd is niet zeer vleijend. Hij zegt , dat
zij meer hielden van de genoegens der
tafel dan die der letteren , en dat de
weinigen , die de letterkunde beoefenden,
meer bedreven waren in haarkloverijën
dan in wetenschappelijke kennis. In 1435
trad POGGIO in het huwelijk met SELVAGGIA,
uit het geslacht van BUONDELAMONTE van
Florence , eene jeugdige schoone dame,
met welke hij gelukkig leefde. Vóórdat
hij dit huwelijk aanging , schreef hij eene
zamenspraak over de vraag : An seni sit
uxor dueenda ? Is het een' bejaard man
geoorloo fel eene ironic te nemen ? Van dien
tijd af verbeterde Pcccio zijre leefwijze ,

GUCCIO BRACCIOLINI

welke vroeger wel wat te wenschen overliet. Hij stierf in 1459 te Florence , en
ligt aldaar begraven in de kerk van Santa
Croce , digt bij zijnen vriend LEONARDO
BRUNI. In den Dom of de hoofdkerk vindt
men voor hem een standbeeld opgerigt ,
door den beeldhouwer DONATELLI ver
-vardig.
POGGIO was een der geleerdste mannen
van zijnen tijd , die het meest tot de
herleving der letteren heeft bijgedragen.
De werken van POGGIO , in eenen vloeijenden , welsprekenden Latijnschen stijl geschreven , zijn nimmer in allen deele
bijeenverzameld. De Bazelsche uitgave,
POGGIO Opera , 1538, mist er verscheidene , en heeft vele drukfouten. POGGIO'S
Facetiae, eene verzameling van luimige
anecdoten en kwinkslagen , zijn menig
herdrukt. Zijne Historiae Florentinae,-mal
welke bet tijdvak van 1350 tot 1455
behandelen , zijn zeer belangrijk , doch
niet geheel onpartijdig.
(SIIEPIIERD' S

Life of POGGIO) .

BRADLEY, (JAMES), een groot wis-

en sterrekundige , werd (waarschijnlijk in
de maand Maart , 1692-3) te Slierbourn ,
in het graafschap Gloucester , geboren. Door
veelvuldigen omgang met zijnen oom JAMES
POUND , bekend door zijne opmerkingen
over de komeet van 1680 , kreeg BRADLEY
lust om de sterrekunde te beoefenen. Ofschoon tot de predikdienst opgeleid , welke
hij ook eenigen tijd waarnam , legde hij
zijn ambt neder , ten einde zich geheel
aan de sterrekunde te wijden. In 1721
werd hij bij het collegie van Savile te Oxford , boogleeraar in de sterrekunde , en
vereeu n igde weldra zijnen naam door vele
belangrijke waarnemingen en ontdekkingen.
In 1727 maakte hij zijne schoone ontdek
al erratie (afwijking van het licht-kingvade
of de sterren) bekend. De oorzaak van dit
verschijnsel , welke hij niet kon verklaren ,
werd door hem toevalliger wijze ontdekt.
Op zekeren dag een zeilpartijtje op den
Theeins bijwonende , bevond hij zich in
eene boot met eenen mast en wimpel in
top. Het moei 'stevig , en men zeilde een'
geruimen tijd op en neder. Dr. BRADLEY
merkte op , dat telkens als de boot wendde ,
de wimpel een weinig keerde , alsof er
eene kleine verandering in de rigting van
den wind geweest ware. IIij merkte dit
drie- of viermaal op , zonder er van te
spreken. Eindelijk deelde hij deze opmerking aan de matrozen mede , zijne verwondering te kennen gevende , dat de
wind zoo regelmatig zou veranderen , telkeus als men wendde. De matrozen zeiden
hem , dat de wind niet veranderd was
Briar dat deze oogscliijnlijke verandering
-

BRADSIIANN—BRAIIE.
toe te schrijven was aan de rigting van
de boot , eni verzekerden hem , dat zulks
altijd bij het wenden plaats had. Door dit
verschijnsel uit de oorzaak na te sporen ,
namelijk de gezamenlijke beweging van de
boot en den wind , was hij in staat om
de oplossing van de afwijking der sterren
te geven. Door deze ontdekking werd de
naauwkeurigheid der sterrekundige waar
zeer bevorderd. Rusteloos zette-nemig
BRADLEY zijne navorschingen voort , om
deze naauwkeurigheid meer en meer te
bevorderen ; hij toonde eindelijk aan , dat
de afwijkingen, welke nog eenigermate in
de verschillende bepalingen plaats vonden ,
verklaard konden worden , wanneer men
aan de as der aarde eerie geringe slingerende beweging toekende. Deze ontdek
bekend onder den naam van nutatie-king,
van de as der aarde , welke D' ALEMBERT
uit de algemeens aantrekkingskracht verklaart , alsmede die van de aberratie der
vaste sterren , hebben het mogelijk gemaakt , om de tafels van de bewegingen
der hemelligchamen naauwkeurig te kunnen
opmaken. Na den dood van HALLEY bekleedde BRADLEY den post van koninklijk
astronoom aan de sterrewacht te Greenwich.
hij overleed den 13 Julij 176 2 te Chalford , en werd te 1llinchinharnpion ter aarde
besteld. Men kan zeggen dat BRADLEY aan
de sterrekunde eene andere gedaante heeft
gegeven , « en het is erne eer v for de we(( tenschappen bij dit alles te kunnen voe« gen , dat een man , die zoo veel voor
« haar deed , tevens bescheiden , welwillend,
« menschlievend , grootmoedig en onbaat«zuclitig was. » Zijne talrijke en onschatbare waarnemingen, op de koninklijke
sterrewacht gemaakt , zijn in 't licht ver
onder den titel van Fundarnenta-schen,
Astronomiae pro Anno 1755 , deducta ex
vbservationibius viri inconzparabilis JAMEs

,

BRADLEY.

(Penny Cyclopaedia; NIEUWENHUIS , Woordenboek van kunsten en wetenschappen).
BRADSHAW , (JOHN) , bekend als president van liet hoog-geregtshof voor hetwelk
KAREL I , koning van Engeland , te regt
stond. Hij werd in 1586 in Cheshire , uit
een aanzienlijk geslacht geboren , studeerde
vlijtig in de regten , en maakte als advocaat grooten opgang. Tot president gekozen
van de regtbank , die den koning veroordeelde om onthoofd te worden , legde hij
ongemeene standvastigheid en strengheid
aan den dag. KAREL bij herhaling wei
ons de bevoegdheid van het hof-gernd,
te erkennen , wendde BRADSHAW zich tot
den ongelukkigen vorst , zeggende : « Sire !
« dit is de, derde maal , dat gij in het
« openbaar het hof miskent , en hoont
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« maar waarlijk , Sire ! 's menschen be(( doelingen moeten uit zijne daden blij«ken ; gij hebt uw doel met bloedige
«letters door liet geheele rijk geschre« ven. » KAREL herhaalde meermalen,
dat hij alléén aan God rekenschap zijner
daden verschuldigd was , waarop BRAD5HAW
verklaarde , dat , daar het bleek , dat
God , in zijne voorzienigheid , deze bewering beschaamde , het hof besloten had
insgelijks te doen. BRADSHAw het noodlot
vonnis uitsprekende , haalde voor -tige
aan van onderscheidene koningen,-beldn
die door hunne onderdanen waren onttroond en gevangen gezet , inzonderheid
in het land van KABELS geboorte , waar
van de honderd negen vorsten het mee
onttroond was of wegens wan--rendlof
bestuur vervolgd ; zelfs de eigene groot
gevangene verdreven,-moedrvan
en zijn vader , toen een kind , in hare
plaats gekroond. Ook tegen CROMWELL
gedroeg BRADSIIAW zich fier, de belangen
des volks boven die van den protector
schattende. WIIITELOCK spreekt van hem
als van een' onverschrokken man , bedreven in zijn vak en geen vriend der monarchij. Hij stierf den .2 November 1659
aan de derdendaagsche koorts , welke hem
een jaar lang gekweld had. Hij werd met
groote statelijkheid in de Westminsterabdij ter aarde besteld , doch zijn lijk,
na de herstelling van het koningschap ,
opgegraven , om met dat van CROMWELL
en IRETON aan de galg ten toon gesteld te
worden.
(MILTON s Defensio secunda pro Populo
A n ylicano ; Lives of the Regicides) .
ERADY, (NICHOLAS) , een godgeleerde
en dichter , den 2b October 1659 te
Bandon in Ierland geboren. Hij studeerde
te Westminster , Oxford en Dublin , bekwam in Engeland onderscheidene geestelijke waardigheden , onder anderen die
van kapellaan van WILLEM III en koningin
:DIARIA. Hij vertaalde de Aneids van vIRGILIUS , en schreef een treurspel, getiteld:
de Schaking of de onschuldige bedriegers
(The Rape or the innocent Impostors).
Ook heeft BRADY verscheidene bundels
leerredenen uitgegeven ; doch zijn roem
berust vooral op zijn aandeel in de nieuwe
psalmberijming , welke sedert bij de Engelsche kerk algemeen in gebruik is gekomen ,
(Dictonary of Ihography).
'

BRAHL (TYCHO DR), een der beroemdste astronomen , was de oudste en het
tweede kind van OTTO DE BRAKE , en werd
den 4 December 1546 te Knudstorp in
Schonen geboren. Zijn vader had tien
kinderen , onder welke liet laatste SQFIIIA
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BRAHE.

zich onderscheidde , door hare
bedrevenheid in de Latijnsche poëzij en
de wiskunde. In 1559 , op den ouderdom
van dertien jaren , werd TYCHO naar de
hoogeschool van Koppenhagen gezonden.
Hier wekten de voorspellingen der sterren
vooral de algeheele zons--wigchelars,n
bE 13RAHE ,

verduistering op den 21 Augustus 1560,
welke naauwkeurig op den vooraf berekenden tijd inviel , in hooge mate zijne
belangstelling. Nu begon hij de sfeer en
de ephemeriden van STADIUS te beoefenen.
Dit strookte echter niet met de inzigten
zijner familie , en toen hij twee jaren
daarna, onder het opzigt eens gouverneurs,
zich op reis begaf , kreeg dezen uitdruk
jongeling bij uitsluiting-kelijnast,d
bij de regtsgeleerdheid en staatswetenschappen te bepalen. Intusschen besteedde TYcuo heimelijk zijn geld aan astronomische
instrumenten , en , terwijl zijn opvoeder
sliep , bespiedde bij de hemellichten. Met
behulp van eenen kleinen hemelbol , niet
grooter dan eene vuist , zocht hij de sterren aan het uitspansel op ; een houten
cirkel diende hem om den afstand der
sterren onderling te meten. In 1565 werd
hij terug geroepen, en had vele spotter.
nijen over zijne astronomische uitspanningen te verduren ; doch zijn oom STENO
moedigde hem aan , zijne lievelings- studiën

voort te zetten. TYCuo verliet andermaal
zijn vaderland , en begaf zich in 1566
naar Wittenberg , van waar hij door de
pest naar Rostock werd verdreven. Hier
geraakte hij met zekeren PASBERG , een'
Deen gelijk hij zelf, aan een' openbaren
feest - maaltijd in twist. De zaak werd door
een tweegevecht beslist , waarbij TYCHO
een goed gedeelte van zijnen neus verloor.
Een tijdgenoot , door GASSENDI aangehaald,
geeft te kennen , dat zij op deze wijs beslisten , wie der beide strijders de bekwaamste wiskunstenaar was. In het vervolg droeg TYCHO een' eigen gemaakten
kunstneus van goud , zoo wel gevormd
en natuurlijk gekleurd , dat deze moeijelijk
te onderscheiden was van dien , waarmede
hij ter wereld was gekomen. Ook droeg
hij altijd een doosje met zalf bij zich,
waarmede hij van tijd tot tijd dit kunstlid
zalfde. In 1569 begaf hij zich , tot voort
zijner studiën , naar Augsburg ,-zeting.
waar hij onderscheidene beoefenaren der
sterrekunde aantrof. Hij keerde het volgende jaar naar Denemarken terug , waar
bij op den 11 November 1572 in het
sterrenbeeld Cassiopea eene nieuwe ster
ontdekte , welke echter naderhand weder verdween. Daar TYCHO DE BRAHE nog
met het vooroordeel behebt was , dat het
een' edelman niet voegde , om iets in 't

licht te geven

,

maakte hij aanvankelijk

deze ontdekking niet bekend. Doch zoodra
hij dezen aristocratischen weerzin had overwonnen , ging hij hiertoe over , en huwde
zelfs in 1573 een boerinnetje van Knudstorp CHRISTINA gebeeten ; sommigen zeggen de dochter van eenen geestelijke.
Door tusschenkomst des konings bedaarde
de gramschap zijner familie over dezen
stap. In 1575 reisde hij naar Hessen-Kassel , om een bezoek af te leggen bij den
landgraaf WILIIELM , een' volhardend beoefenaar der sterrekunde , en wel in zulk
eene hooge mate dat , toen het huis in
brand stond , hij zich niet wilde verwijderen , voordat hij zijne beschouwing
van de nieuwe ster van 157 2 bad geëindigd.
TYcHo deed nu verder eene reis door
Duitschland , Zwitserland en Italië , ten
einde de geschiktste plaats op te sporen,
waar hij een observatorium zou kunnen
oprigten . Bazel vooral trok zijne aandacht,
doch middelerwijl werd hij door den koning
,

van Denemarken FREDERIK II , uitgenoodigd , om zich kosteloos op bet eiland
Hveen in de Sont te vestigen. Dit aanbod
werd zonder bedenken aangenomen , en de
eerste steen van het astronomisch kasteel,
Uraniënburg , ( de burgt des hemels) den
13 Augustus 15 76 gelegd. Dit gebouw
bevatte acht en twintig meestal koperen
instrumenten , welker beschrijving men
vindt in zijn werk Astronomiae instauratae
mechanica , en die gezamenlijk 200,000
kroonen zouden gekost hebben. Op het
eiland Hveen bloeide nu de sterrekunde
en andere wetenschappen heerlijker op ,
dan in de prachtigste steden en aan de
beroemdste hoogescholen. Geleerden uit
verre landen en onderscheidene vorsten
bezochten BRAIIE Op zijn eiland , en vele
,

leergierige jongelingen maakten zijn gevolg
uit. Op Uraniënburg ontwierp hij het na
hem genoemde planetenstelsel , hetwelk
echter , als ongegrond bevonden , zijnen
roem niet heeft verhoogd ; ook bepaalde
hij den meridiaan zijner sterrewacht . FREDERIK II , de milddadige beschermer van
BRAHE , stierf in 1588 ; TYCHO bleef onder
zijn' zoon CHRISTIAAN IV tot 1596 ongemoeid.
GASSENDI verhaalt, dat de edellieden jaloersch
waren , toen zij vreemdelingen van aanzien
in Denemarken zagen komen , alléén om
het genoegen te hebben , met TYCHO te
spreken ; dat de geneeskundigen ontevreden
waren , dat TYCHO den armen geneesmiddelen en goeden raad gaf zonder eenige
belooning , en dat de predikant met TYCHO
twist had over eenen hond. Wat hiervan
ook zij , TYCHO werd allengs van onderscheidene inkomsten beroofd , en in 1506
met al zijne instrumenten naar Koppenhagen

BRAIDWOOD—BRAKEL.
verplaatst. Eene commissie, door den minister benoemd , verklaarde dat al de bemoeijingen van BRAHE geene waarde hadden , en zijne instrumenten slechter dan
onbruikbaar waren. In 1591 verliet de groote
astronoom zijne ondankbare landgenooten,
en werd in 1599 door den Duitschen kei
overgehaald, om tegén een-zerRUDOLF,
jaargeld van 3000 Goudgulden , zich op
het keizerlijk slot Benach , in de nabijheid
van Praag , te vestigen. De beroemde
KEPLER bezocht hem aldaar in 1600 , én
werd langs den weg, hem door TYCHO aangewezen , de ontdekker van de wetten ,
volgens welke de hemellichten zich bewegen. Niet lang mogt keizer RUDOLF zich
in het bezit van den grooten man verheugen ; TYCIIO overleed den 24 October
1601. Hij werd te Praag begraven , waar
een gedenkteeken , te zijner eere opgerigt,
nog in wezen is. TYCHO DE BRAHE is als
de eigenlijke grondvester der practische
astronomie aan te merken , en zijne waar
overtreffen alle vroegere verre-nemig
in naauwkeurigheid. Al zijne werken zijn
in het Latijn opgesteld. Het leven van
TYCHO DE BRAHE is door GASSENDI beschreven.
BRAIDWOOD , (THOMAS) , geboortig
van Edinburg , was de eerste , die in
Schotland en Engeland zich met het onderwijzen an doofstommen bezig hield. Hij
ving hiermede aan in 1763 , en bragt in
1783 zijne inrigting van Edinburg naar
Hackney , in de nabijheid van Londen ,
over. BRAID`YOOD slaagde gelukkig in zij
werkkring, en mogt de-nemoijlk
goedkeuring wegdragen van mannen als
Lord MORTON , president der koninklijke
Maatschappij , Dr. ROBERTSON, Dr. FRANKLIN
en andere merkwaardige personen. Hij
stierf in 1806. Zijne dochter, die in 1819
overleed , hield insgelijks een instituut
voor doofstommen.
(JOHN IIERRIES , Elements of Speech).
BRAKEL , (JAN VAN) , een beroemd
Nederlandsch zeeheld , werd in den jare
1618 geboren , trad op den ouderdom van
twee en twintig jaren in 's lands zeedienst,
en voerde , voor de eerste maal , in 1665 ,
bet bevel over een fregat in de vloot van
den admiraal DE RUITER. Het volgende jaar
woonde hij den zeeslag bij , welken de
Nederlanders , op den 11 , 12 , 13 en 1
Junij aan de Engelschen leverden. In
eenen volgenden zeestrijd , den 4 Augustus
deszelfden jaars , gaf hij uitstekende bewijzen van moed en beleid. In den togt van
DE RUITER naar Chattam , bewees hij eene
onwaardeerbare dienst. De Engelschen
hadden , om den Nederlanders het opzeilen van den Theems te beletten , verscheidene schepen doen zinken en den doortogt
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met eene zware ijzeren keten afgesloten.
BRAKEL zeilde onverschrokken over deze
keten heen , viel een vijandelijk schip aan ,
en maakte er zich meester van , terwijl
de keten door anderen werd verbroken.
Deze dag bedekte de Nederlandsche marine
zich met onsterfelijken roem. BRAKEL ontving van de staten eene gouden keten en
dertig duizend gulden voor hem en zijn
scheepsvolk. Ook kreeg hij het genomen
fregat ten geschenke. In de volgende jaren onderscheidde zich BRAKEL op nieuw
bij elke gelegenheid ; maar geen grooter
eer behaalde hij dan in den zeestrijd van
Soulsbaai, den 7 Junij 1672 , die DE RUITER aan de Engelsch-Fransche vloot leverde. Reeds bij den aanvang van den
slag , wendde hij den steven , schoon
slechts 62 stukken voerende , naar het
schip van den Engelschen admiraal MONTAIGUE , hetwelk 104 stukken geschut en
ruim 1000 man voerde. Deze hem ziende
naderen , gaf hem de volle laag ; andere
Engelsche schepen bestookten hem insgelijks ; BRAKEL'S schip werd aan alle kanten
doorboord en een gedeelte van zijn volk
gedood. Zonder zich te ontzetten , en
zonder hierop niet een enkel schot te antwoorden, streefde hij voorwaarts , gaf
eindelijk MONTAIGUE de volle laag , en
klampte hem aan boord. Nu ontstond er
tusschen het volk der beide schepen een
moorddadig gevecht. De Engelschen stonden in beraad , om zich over te geven ,

toen zij versterking kregen. Zij vielen
nu op hunne beurt aan , en bereikten
liet dek van BRAKEL'S schip ; doch de Nederlanders betwistten hun , met de onverschrokkenste dapperheid, hunnen bodem. Ongelukkig was het schip zoodanig
door kogels doorboord , dat het water er
aan alle kanten indrong ; het dreigde
te zinken. Andere Nederlandsche schepen
BRAKEL in gevaar ziende , kwamen hem te
hulp , en staken dat van den admiraal
MONTAIGUE in den brand , waardoor het
scheepsvolk in verwarring geraakte. De
admiraal en zijn zoon sprongen in eene
boot , welke omsloeg , waardoor deze
kloekmoedige vijand in de golven zijn
graf vond. Het schip verbrandde en zonk.
Er hadden tusschen de Nederlanders en
Engelschen nog meerdere ontmoetingen
plaats , en telkens ging BRAKEL regelregt
op den vijand af , en streed zoo lang zijn
schip zee kon bouwen. Toen de strijdende
partijën den vrede hadden gesloten , kruiste
BRAKEL in de Middellandsche zee , om op
de Barbaríjsche zeeroovers te passen. In
1688 vergezelde hij , in hoedanigheid van
schout-bij-nacht , WILLEM III , prins van
Oranje , naar Engeland , die zijnen schoon-

BRAMANTE
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vader, JA conus II, van den troon ontzette. De oorlog, die in 1(90 tusschen
Engeland, Nederland en Frankrijk uitborst,
riep hem , ter verdediging van liet vaderland , weder in het strijdperk. De Engelschen voegden zich op de hoogte van
Revezier bij de Nederlanders , en in den
slag , die daarop met den vijand volgde,
sneuvelde VAN BRAKEL , zoo als gewoonlijk
dapper strijdende. Zijn lijk werd naar het
vaderland gevoerd , en in de St. Laurenskerk te Rotterdam begraven , waar men
naderhand een gedenkteeken voor hem
heeft opgerigt. Onder zijne beeldtenis van
wit marmer , leest men de volgende dicht
-regln:
Door ketens, donder, lood en staal en bliksemstralen,
Te vliegen, en een' roof op 's vijands grond te halen,
Was B1 LUEL's werk, die zijn' triomf rukte uit den brand;
Zijn naam en krijgsdeugd siert zijn graf en vaderland.

(Nederlandsche mannen en vrouwen ;
Gedenkstuk van Nederlands heldendaden ter zee) .
BRAMANTE D'URBINO, (FRANCESCO

LAllORU) , een' groot Italiaansch bouw
kasteel Du--kunstear,i14oph
rante , in het graafschap Urbino , geboren,
was een der uitstekendste mannen in zijn
vak , toen, in de vijftiende eeuw , de kunsten , wetenschappen en letteren begonnen
te herleven. Paus JULIUS II moedigde hein
aan. Onder andere groote werken te Rome
behoort vooral het bouwen van de St. Pieters-kerk , welke hij echter niet heeft voltooid. Hij overleed in 1514 te Rome, in
den ouderdom van zeventig jaren. Zijn
stoffelijk overschot werd met ongewone
statelijkheid ter aarde besteld. RAPIIAEL was
zijn neef , en , werd, door hem in de bouw
onderwezen. BRAMANTE was een-kunde
beminnelijk man, en niet alleen groot in
zijn vak, maar tevens bedreven in dicht-,
schilder-, graveer- en toonkunst. Men wil
dat bij van eene soort van kunststeen,
in vormen gemaakt , bogen heeft vervaardigd.
(Conversations-Lexicon) .
BRANCALEONE D'ANDALO,

een Bo-

logneesch edelman en graaf van Casalecchio , werd in 1253 door het volk te
Rome tot hunnen senator, met de onbepaalde raagt eens dictators , gekozen. Paus
INNOCENTIUS VI hield zich destijds niet binnen Rome op , en de stad werd door twisten tusschen de adellijke leenhoeren als
verscheurd. Zij sloten zich in hunne paleizen op , en verschansten zich daar of
in sommige oude monumenten , gelijk het
Coloseum, de grafstede v an CAECILIA METELLA ,
de Mausoleums van ADRIANUS, AUGUSTUS, enz.
Ook bouwden zij onderscheidene hooge
torens , en trotseerden de aanvallen huil-

--

BRANDT.

Der vijanden. Ieíder baron had eene gewapende bende , bestaande uit zijne bloed
cliënten of onderhoorigen.-verwant,
Uit deze sterkten deden zij uitvallen op
hunne vijanden , of plunderden de weerboze burgers en landlieden uit. Zoo was
toenmaals de toe-rtand niet alleen van
Rome , maar van Florence , Milaan en andere steden in Italië. BR ANCALEONE was
een man van een streng , gebiedend karakter. IIij ving Genen verdelg ings-krijg
tegen de baronnen aan , bestookte hunne
sterkten, slechtte hunne torens , en herstelde eindelijk, door geweld en schrik,
de openbare rust en veiligheid. In de onderscheidene gevechten , welke er bij de
oude monumenten plaats hadden, werden
deze gedenkteekenen aanmerkelijk beschadigd. Ilij behandelde den paus met weinig
meer ontzag dan de burgers , en dwong
INNOCENTIUS naar Rome terug te keeren ,
waar deze in 1-54 overleed. De onbestendige Romeinen werden echter BBANCA LEONE 'S gestrengheid moede ; zij stonden
teen hem op , en zouden hem ter dood
hebben gebragt , bijaldien zij aan de inwoners van Bologna Beene gijzelaars voor
zijne veiligheid gegeven hadden. Zij benoemden eenen anderen senator , MAGGI
van Brescia , dien zij echter weldra bescl;uldigden de adellijken voor te trekken.
In 1257 werd BRANCALEONE terug geroepen,
die zijn gezag hervatte , hetwelk hij met
verdubbelde strengheid uitoefende. Hij beoorloogde verscheidene naburige steden,
en noodzaakte haar zich aan zijn gezag
te onderwerpen. I3I1ANCALEONE stierf in
1258 , zeer betreurd door de burgers ,
die

zijnen oom

, CASTELLANO D'ANDALO , in

weerwil van den paus zelven , tot zijnen
opvolger kozen. Er verrees eene zuil
ter eere van BRANCALEONE , met eene urne
op den top , waarin het hoofd van den
senator werd bewaard.
(Penny Cyclopaedia).
BRANDT , (GERARD) , een uitmuntend

gescliied^chrijver en dichter , zag den 26
Julij 1628 te Amsterdam het eerste levenslicht , alwaar hij predikant werd bij
de Renionstrantsche gemeente. Reeds op
den ouderdom van zestien jaren schreef
hij liet treurspel De veinzende Torquatus ,
hetwelk op den Anisterdamschen schouwburg werd vertoond en levendig toegejuicht. Als bijschrift-dichter is BRANDT onovertroffen. Zijne gedichten zijn van eenen
godsdienstigen en zedekundigen aard. Onder de prozaschrijvers der zeventiende
eeuw verdient BRANDT eene eerste plaats.
Hij schreef de Ilistorie der Reformatie;
Regtspleging van OLDENBARNEVELD, DE GROOT
en IJOUGEUBEETS ; Het leven van VONDEL;
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BLAND'—BREDOW.
Historie van Enkhuizen en Dagwijzer der
Geschiedenissen , een verdienstelijk chrono -

logisch handboek ; maar vooral heeft hij
eenen onsterfelijken roem behaald met
zijne levensgeschiedenis van DE RUITER.
Ook zijne lijkrede op HOOFT heeft vele
verdiensten. BRANDT overleed den 12 October 1685 te Amsterdam. Zijn kleinzoon
JOAN DE IIAES heeft ons eene geschiedenis
van het leven van dezen uitstekenden geleerde gegeven.
Beknopte geschiedenis der
.Nederlandsche letteren en wetenschappen).

VAN KAMPEN ,

théon littéraire van BOUCIION (Parijs 1837)
zijn BRANTOME'S werken opgenomen.
(Biographie universelle) .
BREDERODE , (HEJ,eDRIH VAN) , ge sproten uit het oude gravenbloed van
Holland , werd in het laatst van 1531 te
Brussel geboren. PIIILIPS II gaf hem in
1559 het bevel over eene bende van ordonnantie ; doch zoodra de Nederlanders
zich tegen den Spaanschen dwingeland
begonnen aan te kanten , omhelsde hij
de zaak der vrijheid. Aan het hoofd van
drie honderd edelen , bood hij de landvoogdes MARGARETHA het vermaarde smeek schrift aan , waarin men op de afschaffing
der inquisitie en andere bezwaren aan
Hij ondersteunde prins WILLEM I-drong.
door het verschaffen van geld en krijgsvolk. In 1567 begaf bij zich naar A rnsterdam , waar hij der regering zeer onwelkom was. BREDERODE vertoefde aldaar
tot dat hij vernam , dat prins WILLEM
voornemens was het vaderland te verlaten , om zich naar zijne Duitsche staten
te begeven , ten einde ALVA'S wreedheid
te ontgaan , en middelen tot 's lands ver
te beramen. De regering van Arn--losing
sterdam schoot BREDERODE 8000 gulden
voor, en was blijde dat hij de stad verliet. BREDERODE vertrok naar Emden , en
vervolgens naar Reckelinghausen , alwaar
hij den 16 Februarij 1568 overleed.
(VAN KAMPEN , Karakterkunde der vaderlandsche geschiedenis).

BRANDT , (SEBASTIAN) , werd in 1458
te Straatsburg geboren , studeerde te Bazel
in de regten , en beoefende vlijtig de
klassieke schrijvers. Tot hoogleeraar in de
beide regten benoemd , werd hij door
zijne voorlezingen een der invloedrijkste
mannen dezer hoogeschool. Door aanbeveling van GEILER VON KAISERSBERG , verkreeg hij in 1501 te Straatsburg het ambt
van regtsconsulent , en twee jaren later
dat van kanselier. Keizer MAXIMILIAAN benoemde hem tot zijnen raad en tot paltsgraaf.
Als dichter heeft men van hem , behalve
zijne talrijke Latijnsche gedichten , eene
Hoogduitsche satire , getiteld : NVarrenschi fj`'
oiler das Schift' von IYarragonia , waarin
hij de ondeugden en dwaasheden zijner
eeuw als narren voorstelt , die in 13
kapittels of scheepsladingen van vernuft
en scherts , met vrijmoedigheid worden
getuchtigd. Dit werk is in bijna alle EuroBREDOW, (GABRIÉL GOTTFRIED) ,
pesche talen overgebragt. Nog voor weinige jaren verscheen van hetzelve eene werd den 14 December 1733 , van arme
nieuwe uitgave door A. W. STROBEL , niet ouders te Berlijn geboren , en heeft zich
als geschiedschrijver eenen eervoller naam
het leven des dichters (Quedl. 1838) .
BRANTOME , onder welken naam ge- verworven. Hij bezocht het Joachimsthawoonlijk de Fransche schrijver PIERRE DE Ier Gymnasium , onder MEIEROTTO , die de
uitstekende talenten des jongelings opmerBOURDEILLES , als abt van Brantome , wordt
aangeduid , sproot uit een oud adellijk kende , hem voorthielp. Aanvankelijk stugeslacht , en werd omstreeks het jaar deerde bij te Halle in de godgeleerdheid,
1527 te Perigord geboren. Hij diende doch weldra legde hij zich vooral op
met roem in het leger , werd kamerheer de oudheidkunde toe. In 1794 werd hij
van KAREL IX en HENDRIK III , en stierf medelid van het Pedagogisch Seminarium,
den 15 Julij 1614 op zijn landgoed Bi- door GEDIKE bestuurd , en in 1796 , door
bemiddeling van voss , leeraar aan de
chemont. Zijne Mémoires over zijne tijd
menigmaal herdrukt , beslaan-genot, school te Eutin in Holstein. In 1804 ging
vijftien deelen, waarin met levendige kleu- hij als professor in de geschiedenis naar
ren de verbasterde zeden der beide ge- Helmstedt , en Iater naar Frankfort aan
slachten worden geschilderd , zonder dat den Oder , en ini 1811 naar Breslau. Na
de schrijver als hoveling Benige af keuring een smartelijk lijden , stierf hij den 5
doet blijken ; integendeel , het schijnt September 1815 in laatstgenoemde stad.
nimmer bij hem op te komen , dat man BREDOW was een geleerd en werkzaam
of vrouw zich door losbandigheid en on- man. Onder zijne werken tellen wij
tucht kan onteeren. Intusschen zegt DE Handbuch der alten Geschichte , Geographie and Chronologie ; Untersuchungen
BARANTE, dat BRANTOME als de aanlokkend ste en nuttigste der nieuwere geschied- fiber einzelne Gegenstdnde der alten Geschrijvers is aan te merken , zijnde zijne schichte , Geographic and Chronologie;
verhalen Bene getrouwe schildering van Merkwurdige Begebenheiten aus der al/gede eeuw waarin hij leefde. In liet Pan- meinen H'eltgeschichte; Umstundliehe Erzdh1!
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BREGUET—ERENNUS.

lung der nzerku►urdigsten Begebenheiten aus
der allgemeinen Weligesehiehte , en Historische Tabellen , zijnde eene reeks van
chronologische tafels , waarin de voornaamste gebeurtenissen uit de geschiede.
nis der verschillende landen der wereld
in gelijktijdige orde , door middel van
parallelle kolommen , worden vermeld.
Dit werk beleefde veelvuldige uitgaven,
is telkens verbeterd en vermeerderd , en
wordt door sommigen beschouwd , als gemakkelijker en duidelijker ter raadpleging
dan de Atlas historique van LE SAGE (LAS
CASES). Ook schreef BREDOw eene Chronik
des 19 Jahrhunderts , waarin hij over de
magt van NAPOLEON , toen op het hoogste
toppunt , met eene stoutmoedigheid sprak,
welke hem onder de vrijheidlievende Duit
-schern
naam verwierf.
(KUNiscII, BREDOW's

Leben and Schriften).

BREGUET , (ABRAHAM LOUIS) , een

voortreffelijk Fransch werktuigkundige ,
werd den 10 Januarij 1747 te Neufchatel
geboren. Zijne familie was , ten gevolge
der opheffing van het edict van Nantes,
uit Frankrijk geweken. De jonge BREGUET
werd bij een' horlogiemaker te Versailles
in de leer besteld , en muntte weldra boven alle gezellen uit. Hij bragt de kunst
om uurwerken te maken tot grootere
volkomenheid , en beoefende met veel geluk de werktuig- en natuurkunde. Hij ver
eerst dubbele astronomische-vardigebt
uurwerken , dubbele chronometers , zeehorlogiën , sympathetische slingeruurwerken, metalen thermometers, enz., en ver
telegrafen. Even als in Frankrijk,-betrd
waar hij als werktuigkundige bij de marine
werd aangesteld , genoot hij ook buiten
's lands , namelijk in Engeland, den roem
van een' der uitstekendste wiskundige geniën van den nieuweren tijd te zijn.
(Dictionary of Biography).
BREITKOPF, (JOHININ GOTTLOB
IMMANUEL) , een der voortreffelijkste

Duitsche boekdrukkers en lettergieters ,
werd den 23 November 1719 te Leipzig
geboren. Zijn vader, een boekdrukker,
boekhandelaar en lettergieter , zag liet
ongaarne , dat de jonge BREITKOPF zich
aan de wetenschappen toewijdde en de
academische loopbaan betrad. Na volbragte
studiën zag hij zich verpligt , zijnen vader
in diens drukke bezigheden te ondersteunon ; echter bleef hij zich in de wiskunde
oefenen , zonder daarbij te vermoeden ,
dat zelfs de wiskunde hem tot de boek
zoude terug voeren , en hem-druknst
in dit vak van zulk een groot nut kon
zijn. Het vernuftige denkbeeld van DURER,
om de figuren der letters wiskunstig te
berekenen , ten einde haar een' geëven-

redigden en sierlijken vorm te geven ,
vond bij hem ingang. Door aanhoudende
pogingen werd hij als ware het de hersteller der typographische kunst in Duitschland. Ook is men hem de kunst ver
om muzijk met beweegbare-schuldig,
noten te drukken. Naderhand beproefde
hij landkaarten met beweegbare letters te
drukken , en gaf daarvan proeven , ten
bewijze der mogelijkheid. Immer bezield
om zijne kunst te volmaken , sneed en
goot bij losse figuren , om daarmede Chinesche letters zamen te stellen. De paus
wenschte hem met zijne vinding geluk,
de academie van Parijs juichte hem toe;
doch in weerwil van dit alles , gelooft
men dat geen Chinees zijn drukwerk zou
hebben kunnen lezen. Wijders gelukte
het hem , de specie , waarvan de letters
worden gegoten , te verbeteren en haar
meer hardheid te geven , alsmede het
smelten en gieten te vereenvoudigen , en
de drukpers doelmatiger in te rigten.
BREITKOPF , algemeen als een regtschapen
man geacht en geëerd , overleed den 28
Januarij 1794. Onder de werken , die
BREITKOPF geschreven heeft, vinden wij
vermeld : iiber die Geschichte der Er findung der Buchdruekerkunst , waarin hij
voor de eer van zijn vaderland ijvert;
Bibliographie and Bibliophilie , en tegen
het einde zijns levens werkte hij aan eene
Buchdruckergeschichte , welke onvoltooid
is gebleven.

Woordenboek van kunsten en wetenschappen).

(NIEUWENIIUIS ,

BRENNUS , de gelatiniseerde naam van
het Celtisch brenin , ( koning). Er zijn
twee personen van dien naam in de geschiedenis . bekend.
1. De eerste is de held eener oude
Romeinsche legende , over den inval der
Galliërs in Italië en hunnen optogt naar
Clusium en Borne. In het verhaal , hetwelk DIODORUS daarvan geeft , wordt de
naam van BRENNUS niet gemeld, doch LIviUs noemt hem regulus Gallorum , (aanvoerder der Galliërs) . Toen hij voor Clusium kwam , riepen de inwoners de
Romeinen te hulp. Er viel aan de oevers
der Allia een slag voor , waarin de Romeinen het onderspit delfden. De naam
der Allia bleef sedert bij de Romeinen in
afschuw. De stad Rome werd uitgeplunderd en verbrand ; en zonder het heldhaftig gedrag van MANLIUS zou het kapitool
bemagtigd zijn geworden. Eindelijk, door
hongersnood en pest gedwongen , namen
de Romeinen aan , om den Galliërs duizend ponden goud te geven, op voorwaarde
dat zij Rome en haar grondgebied zouden
ontruimen. De gemeensman SULPICIUS be-

BREUGEL—BRINDLEY.
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schuldigdo BRENNUS van bedrog , die dade-

snaak) geheeten werd. Ook schilderde hij
lijk zijn zwaard en zijnen gordel in de landschappen en Benige historie-stukken.
schaal wierp , uitroepende : a Vee den Hij liet twee zonen na , JAN en PIETER,
« overwonnenen ! » De dictator CAMILLUS die insgelijks in de schilderkunst hebben
kwam op dit hagchelijk oogenblik met uitgemunt.
zijne krijgsmagt toesnellen , vernietigde
(HoUBRAKEN, Levens der schilders; NIEUde capitulatie , en beval dat men zich
WENIIUIS , Woordenboek van kunsten
tot den strijd zou gereed maken. De Galen wetenschappen).
liërs werden verslagen , en niemand hunBREUGEL, (JAN) , werd omstreeks
ner bleef er over, om de nederlaag te 1589 te Brussel geboren. Volgens som
verkondigen. De dagteekening van het
verloor hij zijn' vader zeer-migebrtn
innemen van Rome wordt door NIEBUUR jong , en werd door zijne grootmoeder ,
gesteld in het jaar 382 v. c.
de weduw van PIETER KOEK , opgevoed ,
2. Een koning der Galliërs , die in het van wie hij met lijmwaterverw leerde
jaar 279 v. C. eenen inval deed in Ma- schilderen ; naderhand kreeg hij onderrigt
cedonië, met eene magt van 150,000 man in het schilderen met olieverw van PIETER
voetvolk en 10,000 paarden. In Grieken- GOEKINDT. Waarschijnlijker nogtans is het,
land doorgedrongen , trachtte hij den tem
dat hij het eerste onderwijs in de kunst
Delphi te plunderen. Hij leverde-pelvan genoten heeft van zijnen vader , zoo als
verscheidene gevechten , verloor vele dui- uit zijne werken zou kunnen blijken.
zenden manschappen , en ontving zelf Aanvankelijk bepaalde hij zich tot het
verscheidene wonden. In wanhoop en schilderen van bloemen, doch gedurende
raad ten einde , riep hij zijne krijgsbevel- zijn verblijf in Italië, begon hij landschap
hebbers te zamen , en begeerde dat men
te schilderen , welke hij met kleine-pen
hem en al de gekwetsten zonde dooden, keurig uitgevoerde figuren stoffeerde. Er
de wagens verbranden , met allen spoed bestaan onderscheidene stukken , waarin
huiswaarts keeren , en CICUORIUS tot ko- RUBENS de beelden en JAN BREUGEL de
ning kiezen. In eene vlaag van bedwel- landschappen , bloemen , dieren , ja zelfs
ming echter, doodde hij zich zelven.
insekten heeft geschilderd Door voortge(DhODORUS SICULUS) .
zette studie en aanhoudende vlijt , ver
BREUGEL , (PIETER) , een boeren BREUGEL een goed vermogen , en-garde
zoon , werd in het dorp Brengel , in de leefde op eenen deftigen voet. Vooral
nabijheid van Breda , geboren. Hij oefende onderscheidde hij zich van zijne kunstzich in de schilderkunst onder PIETER KOEK broeders door eene kostbare kleeding,
van Aalst , wiens dochter hij later huwde. waarom hij de fluweelen BREUGEL genoemd
Hij bezocht Frankrijk en Italië , en maakte werd. Men gist dat hij omstreeks het
onder weg vele schetsen , inzonderheid van jaar 1642 is overleden.
Zwitsersche gezigten. Uit Italië terug ge(ANDRÉ FELIBIEN , Dialogues sur la vie
keerd , vestigde hij zijn verblijf te Antet les ouvrages des peintres) .
werpen , en werd in 1551 lid van de
BREUGEL , (DIETER), de andere zoon
schilderacademie dier stad. Op het punt van PIETER BREUGEL den ouden , was een
staandé van te trouwen , liet hij zijne uit
leerling van GILLES CONING5L00. Hij schil
varen , omdat zij de gewoonte-verkon
bij voorkeur geesten , spoken en-der
had van te liegen. Later trad hij in liet duivels , en werd daarom de helsche bij
huwelijk met de dochter van zijnen voor
Echter moest hij in de kunst-genamd.
meester , en ging zich nu in-maligen voor zijnen vader en broeder onderdoen.
Brussel vestigen , waar zij woonde. Ter(A.NDRÉ FELIBIEN , Dialogues sur la vie
wijl hij , op last der overheid van Bruset les ouvrages des peintres).
sel, bezig was met het schilderen van
BRIDAINE , (JACQUES) , een Fransch
een gezigt op het kanaal , dat met de geestelijke , in de nabijheid van Uzes , in
Schelde gemeenschap heeft , werd hij door 1701 , geboren , was beroemd door zijne
zijne laatste ziekte aangetast. Toen hij op welsprekendheid en onvermoeiden ijver,
zijn sterfbed lag, liet hij door zijne vrouw om overal door gansch Frankrijk het woord
verscheidene schilderstukken , die de eer
Gods te verkondigen. Gedurende zijn lekwetsten , verbranden. Het ge--barheid ven ondernam hij twee honderd zes en
boorte- en sterfjaar van dezen schilder vijftig reizen door liet rijk , zoodat er
zijn onbekend. Hij schilderde vooral grap
naauwelijks één dorp was , waar hij niet
onderwerpen , zoo als spookverschij--pige zijne talenten ten toon spreidde. Zijne
ningen , helsche vertooningen , bruiloften, geestelijke gezangen hebben zeven en
boerengezelschappen , kermissen en veler- veertig uitgaven beleefd. Hij stierf in 1767.
lei snakerijën en potsen , waarom hij ge(Dictionary of Biography).
woonlijk PIETER DEN DROL (drole , aardige
BRINDLEY, (JAMES) , werd in 1716
luk
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BRINVIL—BRIOT.

Thornsett , in het Engelsch graafschap
Derby , geboren ; hij ontving slechts eene
zeer middelmatige opvoeding. Tot op den
ouderdom van zeventien jaren was hij bij
den landbouw , en kwam toen in de leer
bij eenen molenmaker , BENNET , die bij
Macclesfield woonde. Deze man , gewoonlijk op ver afgelegene plaatsen moetende
werken , bleef de jeugdige BRINDLEY te
huis , en kreeg slechts zeer onbepaalde
aanwijzing boe hij , hetgeen hem te doen
werd gegeven , moest verrigten. Deze
omstandigheid echter ontwikkelde zijne
krachten en - zijnen vindingrijken geest.
Dikwijls verbaasde hij zijnen meester met
hetgeen hij gedaan bad. Eens dat BENNET
aangenomen had , om eene nieuwe soort
van papiermolen te maken , liep het gerucht dat bij niet in staat was de machinerie daar te stellen , en aan het gesloten
contract te voldoen. BRINDLEY zulks vernomen hebbende , begaf zich , zoodra hij
zijnen wekelijkschen arbeid afhad , naar
den bedoelden molen , bezigtigde de machinerie , en bereikte, na eene wandeling
van zestien uren , tijdig genoeg zijn huis,
om 's Maandags morgen weder aan het
werk te gaan. Hij had opgemerkt dat
RENNET in sommige dingen had gedwaald,
en stelde hem in staat zijne misslagen te
verbeteren , on alzoo in allen deele aan
zijne verpligting te voldoen. Toen zijne
leerjaren om waren , begon BRINDLEY voor
eigene rekening te werken , doch bij bepaalde zich niet alleen bij het molenma ken. In 17 52 vervaardigde bij een ver
werktuig , om eenige koolputten-betrd
te Clifton , in Lancashire , droog te maken. Dit werktuig werd in beweging gebragt door een rad , dertig voet beneden
de oppervlakte , en het water , hetwelk
het rad deed ronddraaijen , kwam voort uit
de rivier Irwell, door een' onderaardschen
gang van 660 Engelsche ellen (yards) . In
3755 werd hij aangezocht om reen gedeelte
der werktuigen voor eene zijde-fabriek te
vervaardigen ; hij volbragt deze taak met
lof , en verwierf daardoor eenen wel ver
roem. In 1756 vervaardigde hij-dien
Beene stoommachine te Newcastle-underLyne , welke de helft der vroeger benoodigde brandstoffen spaarde. De hertog VAN
BRIDGEWATER noodigde hem in 1759 uit ,
om een kanaal van Worsley naar Manchester daar te stellen. Toen BRINDLEY
plan had , om dit kanaal door middel
+eener waterleiding over de bevaarbare rivier Irwell te leiden, merkte een vermaard
ingenieur daarop spottende aan : « Ik heb
« wel gehoord van kasteelen in de lucht,
R maar ik heb er nog nergens zien bou-

Dit werktuig schijnt echter veel vroeger
door BRUCHET uitgevonden en zoo wel in
Engeland als in Frankrijk in gebruik geweest te zijn. Men kan alzoo BRIOT al-

* wen. s Be stoutmoedige ontwerper vol-

leen de eer toekennen , dit werktuig , -se-

te

voerde echter gelukkig zijn plan. Voortaan was hij onvermoeid bezig met het
maken van kanalen , onder welke vooral
in aanmerking komen de Grand Trunk,
Birmingham , Droitwieh en Chesterfield.
Wanneer BRINDLEY met eenige moeijelijkheden had te kampen , sloot hij zich zelven op , en zocht en vond dan de middelen om ze te overwinnen. Soms lag
hij drie dagen te bed ; doch zoodra hij
opstond , bragt hij , zonder teekening of
model, terstond zijne plannen ten uitvoer.
Eene uitterende koorts sleepte hem den
27 September 1772 , in den ouderdom
van zes en vijftig jaren, ten grave.
(PHILLIPS'S History of inland navigation).
BRINVILLIERS, (MARIE MADELAINE,

markiezin van) , eene vrouw die door hare
misdaden berucht is geworden ; zij was
de dochter van DREUX D'AUBRAY, genoot
eene zorgvuldige opvoeding , en huwde
den markies DE BRINVILLIERS. De beide
echtgenooten voerden eene hoogst verkwistende leefwijze , en hadden tot huisvriend
den ritmeester JEAN BAPTISTE DE GODIN,
heer van St. Croix, die de giftmengkunst
van den beruchten Italiaan EXILI in de
Bastille geleerd had. ST. CROIx deelde zijn
geheim aan MARIE MADELAINE mede , die
haren vader , hare beide broeders en hare
zusters vergiftigde , om het gansche vermogen van hare familie magtig te worden , en hare buitensporige leefwijze te
kunnen volhouden. Ook vergiftigde zij
hare kamenier , en meer andere personen
harer omgeving , benevens verscheidene
zieken in de hospitalen, die zij , onder
voorwendsel van hen te troosten en hun
lijden te lenigen , vergift toediende , om
de uitwerking daarvan gade te slaan. Zij
vergiftigde meermalen haren echtgenoot,
die echter door ST. cRolk door tegengift
werd gered , uit vreeze dat hij het boosaardige wijf zou moeten huwen. Eindelijk
werd zij in 1676 gevat , op de pijnbank
gebragt , onthoofd en verbrand. Schoon
zij zelfs in hare laatste oogenblikken met
de geestelijkheid spotte, beschouwde het
domme gemeen haar als eene heilige,
wier beenderen als reliquiën werden ver-

eerd. (Nouvelle Biographic classique.)
BRIOT , (NICOLAS) , een Fransch graveur van de munt , onder LODEWIJK XIV ,
wien zijne landgenooten beschouwen als
den uitvinder der balans-pers , welke in
het munten den hamer heeft vervangen.

BRISSON —BRITAN.
dert lang in onbruik geraakt , weder in
gebruik te hebben gebragt.
(Dictionary of Biography) .
BRISSON, (BARNABÉ) , werd te Fontenay-le-Courte geboren , en behoorde tot
een geslacht , uit hetwelk onderscheidene
leden zich als pleitbezorgers hadden beroemd gemaakt. BRISSON legde zich ook
op de regtsgeleerdheid toe , en kwam tot
hooge waardigheden. In 1575 werd hij
's konings advocaat , vervolgens staats kanselier en eindelijk president à mortier
in 1583. Koning HENDRIK III was gewoon
te zeggen , dat geen koning zich kon beroemen, zulk een' geleerd man te bezitten als BRISSON. Hij vertrouwde hem ver
zendingen , onder anderen bij-scheidn
koningin ELIZABETH van Engeland. Ook
belastte hij hem met het bijeen verzamelen en uitgeven van alle ordonnantiën,
zoo van zijne voorgangers als van zich
zelven. Zij verschenen in 't licht onder
den titel van Code de HENRY III , roi de
France et de Pologne , rédigé en ordre
par messire BARNABÉ BRISSON , fol. 1587 ,
later met bijvoegsels herdrukt onder DEN-

maakt , werd den 30 April 1123 te Fontenay-le-Comte , in Poitou , geboren. Onder REAUMUR opgeleid, vatte hij eene
liefde op voor de natuur - wetenschappen ,
welke hem slechts met het leven verliet.
Hij moet spoedig ongemeen groote vorderingen gemaakt hebben , want wij vinden
hem opgegeven als onderwijzer in de natuurkunde en natuurlijke geschiedenis van
de kinderen van Frankrijk en als koninklijken Censor. Hij werd lid van de Academie der Wetenschappen en van het Instituut, en volgde den abbé NOLLET op,
in den leerstoel voor de natuurkunde aan
het collegie van Navarre. De regering
belastte hem met de. zorg , om verscheidene openbare gebouwen van bliksem -afleiders te voorzien. De dood overviel hem
den 23 Junij 1806 te Broissi , bij Versailles , in den ouderdom van acht en
dertig jaren ; doch eenige maanden vóór
zijn overlijden was hij een droevig voorbeeld , dat het ligchaam soms de verstandelijke vermogens overleeft. Een aanval
van beroerte had al zijne denkbeelden
verstoord en hem van alle kundigheden ,
DRIK IV , door LE CARON , 1609 , en ge- welke hij met zoo veel inspanning had
woonlijk Code Henri genoemd. BRISSON verworven , beroofd , zoodat zelfs de Franwas zeer gemeenzaam met de oude schrij- sche taal uit zijn geheugen was gewischt.
vers, en verscheidene verdienstelijke wer- Als een pijnlijk , doch treffend bewijs van
ken waren de vruchten zijner studiën. de duurzaamheid der vroegste indrukken,
liet einde van BRISSON was hoogst onge- welke de kinderlijke geest ontvangt,
lukkig. Toen IENDRIK III zich in 1588 wordt verhaald, dat zijne eenigste heringenoodzaakt zag Parijs te verlaten , bleef neringen in zijnen treurigen toestand beBRISSON achter , in de hoop eene verzoe- stonden in eenige weinige woorden der
ning tusschen den koning en het volk landtaal , welke hij van zijne min gehoord
tot stand te brengen. Na den moord der en nagestameld had. Zijne werken zijn
talrijk. Onder de voornaamste telt men
GuISEN werd hij in Januarij 1589 president
van het parlement , in plaats van DE IIAR- zijne beschrijving der vogelen, en eene
LEY , dien men gevangen had gezet. Bnis- verhandeling over de specifieke zwaarte
SON nam deze waardigheid aan, om zijn der ligchamen. Het eerste verscheen in
leven en dat zijner vrouw niet op het 1760 te Pars , in 6 deelen , 4to. ,
spel te zetten. De bovendrijvende partij in het Latijn en Fransch. Het tweede
(de zestienen) wantrouwde hem echter, onder den titel van : Pésanteur spéci fiique
en vermoedde dat hij koning HENDRIK IV des corps, werd in 1787 in kwarto uitin het geheim begunstigde ; zij maakte gegeven.
van de afwezigheid van den hertog van
(Dictionnaire historique et bibliographique ; Penny Cyclopaedia) .
Mayenne gebruik , om BRISSON uit den
weg te ruimen. Hij werd , met twee anBRITANNICIIS , zoon van keizer CLAUdere raadsheeren , den 15 November 1591 DIUS en diens gemalin , MASSALINA , werd
des morgens ten 9 ure gevat , en reeds op den 11 Februarij 42 jaren na CIIRISTUS
om 11 ure van dienzelfden morgen hing geboren , op den twintigsten dag na de
BRISSON aan de galg. De hertog van Ma- troonsbeklimming zijns vaders , en heette
yenne te Parijs terug gekomen , liet vier aanvankelijk TIBERIUS CIPAUDIUS GERMANICUS ,
van de hevigste belhamels van de factie welke naam ter eere van de naastvolgende
verovering van Britannië in dien van
der zestienen ophangen.
BRITANNICUS werd veranderd. Als eerstge(De THOU ; Discours sur la mort du pré
BRISSON , par DENYSE DE VIGNY,-sident boren zoon was hij de regtmatige erfgenaam des troons , maar CLAUDIUS liet zich
sa veuve , Paris , 1595) .
door zijne tweede gemalin , de heerschBRISSON, (MATHURIN JACQIIES) ,
wiens zoölogische en philosophische wer- zuchtige AGRIPPINA , overhalen , om haren
ken zijnen naam hebben beroemd ge- zoon uit het eerste huwelijk, aauo , tot
,

,
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BRITTGN—BROCKLES.

zijtin opvolger te benoemen. Toen de hij zijne steenkolen op straat uitriep , gaf
zwakke CLAUDIUS de schanddaden van AGRIP- hij in zijne nederige woning concerten,
PINA. begon te doorgronden , werd zijn
welke door onderscheidene uitstekende
dood door haar bespoedigd , en NERO tot kunstenaren en lieden van aanzien werkeizer uitgeroepen. Later echter bedreigde den bijgewoond. Ook was BRITTON een
AGRIPPINA haren zoon, die niet verkoos in
liefhebber der scheikunde en een verzaalles haren wil te volgen , BRITANNICUS op melaar van boeken en zeldzaamheden. Hij
den troon te plaatsen. NERO nam nu bet stierf in 1714 van schrik. Een omgekochte
besluit , BRITANNICUS door vergift om te buikspreker had den armen muzikalen
brengen. Hij ontbood de beruchte gift- koopman in steenkolen , met eene stem
mengster LOCUSTA , die hem beloofde een' als uit den hemel komende , aangekongiftdrank te maken , welke zoo schielijk digd , dat zijn einde nabij was. BRITTON
zoude dooden als zijn zwaard. Volgens was daarop terstond naar bed gegaan , en
Bene oude gewoonte aten de jonge lieden overleed binnen weinige dagen.
van het keizerlijk huis , met andere adel
(Dictionary of Biography ; Woordenboek
kinderen , in tegenwoordigheid bun--lijke
der Zainenleving).
ner oudere bloedverwanten. BRITANNICUS
een' dezer maaltijden bijwonende , werd,
BROCKLESBY, (RICHARD), de eenige
als volgens gebruik , door eenen voorproe- zoon van RICHARD BROCKLESBY , Esq. , van
ver bediend , en liet vereischte alzoo eene Cork , werd den 1I Augustus 1722 te
fijn gesponnene list , om het snood opzet Minehead , in het graafschap Sommerset,
te volvoeren , zonder dat tevens de voor geboren. Hij studeerde te Edinburg , en
stierf , waaruit gewis vermoeden-proev vervolgens te Leyden , waar hij , onder
van vergiftiging moest ontstaan. Men reikte den beroemden GAUBIUS , in Junij 1745,
daarom BRITANNICUS eenen niet vergiftigden tot doctor in de medicijnen werd bevor
drank toe , die reeds geproefd was , en derd. Zijne dissertatie De saliva sang et
toen hij zeide, dat de drank te heet was, morbosá werd te Leyden , 1745 , in kwarto
werd er het vergift met koud water in- gedrukt. Hij zette zich als geneesheer te
gedaan. Zoodra BRITANNICUS den beker had Londen neder, en daar het inkomen , hetgeledigd , verloor bij het gebruik van welk zijn vader hem jaarlijks toekende, bezijne ledematen , zijne spraak en zijnen krompen was, en zijne practijk aanvankelijk
adem. BRITANNICUS werd nog in denzelf- gering , regelde hij zijne uitgaven naauwden nacht begraven , wijl reeds alles voor keurig naar zijne inkomsten , zeggende,
de lijkplegtigheid beschikt en zelfs de dat hij nimmer zou dulden , zich aan bebrandstapel op het Veld van Mars (Cam- hoeften te gewennen , die niet met zijn
pus Martius) onder eene verschrikkelijke vermogen overeenstemden. In hetzelfde
regenbui was opgerigt. De giftdrank, zegt jaar gaf hij eene verhandeling in 't licht
f UETONIUS , door LOCUSTA bereid , werd
over de sterfte van het hoornvee , Essay
eerst beproefd op een . geitenlam, hetwelk concerning the mortality of the horned
binnen den tijd van vijf uren stierf. Doch cattle , 8vo. , 1746 , waarmede hij veel
zulks NERO veel te lang durende , bereidde roem behaalde. In 1758 werd hij tot
LOCUSTA een , zóó sterk werkend vergift,
geneesheer bij het leger aangesteld , en
dat een jong varken daaraan oogenblikke- was , gedurende den meesten tijd van den
lijk stierf. Dio CASSIUS verhaalt , dat het zevenjarigen oorlog , in Duitschland , waar
aangezigt van BRITANNICUS , door het ver- hij zich door zijnen ijver , zijne kunde en
gift wankleurig geworden , op bevel van menschlievendheid onderscheidde. VervolNERO , met pleisterkalk werd bedekt , doch
gens zette hij zich andermaal in Londen
dat de stortregen , die gedurende de lijk - neder , en had zich weldra in eene uitgestaatsie viel , de pleister afspoelde , en de breide practijk te verheugen.
;misdaad openbaar maakte.
In weerwil van zijn vredelievend karakDe noodlottige geschiedenis van BRITAN- ter , werd hij echter met Sir JOHN ELLIOT
NICUS heeft RACINE de stof geleverd voor
in een tweegevecht gewikkeld ; doch dit
een treurspel , hetwelk de Franschen on- duël liep gemakkelijk af , want de seconder de meesterstukken van hun drama danten hadden zorg gedragen , dat de
rekenen.
beide strijders zich op zulk eenen afstand
(TACITUS , Annal. XII. XIII; SUETONIUS ,
van elkander bevonden , dat , al hadden
Nero No CASSIUS) .
de kogels ook hun doel bereikt, zij onBRITTON, (THOMAS), in 1654 te mogelijk Benig letsel zouden hebben kunHigharn Ferrer8 geboren , werd , uit hoofde nen toebrengen.
van zijn beroep en smaak voor de muzijk,
Daar BROCKLESBY'S ingetogene leefwijze
(le muzikale koopman in steenkolen (the hem voor verlegenheid had behoed , toenmusical armall coal man) genoemd. Schoon hij arm was , zoo stelde zij hem in staat,
-

;

BROEKE--Ii1tOEKIIUI .
om de armen ruim te bedenken , toen hij
trieer vermogend werd. Hij had altijd op
zijne lijst twee of drie weduwen, die hij
eenig jaargeld toestond , en op den drie
maandelijkschen vervaldag bij zich aan
tafel noodigde. Hij maakte aan EDMUND BURKE
een legaat van 1000 pond sterling, doch
bedenkende , dat BURKE wel vóór hem zou
kunnen sterven , zoo als wezenlijk ook
gebeurde , keerde hij hem dit legaat terstond uit , ut pignus amicitiae , en het
werd ook als zoodanig door zijnen doorluchtigen vriend aangenomen. Dr. BROCKLESBY
stierf den 11 December 1797, nadat hij
dien dag de weduwe van EDMUND BURKE te
Beaconsfield had bezocht. Hij heeft eenige
geneeskundige werken , alsmede eene ver
ouden , ge--handeligovrmuzjk
schreven.

(Penny C yclopaedia) .

BROEKE , (PIETER VAN DEN) , werd

in 157 5 te Antwerpen geboren , en vertrok in 1613 naar de Indiën , alwaar hij ,
in de dienst der Nederlandsche Oostindische Compagnie , door moed en bekwaam.
held uitblonk. Toen hij , bij afwezigheid
van den gouverneur -generaal JAN PIETERSZ.
KOEN het bevel voerde over eene sterkte
in Jacaira op Java , trof hij met den
vijand een bestand , om alles te laten zoo
het was tot de terugkomst van KOEN. De
koning van Jacatra , door de Engelschen
aangestookt , wist VAN DEN BROEKE , onder
schijn van vriendschap, aan zijn hof te
lokken , en zoodra hem dit gelukt was ,
werd VAN DEN BROEKE zwaar mishandeld en
gedwongen , om, met den strop om den
hals , zich naar het Hollandsche kasteel te
begeven , en de bezetting tot overgave te
vermanen. Schoon met den dood bedreigd,
spoorde hij haar aan , om moedig vol te
houden ; men sleurde den onverschrokken
held weder naar de gevangenis , en voerde
hem 'vervolgens naar Bantam , waar hij
door KOEN , die overal op den vijand zegepraalde , verlost werd. De wakkere VAN
DEN BROEKE ondersteunde nu KOEN kracht
vestigen en uitbreiden van-daigljknhet
ons gezag op Java , en in hoedanigheid
van Directeur der Nederlandsche Oostindische maatschappij bewees hij haar in
Arabië en Perzië de gewigtigste diensten.
Het eerste schip van Suratte , dat ooit
naar Nederland stevende , werd door VAN
DEN BROEKE herwaarts gezonden.
(VAN KAMPEN ,

De Nederlanders buiten

Europa) .
BROEKHUIZEN , (JOAN VAN), ook

genaamd , een vermaard Nederlandsch dichter en letterkundige , werd den 20 November 1649 te

Wel JANUS BRoUKnUSlUS
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Amsterdam geboren. Zijne grootmoeder,
, werd door de Spaan
sche inquisitie ter dood veroordeeld , als
aan de beeldstormerij deel genomen te
hebben. Vroeg zijnen vader verloren heb
werd BROEKIIUIZEN door zijnen oom-bend,
opgevoed , die hem , onder het opzigt van
den geleerden ADRIANUS JUNIUS de Latijnsche taal liet loeren. BROEKIIUIZEN maakte
hierin zulke groote vorderingen , dat hij
op de verheffing van den heer GILLES VAL
tot burgemeester van Amsterdam-KENIR
een Latijnsch gedicht vervaardigde , hetwelk, boven de proeven van al zijne
medescholieren uitmuntende , waardig werd
gekeurd dien verdienstelijken burgervader
te worden aangeboden. Gaarne zoude
BROEKIIUIZEN de academische loopbaan zijn
ingetreden , doch zijn oom bestelde hem
bij een' apotheker , in welk beroep hij zoo
weinig smaak vond , dat hij weldra tot de
krijgsdienst overging , en tot vaandrig
werd bevorderd. Intusschen oefende hij
zijnen dichterlijken geest , en bragt lettervruchten voort , die hooge goedkeuring
verwierven. Hij woonde onderscheidene
veldtogten bij , en ook in 1674 , onder
den admiraal DE RUITER , oenen zeetogt
naar de Westindische eilanden. Op do
hoogte van het eiland Dominica bragt hij
den vier en veertigsten harpzang van
DAVID in Latijnsche verzen over , en
dichtte zijnen CELADON , of het verlangen
naar het vaderland. Toen hij in den herfst
deszelfden jaars te Utrecht kwam , maakte
hij met verscheidene letterkundige mannen , inzonderheid met GREVIUS , kennis ,
en gaf eene kleine verzameling uit van
Latijnsche gedichten , die door kunstminnaren op hoogen prijs geschat en ook in
het Nederduitsch vertaald werden. Kort
daarop werd hij als kapitein naar Amsterdam verplaatst , waar hij in 1639 al do
Latijnsche gedichten van SANNASARIUS in
het licht gaf. Ook de werken der Latijn.
sche dichters , PROPERTIUS en TIBULLUS verrijkte bij met geleerde aanmerkingen ,
waaruit zijne veelzijdige geleerdheid kenbaar werd. Na het sluiten van den Rijs
vrede , werd hij , met behoud-wijkschen
eerier behoorlijke jaarwedde , uit de krijgsdienst ontslagen. Nu besloot hij zijne dagen op liet land te eindigen , en vestigde
zich te Amstelveen , alwaar hij den 15 December 1707 overleed. In liet jaar 1767
vereerde de dijkgraaf van Amstelland ,
de heer ABRAHAM CALKOEN , zijne nagedachtenis met een sierlijk grafteeken. In
liet Biographisch Anthologisch en Critisch
Woordenboek van P. G. WITSEN GEYSBEL'K
vindt men eenige van BROEKIIUIZEN'S Nederlandsche geditllten , die door IIoocANNA VAN BLOCKBOVEN
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BROGNY---BIIOTIHERS.
in een deel 8vo. zijn bijeenverza-

meld.
Beknopte geschiedenis der
lVederlandsche letteren en wetenschappen).

(VAN KAMPEN ,

BROGNY , (JEAN DE) , was in zijne
jeugd varkenshoeder , en werd kardinaal.
Als Karthuizer monnik werd hij door CLEMENS VIII tot bisschop van Viviers benoemd , en naderhand met het purper
bekleed. Hij onderscheidde zich op het
concilië van Pisa en Constanz , en stierf
in 1426 , in den ouderdom van vier en
tachtig jaren.

(Nouvelle Biographie classique).

is een dier letlerkundige mannen, die , door toevallige
omstandigheden , gedurende zijn leven meer
werd geprezen dan hij verdiende , en na
zijnen dood zoo geheel in vergetelheid
geraakte , dat men zou kunnen zeggen,
dat zulks even onverdiend was , bijaldien
middelmatigheid in dichtkunst en letterkunde niet zoo goed als van onwaarde
moeten beschouwd worden. Hij werd in
1706 geboren , en was de zoon van een'
Iersch geestelijke. Op het Trinity-Collegie
te Dublin was hij een kweekeling van Dr.
SHERIDAN , die hem met POPE en SWIFT in
kennis bragt. Ziet eerste dichtstuk , waar
BROOKE in 1732 optrad , getiteld :-med
Universal Beauty , werd zeer gunstig ontvangen. Nu schreef hij een treurspel
Gustavus Wasa , hetwelk eene staatkundige
strekking had , en gerigt was tegen den
eersten minister Sir ROBERT WALPOLE , Onder den naam van den dwingeland TROLLIO,
waarom liet door den commissaris van den j
schouwburg van het tooneel werd geweerd.
BROOKE gaf dit stuk echter in het licht ,
en won daarmede 1000 pond sterling.
Naar Ierland teruggekeerd , werd hij aan
als barak - meester , en overleed in-gestld
1783. Een zijner beste werken is de
Fool of Quality in vijf deelen. Dit zon
voortbrengsel is in het Fransch en-derling
Nederduitsch vertaald. Zijn tooneelarbeid
en andere geschriften beslaan vier deelen
octavo. In de laatste dagen zijns levens
BROOKE , (HENRY) ,

waren zijne verstandelijke vermogens zeer
verzwakt , waarvan zijne laatste lettervruchten de duidelijkste kenmerken dra+
gen. Het strekt intusschen BROOKE tot
eer , dat hij een der eersten is geweest,
die hunne stem verhieven tegen de strenge
strafbepalingen , welke destijds , zonder

verschooning , op de Roonlsch-Katholijken
'werden toegepast.
(CAMPBELL'S Specimens of English
BRONKHORST , (PIETER) , een

poets).

Neder landsch schilder, den 16 Mei 1588 te
Delft geboren , muntte uit in het schilde Ten van vergezigten van telepels en ker-

ken , gestoffeerd met keurig uitgewerkte
figuren. Op het stadhuis zijner vaderstad
bevindt zich van hem SALOMO'S eerste regt,
een voortreffelijk schilderstuk. Ook wordt
van hem geroemd een tempel , waar de
Heer JEZUS de koopers en verkoopers uit
Hij overleed den 21 Junij 1661. -drijft.
(HOUBRAKEN ,

Levens der schilders) .

werd in
1648 te Leyden geboren , en stierf in 1726
te Hoorn. Vroegtijdig zijnen vader verloren hebbende , bestelde zijne moeder
hem bij haren neef , een' pasteibakker te
Haarlem. Toen hij in dit beroep bedreven
was , zette bij zich te Hoorn neder , en
trad in het huwelijk. Intusschen woelde
er een smeulend kunstvuur in zijn' boezem , hetwelk hem , vermaakshalve , het
penseel deed opvatten. « Het beroep van
« pasteibakker , » zegt IIOUBRAKEN , « kan
«zeer wel met de kunst gepaard gaan ,
« omdat het beide lekkernijën zijn , het
« eene om den smaak , bet ander om het
« oog te streelen. » Hij schilderde in waterverw vogels en andere dieren , en wist
liet ligte en glansrijke der veêren ongemeen natuurlijk na te bootsen. Onze
dichter VOLLENIIOVE , verrukt over 's mans
kunstvermogen , roept in geestdrift uit :
BRONKHORST , (JOHANNES) ,

...... Dit 's geen schijn, 8 neen:
Natuurlijk leven hier de vogels;
Be klaauwen vatten waar ze op treên ;
be vlugheid rept zich van de 'singels;
Vergat het kunstpenseel geen tong,
Men hoorde hoe 't gevogelt' zong.
Waant iemand nu met olieverf
Dit zachte kunstwerk te verdooven ?
Dees waterverf, die nooit versterf,
Gaat kracht van olieverf te boven.
Nog hielp hiertoe geen meesters les,
Natuur alleen was leermeestres.
(HOUBRAKEN ,

Levens der schilders).

BROTHERS, (RICHARD). De geboorte
en vroegste jaren van BROTHERS zijn onbekend ; ook zou zijn verdere levensloop
onopgemerkt voorbijgegaan zijn , zoo de
ijlhoofdige droomerijën van dezen man
niet zulk een' grooten invloed op zijne
tijdgenooten hadden uitgeoefend , en dus
zamenhangen met de geschiedenis des
bijgeloofs zijner eeuw. RICHARD BROTHERS

diende verscheidene jaren als luitenant bij
de Britsche zeemagt , welke hij in 1789
verliet. Een verschil met de boeren der
admiralitet over zijne halve soldij ontwikkelde bet eerst dien trek van zijn karak.
ter , welke eindelijk in eene algeheele
zelfbegoocheling ontaarde. Ten einde de
bevoegdheid te hebben , om zijn pensioen
te ontvangen , moest hij eenen zeker in
eed afleggen. Hierover schreef hij een'
goed gestelden brief aan PIIILIP STEVENS,
Esq. , van de admiraliteit , in dato 9 Sep-

BROTHERS.

2I9

tember 1790 , welke destijds in den Pu- lijken aanhang. Terwijl het verstandigste
blic Advertiser verscheen. In dezen brief deel des volks den profeet belachte , walegt hij de onkieschheid bloot , van iemand
te noodzaken om te zweren , dat hij vrij
een' eed aflegt , waarmede hij zich-wilg
volstrekt niet kan vereenigen. De ongerijmdheid dezer gewoonte stelde hij zoo
duidelijk in het licht , dat de graaf van
Chattam het woord vrijwillig uit het formulier van den eed doorstreek. Dit vol
echter BROTHERS niet , die verlangde,-de
om van den ganschen eed ontslagen te
zijn ; eene inschikkelijkheid , welke hem
nimmer werd verleend.
Door den eed te weigeren , stierf hij
bijkans van honger , en werd eindelijk in
een werkhuis opgenomen. Deze ontberingen , zoo wel als vele andere , welke hij
later had te verduren , bewijzen , dat de
man geen bedrieger was , en anderen niet
meer dan zich zelven heeft misleid , zich
stellig overtuigd houdende , dat hij in
waarheid van den hemel eene zending had
ontvangen. Hij verzekert in een boek
hetwelk hij in twee deelen uitgaf, getiteld : A revealed knowledge of the prophecies and Times , etc. Londen , gedrukt in
liet jaar van CHRISTUS 1794 , (hetwelk door
alle klassen der maatschappij , zoo wel in
steden als in dorpen , gretig gelezen werd) :
« Het is , volgens gezigten en openbarin« gen , en door den Heiligen Geest , dat
* ik dit boek tot heil des menschdoms
«schrijf. Door te zeggen , dat dit dwaas« heid is , en ik een bedrieger ben ; dat ik
« van den duivel ben bezeten of buiten
a mijne zinnen , begaat men de gevaarlijke
« zonde van godslastering. »
BROTHERS dagteekent zijne eerste roeping
van het jaar 1790 , en sprak kort daarna
van zijne zending. Op den 12 Mei 1792
zond hij brieven aan den koning , de
staatsministers en den spreker van het
Huis der Gemeente, waarin hij te kennen
gaf, dat God hem had bevolen , om op
den 17 zich naar het parlements-huis te
begeven , en de leden , voor hun eigen
heil te waarschuwen , dat de vervulling
van het 7e hoofdstuk van DANIËL nabij
was. Op den 17 Mei vertoonde hij zich
inderdaad aan de deur van het Huis der
Gemeente , en had daar , volgens zijn
eigen zeggen , een slecht onthaal. Kort
daarna den dood des konings en de ver
dynastie voorspeld hebbende,-nietgdr
alsmede dat de kroon op hem zou overgaan , werd hij in Newgate gevangen gezet,
en aldaar wreedelijk mishandeld. Doch de
kerker dempte geenszins zijnen ijver. Zoodra hij in vrijheid was , hervatte hij met
nieuwe geestdrift , hetgeen hij zijne zen.
ding noemde , en kreeg tenen aanmerke,

ren er sommige aanzienlijke mannen , die
aan de goddelijkheid zijner zending geloofden. Verscheidene personen verkochten
hunne goederen , en maakten zich gereed
om den profeet naar Jeruzalem te vergezellen , waar hij in liet jaar 1795 moest
aankomen. Jeruzalem zou dan de hoofd
wereld worden , en in het jaar-stader
1798 , als wanneer de volkomen herstel
Joden moest plaats hebben , zou-lingder
hij als vorst der Joden worden geopenbaard en als heerscher over alle natiën,
welke waardigheid bij verkoos boven die
van president van den raad , of kanselier
van de schatkist , hem ook, gelijk bij
zeide , door God aangeboden. De geschriften van BROTHERS zijn eene wonderlijke
mengeling zoo wel van verstand en dwaling
als van menigvuldige tegenstrijdigheden.
Wij geven bier , naar tijdorde , eenige profetiën van BROTHERS. Verscheidene voorzeg
zijn geheel of gedeeltelijk vervuld,-gine
eene omstandigheid , welke ons niet moet
verwonderen , wanneer wij niet uit het
oog verliezen , dat zij hoofdzakelijk betrek
hebben op het gebeurtenisvolle tijd--king
vak , hetwelk terstond op de Fransche
omwenteling volgde.
In zijne brieven aan den koning , de
koningin en de ministers, omstreeks Julij
1792 , voorzeide hij den gewelddadigen
dood van LODEWIJK XVI , en meermalen,
dat de toenmalige keizerin van Rusland
door de hand eens mans zou sterven ; de
Fransche republiek zou voor altijd gegrond
-vestwordn;magkisvn
Engeland zou ophouden , en zijne kroon
aan den profeet worden gegeven. Rome
en Venetië zouden vallen in de magt van
den keizer van Duitschland , het eerste
zou door de Franschen hernomen, bet
laatste geplunderd en bijkans geheel verwoest worden. De keizer zou zich genood
zien , om met de overwinnende-zakt
Franschen vrede te maken , en vervolgens
met de Engelschen in twist geraken. Deze
voorspelling werd letterlijk vervuld : de keizer sloot , den 26 December 1805 , vrede
met Frankrijk , en verklaarde zich in 1808
tegen Engeland. Hierna zou hij , volgens
BROTHERS, Ilanover bemagtigen en geheel
Duitschland ten onder brengen. In Italië
zou een leger geheel verslagen worden,
hetgeen in 1809 gebeurde. Pruissen zou
de Fransche republiek erkennen , en met
haar vrede maken , hetgeen in 1795 plaats
had ; vervolgens zou het deszeifs grenzen
uitbreiden , en daarna de koning vermoord
en het rijk voor eeuwig door Rusland en

Oostenrijk verdelgd worden. Het Russische
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leger , hunkerende naar voedsel , zou opstaan en veel vleesch verslinden , Turkijë
binnen rukken , het land grootendeels
overstroomen , verwoesten en allen tegenstand met groot geweld te niet doen. Het
zou bij de hoofdstad ophouden ; want hier
waren deszelfs bepaalde grenzen, niet verder
mogt het gaan. Hier verdeelt de Russische
veldheer den buit van vele steden onder
zijn leger , en de rijke Turksche gewesten
onder zijne officieren. Hier versmaadt de
Russische veldheer den eed van trouw, en
verloochent de onderwerping eens onder
zich zelven tot keizer van Grieken -dans,
verheffende. Rusland zal door Zweden-land
verdelgd worden — de Spaansche monarchy zal vernietigd worden en het stadhouderschap van Holland tot aan den grond
worden afgehouwen ; (deze waardigheid
werd inderdaad binnen het jaar afgeschaft).
Het pausdom zou worden uitgeroeid —
eene aardbeving het vergaderde parlement
en een groot deel van Londen verzwelgen.
Amerika zou tegen Engeland krijg voeren,
en Frankrijk de Westindische eilanden ver
kardinalen zouden twisten en-liezn.D
Rome door eene aardbeving het onderste
boven geworpen worden , enz. enz.
BROTHERS schreef zijne profetiën in Londen. Zijne zeden en gewoonten waren
hoogst eenvoudig ; bij was zeer bezorgd
om iemand persoonlijk te beleedigen ; hij
zonderde zich eerder af , dan dat hij zich
in het openbaar vertoonde, en nimmer
wankelde zijne hoop , dat ten pepasten
tijde al zijne voorzeggingen zouden vervuld worden.
(Penny Cyclopaedia).
BROUSSAIS, (FRANCOIS JOSEPH VICTOR) , de grondlegger van liet naar hem

genoemd geneeskundig stelsel , den 17 December 1772 te St. Malo geboren , trad
vroegtijdig , nadat hij het Collegie te Dinon
bezocht had , als scheepsdoctor bij de
Fransche marine in dienst , en voltooide
zijne geneeskundige studiën te Parijs,
waar hij ook tot 1805 practiseerde. Hierop
trad hij weder bij de landmagt in dienst ,
ging met haar naar Holland , Duitschland,
Italië en Spanje , en werd in 1820 eerste
professor aan het militair hospitaal Val-deGrace. In 1832 werd hij professor der
algemeene pathologie en therapie bij de
geneeskundige faculteit , later medelid van
het instituut , en stierf den 17 November
1838 op zijn landgoed te Vitry. Zijne ter
aarde bestelling had met groote statelijkbeid plaats , en in 1 841 werd voor hem
op het binnen-plein van Val -de-Grace een
standbeeld opgerigt. Zijne Histoire des

men de la doctrine médicale généralement
adoptée worden als zijne hoofdwerken be-

schouwd , en behelzen zijn systeem , bet
Broussaisismus , welks hoofdstellingen wij

bier niet kunnen ontwikkelen ; wij verwijzen alzoo naar MONTEGRE , 1Votice historique
sur la vie , les travaux , les opinions de
BROUSSAIS.
BROUSSONET , PIERRE MARIE AUGUSTE) , een Fransch natuurvorscher,

werd den 28 Februarij Z 761 te Montpellier geboren. Door zijne bemoeijingen
werden de eerste Merinoschapen en Angorageiten uit Spanje en den Levant naar
Frankrijk gebragt. Tijdens de Fransche
omwenteling in den kerker geworpen,
redde hij zijn leven met de vlugt ; hij
begaf zich naar Madrid, waar hij door de
plantenkenners ORTEGA en CAVANILLES minzaam werd ontvangen. Door zijn' vriend,
Sir JOSEPH BANKS , bekwam hij eenen erediet-brief van 1000 Louis d'or, om met
een Engelsch schip naar de Indiën te
stevenen. Door storm beloopen , liep men
de haven van Lissabon binnen , waar hem
nieuwe vervolgingen dreigden. Nadat hij
in Algarvië en Andalusië had rondgezworven , stak hij eindelijk , onder den titel
van geneesheer van den Amerikaanschen
gezant te Marocco , naar Afrika over.
Hier hield hij zich met de botanic bezig,
en zond RANKS verscheidene belangrijke
verzamelingen. In rustigere tijden naar
Frankrijk teruggekeerd , werd hij tot consul van Magador benoemd, en later als
zoodanig van de Canarische Eilanden.
Spoedig echter vertrok hij in dezelfde hoedanigheid naar de Kaap , en werd eindelijk door den minister CHAPTAL , een' zijner bloedverwanten , tot professor in de
botanie te Montpellier benoemd. Hier schreef
hij zijn Elenchus plantarum monspellensium.
Ook de Ichthyologia wordt onder zijne
beste werken gerekend. In 1805 werd bij
door NAPOLEOIN tot medelid van het wetgevend ligchaam benoemd. Hij stierf den
27 Julij 1807 , aan de gevolgen van een'
val , die hem de laatste maanden zijns
levens geheugenloon maakte. Hij was niet
in staat zich eigennamen of zelfstandige
naamwoorden te herinneren , maar de bij
naamwoorden, waarmede bij alle-voeglijk
voorwerpen aanduidde , kwamen hem gemakkelijk en in menigte voor den geest.
(Dictionary of Biography).

phlegmasies ou inflammations chroniques ,

een vernuftig Nederlandsch schilder , werd in 1608
te Haarlem • van behoeftige ouders geboren. Hij leerde de kunst onder FRANS
HALS , die van het werk van den armen
knaap veel voordeel trok ; doch BROUWER,

(een zeer degelijk werk) , en het Exa-

de harde leefwijze bij zijnen meester

BROUWER , (ADRIAAN) ,

BROWN.
moede , verliet FRANS HALS , en schilderde
voor eigen rekening. Hij muntte vooral
uit in het schilderen van tooneelen uit
het leven der lagere volksklasse. Zijn roekeloos en losbandig gedrag stortte hem
in het ongeluk. Men verhaalt dat hij naar
Antwerpen reizende , uit hoefde van zijn
ongehavend voorkomen , als een Nederlandsch spion werd aangehouden en op
het kasteel van Antwerpen gevangen gezet. Het toeval wilde , dat hij juist geplaatst werd bij den hertog van Aremberg , een' vriend van RUBENS, die hem
dikwijls bezocht. AREMBERG ontdekt heb
dat zijn medegevangene een schil -bend,
vroeg aan RUBENS alle benoo--derwas,
digdheden om te schilderen. Zoodra hij
ze bekomen had , stelde hij BROUWER te
werk, die eene groep Spaansche soldaten,
kaartspelende, tot onderwerp koos. AREMBERG dit schilderstuk aan zijnen vriend
RUBENS vertoonende, herkende deze het
dadelijk voor het werk van BROUWER , en
bood er zes honderd gulden voor. De hertog echter vond er zoo veel behagen in,
dat hij het liever zelf wilde behouden,
en betaalde het nog duurder. RUBENS
wist nu te bewerken , dat BROUWER in
vrijheid werd gesteld , en nam hem in
zijn huis op. Doch een geregeld stil leven
kwam geenszins met den aard van BROUWER overeen ; hij verliet weldra zijnen
menschlievenden gastheer, en gaf zich op
nieuw aan eene slordige en onzedelijke leefwijze over. Hij eindigde zijn leven in een
gasthuis , te Antwerpen , in het jaar 1640,
slechts den ouderdom van twee en dertig
jaren bereikt hebbende. Zijne stukken
zijn meestal vernuftig , fraai van koloriet
en naauwkeurig van teekening; zij worden
thans nog tegen hooge prijzen gezocht.
Schoon veeltijds in armoede verkeerende,
had BROUWER soms de eigenzinnigheid zijn
werk in het vuur te werpen , wanneer
men weigerde hem daarvoor den gevorderden prijs te betalen.
(HOUBRAKEN , Levens der schilders) .
BROWN , (THOMAS) , een uitstekend
bovennatuurkundige , zedekundig wijsgeer
en dichter , was de zoon van den eer
werd den 9-wardenSAMUELBROWN,en
Januarij 1778 , in de pastorij van de pa.
rochie van Kirk mnabreck, in Schot/and
geboren. Voordat hij drie jaren oud was,
plaagde THOMAS zijne . moeder , (die intusschen weduw was geworden) om hem lezen te leeren ; hij leerde met de eerste
les het alphabet, en nog geen vier jaren
oud las hij elk boek dat hem werd voor
duidelijk en vlug. De Bijbel was-geld
zijn leerboek. Toen hij tusschen de vier
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alleen op den vloer zitten met den huisbijbel op de knie , welken hij met de
eene hand gedurig doorbladerde. Zij vroeg
hem of hij naar eenen tekst zocht. «Neen,»
zeide hij , « ik wil eens zien waarin de
« Evangelisten verschillen , want zij ver« halen van CHRISTUS niet allen hetzelfde. »
Op zekeren tijd ongesteld zijnde, kon
men hem niet rustig in bed houden , tot
dat men hem een dik boekdeel met oude
balladen gaf. Nu bleef hij bedaard en
stil , tot dat hij er verscheidene van buiten had geleerd. De knaap , hoewel lief
en inschikkelijk , was echter zoo standvastig , dat hij door geene straf te bewegen was om verschooning te vragen. BROWN
studeerde aan de hoogeschool te Edinburg,
werwaarts zijne moeder zich ter woon
had begeven. Op den ouderdom van achttien jaren schreef hij een meesterlijk antwoord op DARWIN'S Zoonomia. In 1810
volgde hij Mr. STEWART , te Edinburg ,
als professor in de zedekundige wijsbegeerte op , en werd weldra , om zijne
welsprekendheid en groote talenten , algemeen bewonderd. Zijne schitterende
loopbaan werd ongelukkig aanmerkelijk
verkort door eene tering , welke hem den
2 April 1820 uit het leven rukte.
(WELSH'S Life of BROWN).
BROWN , (ROBERT) , de stichter van
de secte der Brownisten , werd te Northampton geboren , en was een bloedverwant van lord BURLEIGH. Hij studeerde aan
de hoogeschool van Cambridge, predikte
somwijlen in de Bennet -Kerk en kreeg
grooten toeloop onder het volk. Hij werd
vervolgens schoolmeester , en later hulpprediker te Islington. Hij ging in het
land rond , en sprak tegen de tucht en
de gebruiken der heerschende kerk , en
vermaande het volk zich daarmede niet
te vereenigen. In het jaar 1580 werd
hij , op aanzoek van den bisschop van
l\Torwich , in hechtenis genomen ; doch
BROWN , bekennende dat hij misdaan had,
werd op vrijë voeten gesteld. In 1582
gaf hij een werk uit , getiteld : Het leven
en de gewoonten der eerste Christenen,
en voegde daarbij eene Verhandeling over
reformatie zonder naar iets te wachten ;
en over de verdorvenheid dier predikers ,
die zich zelven en hunne dienst niet willen
veranderen , omdat zij toeven tot de overheid beveelt en noodzaakt. Hij werd op
nieuw in hechtenis genomen , doch door
tusschenkomst van zijnen bloedverwant ,
den lord- thesaurier , losgelaten. Vier jaren
later trok hij weder het land door, predikende tegen de bisschoppen , de kerke
ceremoniën, geestelijke geregtshoven,-lijke
en vijf jaar oud was, zag Gene dame hem het bevestigen van predikanten , enz.
,
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zoodat hij , gelijk hij naderhand roemde,
in twee en dertig kerkers heeft gezeten ,
in sommige van welke hij op den middag
geen hand voor oogen kon zien. Eindelijk
vormde hij eene afzonderlijke gemeente,
naar zijne eigene grondstellingen ; doch
genoodzaakt wordende het rijk te verlaten,
zette hij zich met zijne volgelingen te
Middelburg neder. In 1585 keerde hij
echter naar Engeland terug , kreeg op
nieuw twist met de bisschoppen , werd
door zijn' eigen vader verloochend , en
eindelijk in den ban gedaan. BROWN al
deze vervolgingen moede , voegde zich
weder bij de heerschande kerk , en werd
hulpprediker van eene kerk in het graaf
Northampton. Zijn einde stemde-schap
met zijn leven overeen. Op den ouderdom van meer dan tachtig jaren werd
hij naar den kerker gevoerd, omdat hij
een' constabel , die hem aanmaande, zijne
belasting te betalen , geslagen had. De
stokoude man , niet in staat om te loopen , werd op een bed in eene kar naar
de gevangenis gevoerd , waar bij ziek
werd , en op den ouderdom van een en
tachtig jaren, in 4630 , stierf. Na den
dood van BROWN wonnen zijne leerbegrippen in Engeland meer en meer veld. De
Brownisten stonden naderhand in Engeland
en Nederland bekend onder den naam
van Independenten.
(ADAM'S Dictionary of all religions).
BROWN , (LANCELOT) , een bekwaam

aanlegger van buitenplaatsen , in de wandeling BROWN capabel- genoemd , omdat hij
gewoonlijk.-zeide : « deze plek is zeer ca« pabel , » werd in 1715 te Kirharle , in
Northumberland , geboren. Hij verwierf
zich eenen grooten naam met het aanleg
tuinen , buitenplaatsen en andere-genva
gronden , en verzamelde daarmee een
aanzienlijk vermogen Hij stierf, als opper- schout (high sherif) van het graafschap
Huntingdon , in 1782.
-

BROWN , (CHARLES BROCKDEN) ,

de eerste Amerikaansche novellen-schrijver,
werd in 1771 te Philadelphia geboren.
Van zijne vroegste jeugd af verried BROWN
Benen onverzadelijken lust , om zijne kennis te vermeerderen. Hij koos de regtsgeleerdheid tot beroep, doch kreeg er spoedig een' afkeer van , en bepaalde zich
toen hoofdzakelijk tot de letterkunde.
BROWN was een vruchtbaar en vlug schrijver , hebbende gewoonlijk twee of , drie
novellen gelijktijdig op het touw. Onder
zijne novellen noemt men Carwin; Wieland ; Ormond ; en Arthur Mervyn. Zij
werden in 6 dealen 8vo. , 1828 te Boston herdrukt. Door onafgebroken studie
en eene zittende leefwijze verviel BROWN,

die zwak van gestel was , in Bene tering,
die hem den 22 Februarij 1810 naar het
graf sleepte. BROwN's novellen , die reeds
lang onbekend of vergeten waren, kwamen in 1820 eensklaps bij de Engelschen
in de mode , en werden zeer geroemd.
(Encyclopedia Americana
of

; DUNLAP's Life

C. B. BROWN).

BRUCE , (ROBERT),

de bevrijder van

Schotland van bet Engelsche juk, werd

den 21 Maart 1274 geboren , en vocht
aanvankelijk onder de Engelsche banieren.
Eindelijk maakte hij aanspraak op de kon inklijke waardigheid , en werd in 1306
te Scone als koning van Schotland gekroond. Na vele tegenspoeden , versloeg
hij EDUARD II geheelenal bij Bannockburn,
en bevestigde zich daardoor op den troon.
De overlevering zegt , dat , na eene der
nederlagen , welke hij bad te verduren ,
hij tot volharding werd aangespoord door
het voorbeeld eener spin , die negenmaal
gemist hebbende een zeker punt te bereiken , echter volhield , en de tiendemaal
in haar oogmerk slaagde. BRUCE overleed
den 7 Junij I 32 , na eene regering van
drie en twintig jaren. Zijn hart werd
gebalsemd , ten einde het , volgens zijne
begeerte , naar het Heilige Land over te
brengen ; zijn stoffelijk overschot rust in
de abdij-kerk van Dunfermline.
(Keur van gedenkwaardige tafereelen
uit de geschiedenis van Schot/and,
naar sir WALTER SCOTT).
BRUCE , (JAMES) , een beroemd reiziger , werd den 14 December 1730 te
Kinnaird , in het graafschap Stirling , geboren. Hij studeerde in de regten aan
de hoogeschool te Edinburg , doch maakte
geringe vorderingen , en begaf zich vervolgens, ter bevordering zijner gezondheid,
op het land. Hij werd spoedig een bedreven ruiter en uitmuntend scherpschutter.
In 1753 ging hij naar Londen, en werd
voor korten tijd wijnhandelaar. In 1763
tot consul te Algiers benoemd, maakte hij
zich deze gelegenheid ten nutte , om liet
Noorden van Afrika te doorkruisen. Hij
bezocht Cyprus , Syrië en Klein-Azië , en
maakte teekeningen van Palmyra en Balbeck. In 1768 ondernam hij zijnen beroemden togt naar dbyssinië , ter opsporing van den oorsprong des Nils , hetgeen
hem gelukte. Hij bereikte in de maand
Februarij 1770 Gondar, de hoofdstad van
Abyssinië , waar hij zich door zijn gunstig
voorkomen, zijnen moed en zijne veelzij
dige kundigheden grooten invloed aan het
hof verwierf. Eerst in 1778 keerde hij
naar zijn vaderland terug , en schreef een
verhaal zijner reizen , hetwelk in 1790
in vier dealen kwarto in 't licht verscheen,
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en ook in het Hoogduitsch , Fransch en
IIollandsch werd overgebragt. Het voert
oorspronkelijk ten titel : Travels to discover the Sources of the Nile , in the years

1768-73. Men leest dit werk met genoegen en belangstelling , schoon het door
de beoordeelende tijdschriften vinnig werd
doorgestreken. BRUCE stierf den 27 April
1794 , te Kinnaird , aan een' val van de
trappen , toen hij Bene dame naar hare
koets uitgeleide deed.
(MURRAY'S Life of BRUCE).
BRUEYS , (FRANCOIS PAUL ), een
Fransch zeeofficier , omstreeks het jaar
1750 te Uzes geboren , klom , gedurende
de omwenteling , op tot den rang van
admiraal , en bekwam het bevel over het
smaldeel , hetwelk het leger van BONAPARTE
naar Egypte overvoerde. Hij sneuvelde in
den zeeslag van dboukir, in 1798. Schoon
doodelijk gewond , weigerde hij naar beneden gebragt te worden, zeggende: «Een
cc Fransch admiraal behoort op de kam
te sterven ! » Zijn schip geraakte-«pagne
in brand , en vloog in de lucht.
(Dictionary of Biography; WALTER SCOTT,
Het leven van NAPOLEON) .
BRUEYS , (DAVID AUGUSTIN) ,

een
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Bene gladde tong iedereen voor zich weet
in te nemen, zegt : « IIij kan praten als
«BRUGMAN. » Deze moderne DEMOSTHENES
overleed in het jaar 1473 te Nijmegen.

, Amsterdam en hare geschiedenissen).

(WAGENAAR

BRUGMANS, (SEBALD JUSTINUS) ,

een zeer verdienstelijk Nederlandsch arts
en geleerde , werd den 24 Maart 1763
te Franeker geboren. Hij was de zoon

van

ANTONIUS BRUGMANS

, professor in de

wijsbegeerte aan de hoogeschool te Groningen. BRUGMANS begon zijne studiën aan
deze universiteit , en voltooide die te
Leyden. Nadat hij in 1785 tot doctor in
de medicijnen was bevorderd , benoemde
men hem in de plaats van J. H. VAN SWINDEN
tot professor in de wijsbegeerte en natuur
aan de hoogeschool van Franeker.-kunde
Zijn streven was , om den lust voor alle
takken der natuur - wetenschappen in zijn
vaderland meer en meer aan te wakkeren.
Ook begon hij te Franeker zijn kabinet
der vergelijkende anatomie aan te leggen,
hetwelk naderhand een der belangrijkste
in Europa is geworden. In 1795 vertrok
hij als professor in de scheikunde naar
Leyden , en LODEWIJK NAPOLEON benoemde
hem, bij den aanvang zijner regering,
tot zijnen lijfarts. Toen de stad Leyden
in den jare 1807 door de ontploffing van
een schip niet buskruid in rouw en jammer werd gedompeld , blonk BRUGMANS
werkdadige nienschenliefde heerlijk uit.
Na de vereeniging van Nederland met
Frankrijk , benoemde NAPOLEON hem tot
inspecteur - generaal der hospitalen en tot
rector der hoogeschool te Leyden. Door
zijne ijverige tusschenkomst werden niet
slechts alle schulden der hoogeschool afgelost , maar verkreeg zij daarenboven
Bene niet 100,000 Franken vermeerderde
toelage uit 's lands kas. Nog vereerender
was het voor zijnen naam , dat onder
zijn bestier , als inspecteur - generaal , de
hospitaal - koorts niet heeft gewoed, gelijk
na den slag van Waterloo , waar hij onverwijld voor 20,000 gewonde krijgslieden
geneesmiddelen wist te verschaffen. Ter
belooning van al deze zorgen, die hij met
dezelfde menschlievendheid aan landgenoot
en vreemde bewees , ontving hij van koning WILLEM I , den keizer van Rusland
en den koning van Pruissen onderscheidene ridderorden. Ook heeft de hoogeschool
van Leyden hem de voortreffelijke rang.
schikking harer verzamelingen van voor
uit de natuurlijke historie te-werpn
danken_ , alsmede de teruggave van alles,
wat sedert 1795 naar Parijs was overgebragt. Eene plotselinge ziekte maakte den

Fransch tooneeldichter , werd in 1640 te
Aix geboren , en stierf in 1723 te Montpel/ier. De tooneelspelen van BRUEYS , van
welke hij er twee gemeenschappelijk niet
PALAPRAT vervaardigde , zijn vol luim en
vernuft. Hij schreef ook twee treurspelen.
In zijne jeugd was hij Protestant, doch
werd door BOSSUET tot de Katholijke godsdienst overgehaald , en verkreeg onderscheidene kerkelijke bedieningen. Gelijk
de meeste afvalligen , betoonde hij zich
hoogst vijandig tegen het kerkgenootschap,
dat hij verlaten had.
(Dictionary of Biography).
BRUGMAN, (JAN) , een Duitsch Minderbroeder van de vijftiende eeuw, die
zich , in 1462 , met een aantal monniken, naar Amsterdam begaf, en zijn' intrek
nam in een huis, dat hij beweerde gekregen
te hebben. Hier predikte hij onder Benen
grooten toeloop , zonder zich aan het verbod van de regering of den parochie priester te storen. Als hij begon te prediken , hield hij meestal Bene zamenspraak
met zich zelven, en eindigde met een
kruisbeeld uit zijne mouw te halen , en
devotelijk te bidden , dat het zijnen vijanden nimmer mogt gelukken hem te
verdrijven , « vermits bij en zijne schamele
« broeders hier gaarne eels arm klooster «ken wilden hebben. » Door zijnen gemeenzamen toon verwierf hij zich zulk
Benen ongemeenen aanhang, dat men
zelfs nog heden van iemand, die door 22 Julij 18I 1 te Leyden aan zijn voor
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,de menschheid Zoo nuttig leven een einde. ELIZABETH , weduwe van den hertog Jo1Ar x
Gelaten had hij het afleggen van zijn GEORG van Saksen- Weissen fels , die zich
aardsche bedelaarskleed , zoo als hij dit destijds meestal te Leipzig ophield Wel
noemde , in de vaste hoop op een beter
vrolijk , vriendelijk en innemend-gemakt,
leven , te gemoet gezien. Zijne kunde , van voorkomen , won BRUHL niet alleen
verdiensten , ijver en welwillendheid wer- de gunst van deze vorstin , maar weldra
den zóó algemeen erkend, dat niet slechts ook die van AUGUSTUS II , die hem in 1720
een groot aantal studenten , maar zelfs als zijn lijlpagie aannam. Nu werd BRUME
hoogleeraren , predikanten , doctoren en spoedig met hooge waardigheden bekleed ,
geleerden zijne lessen in de kruid- en en toen AUGUSTUS II den 1 Februarij 1733
scheikunde, alsmede in de natuurlijke his- te Warschau overleed , bragt hij in allerijl
torie bijwoonden.
(NIEUWENHUIS

de koningskroon en rijks-kleinooden , (die

, Woordenboek van kunsten hem toevalligerwijze ter bewaring waren

en wetenschappen ; Biographic dat royaume des Pays-Bas ancienne et moderne) .
BRUBESI JS Of VAN BRUHESEN, (PE-

TRUS), een geneeskundige, geboren te
Rothoven, in Keinpenland, in- het begin
der zestiende eeuw , en in 1571 te Brugge
gestorven , is schrijver van onderscheidene
werken , die echter thans weinige waarde
hebben ; maar bij is vooral bekend door
zijnen grooten eeuwigdurenden almanak,
gedrukt voor de stad Brugge , in 1550 ,
waarin hij met de grootste angstvallig
volgens de grondregelen der ster -heid,
dagen aanwees , die-renwigchlaj,d
de beste waren voor het purgeren , ba
aderlaten , scheren enz. Deze be--den,
spottelijke raadgevingen , vond men nog
in 1828 opgenomen in den beroemden
Luiker Almanak. De groote eeuwigdurende almanak van doctor BRUHESIUS maakte
in Brugge veel beweging. De overheid,
die er veel behagen in vond , vaardigde
het stellig verbod uit aan al degenen die
binnen Brugge de barbiers-kunst uitoefenden , om gedurende de ongelukkige dagen
iets tegen de kin hunner medeburgers te
ondernemen. FRANCISCUS RAPAERT , genees^heer te Brugge , verontwaardigd over deze
publicatie , schreef tegen het werk van
BRUHESIUS een Magnum et perpetuum Alinanach , seu Empiricorum et medic stro
1551, 12 0 . PETRUS HA--rumflage,

doctor en chirurgijn , een groot
voorstander der sterrenwigchelarij , verdedigde BRUHESIUS met grooten ijver in zijn
geschrift : Clypeus astrologicus contra fla-

SCIIAERT ,

gellum astrologorum FRANCISCI RAPARDI, 1 552,

-in 12°.
(Biographic du royaume des Pays-Bas).
BRUHL , (HEINRICH, Rijksgraaf SPON),
AUGUSTUS III , koning van Polen en keurvorst van Saksen,
werd den 13 Augustus 1700 te Weissenfels geboren , waar zijn vader Bene plaats
van opperhofmaarschalk en geheimraad aan
het hof van den hertog van Saksen- Weissen fels bekleedde. BRUHL trad vroegtijdig
als edelknaap in dienst van de hertogin

eerste staatsdienaar van

toevertrouwd) naar Dresden aan den toekomstigen opvolger , wiens regten echter
niet als onbetwistbaar werden beschouwd.
Het geluk bleef hem steeds begunstigen ,
zoo dat hij eindelijk bijna al de aanzien
ambten van den staat en het hof te--lijke
gelijk bekleedde. Deze gunsteling der fortuin had ten minste 200 bedienden ; zijne
tafel bestond , bij het geringste onthaal ,
uit 50 uitgelezene schotels ; de pasteijën
kwamen met den post uit Pars ; zijne
kleeding was allerprachtigst , zelfs zijne
schoenen werden bij de 100 paar uit Parijs ontboden ; hij betaalde zijne eerewacht beter dan de koning ; zijne huisselijke inrigting verslond vorstelijke schatten.
Daarenboven kocht hij de aanzienlijkste
landgoederen in Polen en Saksen. Zijne
bibliotheek telde 62,000 banden , en zijne
kabinetten van schilderijën en mineraliën
hadden groote waarde. Koning AUGUSTU S
zich weinig over de belangen zijns volks
bekommerende , liet alles aan zijnen kabinets-minister BRUHL over. De belangrijkste vraag , die de koning hem dikwijls
deed, was : « BRiHL ! heb ik geld? » en
BRUHL, om altijd te kunnen zeggen : « Ja
« Sire ! v ledigde de kassen , mergelde de
burgers uit , en overlaadde het land met
schulden. Door de schandelijke verkwisting
van koning en minister werd het land
zoodanig uitgeput , dat , toen de zevenjarige oorlog uitborst , het FREDERIK II niet
moeijelijk viel Saksen te bemagtigen. De
koning vlugtte met zijnen minister BRÜHL
naar Warschau , waar zij tot op den vrede
van Hubertsburg vertoefden. Kort na de
terugkomst in Dresden , stierf koning AUGUSTUS , den 5 October 4 76 , en BRUIIL
volgde hem reeds den 28 October in het
graf , nadat hij een smartelijk ziekbed had
doorgestaan. Onder de loffelijke hoedanigheden van dezen strafbaren staatsminister behoorde , dat hij een milde beschermer was van kunsten en wetenschappen,
die onder zijn bestier in Saksen welig
opbloeiden.
(JusTI , Leben and Character des Gra fen
VON B:RuHL) .
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jaar 1759 bragt hij den winter door te
Giessen , ingekwartierd bij eenen professor , die zijnen lust voor de letteren weder deed ontwaken. Naar Straatsburg
terug gekeerd , wijdde bij al zijnèn tijd
aan de beoefening der Grieksche letterkunde. De misslagen , die hij in de
Grieksche werken aantrof , als misslagen
der afschrijvers beschouwende , veranderde
(Diclionnaire historique des grands hommes). hij alles wat hem aanstootelijk voorkwam ,
BRUN, (CILARLES LE) , de zoon eens en veroorloofde zich de gewaagdste en
beeldhouwers van Schotschen oorsprong , vernuftigste vrijheden. Echter hebben ,
werd in het jaar 1619 te Parijs geboren.. sedert de herleving der wetenschappen ,
De uitstekende verdienste zijner jeugdige weinige geleerden zoo krachtig als hij
schetsen trok de aandacht van den kanse- tot de vorderingen der Grieksche letterlier SEGUIER , die zich met zijne opvoeding kunde bijgedragen. Zijn eerste werk was
belastte , en hem op den ouderdom van Analecta veterum poetarum Graecorum (3
elf jaren bij VOUET en vervolgens bij Nlco- doelen, Straatsburg 1772 -76) . Hierop volgden uitmuntende uitgaven van APOLLONIUS
LAS POUSSIN plaatste. Hij vertoefde zes
jaren in Italië , om het antiek en de wer- RHODIUS , ARISTOPHANES , VIRGILIUS en SOPHOken der oude meesters te beoefenen. Bij CLES , welke laatste hem eene koninklijke
zijne terugkomst vond hij in den kardi- jaarwedde van 2000 Franken verwierf,
naal MAZARIN eenen beschermer , en werd en tevens voor de kritiek der treurspel eerste schilder des konings. LE BRUN was dichters een nieuw tijdvak opende. De
een ijverig en geleerd kunstenaar. Zijne Fransche omwenteling stoorde zijne stuwerken bevinden zich hoofdzakelijk te Pa- diën , en kortwiekte zoodanig zijne inrijs. De veldslagen van ALEXANDER , door komsten , dat hij eindelijk zijne kostbare
de graveernaald zoo algemeen bekend , bibliotheek moest verkoopen. Wanneer
zijn karakteristieke proeven van zijnen er sedert dien tijd over eenen Griekschen
stijl , en plaatsen hein in den eersten schrijver gesproken werd , kwamen hem
rang der beste schilders. Zijne gemakke- de tranen in de oogen. Hij stierf den 12
Junij 1803. BRUNCK was onvermoeid in
lijkheid in het schetsen was zoo groot
zijnen letterkundigen arbeid ; hij schreef
dat hij met vier penseelstreken eene wel
afbeelding maakte van de mar--gelijknd steeds eigenhandig den geheelen Griekschen tekst af van de dichters, die hij
kiezin DE BRINVILLIERS , toen deze afschuwelijke giftmengster op eene kar naar het voor de pers gereed maakte. Zoo kopieerde hij ARISTOPHANES tweemaal en APOLschavot werd gevoerd. LE BRUN kon daar
goed te regt met den schil--enbov LONIUS schreef hij ten minste vijfmaal uit.
derkwast als met het penseel. LODEWIJK XIV, De meeste dezer afschriften worden , met
die dagelijks twee uren in zijne werkplaats verscheidene andere handschriften , in de
doorbragt , toen hij te Versailles de Fami- koninklijke Bibliotheek te Parijs bewaard.
lie van Darius schilderde , verlangde , dat De randen zijner boeken zijn niet vernufhij den kop van PARYSATIS in eens zou af- tige gissingen overladen.
(Conversations-Lexicon) .
maken. Dit gelukte LE BRUN zoo volkomen,
BERUNE , (GUILLAUME MARIE ANNE),
dat BERNINI , die niet tot zijne vrienden
behoorde, daarover verbaasd stond. Hij een Fransch rijks-maarschalk . de zoon
stierf in 1690 , overladen met eer en van eenen advocaat te Brives- la Gaillarde,
rijkdommen. Hij schreef een werk sur la werd den 13 Maart 1763 geboren , en
physionomie , en een ander sur le carac- had een groot aandeel in den wapenroem
tére des passions , en liet eene weduw na, der Fransche republiek. Tijdens de om
hij boekdrukker te Parijs,-wentligas
maar geene kinderen.
(Diclionnaire historique des grands hommes). en beoefende , niet zonder geluk , de
BRUNCK., (RICHARD FRANCOIS PRI- schoone wetenschappen en de staatkunde.
LIPPE) , een der vernuftigste kunstregters Daar hij zich terstond aan de mannen
van den nieuweren tijd , zag den 30 De- der omwenteling had aangesloten , werd
cember 1729 het eerste levenslicht te hij in [793 als burgerlijk commissaris naar
Straatsburg. Hij bezocht het Jezuïten-col- België gezonden. Bij zijnen terugkeer echlegie van LOUIS le Grand te Parijs , en ter , trad hij in de krijgsdienst , en ver
maakte groote vorderingen in al de vakzich weldra , door ongemeene dap--wierf
ken , welke daar onderwezen werden. Als perheid en een voorbeeldig gedrag , de
krijgs-commissaris woonde hij de veldtogten achting zijner krijgsmakkers. Den 5 Oevan den zevenjarigen oorlog bij. In het tober 1795 sloeg hij met BARRAs den aanval

ERUMOY , (PIERRE) , oen Fransch Jezult , in 1704 te Rouen geboren en den
16 April 1762 te Parijs overleden , heeft
zich beroemd gemaakt door zijn vernuftig
en belangrijk werk , getiteld : Thédtres des
Grecs , zijnde vertalingen en beoordeelingen der Grieksche treurspelen , vergezeld
van verhandelingen en aanmerkingen over
den schouwburg der Grieken.

BIIUNELLESCHI.

^) 5G

in geene aanmerking gekomen zijnde,
voegde bij zich in 1 815 bij N APOLEON toen
deze van Elba terugkwam. Hij kreeg het
bevel over een observatie-leger in het Zuigrepen , door een schitterend wapenfeit den van Frankrijk. Na den slag van Wakennen : aan de spits van oenige rege- terloo , gaf hij Toulon , hetwelk hij bezet
menten gTanadiers , veroverde hij met de hield , over , en wilde zich in Augustus
bajonnet de vijandelijke artillerie. Zijne 1815 van daar naar Parijs begeven. Bij
kleedaren waren door zeven geweer-kogels Avignon gekomen , werd hij door liet gedoorboord ; NAPOLEON bewonderde luide meen herkend, en naar de stad teruggehet geluk en den moed van den vermete- voerd. Men hield heil te onregt voor den
len krijgsman. In 1799 verliet hij het moordenaar der prinses LAMBALLE ; de woeleger van Italië , om het opperbevel te dende menigte eischte zijn leven. Met
aanvaarden over het leger dat bestemd groote bedaardheid beantwoordde hij deze
was , om den Engelschen en Russen , die beschuldiging , zeggende , dat hij toenNederland bedreigden , het hoofd te bieden. maals aan de grenzen was, om de
In den herfst des, gemelden jaars , landde vijanden zijns vaderlands te bevechten.
de hertog van York met eene talrijke le- Vruchteloos beschermden de prefect en de
germagt , uit Engelscher. en Russen be- maire, met levensgevaar , eenige uren de
staande , in li'oord-Holland. BRUNE had kamer van de herberg waarin BRUNE zich
aanvankelijk zulk eene geringe magt, dat met zijne adjudanten bevond. Verscheihij moest terug trekken ; doch zoodra hij dene kerels stoven vooruit, en BRUNE werd,
versterking had bekomen , wierp hij den zonder dat hij den tijd had om zich te
vijand met de bajonet uit zijne stellingen. verdedigen , door een pistoolschot doodeDen 19 September behaalde hij, op de lijk gewond , terwijl hij met den rug naar
Engelschen en Russen , bij Bergen , eene den haard gekeerd stond. Zijn lijk werd
beslissende overwinning , en den 18 Oc- door het gepeupel langs de straten getober kwam het verdrag van Alkmaar sleept , en van de brug in de Rhone getot stand , ingevolge van hetwelk de her- worpen. BRUNE had dit lot voorzeker niet
tog van York ons grondgebied moest ont- aan zijn vaderland verdiend ; zelfs weigerruimen. BrtUNE, naar de Vendée gezonden, de men aan zijne weduwe alle genoegwist aan den burgerkrijg een einde te doening en het straffen der schuldigen.
(Nouvelles causes politiques et criminelmaken , en werd den 13 Augustus 1800 ,
tot opperbevelhebber van het leger in
les célèbres) .
Italië benoemd , waar hij op nieuw , bij
BRIINELLESCHI , (FILIPPO), een ver .alle ontmoetingen , op de Oostenrijkers maard Italiaansch bouwmeester, werd in
zegevierde. Na den vrede van Amiëns , 1315 of 1377 te Florence geboren , en
werd hij door NAPOLEON als Fransch afgezant stamde af van een geslacht , dat verscheinaar Konstanlinopel gezonden. SELnns III dene doorluchtige mannen had voortgeontving hem met groote onderscheiding , bragt. Schoon voor de studie bestemd,
en BRUNE werkte de Engelsche staatkunde werd bij , op zijn verzoek , eindelijk bij
aldaar krachtdadig tegen. In 1804 verhief een' goudsmid in de leer gedaan. In dien
hem NAPOLEON tot rijks - maarschalk en twee tijd verschilde de goudsmeedkunst veel
jaren daarna tot gouverneur - generaal der van hetgeen zij thans is. De goudsmeden
Hanzee- steden en tot opperbevelhebber der vervaardigden niet alleen uit goud , maar

der Jakobijnen op de troepen in de straat
Echelle te Parijs kloekmoedig af. Tot het
leger van Italië overgegaan , deed hij
zich , toen de Oostenrijkers Verona aan -

troepen in Zweedsch-Pommeren; als zoodanig had hij Bene persoonlijke bijeenkomst
met BERNADOTTE , die hem van den keizer
afvallig zocht te maken NAPOLEON riep
-hem terug , en gaf hem sedert dien tijd
geene nieuwe aanstelling. Anderen zeggen , dat BRUNE de ongenade des keizers
te wijten had , aan zijn verzuim , om
in de capitulatie , betrekkelijk de overgave
van het eiland Rugen (door den Zweedschen
.

generaal

TOLL

) de titels van keizer NAPO-

te vermelden , en alleen het Fransche en Zweedsche leger als onderhandeNAPOLEON
.lende partijën te noemen
noemde dit een schandaal sedert den tijd
van PHARAMOND nooit gezien. BLIUNE onder
zich in 1814 aan de notRBONS , doch-wierp
LEON

.

ook uit onderscheidene andere metalen
allerhande ornamenten , zoodat tot die
kunst bedrevenheid in het teekenen en
inzonderheid in het beeldhouwen vereischt
werd , waarvan zij eigenlijk een' bijzonderen tak uitmaakte. Met den beroemden
beeldhouwer DONATELLO in kennis geraakt,
volgde hij dezen naar Rome , ten einde

de antieke gebouwen dier stad te leeren
kennen. Hier ontwikkelde in hem die
talenten voor de bouwkunst , welke zijnen
naam onsterfelijk hebben gemaakt. Door
onvermoeide oefening en navorsching ,
werd bij de hersteller der klassieke bouwkunst in Italië. Hij ontwierp en voltooide
onderscheidene grootsche gebouwen , inzonderheid den bewonderenswaardigen dom
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van Santa Maria del Fiore, de hoofdkerk
van Florence, de kerk van den Heiligen Geest
en San Lorenzo, alsmede het beroemde paleis
Pitti in die stad en het klooster van Fiesole.
Toen men BRUNELLESCHI den bouwmeester
LORENZO GHIBERTI als medehelper voor het
maken van gemeldere dom had opgedrongen,
veinsde L'RUNELLESCHI ziek te zijn , ten
einde de onbekwaamheid van GHIBERTI voor
dit reuzenwerk zou openbaar worden. BRUNELLESCHI bereikte hiermede zijn oogmerk ;
want GIIIBERTI niet in staat zijnde het
werk voort te zetten , bekwam zijn afscheid. Behalve bouwkunstenaar was BRUNELLESCHI tevens beeldhouwer , vestingbouwkundige en poëet. Hij overleed in
het jaar 1444, en werd met veel statelijkheid begraven in Santa Maria del Fiore,
welke tempel , door zijn schrander vernuft
voltooid , zijn' naam voor de vergetelheid
bewaart.
-

(Conversations-Lexicon).

BRUNI , (LEONARDO) , een der beroemdste geleerden uit het tijdvak van de
herleving der klassieke letterkunde in Italië. Hij werd in 1369 te Arezzo van geringe ouders geboren. Hij leerde het
Grieksch en Latijn te Florence , onder den
geleerden COLUCCIO SALUTATI , en ging ver
naar Rome , onder INNOCENTIUS VII,-volgens
waar hij als secretaris der pausselijke kan
werd aangesteld. In een oproer van-selarij
het graauw tegen de pausselijke regering ,
ontkwam hij ter naauwernood , en vlugtte
naar Viterbo , werwaarts de paus eene
schuilplaats zocht. BRUNT behield zijnen
post onder INNOCENTIUS' opvolgers , en ver
JOANNES XXII , in 1414 , naar het-gezld
concilie van Constans. Na de afzetting
van dezen paus, keerde BRUNI naar Florence, waar hij het grootste deel zijner
overige dagen sleet. In 1427 werd hij
tot kanselier dier republiek verheven ,
welke betrekking hij tot zijnen dood vervulde. Ook gebruikte de staat hem meer
als afgezant. Toen keizer JOANNES-malen
PALAEOLOGUS en de Grieksche patriarch het
concilie van Florence kwamen bijwonen ,
sprak BRUNI hen , uit naam der republiek ,
in het Grieksch aan. Hij stierf in [444 ,
en werd met groote eer ter aarde besteld
in de kerk van Santa Croce , waar men
hem op zijn monument ziet afgebeeld ,
• leunende tegen eene lijkbaar met een boek ,
.zijne Geschiedenis van Florence , op de
borst en eene lauwerkroon rondom het
hoofd ; want op deze wijze werd hij , op
last der gemeente , begraven. BRUNI heeft
veel geschreven ; doch de Historia Florentina
is het voornaamste zijner werken ; het begint met de grondvesting van Florence ,
en loopt tot het jaar 1404. Het werd in
I.

1610 te Straatsburg in folio gedrukt. Do.
in zijne le.
vensbeschrijving van dezen geleerde , de
titels op van drie en zestig werken van
BRUNI , waarvan er vele thans vergeten en
nimmer gedrukt zijn.
NATO ACCIAJUOLI MÉHUS geeft,

(VALÉRY ,

Voyages en Italie).

BRUNINGS , (CHRISTIAAN) , een der

grootste waterbouwkundigen van Neder.
land , werd in 1736 te Neckarau , in den
Palts, geboren. Hij wijdde zich vroegtijdig aan de beoefening dier wetenschap
welke met de waterbouwkunde in-pen,
verband staan. De staten-generaal van ons
vaderland benoemden bens in 1769 tot
inspecteur - generaal der rivieren en zee .
werken. BRUNINGS bragt verscheidene nuttige werken tot stand , waaronder men
rekent de verbeterde bedijking en afwatering van het Haarlemmer Meer , dat thans
wordt droog gemaakt ; de wiiziaina van
den Waalstroom en liet kanaal van Pannerden , waardoor de bedding van den
Rijn , de Waal en den Lek werd verbeterd. Te midden dezer werkzaamheden
vond hij een werktuig uit , om de snel
alle diepten te me--heidrstomnp
ten , vooral dienstig om in tijds de gevaren van dijkbreuken te kunnen voorzien.
Hij verklaarde den grondslag en het nut
van dit werktuig., hetwelk naar hens de
Bruningsche stroommeter genoemd wordt ,
in Bene verhandeling over de snelheid van
,

het stroomend water en de middelen om
haar op alle diepten te bepalen. Dit geschrift werd door den raadsheer WIEBEKING
van Ifessen-Darmstadt in het Hoogduitsch
vertaald , onder den titel : Abhandlung

ober die Geschwindigkeit des fliessenden
Wassers , and von den Mitteln dieselbe auf
allen Tiefen zu bestirnmen, 4to. Frankfurt,
1798 , met platen en eene inleiding,
waarin de groote diensten , door BRUNINGS
aan het vaderland bewezen , worden ontwikkeld. Hij stierf den 16 Mei 1805 te
's Gravenhage. De regering der Bataafsche
republiek was voornemens een gedenkteeken voor dezen bekwamen waterbouwkundige in de Groote kerk te Haarlem op
te rigten ; doch staatkundige gebeurtenissen verijdelden dit loffelijk plan. Verscheidene wetenschappelijke verhandelingen van
BRUNINGS vindt men in de werken der
Haarlemsche Maatschappij der wetenschappen. Ook kan men BBUNINGS' verdiensten
nader leeren kennen uit de lofrede op
hem , geschreven door zijnen verdienste lijken kweekeling en opvolger , FREDERIK
WILLEM CONRAD, die daarmede den eerprijs
behaalde , welken het toenmalig staatsbewind daarvoor had uitgeloofd , bestaande
in Bene gouden medaille , hangende aan
17

258

BRUNO—BRUTUS.

Bene gouden keten ter waarde van 200
dukaten. De gewigtige verbeteringen in
's lands waterstaat door BRUNINGS daargesteld , zullen zijn aandenken nog lang bij
het nageslacht in zegening doen blijven.
(Penny Cyclopaedia ; Woordenboek der
Zamenleving) .
BRUNO, (GIORDANO) , een oorspronkelijk en stoutmoedig wijsgeer , werd in
het midden der zestiende eeuw te Nola,
in het koningrijk Napels , geboren. Hij
werd Dominikaner monnik , doch daar bij
eenen onderzoeklievenden geest bezat , en
aan de gegrondheid van de leerbegrippen
der Roomsche kerk begon te twijfelen,
zag hij zich genoodzaakt bet klooster te
ontvlugten. Hij begaf zich naar Geneve,
waar hij twee jaren vertoefde , doch weldra maakte bij zich bij de Calvinisten,
door zijne weifeling in zaken van gods.
dienst zóó gehaat , dat BEZA en CALVIJN
hem de stad deden verlaten. BRUNO bezocht nu Frankrijk , Engeland en Duitschland , en zette zich in 1592 , te Padua
neder. Twee jaren later ging hij naar
Venetië , waar hij door de geestelijke inquisitie in hechtenis werd genomen , en
in 1598 naar Rome opgezonden. Men
ondervroeg hem voornamelijk over zijn
werk Spaccio della bestia trionfante. (Ne
zegevierend beest) -derwpin,gvabt
een hekelschrift tegen het bijgeloof. Hij
bleef twee jaren in de gevangenis , en
vleide al dien tijd de inquisiteurs met
zijne herroeping. Eindelijk werd hij den
9 Februarij 1600 als ketter gevonnisd ,
en aan de wereldlijke magt overgegeven.
Na acht dagen in de stads-gevangenis te
hebben doorgebragt , werd hij naar het
Campo di Fiore gevoerd , en den 1 7 Februarij levend verbrand. SCIoPPIus de Latinist , die deze strafoefening schijnt bij
te hebben , verhaalt in eenen-gewond
brief aan RITTERSHUSIUS , dat , toen de
monniken hem het kruisbeeld voorhielden ,
BRUNO zijn gezipt afwendde , waarop scIoPPIUS zegevierend uitroept: «Zoo handelen
'C wij te Rome met alle goddeloozen en
«monsters van dien aard ! » BRUNO'S werken , waarvan sommige zeer schaarsch
zijn , terwijl andere nimmer in het licht
verschenen , werden bijeenverzameld door
Dr. WAGNER , met eene levensbeschrijving
van BRUNO , onder den titel van : Opere
di GIORDANO BRUNO Nolano ora per la prima
volta raccolte e pubblicate , 2 deden 8vo.
Leipzig 1830.
BRUNO , (ST.) , de stichter van de orde
der Karthuizers , in 1051 te Keulen geboren , studeerde te Parijs , en werd
vervolgens kanunik van Rheims en bestuurder van de school of het seminarium
,

van dit bisdom. De mishandelingen eu
het wangedrag van den aartsbisschop sANASSES weldra moede , besloot hij de wereld vaarwel te zeggen. In vereeniging
van zes zijner vrienden , die hem aanhingen , begaf hij zich naar eene woeste
streek Chartreuse geheeten , vier uren van
de stad Grenoble. Hier , in een eng dal,
door twee overhellende rotsen ingesloten ,
stichtten BRUNO en zijne medgezellen eene
der strengste monniken-orden , welke naar
het oord waar zij zich bevonden , den
naam van Karthuizer-orde bekwam. BRUNO
en zijne monniken bebouwden den grond
in de nabijheid hunner cellen , en leefden
van diens opbrengst en de liefdadigheid
van eenige vrome lieden. Paus URBANUS II,
die onder BRUNO te Rheims gestudeerd
had , ontbood hem in 1089 naar Rome,
Het pausselijk hof kon echter BRUNO niet
boeijen ; alle waardigheden , die hem werden aangeboden , zelfs het aartsbisdom
van Reggio , wees hij van de hand. In
109h kreeg hij verlof een tweede Karthuizer klooster in de eenzaamheid van della
Torre in Calabrië te stichten , waarover
hij tot aan zijnen dood het bestier voerde.
De Roomsch-Katholijke kerk nam BRUNO,
in 1628, onder het getal der heiligen op.
(BOLLANDI , Acta Sanctorum ; Diet. Univ.
historique) .
BRUNSWIJK WOLFENBUTTEL, (prins
MAXIMILIAAN JULIUS LEOPOLD VAN),

werd den 10 October 1752 geboren,
en voerde het bevel over een regement,
hetwelk garnizoen hield in Frankfort aan
den Oder , waar hij , uit hoofde van zijne
goedhartigheid en zijne hulpvaardigheid
jegens armen en ongelukkigen , algemeen
bemind was. Den 27 April 1785 overstroomde de Oder , en rigtte in de omstreken van Frankfort schrikkelijke ver
aan. Oín eenige inwoners van-woesting
een overstroomd dorp te redden , sprong
de menschlievende, vorst in eene boot ,
doch werd door den geweldigen stroom
meegevoerd , en ras verzwolgen , tot bitter
leedwezen van al degenen die hem kenden.
Zijne nagedachtenis zal altijd in zegening
blijven.
(NIEUwENIIUIS , Woordenboek van kunsten
en wetenschappen ; Dictionary of Biography).
BRU T U S , (L UC IU S J IINIU S) , de stichter van het Romeinsche gemeenebest ,
was de kleinzoon van TARQUINIUS , den
Ouden. Zijn vader en oudste broeder door
TARQUINIUS den Trotschen vermoord zijnde ,
veinsde BRUTUS , van zijn verstand beroofd
te zijn , ten einde op deze wijze het
leven te redden. Doch zoodra 's konings
Zoon , SEXTUS TABQUINIUS , LUCRETIA had
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geschonden , wierp hij het masker af , en
spoorde de Romeinen aan , om de kluis
te verbreken. En toen-tersdwingla
zijne beide zonen tegen de vrijheid der
republiek hadden zamengespannen , veroordeelde hij hen ter dood. BIIUTUS sneu
C. , in een tweegevecht-veldin50.
met ARUNS , die te gelijker tijd dood ter
aarde stortte. Er werd , ter eere van
BRUTUS , eene openbare lijkrede gehouden ,
en de Romeinsche vrouwen rouwden een
gansch jaar over den wreker der ongeluk kige LUCRETIA. VOLTAIRE heeft op de geschiedenis van BRUTUS een treurspel vervaardigd , hetwelk door de kermende
liefde van TULLIA , dochter van TARQUINIUS,
voor TITUS , den zoon van BRUTUS , wordt
ontsierd.
(M. STUART , Romeinsche geschiedenissen) .
BRUTQS , (MARCUS JUNIUS) , een
afstammeling van Lucius JUNIUS en neef
van CATO van Utica , werd in het jaar 86
v. C. te Rome geboren. Hij omhelsde de
partij van POMPEJUS tegen CAESAR ; doch na
den slag van Pharsalië , werd hij door
den overwinnaar in gunst aangenomen,
die hem het bestuur over bet Cisalp jnsch
Gallië toevertrouwde, en hem tot praetor
van Rome verhief. In weerwil van dit
alles , nam hij deel aan de zamenzwering
van cASSIUS en anderen , en hielp CAESAR
vermoorden. Eindelijk in den slag van
Philippi (42 jaren v. c.) overwonnen,
maakte hij aan zijn eigen leven een einde,
in het drie en veertigste jaar zijns ouder doms. Van alle zaamgezworenen handelde
welligt alleen BRUTUS uit zuivere beginselen
van vaderlandsliefde.
VOLTAIRE schreef een treurspel , La
mort de César, waarin (tegen het tooneelgebruik) geen enkel vrouwelijk karakter
voorkomt.
(PLUTARCUUS , liet leven van BRUTUS).
BRUYÈRE , (JEAN DE LA) , een be-

en schreef Zamenspraken over de leer der
Quietisten , navolgers van MOLINOS , wier
godsdienst in stille overdenkingen der verdiensten van CHRISTUS en zijne leer bestaat. Toen LA BRUYÈRE zijne karakterschetsen aan eenen vriend vertoonde,
zeide deze : « Gij zult u daarmede vele
« lezers verschaffen ; maar u tevens vele
« vijanden berokkenen. n Wat hiervan
ook zij , blijkbaar is het dat LA BP.UYÈRE
niet zelden zijne karakters aan levende
personen ontleend heeft.

(Dictionnaire historique des grands hommes).
BRUYN, (CORNELIS DE) , een verdienstelijk teekenaar, schilder en reiziger,,
werd in 1652 in 's Hage geboren. Den
1 October 1674 verliet hij zijne vaderstad , en reisde door Duitschland naar
Rome, ten einde zich in zijne kunst ver.
der te volmaken. Na aldaar twee jaren
vertoefd en bet merkwaardigste afgeteekend
te hebben, bezocht hij Napels en andere
steden van Italië. Vervolgens ging bij
scheep naar Smirna , bezocht Klein. 4zië,
Egypte , de eilanden van den Archipel en
keerde naar Venetië terug, alwaar hij,
onder CARLO LOTTE , zich verder in de
schilderkunst volmaakte. Eerst in 1693
keerde hij naar zijn vaderland terug , en
gaf vervolgens zijne Reis in den Levant
in 't licht. Hij beschrijft daarin hoofdzakelijk Egypte, Syrië, het Heilige Land,

Rhodes , Cyprus , Scio en Klein -.dzië , en
verfraaide zijn werk met twee honderd
platen , voorstellende Oostersche steden,
ruïnen , natuurlijke voortbrengselen , kleedingen , enz. Al deze platen werden
gegraveerd naar teekeningen door hem
zelven naar de natuur gemaakt. Dit werk
een gunstig onthaal genietende , gevoelde
hij zich hierdoor opgewekt in 1701 eens
tweede reis te ondernemen. Hij nam zijnen weg door Rusland en Perzië naar
Indië , en bezocht de kust van Malabar,

en Bantam. In 1708 in

roemd Fransch schrijver , werd in 1644

Ceilon , Batavia

te Dourdan geboren. Hij werd onderwijzer
in de geschiedenis van den hertog van
Bourgondië , die hem vervolgens een pensioen toestond , en bij zich hield. In 1693
werd, LA BRUYÈRE lid der Fransche academie , en stierf in 1697 aan eene beroerte.
Zijne bewonderenswaardige Caractères ver
1687. DELILLE merkt aan, dat-scheni
degene die LA BRUYÈRE wil schetsen , zijn
genie en onnavolgbaar talent moet hebben , hetwelk zoo veel oordeel bevat in
één' enkelen volzin , zoo vele denkbeelden
in één enkel woord , en hetwelk op zulk
eene verrassende wijze uitdrukt al wat
vroeger is gezegd , en zóó puntig al wat
te voren niet is gezegd. LA BRUYÈRE ver

het vaderland terug gekomen , vestigde hij
zich te Amsterdam , en besteedde voornamelijk zijnen tijd tot het beschrijven zijner merkwaardige reis, welke in 1718
bij de gebroeders WETSTEIN te Amsterdam
in 't licht verscheen , onder den titel van:
Reis door Muscovië , Perzië en de Oost

Karakters van TUEOP$RASTUS -ta,lde

Dit tweede werk bevat ongeveer-Indié.
drie honderd platen , waarvan de meeste
Oostersche plegtigheden , oude gebouwen,
dieren , vogels , visschen , planten en
vruchten voorstellen. Onderscheidene platen stellen de bouwvallen van Persepolis
voor. De reisbeschrijvingen van CORNELIS
DE BRUYN worden om hare getrouwheid
geroemd. Zij werden door den abt BANIER
in het Fransch overgebragt , en met vele

17"
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belangrijke aanteekeningen verrijkt. Deze
uitgave; verscheen in 1725 te Rouen in
v jf deelen. DE BRUYN wijdde zich voortaan
geheel aan de schilderkunst , en overleed
te Utrecht in het jaar 17.19. Alhoewel hij
als schilder verdiensten bezat , - heeft hij
dchter zijnen roem aan de boven vermelde reisbeschrijvingen te danken. De stijl is
hoogst eenvoudig en zijne waarheidsliefde
door latere reizigers bevestigd. Hij was
geenszins ligtgeloovig , en berispte menig=maal de ligtgeloovigheid van degenen , die
vóór hem de landen , welke hij bezocht,
beschreven hebben. Zijne reizen bestaan
uit twee deelen folio.

, Woordenboek van kunsten
en wetenschappen) .

(NIEUWENHUIS

BUCER, (MARTIN) , een der kerkher

zestiende eeuw , werd in-vormesand

1491 te Schlettstadt , in den Elzas , ge
Zijn eigenlijke naam was Kuhhorn-boren.
(koehoorn) , welke hij , volgens de zon
gewoonte van • dien tijd , in een-derling
gelijk beteekenend Grieksch woord, Bucer,
veranderde. Hij trad als knaap (1505) in
de Dominikaner orde, en werd, uit hoofde
zijner -ontluikende talenten , naar Heidel
gezonden , om zich in de theologie-berg
te oefenen. Eenige geschriften van ERASmes en anderen , vooral die van LUTHER,
haalden hem tot de gevoelens van dezen
laatsten over. Hij voerde de nieuwe leerbegrippen in te Straatsburg, waar hij gedurende twintig jaren predikant en prolessor in de godgeleerdheid was. Te
vergeefs trachtte BUCER , om de twisten
tusschen LUTHER en zwINGLIUS bij te leggen.
Daar BUCER volstandig weigerde, het door
den keizer opgedrongene Interim • te • onderteekenen , hetwelk hij een vermomd
pausdom noemde , zoo werd zijn toestand
in Straatsburg immer hagehelijker. Hij
gaf derhalve gaarne gehoor aan de uit
aartsbisschop THOMAS-nodigvae
CRANKIER , om hem in de invoering der
hervorming in Engeland bij te staan. Tot
professor aan de hoogeschool te Cernbridge aangesteld , vooral ter verklaring
van het nieuwe testament , maakte hij ,
door zijne bescheidenheid , zijn voorbeeldig
gedrag , zijne vlijt en geleerdheid , eenen
diepen indruk.
De koning vernemende , dat de gezondheid van BUCER gedurende deR winter geleden had door het gemis eener Duitsche
kagchel , kond hem 20 pond sterling om
er zich eene aan te schaffen. Tot dankbetuiging schreef BUCER een boek voor
EDUARD's eigen gebruik , Over het Rijk van
CHRISTUS , hetwelk hij den koning als een
nieuwjaars-geschenk aanbood. BUCER overleed te Cambridge , den 27 Februarij
,

1551 , en werd met groote eer en eenen
stoet van 3000 personen in de St. Mariakerk begraven.
In het leven van den bisschop JEWELL ,
vindt men een aardig voorval opgeteekend,
hetwelk zoowel het zachte karakter van
BUCER , als de boosaardigheid . zijner vijanden kenschetst. CATHARINA , hertogin van
Suffolk, aan de hoogeschool van Cambridge
twee zonen hebbende , en zelve gedurende
eenigen tijd , in de nabijheid der stad haar
verblijf houdende , zond aan BUCER eene
koe en een kalf, ten nutte van zijn huis
goedaardige man had deze die--gezin.D
ren lief, en bezocht hen dikwijls in de
weide ; voorzeker gene onschuldige uit
kwaadaardigheid verspreidde-spanig.De
echter het gerucht , dat de koe en het
kalf toovenaars waren', die- BUCER ingaven
wat hij op de school moest onderwijzen.
BUCER zulks weldra vernemende , liet
daarom zijne gewone bezoeken bij zijne
lievelingen niet ná ; doch ze eens aan
een' zijner vrienden wijzende, Reide hij ,
op eenen schertsenden toon : « Zie daar
« mijne meesters van wie ik geleerd heb
« wat ik anderen onderwijs ; en echter
« spreken zij Grieksch noch Latijn , He« bre+euwsch noch Hoogduitsch , noch spre« ken met mij in eenige andere taal. »
Gedurende de regering van MARIA , werden de lijken van BUCER en FAGIUS opgedolven , met ketenen aan eenen paal be.vestigd, en op de markt als ketters verbrand.
BUCER heeft in het Latijn en Hoogduitser
geschreven. Zijn beste werk is eene overzetting en verklaring der psalmen. Hij is
driemaal gehuwd geweest ; zijne eerste
vrouw was eene non, bij welke hij dertien
kinderen had. De Roomsch-Katholijken
haatten BUCER als een' magtigen tegen
spraken zelden anders van-stander,
hem dan van een' sluwen -vos.

(Penny Cyclopaedia; Conversations-Lexicon).
BUCHANAN , (GEORGE) , een Schotser
dichter en geschiedschrijver , werd in het
begin van Februarij 1506 , in het kerspel
van Killairn , in het graafschap Dumbarton , van behoeftige ouders geboren. Hij
was het derde van acht kinderen , en ver
vroegtijdig zijnen vader. Door zijnen-lor
oom , JAMES' HERIOT , op den ouderdom van
veertien jaren naar de hoogeschool van
Parijs gezonden , maakte hij aldaar snelle
vorderingen ; doch de dood zijns ooms
stortte hem in de grootste behoefte. Om
naar zijn vaderland terug te keeren , nam
hij dienst onder de hulpbenden , naar
Schotland bestemd. Door tusschenkomst
van JoHN MAJOR bezocht hij de hoogeschool
van St. Andries , Na eenigen tijd tegen

BUCH©Z- .BUCKING.

de onregivaardigheid der fdwuin (gelijk hij
liet- noemt) geworsteld te hebben , werd
hij opvoeder van den jongen graaf van
Cassius , met wien bij vijf jaren in Frankrijk bleef. Van Pars, naar Schotland te,rug gekeerd , werd bij , tegen eene ruime
belooning , gouverneur van JAMES STUART,
een der natuurlijke kinderen van JACOBus V (1). Twee hekeldichten , welke hij
op de monniken Maakte , belgden de
geestelijkheid geweldig ; hij werd in den
kerker geworpen , doch had het geluk te
ontsnappen. Te Parijs , Bordeaux en
Coimbra gaf hij onderwijs ; in de laatste
stad , waar hij aan het hoofd stond van
de hoogeschool , geraakte hij , van. wege
zijne vrijzinnige gevoelens , op nieuw in
de gevangenis. Doch niets kon BUCHANAN
doen buigen. In. eenG cel opgesloten ,
begon hij zijne wel bekende overzetting
der Psalmen. Eindelijk in vrijheid gesteld,
begaf hij zich raar Parijs , en belastte
zich met de opvoeding van TIMOLEON DE
cossÉ, zoon van den beroemden maarschalk
DE BRISSAC. Gedurende zijn verblijf op het
vaste land , schreef hij zijn Latijnsch treur
Baptistes en verscheidene andere min--spel
dere stukken , en . vertaalde de Medea en
Alcestis van EURIPIDES, In 1560 keerde
bij naar zijn vaderland terug , en omhelsde de Protestantsche godsdienst. Hij
behield echter de gunst van het hof , ver
MARIA eene jaarwedde , en werd-kregvan
tot opvoeder van JACOBUS VI gekozen.
Toen men hem naderhand verweet , dat
hij van zijnen koninklijken kweekeling
slechts een' pedant had gemaakt , antwoordde BUCIIANAN , dat dit alles was wat
hij van hem had kunnen maken. In 1578
schreef hij zijne vermaarde verhandeling,
De jure Regni apud Scotos , waarin de
regten des volks op den voorgrond worden gesteld. De laatste jaren zijns levens,
besteedde hij aan het zamenstellen zijner
geschiedenis van Schotland , een werk
welks stijl , meer dan de inhoud , allen
lof verdient. BUCHANAN stierf den 28 September 1582 te .Edinburg , en werd op
kosten van de stad begraven , daar hij,
door zijne liefdadigheid , zoo behoeftig
was, dat hij niet genoeg naliet , om de
begrafenis kosten te bestrijden. BUCHANAN
was eene der beste nieuwere Latinisten,
en indien men uit de Latijnsche vertalingen van de Medea en Alcestis van EURIPIDES mag oordeelen , dan is hij insgelijks
in het Grieksch zeer bedreven geweest.
(1) Op den 21 Augustus 1537 ontving hij van
den koning 20 pond sterling, en dezelfde som in
Jultj 1538, alsmede eenen rijken zwarten tabberd
en overrok, bij gelegenheid der inkomst van koningin MSRIA van Guise in Edinburg.
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heeft in 1725 te Leyden
eene uitgave der gezamenlijke werken van
BUCHANAN in twee deelen bezorgd , waarin
vele geleerde aapteekeningen, voorkomen.
BUCHANAN mag aangehaald worden als een
merkwaardig voorbeeld van liefde en opoffering voor kennis en wetenschap , te
midden van armoede en ongemak , godsdienstige vervolging en burgertwist.
PETRUS BURMANNVS

(Penny Cyelopaedia; Dictionary of Biography).
BUCHOZ , (PIERRE JOSEPH) , een
geneesheer, natuurkundige en plantenkenner , werd den 27 Februarij 1731 te Metz
geboren en stierf te Parijs den 30 Januarij 1.807. Hij was aanvankelijk lijfarts
van STANISLAUS , verdreven . koning van
Polen ; later legde hij zich, geheel op de
kruidkunde toe. Zijne gezamenlijke werken
bedragen het verbazend aantal van drie
honderd boekdeelen , waarvan vijf en. negentig in folio , de overige in kwarto.
Men zal wel willen gelooven , dat de
meeste vrij onbekookt zijn, en door vele
misslagen worden ontsierd. Onder zijne
werken telt men eene Geschiedenis van de
planten in Lotlíarin yen , 13 deelen ; eene

Natuurlijke geschiedenis van Frankrijk , 14
deelen , en eene Algemeene geschiedenis
van het plantenrijk , met meer dan twaalf
honderd gekleurde platen.

(Woordenboek der Zamenleving ; Dictionary of Biography) .
BIICKINGHA1I , (GEORGE VILL.IERS ,

hertog PAN) , werd den 20 Augustus
1592 te Brookesley , in liet graafschap
Leicester , geboren , en is in de Engelsche
geschiedenis berucht door de menigvuldige
. gunsten en hooge waardigheden , waarmede de koning hem overlaadde. JACOBUS I , met BUCKINGIIAM ingenomen , ver
aan zich als schenker ; weldra-bondhem
werd hij ridder , kamerbeer , opperstalmeester , baron van Whadden , burggraaf
van Villiers , graaf van Buckingham , ge
zijner majesteits geheimen-zworenva
raad , markies , lord admiraal van Enge
opperregter der kroon over alle parken-land,
en bosschen ten zuiden van de Trein,
voorzitter in 's konings regtbank , constabel van het kasteel van Windsor opperhofmeester van Westminster en opwiener
der vijf havens ; « alle vette brokken , »
zegt Sir IIUGII WOTTON. Zulk eene ongehoorde verheffing verwekte groote afgunst,
zoodat het moeijelijk is om al de beschul.digingen , welke zijne tijdgenooten tegen
hem inbrengen , voor waarheid aan te
lemen ; dat hij echter van zijnen invloed
op den koning een schandelijk misbruik
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maakte , is genoegzaam bewezen. Meer
souverein dan de koning zelf , was hij de
uitdeeler van alle ambten , eereposten en
gunstbewijzen. Schoon de natie allengs
den hooghartigen gunsteling moede werd,
bleef hij 's vorsten gunst behouden , zoowel als die van zijnen zoon en opvolger,
KAREL I. In den oorlog , die door BUCKINGIAM's bewerking tegen Spanje en later
tegen Frankrijk gevoerd werd, legde hij
de grootste onbekwaamheid als krijgsbevelh e bber ter zee aan den dag. Zijne
willekeurige en onverstandige maatregelen
strooiden de zaden van tweedragt tusschen
het parlement en den koning , die daarvan later het slagtol er werd.
BUCKINGHAM , in de maand Augustus
1628, zich naar Portsmouth begeven heb
om de uitrusting der vloot tot-bend,
ontzet van La Rochelle te bepoedigen ,
had een gesprek met een' Fransch edelman over liet nieuws , dat deze hem omtrent La Rochelle had medegedeeld. De
Franschman met drift en verheffing sprekende , verbeeldden zich de omstanders,
die geen Fransch verstonden , dat zij met
elkander twistten. Toen men BUCKINGHAM
berigtte , dat zijn ontbijt gereed stond ,
ging hij langs het tapijtbehangsel naar eene
andere kamer , en , terwijl hij met Sir
THOMAS FRYAR , een' zijner kolonels , in
gesprek was , werd hij plotseling over
zijnen schouder met een mes in de borst
gewond. BUCKINGHAM riep uit : « De boos« wicht heeft mij vermoord ! ' trok zelf het
mes uit de wond, en viel dood ter neder;
hij was in het hart getroffen. Daar men
noch den aanslag , noch den moordenaar
had gezien , viel het vermoeden eerst op
den Franschen edelman , die daardoor, gedurende eenige oogenblikken, in groot gevaar verkeerde. Men raapte echter een'
hoed op, in welks bol een papier genaaid
was , gedeeltelijk de verklaring van het
Huis der Gemeente bevattende , waarin
de hertog « een vijand van het rijk » genoemd werd ; en onder aan dit geschrift
las men een of twee korte verzuchtingen
tot een gebed behoorende. Omtrent denzelfden tijd zag _men eenen man zonder
hoed zeer bedaard voor de deur wandelen ; men vermoedde in hem den misdadiger , en herkende hem voor den luitenant, JOHN FOLSTON van Suffolk , die in
zijne bevordering was te leur gesteld , en
tegen BUCKINGIAM een' onverzoenlijken haat
had opgevat. Koning KAREL was over het
verlies zijns gunstelings ontroostbaar ; hij
wierp zich op zijn bed neder , kermde en
weende, en verkeerde eenige dagen in de
uiterste verslagenheid. BUCKINGIIAM stierf
in het zes en dertigste jaar zijns ouder-

doms , en had bij zijne vrouw , cATIARINA
MANNERS ; drie zonen en eene dochter (1).
(Penny Cyelopaedia).
BUCKINGHAM , (GEORGE VILLIERS,

hertog VAN) , tweede zoon van GEORGE
VILLIERS , insgelijks hertog van Buckingham,
werd den 30 Januarij 1627 te Londen
geboren. Hij studeerde te Cambridge,
onder de bijzondere bescherming des konings , en na met zijnen broeder , Lord
FRANCIS VILLIERS , eene reis gedaan te heb ben , keerde hij , toen de burgerkrijg uitbrak , naar Engeland terug , en omhelsde
de partij zijns hoogen beschermers. Hij
streed te Fairfax , bij Nonsuch , waar zijn
broeder FRANCIS sneuvelde , en hij zelf ter
naauwernood over zee ontkwam. Het parlement eischte , dat bij binnen veertig
dagen zou terugkeeren , zoo bij niet wilde
dat zijne goederen zouden worden ver
verklaard. BUCKINGHAM bleef op het-beurd
vaste land , waar hij genoodzaakt was
eene kostbare collectie schilderijén , door
zijn' vader bijeen verzameld , te verkoopen , om in zijn onderhoud te voorzien.
Hij diende vervolgens onder KAREL II te
Worcester , en zag zich andermaal genoodzaakt Engeland te ontvlugten. Door
de dochter van Lord FAIRFAX te huwen,
bekwam bij grootendeels zijne verbeurd
verklaarde goederen terug , en bij de
herstelling van het koninklijk gezag , werd
hij kamerheer , opperstalmeester en Lordluitenant van Yorkshire. Door scherts en
spot wist hij zich bij KAREL II aangenaam
te maken. Meermalen gebeurde het , dat,
zoodra de eerwaardige kanselier CLARENDON
de raadkamer had verlaten , EUCKINGHAM
den koning in een schaterend gelach deed
uitbarsten , door den gang van den deftigen staatsman na te bootsen , en tevens
aan zijne zijde een kussen te laten bengelen , dat den zak met de zegels moest
verbeelden , terwijl een dienaar hem met
de blaasbalg, als stafdrager des kanseliers,
vooruitging. BUCKINGHAM was onstandvastig
in zijne staatkundige beginselen. In 1666
(1) Daar de gebreken en misslagen van RucKiRr.RAn allerwegen zorgvuldig zijn opgcteekend , is bet
billijk , dat men te zijnen opzigte een voorbeeld van
loffelijke milddadigheid niet vergete aan te teekenen. Terwijl BrrcKiRGUSX zich in den Haag bevond,
om over een verdrag te handelen , vernam hij , dat
eene zeldzame collectie van Arabische handschriften
van den geleerden aeceaIUs , door diers weduwe
aan de dezuiten van Ontwerpen zou worden verkocht ; de hertog kwam hen voor , en gaf de we
duwe zes duizend gulden , eene som boven derzelver
gewigt in zilver, en eene daad , voortspruitende uit
milddadigheid en menschenliefde , te meer lofwaardig , omdat sucxsisdfAM slechts eene zeer onvolkomene opvoeding had genoten. Volgens aucxi•rGasn's
begeerte heeft zijne weduwe deze belangrijke handschriften geschonken aan de openbare bibliotheek
der hoogeechool van Cambridge , waar zij zich nog

bevinden.

BUCQUOI---BUDS.
aan eene zamenzwering tegen den koning
deel genomen hebbende , verloor hij al
zijne posten ; doch werd spoedig weder
in gunst aangenomen. Na den dood van
KAREL II leefde BUCKINGHAM Op zijn landgoed van Helmsley , in het graafschap
York , waar hij zich aan de vermaken
van liet landleven overgaf. Hij stierf den
17 April 1688 aan de gevolgen eener
koorts , welke hij zich zelven bad berokkend , door op den natten grond uit te
rusten , toen hij door eene vermoeijende
vossenjagt zeer verhit was. Deze geestige
en losbandige edelman besteedde soms
zijne vrije uren aan het beoefenen der
letterkunde. Hij schreef eenige tooneelen blijspelen , waaronder The Rehearsal
als het beste beschouwd wordt , en blijken
draagt , dat bij ongewone talenten bezat.
Zijne schriften werden in een deel octavo
bijeenverzameld.

(Penny Cyclopaedia ; Dictionary of Biography).
BUCQU'OI, (BONAYENTTJRE DE LON-

GVEVAL, graaf YAN) , een uitstekend
veldheer, werd in I561 uit een Neder
geslacht geboren. Hij trad vroeg -landsch
krijgsdienst , en onder -tijdgnSpasche
zich door buitengewonen moed.-scheid
Schoon men hem wreedheid ten laste
legt , heeft hij echter meermalen blijken
van edelmoedigheid gegeven. Toen , ge
driejarig beleg van Ostende-durenht
(1601-1604) , een Hollandsch stuurman
in handen der Spaanschen was gevallen,
besloot CATIIARINA HERMAN baren man los
te koopen. Zij verkocht al hare kostbaarheden , en begaf zich in mansgewaad op
weg. Hare uitstekende schoonheid verried
haar ; zij werd als spion gevat. Terwijl
zij in den kerker zuchtte , kwam haar een
priester bezoeken , aan wien zij alles openbaarde. De graaf van BUCQUOI , van het
voorgevallene onderrigt , en haar zelve
ondervraagd hebbende , gaf aan de teederhartige CATHARINA haren man zonder eenig
losgeld terug. In 1620 versloeg hij , ge
MAXIMILIAAN , keur -menschaplijkt
Beijeren , het leger der Protes--vorstan
tanten bij Praag , waardoor Bohemen en
Moravië weder onder de gehoorzaamheid
des keizers gebragt werden. Hij sneuvelde
in 1620 bij de belegering van Neuhausel.

(Woordenboek der Zamenleving).
BUDÉ , (GUILLAUME) , of, gelijk hij
meer bij zijnen Latijnschen naam bekend is,
BUDAEUS , werd in 1467 te Parijs uit een
oud en eerwaardig geslacht geboren. Zijne
eerste opvoeding werd verwaarloosd , en
toen hij naar Orleans vertrok , om in het
burgerlijk regt te studeren , kon hij , uit
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hoofde zijner gebrekkige kennis van het
Latijn , slechts geringe vorderingen maken. Onverschilligheid en zucht naar ver
verslonden het grootste deel zijner-mak
jeugd, tot dat bij eensklaps zulk eene
vurige liefde voor de letteren opvatte,
dat bij zelfs de uren beklaagde , die hij
aan den slaap moest geven. Hij werd,
om zijne groote geleerdheid , het wonder
van Frankrijk genoemd. FRANS I benoemde
hem tot zijnen bibliothekaris en rekwest meester. Toen hij in 1540 het hof naar
de kusten van Normandië vergezelde, om
de buitengewone zomerhitte te ontgaan,
werd hij door de koorts aangetast , welke
hem spoedig naar het graf sleepte. Hij
liet eene weduw na met zeven zonen en
drie dochters , aan welke hij bad bevolen,
zijne begrafenis des nachts te doen plaats
hebben. BUDÉ hield met ERASMUS gemeenzame briefwisseling , welke echter door
zijnen twistzieken aard wel eens werd afgebroken. Een zijner brieven aan dien
geleerden vriend begint : « BUDAEUS , tot op
« dit oogenblik een vriend van ERASMUS,
« zendt hem zijnen laatsten groet; » waarop
ERASMUS op hoffelijken toon antwoordde :
« ERASMUS , de eeuwigdurende vriend van
«BUDAEUS , of hij wil of niet , zendt hem
« niet zijnen laatsten groet , maar eenen
« groet , die zich immer zal vernieuwen. »
Nooit kon men BUDÉ bewegen , om zich te
laten portretteren. Hij was minder bedreven in het Latijn , dan in het Grieksch.
Zijne werken , waarvan BAILLET in zijne
Jugernens des scavans eene naauwkeurige
lijst heeft gegeven , werden in 1557 in
vier deden folio uitgegeven ; deze uil gave
is uiterst schaarsch. Al zijne schriften
vloeijen over van geleerdheid , doch zijne
verhandeling , welke thans nog het meest
bekend is , voert ten titel : De Asse et
Partibus ejus ; in het voorberigt klaagt hij,
dat hij op zijn' trouwdag niet meer dan
zes uren heeft mogen studeren. Ook ver
BUDÉ , dat , toen hij op-haltmenv
zekeren dag aan het werk zat , zijn bediende verschrikt de studeerkamer kwam
binnenstuiven , uitroepende : « het huis
« staat in brand ! » — « Waarom , » riep
RUDE , « zegt gij het niet aan mijne vrouw ?
« Gij weet , dat ik mij met het huishouden
« niet bemoei. » Zijne Commentariën op
de Grieksche taal worden nog in welverdiende achting gehouden. Zij helderen
vele eigenaardige woorden en spreekwijzen
op , welker verklaring men niet zoo gemakkelijk elders zal aantreffen. Zijne Griek
brieven zijn sierlijk gesteld , en geven-sche
Bene diepe kennis der taal te kennen.
(Penny Cyclopaedia ; Woordenboek der
Zanzenleving) .
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BUFFON.

BUFFON, (GEORGE LOUIS LE CLERC,

graaf VAN) , zoon van BENJAMIN LE CLERC
BUFFON, een' raadsheer van het parlement ,
werd .den 7 September 1707 , in hetzelfde
jaar als LINNAEUS , te Montbard geboren.
BUFFON werd voor de regtsgeleerdheid opgevoed , doch wis- en sterrekunde hadden
voor hem meer bekoorlijkheid. Zijn vader
was verstandig genoeg deze neiging niet
tegen te gaan. BUFFON was aanvankelijk
zoo sterk niet de wiskunde ingenomen ,
dat , terwijl zijne makkers zich ontspanden , hij zich gewoonlijk in een' hoek verschool , om zijnen EUCLIDES met de meeste
ingespannenheid te lezen. Te Dijon , waar
bij op het Jezuïten-Collegie studeerde ,
in kennis geraakt met Lord KINGSTON en
diens opvoeder , deed bij later met hen
eene reis door Italië. De dood zijner
moeder , die in zijne afwezendheid stierf,
stelde hem in bet bezit van een aanzienlijk jaarlijksch inkomen. BUFFON bezocht
nu Engeland , en vestigde zich op den
ouderdom van vijf en twintig jaren op
zijn vaderlijk erfgoed te 111ontbard. Het
paviljoen , la tour de Saint Louis geheeten , was zijn studeervertrek. Prins lENDRIK van Pruissen noemde het de wieg en
bakermat der natuurlijke geschiedenis , en
ROUSSEAU was gewoon , vóórdat hij er binnen trad , den dorpel te kussen. Onder
zijne andere studiën , trok het verhaal van
het verbranden der Romeinsche vloot onder MARCELLUS door ARCHIMEDES , toen zij
op den afstand van een boogschot de stad
Syracuse was genaderd , zijne aandacht.
Bij deed onderscheidene proeven , ten
einde zich van de mogelijkheid te overtuigen. Hij maakte een' grooten spiegel,
bestaande uit 168 stukken verzilverd glas
van zes op acht duim. Tusscheh elk was
eene tusschenruimte van vier strepen.
Langs deze tusschenruimten vond de proef
waarop gedoeld werd.-nemrhtpu
Het zamenstel veroorloofde eene uitgebreide beweging , zijnde de stukken gezet
in eene ijzeren lijst met een toestel van
schroeven en veren. Na alle toebereidselen gemaakt te hebben , begon hij zijne
proeven , en den 23 Maart werd eene
geteerde beuken plank , op den afstand
66 voet , door slechts 40 spiegels in den
brand gezet. Op denzelfden dag staken
98 spiegels eene geteerde en gezwavelde
plank op eenen afstand van I26 voet in
den brand. Den 3 April ontvlamde eenigermate eene deel , met vlokjes wol belegd , op den afstand van 138 voet, door
412 spiegels. Den volgenden dag ten Ft
ure deden 154 spiegels eene geteerde
plank op 1 50 voeten afstands binnen twee
minuten heftig roken ; doch toen de proef-

nemer

de ontvlamming verwachtte , ver-

school de zon zich achter de wolken. Ten
drie ure , op den 5 derzelfde maand,
deden 154 spiegels kleine gezwavelde
spaanders, vermengd met houtskool, op
den afstand van 250 voet ontvlammen ,
schoon het weder niet zeer helder was
weinige seconden waren toereikend , om
ze te doen branden , zoo dra de zon met
kracht doorkwam. Op den middag van
den 10 April stak eene onbewolkte heldere zon eene geteerde dennen plank op
den afstand van 150 voet , door middel
van 128 spiegels , zeer spoedig in den
brand ; ten half drie ure van dienzelfden
dag ontvlamde Bene geteerde , gedeeltelijk
gezwavelde en op sommige plekken met
vlokjes wol bedekte beuken plank , zoo
plotseling en hevig, dat het noodig werd
haar in het water te werpen , om het
vuur te blusschen ; 148 spiegels volbragten dit op den afstand van 150 voet. Op
den 11 April werden eenige kleine brandbare voorwerpen , op den afstand van -20
voet , door 12 spiegels in den brand gezet ; een groote tinnen kruidhoren , wegende zes pond , smolt op denzelden
afstand door 45 spiegels , en eenige dunne
stukjes zilver en ijzer werden door 117 spiegels tot gloeihitte gebragt. Deze proefnemingen voerden BUFFON tot andere , ten
doel hebbende om spiegels te maken ,
waarvan het glas op bolronde vormen
werd gebogen ; hij schijnt echter groote
moeite gehad te hebben om ze te verkoelen en te slijpen. Van de vier en twintig
voldeden er slechts drie aan zijn oogmerk,
waarvan bij er een , van 46 duim middellijn , destijds het sterkste brandglas in
Europa , den koning van Frankr ij k aanbood.
In het jaar 1739 werd BUFFON door
DUFAY , die aan de kinderziekte bezweek,
den minister aanbevolen als den eenigen
man , in staat om zijne plannen , als intendant van den Koninklijken Tuin en het
Museum , uit te voeren. BUFFON plantte
de twee linden -lanen , welke op de kwee
destijds de grenzen-kerijultopn,
van den tuin aanduidden. Nu nam zijn
geest eene bepaalde rigtiug op de natuurlijke historie , welke bij in al haren omvang overzag , en die zijn' naam onsterfelijk heeft gemaakt.
Zijn huwelijk met Mademoiselle DE SAINT
BELIN , in 1762 , viel gelukkig uit. LODEWIJK XVI verhief zijne landgoederen tot
een graafschap , en noodigde hem te Fontainebleau , niet het doel , om hem tot
houtvester over de bosschen van Frankr ij k te benoemen ; doch BUFFON wees zulks
van de hand. Hij sleet zijne dagen in
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olestoorde rust , tot dat eene pijnlijke
kwaal , de steen , zijne overige dagen verbitterde. Deze ongesteldheid werd in zijn
drie en zeventigste jaar hoogst smartelijk.
Men drong bij hem aan , om zich aan eene

melaar bekend. De stijl van BU1FON is
schitterend en welsprekend , zelfs dichter
verbeelding levendig en soms-lijk,zne
buitensporig , zoo dat men hem verwijt
de natuur wel eens te hebben willen ver -

kunstbewerking te onderwerpen, doch hij
bleef volstandig weigeren , schoon zijne
geneesheeren hein met eene goede uit
vleiden. Na zijnen dood , die den-komst
16 April 1788 voorviel, vond men in de
blaas zeven en vijftig steentjes , sommige
zoo groot als eene boon . BUFFON had gedurende acht jaren de zwaarste pijnen
verduurd , en den ouderdom van een en
tachtig jaren bereikt. Zijn lijk werd gebalsemd , en in het graf zijner echtvriendin te Monibard bijgezet. Meer dan 20,000
menschen waren aanschouwers der lijkstaatsie. BUFFON liet een' eenigen zoon
na , een' talentvol jongeling , en majoor
in Fransche krijgsdienst. De zoon van den
grooten BUFFON werd een slagtoffer der
omwenteling , en verloor zijn hoofd op
het schavot. Zelfs het gebeente zijns vaders mogt aan de woede van het graauw
niet ontgaan ; zijne grafstede werd tot op
den grond verwoest.
BUFFON werd door eenen onverzadelijken dorst naar kennis gedreven , en was
angstig bezorgd voor zijnen roem bij liet

wringen. «Met regt mogt echter Frankr ij k
cc zich op dit werk verhoovaardigen als op
« een gedenkstuk van oneindig meer waarde
K in de oogen van het beschaafde Europa,
« dan de krijgsroem van den Corsikaan« schen soldaat , van fortuin , wiens lau« weren bet bloedig betaald heeft. » CoNDORCET , BRQUSSONET , VICQ D' AZYR en

nageslacht. Indien personen van hoog
aanzien hem met een bezoek vereerden,
las hij hun meestal het een of ander uit
zijne werken voor , inzonderheid eenige
gedeelten uit zijne natuurlijke geschiede nis van den menscli , de beschrijving der
Arabische woestijn (in tiet verhaal van den
kameel) en zijne dichterlijke bladzijden over
de zwaan. Prins IIENDRIK van Pruissen,
aan wien de schrijver dit laatste bij zijn
bezoek te Montbard voorlas , vond daarin
zulk een behagen , dat hij den grooten
dierkenner een porseleinen servies ten geschenke zond , waarop zwanen , in bijkans
alle houdingen , staan afgebeeld. Toen
hem gevraagd werd , hoe hij tijd had gevonden voor zoo veel arbeid , antwoordde
hij : « Heb ik geen vijftig jaren aan mijnen
lessenaar doorgebragt ? » Zonder van zijne
andere werken te gewagen , vermelden wij
slechts zijne Histoire JNaturelle , welke in
het Spaansch , Italiaansch , Nederduitsch ,

Engelsch en Hoogduitsch is overgebragt.
Dit werk verscheen in 36 deelen 4'. , en
is meermalen herdrukt. Van het aanhangsel kwamen bij BUFFON'S leven zes

deelen in het licht , het zevende werd,
na zijnen dood , door LACÉPLDE bezorgd.
In de beschrijving der vogelen werd BUF-

LACÉPEDE Waren

zijne voornaamste lofre-

denaars.

Cours de littérature; Penny
Cyelopaedia ; Woordenboek der Zamenleving).
BULLIARD , (FIERRE) , een voornaam
(LA IIARPE ,

plantenkenner , werd in het jaar 1742 te
Aube-Pierre-en-Barrois geboren. Hij studeerde op het Collegie van Langres , en
verried eenen grooten lust voor de natuur
geschiedenis. Hij kreeg eene betrek -lijke
klooster van Clairvaux , waar-kinghet
hem tijd overbleef om zijne lievelings-studie
voort te zetten. Naderhand vertrok hij
naar Parijs , om zich op de geneeskunde
toe te leggen ; doch zijn ijver voor de
natuurlijke historie bewoog hem , om zich
geheel aan haar toe te wijden. Daar hij
een goed teekenaar was , leerde hij spoedig graveren, en gaf in 1774 de Flora
Parisiensis in zes deelen 8vo uit waarvan de afbeeldingen door hem waren
geteekend , gegraveerd en gekleurd. In
1778 volgde zijn Aviceptologie franeaise,
on Traité général de routes les ruses dooit on
peut se servir pour prendre les oiseaux,
hetwelk in 1796 werd herdrukt. In 1779
begon hij aan zijn grootste werk, Ilerbier
de la France, waarvan het eerste gedeelte,
L'histoire des planies vénéneuses et suspeeles de la France , door de policie werd in
beslag genomen , onder voorwendsel ; dat
het een gevaarlijk werk was. Meer dan
500 exemplaren gingen aldus verloren ,
.

,

,

en niet dan na verloop van zeven maan
kreeg de eigenaar zeven en dertig-den
exemplaren terug. Dit deel is derhalve
zeer schaarsch en bij weinigen bekend.

De overige zes deelen bevatten 576 gekleurde platen , voornamelijk van zwacnmen. Dit werk werd in 1793 door den
dood des schrijvers afgebroken. Ook had
BULLIARD in ^1 783 uitgegeven Dictionnaire
élémentaire de botanique , in folio , met
twee platen. Dit werk werd meermalen
herdr ukt , en laatstelijk in 1802 aanmer-

FON bijgestaan door GUENEAU DE MONTBEILLARD , BAILLON en den abt BEXON . De pracht

kelijk verbeterd en uitgebreid, door den

der gekleurde platen is bij eiken verza-

BULLIARD was

verdienstelijken plantenkenner L . C. RICIiARD.

de uitvinder van de kunst,
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BULLIN--BURUKHARDT.

om platen over de natuurlijke historie in
kleuren af te drukken , waarvan bij in al
zijne werken heeft gebruik gemaakt.
(Dictionnaire historique et bibliographique).
BULLINGERUS , (HENRICUS) , een der

vroegste hervormers , werd den 18 Julij
3 504 te Bremgarten , in het kanton Zurich , geboren. De werken van MELANCUTON
haalden hem tot het protestantisinus over.
Hij werd een boezemvriend van ZWINGLI,
dien hij als predikant te Zurich opvolgde.
Ook was bij een der opstellers van de
Zwitsersche geloofsbelijdenis , en CALVIJN
behulpzaam in het zamenstellen der Formulieren van 1549 . BULLINGERUS was een
gematigd en gemoedelijk man , en het
strekt hem tot eer , dat hij , op grond
van onbestaanbaarheid met de Christelijke
godsdienst , zich met goed gevolg verzette
tegen het verhuren der Zwitsers voor de
Fransche krijgsdienst. Hij stierf in 1575.
Zijne gedrukte werken beslaan tien deelen

folio.

Nouvelle biographie elassique).

BUNYAN, (^ OHN) , werd in 1628 te

Elstow , bij Bedford , geboren. Zijne
ouders, geringe lieden, waren Puriteinen , en BUNYAN was met de stellingen
dezer secte zeer gemeenzaam. Nadat hij
van zijn' vader het ketellappen had geleerd , diende bij in het leger van het
parlement , en woonde in 16.45 het beleg
van Leicester bij. Tien jaren later werd
hij lid en prediker bij de doopsgezinde
gemeente van Bedford. Bij de herstelling
van het koningschap , beschuldigde men
hem van onwettige vergaderingen en bijeenkomsten gehouden te hebben , en veroordeelde hem tot verbanning. Hij werd
in de gevangenis gezet , tot dat zijne ver
zou kunnen plaats hebben , doch-voering
niet dan na verloop van twaalf jaren op
vrije voeten gesteld , toen BARLOW , bisschop van Lincoln , voor hem in de bres
sprong. In den kerker voorzag hij in zijne
behoeften en in die zijns buisgezins door
het maken van veters en nestels. In zijne
vrije uren schreef bij the Pilgrim's Progress en andere dergelijke werken. Het
eerstgenoemde is meer dan honderd maal
herdrukt en overgezet in het Duitsch ,
Fransch en Hollandsch , onder den titel

van Eens Christens reis naar de Eeuwig
Indien men de waarde van dit werk-heid.
moet afmeten naar het aantal herdrukken,
dan zou men deze lompe allegorie onder
de beste werken der Engelsche letterkunde
behooren te rangschikken ; doch , indien
wij ons gevoelen mogen zeggen , dan
houden wij het voor een vervelend zamen weefsel van dweepzuchtigen godsdienstijver. BUNYAN overleed in 1688 te Londen

aan de koorts. Zijne werken maken gezamenlijk twee deelen uit. BUNYAN bezat
bet talent om snedig te antwoorden. Een
kwaker hem in zijnen kerker te Bedford
bezoekende , zeide hem , «dat hij , ' op last
« van den Heer , hem in bijna al de ge« vangenissen van Engeland had gezocht. »
-« Indien de Heer u heeft gezonden ,
hernam BUNYAN , « dan haddet gij niet zoo
« veel moeite te doen om mij uit te vina den ; want de Heer weet wel , dat ik ,
« sedert de laatste twaalf jaren , in den
« kerker van Bedford gevangen zit.
(Dictionary of Biography).
BURCHIELLO, een Italiaansch dichter,
wiens wezenlijke naam was DOMINICO, werd
in 1380 te Florence geboren , en stierf in
1448 te Rome BURCHIELLO was een barbier , en zijn winkel de verzamelplaats van
geleerden en ongeleerden , van rijk en
arm ; er werd geschoren , muzijk gemaakt, gelezen en geredetwist over allerhande onderwerpen. Elk spreidde daar
zijn vernuft en talent ten toon , en in
BURCHIELLO had men een' voortreffelijken
voorganger. In het groothertogelijk paleis
vindt men zelfs eene schilderij van den
barbierswinkel van BURCIIIELLO , alsmede
zijn portret. Zijne gedichten , waarin ver
duisterheid elkander afwisselen,-nufte
werden in 1568 te Venetië in 8vo. gedrukt. n Het zijn en blijven raadsels, in
« weerwil der aanteekeningen van DONI ;
« er is ja zout genoeg in zijne satyrische
« sonnetten , maar het is zoo grof korlig ,
« dat zij eer doen walgen dan den smaak
«prikkelen. »
.

(Dictionary of Biography; Woordenboek
der Zamenleving).
BURCKHARDT, (JOHANN H.AREL) ,werd
in 1773 te Leipzig geboren , en begon
reeds als kind de wiskunde te beoefenen.
Het lezen van LALANDE'S werken besliste

zijnen toekomstigen werkkring. Hij leerde
bijkans alle nieuwere talen om sterrekundige boeken te lezen. Zijne vlijt voor de
hoogere wiskunde was onafmatbaar. De
baron zACH , bij wiep hij gedurende twee
jaren zijn verblijf hield, beval hem LALANDE
aan , die hem als een' zoon behandelde.
BURCKIIARDT werd in 1799 in Frankrijk
genaturaliseerd , volgde LALANDE bij het
observatorium der militaire school op, en
stierf in Junij 1825. Hij schreef verscheidene wetenschappelijke werken ; zijne

verhandeling over de komeet van 1770
werd door het Instituut in 1800 bekroond
met eene gouden medaille , die één Neder
woog. In de werken van-landschpo
het Instituut en in zacn's Geographische
Ephemeriden vindt men van dezen ver
astronoom onderscheidene-dienstljk

BURCKHARDT--BURGER.
fraaije opstellen. Zijne hulptafelen voor
astronomische berekeningen verschenen te

Parijs in 1814 en 1816.
(Dictionary of Biography).
BURCHHARDT , (JOHANN LUDWIG),

BURCKIHARDT'S
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persoonlijk karakter wordt

het best gekend , als men de uittreksels
zijner briefwisseling met de Afrikaansche
Maatschappij doorloopt , alsmede liet verhaal van zijn laatst onderhoud met den
Heer SALT , beiden in zijne levensbeschrijvingen te vinden.
BURGER , (GOTTFRIED AUGUST), de
zoon eens geestelijken , werd den 1 Januarij 1748 te Wolmerswende , in het
Halberstadtsche , geboren. Op school verried hij weinig geschiktheid voor taaloefeningen , maar grooten lust voor de dicht
Hij ging in 1768 naar Gottingen,-kunst.
waar hij zijn' tijd en geld verkwistte, zoo
dat zijne vrienden hem aan zijn lot overlieten. Gelukkig echter geraakte bij in
kennis met eenige voortreffelijke mede studenten , voss , BoIE , IIÖLTY en de beide
STOLBERGEN , met wie hij de beste Fransche , Engelsche , ltaliaansche en Spaan
dichters las. BURGER , door hen-sche
aangemoedigd , begon zijne leefwijze te
verbeteren , en legde zich ernstig toe op
de beoefening der klassieke en nieuwere
dichters. Onder de laatste werd SHAKSPEARE
zijn lievelingsdichter. Eenige zijner balladen van dien tijd de aandacht op hem
gevestigd hebbende , kreeg hij een klein
ambt in Alten Gleichen , en zijn grootvader
besloot nu zijne schulden te betalen , en
hem verder te ondersteunen , doch door
de oneerlijkheid eens vriends verloor BuRGER liet hem toegedachte geld. Een on.
voorzigtig huwelijk verergerde zijnen toestand. Hij scheidde echter spoedig van
zijne vrouw , en ging naar fittingen,
waar hij het overige zijns levens doorbragt , eerst als privaat- docent en naderhand als professor in de philosophie,
zonder een bepaald inkomen. BURGER, de
lievelingsdichter der natie , moest als loonvertaler voor boekverkoopers grootendeels
in zijn kommerlijk bestaan voorzien. Al
deze tegenspoeden stortten hem in eene
droefgeestigheid , welke in sommige zijner

de zoon eens Zwitserschen kolonels , werd
omtrent het jaar 17 84 te Lausanne , in
Zwitserland , geboren , en studeerde te
Leipzig en te Gottingen. In 1806 begaf
hij zich naar Engeland met aanbeveling
aan Sir JOSEPUU BANKS , toen een werkzaam
lid der Afrikaansche Maatschappij . Deze
Maatschappij alle hoop verloren hebbende,
om eenig berigt van IIORNEMAN te bekomen , die getracht had langs den weg van
Fezzan tot in midden Azië door te dringen , besloot eenen anderen reiziger derwaarts te zenden. 'Inmiddels had hij zich
in het Arabisch geoefend , en lessen over
de schei- , sterre- , genees- en wondheelkunde bijgewoond. Hij begaf zich in 1809
op reis , en vertoefde bijkans drie jaren
in Syrië , in de hoedanigheid van Muzelnman , leerende onderscheidene Arabische
tongvallen spreken. Zijne eerste reis omvatte Nubië , de oostelijke kusten der
Roode Zee , Mecca en Medina. In Mecca
hield hij zich drie maanden op , en den
25 November 184 woonde bij een hadji
of pelgrimaadje bij naar den berg Arafat , in gezelschap van meer dan 80,000
bedevaartgangers , uit alle oorden te zamengevloeid. Zijn verblijf in Arabië ondermijnde zijne gezondheid ; hij herstelde
nimmer geheel van de uitwerking van
het schadelijke klimaat en het ongezonde
water. In 1815 bereikte BURCKHARDT Cairo,
waar hij door een' buikloop werd aangetast , welke door geene geneeskundige
hulp was te bedwingen ; hij stierf den
15 October 1817. BURCKHAP.DT deelde
zijnen laatsten wil mede aan den heer
SALT. Zijne laatste woorden betroffen zijne
moeder , die bij hartelijk lief had. Hij
werd door de Muzelmannen met groote
eer begraven. Zijn dood , op den ouderdom van drie en dertig jaren , toen hij poëtische voortbrengselen doorstraalt. Na
zoo wel was toegerust , om zijne ontdek - eenige jaren in armoede en in eenen
kingen in Midden-Afrika aan te vangen , slechten staat van gezondheid te hebben
werd algemeen betreurd. Hij vermaakte verkeerd , stierf hij den 18 Junij 1794.
zijne verzameling van Oostersche hand- BURGER gaf twee dichtbundels uit , die na
schriften aan de hoogeschool van Cam- zijnen dood , onder den titel van BURGER'S
bridge. Zijne dagboeken werden , na Gedichte, in 1796 te Gottingen met eenige
zijnen dood , door de Afrikaansche maat- toevoegsels werden herdrukt. Zijn vriend
schappij uitgegeven. Zij bestaan uit Tra
KARL REINIIARD gaf in 1797 een derde deel
4to. , 2 819 , met eerie-velsinNuba, uit , bestaande in verscheidene proeven
levensbeschrijving van BURCKIIARDT ; Travels van vertalingen uit de Iliade , zoo in
in Syria and the Holy Land , 4to. , 1822; jamben als hexameters , met ophelderingen
Travels in Arabia , 2 deelen , 8vo. , 1829 ; van den schrijver. De balladen en legenen Notes on the Bedoweens and the Wa- den van BURGER zijn in den mond van elhabees , op zijne reizen in het Oosten ken Duitscher en door geheel Europa bekend.
bijeenverzameld , 4to. , Londen 1830.
(Mad. DE STAËL, l'Allemagne; SCIiLEGEL) .
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BUR 4}Y---BVRIGNY.

BURGOYIiE , (JOHrc) , een natuurlijke

zoon van lord

BINGLEY ,

werd in Augustus
X1759 tot luitenant-kolonel van het zes
dragonders benoemd.-tiendrgml
In 1762 ontwik-kelde hij veel talent en
moed ills bevelhebber van een deel der
Britsche troepen in Portugal. In den Amerikaanschen .00rlog voerde hij het leger
aan , hetwelk uit Canada naar de opgestane provinciën moest oprukken. Aan
hij voorspoedig ; doch wel--vankelijws
dra ontmoette hij zoo vele onoverkomelijke
hinderpalen , dat hij genoodzaakt was te
Saratoga met den generaal GATES in onderhandeling te treden , zoo hij niet met
al zijne manschappen wilde 'omkomen.
Men eischte , dat hij en de zijnen hunne
wapenen zouden nederleggen. BURGOYNE
sloeg dit zonder een oogenblik te aarzelen
af, zeggende , dat hij niet zou toestemmen de wapenen af te leggen , zoo lang
hem die niet met geweld werden ontnomen , en hij veeleer eenen wanhopenden
aanval zou wagen , zonder kwartier te
geven of te nemen. Dit krachtig antwoord had ten gevolge , dat BURGDYNE met
alle krijgseer zijne legerplaats verliet , en
naar Europa werd gezonden , op voorwaarde , dat hij gedurende de vijandelijkheden niet tegen. Amerika de wapenen
zou voeren. Na zijne terugkomst in onmin geraakt met het ministerie , dat het
mislukken der onderneming op hem wilde
schuiven , trad hij uit de krijgsdienst , en
hield zich met letterkundigen arbeid onledig. Hij stierf aan eenen aanval van
podagra , den 4 Junij I 72 , en werd in
de kloosters der Westminster-abdij begraven. BURGOYNE schreef verscheidene drama's , waarvan The lord of the manor
en Richard Cceur de Lion , thans nog in
Engeland ten tooneele worden gevoerd.
Zijne poëzij werd bijeen verzameld in twee
8vo. deeltjes , waarin tevens eene levens
voor--schetdirljkngsma
komt.
BURIDAN, (JOANNES) , zag in de veertiende eeuw het levenslicht te. Bethune,
in het departement Pas-de-Calais , en
werd in 1320 professor in de wijsbegeerte
en godgeleerdheid te Parijs. Hij is te onregt als de stichter der hoogeschool van
Weenei beschouwd , werwaarts hij zich
begaf, toen de Nominalisten , wier ijverige verdediger bij was , in Frankrijk als
ketters werden vervolgd. Hij stierf omstreeks het jaar 1358. Ten béwijze dat
de wil alleen de drijfveer zou zijn van alle
lnenschelijke handelingen , nam hij tot
voorbeeld een' ezel , staande tusschen twee
hoopen hooi , die van honger moet ster-

ven , wanneer hij door elk der beide hoepen even sterk wordt aangetrokken.

(Woordenboek der Zamenleving ; Dictionary of Biography).
BURIGNY, JEAN LÉSYESQUE DE),

werd in 1692 te Rheims geboren. Hij
ging in 1713 naar Parijs , en legde zich
daar ernstig op de oude letterkunde en
de geschiedenis toe. Na eenige jaren begaf bij zich naar Nederland , waar hij
zich met 5T. BYACINTIIE verbond tot het
schrijven van een letterkundig tijdschrift,
L' Europe savante , hetwelk in Januarij
1718 te 's Ilage uitkwam , en tot 1720
werd voortgezet. Het is een der beste
tijdschriften , welke toenmaals verschenen.
De verzameling van L' Europe Savante
bedraagt 12 deelen '2mo. Omtrent de
helft daarvan is door BURIGNY geschreven.
Ook gaf hij uit : Traité de l'autorité du

pape, dans lequel ses droits sons établis,
et réduits a leurs justes bornes , 4 deden,
12r.1o. , 1720 , een werk van hechten
betoogtrant over een netelig onderwerp,
dat onder de Katholijken veel stof tot
twisten heeft gegeven. Zijne Hisloire de la
philosophie pagenne , 1724 , werd nader
te Parijs herdrukt , onder den titel-hand
van : Theologie payenne , on sentimens dés

philosophes et des peuples payens les plus
eélèbres , sur Dieu , sur l'áme, et sur les
devoirs de l'homme , 2 deelen 12mo. ,
Parijs I'754. Deze tweede uitgave overtreft verreweg de eerste , en wordt voor
werk gehouden. BURIGNY
naar Parijs terug gekeerd , werd lid van
de Académie des Belles Lettres. Onder
zijne andere werken telt men : Histoire
générale de Sicile , 2 deelen 4to. , 1745,
een werk van groote navorsching en
een der beste over dit onderwerp ; Traité

BURIGNY'S beste

, ; 1

de Porphyre , touchant l'abstinence des viandes , uit het Grieksch vertaald van
met het leven van PLOTINUS ,
12mo. , 1747 ; Histoire des révolutions de

PORPHYRIUS ,

l'empire de Constantinople , depuis la fondation de cette ville jusqu'à l'an 1453 ,
drie deelen 8vo. , 1750. Dit laatste boek
bevat een overzigt van de verschillende
kerktwisten , scheuringen en pogingen
tot verzoening tusschen de Grieksche en
Roomsche kerken ; La vie de Grotius ,

avec l'histoire de ses ouvrages ei des négociations auxquelles it fut employé , 2 deelen l2mo. , 1752 ; La vie d'Erasme de
Rotterdam , 2 deelen t2mo. , 1757 , met
vele belangrijke bijzonderheden betrekkelijk
de eeuw van ERASMUS. Dit werk werd
door REICIIE in liet Hoogduitsch overgezet
met bijvoegsels , 2 deelen 8vo. , Halle
1782. Vie de Bossed, 12mo. , 1761.
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BURKE—BURMAN.

Vie du cardinal

DUPERRON , 1768. De

beide laatste levensbeschrijvingen zijn van
veel minder waarde dan de beide vorige.
Leitre sur les démelés de Voltaire avee M.
de St. Hyacinthe , 8vo., Londen 1780. Bu1IGNY schreef daarenboven een aantal ver
welke opgenomen zijn in-handelig,
de Recueil des mémoires de l'acadérraie des
belles lettres. BuRIGNY was een uitstekend
geleerd man , van een vast geheugen ;
doch zijn stijl is koud en droog. Hij was
bescheiden en nederig , leefde geheel voor
zijne studie , en stond zeer verbaasd toen
hem , op hoog gevorderden ouderdom ,
door LODEWIJK XVI eene jaarwedde van
2000 Franken werd toegelegd. Hij stierf
in October 1785 te Parijs , in den ouder
negentig jaren , heb -do-mvanier
kende zijne verstandelijke vermogens tot
liet laatste oogenblik behouden. DACIER
hield eene lofrede op hein in de academie , waarvan hij lid was.
BURKE , (EDMUND) , een beroemd
Britsch staatsman en letterkundige , werd
den 1 Januarij 1730 te Dublin geboren.
Zijn vader , RICIIARD BURKE , was Protestantsch en zijne moeder eene Katholijke
dame. Nadat hij zijne eerste opvoeding
van ABRAHAM SIIACKLETON , een' kwaker
en schoolmeester van Ballytore, ontvangen
had , bezocht hij liet Trinity Collegie te
Dublin , waar hij drie jaren bleef. In
1753 werd hij student in de regtsgeleerdheid , doch leide zich bijkans geheel op
de letterkunde toe. Door onophoudelijke
inspanning zijne gezondheid zeer benadeeld
hebbende , begaf hij zich naar Path , en
nam zijnen intrek bij eenen verren bloedverwant , Dr. CHRISTOPHER NUGENT , een'
geneesheer. Hier vatte hij genegenheid
op voor diens dochter , en huwde haar.
Deze vereeniging beschrijft hij als den
grootsten zegen zijns levens. In 1765 werd
BURKE secretaris van lord ROCKINGHAM en
afgevaardigde van het vlek Wendover.
Weldra behoorde hij door zijne welsprekendheid en juiste staatkundige inzigten
tot de invloedrijkste mannen van het parlement. Niet altijd echter mogt het hem
gelukken zijne verstandige raadgevingen
te doen zegevieren. Toen de Noord-Amerikanen zich tegen de onderdrukking van
het moederland begonnen te verzetten,
prees BURKE steeds verzoenende maatregeLen aan ; men wilde echter de opstandelingen met wapengeweld tot gehoorzaamheid
brengen ; doch de Amerikaansche volk
bevochten eindelijk hare onaf-plantige
BURKE , schoon een vriend-hankelijd.
der vrijheid , waarschuwde zijne landgenooten voor de gevolgen der Fransche
omwenteling. Zijne Reflections on the re-

volution of France , verschenen In het begin van November 1790. Dit werk beleefde zes uitgaven. Men zegt dat er
30,000 exemplaren verkocht werden ,
voordat aan de eerste aanvraag was vol
BURKE , die meermalen de Britsche-dan.
CICERO werd genoemd , overleed den 8
Julij 1797. Men heeft zijne merken in
zestien deelen octavo bijeen verzameld.
(PRIOR's

Life of

BURKE).

BURLAMAQVI , (JACQUES JEAN) ,

werd in 1694 te Geneve geboren , van
een geslacht , dat uit Lucca afkomstig
was , en oorspronkelijk den naam van
BURLAMACCIII voerde , welke later naar de
Fransche spelling werd veranderd. BuP.LAMAQUI werd hoogleeraar in de regten
aan de hoogeschool te Geneve , en gedurende cenigen tijd opvoeder van prins
FREDERIK van Ifessen-Kassel , met wien hij
eenige jaren in Duitschland doorbragt.
Naar Geneve teruggekeerd, werd hij lid
van den grooten raad. hij is voornamelijk
bekend door zijn werk getiteld : principes
du droit naturel et politique , hetwelk eerst
na zijnen dood is uitgegeven ; het maakte
grooten opgang , en kenmerkte BURLAMAQUI
als een voórtreffelijk wijsgeerig - regtsgeleerden schrijver. Uit de werken zijner
voorgangers , GROTIUS , PUFFENDORF en BARBEYRAC , heeft hij het beste uitgekipt , en
in eenen duidelijken , welgeordenden stijl
aan zijn oogmerk dienstig gemaakt. BuRLAwAQUI stierf in 1748 te Geneve , in den
ouderdom van vier en vijftig jaren
(Penny Cyclopaedia ; Woordenboek der
Zainenleving).
BUR1IAN , de naam van een geslacht,
hetwelk onderscheidene voortreffelijke geleerde mannen heeft opgeleverd.
FRANS BURMAN, de zoon van een' Protestantsch predikant , werd in 1632 te
Leyden geboren , waar hij zijne opvoeding
genoot. Nadat hij eenigen tijd bij de Nederduitsche gemeente van Hanau in Hessen , het leeraaramht had bekleed , keerde
hij naar zijne vaderstad terug , en werd
in 1661 onderregent van het Statencollegie te Leyden. Niet lang daarna werd hij
als professor in de godgeleerdheid en geschiedenis te Utrecht beroepen , alwaar hij
den 10 November 1679 overleed. Als
taalkenner , godgeleerde en wijsgeer verdient hij onderscheiding. Zijne werken,
meest van godgeleerden aard , zijn allen
oorspronkelijk in het Latijn geschreven en
in het Nederduitsch overgebragt.
Een zijner zonen , FRANS , was insgelijks
professor in de godgeleerdheid te Utrecht,
al waar hij den 22 September 1719 overleed.

Een andere zoon METER overschaduwde
,

BURNET.

270

den roem van zijnen vader en broeder.
Hij werd den 26 Junij 1668 te Utrecht
geboren , studeerde in de regten te Leyden,
en deed vervolgens eene reis door Duitschland en Zwitserland. Naar Utrecht terug
gekeerd, zette bij zich aldaar als advocaat
neder , en werd vervolgens door de Staten
van Utrecht tot ontvanger der bisschoppelijke tienden aangesteld. Zijne liefde voor
de klassieke letterkunde was. echter zóó
sterk , dat , in weerwil zijner schitterende
loopbaan als advocaat , hij het hoogleer
welsprekendheid en dicht--armbtinde
kunst te Utrecht aanvaardde. In 1714
bezocht hij Parijs , en ontmoette aldaar
den beroemden oudheidkenner MONTFAUCON,
met wien hij sedert eene geleerde briefwisseling onderhield. Bij den dood van
PERIZONIUS werd hij als professor in de geschiedenis , welsprekendheid en de -Griek
taal te Leyden beroepen. In 1725-sche
bekwam hij het opzigt over de bibliotheek
der hoogeschool , en stierf den 31 Maart
4741 , in den ouderdom van drie en zeventig jaren. Zijne voornaamste werken
waren uitgaven van PHAEDRUS , HORATIUS ,

eerste beschermers van den grooten plantenkenner

LINNAEUS.

, Beknopte Geschiedenis der
Nederlandsche letteren en wetenschap
-pen.)

VAN KAMPEN

BURNET , (GILBERT) , werd den 18
September 1643 te Edinburg geboren. Zijn
vader , ROBERT BURNET , Esq. , van Gremont , in liet graafschap Aberdeen , was
advocaat en later regter. GILBERT BURNET
studeerde in de godgeleerdheid. In 1663
bezocht bij Cambridge , Oxford en Londen , en deed vervolgens eene reis door
de Nederlanden en een gedeelte van Frankrijk. In zijn vaderland verwierf BURNET
weldra veel naam als prediker. Van den
beginne af had hij zich gewend , om zijne
leerredenen niet op te schrijven , maar
uit het hoofd voor te dragen. In 1665
werd hij te Saltoun beroepen , waar hij
vijf jaren bleef , en de liefde en achting
van de leden zijner gemeente won , door
het ijverig waarnemen van zijn herderlijk
beroep , en zijne menschlievendheid in het
algemeen. Intusschen schreef hij een vertoog over de misbruiken der geestelijkheid,
waardoor hij de verontwaardiging gaande
PETRONIUS , QUINCTILIANUS, VALERIUS FLACCUS ,
Poetae Latini Minores VELLEIUS PATERCU- maakte van den aartsbisschop SHARPE , die
hem wilde afzetten , doch waartegen anLUS , VIRGILIUS , SUETONIUS , LUCANUS , OvInlus , en onder de nieuwere BUCHANAN. dere bisschoppen opkwamen. In 1670 werd
Hierbij voegde hij eene verzameling van hij professor in de godgeleerdheid te Glasbrieven van geleerde mannen , en eenige gow , en sedert meer en meer in staats
gewikkeld. Tweemaal wei -angelhd
oorspronkelijke openbare redevoeringen en
hij de bisschoppelijke waardigheid;-gerd
gedichten, eene verhandeling (De Vectigalibus pop. Rom.) over de inkomsten des doch hij verloor de gunst van het hof,
Romeinschen volks , en eene dissertatie door zich sterk tegen het pausdom te verover den Jupiter Fulgurator. Dr. JOHNSON zetten. Omstreeks bet jaar 1689 schreef
heeft zijn leven beschreven in het Gentle- hij den beroemden brief aan KAREL II ,
waarin hij den koning vinnig gispte, zoo
man's Magazine van 1742.
Een andere PIETER BURMAN , bekend onder wel over zijne regering als zijne bijzonden naam van PETRUS BURMANNUS SECUNDUS, dere ondeugden. Zijne Majesteit las den
een neef des laatstgenoemden , en zoon brief tweemaal over, en wierp dien vervan diens broeder FRANS , werd in 1713 volgens in het vuur.
Bij de troon - beklimming van JACOBUS II,
te Amsterdam geboren. Hij werd in 1735
professor in de geschiedenis en welspre- 1685 , begaf BURNET zich naar het vaste
kendheid te Franeker , en in 1742 als land , bezocht Parijs , het zuiden van
zoodanig aan de Doorluchtige School te Frankrijk , Italië , Zwitserland , Noordelijk
Amsterdam beroepen. Hij stierf den 24 Duitschland en Nederland , waar hij spoeJunij 1778 op zijn buitengoed Santhorst dig de gunsteling werd van prins witbij Wassenaar. BURMANNUS SECUNDUS be- LEM III. Van nu af wendde hij alle midzorgde Bene uitgave van ARISTOPHANES, delen aan , om den prins den weg tot den
Britschen troon te banen. En toen prins
CLAUDIANUS , eene Anthologia van Latijnsche
dichters , en PROPERTIUS. Zijne oorspron- WILLEM naar Engeland overstak , vergezelde
kelijke Latijnsche gedichten beslaan vier hij hem als zijn kapellaan , en zoodra de
omwenteling was volbragt , werd hij bis•
deelen.
schop van Salisbury.
JOANNES BURMAN , zoon van FRANS BURIn 1698 werd hij tot opvoeder beKAN II , was professor in de botanie te
Amsterdam. Hij werd geboren in 1707, noemd van den hertog van Glocester , zoon
en overleed in 1780. Hij schreef onder- van prinses ANNA. Het overige zijns levens
scheidene belangrijke werken , over de besteedde hij in het naauwkeurig vervul wetenschap waaraan hij zich had toege- len zijner bisschoppelijke pligten , het bij
parlement , en het schrij--wonevaht
wijd. Ook staat hij bekend als een der
,

BURNS.
ven van onderscheidene verdienstelijke
werken. Hij overleed den 17 Maart 1715
te Londen , in het twee en zeventigste
jaar zijns ouderdoms. Onder de beste
werken van BURNET rekent men zijne History of the Reformation , waarvan de laatste uitgave in 1829 te Ux ford in 7 deelen
8vo is verschenen. BURNET viel de ongewone eer te beurt , dat de beide huizen
van het parlement hem dank zeiden voor
deze welvolbragte taak. Doch het belang
geschriften verscheen-rijkstevanlz
eerst na zijnen dood , in twee deelen
folio , onder den titel van Bishop BURNET's
History of his own time , from the restauration of king CHARLES II , to the conclusion of the treaty of peace at Utrecht in
the reign of queen ANNE , waarin tevens
onderscheidene personen en zaken voorkomen , die grooten invloed op Nederland
hebben uitgeoefend.

(A Chronological and particular account
of the works of the right reverend
and learned Dr. GILBERT BURNET , late
Lord Bishop of Salisbury.)
BURNS , (ROBERT) , een dichter op
wiep Schotland met regt trotsch is , werd
den 25 Jannarij 1759 in een hutje , niet
ver van de stad Apr geboren. De geschiedenis van de jeugd des dichters , is door
hem zelven en zijnen broeder GILBERT ,
breedvoerig verhaald. Het onderwijs dat
hij genoot , beteekende weinig :, en door
eigene vlijt verwierf bij eenige kennis van
de Fransche taal. Al zijn ledige tijd werd
aan het lezen besteed, en eenige der
beste Engelsche dichters , ontwikkelden bij
hem een talent , dat hij zelf niet ver
te bezitten. Even voor zijn zes -moed
jaar , zoo als hij zelf verhaalt , had-tiend
hij lust tot rijmen gekregen. Zijne verzen
baarden in het dorp veel opzien , en weldra begon zijn naam zich te verspreiden.
BURNS hield zich aanvankelijk met den
akkerbouw bezig , vervolgens werd hij
vlas-hekelaar te Irvine ; doch de eerste
vruchten van zijnen arbeid gingen door
brand verloren. Nu huurde hij , met zijn'
jonger broeder, eene kleine pachthoeve,
en hierin was hij mede ongelukkig. De
fortuin scheen al zijne wenschen te dwars
Een meisje dat hij liefhad , en-bomen.
hem liefde toedroeg , werd hem door hare
ouders geweigerd. In dezen toestand besloot hij zijne gedichten te laten drukken,
ten einde geld te bekomen , en in de
West-Indiën zijn geluk te gaan beproeven.
Zijne poëzij algemeene toejuiching ontmoetende , ontving hij van den uitgever 20
pond sterling. Reeds had hij afscheid van
zijne vrienden genomen , om te vertrek
toen een brief .van Dr. BLACKLOCK-ken,
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aan een' zijner vrienden , hem van besluit
deed veranderen. Dr. BLACKLOCK behoorde
tot de eerste kunstregters van dien tijd ,
en was van gevoelen , dat BURNS te Edinburg aanmoediging zou vinden , om eene
tweede uitgave zijner gedichten te bezorgen. In Edinburg gekomen , werd hij door
allen , die door rang of geleerdheid uitmuntten , met de grootste welwillendheid
ontvangen. De schitterende conversatie van
den ongeletterden landbouwer verbaasde
niet minder dan zijne poëzij. Eene nieuwe
uitgave zijner gedichten bragt hem 500
pond sterling op. In den zomer van 1788
keerde bij naar Ayrshire terug , waar zijn
broeder GILBERT , die met de zorg voor'
hunne oude moeder belast was , tegen
groote wederwaardigheden had te kampen.
ROBERT gaf hem 200 pond sterling , en met
het overige geld trachtte hij voor zich zelven
eene andere pachthoeve van het noodige te
voorzien. Kort daarna werd hij door toedoen
van Mr. GRAHAM van Fintry kommies der accijnsen voor het district waar hij woonde.
Van alle bedieningen , welke men hem
had kunnen geven , was deze wel de ondichterlijkste en de minst geschikte. Het
is zonderling , dat niemand zijner invloed
bewonderaars hem eene vereerender-rijke
en voordeeliger betrekking bezorgde ; mis
weinig geregelde leefwijs-schienwazj
daarvan oorzaak. Terwijl hij op smokkelaars jagt maakte , en met ziekte en armoede had te worstelen , schreef bij zijne
heerlijke zangen voor de welbekende Collection of original Scottish Airs. De uitgever , GEORGE TIIOMSON , zond hein als
honorarium 5 pond sterling , schoon BURNS
vooraf betuigd had , geene belooning voor
zijnen arbeid te zullen aannemen. BURNS
schreef TIIOMSON , dat hij hem niets meer
zoude leveren , zoo hij het andermaal
waagde , hem eene belooning toe te zen
Doch nijpend gebrek dwong hem-den.
deze streelende onafhankelijkheid vaarwel
te zeugen. Den 12 Julij 1796 schreef hij
TIIOMSON om 5 pond sterling , zeggende:
« Een hardvochtige winkelier , aan wien ik
« eene kleine som schuldig ben , zich ver.
beeldende dat ik sterven ga , vervolgt
« mij , en wil mij in de gijzeling laten.
zetten. Om Gods wil , zend mij deze
« som , en wel bij ommegaanden post.
n Vergeef mij dezen aandrang, doch de
schrik voor Benen kerker , maakt mij
« bijkans waanzinnig. Ik vraag dit niet
om niet ; want , zoodra ik mij beter be« vind , beloof ik bij dezen , dat ik u een
lied zal toezenden , het beste , zoo ik
« hoop , dat ik ooit gemaakt heb. »
Hij stierf den 21 Julij. Zijn stoffelijk
overschot werd onder groote statelijkheid
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ter aarde besteld, biij liet eene vrouw en
vier zonen na , die door eene inschrijving
van zijne vienden uit den dringendsten
nood werden gered , en later verrees er,
te zijner gedachtenis , een prachtig gedenk teeken. Naïviteit , vuur , verbeelding ,
kracht en sierlijkheid zijn de kenschetsende trekken zijner poëzij. De eerste
volledige collectie zijner gedichten en brieven verscheen in 1800 te Liverpool , bij
CURF.IE , in 4 deden 8vo. , ten voordeele
zijner weduwe en kinderen, en heeft
eene aanzienlijke som opgebragt. 1

(Mr.

LOCKIiART'S

Life of ROBERT BURNS) .

BURTON , (ROBERT) , een oorspronke-

lijk vernuft en geleerd schrijver, werd den
8 Februarij 1576 te Lindley, in het graaf
Leicester, geboren , en stamde van-schap
een oud en eerwaardig geslacht af. Hij
studeerde te Oxford , en maakte in , de
godgeleerdheid , wijsbegeerte en redeneerkunde groote vorderingen. In _1616 werd
hij predikant van St. Thomas , en later
van Segrave in Leicestershire. Hij stierf
den 25 Januarij 1539-40 , nagenoeg op
deozelfden tijd , welken bij te voren naar
zijne berekening van de planeet , onder
welke hij geboren was, had voorspeld.
Deze omstandigheid gaf aanleiding tot
het gerucht , hetwelk eerder uit jokkernij
dan uit ernst verspreid werd , dat hij zijn'
eigen dood verhaast had , ten einde zijne
astrologische wetenschap hem niet zou beschamen. Zijne werken hebben groote en
verschillende verdiensten , en latere schrijvers , inzonderheid STERNE , hebben veel
aan hem te - danken van hetgeen in
hunne werken het meest wordt bewonderd.
BURTON , onderhevig aan aanvallen van
hypocondrie , schreef , zegt men , zijn beroemd werk Anatomy of Melancholy , met
het oogmerk , om zich van deze kwaal
Benige afleiding te verschaffen. Het beleefde vijf uitgaven vóór zijnen dood , en
is na dien tijd meermalen herdrukt. In
de satyrieke voorrede zegt hij : « het is
« heden de gewoonte om voor de boeken
« de zonderlingste titels te plaatsen , ten
einde koopers te lokken ; want even als
« de leeuwerikken in den strik vallen , zal
«menig onbedachtzame lezer blijven toeven en staan gapen. » De volgende zinsneden uit dit voorberigt geven tevens eenig
.denkbeeld van BURTON'S gewoonten en zij
stijl : « Ik ben , » zegt-neuitwd
.bij , « niet arm , ik ben niet rijk ; nihil
« est, nihil deest ; ik heb weinig, ik be« hoef weinig; al mijn schat is in MINER« vA's toren. Ik leef als DEMOCRITUS in
« zijnen tuin , en leid een monniken -leven,
« ipse mihi theatrum , afgescheiden van de
« woeling en onrust der wereld. Ik had

«eene groote begeerte (niet in staat zinde
« om eene tamelijke kennis van iets te
« verkrijgen) een oppervlakkig denkbeeld
« van alles te hebben , om aliquis in om« nibus nullus in singulis te zijn , hetgeen
«PLATO aanprijst...... Deze zwevende
« aard , doch niet met denzelfden uitslag,
« is mij immer bijgebleven , en als een
« rondsnuffelende patrijshond , die eiken
« vogel dien hij ziet aanblaft , zijn wild
« verlatende , heb ik alles nagejaagd , zoo
« dat ik mij in waarheid mag beklagen ,
« Qui ubique est , nusquam est , dat ik
« menig goed boek heb gelezen , doch,
« bij gebrek van eene goede methode,
« zonder vrucht. »
Wanneer BURTON niet door zijne droef
werd gekweld , was hij in ge--gestihd
zelschap vrolijk en geestig ; maar voor
het overige zag men hem nimmer lagchen , dan wanneer hij te voet over de
brug te Oxford ging , en hij de schippers
en schuitevoerders hoorde vloeken en elkander uitschelden ; dan zette hij de banden in de zijden, en schaterde het uit van
lagchen ; maar in zijne woning was hij
stil en sprak geen woord.

(Bishop KENNET'S , Register and Chronicle).
BURTON , (HENRY) , werd omstreeks
het jaar 1579 te Birdsall in het graafschap
York geboren Hij studeerde in de godgeleerdheid te Oxford, werd secretaris
van het kabinet van prins HENDRIK, en
vervolgens predikant van de parochie st.
Matthew , Friday Street. Twee leerreder
nen , welke hij in 1636 aan zijne gemeente
voordroeg , en waarin de bisschoppen
duchtig werden doorgestreken , haalde
hem de wraak der verfoeijelijke Star-Kamer
op den hals. Met ter zijde stelling van
alle regtsbeginselen , werd hij veroordeeld
tot eene boete van vijf duizend ponden
sterling , het verlies zijner ooren aan de
kaak , en eene levenslange gevangenis
zonder papier , pennen en inkt te mogen
gebruiken, en iemand anders te zien dan
den cipier. Hij verdroeg het afsnijden
zijner ooren met de grootste bedaardheid,
werd in 1640 door het parlement ontslagen , en stierf in 1648. Hij heeft eenige
godgeleerde werken geschreven, die in
vergetelheid zijn geraakt.

(Dictionary of Biography.)
BUSBECQ of BIISBEQUIUS , (AUGER
GRISL EN DE) , een beroemd reiziger en

afgezant in de zestiende eeuw. Hij werd
in 1522 te Commines , in de provincie
Henegouwen , buiten huwelijk geboren. Op
verzoek van zijnen vader, heer van Busbecq , en tegen betaling eener ronde som,
verklaarde KAREL V hem zoo goed als uit
-
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een wettig huwelijk geboren. lij groeide ^ Legationis Turcicae Epistolae quator, voor
treffelijk opgesteld , en vloeijen over van
voordeelig op , en werd naar de beroemd
naar Leuven , Parijs,-stehogcln, belangrijke zaken, die destijds hoogst geVenetië, Bologne en Padua gezonden. Na wigtig waren voor de kabinetten van
zijne studiën te hebben volbragt , bezocht Europa , die met de Ottomannische Porte
hij Londen , waar hij eenigen tijd omging bijkans geheel onbekend waren. Behalve
met don PEDRO LASSO , afgezant aan het andere werken heeft men hem eenige beEngelsche hof van vege FERDINAND , toen langrijke brieven te danken over den
titulair Roomsch- koning, doch kort daarna toestand van Frankrijk , onder de regering
FERDINAND I , keizer van Duitschland , die
hem later tot den gewigtigen post van
afgezant te Konstantinopel benoemde. BusBEQuIUS deed de reis te paard , welke op
geene andere wijs geschieden kon , en
reed van Brussel naar Weenen , onder
het slechtste weder en langs ongebaande
vegen. Zijne brieven en berigtschriften
van FERDINAND ontvangen hebbende, begaf
hij zich op reis naar Konstantinopel. De
Turken waren toen op bet hoogste punt
hunner magt , en zeer onverdraagzaam en
onhandelbaar ; zij hadden Zevenbergen en
bijkans geheel Hongarijë veroverd. De regerende sultan , SOLIMAN de Groote , was
gewoon de afgezanten der Christenmogendheden op hoogen toon te behandelen. Te
Konstantinopel aankomende , vernam hij,
dat de sultan zich te Ansasia , in KleinAzië , aan het hoofd zijns legers bevond.
Daar zijn last geen uitstel gedoogde , stak
hij naar Azië over , en reed naar Amasia,
vaar hij een' geruimen tijd bleef , en ver
bijeenkomsten had met den-scheidn
grooten SOLIMAN , die eindelijk in eene
wapenschorsing van zes maanden toestemde. BLSBECQ reed naar Weenen terug,
alwaar hij in Augustus 1555 aankwam.
In hetzelfde jaar werd hij andermaal naar
Konstantinopel gezonden , waar hij nu gedurende zeven jaren de belangen des
Duitschen keizers ijverig behartigde.
In 1562 keerde hij naar Weenen terug,
en werd kort daarna opvoeder van de
zonen van MAXIMILIAAN , destijds Roomschkoning. Toen de dochter van MAXIi1ILIAAN,
prinses ELIZABETII , niet KAREL IX , koning
van Frankrijk , gehuwd was , vergezelde
hij haar naar Pars , en was later , tot
1592 , afgezant aan het Fransche hof.
Verlof gekregen hebbende zijn geboorte
eens te bezoeken , begaf hij zich op-land
reis , en stierf den 28 October 1592 te
Bonen , aan de gevolgen der mishandelingen , welke hij , onder weg , van eene
bende struikroovers had ondergaan. Als
letterkundige en als man van smaak bekleedt deze uitstekende diplomaat acne
eervolle plaats. De brieven waarin hij
zijne beide reizen in Turkijë beschrijft,,
zijn verblijf aan het hof van SOLIMAN ,
enz. , zijn in het Latijn uitgegeven , onder den titel van AUGERII GISLENII BUSBEQUII

I.

van HENDRIK III , en den togt van den
hertog van ,4njou naar de Nederlanden.
Deze brieven , geschreven aan keizer nuDOLF , zijn eerst in 1632 in 't licht verschenen. Zijne reizen zijn in alle beschaafde talen van Europa overgezet , en
verdienden ruimschoots die eer. BUSBF.QcIts sprak zeven talen , Latijn , Iiransch,
Spaansch, Hoogduitsch, Vlaamsch, Turksch
en Slavonisch , zuiver en gemakkelijk.
Dictionnaire historique et critique; Biographie du royaume des Pays.Bas).

(BAYLE ,

BUSCIIING , (ANTON FRIEDERICH) ,

een der ijsbrekers der statistiek en nieuwere aardrijkskunde , werd den 27 September 1724 te Stadthagen , in Westphalen , geboren , studeerde te Halle , en
ging vervolgens naar Rusland , als opvoeder der kinderen van graaf LYNAR, Deensch
afgezant aan het Russische hof. Weldra
gevoelde hij het gebrek aan goede aard
werken , en trachtte in deze-rijksundge
dringende behoefte te voorzien. In 1752
gaf hij te Koppenhagen de beschrijving uit
van de hertogdommen Holstein en Sleeswijk , welke gunstig ontvangen werd. In
1754 werd hij professor in de wijsbegeerte
te Gottingen, en zou den leerstoel voor
de godgeleerdheid aan deze hoogeschool
verkregen hebben , zoo men niet uit Bene
zijner verhandelingen had geoordeeld, dat
hij van de Luthersche regtzinnigheid afweek. Omtrent het jaar '17 50 werd hij
leeraar bij de Duitsch-Protestantsche gemeente te Petersburg , alwaar hij vier jaren bleef en een lyceum oprigtte, hetwelk
weldra voor het beste opvoedings-gesticht
in de Russische hoofdstad werd gehouden.
In onmin geraakt met graaf auaicu , beschermer der Duitsche kerk , aan wien
hij zich niet wilde onderwerpen , verliet
hij in 1765 Petersburg , schoon keizerin
cATIIARINA hem gaarne voor Rusland had
behouden. In 1766 werd hij benoemd tot
directeur van het Grauen Kloster te Berlijn. Voor deze inrigting schreef bij een
aantal leerboeken , die in Duitschland gretig werden ontvangen. BuscIIING is echter
meer algemeen bekend door zijne Neue Erdbeschreibung. Hij was een der eerste uienwere schrijvers die opgaven doen van do
kunstvlijt, den koophandel, de inkomsten, in-
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rigtingen , enz, , van de verschillende lan den. Zijne beschrijving van Europa , 8
deelen , is in de voornaamste talen overgebragt. Ook gaf BusCHING uit : Magazin
fur die neue Historie and Geographie,
23 d. 4to., Hamburg en Halle ; lVaehrichten von dent Zustande der Wissenscha ften and Künste in den Dänischen
I eiehen and Lándern , 3 d. 8vo. , Koppenhagen, 1754-65 ; behalve eene menigte andere werken betrekkelijk de aard
levensbeschrijving , opvoeding-rijksunde,
en tevens over godsdienstige onderwerpen.
Zijne Geschiedenis der Luthersche kerken
in Rusland , Polen en Litthauwen staat

graaf van Montsoreau , kennis gaf van de schandelijke verstandhouding, welke er tusschen Buss en 's graven
gemalin bestond. Het geheim was . den
koning bekend geworden door zijnen broeder , den hertog van Anjou , wien BussY
in een' zijner brieven schertsenderwijze geschreven had : « Ik heb het wild van den
« magtigen meester in mijne strikken. »
MONTSOREAU dwong de overspeelster eigen
aan BUSSY te schrijven , dat zij hem-handig
op een bepaald uur op het Chateau de Constancières verwachtte. De beleedigde echtgenoot viel BussY met eenige gewapende
mannen aan , en velde hem , in weerwil
niet lof vermeld Zijne levensbeschrijving van den kloekmoedigsten tegenstand , ter
van FREDERIK den Grooten is door D'ARNEX neder. Dit viel voor den 19 Augustus
in het Fransch vertaald. BuSCHING was een 1579. BRANTOME zegt van hem , bij wijze
onvermoeid schrijver , die zich ernstig be- van grafschrift : Son plaisir fut sa mort ,
ijverde , om algemeene kundigheden te ses plaisirs ses combats.
verspreiden en opvoeding en onderwijs
CDE THOU , Hist. universelle de mon temps).
bevorderlijk te zijn. De Pruissische regeBUTE , (JOHN STUART , graaf van) ,
ring moedigde hem aan en ondersteunde van een oud Schotsch geslacht, werd in
hem , en in zijne laatste jaren werd zijne 1713 geboren. In 1738 benoemde hem
uitgebreide briefwisseling van brievengeld FREDERIK , prins van Wallis , vader van
ontheven. Hij eindigde zijn werkzaam le- GEORGE III , tot zijnen kamerheer. De
ven den 28 1Iei 1793. In het voorjaar aanleiding daartoe was vrij zonderling. De
van 1755 was hij gehuwd niet CHRISTINA hertogin van Queensberry hare vrienden
onthaald hebbende op de vertooning van
DILTEY , nadat zij, om hem te believen,
van dc Hervormde tot de Luthersche gods- de Schoone Boeteling (the Fair Penitent) ,
dienst was overgegaan. Deze merkwaar - was aan BUTE de rol van Lothario ten
dige vrouw werd door het Göttingsche ge- deel gevallen , welke hij zoo meesterlijk
leerde genootschap als eere-lid aangenomen, vervulde, dat hij zijne koninklijke hoogen door den toenmaligen prorector van heid , prins FREDERIK van Wallis , in verde universiteit van I/elmstbdt , uáBERLIN , rukking bragt. BUTE klom nu weldra tot
tot keizerlijke gekroonde dichteres be- de hoogste waardigheden op. De eenige
gewigtige gebeurtenis onder zijn bestuur
noemd .
(Conversations-Lexicon).
als eerste lord van de schatkist , was het
nUSSY D'AMBOISE, (LOUIS DE CLER- eindigen van den oorlog met Frankrijk en
MOET DE) , een der gunstelingen van den Spanje, door den vrede van Parijs , welke
hertog van Anjou, broeder van HENDRIK III, den 10 Februarij 1763 tot stand kwam.
koning van Frankrijk. Men weet weinig BUTE was streng en heerschzuchtig , en
van dezen man dan de geschiedenis van weinig bij het volk bemind. Schoon hij
zijnen wanhopigen moed en zijne afschu- iedereen tot zijne gevoelens wist over te
welijke misdaden. Ten tijde der Parijsche halen , sprak bij zoo langzaan , dat de
bloedbruiloft , voegde hij zich bij de moor- geestige CHARLES TOWNSUEND zijne woorden
denaren, en bragt eigenhandig zijnen bloed- de minuut-schoten van den minister noemde.
verwant ANTOINE DE CLERMONT , met wien Lord BUTE bragt de laatste zes of zeven
hij een regtsgeding had Over het mark- jaren zijns levens in de diepste afzongraafschap Renel , om het leven , doch het dering op zijn landgoed te Christchurch ,
edict , hetwelk kort daarna ter gunste der in Hampshire , door. Hier was zijn grootHugenooten werd uitgevaardigd , beroofde ste vermaak naar het droefgeestig ruischen
hem van het voordeel dezer bloedige daad. der zee te luisteren. Hij was een bescherNaderhand voerde hij het bevel binnen mer en beoefenaar der wetenschappen,
Angers , waar zijne afpersingen hein bit- en liet op eigen kosten een werk in neter gehaat maakten. Gedurende een' ge- gen deelen kwarto drukken , hetwelk alruimen tijd stoorde bij door afzonderlijke leen over de planten van Engeland han
versierd.-delt,nmfraijps
twisten en tweegevechten de rust van Pa,.ijs, tartende de afschuwelijke Bastille en Er werden slechts twaalf exemplaren van
het gézag des konings. Eindelijk kreeg gedrukt , welke hem op 10,000 ponden
HENDRIK III zulk een' af keer van dezen
sterling te staan kwamen. Hij overleed
ontembaren trotschaard , dat hij CHARLES den 10 Maart 1792 te Londen , nalaDE CHAMBES ,
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tende een groot fortuin en zeven zonen
en zes dochters.
(Gentlemen's Magazine , for 1817).

de geestigste
der Engelsche dichters , werd omtrent
het jaar 1612 te Strensham , in het graaf
Worcester, geboren. De omstandig--schap
heden van zijnen vader , een' kleinen
pachter , gedoogden niet , dat hij te Cambridge studeerde, waartoe hij anders de
BUTLER , (SAMUEL) ,

bekwaamheid ruimschoots bezat. Hij werd
griffier van Mr. JEFFEREYS , een' bekwaam
vrederegter van Carlscroom. In zijne Le dige uren oefende hij zich in de geschiedenis , muzijk , dicht- en schilderkunst.
Wij weten niet , hoe hij later in aanraking kwam met ELIZABETH , hertogin van
Kent , doch onder hare bescherming had
bij toegang tot eene welvoorziene J oe
genoot den omgang met den-kerij,n
geleerden SELDEN. Naderhand trad hij in
dienst van Sir SAMUEL LUKE , een' ridder
uit een oud geslacht van Bedfordshire,
die een van CROMWELL'S krijgsbevelhebbers
was geweest , en ondersteld wordt het
hoofd -model te zijn van het karakter van
BUTTLER'S

Hudibras.

Ziet eerste deel van den Hudibras , drie
zangen , verscheen in 1663 , en werd
weldra algemeen bewonderd. Het volgende
jaar was het tweede deel gereed. Het
derde deel , waarmede het dichtstuk nog
niet ten einde loopt , kwam niet vóór
1678 in 't licht. Het slot werd eerst na
's dichters overlijden uitgegeven. VOLTAIRE
zegt , dat de Hudibras het vernuft van
Don Quixote met dat van het hekeldicht
Menippée vereenigt. HUDIBRAS stelt voor
een Presbyteriaansch regter , die (behebt
met dezelfde soort van dwaasheden als de

Don QUIXOTE van CERVANTES) , de misbruiken in de maatschappij wil hervormen ,
in gezelschap van zijnen schildknaap RALPH,
een' klerk tot de Independenten behoorende , met wien hij bijkans altijd in
twist is over godsdienstige leerstellingen.
De avonturen zijn vervelend en langwijlig , doch de gesprekken zijn zoo eigenaardig en geestig , dat het vernuft van
den dichter onuitputtelijk scheen. Na de
herstelling van het koningschap , werd
BUTLER secretaris van RICHARD , graaf van
Carbury , lord-president van het vorstendom Wallis. Kort daarna huwde hij eene
dame , wier fortuin hij verloor , door het
op een onzeker onderpand uit te zetten.
Hij stierf in groote armoede in 1680.
JOHN BARBER

, Lord Mayor van Londen,

rigtte ter nagedachtenis van BUTLER eene
eerzuil op in de abdij van Westminster.
(Penny Cyclopaedia).

BUTTMANN , (PHILIP KARL) , een

der beroemdste Duitsche letter- en oudhe i dkundigen, werd den 7 December 1764
te Frankfort aan den Main geboren. In
het laatst van zijn leven liet hij zijnen
tweeden voornaam achterwege , doch zij
staan beiden op den titel zijner vroegste
werken. Hij was afkomstig van de Franschei' Protestanten , die naar Duitschland
vloden , om de vervolgingen van LODEWIJK XIV te ontgaan , en zijn naam is
een Duitsch vertegenwoordiger van het
Fransch BOUDEMONT. BUTTMANN ontving zijne
eerste vorming aan het gymnasium zijner
vaderstad , en studeerde sedert 1782 te
Gottingen in de philologie. In 1789 ging
hij naar Berlijn , en had het geluk in die
stad eenige letterkundige kennissen te maken, door wier invloed hij hulp -bibliothecaris des konings werd ; daarenboven ver
hij zijn matig inkomen door-merd
eenige jonge lieden te onderwijzen en
voor boekverkoopers te schrijven. Bekend
met de gebreken der toen in zwang zijnde
Grieksche spraakkunsten , gaf hij in 1792
Bene Grieksche spraakkunst uit , welke ,
al de vroegere verre overtreffende , terstond overal werd ingevoerd. In 1796
werd BUTTMANN secretaris der koninklijke
bibliotheek , en vier jaren later professor
van het Joachimthaler gymnasium te Berlijn ; hij behield deze betrekking tot dat
hij verplaatst werd aan de nieuw opgerigte universiteit. BUTTMANN. werd in 1806
lid van de koninklijke maatschappij der
wetenschappen ; doch zoo groot was zijn
roem , dat zijne Verhandeling over APOLLO
en ARTEMIS reeds drie jaren vroeger in de
werken der maatschappij was opgenomen.
Kort na zijne benoeming als professor aan
de universiteit , werd hij tot leeraar in
de klassieke oudheid van den kroonprins
verkozen. In 1821 werd hij hoofd- bibliothecaris des konings , en in 1824 ridder
van den Rooden Adelaar , derde klasse.
Van dit jaar tot op zijnen dood had hij
tegen herhaalde aanvallen van beroerte te
kampen , waaronder bij den 21 Junij
1829 bezweek. BUTTMANN was in ' 1800
gehuwd met de oudste dochter van Dr.
SELLE , 's konings lijfarts, bij wie bij eenige
kinderen naliet. Zijn zoon AUGUSTUS is
een voortreffelijk geleerde , die in 1833
de wel bekende editie zijns vaders van
DEMOSTHENES Oratio in ÏYlidiam op nieuw
uitgaf. Onder BUTTMANN'S beste werken
rekent men zijne drie Grieksche spraak.
kunsten , getiteld : Griech. Grammatik;

Griech. Schulgrammatik en Ausfuhrliche
Griech. Sprachlehre).
(Bildnisse jetztlebender Berliner Gelehrter
ruit Selbstbiographien).
18*
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BUTTNER , (CHRISTIANE WILHELM) ,

een Duitsch natuur- en letterkundige,
werd in '1716 te Wol fenbuttel geboren.
Hij was eerst apotheker, maar liet dit beroep varen , om de vroegste geschiedenissen der volken en de afstamming der talen te beoefenen. Ten einde zoo veel
mogelijk alles aan boeken en voorwerpen
van natuurlijke historie te kunnen besteden , betrachtte hij de uiterste matigheid.
Hij deed dagelijks slechts één' maaltijd,
welke hem hoogstens vijftien centen kostte;
hij dronk nimmer wijn of bier, alleen
'S morgens koffij en voor het overige water. Hij stierf den 8 October 1801 , bereikende den hoogen ouderdom van vijf
en tachtig jaren. Gedurende vijf en twintig jaren was hij professor te Gottingen,
en droeg er veel toe bij , om de beoefening der oude letterkunde meer en meer
algemeen te maken. Zijne uitgegevene
werken zijn ongelukkig weinig in getal ;
onder dezelve behooren, Vergelijkende tafels van de alphabetten der oude en nieuwere volken. hij liet in handschrift na een
Prodromus Linguarum.
(Dictionary of Biography ; Woordenboek
der Zamenleving) .
BUTTON , (THOMAS) , een der vroegste noordpool - reizigers; hij was een bekwaam Engelsch zeeman , onder de regering van JACOBUS I , wiens zoon (prins
HENDRIK) zijn eerste bevelhebber schijnt
geweest te zijn. In 1612 , omtrent drie
jaren na den ongelukkigen dood van den
zeereiziger EUDSON , namen eenige koop
Londen hem in dienst , om-liednva
met twee schepen , de Resolution en de
Discovery BUD5ON'S ontdekkingen voort
te zetten. Hij werd op zijne reis verge,

zeld van BYLOT en PRICKET , die met HUDsoN gevaren hadden. De Atlantische zee
overstekende , zeilde BUTTON de Straat van
Hudson in , naar het Zuiden der Resolutie-Eilanden , en vervolgens westwaarts
wendende , bereikte hij het eiland Southampton. Verder westwaarts aanhoudende,
kwam hij aan het vaste land van .dmerika , op de breedte van 60 0 40'. Van
dit punt des vasten lands , hetwelk hij
Hope Checked (Verijdelde Hoop) noemde,
zeilde hij naar het Zuiden , en op den
15 Augustus 1612 ontdekte hij den mond
der Nelson-rivier , op de breedte van 57°
40'. Op deze plek , welke naderhand het
hoofd-etablissement van de Hudsons-BaaiCompagnie werd , besloot bij te overwinteren. Om de schepen voor drijvende ijsbergen te beveiligen , wierp hij zware
palen in zee , en om zijne matrozen warm
te houden , liet hij in ieder schip , zonder
tusschenpoozen, drie groote vuren onder-

houden. Niettegenstaande al deze voorzorgen, stierven er verscheidene manschapen , en hij zelf had eene gevaarlijke
ziekte door te staan. BUTTON , even als

de kapiteinen FRANKLIN , PARRY en BACK,
die onlangs deze ongastvrijë oorden hebben bezocht , legde hij veel bekwaamheid
aan den dag, om zijn volk afleiding en
vermaak te verschaffen , ten einde zij
door werkeloosheid den moed niet zouden
laten zinken ; zelfs deed hij hun nu en
dan vragen, in verband staande met de
zeevaart en wiskunde , en wist dus nut
aan vermaak te paren. Toen de lente terug keerde , moedigde bij zijn volk aan
om wild te dooden , hetwelk zoo overvloedig was, dat zij , gedurende hun verblijf
aldaar, 1800 dozijn witte patrijzen schoten.
De rivier ontdooide den 16 Februarij ,
en binnen twee maanden de zee van ijs
bevrijd zijnde , onderzocht hij de baai in
de nabuurschap der Nelson-rivier , en
noemde haar Button's-Baai. Nu wendde
hij den steven naar liet Noorden , kwam
op 65° breedte , en ontmoette eene verzameling van eilanden , welke hij Mancel's
Eilanden (thans Mansfield's) noemde. Opvarende tot kaap Chidley , ontdekte hij
den doortogt tusschen deze kaap en Labrador , en van daar bereikte hij , in den
herfst van 1613 , Engeland in zestien dagen. Hij was de eerste zeereiziger , die
de oostelijke kust van Amerika door de
Hudson's-Straat bereikte. Jammer is het
dat hij nimmer een verhaal zijner reis
heeft uitgegeven ; al wat er van zijn dagboek bestaat , is een uittreksel in PUI CIIAS.
De regering verhief hem tot ridder , doch
moedigde BUTTON niet verder aan , om op
nieuwe ontdekkings- reizen uit te gaan ,
voor welke hij zoo veel geschiktheid , oordeel en schranderheid had aan den dag
gelegd.
(PURCIIAS , his Pilgrims
COOLEY , Hist.
maritime Discoveries).
;

BUXBAU11 , (JOHA.NN CHRISTIAN),

in 1694 te Morseburg geboren , was een
der vreemdelingen , die Czaar PETER naar
Rusland mede nam. Hij leide te Petersburg den kruidtuin aan , was professor
aan het keizerlijk collegie van die stad,
en werd naar Turk ë, Siberië en Perzië
gezonden , om de planten en gewassen
dier landen te leuren kennen. Zijn hoofdwerk is Centuria V Plantarum minus cognitarum circa Byzantium et in Oriente ob
1728 te Petersburg gedrukt.-servatoum,in
LINNAEUS gaf , hein ter eere , den naam
van Buxbaumia aan zekere mossoort.
• (Dictionary of Biography ; Woordenboek
der Zamenleving).
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BUXTON , (JEDEDIAB) , een zonder - eene afbeelding van BUXTON met eene heling berekenaar , werd omstreeks het jaar knopte schets van zijn leven. GLOVEI zegt
1705 te Elmion bij Chesterfield geboren. in zijne Geschiedenis van het graafschap
Zijn grootvader had aldaar als predikant Derby , dat BUKTON in 1707 is geboren,
gestaan , en zijn vader was schoolmeester en zijn sterfjaar onbekend is , hetwelk
op dezelfde plaats ; doch JEDEDIAII betoonde echter tusschen 1770 en 1780 gezocht
zich zoo onleerzaam , dat hij zelfs niet moet worden. Hij was gehuwd, en liet
kon schrijven ; ook varen zijne verstande- kinderen na.
lijke vermogens , op eene enkele uitzonBIIXTORF, een geslacht beroemd door
dering na , zeer onbeduidend. Hij bezat deszelfs bedrevenheid in de Hebreeuwsche
echter eene ongewone bekwaamheid , om letterkunde. JohANN BUXTORF werd den
uit bet hoofd te rekenen ; en zoodra hij 25 December 1564 te Karnen , in Westeen vraagstuk begreep , hetgeen hem phalen, geboren, waar zijn vader hervormd
uiterst moeijelijk viel wanneer het slechts predikant was. Hij bezocht de hoogeschoeenigzins ingewikkeld was , loste hij het len van Marburg , Herborn en Bazel , en
met verwonderlijke vaardigheid op. Hij genoot vervolgens het onderwijs van THEOwas insgelijks ongeschikt om de betrek- DORUS BEZA te Geneve. Gedurende acht
king der dingen onderling te vatten , be- en dertig jaren was hij professor in het
halve ten opzigte van het getal der dee- Hebreeuwsch te Bazel , en zoo gehecht
len waaruit zij bestonden. Na eene aan deze universiteit , dat hij menig voor
aanbod, zoo als het hoogleer -ambt,-delig
predikatie te hebben gehoord , wist hij
er niets meer van dan dat zij eene ze- te Saumur en Leyden , weigerde aan te
kere hoeveelheid woorden bevatte , die hij nemen. Behalve het voeren eener uitgeinmiddels geteld had. Indien men van breide briefwisseling met mannen in de
een tijdvak sprak , begon hij te bereke- Oostersche talen ervaren , huisvestte en
nen uit hoeveel minuten het bestond , en ondersteunde hij vele geleerde Joden,
werd er van de grootte eens voorwerps met welke hij gemeenzaam omging , en
gesproken , dan berekende hij terstond zich in zijne vrijë uren over de Hebreeuwhoeveel haarbreedten zulks uitmaakte. Zijne sche taal en letterkunde onderhield Hij
denkbeelden waren hoogst bepaald en be- overleed den 13 September 1629 , nadat
stonden in een klein getal onveranderlijke hij meer dan één woordenboek en spraakdingen , welke dienden om hem zijne be- kunst over het Hebreeuwsch en Chalrekeningen gemakkelijk te maken ; b. v. deeuwsch had uitgegeven , onder anderen
het aantal minuten in een jaar of de Manuale Hebraicum et Chaldaicum ; Synagoge Judaica; Biblia Ilebraica Rabbinica;
haarbreedten in eene mijl. Zijn reken
stelsel was op geen enkel verstan--kundig en Lexicon Chaldaicuna , Talrnudieum et
dig beginsel gegrond. Wanneer hij b. v. Rabbinicurn , hetwelk hij echter onvoltooid
het product van 478 X WO moest zoe- achterliet
JOHANN , een zoon des voorgaanden ,
ken , begon bij eerst met 5 en vervolgens
met 20 te vermenigvuldigen , in plaats werd den 13 Augustus 1599 te Bazel gevan er dadelijk twee nullen achter te boren , en toonde reeds vroegtijdig wat
hij worden zou. Men zegt , dat hij op
plaatsen.
Hij schijnt een kleine grondeigenaar zijn vierde jaar Duitsch , Latijn en Hegeweest te zijn. Eene sterke begeerte breeuwsch verstond , doch hierop zal gehebbende , om den koning te zien , wan- wis wel wat af te dingen zijn. Nadat hij
delde hij naar Londen, om aan dit ver in Frankrijk , Duitschland en Italië zich
te voldoen ; doch door deze of-lange in het Hebreeuwsch had geoefend , volgde
gene omstandigheid miste hij zijn doel. hij in 1630 zijnen vader te Bazel op ,
Gedurende zijn oponthoud in de hoofdstad, waar hij den 16 Augustus 1664 overleed.
kwamen verscheidene leden der konink- Behalve het verzamelen, vermeerderen en
lijke maatschappij JEDEDIAII bezoeken en uitgeven van onderscheidene werken zijns
ondervragen. Men nam hem mede om vaders , heeft men hem eenige oorspronkelijk e verhandelingen over de HebreeuwGAP.RICK in Richard III te zien spelen.
Gedurende de voorstelling hield bij zich sche letterkunde te danken.
JOHANN JAKOB, een zoon des voorgaan met niets bezig dan het aantal woorden
van elken acteur te tellen , alsmede de den , was , even als zijn vader en groothoeveelheid passen in Benen dans ; hij vader , professor in het Hebreeuwsch aan
bekende echter dat de instrumentale mu- de hoogeschool te Bazel , waar hij den
zijk , met hare zamensmelting en verschei- 4 September 1645 werd geboren, en den
denheid van geluiden , zijne telkunst in 1 April 1704 overleed. Hij reisde in
verwarring had gebragt. In Junij 1754 Holland , Frankrijk en Engeland , en werd
verscheen er in het Gentleman's Magazine overal met groote eer ontvangen , inzon
;
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derheid te Cambridge. Er verscheen , ge durende zijn leven, niets van zijne hand ,
dan eene voorrede voor het werk zijns
grootvaders , getiteld : Tiberias , zijode
eene verdediging der Masorethische punten , welker oorsprong hij aan ESDRA toeschrijft. Doch hij liet verscheidene handschriften na , welke op de Rabbijnsche
letterkunde betrekking hebben. Een ander JOILIANN BUXTORF , een neef van den
vorigen, was insgelijks professor in de
Oostersche talen te Bazel , en stierf in
1732, nalatende een' zoon , die insgelijks
van het Hebreeuwsch zijne hoofd-studie
maakte.
De werken der BUXTORFS hebben veel
toegebragt tot de vorderingen der He.
breeuwsche letterkunde, en hunne geleerdheid is door niemand betwist. Vossius en
CASAUBONIUS spreken met den grootsten
lof van den ouden BUXTORF , en SCALIGER
zeide , dat deze als de meester der Rabbijnen moest beschouwd worden , en de
eenige man was , die het Hebreeuwsch
door en door verstond , ja dat hij , in
weerwil van zijnen grijzen baard , nog
gaarne zijn leerling zou worden.

was tweemaal gehuwd en had bij zijne
eerste vrouw zes dochters. Eene volledige
uitgave zijner werken verscheen in 1761 te
Geneve, in folio , onder toezigt van vICAT,
professor in de regten te Lausanne, en
eene andere in twee deelen folio te Leyden, 1766. Al deze verhandelingen munten uit door eenen voortreffelijken Latijnschen stijl en grondige geleerdheid. Zijne
Quaestiones Juris Publici en Quaestiones
Joris Privati werden in het Nederduitsch
overgebragt en voeren ten titel , Verhandeling van Staatszaken en Verhandeling
van Burgerlijke Regtszaken. Toen BYNKERSStOEK gedurende meer dan veertig jaren
het plegtanker van den Hoogen Raad was
geweest , legde hij zijne waardigheid als
voorzitter neder, bestedende den overigen
tijd zijns levens aan het beschaven en in
orde brengen van die werken , welke hem
eene Europesche vermaardheid hebben gegeven. « Daar ik meer tijd heb dan vroeger , » zeide hij , « zal ik mijn best
« doen , om er de wereld goede reken
schap van te doen , » en dit heeft bij-«
met den besten uitslag gedaan.
VAN KAMPEN , Beknopte geschiedenis der
,

(Penny Cyelopaedia ; Woordenboek der
Zamenleving).

- Nederlandsche letteren en wetenschap

BYNKERSHOEK, (CORNELIS VAN),

BYris , (ANNA), eene geestelijke zuster

-pen).

een beroemd Nederlandsch regtsgeleerde van Antwerpen , die zich aldaar met het
en staatsman , werd den 29 Mei 1673 onderwijzen der jeugd onledig hield , en
te Middelburg geboren. Zijn vader , die ten tijde van het ontstaan der hervorming
een koopman was , droeg groote zorg voor bloeide. In hevige gramschap ontstoken
zijne opvoeding. Toen hij den ouderdom tegen de afvalligen der Roomsch-Katholijke
van zeventien jaren had bereikt , vertrok kerk , vatte zij de pen op , en schreef
bij naar de toenmaals welig bloeijende vinnige refereynen tegen die vermaledide
lioogeschool van Franeker. Na alhier twee Luytersche Secte ; deze rijmelarij , in kwaad
jaren aan de beoefening der letteren toe- Latijn overgebragt , verschafte haar den
gewijd te hebben , bepaalde hij zich ge- naam van sArrno , eene eer , die zij hier
-med
heel en al bij die der regtsgeleerdheid.
niet verdiend heeft.
Hij had naauwelijks den ouderdom van
(P. G. WITSEN GEYSBEEK , Biogr. Crit.
en Anthol. Woordenboek).
een en twintig jaren bereikt , toen hij
drie dissertatiëtl uitgaf , waarin veel geBYRON , (GEORGE GORDON, Lord) ,
leerdheid en oordeel doorstraalden. Hij werd den 22 Januarij 1788 ; te Londen ,
werd in 1694 tot doctor bevorderd, en in Holles Street , Cavendish Square , gebozette zich als advocaat neder in den Haag, ren. Hij stamde af van de oude Norwaar de Hooge Raad over Holland , Zee- mandiërs , die Britannië veroverden. Zijn
land en Vriesland was gevestigd. Men vader, JOHN BYRON , kapitein bij de Garde,
wil dat hij in 1699 een Nederduitsch tijd
was een man van een ongeregeld gedrag;
heeft uitgegeven , dat spoedig ver--schrift hij verkwistte het goed zijner echtgenoot,
boden werd , als te veel de bestaande ge- CATHARINA GORDON , verliet vrouw en kind,
breken hekelende. Hoe dit ook zij , het en stierf te Valenciennes in 17 91. In
blijkt dat de regtsgeleerdheid bij voorkeur 1790 ging BYRON'S moeder naar Aberdeen
het voorwerp bleef zijner onverpoosde stu- in Schotland , het land harer geboorte.
diën. In 1703 werd BYN.KERSHOEK door Zelve trotsch , onstuimig en opvliegend
de Staten- Generaal benoemd tot lid , en van aard , was de ongelukkige vrouw geden 26 Mei 1724 tot voorzitter van den heel ongeschikt om deze erfelijke gebreken
Hoogen Raad. Na in deze betrekkingen bij den jeugdigen knaap uit te roeijen.
groote diensten bewezen te hebben, over- Immers het gewigtigste deel der ganscbe
leed hij den 1 5 April 1743 aan de ge- opvoeding is dat hetwelk een kind aan
volgen van het water in de borst. Hij Zijne moeder verschuldigd is , en niets

29

BYRON.

kon voor BYRON beklagenswaardiger zijn
dan het moederlijk voorbeeld dat hij da
voor oogen had. Toen BYRON om -gelijks
vijf jaren oud was , werd hij naar-tren
de dagschool te Aberdeen gezonden. Aan
liet hoofd dier inrigting stond zekere
BOWERS , die van 's dichters moeder vijf
schellingen in de drie maanden ontving,
voor zulk onderwijs als hij in staat was
te geven. Na verloop van weinig meer
dan een jaar , kwam hij onder de leiding
van een' arm , doch kundig chotsch
geestelijke , Ross geheeten , die hem lezen
leerde. Spoedig echter verwijderde zijne
moeder hem weder van dezen verdienstelijken man , en vertrouwde hem aan
Mr . PATERSON , den zoon eens schoenmakers , die hem een weinig Latijn leerde ,
totdat hij naar de vrije taal- school van
Aberdeen werd gezonden. Kort daarna
riep een oudoom hem naar Engeland, ten
einde den jeugdigen knaap eene opvoeding
te doen geven , als met zijnen toekom stigen stand zou overeenkomen. Deze oom,
wiens erfgenaam hij werd , was echter
een man van een willekeurig karakter ,
die in een tweegevecht zijnen bloedverwant en buurman , Mr . CHAWORTII , had
gedood. Toen BYRON hein in zijne titels
en goederen opvolgde , was hij naauwelijks tien jaren oud. Zijne moeder hield
hem gedurig voor , dat , schoon nog slechts
een jongen , hij niettemin een Lord was.
Lord BYRON van zijne geboorte af door
een ongelukkig toeval een wanstaltig been
hebbende , gebruikte zijne moeder een'
zekeren LAVENDER om den verminkten voet
te herstellen , en Mr ROGERS , om hem
Latijn te leeren. De eerste , een onbeschaamde kwakzalver , rigtte niets uit,
doch de laatste , een verdienstelijk onder
Nottingham , was hem hoogst-wijzervan
nuttig , door gezamenlijk de beste brokstukken uit VIR GILIUS en CICERO te lezen.
Binnen het jaar bragt BYRON'S moeder
hem naar Londen , waar zij de beroemdste
wondheelers over zijnen voet raadpleegde.
Vervolgens bestelde zij hem op eene kostschool te Dulwich , onder het bestuur van
wijlen Dr GLENNIE . Doch door de onbescheidene en onophoudelijke bemoeijingen
van Mevr. BYRON was het Dr GLENNIE
onmogelijk , om bij den vurigen knaap
die zwakheden en gebreken uit te roeijen ,
welke zijn volgend leven zoo verbitterden.
Na verloop van twee jaren , zond zijne
moeder hem naar Harrow , waar hij bleef
tot 1805 , toen hij naar Cambridge ver
eens studeerde BYRON met vlijt-trok.Nu
en inspanning , dan weder verbeuzelde hij
zijnen tijd ; doch onder dit alles kweekte
.

.

.

hij zijnen smaak voor de dichtkunst aan ,

welke zich reeds op den ouderdom van
tien jaren had geopenbaard. Intusschen
beging bij dikwijls allerlei dwaasheden ;
hij hield een' beer en verscheidene bul .
honden , tot groot verdriet van menigeen.
In 1806 liet hij voor eigene rekening een
zeer dun kwarto boeksken zijner gedichten drukken, waarvan, zegt MOORE , slechts
twee of drie exemplaren bestaan. In 1807
gaf hij in een deel 8vo. , zijne Hours of
Idleness uit , welke door de kunstregters
van dien tijd streng beoordeeld werden.
Deze gispende beoordeelingen hadden heilzame gevolgen BYRON spande nu al zijne
krachten in , en schreef de welbekende
satire , getiteld English Bards and Scotch
Reviewers, welke zijne vroegere voort
verre in waarde overtrof. Eenige-brengsl
dagen vóór de verschijning van dit hekel
legde bij den eed af, en nam zit--dicht,
ting in het huis der Lords , waar hij zich
echter niet op zijne plaats bevond.
Den 2 Julij 1809 verliet Lord BYRON
in gezelschap met zijnen vriend Mr. JOHNCAM HIOBIIOCSE , Engeland , om eene reis
te doen door Portugal , Spanje , Griekenland, Turkijë, enz. Hij bleef twee jaren
afwezig. Zijne reizen hadden eenen wonderlijken invloed op zijnen poëtischen geest.
In Maart 1812 kwamen de twee eerste
zangen van zijn heerlijk dichtstuk Childe
Harold in 't licht , waardoor hij plaats
nam onder de grootste dichters van zijnen
tijd. De algemeene toejuiching waarmede
dit voortbrengsel zijner muse werd ontvangen , deed BYRON zeggen dat hij , op
.

,

zekeren avond naar bed gegaan , den

volgenden morgen bij zijn ontwaken vermaard was opgestaan. Hij werd nu door
de grooten en rijken , die hem vroeger
niet kenden of vermeden , gezocht. Dit
werk werd spoedig gevolgd door The Giaour , The Bride of Abydos , The Corsair,
Lara , en eene Ode aan BONAPARTE , welke
allen (behalve de Ode) met geestdrift ver den ontvangen. BYRON was inderdaad de
poëtische afgod van den dag geworden.
In October 1814 huwde hij Miss SIILBANI^r ,
eene rijke erfdochter , op zigt , doch op
dat tijdstip weinig geld aanbrengende;
en wijl BYRON veel noodig had , stoorde
deze omstandigheid de huisselijke rust.

Den 10 December 1815 beviel Mevr . BYRON ,
van eene dochter ; en op het laatst van
Januarij verliet zij met haar kind zijne
woning, zich naar paars vaders buiten
graafschap Leicester bege--verblijfnht
vende. De Engelsche bard zag vrouw en
kind nimmer weder.
Tegen het einde van Februarij I 81 5 gaf
hij twee dichtstukken in 't licht , The Siege
of Corinth en Parisina, Den `?5 April
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1815 verliet hij Engeland , met het vaste
voornemen nimmer terug te keeren. Hij
vertoefde eenigen tijd aan de oevers van
het meer van Geneve , begaf zich vervolgens naar Italië , vestigde zich te Venetië
en daarna te Pisa. BYRON voltooide nu
de twee laatste zangen van Childe Harold,
en vervaardigde eene menigte dichtstukken , die zijnen roem staande hielden of
verhoogden. Bij het uitbarsten van den
opstand der Grieken tegen hunne Turksche verdrukkers , besloot BYRON zijn ver
zijne pen en zijn zwaard aan de-mogen,
zaak der onafhankelijkheid te wijden. In
den herfst van f823 stak hij naar Grie-

kenland over , en ontzag geene opofferingen voor het bereiken van zijn grootmoedig
doel. Doch door gevaarlijke koortsen aangetast , bezweek hij den 19 April 1824 te
Missolonghi, in den ouderdom van ruim
zes en dertig jaren , nalatende eenen
naam , zoo onsterfelijk als de Engelsche
taal zelve. Gansch Griekenland was in rouw
gedompeld , en bewees zijn stoffelijk overschot de grootste eer. Zijn hart werd in
een Mausoleum te Missolonghi bewaard,
en het lijk naar Engeland overgebragt.
(Letters and Journals of Lord BYRON,
with Notices of his Life, by THOMAS
MOORE.)

C.
CABANIS , (PIERRE JEAN GEORGE) ,

een verdienstelijk geneeskundige en wijsgeer , de zoon van JEAN BAPTISTE CABANIS,
een' bekwaam landbouwkundige , werd in
1757 te Conac geboren. Zijne natuurlijke
geaardheid was eenigzins hevig , en het
eerste tijdperk zijner jeugd eene aanhoudende worsteling tegen de gestrengheid
van zijnen vader en zijne onderwijzers.
Gedurende eene korte tusschenpoozing aan
de zorg van eenen welwillenden en oordeelkundigen onderwijzer toevertrouwd,
verried hij veel lust voor de oude letterkunde ; doch spoedig verwijderd wordende
van -oenen leeraar, die alles beproefde om
zijne sluimerende talenten op te wekken,
en op nieuw met hardheid behandeld,
verviel hij tot zulk eene mate van luiheid
en wederspannigheid , dat zijn vader in
wanhoop hem naar Parijs zond , en aan
zijn' eigen wil overliet. Zoodra CABANIS
zich vrij gevoelde , werd deze onbedwingbare jongeling een ijverig student. Met
volhardenden ijver beoefende hij niet alleen de Grieksche, Latijnsche en Fransche
klassieken , maar tevens de werken der
Engelsche en Fransche bovennatuurkundigen. Ook in de dichtkunst slaagde hij
niet ongelukkig , doch begrijpende , dat
de letterkunde hem geen middel van bestaan zou aanbieden , legde hij zich inzonderheid op de geneeskunst toe. Onder
de leiding van eenen vriend , een' bekwaam geneesheer, beoefende bij dit moei
vak met zoo veel inspanning, dat-jelik
zijne gezondheid er onder leed , en hij
genoodzaakt was Parijs tegen Auteuil te
verwisselen , waar hij in kennis geraakte
met de weduwe van HELVETIUS. Deze kennismaking besliste over zijn volgend leven.
Aan het huis dezer dame, die hem als
een' zoon behandelde , kwam hij in aan-

raking met de beroemdste mannen van
dien tijd , met TURGOT , D'HOLBACH, FRANKLIN , JEFFERSON , CONDILLAC ell THOMAS. Hier
had hij , gedurende eenige jaren , gemeen zamen omgang met DIDEROT en D'ALEMBERT , en ontmoette nu en dan VOLTAIRE.
Inzonderheid scheen hij zich te hechten
aan MIRABEAU , waardoor hij in opspraak
geraakte ; hij was de boezemvriend van
CONDORCET , en had het geluk de laatste
oogenblikken dezer beide merkwaardige
mannen te verzachten. Hij huwde CHARLOTTE GROUCHY , zuster van den generaal
GROUCHY en Mevr. CONDORCET ; dit huwelijk
was hoogst gelukkig. CABANIS stierf onverwacht den 5 Mei 1808 , in het twee en
vijftigste jaar zijns ouderdoms. Hij had
een aanzienlijk deel aan de gebeurtenissen
der groote omwenteling; hij was volksvertegenwoordiger en naderhand lid van den
Behoedenden Senaat. Onder de vele werken , door hem geschreven , verdient vooral
opmerking Rapports du physique et du moral de l'homrne , hetwelk nog heden door
den bovennatuurkundige en den practischen opvoeder niet nut en belangstelling
zal gelezen worden.

(Dictionnaire historique des grands horn-

mes)

.

CABOT , (SEBASTIAN) , of eigenlijk GA-

BOTTO , een beroemd zeevaarder , wiens
geschiedenis lang in het duister is gebleven. Een gedenkschrift van CABOT , in
1831 in 't licht verschenen , heeft de
daadzaken zijns levens grootelijks opgehelderd .
SEBASTIAN CABOT was de zoon van GIOVANNI CABOT of GABOTTO , een' inboorling
van Venetië , die zich in Engeland ophield, en van wien men weinig meer
weet , dan dat hij een vermogend schrander koorman was , tuk op het onderne-

CABOT.
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men van ondekkings-reizen. SEBASTIAN werd deze ontdekking , even als van alle andere
omstreeks 147 fi te Bristol geboren , en reizen van CABOT , zijn geene bijzonderheontving vroegtijdig onderrigt in de aard- den bewaard gebleven. Alleenlijk weet
rijks-, zeevaart- en wiskunde. Toen hij nog men , dat CABOT , door de tegenstribbeling
slechts negentien jaren oud was , werd hij of bloohartigheid van Sir THOMAS PERTE en
met twee zijner broeders begrepen in een het oproerig gedrag van het scheepsvolk ,
patent van den 5 Maart 1496, door HENDRIK genoodzaakt werd , terug te keeren. Na
VII aan JOHN (GIOVANNI) CABOT, zijnen vader deze reis bezocht CABOT andermaal Spanje,
verleend , ter ontdekking en verovering waar hij door KAREL V tot piloot major
van onbekende landen. Omtrent een jaar van het rijk werd benoemd , en belast
na de dagteekening van dit patent , zeilde met het naauwkeurig onderzoek van alle
SEBASTIAN CABOT (waarschijnlijk met zijnen
ontdekkings-plannen. In 1521 ondernam
vader) , met een schip te Bristol uitge- CABOT , op last van KAREL , eenen togt naar
rust , den Mattheus , op ontdekkingen uit. de Molukken. Op de kust van Brazilië had
Den 24 Junij zag hij eerst Noord-Amerika, hij met een oproer van het volk , door
waarschijnlijk de kust van Labrador , op zijne officieren daartoe aangestookt , te
56° breedte , door anderen ten onregte worstelen. De drie belhamels (personen,
voor Newfoundland gehouden. Wij hebben die bestemd waren , hem in het opperbegeen verder berigt van deze reis dan de vel op te volgen , zoo hij kwam te oververmelding van de ontdekking zelve. Den lijden) werden aan strand gezet. CABOT
10 Augustus 1497 gaf IIENDRIK VII , Uit onderzocht nu de rivier La Plata en
zijne eigene beurs , 10 ponden sterling eenige harer vertakkingen , bouwde forten
ter belooning van CABOT'S nieuwe ontdek- op de gunstigste punten , en trachtte daar
king. Bij patent van den 3 Februarij eene volkplanting te vestigen. Hij zond
1498 , kreeg JOHN CABOT verlof, om zes eenige personen naar Spanje , om 's keizers
schepen uit eene haven des rijks te kie- verlof daartoe te erlangen , en eenen goezen , en daarmede naar de nieuw ontdekte den voorraad van ammunitie en leeftogt
landen te zeilen (1). Het is moeijelijk, te bekomen. Daar de kooplieden weigerom aan elk der CABOTS (vader en drie den tot deze nieuwe onderneming mede
zonen) zijn juist aandeel in deze ontdek- te werken, nam de keizer al de onkosten
kingen toe te kennen , doch SEBASTIAN is voor zijne rekening.
altijd als de meest wetenschappelijke zeeOmstreeks 1527 kwam DIEGO GARCIA
vaarder van dit geslacht beschouwd. Vol- bevelhebber eener wedijverende expeditie,
gens den inhoud van dit patent , onder- aan in de Plata-rivier , voer de Parana
nam CABOT eene nieuwe reis , doch wij op , en had eene zamenkomst met CABOT.
hebben geene bijzonderheden van den uit. GARCIA maakte aanspraak op de ontdekking
slag. In 1499 schijnt CABOT eene reis naar van de Plata- rivier , als gehandeld hebde golf van Mexico ondernomen te heb
bende op bevel des keizers. CABOT , die
Kort na den dood van HENDRIK VII-ben. over een betwistbaar regt geene onaangewerd SEBASTIAN CABOT ontboden door FER- naamheden wilde hebben , zakte niet hem
DINAND , koning van Spanje , waar hij in
de rivier af. GARciA vertrok kort daarna,
September 1512 aankwam , en terstond maar liet eenige zijner volgelingen achter,
den titel kreeg van kapitein , met eene die zich schuldig maakten aan misdrijven,
ruime jaarwedde. Uit Spaansche schrijvers die de Guaranis in opstand bragten , doch
blijkt het , dat CABOT misnoegd was , dat waaraan CABOT , volgens HERRERA , niet het
hem in Engeland zoo weinig achting werd minste deel had. De wraak der inboor
betoond. CABOT hield zich bezig om de
kende intusschen geen onderscheid;-linge
zeekaarten te herzien en te verbeteren, het gansche volk viel met woede de
en werd lid van den Indischen raad. Na zwakke volkplanting aan , en CABOT was
r ERDINAND'S dood keerde CABOT naar Enge
genoodzaakt in zee te steken. Hij kwam
terug , en werd door IIENDRIK VIII-land in 1531 in Spanje terug , waar hij zijne
aangesteld, in gemeenschap met Sir THOMAS oude betrekking weder aanvaardde. Het
PERTE, ten einde Bene nieuwe poging te wais bekend , dat hij nog eenige reizen heeft
gen, om Benen noordwestelijken doortogt op gedaan , en in 1548 naar het land zijner
te sporen. Het schijnt dat hij op deze reis geboorte is terug gekeerd.
tot 67 ° vorderde , en de Hudson's Baai
EDUARD VI zat toen op den Engelschen
instevende , « aan verscheidene plaatsen troon , en de zeezaken zeer ter harte ne «Engelsche namen gevende. » Doch van mende , schijnt hij zich daarover meermalen met CABOT onderhouden , en van hem
eenige verklaring over de afwijking van
(1) Bet oorspronkelijke zegt : to convoy and lede
het kompas ontvangen te hebben. SEBASto the Londe and Isles of late Jounde tij the send
TIAN CABOT was de eerste , die hierop bijJohn in oure narne and by our commaunde-mente, etc.
,
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zonder heeft acht geslagen. Hij stond in
hooge gunst bij den koning , die hem een
jaargeld schonk van 166 p. 13 s. 4 d. ,
als eene billijke belooning voor de gewigtige diensten aan de Engelsche scheepvaart in bare kindschheid bewezen. De
raad en invloed van CABOT , om naar het
Noorden te stevenen , openden Engeland
den onschatbaren handel met Rusland. De
dood van EDUARD VI en de opvolging van
MARIA maakten aan de ondernemingen van
CABOT een einde. Het is niet bekend wanneer CABOT is gestorven. Zijn vriend EDEN,
die een berigt van zijn overlijden gaf,
verzwijgt den tijd , wanneer zulks heeft
plaats gehad , doch , sprekende over het
vinden der lengte op zee, verhaalt hij,
wat hij daaromtrent van CABOT in zijne
laatste oogenblikken gehoord heeft. « CA( BOT zeide mij op zijn sterfbed , dat hij ,
« door goddelijke openbaring , de lengte op
a zee wist te vinden ; doch dat hij die ken« nis aan niemand mogt mededeelen. a Het
kwam EDEN echter voor , dat de goede
oude man op zijne hooge jaren eenigzins
mijmerde , en op den rand des grafs nog
niet alle wereldlijke roemzucht had vaarwel gezegd.

(Memoir , p. 223

; HAKLUYT , PURCIIAS ,

COOLEY en ANDERSON'S

History of Com-

merce).
CABRA of CABRERA, (PEDRO ALVAREZ) , de ontdekker van Brazilië , was

een Portugees van geboorte. Als bevelhebber der tweede vloot , welke koning
EMANUEL van Portugal in 1500 uitrustte,
om naar Oost-Indiën te stevenen , werd
bij door storm overvallen , en landde den
24 April 1500 aan de kust van het toen
nog onbekende Brazilië, hetwelk hij , in
naam des konings , in bezit nam. Van
hier stevende hij naar de Indische Zee,
verloor den 29 Mei 'I 500 , door eenen
geweldigen storm , de helft zijner schepen
en manschappen , onder welke de beroemde zeevaarder BARTOLOMEO DIAZ geteld
wordt. In Indiën aangeland , sloot hij
de eerste handels-overeenkomsten , welke
voor Portugal zulke gewigtige gevolgen
hadden. Met eenen rijken voorraad van
onderscheidene Indische voortbrengselen
beladen , liep hij den 23 Junij 1501 den
Taag weder binnen. Hij overleed te Lissabon in 1520. Het verhaal zijner reis
werd vertaald en te Venetië uitgegeven.

(Dictionary of Biography).
CADS. MOSTO Of CA DA MOSTO,
(LVIGI DA) , de ontdekker van Afrika's

Westkust , werd in 1432 te Venetië geboren , en genoot eene zorgvuldige opvoeding. Na onderscheidene reizen in de
Middellandse/te en Atlantische zeeën ge-

daan te hebben , trad hij in 1454 in
dienst van prins IIEN.DRIK van Portugal,
en in het volgende jaar onderzocht hij de
Westkust van Afrika tot aan de monden
der Gambia. In 1456 ontdekte hij de
Kaap Verdische eilanden. Toen prins HENDRIK was overleden , keerde hij naar Venetië terug , en schreef een uitmuntend
verhaal zijner reizen , onder den titel van

Prima navigazione par l'Oeeano alle terre
de Negri, della bassa Ethiopie , hetwelk
in 1 507 te Vicenza uitkwam. Dit reisverhaal , een meesterstuk van goeden stijl
en naauwkeurigheid , is het oudste der
nieuwere reisbeschrijvingen. De lengten
en breedten worden echter in dit werk
niet aangegeven , waaruit men besluit ,
dat destijds het Astrolabium nog niet op
zee werd gebruikt.

Woordenboek van kunsten
en wetenschappen).

(NIEUwENIlUIS,

CADOUDAL , (GEORGE) , de zoon eens
molenaars van Brech , geboren in 1769 ,
diende in de Vendée onder de koningsgezinden , en was een stoutmoedig partijganger , die aan de Fransche republiek
den oorlog verklaarde. Hij ontving van
den graaf van Artois (naderhand KAREL X),
die zich te Londen ophield , het roode
lint , met den rang van luitenant-generaal.
Vervolgens in 1804 naar Frankrijk terug
gekeerd , om de koninklijke zaak te dienen , en NAPOLEON te bestoken , viel hij,
vermomd , in handen der policie ; doch
vóórdat men hem meester werd , schoot
hij een' policiedienaar neder, en wondde
een' tweeden gevaarlijk. Ter dood veroordeeld zijnde , weigerde hij een smeekschrift aan den keizer te onderteekenen ,
die genegen scheen hem genade te schenken. Hij onderging het vonnis met bewonderenswaardige bedaardheid en onverschrokken moed , liever dan den overweldiger als zijn' opperheer te erkennen.
(A. TRIERS , Histoire de la révolution

franeaise ; Conversations-Lexicon).
, de eerste
Romeinsche keizer , de zoon van LUCIUS
CESAR en AURELIA , de dochter van COTTA,
werd 100 jaren v. e. geboren , en verloor zijnen vader op den ouderdom van
zestien jaren. Door zijn eigen huwelijk
en dat zijner tante aan de partij van MABIUS verbonden , had SYLLA zijnen ondergang besloten ; doch door tusschenkomst
van vrienden werd de dictator hiervan
teruggebragt. Deze echter gaf aan de bemiddelaars te kennen , dat zij zich dezen
stap zouden berouwen , en bij in dezen
jongeling verscheidene MARIUSSEN zag. Na
eenen krijgstogt in Klein-Azië en de voor
APOLLONIUS MOLO te Rhodes-lezingva
CASAR, (CAJUS JULIUS)

CAGLIARI.
bijgewoond te hebben , keerde CEsAR naar
Borne terug , en liet geene gelegenheid
voorbijslippen , om de gunst des volks te
winnen. Hij vervulde de ambten van opperpriester en praetor , en verkreeg het
bestier over Spanje , waar hij genoeg geld
bijeenzamelde , om zijne schulden te betalen , schoon die de ontzaggelijke som van
19,200,000 gulden bedroegen. Op zijnen
weg naar Spanje , door een armelijk dorp
in de Alpen trekkende , hoorde men hem
de karakteristieke woorden zeggen : «Lie« ver ben ik hier de eerste man , dan de
«tweede in Rome ! » Naar de hoofdstad
der Romeinsche republiek teruggekeerd,
vormde hij het eerste driemanschap met
POMPEJUS en CRASSUS , en werd 59 jaren
v. c. consul. Zoodra zijn consulschap ophield , kreeg hij het opperbevel in Gallië
voor vijf jaren , met vier keurbenden.
Deze betrekking werd later verlengd. C- sAR bragt intusschen geheel Gallië ten
onder , versloeg verscheidene Germaan
volksstammen en deed tweemaal een'-sche
inval in Britannië. Gedurende zijne Gallische oorlogen sneuvelde er een millioen
menschen ; hij veroverde acht honderd
sterkten en steden , en onderwierp drie
honderd volksstammen. Doch nu wachtte
hem een' nog wijderen werkkring en eene
nog opbepaalder magt. POMPEJUS , afgunstig op c£sAR's invloed en roem , werd
zijn vijand , en haalde den senaat over,
om hem zijn stadhouderschap te ontnemen , terwijl POMPEJUS zelf al zijne waar
behield. CSAtt , weigerende te-dighen
gehoorzamen , overschreed met zijn leger
de onschendbare grenzen van den Rubicon , dreef POMPEJUS op de vlugt , en was
in zestig dagen meester van gansch Italië.
Van daar trok hij naar Spanje , en verjoeg de aanhangers van POMPEJUS. Naar
Rome teruggekeerd , werd hij tot dictator
en vervolgens tot consul verheven. Nu
stak hij met zijne krijgsbenden over naar
Griekenland , en behaalde te Pharsalia
Bene beslissende overwinning op POMPEJUS,
48 jaar v. C. Hij volgde zijn' verslagen
vijand in Egypte , doch schoon POMPEJUS
reeds vóór zijne aankomst aldaar , op last
van den Egyptischen koning , was vermoord , had hij echter eenen hagchelijken
kamp tegen de Egyptenaren door te staan,
die hij eindelijk ten onder bragt. PIJARNACES, koning van Pontus , werd zoo
spoedig overwonnen , dat CAESAR tegen
eenen vriend zeide : « Veni , vidi , vici , —
« Ik kwam , ik zag , ik overwon. » Na
een kortstondig verblijf te Rome, begaf
hij zich naar Afrika , waar hij de aan
POMPEJUS , door scn io en-hangeliv
cATro aangevoerd, overwon. Voor al deze
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krijgsdaden genoot hij do eer van vier
zegepralende intogten binnen Rome. Inmiddels verzamelden de zonen van PoMPEJUS een geducht leger in Spanje. CAESAR
vervolgde hen , en verijdelde de hoop van
den aanhang van POMPEJUS in den slag
van Munda , waarin de fortuin hem voor
een oogenblik scheen te begeven. Hij was
nu als ware het meester der wereld , en
werd tot levenslangen dictator verheven,
omdat hij den titel van koning afwees.
De oppermagt , welke hij eindelijk na zoo
veel inspanning had verkregen , ontviel
hem eensklaps. BRUTUS, cASSIUS en anderen spanden tegen hem zamen , en vermoordden hem in den senaat. CAESAR
bezweek den 15 Maart , 44 jaren v. c.,
onder drie en twintig dolksteken. Hij was
niet alleen een der grootste krijgslieden,
maar tevens een welsprekend redenaar en
bewonderenswaardig schrijver. Jammer ,
dat ons van zijne schriften niets dan zijne
Commentariën over den oorlog in Gallië
en de burgeroorlogen zijn overgebleven.
De uitgaven dezer Commentariën zijn menigvuldig ; de beste is die van OUDENDORP,
Leyden 1757 , 4to. Zij zijn vertaald in
het Nederduitsch , Spaansch , Fransch ,
Engelsch , Hoogduitsch en Italiaansch. Do
Grieksche vertaling van de zeven boeken
over den Gallischen oorlog , door PLANUDES , verscheen het eerst in druk in
de uitgave van JUNGERMANN , Frankfort
1606, 4to.
(PLUTARCHUS , Het leven van CAJUS JULIUS
CAESAR) .

, naar zijne geboorteplaats meestal PAOLO VERONESE geheeten , was een der uitstekendste schilders
der Italiaansche school. Hij werd in het
jaar 1530 te Verona geboren. Zijn vader,
GABRIELE CAGLIARI , was een beeldhouwer,
en bestemde hem voor hetzelfde beroep ;
doch de knaap weldra meer lust in de
schilderkunst hebbende, werd hij geplaatst
bij zijnen oom ANTONIO BADILE , die hem
in deze schoone kunst onderwees. Hij
maakte snelle vorderingen , en bezocht
vroegtijdig Venetië , waar hij voor de kerk
van ST. SEBASTIAAN eenige schilderstukken
maakte , die algemeen bewonderd werden.
Vervolgens ging hij naar Rome , en bezocht vele andere steden in Italië, waar
hij onderscheidene meesterstukken van
zijne hand achterliet. PAOLO VERONESE was
zóó tevreden met de eer en belooningen,
welke hem allerwegen ten deel vielen,
dat hij de uitnoodiging van PHILIPPUS J,
om Spanje te bezoeken , van de hand
sloeg. Hij overleed in 1588 , een aanzienlijk vermogen nalatende aan zijne beide
zonen, GABRIELE en CARLO , die hij in zijne
CAGLIARI, (PAOLO)
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kunst had onderwezen. Zij verwierven
echter geenszins de beroemdheid van hun
vader. De eene stierf jong , de an--ne
dere verliet zijn kunstvak en wijdde zich
aan den handel. 'PAOLO had een' broeder,
BENEDETTO CAGLIARI , die beeldhouwer was.
Onder de beste stukken van PAOLO VERONESE telt men de Bruiloft van Kanaän ,
welks koloriet en compositie hoogelijk geprezen worden.

(Penny Cyclopaedia).

CAGLIOSTRO , (ALEXANDER), gewoon

graaf CAGLIOSTRO genoemd , was een-lijk
der onbeschaamdste en beruchtste bedriegers van den nieuweren tijd. Zijn wezen lijke naam was JO5EPR BALSAMO ; hij werd
den 8 Junij 1743 te Palermo geboren.
Hij was voor den geestelijken stand bestemd , doch gedurende zijn noviciaat ontvlugtte hij het klooster , en leefde voortaan
van zijne bedriegerijën en de ligtgeloovigheid van anderen. Hij begon met valsche
toegang - kaartjes voor de schouwburgen te
maken ; weldra schreef hij een valsch testament , bestal zijnen oom , en werd in den
kerker geworpen. Bevrijd zijnde , werd
lij op nieuw gevangen gezet en ander
bevrijd , doch zag zich genoodzaakt-mal
Sicilië te ontvlugten , toen hij een' goudsmid voor eene aanmerkelijke som had
opgeligt , onder voorwendsel , dat hij de
kunst bezat , om verborgene schatten aan
te wijzen. Hij bezocht achtervolgens Alexandrië , Rhodes , Malta , Napels , Rome en
Venetië , en huwde eene vrouw , wier ongewone schoonheid en zedeloosheid hem
zeer te stade kwamen. Zij was de dochter
eens zadelmakers , en werd de schoone
AN gebeden. Italië verlaLORENZO FELICII
ten de, begaf zich dit gevaarlijk paar naar
Holstein , waar CAGLIOSTRO zich met de
goudmaakkunst afgaf. Van daar reisden
zij naar Rusland , Polen , enz. In 1780
vestigden zij zich. te Straatsburg , waar de
zoogenaamde graaf zich voor geneesheer
uitgaf, en voorwendde het geheim te bezitten , om oude vrouwen jong te maken.
Daar zijne beeldschoone vrouw , die slechts
twintig jaren oud was , plegtig verzekerde , dat zij zestig was , en eenen zoon
had , een' bejaard kapitein in Nederlandsche dienst , hadden zij gedurende eenigen
tijd veel te doen bij de oude vrouwen
van Straatsburg. Van daar gingen zij naar
Parijs , waar CAGLIOSTRO bet voordeelig
bedrijf van Egyptische vrijmetselarij (gelijk
hij het noemde) uitoefende , bewerende,
dot hij de geesten van afgestorvenen kon
vertoonen. In 1785 was hij met den
kardinaal - hertog DE ROBAN betrokken in de
beruchte zaak van de diamanten halsketen,
waarin de naam van de ongelukkige ko-

ningin MARIE ANTOINETTE betrokken was.
, dien ten gevolge , voor
negen maanden in de Bastille gezet , en
toen men hem uit Frankrijk verbande,
begaf hij zich naar Engeland, waar hij ,
CAGLIOSTRO werd

gedurende een tweejarig verblijf, wei
gelegenheid vond de lieden te be--nig
dotten. Wat hem bewoog naar Roane te
gaan , is onbekend ; doch in December
1789 werd hij in die stad in hechtenis
genomen , op het kasteel Si. Angelo gebragt , en , na eene langdurige regtspleging , als vrijmetselaar en ketter , ter
dood veroordeeld. Dit gestrenge vonnis
werd in levenslange gevangenisstraf veranderd. Hij stierf in 1795 in den kerker
van San Leo. Zijne vrouw , insgelijks in
hechtenis genomen , werd veroordeeld haar
leven in een klooster te slijten.

(Nachricht von des beruchtigten CAGLIOSTRO's Aufenthalt in Milan ; Conversations-Lexicon).
CAGNOLI , (ANTONIO) , geboren te

Zante , den 29 September 1 74 , tot het
Venetiaansche gezantschap te Parijs be-

hoorende , geraakte in kennis met LALANDE,
en kreeg grooten lust in de sterrekunde.
Hij bouwde een observatorium in de Rue
Richelieu, en maakte er een vlijtig gebruik van tot 1786 , toen bij naar Verona vertrok , waar hij een ander bouw
hetwelk in 1797 zwaar beschadigd-de,
werd door een kanonschot der Franschen ;
doch de eigenaar werd door den generaal
BONAPARTE schadeloos gesteld , die hem
naar Modena deed verhuizen. Naderhand
werd CAGNOLI voorzitter der Italiaansche
maatschappij , en overleed in 1816 te
Verona.

over de drie
een kwarto van 500-hoeksmting,
bladzijden , hetwelk hoog geschat wordt,
als zeer breedvoerig de toepassingen der
driehoeks-meting op de sterre- en landmeetkunde behandelende.
CAGNOLI schreef een werk

(LALANDE , Bibliog. Astron.)
CAILLE , (NICOLAS LOUIS DE LA) ,

een Fransch wis- en sterrekundige , werd
den 15 Maart 1713 te Rumigny, niet ver van
Rosoy in Thiérache geboren. Hij studeerde
in de godgeleerdheid aan het collegie te
Lisieux , doch bepaalde zich weldra geheel
bij de sterrekunde. CASSINI verkreeg voor
hem eene plaats aan bet observatorium ;
hij hielp den jongeren GASSINT aan de meridiaan-meting, waarmede men zich toen
onledig hield. Tot hoogleeraar in de wiskunde , aan het collegie Mazarin benoemd , getuigden weldra zijne meet-, wis en sterrekundige verhandelingen van de
onvermoeide vlijt, waarmede hij zijn ambt
waarnam. In 1750 deed hij eene reis

CAJA—CALA.
naar de Kaap , om de sterren van het
zuidelijk halfrond gade te slaan ; en , ge
een verblijf van twee jaren , be--duren
paalde hij naauwkeurig den stand van
omtrent tien duizend sterren. De sterrekunde is hem daarenboven vele andere
gewigtige diensten verschuldigd. Hij stierf
den 2! Maart 1762 te Parijs. LA CAILLE
had , gedurende zijn' leeftijd , meer waarnemingen en berekeningen gedaan , dan
alle andere sterrekundigen in Europa te
zamen. Geen geleerde is er , die hem in
werkzaamheid en waarheidsliefde heeft
overtroffen.

(Histoire de l'académie de l'année 1762) .
CAJANUS, was een Zweed van reus
lengte ; wanneer hij op een' stoel-achtige
regtop zat en de ongemeen lange armen
liet neerhangen , dan bereikten de toppen
der vingers den grond. Zijne grootte bedroeg 2 El , 5 palm , 1 duim en 1 streep
of acht Rijnlandsche voeten. Hij liet zich
in eene herberg , Blaauw-Jan genaamd,
op den Kloveniers-Burgwal te Amsterdam,
voor geld kijken. Hij stierf den 27 Februarij 1749 te Haarlem in het Proveniershuis. Zijne afbeelding gaat in prent
uit. De gedachtenis van dezen langen CAJANUS is in Amsterdam nog niet geheel
uitgestorven ; meermalen hoort men daar
zeggen van iets dat buitengemeen groot
is : « Dat is een Janus!
(W. GREVE , Verhandelingen over de

reuzen en dwergen) .
CAJETANUS , (THOMAS DE YIO , ge

naar Cajeta of Ga--zegd),ohtn
eta , waar hij in 1469 het eerste licht
aanschouwde , werd in 1484 Dominikaner
monnik en in 1 508 generaal dezer orde.
LEo X , die hem in 1517 tot kardinaal
verhief, zond hem naar Duitschland , om
den keizer tegen de Turken op te zetten,
en de vorderingen van LUTHER'S leer tegen
te gaan. Doch zijne hooghartigheid in de
bijeenkomsten welke hij niet dezen hervormer had , vermeerderde veeleer het
kwaad , en maakte al zijne welsprekendheid vruchteloos. CAJETANUS overleed in
.1534 te Rome. Schoon geheel zijn leven
aan het behandelen van staatszaken was
toegewijd, zonderde hij echter dagelijks
eenige uren voor de studie af. Hij schreef
verscheidene werken , waarvan de Commentariën op den Bijbel en Bene verhandeling over het pauselijk gezag de voor
mogen geheeten worden.
-tamse

(Dictionary of Biography).
CAIUS of SAYE , (JOHN) , een verdienstelijk geneesheer der zestiende eeuw,
werd den 6 October 1510 te Norwich
geboren ; hij studeerde te Cambridge,
werd te Bologna tot doctor bevorderd , en
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achtereenvolgens lijfarts van EDUARD VI,
MARIA en ELIZABETH. Vóór zijnen dood verviel hij tot eenen staat van groote zwak
blijkt uit de volgende kluch--heid;nt
tige plaats uit Dr. MOUFF ET' S voorschriften
omtrent de voeding , dat CAIUS zijne wankelende krachten poogde te schragen door
tot het eerste voedsel der kindschheid terug te keeren. «Wat maakte Dr. CAIUS
« in zijne laatste ziekte zoo gemelijk en
«zoo kniezerig te Cambridge , toen hij
« aan eene vrouw zoog (haren naam zal
« ik niet noemen) , die boosaardig en on« geregeld was in bare leefwijze ; en daar« entegen zoo kalm en wel toen hij aan
« eene andere zoog van eene tegengestelde
« inborst ? Waarlijk , het verschil van
« hare melk en geaardheid , zoo hemels(( breed van elkander verschillende , bragt
« bij hem deze verschillende uitwerkselen
« te weeg. » Dr. CAIUS stierf den 29 Julij
1573 , in het drie en zestigste jaar zijns
ouderdoms. Zijn graf prijkt met het kernachtige inschrift : Fiji CAIUS (CAIUS is geweest). De werken van CAIUS zijn talrijk ;
het merkwaardigste is Bene verhandeling
over de zweetziekte. De oorspronkelijke
uitgave is een ongemeen schaarsch duodecimo van 39 bladen , met eene kleine
Saksische letter gedrukt te Londen , bij
GRAFTON , drukker van zijne koninklijke
majesteit (the kynges maiestie) ; het voert
ten titel : A boke , or conseill against the

disease commonly called the sweate , or
sweatyng Sicknesse. Made by Jhon Caius,
doctour in phisicke. Hij had dit werkje
voor het algemeen geschreven ; doch in
1556 gaf de schrijver het in uitgebreider
vorm in het Latijn uit , onder den titel:
De Ephemera Britannicá . De algemeene
landziekte . door CAIUS beschreven was die
van 1551 , de vijfde en laatste van dien
aard. Zij bestond in eene hevige koorts ,
waarvan de crisis eene overmatige uitwaseming was. De lijder bezweek dikwijls
twee of drie uren na dit kenteeken ; doch
indien hij dezen eersten aanval der ziekte
een etmaal overleefde , dan was hij behouden.

(Der Englische Schweiss, von Dr. J. E. G.
MELKER) .

CALANUS, een Indiaansch wijsgeer van
de secte door de Grieken Gymnosophisten
of naakte wijsgeeren genoemd. ALEXANDER
op zijnen Indischen krijgstogt een gezelschap dezer zonderlinge menschen ontmoetende , was begeerig met hen te spreken,'
en zond ONESICRITUS naar hen toe , om
hen uit te noodigen zich bij ALEXANDER te
vervoegen. Hun opperhoofd , DANDAMIS ,
weigerde te komen of zijnen volgelingen
toe te staan aan de uitnoodiging gehoor
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CALAS.

te geven , zeggende , dat hij zoo wel

overgaan. Men verzekerde zelf , dat een

de zoon van JUPITER was als ALEXANDER,
en volkomen tevreden met hetgeen hij
bad. CALANUS was de eenigste dien men
kon bewegen mede te gaan , en , in weerwil der verwijtingen zijner ambtgenooten,
ALEXANDER Op zijne krijgstogten te volgen.
Te Pasargada , in Perzië , gekomen ,
werd hij ziek. Nimmer ongesteld geweest
zijnde , wilde hij zich aan geene genees
behandeling onderwerpen, doch-kundige
drong er op aan , om zich te laten ver
Na vele vruchtelooze pogin--brande.
gen , om hem van dit voornemen af te
brengen , beval ALEXANDER dat men
eenen grooten brandstapel bouwen , en
PTOLOMEUS , zoon van LAGUS , daarop een
prachtig bed leggen zoude. CALANUS, in
een voertuig derwaarts gebragt , werd volgens de Indische wijze gekroond; en in
zijne moedertaal lofzangen ter eere der
goden aanheffende , beklom bij den hout
legde zich , ten aanschouwe van-stapel,
geheel het leger , neder , en bleef te midden der vlammen onbewegelijk. Zoodra
bet vuur was ontvlamd , klonken de trom
zegt dat zelfs de olifan--petn,m
ten zich met het leger vereenigden , om
ter eere van CALANUS een krijgsgeschrei
aan te heffen. De onderscheidene versier
waarmede ALEXANDER den brand--seln,
stapel had laten optooijen , werden onder
de aanschouwers uitgedeeld. Toen CALANUS
naar den brandstapel reed , vroeg ALEXANDER hem of hij ook iets had te verzoeken. « Neen , » antwoordde hij , « ik zal
« u spoedig in Babylon zien. » ALEXANDER
stierf kort daarna te Babylon , 323 jaren
V. C. CALANUS was drie en zeventig jaren
oud toen hij stierf.

dweepzucht en ligtvaardige regtspleging der
vorige eeuw, werd den 19 Maart 1698
van Protestantsche ouders te Lacaparède
in Languedoc geboren ; hij leefde met zijn
gezin als koopman te Toulouse , waar hij
als een welwillend, regtschapen man bekend
stond. Na gebeurde het op den 13 October 1761 , toen de familie van het avondeten opstond , dat men den oudsten zoon,
MARC ANTOINE , een' aan het spel overgegeven en zwaarmoedig jongeling , in het
magazijn verwurgd vond. Niemand van
het gezin twijfelde er aan , dat hij zich
zelven van kant had gemaakt ; doch liet
volk beschuldigde den vader en de overige leden der familie dezen moord uit
godsdienstijver gepleegd te hebben , wijl
de zoon , gelijk men beweerde , tot de

ander jongeling , LAVAYSSE geheeten , die
denzelfden avond den maaltijd had bijgewoond , door de Protestanten uit Guyenne
was afgezonden , om de hand tot dezen
manslag te leenera. De monniken namen
het lijk als dat van eenen martelaar in
beslag, deden al het mogelijke , om het
volk aan te hitsen , en den achterdocht
te versterken. Er werd eene statelijke
uitvaart gehouden ; de Dominikaner monniken maakten eenen grooten katafalk,
plaatsten daarop een geraamte , en gaven
dit in de eene band eene palmkroon en
in de andere de acte van afzwering van
het Protestantismus. De familie CALAS werd
onder deze opruijing in hechtenis genomen en een crimineel regtsgeding aangevangen , waarin vele verblinde , welligt ook omgekochte getuigen optraden.
Ook de Katholijke dienstmaagd der familie en de jeugdige LAVAYSSE werden in
dit geding gewikkeld. CALAS beriep zich
op zijne liefde waarmede hij al zijne kinderen had opgevoed en behandeld , op de
omstandigheid , dat hij een' anderen zijner zonen bij diens overgang tot het ka
hinderpalen had in den-tholicsmugen
weg gelegd , maar hem nog een jaargeld
betaalde ; op zijne zwakte die het hem
onmogelijk maakte , om eenen sterken
jongeling te verwurgen ; op de zwaarmoe
overledene ; op de Ka--dighevan
tholijke dienstmaagd , die den moord niet
geduldig zou hebben aangezien ; doch al
deze gronden werden niet gehoord , en
het parlement van Toulouse veroordeelde
hem , met acht stemmen tegen vijf, tot
de pijnbank en om van onder op levend
geradbraakt te worden. Den 9 Maart 1762
onderging CALAS met groote standvastigheid , en onder plegtige betuiging zijner
onschuld , dit afschuwelijk vonnis. « Ik
« ben onschuldig , » (riep hij uit bij het bestijgen van het schavot), «mijne regters zijn
« op den doolweg gebragt. CHRISTUs ech« ter , die de onschuld zelve was , stierf
« een' nog smartelijker dood ! » Het vermogen der familie werd verbeurd verklaard, en de jongste zoon voor eeuwig
uit Frankr ijk verbannen ; doch de monniken sloten hem op in een klooster , waar
hij het Protestantismus moest afzweren.
Ook de dochters werden naar een klooster gevoerd. De jonge LAVAYSSE , die toevallig in het ongelukkige lot dezer familie
was gewikkeld , en tot het laatste oogenblik aan de waarheid getrouw bleef, werd
vrijgesproken. De weduwe was naar Frankrijk gevlugt , en had het geluk VOLTAIRE
te Ferney aan te treffen. VOLTAIRE bragt

Roomsch-Katholijke godsdienst bad willen

dit gansche treurspel door een geschrift

(STRABO ; ARRIANUS ; CICERO ; VALERIUS
MAXIMUS) .

CALAS , (JEAN) , het slagtoffer van de

CALDE—CALE.
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Sur la tolérance andermaal voor den reg- gers , zoo in hun land, als daar buiten,
terstoel der openbare meening, en bewees,
met den advocaat ELIE DE BEAUMONT en
oenige anderen , dat CALAS het slagtoffer
van de dweepzucht der Toulousers was
geworden. Tevens drong hij op eene herziening van het geding aan , en het parlement van Parijs verklaarde den 9 Maart
1765 , na een angstvallig onderzoek, CALAS en zijne familie voor volkomen onschuldig. LODEWIPK XV stond vel aan de
familie eene som van 30,000 Livres toe ,
maar noch het parlement van Toulouse
werd wegens dezen geregtelijken moord
tot verantwoording geroepen , noch de
dweepzieke monniken voor hunne snoode
handelingen gestraft. Echter heeft dit voor val de opmerkzaamheid op de lijfstraffelijke wetgeving doen vestigen , en op dezen gewigtigen tak der regtsgeleerdheid
gewis eenen belangrijken invloed gehad.
(NIEUWENIIUIS , Woordenboek van kunsten
en wetenschappen; Conversations-Lexicon ; Woordenboek der Zamenleving) .
CALDERON DE LA BARCA, (Don PEDRO) , een groot Spaansch tooneeldichter,
werd den 1 Januarij 1601 te Madrid geboren. Men heeft hem meermalen met
.zijnen landgenoot en voorganger in dezelfde loopbaan , LOPE DE VEGA vergeleken.
Beiden waren vroegtijdig ontwikkeld. LOPE
schreef tooneelstukken op den ouderdom
van 11 of 12 jaren , en CALDERON verried
geen minder vernuft toen hij 13 jaren oud
was in zijn' Carro del Cielo (den Hemelschen Wagen). Beiden wijdden hunne
jongelingsjaren aan de krijgsdienst , en
hunnen rijperen leeftijd aan den geestelijken stand , terwijl lust voor poëzij lien
tot aan het graf bijbleef. Beider verwierven eer en rijkdom door een talent , hetwelk gewoonlijk met gebrek te worstelen
heeft en hoogstens na den dood wordt
op prijs geschat (1). LOPE en CALDERON
werden de wetgevers van het Spaansch
tooneel. De vruchtbaarheid dezer beide
dichters is niet het minst verwonderlijk
gedeelte hunner geschiedenis. LOPE verrijkte het Spaansch tooneel met 2000 en
CALDERON met 500 stukken. De opgang
dien zij maakten , riep een zwerm navol-

(1) In een' zijner brieven raadt Loes zijnen zoon
zich niet met poezij op te houden , als weinig voor
verschaffende, schoon hij toen reeds prachtig-del
leefde in dezelfde straat, waal CeRVAISTE$ bijkans
van gebrek omkwam. CERVAMEs echter is gedurende meer dan twee eeuwen door Europa bewonderd, terwijl de eerste, niettegenstaande eene nieuwere uitgave zijner werken in 22 deelen , bijkans
geheel wordt vergeten , zelfs bij zijue eigene landgenooten.
(PELLICER's Life Of CERVASITSa, en Zond HOLLAISD ' 8
4ccount of LOPS oa VSoA).

te voorschijn , en baande den weg voor
naauwkeuriger schrijvers , gelijk CORNEILLE
en MOLIÈRE. De Fransche vertalingen van
LINGUET hebben hiertoe veel bijgedragen.
Even als CERVANTES en LOPE DE VEGA,
omhelsde CALDERON eerst den krijgsn,ansstand , en woonde verscheidene veldtogten
in Italië en de Nederlanden bij. PHILIPPus IV echter , die het tooneel voorstond ,
riep hem naar Madrid terug , verhief hem
tot ridder, en begunstigde hem in vele opzigten. In 1652 omhelsde hij den geestelijken stand, en werd kapellaan aan de
aartsbisschoppelijke kerk van Toledo. CALDERON stierf, volgens de opgave van een'
oud levensbeschrijver, die tevens zijn boe
-zemvrindlofaws,en25
Mei 1681. Zijn tooneel-arbeid beslaat 9
deelen 4to. , in 1689 te Madrid uitgegeven. Men zal ligtelijk begrijpen, dat zijne
dramatische werken , hoewel schitterend
vernuft , bevalligheid en rijkdom van verbeelding elkander daarin afwisselen , niet
in allen deele als meesterstukken zijn te
beschouwen. CALDERON was een tijdgenoot
van SHAKSPEARE , COIINEILLE en VONDEL,
en werd , niet minder dan zij , door landgenoot en vreemde bewonderd.
(LA IIUERTA , Teatro Espanol
BOUTERWEGK , Geschichte der neuern Poesie
and Beredtsainkeit).
CALEPINO, (AMBROGIO) , in 1435
geboren te Calepio , in de provincie Bergamo , was een Augustijner monnik , en
schreef een Latijnsch woordenboek , hetwelk een der vroegste werken van dien
aard was. Iiet verscheen in folio te Reggio in 1 502 , en beleefde onderscheidene
uitgaven , met talrijke vermeerderingen,
die het bijkans tot een nieuw werk maakten. De uitgave van PASSERAT , 1609,
onder den titel van : Dictionarium 0ctolingue , bevat de overeenstemmende woorden in het Grieksch , Hebreeuwsch , Italiaansch , Hoogduitsch, Spaansch , Fransch
en Engelsch. Andere uitgaven voegden
daarbij het Slavonisch en Hongaarscb .
FACCIOLATI , bijgestaan door FORCELLINI ,
gaf eene nieuwe editie van CALEPINO'S of
liever van PASSERAT'S woordenboek uit ,
insgelijks in acht talen , twee deelen fol.,
Padua 1731. Hiermede bezig , vatte FORCELLINI het denkbeeld op , om een geheel
nieuw en meer volledig en critisch woordenboek zamen te stellen. Dit werk was
de vrucht van dertig jaren arbeids , en
verscheen onder den titel van : Totius
Latinitatis Lexicon , vier deelen fol. , Padua, 1771. Dit woordenboek verdrong
alle vroegere Latijnsche lexicons. CALEPINO
in hoogen ouderdom blind geworden,
;
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CALI —CALKOEN.

daden. De Romeinen dezen , bloeddorstigen
zot moede , werd hij in het jaar 41 door
CASSIUS CHAEREA , Tribun der PraetoriaanCÁLIDASÁ , is de naam van een' der sche lijfwacht , vermoord. Hij had slechts
meest bewonderde Indische dichters. Men drie jaren en tien maanden geregeerd.
(M. STUART , Romeinsche Geschiedenissen).
weet bijkans niets van zijne lotgevallen.
CALIPPUS , een Grieksch wis- en sterreEene overlevering , zeer algemeen in Indië
verspreid , maakt hem tot een der negen kundige van Cyzicus, die omtrent 330 jaren
paarlen of beroemde poëten , aan het hof v. C. bloeide , de onnaauwkeurigheid van
van koning VICRAMaDITYA , 56 jaren v. C. den Maan-cirkel van METON opgemerkt heb
werd de uitvinder van eenen nieu--bend,
Zijn tooneelstuk , Sacuntalá , of de beslissende Ring , door Sir WILLIAM JONES Uit vlet wen cyclus of tijdkring van zes en zeven
jaren , naar hem de Callipische periode-tig
Sanskritsch in het Engelsch en vervolgens
in verscheidene andere Europesche talen genoemd. Deze periode begon met de
overgebragt , is overal met bewondering eerste nieuwe maan , volgende op den
ontvangen. Naar deze vertaling is ook zomer-zonnestilstand van het jaar 330
eene Nederduitsche vervaardigd , welke te V. C. ; men trekt van de 76 jaren éénen
Haarlem is uitgekomen. Vooral verdient dag af, en men krijgt dezelfde reeks van
aanmerking de Hoogduitsche vertaling van zons- en maansverduisteringen terug.
(Woordenboek der Zamenleving).
GEORGE FORSTER , die er een glossarium
CALIXTIIS , (GEORGE) , een uitsten
bijvoegde ter verklaring der toespelingen
op de Indische mythologie , natuurlijke kend Luthersch godgeleerde , werd den
historie, enz. In 1830 werd de oorspron. 1 4 December 1586 te Meelby , in het
kelijke Sanskritsche tekst der Sacuntalá te Holsteinsche , geboren. In 1614 te Helm.
Parijs uitgegeven , naar een handschrift stedt professor in de theologie geworden,
behoorende tot de Bibliothèque du Roi , was hij een der grootste sieraden van deze
door professor A. L. CHÉZY , met eene oor 'hoogeschool. Hij had een groot aandeel
vertaling. Behalve-spronkelijFach' in de kerkelijke vergadering te Thorn in
de Sacuntald hebben wij twee andere dra- 1645 bijeengekomen met het doel om de
matische dichtstukken van caLIDásA , -- Lutherschen en Hervormden met elkander
Vicrarnórvasi, gegrond op de oude Indi- te vereenigen. De onvermoeide pogingen
sche legende van de vrijaadje van koning door CALIXTUS daartoe aangewend , bleven
vruchteloos , en berokkenden hem vijanJURURAVAS en URvási , eene hemelnimf,
(vertaald door a. 1I. WILSON , in zijn Hindu den bij de beide partijën. « Al wat helder
Theatre) , en Dhu'rtasamágama, een nog « en redelijk dacht was op de zijde van
onuitgegeven boertig dichtstuk. De Mégha «den wakkeren CALIXTUS , maar de domme
duta of wolkbode , een lyrisch gedicht van «hoop op die zijner bestrijders, waardoor
slechts 116 stanza's , bevat de klagten van « de welgemeende en opregt bedoelde ver
verijdeld werd. » BossUET noemt-«enig
eenen halfgod naar de aarde verbannen ,
die eene voorbij drijvende wolk smeekt , hem den bekwaamsten Lutheraan van zijom eene liefde-boodschap aan zijne vrouw nen tijd, en een' dergenen , die met
over te brengen. Doch wij kunnen hier groote geleerdheid tegen de Katholijken
al de bestaande werken van dezen Indi- heeft geschreven. CALIXTUS overleed dery
schen dichter niet vermelden , dien som
19 Maart 1656. Zijne godgeleerde schrifals den voortreffelijksten van alle-migen ten zijn talrijk , en staan vermeld in het
belangrijk werk van HENKE , getiteld :
Aziatische dichters beschouwen.
(Journal of the Asiatic Society of Bengal, GEORGE CALIXTUS and seine Zeit.
stierf te Bergamo , den 30

November

4510. (Penny Cyclopaedia).

for July 1833).
CALIGULA , (CAJITS CAESAR AUGUSTIïS GERHANICIIS) , zoo genoemd naar

de krijgslaarsjes caliga , die hij als kind
droeg , was een Romeinsch keizer , de
zoon van GERMANICUS en AGRIPPINA. Hij
werd in het twaalfde jaar na CHRISTUS geboren , en volgde in het jaar 37 zijnen
grootvader TIBCRIUS op. Gedurende eenige
maanden regeerde hij tot groot genoegen
der Romeinen ; doch na van eene zware
ziekte hersteld te zijn , was hij als het
ware in eenen afschuwelijken tiran herschapen. Hij bedreef zoowel de bepottelcjkste zotternijën als de grootste gruwel-

CALKOEN , (JAN FREDERIK VAN
BEECH) , een beroemd Nederlandsch wijs-

geer , wis- en sterxekundige , werd den
5 Mei 1772 te Groningen geboren , maar
genoot , sedert den ouderdom van vier
jaren, zijne eerste opvoeding te Amsterdam , waar zijn vader als leeraar bij de
Hervormden werd beroepen. Hij studeerde
aan de hoogeschool van Utrecht in do
godgeleerdheid , onder professor BONNET ;
maar door zijne neiging met de naauwkeurige wetenschappen , inzonderheid do
wis- en sterrekunde , ingenomen , legde
bij zich vooral op haar toe , onder den
beroemden HENNERT , wiens geliefde leer-

CALLI---CALLIS,
ding en opvolger bij was . Met hét doel
om zijne wiskundige kennis te vermeerderen , deed hij eene reis in Duitschiand ,
en bezocht de hoogescholen van Leipzig,
Gottingen en Jena , en vertoefde twee
maanden te Gotha., waar hij dagelijks,
niet den beroemden directeur VON zACU ,
op het observatorium waarnemingen deed.
Ook maakte hij kennis niet den grooten
sterreku ndigen l BODE an Berlijn en andere
beroemde mannen , die de talenten van
deer jeugdigen'Néderlander op prijs wisten
te schatten. Naar het vaderland teruggekeerd , werd CALKOEN in 1799 buiten gewoon ,; en à in. 1804 gewoon hoogleei•aar
der natuurlijke ' 'wijsbegeerte en wiskunde
te Leyden. In het volgende -jaar werd hij
te Utrecht beroepen , om zijnen voormat
ligen leermeester HENN ÊRT op te volgen.
Vele nagelatene schriften, over de verhe,

'wis-

en -sterrekunde ,
venste deélen der
in onderscheidene talen uitgegeven , waarvar vele in de - werken van onderscheidene genootschappen zijd opgenomen , doen
hem als een' der eerste vaderlandsehe geleerden -kensien Men héeft van hem onder anderen eene uitniuntende verhandeling , onder den titel EURYACUS', , over het
schoone , Haarlem 1 80O ; eene Latijnsche
verhandeling , over de uurwerken der, ouden,
welke van zijne ongenPeene bedrevenheid
in de oudheidkunde getuigt. Maar het werk
dat Zijnen roem het' meest bevestigt , is
,

zijn belangrijk Onderzoek- naar den oorsprong van . de A oxa'ische en Christelijke
gódsdiennst , ter wederlegging van DUPUIS ,
'Ori fines de- tons les cultes, door TEYLER's
eerste genootschap - met den gouden eerpenning bekroánd. CALKOEN trachtte steeds
in onderscheidene betrekkingen nuttig te
zijn. Als. rrlédearbeider in = het - stuk van
'maten en gewigten , ontving bij :openlijk
eden dank vats ' koning LouEWIJE NAPoLPort ,
die hém tot den ridderstand verhief, en
tot lid benoemde der eerste klasse van
het Instit
uut der 'wetenschappen. CALKOEN
stierf den 25 Maart 1811 , in den bloei
zijns levens ; niet - alleen betreurd door
zijne talrijke vrienden en onze vaderland sche geleerden , - maar ook door vreemde ,
onder welke er - velen waren , die met hem
in briefwisseling stonden. « Hij leefde en
« stierf als Christen- wijsgeer , wiens voor « beeld 's mans lessen bekrachtigde. »
(Ter gedachtenis van wijlen J. F. VAN
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meenschap tact ICTINUS, do kunstenaar,
die het beroemde Parthenon bouwde , welks
beelden en versieringen het werk waren
van den grooten PHIDIAS.
(Penny Cyclopaedia , op het artikel

Parthenon).
een inboorling van
Corinthe , bloeide omtrent het jaar 540
V. C. , en was beroemd als b©uwkunstenaar , beeldhouwer en schilder. Aan hem
wordt de , uitvinding der _ Corintische orde
toegeschreven. Het denkbeeld daartoe ontstond bij hen, , toen hij de bladeren van
den achantus zag kronkelen rondom een'
korf , op welks top eene pan lag.
(Nouvelle Biographie classique).
CALLI_MACHus , een Grieksch dichter
van Cyrene , bloeide te Alexandrië , ten
tijde van PTOLOMMEUS * PHILADELPHUS. Hij
schreef verscheidene werken., doch wij
hebben nog alleen zijhe- Hymnen over,
die door onzen BILDERDIJH , ,* onder den titel
CALLIMACHUS ,

,

van Lofzangen van CALLIMACHUS , .zoo voor treffelijk in . het Nederduitsch zijn overgebragt , dat hij den _Griekschen dichter . in
vele opzigten . heeft overtroffen. APOLLOanus 'RHODIUS , de . schrijver van de Argonautica , was een kweekeling van CALLIMACHUS; doch . zich ondankbaar omtrent
hem

gedragen hebbende , wreekte zich

CALLIMACHUS hierover door een scherp hekeldicht, hetwelk hij den titel gaf van
Ibis.

(Nouvelle Biographie classique).

„

e

,

-

SSEECK 'CALKOEN ; J. W. TE WATER,

Narratio de reb. acad. Lugd. Bat.
seculo XVIII. prosperis- •et adversis ,
Leyden 1829).
CALL1CRATES, een Griekselh bouw
i n de vier en tachtigste-kundige,
olympiade te Athene leefde , was , in geI.

CALLINICUS , een bouwkunstenaar,i
werd in de zevende eeuw te Heliopolis in
Egypte geboren. Hij was de uitvinder van
het zoogenaamde Grieksche vuur,, hetwelk door geen water kan gebluscht worden , en langen tijd het krachtigste middel
is geweest , om het Grieksehe. keizerrijk
te verdedigen. Met hetzelve verdelgde hij ,
-

onder keizer GONSTANTINUS' POGONATUS , Op
de hoogte van Cynicus , de gansche vloot
der Sarracenen.
(©ictionar y of Biography).

CALLISTHENES , een Grieksch wijsgeer
en geschiedschrijver , die , op aanbeveling
van ARISTOTELES , ALEXANDER Op zijne krljgstogten vergezelde. Te eerlijk om zich
tot vleijer te verlagen , weigerde hij dezen
monarch goddelijke eer te bewijzen. Uit
dien hoofde werd CALLISTHENES van zamen
beschuldigd ; men sneed hem-zwering
neus , ooren en lippen af, en wierp hens
in eene ijzeren kooi. - LYSIMACHUS , leerling
van dezen wijsgeer , gaf hem uit medelijden vergift, om aan -zijne ellende een
einde te maken , 328 jaren v. c. ALEXANDER zulks vernomen hebbende , liet
LYSIMACHUS eenen woedenden leeuw voor
dit roofdier bevocht en doodde.-werpn,di
-
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GALLOT --CALVINLIS.

9U

Deze dapperè daad. treed hem in +cke oogen
van ALEUAEIM R- genade vinden.
(Dictionnairé :histdrique ei bibliogra-

lerheiligen feut had opgesteld, in welke de
-

phique).
CALLOT , (JACQUES), . een uitstekend
graveur , in 1593 te Nancy. in . Lotharing en geboren, leerde te Rome teekenen bij
PARICI eIi graveren bij 1uoMASStN Toen.
CALLO'P wasiteruggekeei•d , vond„,bij, een'
edelmoedigen ,' be chee aer in, den hertog
van .Lotharingew, •adie h6h , one jaarwedde
toekende. In 'dezen gelukkigen toestand,
arbeidde CALLOT met :onvermoeiden ijver ï,
èn graveerde í niet minder dan • 'zestieii
honderd platen &.:Toen .LODewIJK. BIIJ :Lofha;.
ringen ,' veroverde, boterde , de , koning,
dat:'EALLaer- deze zegepraal door -zijne 'gra
veernaald , zonde vereeuwigen, « Ik kap
* mij liever den duim, . af, » was , het edel aardig antwoord des -, kunstenaars , K dan
« dat , ik iets ,'zou:ripen;. , da tegen de ier
strijdt. s. ,, Ook , weigerde bij eene jaarwedde, welke de , ;koning, Beni aanbood,
bijaldien -hij zich , met genot .' van luija
woniii , te Parijs; wilde vestigen. De gravnres - \írar, CALLOT . munten . uit door rijk.
dom van uitvinding ; ' hij , bezat ,het talent
om Bene° kleine ruimte : met ,-.een groot
, antal afwisselende , figuren te stofferen,
De belegeringen van , Br da, L d - Rockelle
en Ihé behooren! . tot zijne voornaamste
werken i alsmede de éílenden des o_orlogs.
,

,

,

.

,

,

(FELIBIEN ; PERRAULT) .

CALVINUS , (JOANNMS) ,

eigenlijk JEAN

cle tweede groote hervormer der zestiende eeuw.., werd , den
10 Julij 1509 te Noyon in Picardië geboren ; hij was de zoon van GERARD CAUL
secretaris - van-vlm,procuefi&kan
het bisdom , die hem vroegtijdig voor den
geestelijken stand bestemde.. Reeds op den
ouderdgsni man twaalf jkiren , kreeg hij
Bene prebende bij den Dom zijner gebbor,
testad , en studeerde te Parijs. Aan de
universiteit werd hij door zijnen oom

CAULVIN of CHAUVIN ,

-

,

PIERRE ROBERT OLIVETAN lbekend met de

nieuwe leer , die _ zich in Frankrijk begon
te verbreiden. FchteE verwisselde hij wel,.
dra - de beoefening der , godgeleerdheid tegen die der, regtsgeleer.dhèid -, en bez tht
te dien einde de hoogescholen - van Orleans en :Buurges ,*, tot , dat de studie der
Grieksche , taal hem; tot de . godgeleerdheid
terug :voerde. In 1532. aal Parijs terug
gaf lij zijne Latijnsche commen--gekrd,
tariën overti s cA:'s boeken De e_lementia
,

,

,

,

uit , waarin hij voor het eerst zijnen

naam CAULVIN in . dien van CAL!VINus veranderde. In• 1533 !noest bij, Parijs ontvlugten , wijl hij voor zijnen vriend bICOLAS
cop , den nieuw verkozenen , rector der
Snrbonne , eene redevoering over het al,

nieuwe leerbegrippen op den voorgrond werden geplaatst. Hij begaf zich naar Angoulerae , bij den kanunik DUTILLET , die hem in
zijne studiën behulp;aam was. Weldra ging
hij naar Nerac , waar bij zich vervoegde, bij
de koningin MAIGAaETIIA van Navarre , de
zuster valk FRANS . I , die aan verscheidene,
geleerden schuilplaats en bescherming verleende. ,.l\ladat hij, nog eenmaal naar, ,Pçz,-rjjs was terug - gekeerd, moest hij in 1534
frankrijk, verlaten. Hij zette zich te Bazel
neder,, 'waar `itij zijne Institutes uitgaf,
weltje hij in. eenera sierlijken Latijnschn
brief aan siaAa , .J• opdroeg. - Het doel. van
dit weak was ,, Q een f volledig, , o^verzigt
te, geven >v.i dp leegbegrippen, der hervvrm,ere ; . eu , . daar er , sedert de heryorwing. geen (hergel #jk geschrift , in .'t . ieht
wao yorochenen , - en, de groadbeginseten
der, loomsch-Katholi jke kerk daarin , rune;
groote l r,aeht , on ,nadxuk werden . , aaige
vallen, viel hetterstond , en bijkans overal,
een: ,guwsstig onthaal te beurt. , , De eene
druk volgde op, den anderen .. CALVINUS
zelf vertaalde het in . ,het Franseb ', en ,ver;
volgens -werd het - ïin , de • voornaamste ,nieu-,
were ; t*leo,. overgezet. Het, . is ,een dier
boelte , c welke •de, ' gedaante der , . un,aatschappij; groottlij.kg hebben veranderd. CALVINVs deed..anu ,ene reis in Italy , waar
.hij 400e de hertogin van Ferrara,, doc k
tgr, van 1LOIEWLJE 'IJ , met ondersch iding
wend ontvanger' .' Deeh in weerwil, harer
bgstchexming., .. strekte de inquisitie, haren
ijzeren ar.m naar heng uit, dien lij echter
door de vlagt ontkwam. hij keerde - naar
Frankrijk terug , :verliet. , het andermaal,
en kwam in de maand Augustusi 1536, te
Genève , waar . de , hervormde godsdienst
onlangs, de heersehende was geworden.
Op dringend, !aasIaoek Evan..,FARra , , VIRET
en andere voorname voorstanders der hervorming ; werd bij . predikant en professor
in do godgeleerdheid. PAREL, was destijds
de invloedrijkste persoon : in Geneve : bij
was twintig jagen ouder dan CALVINUS , die
destijds. den ouderdom van zeven en twintig jaren had bereikt ; doch hun doel was
hetzelfde; in geleerdheid , , deugd en ijver
wedijverden zij :raket oIkander ; bun gemeenschappeiijk streven voltooide 'de hervorming in Genève , - en verspreidde hare
beginselen door een groot deel van Europa.
Ten , twist cbter met cie overheid der stad
,

,

:

,

,

;

;

,

j

,

-

over -de kerktucht - en geloofsbelijdenis
noodzaakte FAREL en CALVINUS in 1537
Geneve te verlaten. CaviNUs begaf zich
naar Bern , en vervolgens naar Siraatsburg , waar ,hij tot professor irs . de godge-

leerdheid werd benoemd. Als leeraar der
Fransclte kerk voerde hij aldaar zijne
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CALVO-CAMBA,

eigene belijdenis en verordeningen in. In
1541 door de Genevers terug geroepen ,
was van nu af CALVINUS gezag in kerk en
staat zoo goed als onbepaald. Zijn wil
beheerschte den raad zoowel als het Consistorie , en de regters maakten nimmer
zwarigheid degenen te straffen , die zich
tegen CALVINus aankantten. Zoo werd de
vrijgeest CRUET onthoofd , wijl hij goddeboze brieven en zedelooze verzen had
geschreven , en de kerkverordeningen
trachtte omver te werpen. Met dezelfde
gestrengheid heerschte men over het geweten. SEBASTIAN CASTELLIO , een tegenstander van de leer der voorbeschikking ,
moest zich in 1544 door de vlugt redden,
en MICHAEL SERVETUS werd in 1553, op
zijne reis door Zwitserland , te Genève
in hechtenis genomen , en op de aanklagt
van CALVINUS levend verbrand , wijl hij het
leerstuk der Heilige Drieëenheid had bestreden. CALVINUS schreef nu een werk
ter verdediging van het bovengemelde
leerstuk tegen de dwalingen van SERVETUS,
waarin bij tevens trachtte te bewijzen,
dat de burgerlijke overheid het regt heeft,
ketters te straffen. CALVINUS had een zwak
ligchaamsgestel en bij voortduring veel te
lijden ; doch te midden van dit alles vervulde hij al de gewigtige pligten , die op
hem rustten , met onverflaauwden ijver.
Hij stichtte de gemeente van Genève met
zijne leerredenen , en onderwees Europa
door zijne geschriften. Op zijn sterf bed
nam hij God tot getuige , dat hij het
Evangelie zuiver had verkondigd, en allen
had vermaand om der Goddelijke goedheid
waardiglijk te wandelen. Zijn zwak gestel
was eindelijk geheel uitgeput ; hij stierf
zacht en gelaten den 27 Mei 1.564 , in
den ouderdom van vijf en vijftig jaren.
De persoon van CALVINUS was van eene
middelmatige grootte en tenger ; hij was
zoo matig in zijn voedsel , dat hij gedurende verscheidene jaren slechts eenmaal
's daags maaltijd hield. Hij had een helder
verstand , een ongeloofelijk geheugen en
eene vastheid en onbuigzaamheid van karakter , welke over elken wederstand zegepraalden. Hij was godvruchtig en opregt
in zijne beginselen , en zijne zedelijkheid
in het bijzonder leven onbevlekt. Tegen
kon hij niet verdragen. « Ik heb, »-sprak
schreef hij aan BUCER , « geen harder strijd
« tegen mijne gebreken , die groot en
« talrijk zijn , dan tegen mijn ongeduld.
« Dit verslindend dier ben ik nog geen
« meester geworden. » De onbaatzuchtig
dezen invloedrijken hervormer-heidvan
blijkt genoegzaam- uit zijne geringe nalatenschap, welke in het geheel ongeveer
125 Thalers beliep. Zijn jaarlijksch inkomen

bedroeg niet neer dan 150 Franken , 15
maten koorn en 2 vaten wijn. Zijne geschriften zijn talrijk ; de volledigste uitgave
verscheen te Amsterdam , 9 dealen , 1667,
fol. Behalve de van hem in druk ver
bezit de bibliotheek-schenlrd
van Genève nog 2023 zijner predikatiën in
handschrift. Gedurende zijn verblijf te
Straatsburg, was CALVINUS in den echt ge
IDELETTE DE BURES , weduwe van-trednm
een' doopsgezind leeraar. Hij had bij haar
één' zoon , die hem echter vroegtijdig ontviel. In 1549 verloor hij ook zijne echt y
vriendin, waarna hij ongehuwd is gebleven.
(P. HENRY. Het leven van JOlANNES CAL-

uit 't Hoogduitsch door r. J. L.
Theo!. Doet. Predik. bij de
Waalsche gemeente te Amst.).

VIJN ,

TIUËT ,

CAL V O , (JUAN S &UVEUR DE) , bekend onder den naam van den dapperen
CALVO , werd in 1625 te Barcelona geboren ; hij trad in dienst van LoDCwIJK XIV,
en werd bevelhebber van Maastricht , hetwelk hij roemrijk tegen WILLEM III , prins
van Oranje , verdedigde. Toen hij door
zijne ingenieurs werd vermaand, om met
den vijand in onderhandeling te treden,
op grond dat de vesting niet langer hou.
baar was , antwoordde hij : « Mijne heeren !
« ik versta niets van de kunst , om eene
« sterkte naar den regel te verdedigen ;
«alleen weet ik, dat ik haar - niet wil
« overgeven. » Hij werd tot luitenant generaal verheven , en onderscheidde zich
in 1688 en 1689 in Catalonië. Hij stierf
in 1690. (Dictionary
-

of Biography).

CAMBACERES, (JEAN JACQUES RE~
GIS DE) , hertog van Parrna en aarts-

kanselier van het Fransche keizerrijk,
werd den 18 October 1753 te ]Montpellier
geboren. Zijn vader was advocaat , en
bragt hem voor hetzelfde beroep op,
waarin hij zich weldra gunstig onderscheidde. In de plaats van zijnen vader
werd hij raadsheer bij de rekenkamer
(Cour des compres) te 1Vlontpellier. Toen
de omwenteling uitbrak , werd hij tot af
wetgevende vergadering,-gevardi
en later tot lid der Conventie gekozen.
CAMBACÈRES verklaarde in 1792 LODEWIJK XVI wel schuldig , doch betwistte
der Conventie het regt den koning te vonnissen, stemde voor opsluiting, en , in
geval van vijandelijken inval , voor den
dood. Gedurende het schrikbewind trachtte
hij , schoon omzigti , , de vergadering tot
wettige maatregelen terug te brengen , en
haar van daden van willekeur terug te
houden. Naderhand zat CAMBAcERES in den
raad der Vijf Honderd , en werd onder
het Directoire minister van justitie , in
19*

CAMDEN--CAMOENS.
welke hoedanigheid hij

BONAPARTE bij de
omwenteling van den 18 Brumaire kracht
ondersteunde. Van dit tijdstip af,-daig
volgde hij de fortuin van NAPOLEON , en
behoorde tot zijne bekwaamste en nuttigste dienaren : hij was tevens een der wei
laatst getrouw-nige,dhmto
bleven. Als groot-kanselier van hot rijk
moest hij aan den senaat NAPOLEON'S maat
vrede en oorlog mededeelen ,-reglnva
alsmede de herhaalde aanvragen voor
nieuwe krijgsopschrijvingen , welke door
deze lijdzame vergadering telkens zonder
tegenspraak werden ingewilligd. CAMBACERES was een der zamenstellers van liet
Burgerlijk Wetboek , hetwelk aan zijne
grondige regtsgeleerde kennis veel te danken had. Reeds in 1796 had hij een
Projet de code civil geschreven , dat grootendeels tot grondslag van het nieuwe
wetboek werd gelegd. Na NAPOLEON'S eersten afstand van den troon in 1814,
leefde CAMBACÈRES afgezonderd te Parijs.
Zoodra NAPOLEON van Elba terugkeerde,
werd hij tot minister van justitie benoemd.
Toen LODEWIJK XVIII andermaal den troon
beklom , keerde hij tot het burgerlijk leven terug , en werd , volgens de wet van
den 12 Januarij 1816, als koningsnioorder uit Frankrijk verbannen. CAMBACÈRES
zocht eerie schuilplaats in Brussel en ver.
volgens te Amsterdam. Doch in 1818
werd hem , bij koninklijk besluit van den
13 Mei , vergund, naar Frankrijk terug
te keeren. Hij stierf den 5 Maart 1824.
Zijne manieren waren hoffelijk en bevallig : hij was milddadig en gastvrij , en had
den naam de beste maaltijden te geven
van al de staatsdienaren en groot-officieren des rijks.

(Conversations-L exicon.

CAMDEN , (CHARLES PRATT , graaf
VAN) , een beroemd regtsgeleerde, de

jongste zoon van den opperregter Sir
JOHN PRATT , werd in 1714 in Devonshire
geboren , studeerde te Cambridge , en bekleedde vervolgens de hoogste waardigheden in den staat. Als lid van het panement verzette bij zich stoutmoedig tegen
alle maatregelen der regering , welke hij
met de constitutie in strijd achtte , en
behoorde onder degenen , die de voorgestelde belastingen op de Amerikaansche
volkplantingen met kracht en klem bestreed. De waarheid gold bij hem boven
alles , en - als opperregter was hij boven
alle verdenking van partijdigheid verheven. Hij had echter manieren , die streng
gegispt werden : In het geregtshof droeg
hij eene hennippen paruik , en soms zag
men hem-, terwijl er met de grootste
welsprekendheid werd gepleit , zijne kou-

senbanden vastmaken ! Lord CAMDEN overleed den 13 April 1794 , tachtig jaren oud.
(AL_MON's Anecdotes of Eminent Persons;
Law Magazine for February 1818).
CAMILLUS, (MARCUS FURIUS) , een

uitstekend Romeinsch veldheer, die in de
vierde eeuw na de stichting van Rome
leefde. Hij was vijfmaal dictator, overwon de Hernicers , Volscen , Latijnen,
Etruskers en andere volksstammen , en
veroverde Veji. Hij werd niettemin door
zijne ondankbare landgenooten verbannen,
als beschuldigd van zich met den buit van
Veji verrijkt te hebben ; doch weldra zagen zij zich genoodzaakt hem terug te
roepen , ten einde Rome van BRENNUS en
zijne Galliërs te verlossen , die hij hierop
geheel versloeg. CAMILLUS stierf aan dé
pest op den ouderdom van tachtig jaren,
365 v. C.
(M. STUART, Romeinsohe Geschiedenissen).
CAMOEKS, (Dom LUIS DE CAM
1 ES) ,
genaamd de HOMERUS en VIRGILIUS van
Portugal , uit hoofde van zijn beroemd
heldendicht de Lusiade , werd geboren te
Lissabon ; doch Coimbra en Santarem
hebben Lissabon deze eer betwist. Er
bestaat niet minder verschil over het
juiste jaar zijner geboorte, hetwelk som
jaar. 1517 meenen te zijn,-migenht
terwijl de meeste levensbeschrijvers daarvoor het jaar 1524 houden. Hij behoorde
tot eene aanzienlijke familie van Spaanschen oorsprong. Toen hij nog een kind
was , verloor zijn vader , een bekwaam
scheepskapitein , het leven en een groot
deel van zijn fortuin. Zijne moeder , ANNE
DE MACEDO , van Santarem , was echter in
staat , om hem eene beschaafde opvoeding
te geven. CAMOENS werd na de hoogeschool van Coimbra gezonden , waar hij,
(in weerwil van VOLTAIRE'S ligtzinnige oor
dat hij zijne jeugd in lui- en-delving,
domheid sleet) , ongemeene bedrevenheid
in de oude letterkunde moet verworven
hebben , gelijk uit zijne werken blijkt.
Na volbragten studie-tijd , keerde CAMOENS
naar Lissabon terug , waar hij verliefde
Op CATIIARINA D'ATAYADA , eene hofdame
(dama do pabo). Deze liefde voor eene
dame boven zijnen rang was de bron
eener lange reeks van ongelukken. CAMOENS werd spoedig een werkeloos leven
moede. Hij wilde held en tegelijk dichter
Zijn. Daar JoAo III eenen krijgstogt tegen
de Mooren van Ceuta beraamde , nam hij.
als vrijwilliger dienst , en onderscheidde
zich in verschillende ontmoetingen. Bij
eenen zeestrijd in de Straat van Gibraltar , telde men hem onder de eersten,
die een vijandelijk schip enterden ; hij
verloor daarbij het regter oog , gelijk hij
.

CAMOENS
zulks zelf in zijn Cancáo X , Stan. 9 ver
Naar Lissabon terug gekeerd , vond-halt.
hij belooning noch bescherming, en herhaalde teleurstellingen deden hem besluiten zijn vaderland te verlaten. In 1553
scheepte hij zich naar Indië in , ten einde
een beter lot of een graf voor zijne ongelukken te zoeken. Toen het schip den
Taag verliet, uitte hij het voornemen ,
nimmer terug te keeren , niet de woorden

van het grafgesticht van SCIPIO AFRICANUS ,
Ingrata patria , non possidebis ossa mea
(ondankbaar vaderland , gij zijt mijn gebeente onwaardig). Van nu af scheen het
noodlot over CAMOENS in al zijne weder
avonturen te waken,-wardighen
ten einde hij , als ware het , zijne poëtische loopbaan zoude volbrengen. Hij kwam
te Goa niet een der vier schepen , welke
naar Indië stevenden , nadat er drie in
eenen storm waren vergaan. Geene bezigheid in Goa kunnende vinden , woonde
hij eene Portugeesche expeditie bij , welke
den koning van Cochin tegen den vorst
van Pirenta moest bijstaan. Schoon eer,
groot aantal zijner landgenooten onder de
ongezondheid van het klimaat bezweken,
keerde CAMOENS behouden terug , nadat hij,
bij de verovering der Alagada Eilanden,
Benen buitengemcenen moed had betoond.
In liet volgende jaar vergezelde hij MANUEL
DE VASCONCELLO op eenen togt naar de
Roode Zee, tegen de Arabische zeeroovers.
Hij bragt den winter door op het eiland
Ormus , in de Perzische Golf, waar zijn
dichtgeest ruim voedsel had , om de krijgsverrigtingen der Portugeezen in Indië met
levendige kleuren af te malen. Ongeluk
beproefde hij tevens zijne krachten in-kig
het hekeldicht , en stelde , in zijne Indi-

sche Dwaasheden (Disparates na India) ,
sommige handelingen der regering te Goa
ten toon. De onderkoning verbande hem
terstond naar het eiland Macao. Kort
daarna verkreeg hij verlof , om de Molukken te bezoeken , waar hij nieuwe bouw stoffen voor beschrijvende poëzij verzamelde ; doch hij kon niet langer , zoo als
het bijschrift onder zijne beeldtenis zulks
uitdrukt , « in de eerie hand het zwaard,
« in de andere de pen voeren , » en was
blijde te Macao den ondichterlijken post

van provedor- mor dos defuntos (administrateur der goederen van overledene personen) te mogen aanvaarden. Van eenen
nieuwen onderkoning verlof gekregen heb
naar Goa terug te keeren , leed-bend
hij op de kust van Cambodia schipbreuk.
Met groote moeite redde hij zijn leven en

zijne dichtstukken op eerie plank (I).
(1) Hij vermeldt deze schipbreuk in zijn Canto X ,

CAMOENS mogt niet lang een gerust Ieven leiden. Een volgende onderkoning , het
oor aan zijne vijanden leenende , die hem
van ontrouw in zijnen post te Macao beschuldigden , wierp hem in den kerker.
Schoon hij zich van deze snoode aantijging volkomen zuiverde, en zijne vijanden
zich met schande overlaadden , werd hij
echter voor schulden , die hij niet kon
voldoen , gevangen gehouden. Doch een
vernuftig en aandoenlijk dichtstuk, aan den
onderkoning opgedragen , bewerkte eindelijk zijne bevrijding. Andermaal het zwaard
aangordende , vergezelde hij Dom PEDRO
BARRETO naar de afgelegene volkplanting
van SoPala. Een naar Portugal zeilend
schip deze plaats aandoende , ontwaakte
bij CAMOENS eensklaps de begeerte Europa

terug te zien.

BARRETO zocht

zulks te ver

CAMOENS eene

aanzien--hinder,ova

lijke som als kostgeld te eischen. ANTONIO
DE CABRA en RECTOR DE SYLVEIRA betaalden
deze armzalige schuld , en voerden hem
mede naar Lissabon , waar hij in 1569,
na eene afwezigheid van zestien jaren,
aankwam , zonder van de Indische stranden iets anders niede te brengen dan
zijne dichtstukken. Tot overmaat van ramp
vond hij zijne geboortestad aangetast door
de pest , en gedurende dit onheil kon
zijne Muse hem redding noch hulp verleenen. Hij had een' ouden zwarten knecht,
dien hij steeds met de meeste menschlievendheid behandelde. Deze dankbaie Indiaan , een inboorling van Java , die,
volgens sommige schrijvers , zijnen meester
het leven redde in de schipbreuk waarbij
CAMOENS alles verloor , deze Indiaan , in
zijne dienst grijs geworden , bedelde in
de straten van Lissabon voor den eenigen
man in Portugal, wiens talenten en geest
in staat waren , eene zinkende natie op
te heffen en te versterken. CAMOENS stierf
in 1579 in een gasthuis , en bleef alzoo
nog bevrijd van het verdriet zijn vaderland , hetwelk hij opregt liefhad , in de
handen van eenen wreeden overheerscber
te zien vallen. Naauwelijks wist men zestien jaren later zijn graf te vinden , toen
men de nagedachtenis van dezen grooten
dichter met een prachtig gedenkteeken
wilde vereeren. De kleinere dichtstukken
van CAMOENS zijn levendig en welluidend,
doch de Lusiade , waarin hij de grootheid
en de heldendaden zijner landgenooten bezingt , heeft inzonderheid zijnen naam verStan. 128. Het verhaal echter, dat CAMOENS naar het
strand zwom , zijn dichtstuk in de Bene band boven water houdende , en hij op deze wijze zijne
Lusiade redde , even als a_zs,n zijne Comine,,tar•idn, is in omloop gebragt door de opgave en
een' Deitsch schrijver, die de woorden Ba, busu
• machado iciet schijnt begrepen Hebben.

CAMPAN—CAMPEN.
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eeuwigd . CAMOENS zelf noemde dit voor-

hof van

treffelijk heldendicht Os Lusiadas (de Lusitaniërs) , waaruit de ware strekking van
het onderwerp genoegzaam blijkt. Wij
kunnen hier in geene ontwikkeling treden;
de Lusiade is in onderscheidene Europesche talen , in het Spaansch , Fransch,
Italiaansch , Engelsch , Hoogduitsch en
Poolsch overgebragt. Eene zeer naauwkeurige , prachtige en thans zeldzame uit
Lusiade, met fraaije platen ,-gavedr
in een deel -4to. , is in 1817 te Parijs

langrijk.

bij FIRMIN DIDOT verschenen , en door
SOUZA BOTELHO bekostigd. In deze editie,
uit slechts weinige exemplaren bestaande,
is de oorspronkelijke tekst met groote
naauwkeurigheid hersteld.
(JOIIN ADAMSON'S Memoirs

of the life and
writings of Dom LUIS DE CAMOENS) .

CAMPAN , (Madame) , was de dochter

van M. GENET , een ambtenaar bij het departement van buitenlandsche zaken onder
LODEWIJK XV. Zij werd omstreeks het jaar
1750 geboren. Op den ouderdom van
vijftien jaren werd zij voorleester van de
prinsessen , dochters van LODEWIJK XV . In
1770 huwde zij M. CAMPAN , werd kort
daarna benoemd tot dame van de slaapkamer van MARIE ANTOINETTE , destijds
kroonprinses van Frankrijk (daufine). Zij
bleef bij MARIE ANTOINETTE gedurende de
regering van haren gemaal , en was bij
haar , toen de eerste tooneelen der omwenteling voorvielen. Bij het bestormen

der Tuileries op den 10 Augustus , ontkwam zij naauwelijks den dood. Men weigerde haar de koningin in de' gevangenis
van den Tempel te volgen ; zij verliet nu
Parijs, begaf zich op het land", en opende
eindelijk te St. Germain en Laye eene
kostschool , welke grooten opgang maakte.
plaatste aldaar hare
dochter IIORTENSE , later koningin van Holland. In 1806 vestigde NAPOLEON te'Ecouen
Bene inrigting voor de dochters en zusters
der officieren van het Legioen van Eer,
en benoemde Madame CAMPAN tot hoofd

JOSEPIIINE BEAUIIARNAIS

Na den val des keizers dit-bestur.

opvoedings- instituut afgeschaft wordende,
begaf Madama CAMPAN zich naar Mantes,
waar zij in de maand Maart 1822 overleed. Zij was Bene deugdzame , hoogstbeschaafde en geleerde vrouw , die eenige
belangrijke werken heeft nagelaten , onder
anderen : Mémoires sur la vie privée de MARIE
ANTOINETTE , reine de France , suivis de sou-

LODEW IJK

XV zijn mede be-

(Penny Cyelopaedia).

CAMPANO , (GIovANN[) , van Novara

in het Milaneesche , die tusschen de elfde
en twaalfde eeuw bloeide , was de eerste
vertaler van de Meetkunde van EUCLIDES .
De vertaling zelve is blijkbaar niet naar
het Grieksch , maar naar het Arabisch bewerkt. Er zijn verscheidene Arabische
woorden ingeslopen : een parallelogram
noemt hij in de definitiën similis helmuaym

doch verder parallelogram ; een trapezium'
is bij hem helmuariphe, enz. Deze vertaling van EUCLIDES door CAMPANO is de eerst
gedrukte : wij zullen van deze vroege zegepraal der kunst een kort verslag geven.
Het werk heeft geen titelblad ; de eerste
woorden zijn preclarissimus liber elemen-

torum EUCLIDIS perspieaeissimi : in artem
Geometrie incipit quay foelicissime : punclus
est cuius ps no est , ^c. Aan het slot
vindt men 1 Opus elementoru Euclidis megarensis in geometric art e In id quoq ;
Campani perspicacissimi COmentationes /init.
Erhardus Ratdolt Augustensis impressor solertissimus. Venetiis impressit. Anno salutis. MCCCC.LXXXII. Octavis. Calei. Jury.
Lector. Vale. Het voorberigt is van RATDOLT ,

waarin hij klaagt, dat , onder het

groot aantal boeken , toen te Venetië gedrukt , er zoo weinige waren over de
wiskunde . CAMPANO heeft onderscheidene
werken over de sterrekunde geschreven ,
en smaakte het genoegen de wiskunde in
aanzien te brengen. De tijd zijns overlij dens is niet geboekt. In verscheidene
bibliotheken worden nog handschriften van
CAMPANO

gevonden.

(HEILBRONNER ,

His!. Math. Uni v. Index).

CAMPEN , (JACOB PAN) , een voor -

treffelijk bouwkunstenaar en schilder, werd
geboren te Haarlem , en stierf den 4
Maart 1658 , op den huize Bandenbroek ,

bij Amersfoort , alwaar hij ligt begraven.
Om zich in zijne kunst ' te volmaken , bezocht hij Italië; zijne penseelkunst, bestond in het- krachtig schilderen van beelden en historiën , meest levensgroot. Hij
stichtte in ons land verscheidene prachtige gebouwen , paleizen en ' landhuizen.
Het meesterstuk van zijne kunst is echter
het vermaarde stadhuis van Amsterdam ,
dat in 1808, ten gebruike van LoDEwlnt

LOUIS XV et LOUIS XVI. Zij geeft daarin
een getrouw en onpartijdig verhaal van
alles wat Op MARIE ANTOINETTE betrekking

NAPOLEON , in een paleis werd herschapen,
en sedert niet weder aan de oorspronkelijke bestemming is terug gegeven , tot
groote spijt van menig Amsterdammer.
op de zerk van den wijd vermaarden
bouwmeester VAN CAMPEN leest men het

heeft . Hare herinneringen van het oude

volgende grafschrift :

venirs et anecdotes historiques sur les règnes
de

CAMPER--CAMPRUYS.
IV nártsbouheer Uit den ,stam
VAN CAanaN rust hier Ander :
Die 't' Ra.tdhqis t' Amsterdam
Gesticht ` heeft', 't achtsté wonder.

(Biographie du royaur iíe^ des 'Pays =Bas;
l

IOUBRAKEN,

Levéns der schilders).

CAMPER , (PETRUS) ,

een der geleerd -

ste en- `scherpzinnigste genees- en ontleed
achttiende eeuw , werd den-kundiger
91 'Mei 1722 te Leyden geboren , - alwaar

hij onder LABORDES , MUSSCHENBROEK, 'S GRAVESA'NDE , ' GAUBIUS , VAN ROOIJEN. ,

den oud-

en TRIOEN zich in de wis kunst, natuurkunde en in de onderscheidene
takken der geneeskunde oefende. Na de
hoogescholen van Oxford , Cambridge ,
Parijs en Genève bezocht te hebben , werd
hij in 17 50 professor in de medicijnen te
f'raneker , in 4 755 te Amsterdam en in
1763 te -G'rohirïgen. -, In 1773 leide hij
kijn hoogleeraaráiribt Kneder, en vestigde
zich te Franeker: Nadat •hij in f781 lid
van der: Raad van State was 'geworden ,
trok hij naar den Hadg , alwaar hij den
7 April 1789 overleed. Hij ligt begraven
in de St. Pieterskerk te Leyden , waar een
marmeren gedenkteeken zijne 'nagedachtenis vereert CAMPER'S verdiensten in dé
sten

ALBINUS

.

genees- , heel- , ' ontleed -en verloskunde
zijn algemeen erkend. Ook , was hij een
ijverig bevorderaar -der sehoone kunsten ;
hij téekende ongemeen vaardig met de
pen , schilderde in olieverw , boetseerde,
en beoefende zelfs de beeldhouwkunst. Hij
was daarenboven zeer bedreven in het
Gr+ieksch, Latijn , Ftansch , Engelsch ,
Hoogduitsch en 'Itáliaansch , en kende de
beste schrijvers. in die talen. In zijne verhandeling over dé spraakwerktuigen der
apen, bewijst bij , dat de Ourang-outang
onmogelijk verstaanbare klanken kan voort
uit hoofde der zijzakjes , welke-breng,
in de luchtpijp' harigen. Hij sloeg' eenen
scherpen blik op de schoonheid der vormen , gelijk zijn onderzoek der gezigtslijn bewijst. Belangrijk *voor de beeldende
kunsten vas zijn geschrift over de anatomie , als : handelende tevens -over de natuurlijke verscheidenheid der `gèzigten bij
menschen ' uit verschillende landen en van
verschillenden leeftijd , over de schoon.
heid in de beeldhouwkunst der ouden' , en
over eene nieuwe leerwijze om koppen ,
natuurlijke houdingen en portretten, naauwkeurig te schetsen. Ook zijne Description
Lanatomique d'u^i éléphant mole:; ..door zijn'
zooti 'A. G CAMPER uitgegeven, verdient
.

eervolle vermelding. Eene verzameling zijner grootere en , kleinere schriften ver
onder- den' titel van Oeuvres , qui-schen
ont pour objet l'histoire naturelste , la phy?dologie et l'anatomu¢e t omparée , 3 deden,

Parijs 1803 , benevens een Atlas in folio.
De lofredenen , welke CONDORCET , LOUIS
en VICQ D''AZIR op dezen geleerden yen ver.nuftigen - Nederlander - hebben gehouden
zijn in het aangehaalde - werk opgenomen.
Men zie verder de lévensschets :van PETRUS
CAMPER , in 1791 , . door zijnen zoon , als
Levens ' van gedenkwaardige man--med
nen en vrouwen , ..4mst. 1808.
CAMPRUTS , (JOHA.WNES), vijftiende
Gouverneur-generaal van Nederlands Indië,
werd den 18 October 1634 te Haarlem
geboren. Zijne ouders bestelden hem bij
eenen goudsmid , doch ► toen hij den ouder
twintig jaren- had bereikt , ver -domvan
hij als assistent.-schrijver aan boord-trok
van het schip de Draak naar Batavia. De
Gouverneur- generaal MAATZUIHER behagen
in den jongeling scheppende , plaatste hem
op de secretarie. In 1667 werd hij eerste
klerk , en . deed van 1671 tot 1675 drie
reizen naar Japan , om aldaar als opperhoofd van het Nederlandsch kantoor , de
belangen der Oostindische Maatschappij te
behartigen. Toen Rij tot den rang van
secretaris der hooge' regering tq Batavia
was . opgeklommen , stierf .kort daarop (den
4 Januarij 1678) zijn doorluchtige beschermer , de Gouverneur-generaal MAAT
dien hij hartelijk betreurde. RIJK--ZUIKER,
LOF VAN GOENS , van Emden geboortig,
werd nu Gouverneur generaal , en wist
den kundigen, werkzamen, braven CAMP -

,

op prijs te schatten. Op den 4 April
1678 werd hij tot buitengewoon en den

HUTS

25 November 1681,' tot gewoon Raad van
Indi,é verheven. De Gouverneur-generaal
VAN LOENS was inmiddels opgevolgd door
CORNELIS SPEELMAN , die den 11 Januarij
1684 : overleed. De Raad van ' Indië , in
last hebbende , om bij onverhoopt overlijden van den Gouverneur-generaal een'
ander uit hun midden , bij meerderheid
van stemmen , te verkiezen , werd hiertoe
overgegaan. a Men was niet weinig ontzet
« te zien , dat de meeste' stemmen ten
voordeele van CAMPHUYS 'waren , hoewel
« hij. een der jongste, gewone raden was ,
« en daarbij gehaat van al zijne ambtge
« nooten , hebbende elk zijne stem aan
a hem gegeven , in ' verwachting , dat de
« anderen - i een' ander ' zoudlen kiezen,
a waarin zij zich nu bijna _alien bedrogen
« vonden. a Intussc1en stond CAMPIIUYS zijnen hoogen post uitmunrtend te roer , en
wist eindelijk alle t0 n, stribbelingen van
den raad , tegen welke bij' menigmaal had
te kampen., geheel .' te 'boven te komen.
Toen cAMPIUYS , bij de verkiezing van een'
baljuw , - zich voter den Heer DISPONTIJN
-

e

verklaarde ', schoon de raadsleden een'
ander op 't oog .hadden , . duwde een der
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leden hem op vennen barschen toon toe;
-

a Wij hebben u Gouverneur- generaal ge* maakt , en kunnen u dus ook.= *el afzet E ten . )) Met de grootste bedaardheid antwoordde cAMPHUYS : «Zoó de heeren raden
C de magt er toe hebben , dan heb ik hier
r niets . meer te doen , en zeg u allen
vaarwel. » Gedurende twee jaren ver
niet weder in , de verga -scbenAMBxuYS:
doch wanneer de , .Raad eenig-dering,
besluit nam , dat hem niet - aanstond,'
vernietigde bij het terstond. Men hief
hierover luide sklagten aan , maar het gedrag van den Gouverneur- generaal in allen
deele goedgekeurd wordende , - veranderde
men weldra van toon , en zocht zijne
gunst te verwerven. Nadat cAMPHUYS zeven
jaren lang zijne hooge waardigheid loffelijk
had bekleed , verzwakte zijne gezondheid
dermate , dat hij besloot haar neder te
leggen. Den 24 September 1691 droeg
hij zijne hooge betrekking over aan wtLLEM VAN OUTSHOORN', eersten Raad en
Directeur-generaal , en sleet verder zijne
dagen op een fraai landgoed buiten de
Nieuwe poort aan de rivier , alwaar hij
den 18 Julij 1695 overleed. CAMPHUYS
was een zedig , regtvaardig man , en een
vriend en beoefenaar der letteren. Als
secretaris toegang hebbende tot ; de archie-

dianee te doen beminnen en eerbiedigen .
En hoewel hij , ongehuwd was , zag men
hem nooit zich, aan .die buitensporigheden
overgeven , welke in deze Oosterscha gewesten zoo dikwijls den mensch onteeren.
(Historische beschr ijving der rèizen
'
XX deel).'
.

CAMPHIJYSEN , (DIRK RAFELSZ.4 , eep

uitstekend landschapschilder en dichter ,
werd in 1 586 te Gorkum geboren. Zijn
zeldzame aanleg voor de schilderkunst
ontwikkelde - zich vroegtijdig ; geen scbil der heeft hem overtroffen in het naboot
ondergang :der zon of eenen-senvad
winterdag. De sneeuw , de rijns , de ijzel,
bet ijs en het, kaal geboomte zijn met eene
verwonderlijke getrouwheid terug gegeven.
Zijne stukken zijn zeer schaarsch , en,worden duur betaald. Schoon de schilder
veel.. roem en voordeel-kunsthemzo
aanbood , verliet hij haar , om , daar, hij
reeds in liet Grieksch en Latijn genoegzaam bedreven was , zich aan de godgeleerdheid te wijden. Hij begaf zich naar
Leyden , waar hij de gevoelens, van ARmNius omhelsde. Als predikant in het . dorp
Vleuten , deelde hij in de algemeene ver
Remonstranten. Van dien tijd-volginder
af, zwierf hij van de eene plaats naar de
andere , en leed kommer en gebrek , tot
ven der ' Compagnie , verzamelde bij de dat hij met moeite van de overheid te
noodige gedenkschriften , om daaruit de Dok/cum verlof tot inwoning kreeg. Hij
geschiedenis der stichting van Batavia za- stierf bier den 9 Julij, 1626.,, Zijne mee
stichtelijke poëzij kenmerkt zich-rendls
men te 'stellen ; . maar wijl bij geen schrijiversroem daarmede beoogde , stond hij door oorspronkelijkheid en .eene diepte van
deze belangrijke stukken edelmóediglijk -.af gevoel , zoo als men bij, slechts weinige
aan RUMrnuis , K1EMPHEn en vALENTIJN , die dichters van zijnen tijd aantreft. Zijn roem
daarvan in hunne werken een voortreffe- verbreidde zich zelfs tot in .Duitschland ,
lijk gebruik hebben gemaakt. Toen cAMP- waar , Ron . aOBEBTHIN verscheidene zijner
nUYs tot den hoogen rang van Gouverneur- gedichten , onder anderen De Meimorgen,
generaal was opgeklommen , schaamde hij in 't HQogduitsch overbragt , zonder echter
'zich zijner nederige afkomst niet. Hij be- bet oorspronkelijke in.. all te evenaren.
stelde bij zijnen ouden meester ben zilve- Deze opregte Christen en 'ge^ioedelijke
ren ' servies , hetwelk ; prachtig :bewerkt dichter , antwoordt op de, gewigtige vraag:
zijnde , door ' hem . op eene edelmoedige Wat moet men doen?
wijze werd beloond:. Ook voerde hij' , in
Daar moet vei atrijds gestreden zijn;
Veel kruis en leede geleden sijs;
zijn wapen een' goudsmidshamer. Op de
Daar moeten beilge zeden zijn ;
gouden penningen , uitgedeeld aan de
Een nàauwe weg (betreden 'zijn;
En veel gebeds - geleden zijn;
dragers van zijn lijk , ziet men op -de
'
Zoo lang- wij hier,l eneden zin;
eene zijde den naam van den GouverneurZoo zal 't hierna in vredè zin.
generaal , en op de keerzijde . de volgende
(KOOPMAN ,' RédeVoerznc/, over 'D.' R.. CAMP.,dichtregelen, door' hem zelven vervaardigd:
' HUYSEN als mèngèh en dichter; p G.
1Kijn aardscbe cAMpuvys was vergaan,
\ITSE$1 GEYSBEEK , Biogr. 4nthol. en
Mijn Tabernakel kon niet staan :
. Crit, " Woordenb. der Ned. Dichters).
Doch ik zag op een vast gebouw
,

,

-

Dat eeuwig zijn en ,duren zou,
Een plaats , door aszus toegezeid
En in zijns Vaders hui@ bereid:
welzalig is dien man zijn lot ,
Die heeft een timmering bij God 1

CAMPIIUY s was voor iedereen toegankelijk , sprak weinig , maar met .nadruk , en
wist zich zoowel door Europeërs als In.

CAMPISTRON , (JEAN -V ALBE1^1 DE),,

een Fran^ch tooneeldichter en, lid ,van de
Academie , Omstreeks , 1656 te. Toulouse
geboren , stamde af van een oud -adellijk
geslacht. Een tweegevecht , . dat bij op
zijn' zeventienjarigen . ouderdom, had , en
waarbij hij eene gevaarlijke wond 'be-

CANDI--CANNING.
kwam , deed zijnen ouders besluiten hem
naar Parijs te brengen. De zucht tot
de dichtkunst bij hem ontwaakt zijnde,
had hij ' het gel uk met RACINE in aanraking
te komen , wiens raad hem zeer te stade
kwam bij het vervaardigen van zijn treurspel Virginie. Ook bragt RACINE hem in
kennis met den hertog van Vendome , die
hem tot zijnen secretaris aanstelde. Ge.
durende dertig jaren vergezelde CAMPIST1ION
overal den hertog , zelfs op het slagveld
te midden van den strijd. Schoon CAMPISTRON in zijne hoedanigheid als secretaris
vele brieven voor den hertog had te
schrijven , was hij zelf zeer nalatig in
het beantwoorden van brieven aan hem
gerigt. De hertog hem op zekeren dag
verscheidene ongeopende brieven in het
vuur ziende werpen , zeide : « Hij ant«woordt zijnen correspondenten. » CAM`PISTRON stierf aan eene beroerte te Toulouse , den 11 Mei 1723. Zijn beste werk
is Tiridate , hetwelk bij de opvoering ongemeene toejuiching verwierf, en zich
tamelijk lang op , het tooneel staande
hield ; behalve dit verdient bijzondere onderscheiding Andronic , wijl dit treurspel ,
onder andere namen , hetzelfde onderwerp
behandelt als SCHILLER in . zijnen Don Carlos. Zijne overige stukken , te vinden in
zijne Oeuvres drie deelen , Parijs 1750 ,
hebben thans weinige waarde , ofschoon
zij in der tijd luidruchtig werden toegejuicht.

(Dictionnaire historique et bibliographique) .
CANDIAC , (JOIIN LOUIS DE 1VIONTCALM) , een kind van verwonderlijk vroeg

ontwikkelde talenten , was een broeder
van den markies van Monicalm , die in
den slag van Quebec sneuvelde. Hij werd
geboren in 1719 , en stierf aan de water.
zucht in 1726 ; doch in het korte tijdverloop van zeven jaren , leerde hij
Fraasch, Latijn,, Grieksch, Hebreeuwsch,
rekenen , de wapenschild-kunde , aardrijkskunde , _ fabelleer en de gewijde en onge-

wijde geschiedenis. Op den ouderdom van
drie jaren las hij vlug Fransch en Latijn.
De buitengewone kundigheden , in zulk
een' korten tijd verworven , werden door
verscheidene beroemde schrijvers dier eeuw
niet ongemeenen lof vermeld.
(Dictionary of Biography).
CANGE , (CHiRLES DUFRESNE SEIG•

IER DU) , werd in 1610 te Amiens
geboren. Hij studeerde in de regten ,
doch legde zich. weldra bij uitsluiting toe
op de geschiedenis en wijsbegeerte. Zijn
eerste werk was Ilistoire de l'empire de
Constantinople sous les empereurs francois,
dol. , 1657. Doch hij is meer bekend
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door zijn Glossarium ad scriptures medice
ei infimce Latinitatis , 3 deelen fol. , later
in zes deelen , in 1733 uitgegeven. Een
Benediktijner monnik CARPENTIER , heeft
er nog vier deelen bijgevoegd. liet is het
nuttigste werk , om de talrijke schrijvers
der middeleeuwen te verstaan , wier barbaarseh Latijn de eenige geleerde taal in
Europa was. Al de woorden bij deze
schrijvers voorkomende , en welke niet tot
het klassiek Latijn behooren , zijn in alphabetische orde gerangschikt met hunne
verschillende beteekenissen , hunne af komst
en de opgave der werken waaruit zij genomen zijn. Dit werk is insgelijks dienstig om oude oorkonden en andere geschriften te ontraadselen. DUCANGE was
een der medearbeiders van het Corpus
Historiae Byzantinae. Hij overleed in 1688.
LODEWIJK XIV schonk zijnen kinderen eene
jaarwedde van 2000 Franken. Behalve het
opgenoemde heeft men nog van DUCANGE :
1. Ilistoria Byzantine illustrata, fol., 1680 ,
zijnde eene geschiedkundige beschrijving
van Konstaniinopel en deszelfs gedenkteekenen , met levensbeschrijvingen en geslachtlijsten van onderscheidene voorname
familiën dier stad. 2. Glossarium ad Scrip,

bier mediae et infimae Graecitatis , Paris
1688 , twee deelen , in fol. , een zeer
nuttig werk voor degenen , die de Byzanr
tijnsche schrijvers beoefenen. Hij liet eene
groote menigte handschriften na over geschied- , oudheid- of geslachtrekenkundige
onderwerpen , welke zich in de nationale
of koninklijke bibliotheek te Parijs bevin-

den , en waarvan eene opgave gedaan
wordt in de Mémoire historique sur les
MSS. de M. Du CANGE , Paris ; ^1752. DuCANGE wordt dikwijls aangehaald onder den
naam van Du FRESNE , onder welken Lij

ook in menig catalogus voorkomt.
(Penny Cyelopaedia).
CANNING , (GEORGE) , een der grootste staatslieden van den nieuweren tijd,
den I t April 1770 te Londen geboren,
was de zoon van een' Ierseh regtsgeleerde
en dichter , die in zulke kommerlijke omstandigheden stierf , dat zijn gezin geheel
onverzorgd achterbleef. De toekomstige
eerste minister werd opgevoed door een'
oom van vaderszijde , een' welgesteld
koopman te Londen , die hem eerst op de
Hyde-Abbeyschool , in de nabijheid van
Winchester , plaatste , en vervolgens naar
Eton zond. Nog zeer jong begon hij Engelsche verzen te schrijven , en te Eton ,

op den ouderdom van zestien jaren , ontwierp hij een tijdschrift The Microcosm,
-dat door hem en drie zijner schoolmakkers
geschreven en te Windsor in wekelijk sche Dommers , van November 1786 tot

GANOVA.
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Augustus I 78 , werd uitgegeven. In October 1787 vertrok hij naar de boogeschool
van Oxford , waar hij met zijne Latijnsche
poëzy eenige eer behaalde , en zich in - de
welsprekendheid oefende. Hier maakte
CANNING kennis met Nr. JENKINSÓN , nader hand graaf van Liverpool , die hem bevorderlijk was in zijne staatkundige loopbaan , welke hij terstond intrad , toen hij
de hoogeschool verliet. In 1793 werd hij
voor Newport , op het eiland Wight , tot
afgevaardigde in het parlement benoemd.
Zijne eerste zorg was , om zich bekend te
maken met de vormen en gebruiken van
het Huis der Gemeente, en onthield zich
voorzigtiglijk om in de eerste zitting ,
welke hij bijwoonde , het woord te voeren. Dit ondernam hij in Januarij 1794,
met zulk eenen gelukkigen uitslag, dat
,

hij zelfs door PITT , FOX , en SHERIDAN werd
bewonderd. Het onderwerp zijner redevoering liep over een verdrag met den
koning van Sardinië , ten einde dezen in
staat te stellen , om den inval der Franschen in Piëmont af te weren. Met leven
welsprekendheid sprak . hij later tegen-dige
den slavenhandel en de onderdrukking van
Ierland. , Weldra geraakte hij in het ministerie , en werd eindelijk eerste minister.
In het jaar -1800 trad hij in den echt
met JOANNA , de jongste dochter van den
generaal Jont SCOTT, van Ralconzie, een'
officier , die een groot vermogen bezat.
Deze vereeniging maakte CANNING geheel
onafhankelijk , want zij bragt hem meer
dan 100,000 Pond sterling ten huwelijk.
Den 21 September 1809 geraakte ' CANNING,
over de door hem bewerkstelligde landing
op het eilk nd Walcheren , in - geschil met
zijn' ambtgenoot Lord CASTLEREAGI5I, hetwelk een tweegevecht tusschen hen beiden
ten gevolge had , waarbij CANNING een
pistoolschot in het been bekwam. Hierop
verlieten CANNING , CASTLEREAGH en de her'

,

tog van Portland het ministerie. Het par-

zoo veel mogelijk gegrond op wederzijdsche gelijkstelling met nationale schepen ,
ontving de Britsehe gezant in 's Hage van
eenige • burleske tijmen , die de
onderhandeling eensklaps Idéden afbréken (1). Lord LrdtRPOOL door Bene zware
ongesteldheid buiten staat geraakt , odh
den post van eersten minister te blijven
bekleeden , werd CANNING den 12 April
1827 in zijne plaats verheven. Niet lang
mogt hij zich in deze booge waardigheid;
een billijk loon zijner schitterende talen.
ten , verheugen. Den 29 Junij 1827 sprak
hij voor het laatst in het parlement. Op den
6 Julij werd nog , door zijne bemiddeling ,
tusschen Engeland , Frankrijk en Rusland,
te Londen een • traktaat geteekend , ter
regeling van de zaken van Griekenland.
Dit was het laatste staatkundig bedrijf van
CANNING , en een det eerste dichtstukken,
welke hij in het vuur der • jeugd schreef,
was een Klaaglied over Griekenlands slavernij. Omstreeks hel midden van Julij ,
begaf CANNING zich naar het landgoed van
den hertog van Devonshire te Chisu,►ick ,
alwaar hij den 8 Augustus 1837 overleed.
(CANNING'S Speeches with a mëmoir of
his life ; STAPLETON , The political life
of CANNING).

CANNING

,

CANO^A, (ANTONIO),

een der groot-

s te • nieuwere beeldhouwers , ' werd den I
November 17 57 te Pos`sagno , (een aan
dorp) , geboren. De-zienljkVtasch
vader van CANOVA was een bekwaam beeld
bouwkunstenaar , zoo dat men-houwern
kan zeggen , dat hij van • zijne geboorte
af ingewijd wërd in dé kunst , waarin hij
zoo beroemd is geworden. ' Op den ouder
twaalf jaren eenera leeuw in-domvan
boter geboetseerd hebbende , die bestemd
was voor de tafel °van FALIERI , heer van
het slorp , was deze 'hierover zoo verrukt,
dat - hij den jeugdigen CANOVA onder zijne
bescherming nam , en hem verder aan dé
leiding van TORRETTI toevertrouwde , et na
-

-

lement in í8I2 ontbonden wordende , werd
voor Liverpool gekozen , hetgeen
insgelijks in 1814 , in 1818 en in 1820
plaats had. In 1822 werd hij tot Gouverneur-generaal van Indië benoemd , en
stond op het punt om zich in te schepen ,
toen Lord CASTLEREAG$ zich » op • den 12

CANNING

Augustus van het leven beroofde. Nu
werd hij secrétaris van staat voor dè bui-

`tenlandsche zaken. • In de±e° betrekking
bewees bij zijn land en den koophandel
belangrijke diensten. Uit eene onderhan
echter door den Nederlandscheri-deling
minister FALCK met Engekrnd hángeknoopt,
over een' handelsverdrag , blijkt , dat 'hij
Nederland niet zeer genégen vas. Schoon
-

men hem 'een handelsverdrag aanbood,

(1) Deze kluchtige snorkerij luidde dus t
In matters af commerce , the fault ,of the Dutch
Is giving too Jittne and tsting ` too much,
With equal , advantage tithe French , are, content
So we'll clap on Dutch bottomsa twenty percent,
Twenty percent ,
Twenty percent,
Nous frapperona,FALC$ with twenty percent.
(Get .) GSORC.E CANNI1NG.

«Tit Zaken , van handel is liet, ' gebl•ck der .$ollaníi dens • dat ikl te weinig geven di te • veel vragen.
ut De Franschen zijn met • gelijk voordeel tevreddn";
(I dus zullen wij op do flollanrieshe bodems twintig
u percent leggen. Twintig percent ! twintig per(Icent ! wij zullen FALcL • met twintig percent wel
(I vinden.))
De maatregel Werd- echter ingetrokken , zoodra
Erg getand merkte , dat de uitvoer' Evan zout uit Engeland naar - Z' ederland daardoor geheel ophidht.
kF,NCYELBEBTs GERRITS , Het lefere en . de re5 et ivg
van Z. M. wIILEa I).

CANTON.
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diens dood aan die van zijnen neef cio- den en groepen van , curmDo en Psycn i ,
Twee fruit- en bloemen. VENUS en ADONIS , eene berouwhebbeudc
mandjes , in. marmer uitgebeiteld voor MAGDALENA , PERSEUS , I3EBE , de Gratiën ,
onderscheidene beelden van VENUS, en de
FALIERI , worden nog te Venetië als CANOVA'S
eerste voortbrengselen vertoond. Na het gekroonde Godsdienst van kolossale grootte.
overlijden van TORRETTI , zette CANOVA zich Dit laatste beeld is opgerigt in Gene kerk
als beeldhouwer te Venetië neder. In door cANOVA in zijne geboorteplaats ge1779 werd hij , op last van den paus, bouwd. Voor meerdere bijzonderheden
door den Venetiaanschen afgezant naar van CANOVA's leven en werken kan men
Rome genoodigd. Hier maakte hij een ge- hoofdzakelijk nazien : CICOGNARA , Storia
gedenkteeken voor CLEMENS XIII , in de delta scultura , derde deel , en MISSIRINI ,
St. Pieters kerk, hetwelk hoogelijk werd Vita. di CANOVA , 8vo.
geprezen. Om de oordeelvellingen van
CARTON, (JOHN) , den 31 Julij 1718
het volk over zijn werk te vernemen, te Stround, in het graafschap Glocester,
verkleedde hij zich soms als een monnik geboren , was de zoon eens lakenwevers,
in zijnen kap gedoken , en mengde zich en besteedde zijne vrijë uren aan de wis
een' zonnewijzer niet een-kunde.Dor
onder de menigte. De paus en de edelen
wedijverden met elkander , om hem werk gewoon mes op steen uit te snijden , verte verschaffen. Paus Pius benoemde hem wierf hij zich eenige bescherming , en
tot ridder en inspecteur - generaal der werd in 1739 naar Londen gezonden. Hier
schoone kunsten. In 1802 bezocht hij, verbond hij zich voor vijf jaren als hulp op uitnoodiging van den eersten consul, onderwijzer aan eene school in Spital
Parijs , waar hij met Onderscheiding ont- Square , waarvan hij daarna deelgenoot en
vangen en benoemd werd tot lid van het eindelijk hoofdonderwijzer werd, en in dit
Instituut. Doch toen hij in 18I5 ander- beroep sleet hij zijn leven. Toen de
maal als afgezant van den paus in Parijs Leydsche flesch was uitgevonden , vestigde
verscheen , om de door de Franschen uit hij zijne aandacht vooral op de electriciItalië geroofde kunstwerken te helpen ver- teit. Hij was de eerste die in Engeland
voeren , had hij de bijtendste spotternijën Dr. FRANKLIN'S gevoelen aangaande de overeenkomst van den bliksem met de electe verduren. Men noemde hem den pak
paus in plaats van zijnen-kervand trieke vloeistof bewees (Julij 1752). Hid
ambassadeur. Voor deze onheusche ont- was toen lid van den raad der Koninklijke
moeting , werd hij ruimschoots schadeloos Maatschappij , van welke hij in 1751 eene
gesteld door de ontvangst , welke hem in gouden medaille ontving voor het vervaar
Engeland te beurt viel. Hier werd hij
maakte-digenvakustm .I1753
door alle kunstenares en voorstanders van hij de ontdekking bekend , (door FRANKLIN
het schoone als een broeder behandeld ; omstreeks denzelfden tijd , gedaan) , van
Je prins -regent bood hem eene snuifdoos wolken in verschillenden staat van electrimet brillanten aan. Bij zijne terugkomst citeit. In het volgende jaar bevond hij ,
in Rome , kwamen de leden der Academie dat de hoedanigheid der electrieke opwek van ST. LUCAS hem te geroet , en de king , verkregen door het wrijven eener
paus schonk hem eene jaarwedde van drie zekere zelfstandigheid , afhangt zoowel van
duizend kroonen , verhief hem tot markies den wrijver als van het gewrevene. De
van Ischia, en schreef zijnen naam in het gewone pit -bal electrometer en de amalBoek van het Kapitool. Deze jaarwedde gama van tin en kwikzilver , gebruikelijk
besteedde cANOVA ter aanmoediging der om de werking des wrijvers te versterkunsten en hare beoefenaren. Hij stelde. ken , is men hem verschuldigd. In 1762
prijzen in, begiftigde academiën , en on- bewees hij de inpersbaarheid van het wadersteunde ouden van dagen en onge- ter , in tegenstelling der wel bekende Flolukkigen. Hij overleed aan eene kort- rentijnsche proef. Zijne proef werd in de
stondige ziekte te Venetië in de maand tegenwoordigheid eener commissie van de
October van het jaar 1822. CANOvA was Koninklijke maatschappij herhaald , en in
klein van gestalte , en ging in het laatst 1765 ontving hij eene tweede gouden mevan zijn leven gebukt. Zijne gelaatstrek- daille. In 1769. deelde hij eenige waar
ken waren sterk geteekend , doch fraai
mede ten bewijze dat het licht --nemig
'van vorm ; hij had een' haviks -neus , en geven der zee ontstaat uit de tegenwoordig
diep liggende , levendige, sprekende oogen;
ontbonden dierlijke stoffen. CANTON-heidvan
kortom , zijn voorkomen was innemend ,overleed den 22 Maart 1172. Er bestaat van
en zijne inborst beminnelijk. Ongemeene dezen uitstekenden natuurkenner eene lebevalligheid is het kenmerk zijner kunst- vensbeschrijving door zijn' zoon , in de
werken , onder welke men onderscheidene Biographia Britannica van KIPPIS , en verkort
fraaije graftomben telt , alsmede de Beel. in de Mathematical dictionary van HUTTON.
VANNI FERRARI.

-
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CANUT--CARA.

CANUT II, (DE GROOTE), koning der dermaal bleek zijn moed in het bestoken
Noormannen , thans bekend onder den der vijandelijke batterijën. Bij de landing
naam van Denen , Noorwegers en Zweden, der Engelschen en Russen in Noord-Holvoltooide het werk van zijn' vader SWEYN land, in 1799 , viel het Nederlandsche
of SVENO, om de nakomelingschap van eskader , onder den vice- admiraal STORY,
EGBERT van den Engelschen troon te bonop de reede van Texel en in den Vlieter,
zen. Hij regeerde het land omtrent twin- den vijand in handen , en ook VAN DE
tig jaren in vrede (1017-1036) . Van al CAPELLEN werd in Engeland opgebragt.
zijne bezittingen koos hij Engeland tot
De omwenteling van November 1813 ,
zijn, gewoon verblijf. Hij stierf te Sha ftes- welke Nederland van bet Fransche dwangbury , en werd te Winchester , de gewone juk bevrijdde , bragt ook VAN DE CAPELLEN
begraafplaats der Saksische koningen , be- in het Vaderland terug.. De souvereine
graven. CANUT , ontzaggelijk in den oor vorst benoemde hem tot vice- admiraal.
tijd van vrede menschlievend,-log,wasin Twee jaren later (1815) , vertrouwde men
zachtmoedig en godvruchtig ; hij won de hem het opperbevel over het eskader in
toegenegenheid zijner - onderdanen en de de' Middellandsche Zee. In deze hoedanig algemeene achting van vreemdelingen. De beid hielp hij de Engelschen , onder aan
admiraal EXMOUTH , de-voeringad
kleine fraaije geschiedenis van de beschaming zijner hovelingen , die hem vleiden stad Algiers bombarderen. Onze vice-adook over de zee te kunnen gebieden , (een miraal gaf hier de ondubbelzinnigste blij
voorval dat niet betwijfeld kan worden , ken van groote persoonlijke dapperheid en
wijl het in eenige der oudste en beste schrander beleid. Het werd bier op nieuw
Engelsche kronijken vermeld staat) , maakt bevestigd , dat de Nederlandsche zeelieden,
zijn' naam en zijne deugd bij de Engel- door goede officieren aangevoerd, nog geensschen en andere volken meer bekend, zins van den heldengeest onzer DE RUITERS
dan al de lofspraken der kronijkscbrijvers , en TROMPEN zijn ontaard. De Engelsche reof zijne vrome daden op zijne reis naar gering , de betoonde dapperheid van het
Rome verrigt , en de stichting der beide Nederlandsch eskader op pi-ijs stellende ,
kloosters van Saint Bennet, van Holme en benoemde deszelfs kloekhartigen aanvoer
commandeur der Bath's -orde. Het-derto
Saint Edmunds Bury.
buis der Gemeente bood hem openlijk den
(Penny Cyclopaedia).
CAPELLEN, (THEODORIIS FREDE- dank der Engelsche natie aan , eene eer
RIC U S Baron YAN DE), vice- admiraal der welke nog nimmer aan eenen vreemden
Nederlanden , grootkruis der militaire Wil- zee- officier was- te beurt gevallen , en de
lems -orde , trad , in den jare 1772 , als hertog van Clarence , groot - admiraal van
aspirant in dienst der Republiek, en deed Engeland , liet hem door den Nederlandin dit en de beide- volgende jaren eene schen afgezant eenen eeredegen overhan
reis naar de Middellandsche Zee , alsmede
maand Augustus 1822 , werd-digen.I
eenen kruistogt in de Noordzee en het VAN DE CAPELLEN tot hofmaarschalk van
Kanaal. In deze hoedanigheid diende hij het huis van den prins VAN ORANJE benog drie jaren , woonde vervolgens ver- noemd ; bij stierf in deze waardigheid in
scheidene kruistogten hij op de Afrikaan de maand April 1824. (Zie : Biographie du
kust , en werd in 1778 benoemd tot-sche Royaume des Pays-Bas, ancienne ei moluitenant. Vooral onderscheidde hij zich derne) .
in een gevecht , dat het fregat den Briel,
CARACALLA , (MARCUS AURELIUS
kapitein ooRTVUIS , in de maand Junij 1781 ANTONINUS) , een Romeinsch keizer, de
leverde aan het Engelsche fregat the Cres- zoon van SEPTIMUS SEVERUS, werd 188 jacent, kapitein" PAKENHAM , die , na eenen ren na CHRISTUS te Lyon geboren. Gemeen
zijnen broeder , GETA , volgde-schapelijkmt
hardnekkigen strijd , zich gedwongen zag
de vlag te strijken. De dapperheid, welke hij zijnen vader óp in het jaar 211. Hij
VAN DE CAPELLEN bij deze gelegenheid ten was een monster van wreedheid -- vertoon spreidde , verwierf hem , kort daarna moordde zijnen broeder in de armen hun
moeder JULIA , liet duizenden Alexan--ner
(1782) , den rang van kapitein , en tevens
het bevel over de Ceres. Vervolgens wer- driërs ter dood brengen , omdat zij den
den hem verscheidene kruistogten in het spot met hem hadden gedreven , en -beNoorden en op de Vlaamsche kusten , enz., ging. eene menigte andere gruweldaden.
opgedragen. In de jaren 1792 en 1793 Eindelijk echter werd hij op zijne beurt
voerde hij het bevel over eenige kanon in het jaar 21 7 vermoord door eenen sol.
Hollandsch-Diep , om-nerbotih daat JULIUS MARTIALIS. Hij had slechts zes
tegen het Fransche leger , onder den ge- jaren en twee maanden geregeerd.
(iáí. STUART , Romeinsche geschiedeneraal DUMOURIER , hetwelk Holland niet
-

,

Benen inval bedreigde, te handelen. An-

nissen).

CARAC--CARDANO.

CARACCI of CARRACCI, (ANNIBALE),
in 1560 te Bologne geboren , was de zoon
eens kleermakers , die hem aanvankelijk
voor zijn beroep opleidde. De knaap hierin
geenen lust hebbende , bestelde men hem
bij eenen goudsmid ; maar ook hier was
ANNIBALE niet op zijne plaats. Al zijne
gedachten speelden op de schilderkunst ;
al de muren werden met de zonderlingste
voorwerpen bekrabbeld. Zijn neef LUDOVICO
CAC.ACCI , die schilder was, in den knaap
een' grooten aanleg voor de kunst ontdekkende , gaf hem daarin het eerste onderrigt. Hij maakte snelle vorderingen.
Men verhaalt , dat hij zijnen vader op reis
vergezellende , zij eensklaps werden aan
beroofd , en de knaap het-gevaln
voorkomen dezer roovers zoo goed in zijn
geheugen . had geprent , dat hij uit het
hoofd hunne gelaatstrekken zoo sprekend
vist te schetsen , dat de regter. , bij wien
zijn vader eene klagt inleverde , daaruit
twee inwoners uit bet naburige dorp herkende. Men begaf zich derwaarts , en vader
en zoon kregen het geroofde terug. CARACCI werd een beroemd schilder. Zander
liet koloriet en de beoefening der natuur
te verwaarloozen , streefde hij vooral naar
juistheid van teekening en verhevenheid
van denkbeelden. De kardinaal ODOARDO
rARNESE ontbood hem naar Rome, om zijn
paleis met schilderstukken van zijne hand
op te luisteren. Hij ging derwaarts , ver
zijnen broeder AGOSTINO , mede-gezldvan
een verdienstelijk schilder. De galerij
van FARNESE hield ANNIBALE gedurende acht
jaren bezig ; doch voor al dezen arbeid
ontving hij slechts vijf honderd kroonen ,
een schraal loon , zegt LANZI te regt , voor
zulke uitstekende kunstwerken. ANNIBALE
stierf kort daarna (1609) van verdriet ,
en werd , volgens zijne begeerte , naast
aAr1IAëL begraven. Zijn broeder AGOSTINO
was reeds in 160°02 gestorven , en zijn
neef LUDOVICO leefde tot 1619.
(Dietionnaire historique de la jeunesse).
CARAMUEL DE LOBKOWITZ, (JUAN),
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der aantrekkelijkheid gehad te hebben dan
de bisschops-staf ; hij streed in de Neder
en hielp Praag tegen de Zweden-lande,
verdedigen. Hij stierf in 1682 in zijn bisdom van Vigevano in het Milaneesche. CARAMUEL schreef omtrent drie honderd werken over verschillende onderwerpen. Men
zeide van hem , dat hij acht deelen vernuft , vijf deelen welsprekendheid en slechts
twee deelen oordeel bezat.
(Dictionnaire historique de la jeunesse;
Dictionary of Biography).
CARAVAGGIO, (MICHAEL ANGELO
AMERIGHI DA) , werd omstreeks het jaar

1569 te Caravaggio, in het Milaneesche ,
geboren. Zijn vader een behoeftig metselaar zijnde , oefende CARAVAGGIO zich
zonder meester in de schilderkunst , waarin
hij weldra uitmuntte. Zijn koloriet vooral
is voortreffelijk. Onder zijne talrijke navolgers is geen enkele slechte kolorist.
GUF.RCINO en GUIDO en zelfs ANNIBALE CA
RACCI hadden te dezen opzigte veel aan
hem te danken. Onder zijne beste werken
telt men de begrafenis van cuRISTUS, welke
zich thans te Parijs bevindt , en op hare
oorspronkelijke plaats (in de Chiesa Nuova)
de altaarstukken van BAROCCIO , GUIDO en
RUBENS overschaduwde. CARAVAGGIO was
van een' twistzieken aard. Met een' zijner medgezellen onder het spel in twist.
geraakt , doodde hij hem , en vlood naar
Napels , waar hij , met een' persoon van
rang op nieuw in onmin geraakt , in de
gevangenis werd geworpen. Schoon hij
naar Sicilië ontsnapte , vervolgde hem de
wraak ; hij werd door eenige gewapende
mannen aangevallen , die hem deerlijk
wondden en misvormden. Zijne vrienden
voor hem van den paus vergiffenis ver
hebbende , scheepte hij zich in-worven
naar Rome , doch aan wal stappende ,
werd hij door misverstand in hechtenis
genomen. En toen hij werd losgelaten ,
kon hij het schip , hetwelk al zijn ver
aan boord had , niet terug vinden.-mogen
Uitgeput van vermoeijenis, bezwijkende
onder de hette, gedreven door angst en
gefolterd door de ongenezene wonden ,
bezweek hij te Porta Ercole , in het jaar
1609 , in den ouderdom van veertig jaren.
(BALDINUCCI , Levens der schilders).
CARDANO , (GERONI310 ) , was een beroemd Italiaansch wiskunstenaar , genees
wijsgeer. Om een omstandig-kundige
verhaal van het leven en de schriften van.
deze zonderlinge vereeniging van vernuft
en dwaasheid te geven , zou eene grootn
ruimte vorderen ; wij kunnen derhalve
slechts het een en ander aanstippen. GERONIMO CARDANO werd in den herfst van het,

een'Spaansch wiskunstenaar en godgeleerde,
den 23 Mei 1606 te Madrid geboren , beoefende van zijne vroegste jeugd de wis.
en sterrekunde niet zulk eenen volharden den ijver , dat hij reeds op den ouderdom
van achttien jaren een werk over de bewegingen der planeten uitgaf. Ook schreef
hij in het Latijn rekentafels over den da
planeten , alsmede-gelijkschnopdr
Bene verkorte spraakkunst voor de jeugd.
Hij studeerde te Salamanca en dlcala. Hij
werd achtervolgens abt van Melrose en van
Disemburg , en bisschop van Missy , Koningsgralz , Campana en Vigevano. De
degen schijnt echter voor hem niet min- jaar 1501 te Pavia geboren - zijn vader
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vas geneesheer - en advocaat te Milaa,
te Pavia , en werd i
I552 door den aartsbisschop van St. A;
dries uitgenoodigd naar Schotland over 1
komen , om hem in zijne kwijnende ziekt
bij te staan. CARDANO had het geluk de
aartsbisschop te genezen. Op zijne thuis
reize bezocht hij Londen , en werd aa
EDUARD VI voorgesteld. Schoon CARDAN
den jeugdigen vorst een lang leven vool
spelde , , stierf deze echter reeds het vol
geode jaar. -Dit was de eenige keer niet
dat CARIDANO's voorspellingen werden, gelo
genstraft ; niettemin ging hij - voort om di
gegrondheid der sterrewigchelarij te ver
ledigen. Hij stierf na den -1 October
1576 , doch op welken dag weet mei
niet. Hij was te Rome lid van het collo
gie der geneesheeren_,• en, had eene jaar
wedde van den paus. Sommigen willen
CARDANG studeerde

dat bij zich heeft laten dood hongeren

ten einde de astrologische berekening var
den tijd zijns overlijdens niet met de daad
te weêrspreken. CARDANO was ongelekki1
in zijne eigene familie , bestaande in twee
zonen en 'eene dochter. De oudste ver
-zijne vrouw , en werd , getegtelijk-giftde
ter dood gebragt ;- de jongste gedroeg zich
zoo losbandig, dat bij door zijn' vader
werd onterfd ; doch volgens CARDANO'S eigene
getuigenis , gaf de dochter hem nooit eenig
verdriet , dan de uitkeerin'g van haar huwelijksgoed. Volgens de levensbeschrijving , • welke hij van zich zelven heeft
gegeven , was hij een man zonder grond
een- hatelijk karakter, al-beginslva
is het , dat wij alles als te sterk gekleurd
aannemen. Sprekende over zijn werk over
de redekunst (in -zeven dagen geschreven.,
doch ter naauwernood door -iemand in een
jaar te verstaan) , zegt hij, dat dit boek
geen letter te veel of te weinig bevat ,
en hij geboren is , om de wereld , van vele

zou ; en 4o. dat de nagels zijner vingers
hem dit insgelijks te kennen gaven.
Het zou de moeite niet waard zijn deze
bijzonderheden aan te stippen , indien
CARDANO een gewoon mensch geweest ware.
Zijne talenten en geleerdheid waren bui
inzonderheid voor den tijd,-tengm.,
in welken hij leefde. In de algebra deed
hij eenige ontdekkingen , welke zijnen naam
aan deze wetenschap onafscheidelijk hebben verbonden. Hij zegt zelf, dat hij 126
boeken heeft laten drukken , dat hij er
nog 40 anderen heeft 'geschreven , en dat
60 auteurs ' zijne werken hebben . aangehaold. 'De werken van CASDANO zijn bij
onder den titel van BIERO--envrzamld
N'YMI CARDANI,
SPONII•, Lyon

Opera omnia, curd

CAROLI

1663 , in tien deden, folio.

De Viel propria ; G. NAUD REUS,
Judicium de CARDANO ; BAYLE , Dictionnaire ; TEISSIER , Eloges des hommes
savans , t. IV , p. 97) .

(H. CARD.

VARDONNE, (DENNIS LOMINIOUE) ,

een voortreffelijk orientalist , werd in 1720
te' Pars geboren. Op den ouderdom van
negen' jaren 'ging lij naar Konstantinopel ,
waar hij twintig jaren bleef, en eene
grondige kennis- der Oostersche talen ; ze
gewoonten en gebruiken verwierf.-den',
Naar Parijs terug gekeerd , werd hij tolk
koninklijk censor-;ecrtaisdkong,

%n bibliothekaris , en professor in de 'Perdsche en Turksche talen aan het Koninkijk Collegie. Hij stierf in 1 783. CARDONNE
;af in 't licht eene . Geschiedenis van Afrika
m Spanje onder de Arabische heerschappij,
m Mengelingen uit de Oostersche Lettercunde. Hij vervolgde de vertaling der
)ude Vertellingen en Fabelen van BIDPAY,
velke GALLAND begonnen had.
,

dwalingen te bevrijden. Hij schaamt zich
niet er openlijk voor uit te komen, dat
hij zijn grootst genoegen vond , om in
den omgang juist datgene te zeggen , wat
hij wist dat zijnen toehoorders het onaangenaamst was ; hij verzekert , dat hij in
den tijd van vier en twintig uren , uit
Bene uitgave van APULEJUS , Grieksch , Latijn , Fransen en Spaansch 'heeft geleerd;
dat hij iemand , die bedriegelijk speelde,
met eene dolk in het aanzigt wondde , en
meer dergelijke fraaijigheden. Ook beweerde hij vier gaven te bezitten. 1. het
vermogen` 'om zijne ziel uit het ligchaam
te drijven ; 2°. het vermogen om alles
wat hij verkoos met zijne oogera te zien,
« oculis , non vi menus. » 3°. Dat zijne
droomen hem bestendig en bij elke gele

(Dictionary of Biography).
CARLOS , (Don) , zoon van PIIILIPPUS II,
toning van Spanje , werd den 8 Januarij
.545 te Valladolid geboren. Toen hij nog
lechts tien jaren oud was , luisterde hij
net veel belangstelling naar , de bijzondereden van de oorlogen , de nederlagen en
egepralen , ' die onder de roemrijke règeing van KAREL V hadden plaats gehad.
►e keizer hierover verrukt , zeide hem :
: Welnu , mijn zoon ! wat dunkt u van
mijne avonturen ? » — « Ik vind alles
lofwaardig , ' antwoordde de jeugdige
rins , « er is slechts één ding , dat ik u
niet vergeven kan , namelijk , dat gij
voor MAURITS uit Inspruck gevlugt zijt. » —
Maar daar was geene keus , ik werd verrast. » -- « Ik zou niet gevlugt zijn. » —
Dan had ik mij moeten laten gevangen
nemen , eene onvoorzigtigheid , die mij
nog meer tot schande zou gestrekt heb-

voorspelden , wat hem gebeuren:-genhid'

ben. » --- «-Wat -mij aangaat , ik zou'
-

CARMAGNOLA.,
« niet gevlugt zijn. -o — « Zeg mij dan,
« wat gij in een dergelijk geval .zoudt ge« daan hebben , en om u het antwoord
« gemakkelijk te maken , wat zoudt gij
« thans doen , wanneer ik een dertigtal
«edeljonkers op u afzond ? o — << Wat ik
« doen zou ? Ik zou ten minste niet de
«vlugt nemen. » De keizer , verrukt over
zulk eene zeldzame standvastigheid , om
zijnen kleinzoon teederlijk. In 1560-helsd
werd Don CARLOS te Toledo door PHILIP
erfgenaam zijner kroon-PusIplegtio
verklaardl. lion ~A1~LOS was de Nederlanders , zeer genegen ., en leurcIe steeds de
strenge maatregelen zijns vaders te , hunzien opzigte openlijk af. En toen de bloed
ALVA tot landvoogd. der Nederlan--dorstige
de n. was • benoemd , en van hem afscheid
kwam nemen , viel hij hem met eene
dolk aan , en zou hem hebben vermoord,
zoo men niet _tijdig tot ontzet ware toegeschoten . FHILIPPUS , weduwnaar geworden , huwde prinses ELIZZABETII , dochter
van HENDRIK II , koning van Frankrijk,
die aan Don CARLOS. verloofd was Kort
daarop in 1568 werd , Don, CARLOS des
nachts..van het bed ,geligt .en in de gevangeniss geworpen. `Vat er verder , van
hem geworden is , weet niemand. Dat de
u ntmenschte koning hem van het leven
,

,

beroofd heeft , hieraan twijfelt bijkans nieiiand . .

(D,ietionnaire historique de la jeunesse).
. 1&R'MAGMQL4,, (FRAeCESCO BDS"

SONE D[) , werd omstreeks het jaar 1390
te Carmagnola , , eene -stad. , in Piëmont .
van arme ouders geboren. Hij was, in
zijne jeugd zwijnenhoeder , doch voegde
zich vroegtijdig bij de bende van FACINO
CARE;, een' beroemd condottiere van dien
tijd. ,, es in dienst van de VISCONTI's , hertogen; van Milaan (1). Toen hij in rang
opidoit , nam hij den naam van ; CARMAGxi~ aan , naar de plaats, zijner geboorte,
Na • den dood van F.,CINO , benoemde hem
FILIPPO_ MARIA VISCONTI, als eene belooning
zijner dapperheid en bewezene diensten ,
tot opperbevelhebber . CARMAGNOLA was de
hoofdbewerker , dat t~ ILII'Ptro MtRia, den hertogelijken troon ? van Milaan besteeg , en
vervolgens vergrootte hij ' zijn gebied met
Piacenza , Brescia , Bergamo en andere
steden . FILIPPO MARIA verhief hem tot
graaf van Castelnuovo , -gaf hem zijne nicht
ANTONIETTA VISCONTI ten .hu we lijk , en benoemde hem tot gouverneur van Genua.

,

(1) Condoit'ieri waren op het einde der middel eeuwen in Italië aanvoerders van krijgshenden , die
degenen dienden., die hen het meest wilden of konden betalen. Onder de beroemdste Condottieri behoort onder anderen FRANczsco sroa2A , die zich tot
hertog van Milaas, "opwierp.
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In 1424 besloot FILI'PPO MARiA , die wantrouwend van aard was , en naar de inblazingen zijner hovelingen had geluisterd,
CARMAGNOLA van zijne waardigheid te ontzetten . CARMAGNOLA begaf zich naar den
hertog , om zich te verontschuldigen ; doch
deze weigerde hem gehoor , waarop hij
zich met eenige getrouwe makkers ver
na eenig omzwerven , te-wijder,n
Treviso , op het Venetiaansch grondgebied
aankwam , werwaarts de hertog een' gehuurden moordenaar zond , om hem van
het leven te. berooven. De aanslag mis
. CARMAGNOLA ging nu naar Venetië,-lukte
en kwam aldaar in Februari] 1425 aan.
De , senaat van Venetië, den hertog in
Januarij 1426 den oorlog verklaard hebbende , benoemde CARMAGNOLA tot kapiteingeneraal. Hij versloeg de troepen van den
hertog , en veroverde de provincie Brescia,
welke bij de republiek van Venetië werd
ingelijfd. In 14^7 overwon hij bij Illaclodio andermaal de hertogelijke troepen,

aangevoerd door SFORZA , PERGOLA , PICCININ4

en TORELLO, allen. beroemde Condottieri
van , dien- . tijd.. Na den slag stelden de
krijgslieden van CARMAGNOLA al de gevangenen: in vrijheid , zoo als dit het heer
gebruik was onder de Italiaansche-schend
Condottieri. Zij deden zulks , omdat zij
niet gaarne al . hunne tegenpartijders ver
zagen , uit vreeze , dat de oorlog-delg
te spoedig geëindigd zoude zijn. De Vene•
tiaatlsche commissarissen , die het leger
vergezelden , wilden zich hiertegen ver
doch CARMAGNOLA handhaafde de-zetn,
regten zijner dapperen. In .1428 kwam de
vrede tusschen Venetië en den hertog tot
tot, stand , maar in 1431 brak de oorlog
andermaal uit. CARMAGNOLA weder het opperbevel , over het Venetiaansche leger bekomende , was ditmaal, ongelukkig in al
zijne ondernemingen. Men verdacht hem
van verraad , en lokte hem met vleijende
brieven naar Venetië onder schijn van hem
over het sluiten van den vrede te willen
raadplegen. Zoodra hij aldaar was aangekomen , werd hij gevangen genomen , op
de pijnbank gelegd en ter dood veroordeeld. Zijne grootste misdaad schijnt echter
bestaan te hebben in de onvoorzigtige uit
dat de meeste Venetiaansche-druking,
1Vóbili dapper waren in tijd van vrede
en lafhartig in den oorlog. Op den 5 Mei
1432. werd CARMAGNOLA , den mond met
een' bal toegestopt , naar de Piazetta van
St. Markus gevoerd , en aldaar tusschen
twee pilaren onthoofd. Zijne goederen werden ten voordeele van den staat verbeurd
verklaard.
(MANzoNI , Notizie Storiche in zijn drama
Il Conic di Carmagnola).
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CARHATH, (HAMDAY • IBN ALF.

einde te verhoeden , ' dat de zeden' der

SCHAT) , was in de negende eeuw de stichter eener Arabische secte -, die met de
leer van MAHOMED openlijk den spot dreef.
Hij leerde de gemeenschap van goederen
en vrouwen , verwierp alle openbaring,
het bidden , vasten , het uitreiken van aalmoezen , en gaf aan de gevaarlijkste hartstogten den ruimen teugel. De tijd en de
wijze van zijnen dood vinden wij niet
stellig vernield. In het Woordenboek der
Zamenleving wordt echter gezegd , dat hij
viel als het slagtoffer der wraak van, het opperuoofd der ismaëliten , onder welke hij
behoord had.
(Dictionary of Biography).

Romeinsehe jeugd er niet bij - leden. CARNEADES stierf in den hoogen• ouderdom van
negentig jaren ; echter had hij zich dik
'kortstondigheid ívan het men--wijlsoverd
schelijk leven beklaagd. Niet zelden offerde
hij zijn persoonlijk , gemak en . eene wel
ijver zijner-voeglijkdnpáae
geliefkoosde bezigheden ; soms vergat hij,
den maaltijd ;' en gunde zich den tijd niet
om zich te karnen , enz. Voordat hij
begon te redetwisten ,' hetgeen hij dikwijls
deed met 'citaysiprus den stoïcyn , ' wekte
hij zijnen geest 'op door middel van nies
-kruid.'

een Fransch dichter ,
werd • den 25 . Augustus 1717 te Pars geboren , alwaar hij den 26 December 1806
overleed. Hij schreef verscheidene werken , doch is het _meest beroemd door
zijne .Proverbès dramatiques, kleine tooieelstukken , zonder kunstige verwikkeling
of..behoorlijke ontknoping ; het zijn eene
reeks van dramatische tooneelen. Zoo zij
minder ligtzinnig waren ,. zouden zij zeer
bruikbaar zijn voor vertooning - in gezel
Onderscheidene tooneeldichters-schapen.
hebben 'uit deze rijke bron. geput. De
Proverbes dramat7ques beslaan .10 'deelen ,
Parys 1768-1811 , welke in 1822 in
vier deelen zijn' herdrukt. ,CARMONTELLE
schilderde niet minder vlug dan hij schreef.
Vooral had bij een bijzonder talent voor
liet schilderen van transparanten , die
eene reeks van voorstellingen vertoondeh';
zij waren honderd tot honderd . zestig voeten lang , en konden allengs worden afgerold. Ook portretteerde hij bijkans alle
beroemde personen van zijnen tijd. .
(Conversations-Lexicon). '
I& OARNEADES, een beroemd, 'Grieksch
wijsgeer , geboren te. Cyrene in Afrika,
werd waarschijnlijk 'omstreeks het jaar 214
v. c. geboren ; hij was de stichter van de
derde wijsgeerige school , de Nieuwe Academie geheeten. CARNEADES beweerde; dat,
daar, de zinnen en het verstand- ons dikwij ls bedriegen , niets wat wij door - middel derzelve leeren , zeker kan zijn.; dat
het hoogste punt dat wij kunnen bereiken , groote waarschijnlijkheid' is , en de
waarschijnlijkheid , onderscheidene graden
heeft. De Atheners zonden hem 'met
DIOGENES en CRITOLAUS naar Rome,_ 'om
de vrijstelling eener geldboete te ver
Gedurende dit. gezantschap spreidde-krijgen.
GARNEADES ZOO veel welsprekendheid ten
toon , in bet beschouwen dezer zaak van
de beide kanten , dat bij het volk boeide,
en c4TO bij den senaat aandrong , deze
Grieksche wijsgeer weg te zenden , ten
CARifONTELL E ,

,

,

(biOG: LIERT.
NEADES).'

Het Leven van

GAR-

CARNOT , (LAZARE NICOLAS ''MA»-

GITÉ RIT B) , 'een vermaard , Fratísch; wiskunstenaar , vesf ingbouwkssndige en diehtery
werd den` 13 Mei} 1753 • te 'Noiay in Bourgondië van burger ouders geboren. In
1771 werd hij , bij de genie geplaatst , en
toen. -de omwenteling ' uitb ak, stond hij
bekend als een kundig officier, die bij de
Academie van- Dyon - den pzijs had behaald
met eene lofrede 0p :vAcBAN , en voo`rdeelige aanbiedingen , om in Pruissische dienst
te treden , afgeslagen. In 1791. werd hij
tot 'lid ' der wetgevende vergadering benoemd , en was een dergenen , die voor
den dood van LODEWIJK XVI stemden.
Voor het overige verscifijnt zijn ''naam niet
in, de bloedige tooiiëelen , w elkt' de Fransche Omwenteling zoo dikwerf heeft vertoond: Het'luisterrijkste tijdperk (in krijgskondigen zin) 'der republiek was toen
CARNOT het departement van' oorlog waar
dat men van hem zeide : it a-nam,zo:
organisé la vietoire. In- 1797 "vingtte bij
naar Duitschland , wijl' men ' *tem' voo r -koningsgezind uitkreet. Hij gaf een: verdei
digingsschrift uit, hetwelk in Pars= jveel
werd gelezen , en 'door de openbaarmaking der schanddaden zijner voormalige
ambtgenooten den val dezer stroode maan
Den bevorderde. ' In ' 1800 teruggekeerd ,
werd hij tot minister van oorlog benoemd ;
-doch weldra leide hij deze waardigheid
neder , wijl hij NAPOLEONS eerzuchtige
plannen afkeurde ; en trok zich in den
schoot zijner familie terug. CARNOT werd
echter den 9 Maart 1802 lid van het
Tribunaat , stemde tegen bet levenslange
consulaat , en was de Benige , die zijne
stem tegen de daarstelling der keizerlijke
waardigheid verhief. In 181 t vertrouwde
hem NAPOLRON het opperbevel le over de
stad Antwerpen , welke hij mett den moed
eens helds tegen den Engelschen generaal
GRAHAM en BERNADOTTF tot op de, overgave
,

-

-

'

.

van Parijs verdedigde; Bij -de terngkeering
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der BOURBONS in Frankrijk behield hij zijne De faam verkondigde nu allerwegen zijnen
titels en waardigheden, doch deelde , als roem , doch nu ontving hij bevel naar
strenge republikein , geenszins in de gunst Berlijn terug te keeren , en zijnen post als
van het hof. Gedurende de honderd dagen onderwijzer aan de academie aldaar weder
verhief hem NAPOLEON tot graaf en pair op te vatten. CARSTENS kon echter niet
van het rijk , en drong hem het ministerie besluiten den bakermat der schoone kunvan binnenlandsche zaken op , hetwelk sten te verlaten ; hij bleef te Rome , en
CARNOT met zijne gewone regtschapenheid
schilderde eene reeks van vier en twintig
waarnam. Na den tweeden val van NAPO- onderwerpen uit PINDABUS, ORPIIEUS en APOLLEON , begaf hij zich naar Warschau en
LONIUS RHODIUS , die allen betrekking hadvervolgens naar Maagdenburg , alwaar hij den op den togt der Argonauten. Hij was
den 3 Augustus 1823 overleed. Onder de voornemens deze reeks zelf te etsen ; doch
talrijke werken van CARNOT noemen wij in den herfst van 1797 werd hij door
Réfléxions sur la inétaphysique dit calcul Bene ernstige ziekte aangetast , welke gein finitésimal ; Géométrie de position ; De la volgd werd door sluipkoortsen en eenen
défense des places fortes ; en Exposé de hardnekkigen hoest. Hij verzwakte door
la conduite politique de CARNOT depuis Ie dit alles dermate , dat hij dagelijks slechts
1 Juillet 1814. Ook als dichter verwierf bij korte tusschenpoozen liet penseel kon
hij zich eenen naam door zijn kluchtig gebruiken. Nog weinige uren vóór zijn'
heldendicht Don Quichotte. Na zijnen dood dood sprak hij met zijn' vriend FERNOW
verschenen de Mémoires historiques et mi- over een mythologisch onderwerp , dat
litaires sur CARNOT.
hem voor den geest was gekomen. Ilij
stierf den 25 Mei 1798 , in den ouderdom
(KORTE's Leben CARROT'S ; Correspondance
de NAPOLEON BONAPARTE avec le comte van vijf en veertig jaren. Onder zijne
beste werken , behalve de opgenoemde ,
CARNOT).
CARSTENS , (ASMUS JAH.OB) , een der behoort de Val der Engelen , een grout
merkwaardigste schilders van den nieuwe- schilderstuk , waarop omtrent 200 figuren
ren tijd , werd den 10 Mei 1754 te St. voorkomen , en zijn Bezoek der ArgonanlJurgen bij Sleeswijk geboren. Zijn vader ten b ij CHIRO. Na CARSTENS' dood heeft
was een molenaar , doch zijne moeder de KOCII zijne onderwerpen uit den togt der
dochter van eenen advokaat , die hem eene Argonauten in het koper geblagt. De wergoede opvoeding gaf. Hij verloor zijnen ken van CARSTENS bestaan grootendeels in
vader , toen hij nog slechts negen jaren teekeningen en schilderstukken in wateroud was , en werd naar Sleeswijk ter schole verw , die echter van zijnen klassieken
gezonden. Hier maakte hij geringe vor- geest de schoonste blijken dragen.
deringen , doch bezocht dagelijks de hoofd(Conversations-Lexion).
kerk , ten einde de schilderstukken van
CARTER , (ELIZABETH) , eene dame
JURIAN OVENS , een' leerling van REMBRANDT,
van uitstekende geleerdheid , was de dochaan te staren. Deze wonderen van het ter van Dr. NICIIOLAS CARTER , een' der
penseel bragten den jeugdigen knaap in zes leeraren van de Kathedrale kerk te
hooge verrukking , en zulke werken te Canterbury , waar zij den 16 December
kunnen voortbrengen , was voor hem het 1717 het eerste levenslicht aanschouede.
edelste streven van menschelijke eerzucht. Zij werd door haren vader opgevoed , en
Zijne moeder moedigde hem aan , maar verstond Hebreeuwsch , Arabisch, Griekscb,
zij ontviel hem kort daarna , en nu moest Latijn , Italiaansch , Portugeesch, I': anseh
hij , volgens de begeerte zijner voogden , en Duitsch. Vóórdat zij den ouderdom
den wijnhandel leeren. Intusschen han- van zeventien jaren had bereikt , verscheteerde CARSTENS meer het penseel dan de nen er verscheidene harer 'dichtproeven in
wijnflesschen , en begaf zich vijf jaren la- het Gentleman's Magazine , en verwierven
ter naar Koppenhagen , waar hij vrijen luide toejuichingen. In 1738 gaf zij eenibe
toegang kreeg tot het Koninklijk Museum dichtstukken uit , welke gevolgd werden
van schilderijën , en de verzamelingen van door Bene vertaling van CROUZAS' aanafgietsels en antieken. Na vele weder
merkingen op de Essay on Man van POPE,
gelukte het hem onderwijzer-wardighen en ALGAROTTI'9 verklaring van de wijs bete worden aan de schilder- academie te geerte van NEWTON voor vrouwen. Ilai e
Berlijn , en spoedig daarop van den ko- vertaling van EPICTETES verscheen in 1758 ,
ning van Pruissen eene jaarlijksche toelage en een nieuwe dichtbundel in 1762. Zij
te bekomen , ten einde Rome te bezoeken. stond in naauwe vriendschap met JoHNsoN,
In 1795 opende hij aldaar eene tentoon
Dr. SECKER , den graaf van Bath , Mevr.
meestal-stelingvafchdruken, MONTAGUE en bijkans alle geleerde mannen
onderwerpen uit de fabelleer , waarvan van dien tijd. De koningin van Engeland
de meeste vroeger nooit waren behandeld. en andere leden der koninklijke familie
I.
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onderhielden zich dikwijls met haar. Dr,.
JOHNSON verklaart , dat hij nooit iemand
heeft aangetroffen , die meer dan zij in
het Grieksch bedreven was. Deze geleerde
dame is nimmer gehuwd geweest.. Zij
bereikte den hoogen ouderdom van negen
en tachtig jaren , zijnde den 19 Februarij
1806 gestorven. Als geleerde vrouw is
zij zelden geëvenaard ; doch als dichteres
neemt zij geene hooge vlugt ; zij is echter
sierlijk en bevallig.
(PENNINGTON ' S

Mémoirs.)

een bekwaam
Engelsch zeeó0icier , die het bevel voerde
over de Zwaluw , welke den 22 Augustus
1766 op eene ontdekkings -reis naar de
Zuidzee uitzeilde , onder bevel van kapitein WALLIS , die zich op den Dolfijn bevond. De Zwaluw een slechte zeiler
zijnde, konden de beide schepen moeijelijk bij elkander blijven , en verloren
elkander eindelijk door eene frissche koelte
geheel uit het oog. De reis van kapitein
CARTERET moet derhalve als eene afzonder
expeditie beschouwd worden , welke-lijke
-onderscheidene belangrijke ,ontdekkingen
tot uitkomst had. Bij kwam den 20 Februarij 1769 , na eene afwezigheid van
twee en een half jaar, in Engeland terug.
Men vindt een verhaal zijner reis in de
inleiding van kapitein cooK's eerste reis,
CARTERET , (PRILIP) ,

door Dr.

HAwKSw oRTH.
(Zie: DESCARTES).

CARTESIUS.

CARTWRIGHT , (EDMU D) , werd den
24 April 1l43 te Marnham in het graaf
Nottingham geboren. Hij was van-schap
eene oude en hoogst eerwaardige familie,
welke om hare verknochtheid aan KAREL I
veel had uitgestaan. EDMUND CARTWRIGHT

ontving zijn eerste onderwijs te Wakefield,
en studeerde vervolgens in de godgeleerdheid aan de hoogeschool van Oxford. Hij
werd predikant te Brampton , bij Chesterfield , en daarna te Goadby-Marwood in
het graafschap Leicester. Hij vervaardigde,
op jeugdigen ouderdom , eenige dichtstuk ken , waarvan er sommige nameloos in
't licht verschenen. In 1770 gaf hij onder
zijn' eigen naam eene dichterlijke legende
uit , getiteld Arminia and Elvira , welke
gunstig ontvangen werd , en verscheidene
uitgaven vereischte. Ook schreef hij de
Prince of Peace en Sonnetten op ver
mannen. Gedurende een' geruimen-marde
tijd leverde hij onderscheidene belangrijke
bijdragen in Monthly Review. Daarenboven
werden de pligten van zijn beroep afgewisseld door letterkundige briefwisselingen
met onderscheidene uitstekende geleerden.
In den zomer van 1784 ontmoette hij,
op een bezoek te Matlock , eenige beaten
van Manchester , wier gesprek over het

werktuigelijk weven liep. Tot dus verre
was Dr. CARTWJIIGHT's aandacht nimmer
op werktuigelijke uitvindingen gevestigd
geweest ; doch , schoon hij reeds veertig
jaren oud was , werkte dit onderwerp
sterk op zijnen geest , dat hij weldra . do
eerste weefmachine had zamengesteld ,
welke , hoewel aanvankelijk onvolkomen,
spoedig aanmerkelijke verbeteringen onderging. De invoering dezer weefmachine
had aanvankelijk tegen de vooroordeelen
der fabrikanten en werklieden beide te
worstelen ; en een molen die 500 weefmachines bevatte,, werd uit moedwil in
den -brand gestoken. In 1813 waren er
in het Vereenigd Koningrijk niet meer
dan , 2300 weefmachines. Ook leverde de
machine aanvankelijk naauwelijks zoo veel
werk als een enkele arbeider. Volgens
een verslag van het parlement , bedroeg
in 1836 het aantal weefmachines in het
Vereenigd Koningrijk als volgt : Engeland,

zoo

95,975 ; Wallis, 1.939; Schotland 17,721 ;
Ierland , 1516 ; te zamen , '117,151. In
April 17 90 kreeg Dr. CARTWRIGHT een

octrooi voor can werktuig om wol te
kammen , hetwelk nog door negen andere
octrooijen van verschillenden aard werd
gevolgd. In 1807 leverden eenige voorname katoenspinners een vertoogschrift in
bij de regering , ten behoeve van Dr. CARTWRIGHT , die tot dus verre van zijn vin
weinig vruchten had geplukt.-dingrjktale
Ook zelf wendde hij zich niet een ver
aan de regering , om zijne aan--zoekschrift
spraak op vergoeding te doen gelden , en
dit had het gevolg , dat het parlement van
1809 hem 10,000 pond sterling toestond
voor de goede diensten , aan de natie door
het uitvinden zijner weefmachine bewezen.
Deze som bedroeg echter nog niet hetgeen hij aan zijne ontwerpen had te koste
gelegd , doch zij stelde hem in staat , om
de overige dagen zijns levens in rust en
welstand te slijten. Hij stierf den 30 October 1823 , in het een en tachtigste jaar
zijns ouderdoms.
(The life and correspondence of CARTWRIGHT) .
CASAS , (BARTOLOMEO DE LAS) ,

werd in 1474 te Sevilla van een adellijk
geslacht geboren. Toen hij omtrent twintig , jaren oud was , vergezelde hij zijnen
vader , die met COLUMBUS op diens tweede
reis naar de West -Indiën voer. Naar Spanje
terug gekeerd , omhelsde hij den geestelijken stand. Eenige jaren later kwam hij
weder op Hispaniola , waar de Indiaansche
bevolking door de Spanjaarden op de
wreedste wijze werd verdrukt. Door het
stelsel van repartimientos, bekrachtigd
door koning FERDINAND van Arragon , en
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door den gouverneur ALBUQUERQUE teu zwarigheid , om de volkplantingen zonder
strengste in werking gebragt , werden de de repartirnientos aan te kweeken , het
ongelukkige inboorlingen gelijk het vee in groote struikelblok was , wil men , dat
kudden van eenige honderden verdeeld, LAS GASAS de aanmerking zou gemaakt
en aan de meestbiedenden verkocht , of hebben , dat de Afrikaansche Zwarten , die
weggeschonken aan hovelingen en andere reeds in de Wesi-Indiën waren ingevoerd,
aanzienlijke Spanjaarden , die hen door een sterker menschenras zijnde dan de
zaakgelastigden aan de volkplanters voor Indianen , voor dezen in de plaats kongroote sommen afstonden. De sterfte werd den gesteld worden. Deze bewering is
onder deze rampzalige wezens zoo gewel- echter zonder grond , en berust alleen
dig , dat van de 60,000 Indianen , die er op het gezag van HERRERA , die dertig jain 1508 op het eiland Hispaniola waren, ren na het overlijden van LAS CASAS
er in 1516 slechts 14,000 overbleven. schreef. De tijdgenooten van LAS CASAS,
LAS CASAS ziende , dat ALBUQUERQUE doof zelfs SEPULVEDA , een heftig tegenpartijder
bleef voor zijne vermaningen , zeilde naar van LAS CASAS) , zwijgen op dit punt. ZeSpanje , vroeg en verkreeg gehoor bij ker is het , (IIERRERA en na hem ROBERTFERDINAND , wien hij zulk een akelig tafe- SON erkennen het) , dat reeds in 1503
reel ophing van de droevige gevolgen der Negerslaven naar Amerika werden overgerepartimientos , dat 's - konings geweten bragt , en er in 1511, op last van koning
ontwaakte , en hij LAS GASAS beloofde de FERDINAND, velen zijn ingevoerd. De Portumisbruiken te verhelpen. Doch FERDINAND geezen schijnen de eerste geweest te zijn,
stierf spoedig hierop , en KAREL I , ge- die met zwarte slaven handel hebben gewoonlijk KAREL V genoemd , volgde hem dreven. Men bevond , dat één Neger zoo
op. De minister XIMENES , die Spanje bij veel werkte als vier Indianen. KAREL V
afwezigheid des jeugdigen konings regeer- verleende aan een' zijner Vlaámsche hovede , hoorde LAS CASAS waarschuwingen gun- lingen de vrijheid om 4000 Zwarten in
stig aan , en benoemde drie superinten- de West-Indiën in te voeren. De hoveling
denten uit de Hieronymiter geestelijken, verkocht deze vergunning aan eenige Geeene orde die in Spanje in hooge achting nueesche handelaren voor 25,000 dukastond , om zich naar de West-Indiën te ten , en van nu af begonnen de Genueebegeven , en de zaak op de plaats zelve zen den slavenhandel tusschen Afrika en de
te onderzoeken , met volmagt om de Nieuwe Wereld regelmatig te drijven. Doch
groote vraag , de vrijheid of slavernij der de prijs der Zwarten was zoo hoog , dat
Indianen , te beslissen. Iiij voegde hun weinige kolonisten zich er van konden
een' regtsgeleerde , zUAZO geheeten , toe, voorzien, zoodat de slavernij der Indianen
die als een bekwaam en regtschapen man aanhield , tot dat dit menschenras op do
te boek stond , alsmede LAS CASAS zelven, meeste eilanden was weggesmolten.
met den titel van Beschermer der Indianen.
LAS GASAS, niet in staat , om door
De commissie kwam in 1517 op Hispaniola mondelijke verdediging de bevrijding der
aan. Nadat de beide partijën , de volk- Indianen te bewerken , nam toevlugt tot
planters en de Dominikanen of vrienden de pen , en schreef : 1 o. Tratado sobre
der Indianen , gehoord waren , en de la materia de los Indios que se han hecho
physiéke en verstandelijke vermogens der esclavos por los Castellanos; 2o. Brevissima
inboorlingen onderzocht , verklaarden de relacion de la destruycion de las Indias
Hieronymieten , dat de Indianen niet wil occidentales por los Castellanos ; waarin
werken zonder daartoe genoodzaakt-den hij de gruweldaden verhaalt door de verte worden ; dat hunne verstandelijke ver- overaars gepleegd ; 3°. Reinedios por la
mogens veel minder waren dan die der re formacion de las Indias ; 4°. Treynta
Europeërs , en dat zij tot geene zedelijk - proposiciones pertenecientes al derecho que
held of godsdienst konden worden bewogen la y-glesia y los principes cristianos tiedan door gezag. Zij beslisten alzoo , dat nen sobre los In fieles , y el titulo que los
de repartimientos in stand zouden blijven, Reyes de Castilla tienen a las Indias occiten minste voor het tegenwoordige , tevens dentales. In deze laatste verhandeling ,
strenge bepalingen makende , dat de In- legt hij tot grondslag , dat de souvereiiiidianen door hunne meesters niet zouden teit door de Christen vorsten over de ontmishandeld worden. LAS CASAS met deze dekte landen uitgeoefend , alleen berust
beslissing geenszins tevreden , zeilde an- op de vergunning van den paus, welke
dermaal naar Spanje , om zich tot KAREL V ten doel had , om het Christendom onder
te wenden , die omtrent dezen tijd uit de de inboorlingen te verspreiden ; dat dit
Nederlanden kwam , om zijne Spaansche oppergezag derhalve van geestelijken en
staten te bezoeken. De vraag werd in evangelischen aard was , en de inboorlin .
, konings raad behandeld , en daar de gen in het bezit moesten blijven van
20x
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hunne vrijheid en hunne eigendommen,_
LAS CASAS zich op Si. Domingo (Hispaniola) neergezet hebbende , « was rusteloos
« om den Indianen het Evangelie te verkon« digen , en hunne onderdrukkers tot men« schelijkheid te vermanen. » In waarheid,
geheel zijn leven , gedurende eene halve
eeuw , kampte hij tegen de Spaansche
dwingelanden , en vertroostte de vervolgde
inboorlingen. Twaalf maal stak bij den
Oceaan over , om aan den voet des troons
de zaak der ongelukkige Indianen te bepleiten. LAS CASAS werd bisschop van
Chiapa , in het nieuw veroverde rijk van
Mexico , waar hij , gedurende eenige jaren , veel van de dweepzieke en gouddorstige Spanjaarden had te verduren. In
1551 legde hij zijne waardigheid neder,
keerde naar zijn vaderland terug, en stierf
in een klooster te Madrid in 1566. Hij
droeg onder de inboorlingen en Spanjaarden , in de Nieuwe Wereld , den naam
van Vader en Beschermer der Indianen.
Hij liet in handschrift na Historia general de las • Indias , waarin hij spreekt
over de ontdekking , verovering en de
opvolgende gebeurtenissen in de Nieuwe
Wereld tot op het jaar 1520. Dit werk
getuigt van zijne uitgebreide geleerdheid
en is van hooge waarde , wijl LAS CASAS
zijne feiten met oorspronkelijke stukken
staaft. MARMONTEL geeft in zijn' uitmun-

,

tenden roman Les Incas eene voortreffelijke karakterschildering van den belninnenswaardigen LAS CASAS.
(GRÉGOIRE , Apologie de B. DE LAS CASAS ;
NAVARETTE , Coleccion de los Viages y

Deseubrimientos cue hicieron por mar
.los Espanoles dec. , 2 deelen , . 4to. ,
Madrid, 1825, waarin de schrijver
breedvoerig over LAS CASAS handelt).
CASATJRO1iIUS , (Iz4Aiï) , een der geleerdste mannen zijner eeuw , werd den
8 Februarij 1559 te Geneve geboren. Reeds
op den ouderdom van negen jaren sprak
hij vaardig Latijn , en studeerde in de
godgeleerdheid , de regtsgeleerdheid en de
Oostersche talen. In 1582 werd hij professor in het Grieksch te Lausanne , en
huwde in 1586 FLORENCE , dochter van
IIENRICUS STEPHANUS , een' geleerd boek drukker. Hij kreeg bij deze vrouw twintig
kinderen. In 1596 vertrok hij als professor in de Grieksche taal naar Montpellier,
en in 1598 ontbood LEEDRIK IV hem als
koninklijken bibliothecaris naar Parijs. De
dood van dezen vorst , in 1610 , maakte
zijn verblijf in Frankr ij k onveilig , weshalve hij met Sir H. WOTTON , den Engelschen afgezant , naar Engeland vertrok ,
waar hij door JACOBUS I met veel onder scheiding werd ontvangen. Deze vorst ge-

bruikte hem , om de geestelijke jaarboeken
van den kardinaal BARONIUS te wederleggen , eene zware taak voor CASauBONIUS ,
die een zeer verdraagzaam man was. Twee
zijner zonen werden Roomsch , en toen
een hunner Capucijner monnik was geworden, sprak hij hem deze liefderijke woorden toe : « Ik geef u van ganscher harte
« mijnen vaderlijken zegen ; ik verdoem u
« niet : verdoem ook mij niet ; JEZUS CIIRIS« TUS zal ons oordeelen. » CASAUBONIUS
stierf den I Julij 1614 , en werd ter aarde
besteld in de Westminster -Abdij , waar
een gedenkteeken te zijner eer is opgerigt. Zijne voornaamste werken zijn : 1.
STRABO , met Commentariën. 2. ARISTOTELES Opera , met kantteekeningen. 3.
THEOPURASTI Characteres. 4. SUETONII Opera,
met voortreffelijke Commentariën. 5. ATUEN AUS. 6. PERSuI Satyree. 7. De Satyrica
Grcecoruin poesi. 8. POLYBII Opera , met
eene fraaije opdragt aan IIENDRIK IV. 9.
Exercitationes contra BARONIUM. Zijne brieven werden in '1709 te Rotterdam in folio
door ALMELOVEEN uitgegeven. Onder de
kinderen van CASAUBONIUS , heeft MERICUS
CASAUBONIUS zich als geleerde eenen naam
verworven , door het uitgeven van Benige
oude klassieken met aanteekeningen. In
zijn werk over Ligigeloovigheid en Ongeloovigheid beweerde hij het bestaan van
toovenaars en geesten.
(WOLF , Casauboniana).
CASSINI. Wij hebben bier voor de
tweede maat de levens en werken te
schetsen van eene geleerde familie , die,
hoewel zij niet zoo veel ter bevordering
der wetenschappen heeft bijgedragen als
de BERNOUILLI'S , echter eene reeks van
talenten en onvermoeide nasporingen aanbiedt , zoo als zij zeldzaam voorkomt. Het
observatorium van Parijs ging in vier geslachten van den eenen CASSINI op den
anderen over.
I. GIOVANNI DOMENICO CASSINI werd den
8 Junij 1625 te Perinaldo bij Nizza geboren uit een aanzienlijk geslacht van
Siena , waar in 1426 de kardinaal CASSINI
aartsbisschop was. Hij werd door de Jezuïten te Genua onderwezen , en in eenen
dichtbundel van 1646 vindt men eenige
Latijnsche verzen door hem vervaardigd.
Hij legde zich vooral op de wis- en ster
wil , ook op-rekundto,zm
de sterrewigchelarij , waarvan hij echter
terugkwam , toen hij ontdekte , dat Bene
voorspelling , welke vervuld werd , verkeerd was berekend. Hij las tevens het
werk van PICO DI MIRANDOLA tegen de ster
aanzoek van den mar--rewigchlas.Op
kies MALVASIA , die een observatorium

bouwde , vestigde hij zich te Bologna , en

CASSINI.
werd in 1652 professor in de sterrekunde
aan de hoogeschool dier stad. Hij nam de
komeet van '1652 waar , en gaf daarover
zijn eerste werk uit. CASSINI deed ver
waarnemingen met behulp van-scheidn
den grootgin Gnomon , dien hij in de kerk
St. Petronio liet oprigten. In 1657• werd
hij , met een' ander , als afgezant aan den
paus gezonden , ter bijlegging van een
verschil tusschen Bologna en Ferrara • betrekkelijk den Po , en teruggekeerd werd
,jij van wege de eerste stad belast met het
oppertoezigt over deze rivier. Paus ALEXANDER VII en CLEMENS IX waren zijne beschermers. In 1664-5 ontdekte hij den
tijd der omwenteling van Jupiter , welken
hij op 9 uren 56 minuten bepaalde. Professor AIRY bepaalde zulks , eenige jaren
geleden , op 9 uren 55 minuten en 21
seconden. Ook zag hij voor bet eerst de
schaduwen der wachters op de schijf. In
4666-7 berekende hij de omwenteling
van Mars op 24 uren 40 minuten (zij is
24 u. 39 m. 21,3 s.) , en in ditzelfde
jaar bepaalde hij de omwenteling van
Venus , welke moeijelijk is waar te ne
(uit hoofde dat hare schijngestalten-men
weinig verschillen niet die van Mars) op
23 uren 21 minuten 7 seconden. Hij rekende de schijnbare omwenteling der zon
op omtrent 27 dagen , hetgeen vrij juist
is. Deze uitkomsten bewijzen veel schranderheid en vlijt , en maakten den naam
van CASSINI door geheel Europa bekend.
In 1669 noodigde COLBERT hem naar
Frankrijk , en droeg hem het bestier op
over het onlangs gebouwde Parijsche observatorium. In 1673 werd hij in zijn
nieuw vaderland genaturaliseerd , en huwde
Bene Fransche dame. In de laatste dagen
zijns levens was hij geheel blind. Hij
stierf den 14 September 1712 zonder
ziekte , en alleen, zoo als FONTENELLE het
uitdrukt , par la sewle nécessité de mourir.
CASSINI ontdekte vier der wachters van
Saturnus , was de eerste die zorgvuldig
het zodiakaallicht waarnam , hetwelk hij
zich echter verbeeldde ontdekt te hebben.
Hij wordt beschuldigd van zich de outdekkingen van anderen te hebben toegeeigend ; ten minste zegt hij , dat hij het
eerst heeft waargenomen , dat de afwisseling van den diameter der maan afhangt
van hare hoogte. « Oui , » zegt DELAMBRE
in een zijner parenthesen , « le premier
« après KEPLER , AUZOUT ei IEVELIUS. »
II. JACQUES CASSINI , zoon van DOMENICO
CASSINI , werd den 18 Februarija 1677 te
Parijs geboren , en reeds op den ouder
zeventien jaren lid van d'e Aca--domvan
slemie der wetenschappen. Hij volgde zijn'
vader als koninklijk astronoom op , en
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was een waardig erfgenaam zijner bekwaamheden. Hij deed onderscl1eideue
belangrijke ontdekkingen , en ging voort
met de graadmeting van den meridiaan boog , waarmede zijn vader zich had bezig
gehouden. Hij overleed den 16 April
1756 op zijn landgoed te Thury. Onder
de werken , welke hij heeft geschreven,
verdienen vermelding zijne Eléments d'astronomie, bij welke de Tables astronomic
ques du soleil, de la tune, des planetes ei
des satellites als vervolg behooren ; als
zijn werk De la grandeur ei de la-med
figure de la serre, waarin hij echter, strijdig
niet NEWTON , beweert , dat de gedaante
der aarde langwerpig rond is en plat tegen de aspunten.
III.

CASSINI DE THURY, (CÉSAR FRAN-

Cols) , zoon des vorigen , werd den 17
Junij 1714 te Parijs geboren. Hij verge;
zelde zijnen vader gedurende diens graad
werd op den ouderdom van-meting,
een en twintig jaren lid van de Academic;
Men wil zelfs, dat hij op den ouderdom
van tien jaren in staat was , de zonsverduistering van 1727 te berekenen. Hij
volgde zijnen vader als directeur van het
observatorium op , en overleed den 4 Septenlber 1784 aan de kinderziekte. Als
wiskundige aardrijkskenner gaf hij eene
meetkundige beschrijving nit van Frankrik, (Description géométrique de la France),
een hoogst nuttig werk voor de aardrijkskunde.
JEAN DOMINIQUE CASSINI , zoon van
IV.
CASSINI DE TUURY , en meer algemeen bekend onder zijnen titel van graaf , werd
den 30 Junij 1747 te Parijs geboren ,
nam als directeur van het observatorium
en lid van de Academie der wetenschap
deel aan de grensbepaling van eenige-pen
departementen. Zijne verdienste bestaat
echter in het voltooijen der groote kaart
van Frankr ij k , welke zijn vader begonnen
had ; deze Carte topographique de France
bestaat uit 180 bladen , 33 voet hoog en
34 voet breed. Hij werd in 1793 , als
tegenstander der republiek , gevangen genomen , en na verloop van zeven maan
ontslagen , doch de koperplaten van-den
de kaart van Frankrijk , die een half millioen Franken hadden gekost , waren intusschen verloren gegaan. Bij begaf zich
naar zijn landgoed, waar hij nog in 1843
leefde, blijkens een' bundel gedichten, in
het genoemde jaar van hem uitgekomen.
Zijn zoon ALEXANDRE 11ENRI GABRIEL , Vicomte
van CASSINI , die zich aanvankelijk aan de
sterrekunde had toegewijd, verwisselde deze
studie met de regtsgeleerdheid , en hield
zich in zijne vrije uren bezig met de
kruidkunde. In 1827 werd hij regter aan
,
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het hof van cassatie , in 1831 lid van de
kanter der pairs , en stierf den 16 April
183l aau de cholera.
(DELAMBRE , Eist. d'Astron. mod. ; LALANbE , Bibliographic astronomique).
CASSIUS LOJ GINDS, (CAJUS) , een

niet had om ketters te straffen . CASTALION
stierf in 1563 , een talrijk gezin in groote
behoefte nalatende. Hij werd , door do
zorg van drie Poolsche edellieden , die
zijne leerlingen geweest waren , in de
hoofdkerk te Bazel begraven. In de laat
jaren had hij de gewoonte naar den-ste
oever van den .Rijn te gaan , om met
eene haak drijvend hout of boomtakken
op te visschen , ten einde zich eenige
brandstoffen te verschaffen. CALVIJN beschuldigde hem deswege van kleine dieverij:
(BAYLE . Dictionnaire historique et criti-

der moordenaren van CAESAR , onder
zich in den oorlog tegen de-scheid
Parthen. In den strijd tusschen CAESAR
en POMPEJUS omhelsde hij de partij van
den laatsten ; doch onderwierp zich , na
den slag van Pharsalië , aan CAESAR , die
hem met vriendelijkheid bejegende. Echter
werd CASSIUS de voornaamste bewerker der
que , édit. 1730).
zarnenzwering , van welke CAESAR het slagtCASTANHEDA, (FERNANDO LOPEZ),
offer werd. Hij liet zich te Philippi , 42 een Portugeesch geschiedschrijver, in het
jaren v. C. , toen hij den slag als onher- begin der zestiende eeuw geboren , ging ,
roepevijk verloren achtte , door een' zijner op jeugdigen ouderdom, met zijnen vavrijgelatene slaven om het leven bren- der naar de Indiën. Terug gekeerd , besteedde hij de overige dagen zijns levens
gen (1).
(M. STUART , Romeinsche Geschiedenissen). aan het schrijven eener geschiedenis van
de ontdekking en de verovering der InCASTALION Of CHASTEILLION , (SÉBASTIEN) , werd omstreeks het jaar 1515
diën door de Portugeezen. Schoon wijd
in Dauphiné , sommigen zeggen in Savoyë,
gebrekkig in stijl , is zijn werk-lopigen
geboren. Vroegtijdig legde hij zich op , de echter van hooge waarde wegens de waar
oude talen toe, en werd zeer bedreven
waarmede de daadzaken zijn-heidlf,
in liet Grieksch en Hebreeuwsch. In 1550 te boek gesteld..
(Dictionary of Biography).
begaf hij zich naar Genève , alwaar hij,
door de vriendschap van CALVIJN , professor
CASTEL , (LOUTS BERTRAND) , een
werd in de talen en fraaije letteren. CAS- Fransch Jezuït , beroemd als wiskunsteTALInN , verdraagzaam van aard , de harde naar en wijsgeer , werd den 11 Novemgevoelens van CALVIJN en BEZA op het ber 1688 te Montpellier geboren , en
punt der voorbeschikking niet goedkeuren- zette zich in 1720 te Parijs neder , alde , moest de stad verlaten. Hij ging waar hij onderscheidene wetenschappelijke
naar Bazel , waar hij onderwijs gaf in werken in 't licht gaf. Onder de voorhet Fransch , Grieksch en Hebreeuwsch. naamste rekent men Vrai système de phyCASTALION is het meest bekend door zijne sique générale de NEWTON ; L'Optique des
bijbelvertalingen. Zijne Latijnsche over- eouleurs ; Traité de la gravité universelle;
zetting is niet altijd naauwkeurig , en Système universel de mathématiques en anschendt wel eens , door ongepaste sier dere werken. CASTEL was de uitvinder van
ernstige eenvoudigheid van-lijkhed, het zoogenaamde Clavecin oculaire, bestemd
het oorspronkelijke. De Fransche vertaling om het oog op dezelfde wijze door kleuren
daarentegen heeft het tegengestelde gebrek aan te doen als het oor door de toonen
van ruw- en lompheid , zoo dat HENRY der muzijk wordt gestreeld. Het was eene
ESTIENNE , een geleerd boekdrukker , er poging ter verwezenlijking der denkbeelvan zeide , dat zij in de bedelaarstaal was den , vroeger door NEWTON ontwikkeld ;
opgesteld. Hij schreef eene verhandeling want de vinding van CASTEL bestond meer
om te betoogen , dat de overheid het regt in de verbeelding dan in wezenlijkheid.
hij overleed in 1757.
(1) CAssivs had van zijne vroegste jeugd af een'
sterken afkeer van willekeurige heerschappij aan
den dag gelegd. Hij ging op school met Fsuanrs ,
den zoon van den dictator SYLL&. Deze zich op de
oppermagt zijns vaders durvende beroemen, stond
Cassius van zijne plaats op, en gaf hem een paar
duchtige oorvegen. FAUSTU8 zich over deze beloediging beklaagd hebbende , wilden Benige zijnër bloed
dat men den aanvaller zou vervolgen.-verwant,
Poaeaaus liet de twee kleine kampvechters voor zich
komen, om te weten boe de zaak zich had toegedragen. Cassius , wel verre van zicti te verootmoedigen, zeide tegen den zoon van SYLLA.: «Heb nog
%teens het hart om u op de dwingclandy uwa va
beroemen , dan zal ik a andermaal de-uderato
cc oeren wassehecn.» Poapzot s zond den stoutmoedigea knaap ongestraft heen.

(Nouvelle Biographic classique).
CASTILLO Y SAAVEDRA. , (ANTONIO),

een uitstekend Spaansch schilder , werd
in 1603 te Cordova geboren. In de hoofdkerk dezer stad vindt - men zijne beste
stukken. Hij ontving onderrigt van zijnen
vader te Zurbaran. De oorzaak van zijnen
dood is zonderling. In 1666 naar Sevilla
gegaan zijnde , toonde men hem aldaar
eenige, schilderstukken van MUIULLO. Het
was de eerste maal , dat hij werk van
dezen grooten schilder zag. Hij staarde het
niet verbazin aan , en riep eindelijk met

CASTLE--CATH 1.
Bene zucht uit : « CASTILLO is niet meer !
Hij stierf binnen het jaar van hartzeer.
Geene afgunst maakte een einde aan zijn
leven ; (hij was een vrijzinnig beminnelijk
man) , maar het voor hem ondragelijk
denkbeeld , dat hij , op zijnen ouderdom,
niet hopen kon , de hoogste volkomenheid
in zijne kunst te bereiken.

(Dictionary of Biography).
CASTLEREAGH. Zie LONDONDERRY.
CASTRO , (JOAO DE) , een beroemd

Portugeesch krijgsbevelhebber , werd in
1500 te Lissabon uit een oud geslacht
geboren. Nadat hij KAREL V op diens
krijgstogt naar Tunis had vergezeld , en
op de Roode Zee verscheidene diensten bewezen , werd hij in 1545- gouverneur en
vervolgens onderkoning van Indië. Hij
stierf in 1548 te Ormus in de armen van
S. FRANCISCUS XAVERIUS. Gedurende zijn
driejarig bewind behaalde bij door zijne
talrijke zegepralen onsterfelijke eer. CASTRO
was stoutmoedig , belangeloos , minzaam
en zeer bedreven in onderscheidene talen
en in de wiskunde. De geldzucht vermogt
zóó weinig op zijn hart , dat men , na
zijnen dood , slechts drie realen in zijne
geldkist vond!

(Woordenboek der Zamenleving).
CASTRO , (GUILHAN DE), een Spaansch

dichter en tijdgenoot van LOPE DE VEGA ,
door wiep hij zeer wordt geprezen. Hij zag
in 1564 het eerste levenslicht te Valencia ,
en wijdde zich met voorliefde aan de
poëzy. Zijne dramatische werken beslaan
twee deden 4to. , waarin onder anderen
voorkomt het beroemde treurspel De Cid ,
waaruit CORNEILLE onderscheidene denkbeelden voor liet zijne heeft ontleend.

(Woordenboek der Zamenleving).
Rusland. Zie PE-

CATHARINA I. van
TER DE GROOTE.

CATHARINA II. , ( ALEXIEWNA) , geboren in 1729 , was de dochter van den
vorst van Anhalt-Zerbst , gouverneur van
Stettin in Pruissisch Pommeren. Haar naam
was SOPHIA AUGUSTA van Anhalt. Zij huwde
in 1745 haren neef KAREL FREDERIK , hertog van Holstein-Gottorp , die door zijne
tante , keizerin ELIZABETH van Rusland, tot
haren opvolger was verkoren , en tot
Grootvorst van Rusland verheven. Bij het
omhelzen der Grieksche godsdienst , nam
hij den naam aan van PETER , naderhand
VETER III , en zijne gemalin dien van CATIIARINA ALEXIEWNA. Het bleek een ongelukkig huwelijk. CATHARINA was schoon ,
hakende naar vermaken , en tevens bekwaam , heerschzuchtig ets stoutmoedig.
Haar gemaal , alhoewel niet ontbloot van
goede hoedanigheden , stond ver beneden
haar in bekwaamheden , en was besluite-

311

-

loos en onvoorzigtig. Zoodra PETER , na
den dood der keizerin ELIZABRTII , den
troon had beklommen , sprak hij van echt
CATIIARINA leefde afgezonderd-scheidng.
op Peterhof,, een buitenverblijf in de nabijheid van Petersburg , en besloot om hem
door een stoutmoediger bedrijf te voorkomen. Er werd eene zamenzwering gesmeed , waaraan verscheidene edellieden ,
officieren en voorname vrouwen deel namen ; de regementen der bezetting werden met geld , geschenken en beloften
omgekocht. De keizer werd in hechtenis
genomen , en CATHARINA tot keizerin aller
Russen uitgeroepen. PETER onderteekende
in Julij 1762 den acte van afstand ; doch
toen , zes dagen later , de voornaamste
zaamgezworenen eene terugwerking van
het leger vreesden , begaven zij zich naar
Ropscha, waar PETER bewaakt werd , dronken met hem , vielen hem onverhoeds
aan, en verwurgden den ongelukkigen vorst.
Het blijkt niet , dat CATIIARINA tot denmoord bevel heeft gegeven ; doch , nadat
die gepleegd was , toonde zij geen leed
bleef den moordenaars gunstig.-wezn,
In eene bekendmaking aan het volk werd
gezegd , dat de keizer aan het kolijk
was gestorven. CATHARINA werd in 1762
te Mos/cow plegtig. gekroond. Wij zullen
bij haar volgend bijzonder leven en de
schandkronijken van haar hof niet stilstaan ; deze stof is door de meeste harer
levensbeschrijvers , en inzonderheid door
CASTERA , tot in de kleinste bijzonderheden
behandeld. Wij spreken alzoo liever niet
van de vrouw , dan van de vrijmagtige
heerscheres.
Bij den dood van den zwakken , vadzigen AUGUSTUS III , koning van Polen , bevond zich dit land in groote verwarring,
terwijl de geldmiddelen geheel waren uit
CATIIARINA wist de meeste kiezers-geput.
era te koopen , ten einde haren gunsteling
PONIATOWSKI op den ledigen troon te ver
PONIATOwSKI werd onder den naam-hefn.
van STANISLAUS AUGUSTUS tot koning van Polen
verheven ; doch CATHARINA bleef zich echter met de inwendige belangen van dit
rijk bemoeijen , welks gebrekkige staatsregeling , onrustige adel , slaafsche bevolking en onverdraagzame geestelijkheid haar
ruim spel lieten. In waarheid , sommige
partijën in Polen zochten bij Rusland
hulp , gelijk zij zulks vroeger gewoon waren te doen . De Dissidenten van Polen,
welke naam gegeven werd aan degenen ,
die de Roomsclh-Katholijke godsdienst niet
omhelsden , (ale Protestanten en de aanhangelingen der Grieksche kerk), waren
bij de Paria Conventa van 1573 op gelijken voet gesteld , hetgeen door het vie-
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CATHARINA.

desverdrag van Oliva in 1660 nader was
bekrachtig i. Sedert dit tijdstip hadden de
Katho'ijken de Dissidenten allengs uit den
rijksdag geweerd , en hen op allerhande
wijze achteruit gezet. In het begin der
achuieude eeuw wendden zich de Dissidenten tot PETER DEN GROOTEN , die zich
hunne belangen aantrok, en eene regtvaardiger behandeling te hunnen opzigte
verwierf. Doch na zijnen dood werden zij
andermaal van hunne staatkundige en
burgerlijke regten beroofd , vervolgd en
verbannen. In 1764 zochten Rusland,
Pruissen , Engeland en Denemarken , als
waarborgers van den vrede van Oliva,
hen te beschermen , doch te vergeefs. In
de zitting van 1766 werden de Dissidenten geheel onderworpen aan de Katholijke
bisschoppen. In het volgende jaar sloten
do Dissidenten eene overeenkomst , welke
zij de Confederatie van Thorn noemden,
waarbij zich eenige onvergenoegde Katholijken voegden, die nu hunne eischen
voorstonden . Rusland ondersteunde kracht
deze Confederatie, als bestaande-daigljk
hoofdzakelij'i uit belijders der Grieksche
kerk. In I768 trokken Russische troepen
in Polen en omringden Warschau. Ver
leden van den rijksdag, (en-scheidn
Under dezen de bisschop van Cracau) ,
die zich het hevigst tegen de Dissidenten
hadden betoond, werden door de Russen
in hechtenis genomen en naar Siberië gezonden , waar zij vijf jaren bleven. De
rijksdag waarborgde nu al de repten der
Dissidenten. Doch verscheidene Katholijke
edellieden , vooral in de zuidelijke provinciën aan Turkijë grenzende , ontrolden nu
de banier des opstands , en zoo ontstond
er een burgeroorlog , waarin de troepen
des konings werden geslagen. De koning
en de senaat te Warschau baden de Russen in dezen nood niet af te trekken,
een verzoek , hetwelk gaarne werd ingewilligd. De opstandelingen van hunne
zijde wendden zich tot de Turken om
hulp , en een oorlog tusschen Turkijé en
Rusland , in 1169 , was daarvan het ge
uitslag van dit alles was de-volg.De
eerste verdeeling van Polen tusschen CATHARINA , FREDERIK van Pruissen en JOZEF II
van Oostenrijk, welke plaats had in 1772,
en door den gedienstigen Poolschen rijks
werd goedgekeurd. Meer dan een-dag
derde deel des rijks werd onder de drie
mogendheden verdeeld. Rusland kreeg de
gouvernementen van Polotsk en 1Mlohilow,
welke een groot deel van Lithauen en
Lifland uitmaakten. Middelerwijl hadden
de Turken te land en ter zee groote ver
geleden. RoMANZOw versloeg hen-liezn
aan de Pruth , en de Russische vloot in de
-

Middellandsche Zee verbrandde de Turksche
vloot te Tschesmé in 1770. Bij den vrede
van Kainarji, in Julij 1774 , werden Azof
en Taganrog aan Rusland afgestaan , en de
Krim onafhankelijk verklaard. Weinige jaren
daarna namen de Russen de Krim voor zich
zelven in bezit (1785). In Januarij 1787
ging CATIIARINA hare nieuwe veroveringen
bezoeken. Hare reis was een triomftogt.
Onder weg voegde keizer JOZEF II zich bij
CATHARINA , en vergezelde haar naar de
Krim , alwaar zij besloten de Turken gemeenschappelijk te beoorlogen. Te Cherson aan den Dnieper bezigtigde zij de
dokken op hare bevelen vervaardigd , en
zag een linieschip en een fregat te water
loopen. Kort daarna verklaarden de Turken en Zweden , op aanstoking van Frankrijk en Engeland , den oorlog aan Rusland,
ten einde de magt van dit kolossale rijk
te knotten ; doch de uitslag was juist het
tegendeel. De Turken werden overal ver
Zij verloren Ockzakow ; suwARow-slagen.
maakte zich in 1790 stormenderhand van
Ismail meester , en een ander leger viel in
Georgië. Bij den vrede van Jassi , in 1792,
werden Ruslands grenzen tot aan den
Dniester uitgebreid. De oorlog tusschen
Rusland en Zweden was reeds met den
vrede van Warela in 1790 geëindigd. De
Polen zich intusschen den oorlog ten nutte
willende maken , om Ruslands invloed
te vernietigen , ontwierpen Bene nieuwe
staatsregeling , waarin de kroon erfelijk
werd verklaard en de vrijmaking der boe
lijfeigenen eenigermate begunstigd.-ren
Doch de edelen kantten zich hier tegen
aan , zoo ook CATHARINA , als de vorige
constitutie gewaarborgd hebbende. Pruissen voegde zich bij CATHARINA , en de uit
tweede verdeeling van Po--slagwen
len in 1793, waardoor Rusland bezit nam
van geheel Lithauen , Volhynië en Podolie; de koning van Pruissen verkreeg
Posen , Gnesen en de steden Dantzig en
Thorn. In 1794 borst in Warschau een
opstand uit , de Russische bezetting werd
bijkans geheel verdelgd , en de dappere
KOSCIUSKO stelde zich aan het hoofd der
Polen , die met wanhopenden moed streden. Aanvankelijk overwinnaar , werd KOSClusKo ten laatste gewond en gevangen
genomen. SuwAROW bestormde Praga ,
de voorstad van Warschau , en bemagtigde
haar onder een vreesselijk bloedbad. Warschau gaf zich over , de koning trad af,
en de derde en laatste verdeeling van
Polen had plaats in 1795. Oostenrijk
kreeg Gallicië, Pruissen vergenoegde zich
met minder, en Rusland bekwam het overige. CATHARINA hechtte toerland aan het
Russische rijk.

CATIIE--CATINAT.
CATLIARINA begon nu hare aandacht op
Frankrijk te vestigen , en beloofde onder
aan de verbondene mogendheden,-steunig
toen zij den 17 November 1796 onder
Benen aanval van beroerte bezweek , na
eene regering van 35 jaren. Zij werd door
haren zoon PAUL I opgevolgd. Schoon
heerschzuchtig van aard , was CATHARINA
zachtmoedig jegens hare onderdanen. Zij
vervaardigde zelve een wetboek , verbeterde vele takken van bestuur , voerde
onderscheidene loffelijke verbeteringen in ,
beschermde kunsten en wetenschappen, en
moedigde het onderwijs en de verspreiding
van nuttige kundigheden aan. Zij voerde
briefwisseling met geleerde mannen uit
alle landen , en schreef zelve eene Pibliothèque d'histoire et de morale ten behoeve
harer kleinzonen ALEXANDER en KONSTANTIJN.
RUHLIÈRE , Oeuvres
(SÉGUR , Memoires
posthumes TOOKE'S , History of the
reign of CATHARINE II) .
CATHERINE DES MEDICI was de dochter van LORENZO DE' MEDICI , hertog van
Urbino , den zoon van PIERO , kleinzoon
van LORENZO den prachtigen , en neef van
LEO X. Hare moeder , MAGDELEINE DE BOULOGNE , van het koninklijk huis van Frankrijk , stierf in het kraambed van CATHERINE,
haar eenigst kind, in 1510. Haar vader
overleed spoedig daarna , en CATHERINE
werd onder de zorg van haren groot-oom,
den kardinaal GIULIO DE MEDICI , naderhand
paus CLEMENS VII , opgevoed. Zij was bui
schoon , vlug en beschaafd,-tengm
doch listig , trotsch en zonder grondbeginselen. Zij huwde in 1533 HENDRIK , tweeden zoon van FRANS I, koning van Frankr ij k. Het was een staatkundig huwelijk,
besloten tusschen den paus en den koning , die elkander bij deze gelegenheid
te Marseille ontmoetten. HENDRIK , na den
dood van zijnen vader en oudsten broeder, in 1547 den troon beklommen hebbende , werd CATIIERINE koningin van Frankr ij k. Gedurende de regering van haren
gemaal was haar invloed aan het hof
weinig beteekenend. Zij kreeg vijf zonen ,
van welke er drie over Frankrijk geregeerd
hebben, FRANS II, KAREL IX en HENDRIK III.
Gedurende de kortstondige regering van
FRANS II, dien HENDRIK II in 1547 opvolgde,
hadden de LUISEN , wier nicht, MARIA STUART,
net FRANS II was gehuwd , den grootsten
invloed. Doch toen , door den vroegtij
dood van dezen jeugdigen koning-digen
in 1560, zijn broeder KAREL IX den troon
beklom , werd CATHERINE , als regentes ,
de .wezenlijke beheerscheresse van Frankr ij k , tot dat haar zoon de meerderjarig.
lleid had bereikt. Zij is derhalve verantsoordelyk voor al de wreedheden en het
;

;

S
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wanbestuur gedurende dit rampzalig tijdperk,
en inzonderheid voor den verraderlijker
moord der Protestanten in Augustus 157e,
welke bekend staat onder den naam van
den St. Partholomeus- Pacht, wijl zulks plaats
had op het feest aan dezen heilige gewijd.
De koning van Navarre (naderhand IIENDRIE IV) ontkwam gelukkig ; en de Protestanten in onderscheidene oorden des rijks
naar de wapenen grijpende , ontbrandde de
burgeroorlog op nieuw heviger dan ooit.
KAREL IX stierf in 1574 , het rijk in de
droevigste verwarring achterlatende. Zijn
broeder , IIENDRIK van Valois, bevond zich
toen in Polen , waar de rijksdag hem tot
koning had gekozen ; doch zoodra hij den
dood zijns broeders vernam , verliet hij
heimelijk Polen , en keerde naar Frankrijk
terug , waar hij in -1575 gekroond werd.
HENDRIK III was , even als zijn broeder
een zwak en bedorven vorst. CATHERINE
had hare zonen opzettelijk in alle losban digheid en verwijfdheid opgevoed , ten
einde hen des te gemakkelijker te kunnen
beheerschen. De regering van HENDRIK III
werd onophoudelijk geschokt door de kuiperijcn van zijne gunstelingen , de koninginne-moeder en de LUISEN ; door burgeroorlogen tusschen de Protestanten en
Katholijken , en den oorlog tusschen Frankrijk en Spanje. CATHERINE begunstigde ,
volgens hare staatkunde , dan eens de
eene dan weder de andere partij , uit
vreeze dat een van allen haar boven het
hoofd zoude wassen. Eindelijk nam men
weder toevlugt tot moord , om zich van
de GITISEN te ontdoen. De hertog van
Guise en'zijn broeder de kardinaal werden
in 1588 , op bevel van den koning , te
Blois vermoord. Den 5 Januarij 1589
stierf CATHERINE zelve te Blois. Zij was
de afschuw van alle partijën , en eene
der slechtste souvereinen , die over Frankrijk hebben geregeerd. De eenige goede
hoedanigheid , die men haar toeschrijft ,
was hare liefde voor de letteren , welke in
het geslacht der MEDICISSEN erfelijk scheen.
Zij verzamelde belangrijke handschriften ,
moedigde kunstenaren aan , en begon den
bouw der Tuileriën. Zij kende geene maat
in hare uitgaven , en stierf met schulden
overladen.
(DE TIIOU , SULLY , BRANTUME en andere
Fransche geschiedschrijvers).
CATINAT , (NICOLAS) , een der meest
beroemde Fransche veldoversten , werd in
1637 te Parijs geboren. Hij werd voor
de balie opgevoed , doch legde den tabbaard af , omdat hij eene regtvaardige
zaak verloren had. Nu trad hij in krijgsdienst, en onderscheidde zich bij tallooze
gelegenheden. In 1688 bekwam lij den
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CATO--CATS.

rang van luitenant-generaal , en de overvinilingen van Sta farda en Massiglia op
den hertog van Savoijé , bezorgden hem
den maarschalksstaf. In 1701 streed hij
in Italië ongelukkig tegen prins EUGENIUS ,
hebbende met zwarigheden te kampen ,
welke hij niet kon voorkomen. In den
slag van Chiari eenige vlugtelingen ver
om hen weder tegen den-zamelnd,
vijand aan te voeren , veroorloofde een
officier zich de aanmerking , dat zij allen
mannen des doods waren. • Het is waar , »
antwoordde CATINAT , « de dood is voor
« ons , maar de schande is achter ons. »
Hij stierf den 25 Februarij 1712 , te
St. Gratien. Hij was belangeloos , zedig ,
opregt en godvruchtig. Toen LODEWIJK XIV
hem , na eene langdurige miskenning ,
tot ridder van den Heiligen Geest wilde
verheffen, weigerde bij deze eer , en toen
zijne bloedverwanten zich daarover mis
betoonden , zeide bij : • Welnu -,noegd
• strijk mijn' naam uit uwe geslachtlijst. »
(Nouvelle Biographic classique).
CATO , (D'IARCQS- PORCIUS) , bijgenaamd PKlscus , werd 232 jaren v. c. te
Tusculum geboren. Op den ouderdom van
zeventien jaren vergezelde hij FABIUS MAXImus , die den Carthaagschen veldheer
HANNIBAL in Capua belegerde. Door den
invloed van VALERIUS FLACCUS , een' ver
Romein , werd hij tot krijgstribun-mogend
in Sicilië benoemd , en vervulde achter volgens de waardigheden van quaestor,
aedilis , praetor en landvoogd van Sardinië . In 195 v. C. werd hij tot consul
verheven , en tien jaren later bekleedde
hij do waardigheid van censor. Hij stierf
in 147 v. c. CATO koesterde eenen onverzoenlijken haat tegen Carthago , en al
zijne redevoeringen in den senaat eindig
woorden : « Carthago-denstm
« moet verdelgd worden. « SCIPIO was
mede het voorwerp van zijnen bitteren
baat. CATO is zeker meer geprezen dan
hij verdiende. Hij bezat ongetwijfeld groote
Hoedanigheden en talenten ; maar hij was
verwaand , in geenen deele vrij van voor
soms partijdig en onregtvaar--ordeln,
dig, en niet zoo geheel vlekkeloos in
zijn eigen gedrag als een man behoorde
te zijn , die zich als censor zoo streng
ten opzigte van anderen betoonde. Van
zijne werken is nog slechts eene verhandeling over den akkerbouw aanwezig.
(ROLLIN , Histoire romaine).
CATO, (MARCIIS PORCIUS) , bekend
onder den naam van CATO van Utica , was
een achter-kleinzoon des vorigen , en werd
93 jaren v. C. geboren. Op den jeugdigen ouderdom van veertien jaren , legde
brij reeds zijnen haat tegen de onderdruk-

kers zijns vaderlands aan den dag , vra.
gende aan zijnen opvoeder eels zwaard ,
om SYLLA te dooden , ten einde de Romeinen van dezen dwingeland te verlossen.
Hij diende met onderscheiding als vrijwilliger tegen SPARTACUS , werd als krijgstribun
naar Macedonië gezonden , en bekleedde
daarna met lof het ambt van quaestor,
niet schromende om hooge ambtenaren,
wegens afpersingen en knevelarijën , waaraan het volk bloot stond , te vervolgen.
Hij ondersteunde CICERO krachtdadig, om
de zamenzwering van CATILINA te verijdelen , en in den burgeroorlog omhelsde hij
de partij van PoMPEJUS tegen CAESAR. Na
den dood des eersten , versterkte hij de
Afrikaansche stad Utica ; doch vreezende
de vesting niet te kunnen houden , doorstak hij zich zelven op de aannadering van
CAESAR , 46 jaren v. C. , willende de vrijheid van zijn vaderland niet overleven. Alvorens tot deze wanhopige daad over te gaan,
las hij den Phaedon van PLATO , eene verhandeling over de onsterfelijkheid der ziel.
(ROLLIN , Histoire romaine).
CATS, (JACOB) , een zeer uitstekend
Nederlandsch dichter , wiens werken gedurende bijkans anderhalve eeuw meer
gelezen werden dan die van eenig ander
dichter , werd den 10 November 1577 te
Brouwershaven op het eiland Schouwen
geboren. Zijne moeder vroeg verloren
hebbende , ging zijn vader een tweede
huwelijk aan , weshalve een oom van moeders zijde besloot, voor de opvoeding van
den jeugdigen knaap te zorgen. Hij werd
te Zierikzee ter schole gezonden ; doch
zijne vorderingen waren niet zoodanig ,
dat men een' groot man in hem vermoedde, schoon bij veel behagen vond
in het lezen van poëzij . Van bier vertrok
bij naar Leyden , om zich in de regtsgeleerdheid en het Grieksch te oefenen.
Zoodra hij deze hoogeschool verliet , begaf hij zich naar Orleans , waar hij tot
doctor werd bevorderd. Hij vertoefde eenigen tijd in Frankrijk , zoowel om zich
in de taal te volmaken , als om - langer
den omgang van eenige voortreffelijke
mannen te genieten. Naar het vaderland
teruggekeerd , zette hij zich te Brouwershaven als advocaat neder , in welke betrekking hij spoedig aanmerkelijken opgang
maakte. Door eene hardnekkige koorts
aangetast , ried men hem verandering aan
van lucht , hetgeen hem deed besluiten
eene reis naar Engeland te doen ; doch
hij trok geen ander nut van deze reis,
dan betere bekendheid met de taal en
wat hij te Oxford en Cambridge voor zijn
vak opdeed. Nadat hij eindelijk al de
middelen der kunst te vergeefs bad be-
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prtoefd , herkreeg hij zijne gezondheid
veder , door het gebruiken van een geneesmiddel , hetwelk hem door een' ouden
Hongaarschen doctor werd toegediend. Nu
vestigde hij zich te Middelburg , en huwde
met ELIZABETH VAN VALKENBURG , geboren
te Antwerpen en te Amsterdam woonachtig , die hem vijf kinderen schonk. Het
was in dit tijdperk zijns levens (hetwelk
bij later , te midden van drukkende beslommeringen en hooge waardigheden ,
het gelukkigste noemde) , dat hij zijne
Zinnebeelden en Spiegel van den Ouden
en Nieuwen Tijd in 't licht gaf. Het eindigen des twaalfjarigen bestands , in 1621,
maakte aan zijne letterkundige rust een
einde. Niet alleen werd zijn landgoed
te Grijpskerke onder water gezet , maar
hij deed tevens, op uitnoodiging der regering van Middelburg , den eersten stap
op het staatstooneel , door het aanvaarden
van het ambt van pensionaris dier stad.
Twee jaren daarna benoemde hem de stad
Dordrecht tot haren pensionaris. In 1627
vertrok hij als afgezant naar Engeland,
en werd door KAREL I met de ridderorde
van St. George vereerd. Omtrent negen
jaren later bekwam CATS het gewigtig
ambt van raadpensionaris van holland en
West- Vriesland , welke waardigheid hij tot
1651 loffelijk bekleedde. Toen in 1652 de
vijandelijke gezindheid der Engelsche republiek , onder CROMwELL , tegen ons va
een gezantschap derwaarts nood -derlan,
maakte, moest CATS zich andermaal-zakelij
aan de rust onttrekken en aan deze zending deel nemen. CROMWELL's onverzettelijkheid verijdelde echter zijne beste pogingen tot het behoud des vredes aangewend.
Dit was het einde van CATS openbaar Ieven. Op zijn buitenverblijf Zorgvliet bij
den Haag , genoot hij nu die rust en
vrijheid, waarnaar hij zoo zeer gehaakt
had , ten einde zijnen letter- en dichtkundigen arbeid te kunnen hervatten. De gedichten welke hij hier schreef, getuigen
van eerie frischheid van geest , zoo als
men bij zulk een' boogbejaarden grijsaard
nimmer heeft aangetroffen. Hij stierf der.
12 September 1660 , in den ouderdon
van bijkans drie en tachtig jaren , er
werd in de Klooster-kerk te 's Hage tei
aarde besteld. In f829 werd hem te]
eere in zijne geboortestad een standbeek
opgerigt , door den beeldhouwer PARMEN
TIER van Gent vervaardigd. Als dichtei
heeft vader CATS , zoo als hij in Neder
land algemeen genoemd wordt , veelzijdig(
en groote verdiensten. Zijne werken be
vatten Bene onuitputtelijke bron van ze
delijk onderwijs voor alle standen en elke]
-ouderdom. Zijne Muse neemt wel nie

ulk cane hooge vlugt als die van HOOFT
n VONDEL , maar munt uit door naïviteit,
iefelijke eenvoudigheid , rijkdom van phanasie en diepe kennis van het menschelijke
tart, en gaarne beamen wij hetgeen JE
van onzen Onnavolgbaren-;EMIASDCKR
volksdichter zegt :
Cars brengt door zijn gedicht
Meer deugden aan het licht,
Meer dartelen tot schamen,
Dan al do dichters zamen.

Jammer slechts , dat de verwende smaak
Tan vele onzer landgenooten in zijne manier en taal geen behagen meer kan schepDen, zoodat hij thans meer wordt geroemd
Jan gelezen.
( VAN KAMPEN ; SIEGENBEEK ; WITSEN GETSBEEK ; JERONIMO DE VRIES; ALSCRE ,

De

Jacobo Catsio , Leyd. 1828) .
CATULLUS, (CAJUS VALERHUS), een
Latijnsch dichter, soms ook , doch ten
onregte , Qt1INTUS VALERIUS CATULLUS geheeten , werd 87 jaren v. c. , omtrent 17
jaren vóór VIRGILIUS en 22 vóór HORATIUS,
te Verona geboren , en behoorde tot een
aanzienlijk en vermogend geslacht. Ilij
verwisselde vroegtijdig zijne geboortestad
tegen Rome , waar hij losbandig leéfde, en
zich in armoede dompelde. Doch zijn ellendige toestand scheen hem geenszins te
deren. In een puntdicht lacht hij over
zijne verpande goederen en zijne ellende
met de grootste onverschilligheid. In krijgsdienst getreden , ten einde zijn fortuin te
herstellen , keerde hij zoo arm huiswaarts
als hij was heengetogen , en had daarenboven het ongeluk zijnen broeder , aan
wien hij innig was verknocht , te verliezen. De dood van dezen geliefden broeder betreurt hij bij meer dan eene gele
onder de uitstorting van het diepst-genhid
gevoel. Zijne reis van Bithynië naar Italië
volbragt hij over zee in eene opene sloep,
hetgeen genoegzaam bewijst , dat CATULLUS
ten minste eene Romeinsche deugd, ver
lijfsgevaar , niet miste. Hij-achtingv
wijdde zijn rank vaartuig aan CASTOR en
POLLUX in eenige dichtregelen , welke nog
worden bewonderd. Niettegenstaande zijne
armoede ging hij gemeenzaam om met
de uitstekendste mannen van zijnen tijd,
onder welke wij genoemd vinden CICERO,
CORNELIUS NEPOS , VARUS , CORNIFICIUS , CAECI-

en anderen. Hij stierf in den ouder
omtrent veertig jaren. CATULLUS-domvan
bezat Bene schitterende verbeelding , en
kleedde zijne gedachten in den besten
stijl. Hij verviel echter in de fout zijner
eeuw ; want onderscheidene zijner dichtstukken werden ontsierd door onkuische
denkbeelden , met de aanstootelijkste uit-

LIUS

drukkingen omkleed. Liet uitgebreidste ce
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fraaiste zijner dichtstukken is de Bruiloftszang van PELEUS en TIIETIS , waarvan de
episode over THESEUS en ARIADNE het meest
wordt bewonderd. Vossius heeft eene der
meest geachte uitgaven van CATULLUS bezorgd.
(CATULLUS ; SUETONIUS ; VULPIUS ; BAYLE

en de verschillende uitleggers en uitgevers van CATULLUS) .
CAVALIER , (JEAN) , hoofdaanvoerder
der Protestanten , die LODEWIJK XIV door
middel van dragonders tot de RoomschKatholijke godsdienst wilde bekeeren. Hij
werd in 1679 te Ribaute , een dorp in de
Cevennes , bij Anduse , geboren. Aanvanlelijk was hij bakkersknecht te Geneve;
doch toen de gruwzame geloofsvervolging
len hoogsten top was geklommen , besloot
Jij naar zijn vaderland terug te keeren.
Hij was destijds vier en twintig jaren oud,
stelde zich aan het hoofd van gewapende
benden , die hij met groote kunst onder
krijgstucht wist te brengen , in den wapenhandel te oefenen , en met zonderlinge
bekwaamheid tegen den vijand aan te voeren. Te vergeefs zocht de maarschalk DE
IIONTREVEL en daarna de maarschalk DE
PILLARS deze bergbewoners met geweld tot
onderwerping te brengen. Men vond het
derhalve geraden , om met het opperhoofd
der zoogenaamde' Camisards een verdrag
aan te gaan. CAVALIER verkreeg eene jaar
verlof,-wedvan120Lirshet
om als overste een eigen regement , in
soldij des konings, op te rigten. De minister CIIAMILLARD ontbood hem naar Ver
doch CAVALIER weldra bemerkende,-saile;
dat hij met een mistrouwend oog werd
gadegeslagen , vlugtte over Holland naar
Engeland, waar hij in dienst trad. In
den slag van Alrnanza , in Nieuw -Castilië,
(25 April 1707) werd hij zwaar gewond,
na zich nieuwen roem verworven te heb
werd hij generaal-majoor en-ben.Latr
gouverneur van het eiland Jersey , en
stierf in 1740 te Chelsea. Onze verdienstelijke dichteres , L. w. VAN MERKEN,
heeft in haar treurspel, de Camisards,
het karakter van den stoutmoedigen CAYALIER uitmuntend geteekend.

(Conversations-Lexicon) .
CAVALIERI , (BONAVEr TUBA) , een

beroemd Italiaansch wiskundige , werd in
1598 te Milaan geboren , en trad vroeg
orde der Jezuïten. Hij werd-tijdgne
vervolgens professor te Bologna , en overleed aldaar den 3 December 1647. Hij
was een leerling van GALILEI , volgens de
getuigenis van zijnen vriend R1CCI0LI , die
zelf erkent veel aan hem in zijne studiën
te danken te hebben. Men zegt dat CAVALIERI het ambt van hoogleeraar te Bo-

logna , in weerwil der sterke 2tanbevel'ing
van GALILEI , niet verkreeg, voordat hij
blijken had gegeven van in de sterrewigchelarij wel ervaren te zijn. Te dien
einde schreef hij eene verhandeling onder
den titel van Rota planetaria. Zijne andere werken , alle te Bologna - in 't licht
verschenen , zijn : Specchio Ustorio Ççc. ;
Direetorium generale Uranometricunz; Geometria Indivisibilibus continuorurn , waarin
men de eerste sporen aantreft van de bef
rekening der oneindig kleinen (Calcul des

in finiment petits) ; Trigonometria plana
et sphaerica ; Exercitationes geometricae
Sex. CAVALIERI was een slagtoffer van
het podagra in handen en voeten , en gedurende de laatste twaalf jaren zijns levens bijkans geheel aan zijn bed gekluisterd.
(LA CROIX ,

Biographie universelle).

CAYEDONE, (GIOVANNI) , een Itali-

aansch schilder , werd in 1577 te Sassuolo , bij Dlodena , geboren , en stierf in
1660. De CARACCI's en GUIDO waren zijne
meesters. Hij muntte vooral uit in het
fresco schilderen. De val van een' steiger,
smart over het verlies van een' geliefden
zoon en andere ongelukkige omstandigheden , verdoofden zijne talenten en geest
geheel en al. De rampspoedige-vermogns
kunstenaar werd bedelaar , en blies den
laatsten adem uit in eenen stal.

(Dictionary of Biography).
CANENDISH of CANDISH, (THOMAS),

een beroemd Engelsch zeevaarder , onder
de regering van ELIZABETH , was de zoon
van een' vermogend edelman in Suffolk.
Door onbedachtzaamheid zijn fortuin grootendeels verloren hebbende , besloot bij
door eenen stouten rooftogt tegen de
Spanjaarden zijn vermogen te herstellen.
Zulk een bedrijf was in die dagen niet
ongehoord, en mannen van rang en aanzienlijke geboorte vonden het niet onteerend hun lot te verbeteren door de
Spanjaarden uit te plunderen, die , uit
hoofde hunner wreedheden , zulke daden
bijkans moesten regtvaardigen.
De expeditie werd hoofdzakelijk op kosten van CAVENDISH uitgerust , en telde
drie kleine schepen , een van 120 , een
van 60 en het derde van 40 ton. De
gansehe bemanning bestond uit niet meer
dan 123 koppen. CAVENDISH bevond zich
op het grootste , en zeilde den 2l Julij
'1586 uit Plymouth. Den 6 Januarij 1587
bereikte hij de Straat van Hagalaan, welke
hij moedig instevende , tevens de kusten,
klippen , . enz. , naauwkeurig opnemende.
Zoodra hij in de Groote Stille Zuidzee was
gekomen , wendde hij den steven noordwaarts , en bereikte spoedig do Spaansche
,
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bezittingen. Zijne manschappen vochten
en plunderden dapper ; zij verbrandden
Paita , Acapulco en andere plaatsen aan
de kust , namen eenige Spaansche schepen , boorden andere in den grond , en
verwoestten de kusten van Chili , Peru
en Nieuw -Spanje. Doch de kroon op dit
werk was het veroveren van het galjoen ,
de St. Anna , dat met kostbare waren
was beladen, en 122,000 Spaansche dollars
aan boord had. Dit schip van 700 ton
en wel bemand werd op de hoogte van
de kaap Lukas geënterd en bemagtigd.
Hierna zeilde 1:AVENDI5II naar de DievenEilanden , van daar door den Indischen
Archipel en de Straat van Sunda naar de
Kaap de Goede Hoop ; van de Kaap zeilde
hij naar Engeland , en bereikte Plymouth
den 9 September 1 58 , hebbende alzoo
in twee jaren en ruim Bene maand Bene
reis rondom den aardbol volbragt , hetgeen
niemand vóór hem in zulk een' korten
tijd was gelukt. Zoodra hij was terug
gekeerd schreef hij een' belangrijken brief
aan Lord HOUNDSDON , een' kamerheer en
gunsteling van koningin ELIZABETH. Nadat
hij dezen hoveling heeft verhaald , hoe
hij over de vijanden Harer Majesteit had
gezegepraald , zegt hij : « Ik heb negentien
« zeilschepen , groot en klein , verbrand ,
« en al de dorpen en steden , waar ik
« aangeland ben , verwoest. » ELIzABETII
sloeg den gelukkigen vrijbuiter tot ridder,
en uit den buit welke CAVENDISH als ree der en bevelhebber ten deel viel , kon
hij , zeide men, zich gemakkelijk een
fraai graafschap koopen. Doch in Arie jaren was CAVENDISII weder een arm man ,
en wendde nu zijne blikken andermaal
naar de Nieuwe Wereld. Echter was hij
ditmaal niet in staat de kosten eener
nieuwe expeditie te dragen , en deze
tweede reis was noodlottig. Worstelende
tegen storm , ziekte en oproer onder zijn
volk , stierf de stoutmoedige zeeman op
de terugreis naar Engeland op de kust
van Brazilië , in 1593.
(HARr,Is , Collection of Voyages and Tra
-vels).
CARTON, (WILLIAM) , aan Wien Engeland de ijlvoering der drukkunst heeft
te danken , werd omstreeks 1412 in het
graafschap Kent geboren. Voor den koop
opgeleid , vertrok hij als agent van-handel
de iliercers' Company naar de Nederlanden , eene betrekking , welke hij gedurende
drie en twintig jaren waarnam. Ook bragt
hij een handelverdrag tusschen EDUARD VI
en den hertog van Bourgondië tot stand,
en was vervolgens in dienst van 's hertogs gemalin , MARGARETHA van York. Hij
had zich in de drukkunst geoefend, en

op verzoek der hertogin, vertaalde hij in
het Engelsch : Recueil des histoires de
Troye van RAOUL LE FEVRE , hetwelk in
'147! te Keulen gedrukt werd. Dit was
het eer-ste typographische voortbrengsel in
het Engelsch , en is thans zoo zeldzaam,.
dat op de verkooping der bibliotheek van
r.OXBURGH , in i81 , een exemplaar 1020
Pst. heeft opgebragt ; de hertog van Devonshire was de kooper. Het is onzeker
wanneer CAXTON naar Engeland is terug
gekeerd ; zulks moet echter vóór 1474
hebben plaats gehad , wijl hij in dit jaar
reeds eene drukkerij had in de Westmin ster-abdij. Het eerste boek dat CAXTON
drukte handelde over het schaakspel , en
voert ten titel : The Game and Playe of
the Chesse , translated out of the French ,
fynysshid the last day of Marche , 1474 ,
fol. CAXTON was bijkans twintig jaren
lang boekdrukker, en gaf meer dan 64
onderscheidene werken uit , waarvan de
titels bekend zijn. l)e Engelsche geestelijken verontrustten zich niet weinig over
de invoering der drukkunst , zeggende,
dat , zoo het hun niet gelukte deze gevaar
uitvinding te vernielen , de drukkunst-lijke
hen vernielen zou. CAXTON. stierf omtrent
het jaar f492.
(LEwIs's , Life of CAXTON ; Biographia
Britannica WARTON's IZist. Engl. Poetry AMES'S T2lpogrr. Antiquities ; en
CIIALMERS's Biogr. Diet.).
;

;

CA.YId S , (ANNE CLAUDE PHILIPPE
DE TUBIERES DE GRIMOA.RD DE PESTEL DE L EVIS , graaf DE) , een beroemd

oudheidkundige, werd den 31 October
1692 te Parijs geboren , genoot eene
zorgvuldige opvoeding , en diende met
roem in den Spaanschen successie - oorlog.
Hierna reisde hij in Turkijë , Griekenland
en Klein -Azië , en vervolgens in Duitschland , de Nederlanden en Engeland. Het
overige zijns levens sleet hij in het beoefenen der oudheidkunde , fraaije letteren
en schoone kunsten. Van vege zijne ta
werd hij lid van onderscheidene-lent
geleerde maatschappijën. Hij overleed den
5 September 1765 te Parijs. Hij ontdekte op nieuw de wasschilderkunst der
ouden , en schreef verscheidene werken,
waarvan het voornaamste is : Recueil d'antiquités Egyptiennes , Etrusques , Grecques,
Romains et Gauloises , 7 deden 4to. Het
laatste deel werd na zijnen dood uitgegeven , en bevat Bene levensbeschrijving van
den auteur door LE BEAU. Hij liet zijne
rijke verzameling van oudheden na aan
het Koninklijk Museum.
(Souvenirs du cornie DE CAYLUS) .
CAZOTTE , (JACQUES) , een verdien
dichter en schrijver, werd-stelijkFranch
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in 1720 te Dyon geboren , studeerde bij

de Jezuïten , ging in 1747 als controleur
naar Martinique , en kwam in 1760 terug.
Zijn ledige tijd wijdde hij aan de letterkunde en den gezelligen omgang , en was,
uit hoofde van zijn vrolijk vernuft en ongemeene spraakzaamheid, overal welkom.
Gedurende de schrikkelijke Septemberdagen
van 1792 , werd hij door den heldenmoed
zijner dochter ELIZABETH uit de gevangenis
gered. Zij stelde zich tusschen de moordénaren en haren vader , uitroepende :
« Gij zult zijn hart niet treffen , voordat
« gij het mijne doorboord hebt. v Dit
werkte. Vader en dochter werden door
hunne beulen in triomf naar hunne woning terug gevoerd. Weinige dagen daarna
echter werd CAZOTTE op nieuw als koningsgezinde in hechtenis genomen en ter dood
veroordeeld. Toen hij den 25 September
het schavot had bestegen , riep hij der
menigte met eene vaste stens toe : « Ik
« sterf zoo als ik geleefd heb , Gode en
« mijnen koning getrouw ! » Zijne Oeuvres
complètes werden door BASTIEN in vier deelen te Pars , in 1816 uitgegeven , waaronder eene vertaling voorkomt van Arabische fabelen , welke een vervolg uitmaken
van de Duizend en eene Nacht. Tot een
bewijs zijner bijkans ongeloofelijke vlug
arbeid , schreef hij in eenen-heidn
enkelen nacht het kluchtig zangspel Les
sabots , gecomponeerd door RAMEAU.
(Dictionnaire historique des grands hommes) .
CEBES , een Thebaansch wijsgeer en
leerling van SOCRATES. Hij is de schrijver
van drie zamenspraken , waarvan de eerste
H vaZ (tafel of tafeltje) geheeten , menig
uitgegeven , en dikwijls als een-malis
der eerste boeken aan jeugdige beoefenaren der Grieksche taal wordt voorgelegd.
Het is de beschrijving eener allegorische
schildering , welke voorondersteld wordt als
aangeplakt op de muren van eenen tempel
aan SATURNUS gewijd , en het leven en de
beproevingen des menschdoms voorstellende. Wij weten van CEBES weinig meer
dan zijn' naam. PLATO doet SOCRATES van
CEBES zeggen , dat hij een naarstig onder
waarheid , terwijl XENOPHON-zoekrwasd
ons verzekert , dat zijn zedelijk , karakter
onberispelijk mogt genoemd worden. Sedert de herleving der letterkunde is bet
werk van CEBES in bijkans alle Europesche
talen overgezet.
(TIBERIUS IIEMSTERHUIS) .

CECIL , (w1LLIADT). Zie SALISBURY.
CELLIDTI, (BENVENIITO) , een beroemd

Italiaansch beeldhouwer , graveur en goud
werd in het jaar 1500 te Florence-smid,
geboren. : Hij werkte voor CLEMENS VII ,
den groot-hertog van Florence , en FRANS I,

koning van Frankr ijk, en leverde Onder
bewonderenswaardige kunstge--scheidn
wrochten. Toen de Connetable, hertog van
Bourbon , Rome belegerde , diende CELLINI
als soldaat , en zegt , dat hij het was ,
die den hertog doodde , zoodra deze de
wallen beklom. Hij stierf te Florence,
den 13 Februarij 1570 , en werd met
groote staatsie in de kerk St. Annunziata
ter aarde besteld. CELLINI was een man
van groote bekwaamheid en talent , doch
trotsch , driftig en twistgierig. Zijn uitstekendst werk is de bronzen groep van
Perseus , met het hoofd van Medusa in
het Piazza del Gran Duca te Florence.
Het leven van BENVENUTO CELLINI , door
hem zelven beschreven , is eene der merk
bevat niet-wardigstebophén.H
alleen zijne lotgevallen en werken , maar
beschrijft tevens personen van allen rang
en staat , met welke hij in aanraking is
geweest , en levert eene getrouwe schilde ring van den maatschappelijken toestand
gedurende het grootste gedeelte der zes
eeuw. De beste uitgave van CELLI--tiend
NI's leven is getiteld Vita di BENVENUTc
,

CELLINI da

lui medesimo scritta , te. te. da

Gio. P. CARPANI , met belangrijke aanteekeningen. CELLINI heeft ook eene verhandeling geschreven over verschillende onderwerpen zijne kunst betreffende.
(GAMBA,

Raccordi di BENVENUTO CELLINI).

een Zweedsch godgeleerde , orientalist en plantenkenner ,
werd in 1670 geboren , en stierf in 1756
als professor in de godgeleerdheid en dom
te Upsala. Hij was de grondlegger-prost
der natuurlijke historie in Zweden , en
ondersteunde onbekrompen den grooten
LINNAEUS toen deze jong en behoeftig was.
Behalve verscheidene godgeleerde en oudheidkundige geschriften , gaf hij onder den
titel van Hierobotanicon een geleerd werk
uit over de planten in den Bijbel vermeld.
LINNAEUS heeft , ter eere van zijnen edel moedigen beschermer en leermeester, aan
een nieuw plantengeslacht den naam van
CELSIUS , (oL.AIIS) ,

Celsia orientalis gegeven.
(Conversations-Lexicon).
CELSUS , (AVRELIUS CORNELIUS) ,

een beroemd Romeinsch geneesheer uit de
eeuw van keizer AUGUSTUS , werd te Rome
of te Verona geboren. Hij schreef over
de redeneerkunde , geschiedenis , wijsbegeerte , krijgskunst en den akkerbouw,
doch zijn werk over de geneeskunst , getiteld De Medicina , in acht boeken , in
sierlijken stijl , is het belangrijkste. HIPPOCRATES en ASCLEPIADES zin de voornaamste
schrijvers , die hij heeft gevolgd. Soms
vertaalde hij den eersten woordelijk , en

wordt daarom de Latijnsche IIIPPOCRATES

CERDA--CERVANTES.
genoemd. Echter volgde hij MIPpQG1IATEB
niet in liet gewigtig punt van aderlaten ,
hetgeen bij veel menigvuldiger aanwendde.
« Het aderlaten , » zegt CELSUS , « is niet
« nieuw , doch zulks in bijkans elke onge« steldheid te doen , dit is nieuw , en als
« de krachten van den lijder zulks toelaten , meestal van goed gevolg. a Het
werk van CELSUS is in onderscheidene nieuwere talen overgezet.

(Hi.Stoire de la médeeine par LE CLERC) .
CERDA , (Donna BERNARDA FERREIRA
DE LA) , eene Portugeesche dame van

ongewone talenten , werd in het begin der
zeventiende eeuw te Oporto geboren, en
stierf omstreeks het jaar 1650. Zij schreef
onderscheidene gedichten en tooneelstukken van groote verdienste , bespeelde alle
muzijk- instrumenten , sprak verscheidene
talen , en was zeer bedreven in de redeneerkunde , wijsbegeerte en wiskunst. PxILIPPUS III , koning van Spanje , noodigde
haar aan zijn hof , om aan de jonge prinsen de Latijnsche letterkunde te onderwijzen .
(Dictionary of Biography).
CERVANTES SAATEDRA , (MIGUEL
DE) , een der schitterendste martelaren

der poëzij , de beroemde schrijver van den
ridder Don Quichot , werd op Zondag den
9 October 1547 te Alcala de Ilenares
geboren. Hij behoorde tot een oud geslacht
uit Galicië oorspronkelijk , hetwelk zich
sedert eenigen tijd in Castilië had gevestigd. Zijn grootvader , JUAN DE CERVANTES,
was Corregidor van Ossuná. Zijne moeder
stamde af van het doorluchtige geslacht
van Barajas. Men weet weinig van het
vroegere leven van CERVANTES , behalve
dat hij zijne eerste opvoeding genoot op
zijne geboorteplaats , en reeds in zijne
jeugdroote talenten verried. Zoodra hij
den geschikten ouderdom had bereikt,
studeerde hij aan de hoogeschool van Salamanca , alwaar hij twee jaren doorbragt.
Nu begaf hij zich naar Madrid en kwam
onder de leiding van JUAN LOPEZ DE HOYOS,
een' geleerd theologant , die in deze stad
hoogleeraar was in de fraaije letteren.
Onder hem schijnt CERVANTES snelle vorderingen gemaakt te hebben . Hij zelf berigt
ons (Viage al Parnaso , p. 54) , dat hij
verscheidene romancen en balladen schreef,
alsmede een' herderroman , Filena geheeten ; en toen zijn leermeester in 1569
eene verzameling van gedichten uitgaf op
den dood van ISABELLA van Valois, gema.
lin van PnIILIPPUS II , bevonden zich daaronder twee gedichten van CERVANTES , dien
hij zijnen waarden en geliefden leerling
noemt.
In 1568 ging hij als kamerdienaar met
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den kardinaal GIULIO AcQUAViVA naar Rome.
Hier bleef hij slechts een jaar , waarna hij
als vrijwilliger dienst nam bij de SpaanschNapolitaansche troepen van den markies
van SANTA-CRUZ , die onder bet opperbevel
stonden van den pausselijken admiraal
MARCO ANTONIO COLONNA. Hij onderscheidde
zich loffelijk in den slag van Lepanto
(7 Oct. 1571). Schoon aan de koorts lijdende , nam hij ijverig deel aan den strijd,
en ontving drie kogelwonden , twee in de
borst , en eene aan de linkerhand , welke
sedert altijd lam bleef. Hij diende onder
don JAN van Oostenrijk en diens opvolger
den markies van SANTA CRUZ , tot 1575,
toen hij naar zijn vaderland terug keerde,
en eenigen tijd bij zijne bloedverwanten
en vrienden vertoefde. In het begin des
jaars 1576 een officiersplaats gekregen
hebbende bij een regement dat naar de
Nederlanden moest vertrekken , scheepte
hij zich in met zijnen broeder RODRIGO ,
aan boord van de Spaansche galei El sol
(De zon) . Op den 26 September werd
deze galei eensklaps door een aantal Algiersche roofschepen omringd , aangevallen en geënterd. Na eene hardnekkige
verdediging werd de galei genomen en
het scheeps- en krijgsvolk als slaven te
Algiers verkocht. CERVANTES , die zich door
zijne onverschrokkenheid had onderschei
viel ten deel aan ARNAUT MAMI , den-den,
bevelhebber der genoemde roofschepen.
Na onderscheidene malen de vermetelste
pogingen aangewend te hebben , om zijne
vrijheid te herkrijgen , werd hij in 1580
losgekocht door de paters der Barmhartig
dit einde te Algiers gevestigd,-heid,to
die aan HASSAN AGA , toen zijn' meester ,
500 gouden dukaten uitbetaalden , welke
hun door zijne bloedverwanten en vrienden waren overgemaakt. In den aanvang
des volgenden jaars in Spanje aangekomen , trad hij spoedig weder bij zijn regement in dienst, hetwelk zich destijds in
Portugal bevond. Hij woonde drie achter
naar de Atorische-envolgdkrijst
eilanden bij , en gaf nieuwe blijken van
zijn kloek bestaan. Eerst in f584 keerde
hij naar Spanje terug , en zeide de krijgsdienst vaarwel. Van nu af wijdde hij
zich aan de Musen. Bij begon zijne nieuwe
poëtische loopbaan met den herderroman
Galatea , waarin hij Donna CATALINA PALACIOS Y SALAZAR schilderde, met welke jonkvrouw hij weldra in den echt trad. De
berigten omtrent het volgend leven van
CERVANTES zijn vrij onbeduidend, doch uit
alles blijkt het , dat hij veeltijds met ar
gebrek te worstelen had. In-moedn
1605 verscheen het eerste deel van zijn'
wereldberoemden I)on QUIXOTE , opgedragen
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CESAROTTI--CEZELLI.

aan Don ALONZO LOPEZ DE ZUI.'GA Y SOTO
MAYOR, zevenden hertog van Bejar. Niet minder dan viermaal werd hetzelve in het eerste
jaar herdrukt. Het tweede deel volgde
eerst in 1615 met eene opdragt aan den
hertog van Lermos , zijnen beschermer,
zonder wiens bijstand hij in de uiterste
ellende zonde gestorven zijn. CERVANTES
stierf te Madrid , op denzelfden dag als
zijn groote tijdgenoot SHAKSPEARE , den
23 April 1 616 , in den ouderdom van
negen en zestig jaren. Hij werd zonder
de minste staatsie in een nonnenklooster
begraven , waar zijne dochter Donna ISABELLA vier jaren vroeger den sluijer had
aangenomen. De nonnen naar een ander
klooster overgebragt zijnde , werd het oude
gesloopt , en het stoffelijk overschot van
CEIIVANTES ging verloren. Eerst sedert
een ige jaren heeft men ter eere van dezen
grooten man te Madrid twee gedenkteekenen opgerigt : een op de Plaza de las
Cortes , bestaande in een fraai bronzen
standbeeld op een vierkant voetstuk van
graniet , prijkende met eenige tafereelen
uit den Don Quixote ; het andere is zijn
borstbeeld van wit marmer , geplaatst in
den voorgevel van het door hem in Madrid bewoonde huis , hetwelk , wegens
bouwvalligheid , geheel vernieuwd werd.
De werken van CERVANTES zijn te dikwijls
ontleed, dan dat wij bij derzelver verdiensten
behoeven stil te staan. Zijne tooneelstukken
echter worden grootelijks overtroffen door
zijnen Don Quixote , die in de meeste
Europesche talen is overgezet. De scherp zinnige kunstregter GODWIN zeide : « Op
« den ouderdom van twintig jaren vond
« ik Don Quixote belagchelijk ; op dien
"« van veertig uitstekend , en nu ik bijkans
« zestig ben houd ik het voor het bewon(t derenswaardigste boek der wereld. » Wij
hebben daarvan Bene oude Hollandsche
vertaling , — soms zeer geestig en naïf, —
versneden naar den hedendaagschen smaak,
door Dr. VAN WOENSEL. In 1842 verschenen bij A. TER GUNNE te Deventer , de
Lotgevallen van den ridder Don QUICHOT
en zijn' schildknaap SANCIio PANSA , door
den steller van dit artikel bewerkt.
(Vida de CERVANTES , por NAVARRETE,
Madrid 1819 ; PELLICER Y SAFORCADA ,
Vida de MIGUEL DE CERVANTES, Madrid
1800) .
CESAROTTI , (MELCHIORRE) , een
beroemd Italiaansch letterkundige en dichter , den 1 5 Mei 17 30 te Padua , uit
een oud adellijk geslacht , geboren , gaf
reeds vroeg veelbelovende proeven van
zijn talent , en verkreeg op jeugdigen
ouderdom den leerstoel voor de redekunst
aan het seminarium zijner geboortestad.

In 1762 belastte hij zich met de opvoeding der kinderen van den patriciër CRSMANI te Venetië, waar hij bekend werd
met Mr. SACKVILLE , die hem bet eerst
sprak over het verschijnen der gedichten
van oss EN, onlangs door MACPHERSON Uit
stond over dit werk-gevn.CESAROTI
zoo verbaasd , dat hij besloot OSSIAN in
rijmlooze verzen over te brengen. Zonder
over de waarde dezer vertaling te spreken , moet men erkennen dat zij Bene
fraaije proeve is van Italiaansche poëzij ,
welluidend , vloeijend en menigmaal hoog
dichterlijk. CESAROTTI was echter geen
vernuft , dat binnen de palen der rede te
houden was. Zijn levensbeschrijver UGONI
merkt aan , dat even als de zoon eens
gierigaards dikwijls tot het andere uiterste
(verkwisting) overslaat , CESAROTTI , geboren in een land waar destijds de letterkunde onbeduidend was , eensklaps alle
grenzen - van taal en smaak overschreed ,
en Bene geheele omwenteling dacht te
bewerken. Zijne taal is vol nieuwe woorden , en hij had de stoutmoedigheid osslAN's gedichten boven die van HOMERUS te
stellen. In 1768 keerde CESAROTTI als
professor voor bet Grieksch en Hebreeuwsch
naar Padua terug. In 1807 begaf CESAROTTI zich naar Milaan , ten einde NAPOLEON te bevredigen , die op zijne landgenooten zeer gebeten was , omdat dezen
den schijn hadden aangenomen van zich
tegen den veroveraar te willen verzetten.
NAPOLEON , een groot bewonderaar van
CESAROTT1'S Ossian zijnde , ontving hem
met groote toegenegenheid , benoemde hem
tot ridder van den ijzeren kroon , en
schonk hem eene jaarwedde. Uit dankbaarheid droeg hij aan NAPOLEON zijn dichtstuk Pronea op , waarin hij den Franschen
keizer als een' afgezant der Voorzienigheid

verhief.
CESAROTTI stierf den November 1808.
Hij was een eenvoudig , beminnelijk man ,
geregeld in zijne leefwijze , onvermoeid in
zijne letteroefeningen , heusch jegens zijne
bezoekers, vriendelijk jegens degenen die
hem omringden , en zeer geliefd bij zijne
leerlingen. Hij vertaalde verscheidene re-

devoeringen van DEMOSTIIENES en ISOCRATES ,
JESCIINES, LYSIAS en andere Grieksche schrijvers , alsmede JUVENALIS. Eene volledige
uitgave zijner werken bestaat uit 42 deelen 8vo. , Pisa 1809. De uitgevers der
Classici Italiani hebben daaruit eene keur
gegeven van 4 deden 8vo. Milaan 1820.

(Penny Cyclopaedia ; Conversations-Lexicon).
CEZELLI, (CONSTANCE) , eene heldin
der zestiende eeuw , geboren te Montpellier , was gehuwd met BARfU S. AUNEZ ,

CHAMBER--CHAMPOL.
bevelhebber van Leucate. Toen in 1590
eene bende Spanjaards bij Narbonne was
geland , begaf zich haar echtgenoot naar
den landvoogd der provincie, om zijne
bevelen te halen , en had het ongeluk
gevangen genomen te worden. De Spanjaarden dreigden nu CONSTANCE hem ter
dood te zullen brengen , indien zij niet
terstond de vesting overgaf. Zij weigerde,
doch bood al hare bezittingen tot losprijs
van haren geliefden echtgenoot aan. De
Spanjaarden bestormden de wallen , en
werden tot tweemaal toe afgeslagen. Uit
wraak dezer teleurstelling vermoordden zij
den ongelukkigen BARRI , en trokken af.
De heldhaftige weduw , hoewel diep bedroefd , verhinderde het garnizoen deze
bloedige daad te verhalen op den bevelhebber der Spanjaarden , die haar in han
gevallen. Ter belooning van zoo-denwai
veel grootmoedigheid , vertrouwde HENDRIK IV haar het bevel over de stad , tot
dat haar zoon , HERCULES , zijnen vader
zou kunnen opvolgen.

(Dictionary of Biography) .
CHAMBERLAYNE , (EDWARD) , werd

in 1616 te 0dington , in het graafschap
Glocester geboren ; hij studeerde te Oxford,
werd lid der Koninklijke Maatschappij,
opvoeder van den hertog van Grafton en
prins GEORGE van Denemarken , en stierf
in 1703. Hij schreef en vertaalde ver
werken , van welke The present-scheidn
State of England het meest werd gele zen. CIIAMBERLAYNE had zulk een overdreven denkbeeld van zijne letterkundige verdiensten , dat hij eenige zijner werken
met was liet overdekken , en met zich
zelven begraven , geschiedende zulks tot
nut der nakomelingschap!

(Dictionary of Biography).
CHAMPAGNE, (PHILIPPE DE) , een

verdienstelijk schilder der Vlaamsche school,
werd in 1602 te Brussel geboren. Zijne
ouders , die zich in middelmatige omstandigheden bevonden , willigden zijnen smaak
voor de schilderkunst in , en gaven hem
de beste meesters zijner geboortestad. Op
den ouderdom van negentien jaren , ging
hij naar Parijs , met oogmerk om vervolgens Rome te bezoeken ; doch hij was
niet in staat zijne reis te volbrengen ,
waarschijnlijk uit gebrek aan middelen.
Hij ontving eenige hulp in zijne studiën
van FOUQUIFr.E , en werd naderhand bekend
met NICOLAS POUSSIN , toen deze groote
schilder uit Italië terug kwam , wiens raad
en omgang hem tot groot voordeel ver
Zij schilderden gezamenlijk in-strekn.
het paleis Luxemburg. Bij den dood van
DUCIIESNE , volgde CHAMPAGNE hem op als
schilder der koningin. RICHELIEU trachtte
I.
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hem aan zijne koninklijke beschermster te
onttrekken , doch CHAMPAGNE wees de schitterendste aanbiedingen van de hand. Hij
was zoo gemoedelijk in zijne handelingen ,
dat hij op een' heiligen dag geen penseel
zou aanraken , en nimmer naar het naakt
heeft willen schilderen. Hij huwde de
dochter van DUCHESNE , bij wie hij een'
zoon had. Hij stierf in 1674. CHAMPAGNE
werkte veel en met groot gemak. Zijne
teekening was uiterst naauwkeurig , en
zijn koloriet bevallig. Zijne portretten
worden geprezen , inzonderheid een van
RICHELIEU. De voornaamste stukken van
dezen meester zijn te Parijs , waar hij
bijkans geheel zijn leven sleet.

(Penny Cyclopaedia).
CHAMPLAIN , (SAMUEL DE) , een be-

kwaam Fransch zeeofficier, werd in de
zestiende eeuw te Brouage , in de provincie Saintonge geboren. Hij zette in 1603
de ontdekkingen van CARTIER in Canada
voort , en was van 1608 tot 1635 gouverneur van dit gewest. Aan zijne onvermoeide pogingen had Frankrijk liet vestigen van volkplantingen aldaar te danken.
Quebec werd door hem gesticht , en het
meer Champlain draagt zijnen naam.

(Nouvelle Biographic Classique).
CIIAMPOLLION, (JEAN FRAINCOIS) ,

een scherpzinnig Fransch navorscher van
liet oud Egyptisch schrift , inzonderheid
der hieroglyphen , over welker aard hij
omvattende en aannemelijke verklaringen
geeft , werd den 23 December 1790 te
Figeac geboren. In 1809 beriep men hem
als professor in de geschiedenis aan de
hoogeschool van Grenoble. Reeds vroeg
beoefende bij de Egyptische oudheden ,
weshalve hij de Koptische of Egyptische
taal vlijtig beoefende. In 1814 gaf hij
zijn eerste werk in 't licht , onder den
titel van l'Egypte sous les PIIARAONS, 2
deden , 8vo. , bevattende eene aardrijkskundige beschrijving van dit land onder de
oude koningen , niet eene kaart. Weldra
trokken de talrijke oude Egyptische papyrusrollen , met verschillende lettersoort beschreven , zijne gansche opmerkzaamheid.
Hij legde zijn hoogleeraarambt neder, en
vestigde zich te Parijs. Nu verscheen van.
hem Letire á M. DAGIER , relative à l'al-

phabet des hiéroglyphes phonétiques ; Précis
du système hiéroglyphes des anciens Égypliens , en meer belangrijke werken van
dien aard. In 1826 werd hij - directeur
van het nieuw gestichte Egyptische Museum
te Parijs , waarna hij in 1828 , op 's lands
kosten , eene wetenschappelijke reis naar
Egypte ondernam. Naar Parijs terug gekeerd , hield hij zich bezig met eene uitvoerige bearbeiding zijner rijke verzame21

CIIAPPE—CHAPTAL.
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lingen en onderzoekingen , totdat hij den
4 Maart 1832 aan de cholera stierf. Zijne
Handschriften werden door de koninklijke
bibliotheek te Parijs voor 50,000 Franken
aangekocht. Daarvan is in druk verschenen
Grammaire égyptienne , 3 deelen , Paris
1838-41 , en Mloniuments de l'Egypte eá

de la Nubie d'après les dessins exéculés

sur les lieux sous la direction de CHAMPOLLION.
(GREPPO's

tem of

Essay on the hieroglyphic sysCHAMPOLLION.)

rigtte men op gelijke afstanden , tusschen
Parijs en Rijssel, langs dezelfde lijn, eenige
dezer werktuigen op. De eerste telegraaf,
die door den uitvinder werd bestuurd,
was op het dak van den Louvre geplaatst.
De over te . brengene tijding werd heng
door de commissie opgegeven , en in 13
minuten 40 seconden kwam zij langs deze
telegraphische linie te Rijssel over , een'
afstand van 28 Geogr. mijlen . De uitslag
dezer proeve werd als voldoende beschouwd,
en het gebruik van den telegraaf in Frankrijk ingevoerd. Men wil dat eene der
eerste tijdingen op deze wijze naar Parijs
overgebragt , de herovering van de stad
Condé aankondigde.
De aanspraak van den heer CHAPPE op
de eer als uitvinder van dit werktuig,
werd hem betwist door Benige zijner tijd
uit afgunst het gebrekke--genot,di
lijke van zijn werktuig aantoonden , en
de misbruiken in 't licht stelden , welke
van den telegraaf konden gemaakt worden. Al deze omstandigheden maakten op:
CHAPPE zulk een' hevigen indruk , dat bij
tot zwaarmoedigheid verviel ,_ en zich den
23 Januarij 1805 in eene bron stortte,
waarin hij omkwam. Zijn broeder, JEAN
JOSEPH CHAPPE , die na hem directeur werd
van de telegrafen te Parijs , heeft zich
door zijne Histoire de la télégraphie verdienstelijk gemaakt.

CHAPPE, (CLAUDE) , een Fransch
werktuigkundige , die , hoewel niet de oor
uitvinder van een werktuig om-spronkelij
tijdingen tusschen twee ver van elkander
liggende plaatsen met grooten spoed over
te brengen , echter aangemerkt moet worden als het middel gevonden te hebben ,
om een dergelijk werktuig voor dit doel
zamen te stellen. Hij was de neef van
den abbé CIIAPPE D AUTEROCIIE , en werd in
1763 te Brulon in Norrnandië geboren.
De Fransche levensbeschrijvers zeggen , dat
CHAPPE , bij zekere gelegenheid van zijne
vrienden verwijderd , het denkbeeld opvatte, om met hen , door middel van seinen , briefwisseling te houden , en de
uitkomst zijner pogingen de uitvinding was
van een werktuig , hetwelk wij den telegraaf (zilíls yeUq)W) , noemen.
Dit werktuig bestond in eene loodregte
houten kolom , van vijftien of zestien
(Penny Cyclopaedia ; Conversationsvoet hoog , op welker top een dwarsbalk
Lexicon).
CHAPTAL , (JEAN ANTOINE) , een
was van elf of twaalf voeten lang , draaijende in het midden op eene spil , en naar voornaam Fransch scheikundige , werd in
welgevallen met de kolom hoeken van alle 1756 te Nozaret , in het departement Logrootte vormende. Aan elk der uiteinden zère , geboren , en leefde als practiserend
van dezen balk bevond zich een hulpbalk , geneesheer te Montpellier , toen de om
uitbrak. Er was gebrek aan-wentlig
die tevens op eene spil draaide , en in
dezelfde rigting als de balk , (niet den- kruid , doch door zijnen rusteloozen ijver
zelfden hoek) , op- en nederwaarts kon en zijne groote bedrevenheid in de scheibewogen worden. Deze verschillende stan- kunde wist hij de fabrijk van Grenelle daden van den balk en de hulpbalken waren gelijks 3500 pond buskruid te doen leve
benoemde hem de eerste-ren.I180
zoo vele aanduidingen van de letters van
het alphabet en de tien getalrnerken. De consul tot minister van binnenlandsche
tijding werd van letter tot letter door den zaken ; doch wijl hij in een zijner versla
eersten telegraaf aan den volgenden in de
weigerde , de beetwortelsuiker boven-gen
lijn overgebragt ; de tweede bragt ditzelfde die uit het suikerriet te stellen , viel hij
over aan den derden , en zoo tot aan den in ongenade ; in 1805 benoemde de keilaatsten.
zei hem echter weder tot lid van den
behoedenden senaat. Gedurende de honCHAPPE maakte zijne uitvinding bekend
aan de Fransche wetgevende vergadering derd dagen , . was hij staatsminister en
van 1 79 , toen de omwenteling de ge- directeur van den handel en de fabrijken.
moederen gestemd had tot het aannemen Na de herstelling trad hij in het burgervan elke nieuwigheid , welke de zaak der lijk leven terug , doch in Maart 1816
werd hij lid van de Academie der weten
natie kon bevorderlijk zijn. In het vol
benoemde hem-schapen,i189
jaar besloot de regering, dat er eene-gend
proef mede zou genomen worden in tegen- LODEWIJK XVIII tot pair van Frankrijk.
woordigheid van eenige commissarissen , Hij overleed den 30 Julij 1832 te Parijs.
Gedurende veertig jaren heeft CIIAPTAL
om zich van de deugdelijkheid dezer uit
te vergewissen. Te dien einde-vindg zich doen kennen als een verdediger der
'

CHARDIN---CHA STELET
der nationale vrijheid en een ijverig voor
handel , landbouw en-standerv
handwerken. Onder de voornaamste zijner
werken behooren Chinzie appliquée aux
arts ; Chimie appliquée à l'agrieulture , en
Mléinoire sier Ie sucre de betteraves. De
Heel' TIIÈNARD heeft , in naam van de
Academie der wetenschappen , eene lof
dezen voortreffelijker geleerde-redop
gehouden. Omtrent CIIAPTAL'S laatste levensdagen zegt hij : « Te wel bewust van
« den aard zijner ziekte , om zijn einde
« niet te voelen naderen , onderwierp hij
« zich als een wijsgeer , en de noodige
« schikkingen makende om deze wereld te
« verlaten , waar hij nog slechts weinige
« dagen had te vertoeven , stierf hij be« mind en omringd door zijn talrijk gezin,
« over hetzelve , bij het laatst vaarwel,
« zijnen' zegels uitsprekende.
CHARDIN , (JEAN) ,

een

der

meest

beroemde reizigers der zeventiende eeuw,
was de zoon eens juweliers , en word
den 26 November 1643 te Parijs geboren. Naauwelijks twintig jaren oud , vertrok hij naar Oostindiën, om daar diamanten tegen andere koopwaren in te ruilen.
Van hier vertrok hij naar Ispahan , de
hoofdstad van Perzië , waar hij door den
schach tot hofjuwelier werd benoemd. Na
een zesjarig oponthoud , keerde hij in
1670 met eenen rijken schat voor land- ,
volken- en oudheidkunde terug. Het vol.
gende jaar begaf hij zich andermaal naar
Perzië , « het hof , » zegt hij , « overal
« volgende , doch tevens afzonderlijke uit « stapjes makende , zoo wel uit nieuws« gierigheid als voor zaken , ten einde de
« taal te leeren en met de uitstekendste
« en geleerdste mannen van het land in
« aanraking te komen , waardoor ik het
« best bekend kon worden niet alles wat
« voor ons in Europa wetenswaardig en
« nieuw is. u Weinige reizigers hebben
hem geëvenaard in waarheidliefde, en zulk
eene goede gelegenheid gehad, om zoo wel
niet het land , de zeden en gewoonten van
.Perzië bekend te worden. Hij sprak bet
Perzisch even vloeijend als zijne moeder
kende Ispahan beter dan Parijs , en-tal,
bezocht bijkans elk oord van het land,
« doorkruisende , a (gelijk hij zegt) « liet
« gansche land in de lengte en breedte. »
Tweemaal bezocht hij de prachtige bouw
Persepolis. In 1681 keerde-valen
hij naar Europa terug , doch niet naar
Frankrijk , waar zijne geloofsgenooten , de
Protestanten , aan de wreedste vervolgingen bloot stonden , maar naar Engeland.
Koning KAREL II gebruikte somwijlen eiiARDIN als afgezant , in welke hoedanigheid
hij in 1683 naar de Nederlanden werd
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gezonden. Gedurende de laatste jaren
zijns levens woonde hij te Turnham Green,
en volgens het doodboek werd hij den 29
December 1713 te Chiswick begraven.
Zijne reizen werden in onderscheidene talen overgezet en dikwijls herdrukt. Er
bestaaat eene zeer goede uitgave in het
Fransch van vier deelen lto. , met platen , in 1735 te Amsterdam uitgegeven ,
welke wij hebben geraadpleegd ; doch de
beste uitgave van dit werk, getiteld : Voyage en Perse et autres lieux de l'orient,
werd in 1811 bezorgd door L i GLÈS , in
tien deelen , met eenen atlas in folio.
(Penny Cyclopaedia) .
CHARONDAS , een Grieksch wetgever
en wijsgeer , werd te Catania , op Sicilië,
geboren , en bloeide omtrent het midden
der zevénde eeuw v. c. Hij gaf wetten
aan de Cataniërs en andere volkplantingen van Euboea (1Nlegropont). Hij werd het
slagtoffer van eene dezer wetten. CHARONDAS
had vastgesteld , dat niemand zich in de
volksvergaderingen gewapend mogt vertoonen. Van eenen krijgstogt teruggekomen,
begaf hij zich in allerijl naar de vergader
zonder zijn zwaard af te leggen.-plats
« Gij breekt de wet , » riep hem iemand
uit het volk toe. « Neen , a antwoordde
hij , zich zelven met zijn zwaard doorborende, « integendeel , ik bekrachtig haar.»

(Conversations-Lexicon) .
Fransch dich
ter en schrijver van grooten naam in de
vijftiende eeuw , werd in [ 386 te Bayeux,
in lNlorrnandië, geboren , en overleed omstreeks 1457 of 1458. Zijne werken zijn
thans in vergetelheid bedolven, Echter
werd hij door zijne tijdgenooten zóó hoog
geschat , dat PASQuIER ons verhaalt , dat
MARGARETIIA van Schotland , gemalin van
den daufijn (later LODEWIJK XI) , eens de
lippen van CIIARTIE.R kuste , toen zij hem
slapende vond ; en dat zij , toen hare vol
zich daarover verbaasd toonden,-gelin
ten antwoord gaf : « Ik heb niet den man,
« maar den mond gekust , waaruit zoo
« veel welsprekendheid is gevloeid. «
(Woordenboek der Zamenleving).
CHARTIER, (ALAIN), een

-

CHASTELET , (GABRIELLE EMILIE
LE TONNELIER DE BRETUEIL , Mar-

quise DU) , eene der geleerdste en beschaafdste vrouwen van den nieuweren
tijd, werd in 1706 te Parijs geboren. Zij
was zeer bedreven in het Latijn , Italiaansch , Engelsch , de wiskunde , sterrekunde en natuurlijke wijsbegeerte. Nog
zeer jong huwde zij den markies DU CI^ASTELET , en stierf den 10 Augustus 1749 ;
haar dood werd verhaast door de groote

inspanning, welke zij zich getroostte om
NEWTON te vertalen. Zij Stierf in het pa21
,

CIlATHAM—CHATTER.
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1eris van Luneville , waar VOLTAIRE toen
ook zijn verblijf hield. Hare liaison (zoo
als de Franschen het noemen) niet VOLTAIli
verschafte verscheidene anecdoten aan de
schandkronijk van haren tijd.
In 1738 schreef Madame DU CHASTELET
naar den prijs van de academie der wetenschappen , over den aard van het vuur.
In 1140 verschenen hare Institutions de
physique , opgedragen aan baren zoon, en
waarvan in 1742 te Amsterdam de tweede
druk uitkwam. Dit werk bevat eene reeks
van brieven over de stelsels van LEIBNITZ
en NEWTON , tverklaard in •eenen gemeen zamen stijl , en getuigt van zulk eene
grondige kennis van de verschillende -opiniën , dat men ze met verwondering leest
als het voortbrengsel eener dertigjarige
Fransche vrouw , kort na de invoering der
Newtoniaansche wijsbegeerte in Frankrijk. ^
De vertaling van NEWTON kwam in 1759 te
Parijs in 't licht , met een geschiedkundig
voorberigt , en eene lofrede in verzen van
VOLTAIRE , die waarschijnlijk zijne oppervlakkige kennis , waarmede hij zijne Ele-

mens de la philosophie de

NEWTON Op-

stelde , aan haar verschuldigd was. In
1806 werd de briefwisseling van Madame
den graaf D'ARGENTAL
te Parijs uitgegeven , waarbij gevoegd is
eene levensbeschrijving alsmede eene verhandeling Sur le Bonheur.
(Biogr. Univ. ; 31émoires pour servir a
la vie de VOLTAIRE , éerits par lui
VOLTAIRE par coN--inéme;lavd
DU CHASTELET met

DORCET).

CHATHA1 , (Graaf van). Zie PIIT .
CHATTERTON , (THOMAS) , werd den

20 November 175e te Bristol geboren.
Zijn vader (die drie maanden vóór de geboorte zijns zoons stierf) was een zanger
van de hoofdkerk en tevens onderwijzer
eener armenschool in Pylestreet. Op den
ouderdom van vijf jaren , kwam hij onder
de zorg van Mr LOVE , die zijn' vader
.

opvolgde ; doch de knaap vorderde zóó
weinig , dat -de meester alle geduld verloor , en hem aan de moeder terug zond,
als een' dommen jongen voor alle onder
geheel ongeschikt. Zijne moeder nam-wijs
nu de taak op zich , en leerde hem de
letters door middel der gekleurde kapitalen van een oud muzikalisch handschrift,
waarop hij (om hare uitdrukking te gebruiken) verliefd werd. Het is waarschijn,

lijk , dat zijne neiging voor oudheidkundige

navorschingen aan deze omstandigheid den
eersten stoot te danken had. Zijne vorderingen waren nu zoo snel als ze vroeger langzaam geweest waren ; allerhande
boeken , maar inzonderheid die, welke
over oude gebruiken handelden , waren

zijne geliefdste medgezellen. Nadat hij op
eene armenschool verder was onderwezen,
werd hij in 1767 door zijne moeder , voor
den tijd van zeven jaren , geplaatst als
klerk bij een' procureur te Bristol , aoHN
LAMBERT .

Reeds op de school had CHAThekelende dichtstukjes , onder anderen de beruchte Afkomst van
Berghanz , geschreven. Naauwelijks zijne
nieuwe loopbaan ingetreden , voelde hij
TERTON eenige

zich niet gelukkig ; letter- en oudheid
hadden voor hem meer aantrekke--kunde
lijkheid dan geregtelijke aeten , en weldra
trok hij de aandacht van het publiek,
door het plaatsen van een artikel in het
dagblad van Bristol. In het begin van
October 1768 was de Nieuwe Brug te
Bristol voltooid , en nu verscheen er in
het genoemd nieuwsblad een artikel , als
zijnde een afschrift van een oud 'manuscript , getiteld : Beschrijving van de
monniken die het eerst over de Oude
Brug zijn gegaan (A Description of the
Fryars first passing over the Old Bridge).
Dit zonderling verhaal verried een vindingrijk vernuft , en werd aan CHATTERTON
toegeschreven. Kort daarna vervaardigde
hij verscheidene dichtstukken , die in stijl,
spelling en schrijfwijze niet van de oude
handschriften der middeleeuwen waren te
onderscheiden. Hij gaf dit uit voor bet
werk van den dichter RowLEY . Deze RowLEY was , volgens CHATTERTON , een priester
uit de vijftiende eeuw. De zoogenaamde
oorspronkelijke stukken droegen alle kenteekeneu van oudheid , door ze met oker
te besmeren en in den schoorsteen of
door de vlam eener kaars zwart te maken. Behalve de oudheid- en wapenschild kunde beoefende bij bij afwisseling de
bovennatuur- , wis- en sterrekunde , als
Een weerzin krijgende-meduzijk.
in het procureurs - kantoor , wendde hij
zich in Maart 1769 tot den minister WALPOLE , aanbiedende om hem eenige oude
berigten te bezorgen omtrent onderscheidene schilders , die te Bristol gebloeid

hadden WALPOLE nam dit aanbod vol
aan , doch weldra de zaak mistro--garne
wende , liet hij CHATTERTON aan zijn lot

over. Vast besloten hebbende , om van
zijn beroep af te zien , stelde CHATTERTON
alle middelen in het werk , om daartoe te
geraken. Hij werd allengs gemeenzaam
met het denkbeeld van zelfmoord , en gaf
menigmaal aan de bedienden van Jlr. LAMBERT te kennen , dat hij aan zijn leven
een einde zou maken. Het gezin des procureurs werd hierover verontrust , doch
Mr. LAMBERT stoorde zich hieraan niet,
tot dat hij op zekeren dag op zijn' lesse-

naar een papier vond niet het opschrift :

CH AUCER---CIHEKE.
Uiterste wil en testament van THOMAS
* aldus luidende : « Dit is
« de uiterste wil en het testament van
«mij, THOMAS CHATTEOTON , van do stad
« Bristol , zijnde gezond naar ligchaam of
« het is de schuld van ipijnen laatsten
« chirurgijn ; over de gezondheid der ziel
« mogen de lijkschouwer en. de gezwore« nen oordeelen , wel bedenkende , dat de
« beste kenners der menschelijke natuur in
« Bristol mij den titel geven van dol genie.
« Indien ik dus eene dolle daad bega,
« strookt zulks geheel met al mijne vorige
« bedrijven , die zoo vele kenteekenen van
« krankzinnigheid zijn. Item. Indien , na
« mijnen dood , die plaats zal hebben mor« gen avond vóór acht ure , zijnde het
« feest der opstanding , de lijkschouwer en
« de jury het aan krankzinnigheid toe« schrijven , begeer en bepaal ik , » &c. &c.
Mr. LAMBERT achtte het nu onvoorzigtig
CHATTERTON langer bij zich te houden , en
ontsloeg hem , nadat hij omtrent twee
jaren en negen maanden bij hem geweest was.
CIIATTERTON ging naar Londen, om voor
de boekverkoopers te schrijven. Zijne pen
was vruchtbaar , doch verschafte hem een
sober inkomen. Uit het hoogste toppunt
der hoop stortte hij in den afgrond der
wanhoop. Den 24 Augustus 1770 zich
letterlijk in eersen van honger stervenden
toestand bevindende , maakte hij aan zijn
leven , door middel van vergift , een einde.
CHATTERTON was slechts zeventien jaren
en negen maanden oud toen hij stierf. De
persoon van dezen kindschen bard van Bristol
was, even als zijn geest, vroeg ontwikkeld.
Een zijner makkers zegt : hij zag er uit
als eene schim. Zijne oogen waren ongemeen doordringend , en het eene meer
dan bet andere. Hij was huisselijk en
zijne liefde voor zijne naaste betrekkingen
onbegrensd. De laatste uitgave van CHATTERTON's werken werd in 1803 door CATTLE
en SOUTHEY in drie deden uitgegeven.

K
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het Latijn , doch CHAUCER schreef in zijne
moedertaal , welke echter nog zoo veel van
het hedendaagsche Engelsch verschilde ,
dat weinigen de poëzy van CHAUCER zon
behulp van een woordenboek kunnen-der
lezen. Zijn hoofdwerk is eene verzameling
van vertellingen , getiteld : Canterbury Tales , welke verhaald worden door eenige
bedevaartgangers , die zich van Southwark
naar Canterbury begeven , en aldus het
vervelende van den weg zoeken te korten. Een bevoegd kunstregter , wijlen
Mr. GODWIN , zegt , dat na de treurspelen
van sLIAKSPEARE , er geen dichterlijk voort
dat meer verscheidenheid en-brengsli,
krachtiger talent ten toon spreidt. Daar
hij de leerbegrippen van WICKLIFFE was
toegedaan , vlugtte hij naar Henegouwen ,
en vervolgens naar Zeeland. Uit gebrek
naar Engeland teruggekeerd , werd hij in
de gevangenis geworpen , waarin enen heng
liet zuchten , tot dat hij de ketterleer van
WICKLIFFE had afgezworen. De laatste tien
jaren zijns levens sleet hij op de kasteelen
Woodstock en Donnington , zich geheel
aan de poëzy toewijdende. Al zijne levensbeschrijvers stemmen er in overeen ,
dat hij te Londen is gestorven , en zeker
is het , dat hij in de Abdij-kerk van Westminster werd ter aarde besteld. Het gedenkteeken , aldaar te zijner nagedachtenis
opgerigt , is eene hulde hem anderhalve
eeuw na zijnen dood door NICHOLAS BRIGHAM toegebragt.
CREKE

(History of English Poetry).
, (Sir JOHN) , een geleerd

schrijver der zestiende eeuw , werd den
16 Junij 151 -4 te Cambridge geboren, alwaar hij naderhand zijne studiën
in de oude letterkunde voltooide. Nadat hij eene reis op het vaste land had
gedaan , werd hij tot professor in de
Grieksche taal te Cambridge benoemd. In
deze hoedanigheid eenige veranderingen in
de uitspraak van 't Grieksch invoerende,
geraakte hij hierover niet den kanselier ,
(Penny Cyelopaedia; Woordenboek der bisschop GARDINER , in hevigen twist. In
1544 werd hij gekozen tot opvoeder van
Zamenleving).
den jongen prins, later EDUARD VI , die ,
CHAUCER , (GEOFFREY) , die de morkoning geworden , hem met gunsten overgenster en de vader der Engelsche dicht
genoemd , werd, volgens liet-kundeis laadde. EDUARD benoemde hem tot ridder,
algemeen gevoelen , in 1328 te Londen secretaris van staat en lid van den geheigeboren , en studeerde te Oxford en Cam- men raad. Als voorstander der protestantbridge. Hij verkeerde veel aan het hof sche godsdienst de partij van Lady JANE
van EDUARD III , en had gemeenzamen GREY omhelsd hebbende , werd CUEKE , op
omgang met verscheidene leden van het last van koningin MARIA , in den kerker
koninklijk huis. Hij werd insgelijks in geworpen , doch binnen weinige maanden
openbare zaken van het rijk gebruikt. ontslagen met de vrijheid van eene reis le
Doch het is als schrijver en vooral als doen. Terwijl hij afwezig was , werden al
dichter, dat hij aanspraak heeft op de zijne goederen verbeurd verklaard. In
dankbaarheid der nakomelingschap. De 1554 begaf hij zich naar Bazel , en van
meeste geleerden zijner eeuw schreven in daar naar Italië. Te Padua vatte hij \e celei
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zijne Grieksche letteroefeningén op , en
zette zich vervolgens te Straatsburg neder,
waar hij onderwijs gaf in het Grieksch ,
ten einde in zijne nooddruft te voorzien.
In het begin van 1556 begaf hij zich , op
listige uitnoodiging van hooger hand , naar
Brussel ; doch alvorens deze stad te bereiken , werd hij , op last van PIIILIPPUS II,
gevat , geblinddoekt , op een' wagen geworpen , naar de naaste haven gevoerd ,
aan boord van een schip gebragt , in een
hol bewaakt , in Engeland aan wal gezet,
en op nieuw in den Tower van Londen opgesloten. Men liet hem nu de keus , tusschen de afzwering van bet Protestantsch
geloof of den brandstapel. Hij verkoos het
eerste , doch berouw en wroeging over
dezen stap voerden hem weldra ten grave ;
hij stierf den 13 September 1557 , in den
ouderdom van drie en veertig jaren. Hij
beeft vele werken nagelaten , die echter
thans zelden voorkomen. Hij was een der
geleerdste mannen van zijne eeuw , een
harer schoonste sieraden en de ijsbreker
der nieuwere Engelsche letterkunde.
(STRYPE'S Life of CHEKE ;

Biogr. Bril.)

CHEMNITZER , (IWAN IWANOWITZ),

een Russisch fabeldichter van een Duitsch
geslacht , werd in 1744 te Petersburg geboren. Schoon hij zich op de heelkunde
had toegelgd , trad hij in de krijgsdienst ,
en werd vervolgens door keizerin CATIIA1JINA II als consul- generaal naar Smyrna
gezonden , alwaar hij in 1784 overleed.
CHEMNITZEII wordt als de Russische LAFONTAINE beschouwd , en in zijn karakter zoo
wel als in zijne poëzy , geleek hij veel
naar dien Franschen fabeldichter. Even
als LAFONTAINE was hij aan buijen van afgetrokkenheid onderhevig , welke soms tot
belagchelijke tooneelen aanleiding gaven.

(Dictionary of Biography ; Woordenboek
der Zamenleving).

de beroemd
heelkundige van zijn' tijd , werd in-ste
I688 te Burrow on the Hill in het graaf
Leicester geboren. Hij oefende zich-schap
in de ontleedkunde onder CO PER te Londen , en voor de heelkunde bezocht hij
het St. Thomas Hospitaal. In 1713 verscheen zijne Ontleedkunde van het menschelijk ligchaam , welke langen tijd het
leerboek voor die wetenschap in Engeland
is geweest ; in 1778 verscheen daarvan
de elfde uitgave. In 1712 tot lid der
Koninklijke Maatschappij benoemd , regtvaardigde hij deze vroegtijdige keus door
verschillende belangrijke verhandelingen te
leveren in de Philosophical Transactions.
De opmerkelijkste van al deze bijdragen
in 1728 medegedeeld , was een verslag
van de gewaarwordingen eens veerticnjaCHESELDEN , (wILLIAM),

rigen blind- geboren jongelings , die door
CUESELDEN van de cataract was geopereerd.
Deze bewerking , die thans niet vreemd
is , was destijds geheel onbekend , en
bragt veel tot den roem van CHESELDEN
hij. Ook was lij een bekwaam steensnijder.
Van de twee en veertig lijders , die hij
in den tijd van vier jaren van den steen
opereerde , zou hij slechts één' enkelen
verloren hebben. Een ooggetuige van onderscheidene zijner kunstbewerkingen , (de
schrijver van zijne lofrede in de Gedenk schriften der Fransche Academie voor de
heelkunde) , verzekert ons , dat hij eens
iemand in den tijd van vier en vijftig seconden van den steen heeft verlost. De
uitstekende bekwaamheden van CHESELDEN
bezorgden hem het bestuur over de heelkundige operatiën van verscheidene hospitalen te Londen. In 1751 had hij tegen
eenen aanval van beroerte te kampen,
van welken hij geheel herstelde , doch
den 10 April 1752 bezweek hij , in den
ouderdom van vier en vijftig jaren , onder
een' dergelijken aanval. Zijne ontleedkundige vlerken staan nog in achting.
(Penny Cyclopaedia).
CHESTERFIELD , (PHILIP DORMER
STANHOPE , graaf VAN) , werd den 22

September 1694 te Londen geboren. Op
den ouderdom van achttien jaren vertrok
hij naar de hoogeschool van Cambridge ,
waar hij met ongewone vlijt de Grieksche
en Latijnscbe schrijvers beoefende. Hij verhaalt ons , dat hij veel gevaar liep om een
pedant te worden , op het collegie drinkende en rookende , schoon hij een' afkeer had van wijn en tabak , omdat hij
zulks als wellevend (genteel) beschouwde ,
en dit hem tot een' man maakte. In 1714
verliet hij de hoogeschool , om de gewone
groote reis op het vaste land te doen.
Hij bragt den zomer- in 's Hoge door ,
waar zijne vrolijke medgezellen hem niet
alleen om zijne pedanterie uitlachten ,
maar bij hem eene drift voor het spel
deden ontstaan , welke hem nimmer verliet. Verscheidene jaren later verhaalt hij
in een' zijner brieven aan zijnen zoon ,
dat hij in den Haag het spel beschouwde
als tot Bene goede opvoeding behoorende,
en wijl hij gaarne de hoogst mogelijke beschaving wilde verwerven , de kaarten en
dobbelsteenen ter hand nam , om daartoe,
te geraken. Van de spelers van 's Gravenhoge wendde bij zich tot de fatsoenlijke
en galante vrouwen van Parijs , die , zoo
als hij zich plagt te beroemen , zijne opvoeding voltooiden. In 1715 bevond hij
zich in Venetië , toen GEORGE I den troon
besteeg. Bij keerde nu naar Engeland terug , werd voor L ostwithiel tot lid van
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het parlement benoemd , en sprak met
zoo veel hevigheid , dat een zijner tegen
Genen welk gaf, dat men-standerhm
hem wel eens , uit hoofde zijner minderjarigheid , uit het Huis der Gemeente konde
weren , en eene boete van 500 Pst. opleggen. CHESTERFIELD sloeg deze waarschuwing niet in den wind , en verwijderde
zich voor eenige maanden naar Pars.
In 17 2G volgde hij in het graafschap Chesterfield op , terwijl de troonsbeklimming
van GEORGE II hem eene nieuwe loopbaan
opende. In 1728 vertrok hij als buiten
afgezant naar Nederland , waar hij-gewon
de vriendschap won van den raadpensionaris SIMON VAN SLINGELAND , aan Wien hij,
volgens zijne eigene getuigenis , de groot
CIIESTERFIELD noemde-stevrplignhad.
SLINGELAND zijnen vriend , leermeester en
leidsman ; « want , » voegt hij er bij : « ik
« was toen nog een nieuweling in zaken ;
«hij onderwees mij , hij had mij lief, hij
« vertrouwde mij. » In 1732 werd CHESTERFIELD naar Engeland terug geroepen.
Als lid van he Hooger -Huis weerstreefde
hij de maatregelen van den minister WALPOLE , en onderscheidde zich door geest
welsprekendheid. In Januarij-krachten
1 745 werd hij andermaal als buitengewoon
afgezant naar 's Gravenhage gezonden , en
vervolgens tot Lord-luitenant van Ierland
benoemd , waar hij door zijn wijs bestier
den dank der Ieren verdiende. In Octoher 1746 werd hem de hooge waardigheid
van secretaris van staat toevertrouwd,
welke hij tot 1748 bekleedde , toen toenemende duizelingen en doofheid hem dwongen haar neder te leggen. Zijne pen kon
echter niet rusten tot hij den 24 Maart
1 773 overleed. Als staatsman , schrijver
en redenaar heeft CHESTERFIELD zich onder
zijne landgenooten eenen aanzienlijken
rang verworven , wordende wel eens de
Britsche CICERO genoemd. De werken van
dezen redenaar en staatsman bestaan in
Mengelwerken , vier deden , en in brieven
aan zijnen zoon , vier deelen , die na zijnen dood uitkwamen , en om den fraaijen
stijl , (minder om den zedelijken inhoud) ,
hoog geroemd worden.
Dr. MATV'S Life of CHESTERFIELD).
CHILLINGWORTH, (WILLIAM) , een
vermaard Engelsch godgeleerde en twistredenaar , werd in 1602 te Oxford geboren , alwaar hij in de godgeleerdheid studeerde. De. beroemde Jezuït FISHER, anders
genaamd JOHANNES rERSEUS , bewoog hem
om tot de Roomsch-Katholijke kerk over
te gaan ; doch na verloop van weinige
maanden keerde hij tot het Protestantismus terug. In 11135 verscheen zijn beroemd werk

De godsdienst der Prolestan.

ten een veilige weg ter Zaligheid; het
baarde groot opzien', en werd binnen vijl'
maanden tweemaal herdrukt , doch vinnig
door de Jezuïten aangevallen. LOCKE noemt
dit werk een model van logica en ANTHONY
WOOD zegt , dat CIIILLINGWORTH Z00 veel
overredingskracht bezat , dat , bijaldien de
groote Turk of de duivel bekeerd kon
worden , h ij er toe in staat was. In 1638
verkreeg hij het ambt van kanselier te
Salisbury ; doch toen de burgertwisten
uitbraken , omhelsde hij de partij van
BAREI, I , werd ingenieur , en vervaardigde,
op het voorbeeld der Romeinen , belegeringswerktuigen. Bij liet kasteel van Arundel gevangen genomen , stierf hij in Januarij 1644 te Chichester in het bisschoppelijk
paleis , werwaarts men hem , uit hoofde
zijner ziekte , had overgebragt. Bij zijne
uitvaart had een zonderling tooneel plaats.
Dr. CIIEYNELL , destijds rector van Petworth , verscheen met het werk van CIIILLINGWORTII

(De Godsdienst der Protestanten)

in de hand , aan het graf, en na acne
waarschuwende toespraak over de gevaar
strekking van het rationalismus ge--lijke
houden te hebben , wierp hij het in den
kuil , uitroepende : « Weg met u , gij ver
vloekt boek , dat zoo menige kostelijke-«
« ziel hebt verleid — weg met u , gij be« dorven , verpestend boek ; verrot met
« uwen opsteller ! »

(Life of

CIULLINGW ORTH

ZEAUX) .
CHILO,

een der zeven wijzen van

, by

DES MAI.-

Griekenland , was omstreeks het jaar 556
v. c. een der Ephoren (overheidspersonen)
van Sparta. Eene zijner beroemdste spreuken is : Ken u zelven. Ook hoorde men
hem menigmaal zeggen : Begeer niet te
veel. Verkwisters en twistenden riep hij
toe : De gezellin van schulden en processen
is ellende. Deze drie spreuken stonden in
den tempel van Delphi opgeteekend. Hij
stierf in het jaar 597 v. C. van vreugde,
zijnen zoon omhelzende , die in de Olympische spelen de overwinning had behaald.
CHILO verdiende , als regtschapen overheidspersoon , de achting zijner medeburgers.
(ROLLIN , Histoire ancienne).
CHOISEUL , (ETIENNE FRANCOIS ,
Duc DE) , geboren in 1719 , steeg onder
LODEWIJK XV tot hooge waardigheden, en
was inderdaad gedurende een groot deel
dier regering de 'besturende minister. In
1758 werd hij minister voor buitenlandsche zaken , in 1761 minister van oorlog,
en eenige jaren later stelde bij zich weder
aan het hoofd van het departement van
buitenlandsche zaken. Hij bekleedde deze
waardigheid. tot Decc#nber 1 7 70 , toen hij ,
ten gevolge van zijn hcertchzuchtig karak-
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CHRISTIAAN--CIIRISTINA.

CHRISTINA , koningin van Zweden,
de dochter van den grooten GUSTAAF ADOLF
bij MARIA ELEONORA , prinses van .Brandenburg , werd den 8 December 1626 geboren. GUSTAAF ADOLF droeg groote zorg
voor hare opvoeding , en , geen' zoon
hebbende om hem op te volgen , trachtte
hij haar eene mannelijke opvoeding te
geven. Toen zij nog zeer jong was , ver
hij , dat zij , de dochter van een'-langde
krijgsman , het kanongebulder zonder ontroering zou kunnen aanhooren. Bij zijn
vertrek voor den oorlog in Duitschland,
stelde GUSTAAF ADOLF een regentschap in ,
bestaande uit vijf hoogwaardigheid-bekleeders der kroon , die met het bestuur der
zaken en de voltooijing van de opvoeding
der jeugdige vorstin waren belast. De
kanselier OXENSTIaRN , een ervaren en verlicht staatsman , stond aan het hoofd dezer
hooge ambtenaren , en de andere leden
van het regentschap waren bekwame,
letterkundigen zijner eeuw.
(Examen du Ministère du due de CHOISEUL, regtgekarde mannen. Zij volgden natuur
hetwelk GUSTAAF-lijkhetopvdngsa
in de Mémoires du duc D'AIGUILLON).
CHRISTIAAN of CHRISTIERN II , van ADOLF had ontworpen , en hieraan is geDenemarken , geboren in 1481 , was de deeltelijk het zonderling karakter te wijzoon van koning JAN , en kleinzoon van ten , hetwelk CHRISTINA later heeft aan den
CHRISTIAAN I. Hij beklom , na den dood dag gelegd.
Van hare vroegste jaren was zij omringd
zijns vaders , in 1513 den troon. In 1520
gelukte bet hem zich van Zweden meester door ernstige leermeesters en geletterden,
te maken , welk land door burgertwisten die haar hoofd opvulden met Latijn ,
werd verscheurd. CHRISTIAAN meende het Grieksch , Hebreeuwsch , geschiedenis en
middel te hebben gevonden , om zich voor staatkunde. Voor hare uitspanning reed
allen tegenstand in de toekomst te bevei- zij in amazonen -kleeding te paard , oefende
ligen. De voornaamste edelen en prelaten, zich in het schieten en in de jagt , of
bij gelegenheid zijner krooning te Stokholm hield wapenschouw over de troepen. Het
verzameld hebbende , liet hij ben in het gezelschap van vrouwen werd haar weldra
openbaar ter dood brengen. GUSTAVUS ondragelijk.
In 1644 aanvaardde zij de teugels des
ERICKSON , (een afstammeling der oude koningen), die in Denemarken gevangen zat, bewinds , en door eenen gunstigen zamen ontsnapt zijnde, vlood naar de bosschen loop van omstandigheden eindigde zij den
van Dalecarlié , waar hij de boeren in oorlog met Denemarken , en verkreeg bij
opstand bragt , CHRISTIAAN en diens waar- het verdrag van Prrimsebro in 1645 , den
digen handlanger, den aartsbisschop van afstand van eenige gewesten ; zij drong,
Upsal , aantastte en versloeg , en de Denen tegen het gevoelen van OXENSTIERN en
uit Zweden verdreef. Kort daarna werd anderen , op den vrede met Duitschland
CHRISTIAAN door zijne eigene Deensche on- aan , en had deel aan het sluiten van den
derdanen afgezet , die in 1523 FREDERIK , Munsterschen vrede in 1648 , bij welken
hertog van Holstein, in zijne plaats de haar , ten gevolge van de overwinningen
koninklijke waardigheid opdroegen. Cunis- harer dappere krijgsbenden , verscheidene
TIAAN , gehuwd met ISABELLE, zuster van millioenen gulden , drie stemmen in den
keizer KAREL V , scheepte zich met zijne rijksdag en den afstand van Pommeren ,
gemalin en kinderen in, - en landde op Wismar , Bremen en Verden werden toehet Zeeuwsche eiland Walcheren. Na acht gekend. Toen de staten bij haar aanhieljaren den Nederlanders tot overlast ver- den, om een huwelijk aan te gaan, wei
zij dit standvastig. Onder degenen-gerd
strekt te hebben , zeilde hij wet eenige
troepen naar Denemarken , ten einde den die naar hare hand dongen was haar eigen
troon weder te bemagtigen. De aanslag neef KAREL GUSTAAF , een prins van uitstemislukte ; hij werd gevangen genomen, kende hoedanigheden. In 1649 wist zij
en overleed den 24 Januarij ï 559 op bet echter de staten over te halen om hem
tot haren opvolger te verklaren. Kort
kasteel Kallundborg.

ter , moest aftreden , en verbannen werd
naar zijn landgoed Chanteloup. Hier schreef
hij zijne Gedenkschriften en een hekelend
tooneelspel tegen de koninklijke familie,
inzonderheid tegen den Daufj n , naderhand
LODEWIJK XtiI , getiteld : Le Royaume d'Arlequinerie , hetwelk hij zelf op Chanteloup
drukte , en onder zijne vrienden uitdeelde.
CHOISEUL overleed in Mei 1785 te Parijs.
Hij had menige verbetering bij het leger
ingevoerd , het beroemde familie-verdrag
van het Bourbonsche huis tot stand gebragt , de zeemagt verbeterd , tot den
val der Jezuïten grootelijks medegewerkt ,
en Corsika bij Frankrijk ingelijfd. Zijn
persoonlijk karakter was edelmoedig, schoon
trotsch ; hij was onbaatzuchtig en pracht
waaronder zijn eigen vermogen-lievnd,
grootelijks leed. Hij beschermde de kunsten en fraaije letteren, en was een vriend
van voLTAIRE , alsmede van de voornaamste

(Woordenboek der Zarnenleving).

nadat zulks geschied was , werd zij , onder

CHIUSTOPIIE.

den titel van Koning , met groote statelijkheid gekroond. Nu geene oorlogen
haar meer bezig hielden , trokken kunsten
en geleerdheid bijkans geheel hare oplet
hof was opgevuld met-tendhi.Har
geleerden en kwakzalvers. BOURDELOT , een
listig Fransch abbé , die zich als geneeseer uitgaf, wist de koningin met aller.
bande spotternijën en kwinkslagen op
haren hofstoet te vermaken , en werd haar
lijfarts. CHRISTINA verspilde ontzaggelijke
sommen (voor zulk een arm land als Zweden) aan boeken, oudheden , handschriften , standbeelden , schilderijën en zeldzaamheden. Doch eerbied voor de nagedachtenis haars vaders smoorde het gemor
der Zweden , en toen , tot verbazing van
een' ieder , zij het eerst sprak om afstand
te doen , drong men bij haar aan , den
troon niet te verlaten. Gedurende eenigen
tijd scheen zij weder met vernieuwden
moed 's lands zaken te behartigen ; doch
weldra toonde zij zich geheel afkeerig van
hetgeen zij de vergulde slavernij van het
koningschap noemde, en den 16 Junij
1654 legde zij , met veel plegtigheid , den
schepter neder , in den ouderdom van
slechts acht en twintig jaren.
CHRISTINA behield voor zich zelve de
inkomsten van eenige districten in Zweden
en Duitschland , de algeheele onafhankelijkheid van haren persoon , het oppermagtig gezag en het regt over het leven
en den dood van alle zoodanige personen,
die in hare dienst zouden treden of haar
gevolg uitmaken. Weinige dagen na dezen
afstand , vertrok zij naar Brussel , waar
zij heimelijk de Protestantsche godsdienst
afzwoer. Kort daarna omhelsde zij open.
lijk , in de hoofdkerk van Innspruck, het
Roomsch-Katholijk geloof. Van daar begaf
zij zich naar Rome, alwaar zij , met
groote pracht , te paard in amazonen -gewaad , hare intrede deed. Zij omringde
zich met dichters , schilders , toonkunstenaren , penningkundigen en dergelijken.
Met sommige kardinalen in twist geraakt
deed zij in 1656 eerie reis naar Frank.
rijk, waar hare verschijning groot opzien
baarde. Zij was afkeeriger dan immer
van het gezelschap harer eigene kunne
en de eenige Fransche vrouw , in welk(
zij eenig belang scheen te stellen , wa,.
de beruchte NINON DE L'ENCLOS. De kardi.
naal MAZARIN , dien zij heimelijk tegen.
werkte , wist haar liet verblijf in Frankrijl
zóó onaangenaam te maken , dat zij spoe.
dig vertrok. Echter keerde zij het vol.
gende jaar terug , en voegde bij bar(
dwaasheden eenen moord , die gepleegc
werd in het koninklijk paleis van Fontai
nebleau, in hetwelk haar oenige vertrek
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a ken waren ingeruimd. De markies MOi ALncscru , haar opper-stalmeester en voornaamste gunsteling , die al hare geheimen
bezat , werd onverwacht door haar van
misbruik van vertrouwen en hoog verraad
beschuldigd , en hem aangezegd zich ter
dood te bereiden. De monnik LEDEL , die
last kreeg om den armen MONALDESCHI de
biecht af te nemen , smeekte voor hem
om vergiffenis , of ten minste om opschorting van zulk een onregelmatig vonnis.
Doch MONALDESCITI werd op staanden voet
door SENTINELLI en den kapitein harer lijfwacht , in de Galerie dit cerf, vermoord.
Het hof was beleedigd , doch liet de zaak
rusten. CHRISTINA regtvaardigde zich met
te bewijzen , dat zij bij haren afstand van
den troon zich het regt had voorbehouden , om vrijmagtig over het leven der
personen van haar gevolg te beschikken ,
dat zij , waar zich ook bevindende , nog
koningin was, en MONALDESCHI zich aan
hoog verraad had schuldig gemaakt. Zij
keerde andermaal naar Borne terug , alwaar zij zeer gelaten den 19 April 1689,
in den ouderdom van drie en zestig jaren,
overleed. Schoon zij onophoudelijk schreef,
is er echter weinig van haar in 't licht
verschenen, en dit weinige is grootendeels
in Jots. ARCKENHOLZ's Gedenkschriften der
koningin CHRISTINA opgenomen. Volgens
FRYXELL'S Bijdragen tot de Zweedsche geschiedenis , kan men , bij onderscheidene
harer handelingen , de gedachte niet van
zich afweren , dat Ch RISTINA niet ten allen
tijde bij hare zinnen is geweest.
(CATTAU- CALVILLE , Histoire de CIIP.ISTINE,
reine de Suède ; Biographie universelle) .
CHRISTOPHE , (HENRY) , koning van
Haïti (St. Domingo) , was een negerslaaf,
omtrent het jaar 1767 of 1768 geboren.
Zijne geboorteplaats schijnt onzeker , want
St. Christopher , St. Domingo en Granada
worden als zoodanig door verschillende
schrijvers opgegeven. Hij diende als kok
in eene herberg in de Kaapstad van
St. Domingo , en onderscheidde zich door
zijn schrander voorkomen. Toen in 1790
de zwarte bevolking van het Fransche
gedeelte van dit eiland in opstand geraakte, voegde hij zich bij de insurgenten,
bij wie hij , om zijne reusachtige gestalte
en onverschrokken moed , hoogst welkom
was. Na eenige voordeelen op den vijand
behaald te hebben , werd bij in rang verhoogd. ToussAINT L'OUVERTURE, de opperbevelhebber der Negers , gebruikte hem
om eenen opstand te dempen waarvan
MOISE of MOZES , een neef van den generaal zelven, bet hoofd was. CHRISTOPHE
wist Mozss te verschalken, die door zijnen
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CI1RYSOSTOMUS.

oom werd ter dood gebragt. CHRISTOPHE meenebestgezinde Zwarten , onder hunnen
werd nu in zijne plaats bevelhebber van nieuwen president , den generaal BOYER ,
het noordelijk deel van Fransch St. Do- met groot verlies terug geslagen. Deze
mingo. Hij dempte vervolgens onderschei- tegenspoed en moeijelijkheden van verdene oproeren , welke den dageraad van schillenden aard , door zijne heerschzucht
de vrijheid der Negers verduisterden. Toen en wreedheid ontstaan , ondermijnden zijne
in 1802 de generaal LECLERC., schoonbroe- gezondheid. Aan de gevolgen eener beder van NAPOLEON BONAPARTE, aan het roerte te bed liggende in een fraai paleis,
hoofd eener sterke expeditie St. Domingo dat hij zelf gebouwd en versterkt had ,
kwam heroveren , verdedigde CHRISTOPHE borst er een opstand uit , welke door den
stoutmoedig de Kaapstad , en zoodra hij president BOTER was aangestookt. De opzich genoodzaakt zag af , te trekken , ver- standelingen sloegen tot buitensporige maat- brandde bij een groot deel der stad , en regelen over, en de hertog van Marmelade,
ontkwam met 3000 man", waarmede hij (voorwaar een fraaije titel) een zijner
zich bij TOUSSAINT L'OUVERTURE voegde. eerste waardigheid -bekleeders,. maakte den
Toen TOUSSAINT op eene verraderlijke wijze volke de afschaffing der koninklijke waar
in handen des vijands was gevallen , en
bekend. CHRISTOPHE , ziende dat-dighe
naar Europa gevoerd , vereenigde cxRIs- de nieuwe edelen , hertogen , graven , ba
generaals, officieren en man--rone,
TOPUE zich met DESSALINES , die toen tot
opperhoofd der Zwarten werd verheven. schappen , hem allen verlieten , schoot
Zoodra in 1805 het gansche eiland van zich zelven door het hart , op den 8 0eFranschen was gezuiverd , aanvaardde DES- taber 1820. Gedurende zijne regering gaf
CHRISTOPHE blijken van in vele zaken een
SALINES de oppermagt over Haiti, en ver
CHRISTOPHE in rang , die zich , in-hogde
helder doorzigt to hebben. Hij moedigde
den oorlog tegen de Franschen ,. door het onderwijs aan , alsmede bet drukken
groote onverschrokkenheid had gekenmerkt. van boeken en nieuwsbladen. Zelfs ontWeldra werd DESSALINES beschuldigd zijne wierp bij een wetboek , betwelk hij Coderaagt te misbruiken , en CHRISTOPHE , zich Henri noemde , gelijk BONAPARTE het zijne
met den mulat PETBION vereenigd hebben- Code Napoléon.
de, bewerkte in 1 806 een', opstand , waarin
(Biogr. des Contemp. MALO , Hist. de
DESSALINES het leven verloor. - CIIRISTOPIIE
Hayti).
werd nu tot opperbevelhebber en aanblijCHRYSOSTONU5 , (J0ANNES) , ver vend president der republiek van Haïti kreeg den naam van Chrysostomus (Gul
eerst na zijnen dood. Hij is een-denmo)
verheven. Hij benoemde zijn' eedgenoot
PETHION tot gouverneur der zuidelijke ge- der beroemdste Kerkvaders , en werd in
westen. De Negers hunne voormalige mees- het jaar 354 n. C. te Antiochië in Syrië van
ters , de Franschen , navolgende , hadden aanzienlijke en vermogende ouders geboBene nationale vergadering , welke in de ren. Vroegtijdig verloor hij zijnen vader
Kaapstad bijeen kwam , en PETHION , die SECUNDUS , bevelhebber van het keizerlijk
leger in dat gewest. Zijne moeder ANCIIRISTOPIIE'S verheffing niet leede oogen
had aangezien, beschuldigde hem van eenen TIIUSA, toen nog slechts twintig jaren oud,
aanslag op de vrijheid der republiek. lie bleef weduw , ten einde zich onverdeeld
president noemde den generaal een' voor - aan de opvoeding en het welzijn haars
stander van regeringloosheid , een' oproe- zoons te kunnen toewijden. Hij oefende
rig onderdaan. PETHION vlugtte naar Port- zich met den besten uitslag in de regtsau-Prince , waar hij zich bijkans elf jaren geleerdheid, doch werd zes jaren later
lang wist staande te houden.
kluizenaar , vastende , biddende , lezende
CHRISTOPHE in 1811 volkomen meester en zich met spijzen uit het plantenrijk
zijnde van het grootste gedeelte des lands, vergenoegende. Op den ouderdom van
liet zich tot koning van Haiti uitroepen, drie en twintig jaren werd hij door MELEonder den naam van HENRY I, en de TIUS , bisschop van .,4ntiochië , gedoopt,
koninklijke waardigheid in zijn geslacht waarna hij zich naar eene eenzame speerfelijk verklaren. De gewoonten en ge- lonk begaf , den ganschen Bijbel in bet
bruiken van Parijs volgende , rigtte hij geheugen prentte , en zich, door overmaeene hofhouding in , verhief zijne gunste- tige ligchaamskwellingen , eene gevaarlijke
lingen tot den adelstand, benoemde zwarte ziek te op den hals haalde. Bed noch
hertogen , graven , baronnen enz. Hij stoel hebbende, hing hij, om uit te rusten,
werd den 2 Junij 1812 in het openbaar, over een touw, aan het gewelf zijner grot
en met groote statelijkheid , gekroond. vastgemaakt. Toen hij , na drie jaren,
Toen PETHION in 1818 was gestorven, deze eenzaamheid verliet , begon hij als
trachtte CIIRISTOPIIE de zuidelijke gewesten volksprediker op te treden , en maakte
te bemagtigen , doch werd door de ge• door zijne ongewone welsprekendheid zoo,
,

;

-

CHUBB.
veel opgang , dat hij in 398 tot patriarch van Konstantinopel werd gekozen.
CHRYSOSTOMUS was een vriend en beschermer der armen , doch een onverbiddelijk
bestraffer der ondeugd. Hij zette in Lydië
en Phrygië niet minder dan dertien bis
af, die eindelijk , met behulp-schopen
der keizerin EUDOXIA , zijne verbanning
bewerkten. Zoodra het volk zulks vernam , ontstond er een geweldig oproer ,
hetwelk niet te stillen was dan door de
belofte dat CHRYSOSTOMUS in zijne waardig
zou hersteld worden. Toen de ge--heid
liefde prediker terug kwam , was de Bosporus met eene overgroote menigte vaar
bedekt , en de beide oevers door-tuigen
duizenden fakkels verlicht. CHRYSOSTOMUS
scheen echter door de ondervinding weinig
wijzer te zijn geworden. Toen men , ter
eere der keizerin EUDOXIA , naast de hoofdkerk , een standbeeld had opgerigt, hetwelk met groote pracht en statelijkheid
werd ingewijd , ontbrandde op nieuw zijn
ijver, predikende in oneerbiedige bewoordingen over deze feestelijkheid , en EUDOXIA
bij de dansende IHERODIAS vergelijkende ,
die het hoofd van JOANNES den Dooper
eischte. Het einde van dit onbescheiden
gedrag was , dat hij andermaal werd verbannen. Hij overleed den 1 4 September
407 te Comana , in den ouderdom van
bijkans zestig jaren. De werken van CIIRYSOSTOMUS zijn zeer talrijk , bestaande in
commentariën , 700 homoliën over den
Bijbel , verhandelingen , openbare redevoeringen , 242 brieven , enz. De volledigste
Grieksche en Latijnsche uitgave is van
MONTFAUCON , 13 d. Parijs 1718-38.
De voornaamste waarde van C1IRYSOSTOMUs werken bestaat in de ophelderingen ,
welke zij geven van de zeden , gewoonten
en gebruiken der vierde en vijfde eeuw.
Het Gouden Doek van ST. CIIRYSOSTOMUS,
betrekkelijk de opvoeding der kinderen ,
is vertaald naar een handschrift in -1656
te Parijs gevonden. De voorschriften daarin
vervat zijn vrij zonderling. « De knaap
« moet geene vrouw zien dan zijne moe a der ; niets hooren , zien , ruiken , proeven of voelen dat Benig genoegen ver
schaft ; hij moet wekelijks tweemaal-«
« vasten , dikwijls de geschiedenis van JozEF
« lezen , en vóór den ouderdom van vijf
-«
tien jaren niets van de hel weten. »
(VERMANT

, Vie de

ST. JEAN CIIRY5OSTOME ;

A. DES AMORIE VAN DER HOEVEN , JOAN.
CDRYSOSTOMUS) .
CHUBS , (THOMAS) , een merkwaardig
schrijver over geschilpunten in het geloof,
werd in 1679 te East Harnham , een gering dorp bij Salisbury , geboren. Zijn
vader , een mout-maker , stierf arm, en
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liet eene vrouw met vier kinderen na.
THOMAS , de jongste , leerde een weinig
lezen en schrijven , en werd in de leer gedaan bij een' handschoen- en broekenmaker
te Salisbury , en naderhand bij een' kaarsenmaker in dezelfde stad. Met deze beide
beroepen hield hij zich bijkans geheel zijn
leven bezig ; en het is voorzeker een
bewijs zijner voortreffelijke geestvermogens , dat hij , te midden van zulke nederige werktuigelijke bezigheden , door
zelfoefening alleen , eene algemeene kennis verkreeg van velerlei kunsten en wetenschappen , en een uitstekend schrijver
werd over de moeijelijkste punten in
godsdienst en zedekunde. PoPE , in een'
zijner brieven aan GAY , noemt cntBB
«het wondervol verschijnsel van Wiltshire.»
Onder de voorname personen, die de schriften van CIIUBB bewonderden , en hens
trachtten van dienst te zijn , was Sir joSEPH JEKYL , griffier van het geregtshof,
die hem tot hofmeester in zijn huis te
Londen aanstelde, Bene betrekking even
weinig overeenkomende met het karakter
van CIIUBB als met dat van kaarsenmaker.
Eenige vernuftige bestrijders van CIIUBB's
geschriften , maakten zich niet weinig
vrolijk over het koddig voorkomen van
dit kort , dik mannetje , prijkende met
gepoederde paruik en een voorsnijmes. Na
verloop van een paar jaren leide hij zijn
hofmeesterschap neder , keerde naar Salisbury terug, en woog en verkocht kaarsen
tot aan zijnen dood. CIIUBB stierf in Februarij 1747 , in den ouderdom van acht
en zestig jaren , in zijnen stoel zittende ,
gelijk hij begeerd had. Onder zijne boosaardigste tegenstanders behoorde de Wel
DIr. BORLER van Winchester -erw,ad
die CIIUBB , - ofschoon deze een nederig en
regtschapen man was , na zijnen dood
van de ergerlijkste ondeugden beschuldigde.
Volgens zijne meening moest het lijk van
CIIUBB , even als dat van alle dergelijke
twijfelaars , in plaats van eene eerlijke
begrafenis te hebben , met een' strop om
den hals naar de galg worden gesleept ;
vervolgens moest de beul liet hart uit het
lijf en de tong uit den mond scheuren ,
en de regterhand afkappen ; waarna alles ,
in een vuur , gestookt van de boeken
door hem geschreven , moest verbrand
worden , en de asch , met vervloeking en
verachting in de lucht worden gestrooid,
tot vreugde van al degenen die de knie
bogen voor den naam van JEZUS CHRISTUS.
Het werk van cDUBB over de Drieëenheid ,
waarin hij het opperste gezag aan den
Vader toekent , en onder den titel van
The Supremacy of the Father asserted is
uitgegeven , baarde veel opziens. Zijne
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nagelatene werken zijn in twee deelen
verzameld. « Hoe cnuBB ook in zijne mee
vingen niogte dwalen , » zegt Mr. AMORY -.:
« hij was zoo een goed en opregt man als
« er immer geleefd heeft ; ik heb hem
« wel gekend. »
(Biographica Britannica ; A short and
faithful account of the life and character of the celebrated Mr. CHUBB , 1747) .
CHURCHILL. Zie MARLBOROUGII.
CICCI , (MARIA LUIGIA) , eene geleerde Italiaansche vrouw , werd den 14
September 1760 te Pisa geboren. Zoodra
zij den ouderdom van zeven jaren had
bereikt , plaatste de vader baar in een
klooster , met uitdrukkelijk bevel, om haar
in niets dan in huisselijke bezigheden en
handwerken te oefenen; zelfs mogt zij
geen schrijven leeren. Steelsgewijze echter
las zij eenige der beste dichters. Haar vin
vernuft verschafte haar de midde--dingrjk
len om zich in de schrijfkunst te oefenen;
stukjes hout en sap van blaauwe druiven
verschaften haar pen en inkt , waarmede
zij de letters nateekende. Weldra schreef
zij de schoonste plaatsen van DANTE en
PETRARCA uit, ten einde ze des te beter
in .het geheugen te prenten. Op den
ouderdom van tien jaren maakte zij zelve
reeds liefelijke verzen. Later oefende zij
zich in de natuurlijke wijsbegeerte en in
de Engelsche en Fransche talen. De werken van LOCKE en NEWTON boeiden vooral
haren geest. Hare anacreontische liederen
onderscheidden zich door bevallige gemak
vernuft. Zij was deugdzaam-kelijhdn
en beminnelijk , en stierf ongehuwd den
8 Maart 1794. Na haren dood gaf haar
broeder PAOLO een bundeltje harer gedichten uit, met eene lofrede , op haar leven,
door ANGUILLESI ; Parma 1796.
(Conversations-Lexicon) .
CICERO , (MARCUS TULLIUS) , de
grootste Romeinsche redenaar en schrijver,
werd den 3 Januarij 106 j. v. c. te Arpinum, eene stad in Latium, uit een
aanzienlijk geslacht geboren. Reeds vroeg
verried hij ongewone talenten , welke-tijdg
door de bekwaamste meesters zorgvuldig
werden aangekweekt. Op den ouderdom
van zes en twintig jaren trad hij als pleit
verdedigde den van va--bezorgp,n
dermoord aangeklaagden ROSCIUS AMERINUS
met den schitterendsten uitslag. Bij eene
kort daarop gevolgde regtszaak tegen een'
vrijgelaten slaaf van SYLLA, schijnt hij
zich het misnoegen van den dictator berokkend te hebben , zoodat hij het raadzaam vond , zich voor eenigen tijd uit
Rome te verwijderen. Hij begaf zich naar
Athene , en vervolgde aldaar zijne letteroefeningen. Na zijne terugkomst in Rome

behaalde hij spoedig als pleitbezorger ongemeenen roem. Hij werd quaestor van
Sicilië, op een' tijd dat er in Rome hongersnood heerschte , en wist van daar
eene groote hoeveelheid koorn naar de
hoofdstad te zenden, zonder de Siciliërs
te benadeelen ; bij verkreeg den eenen
eerpost na den anderen , welke hij allen
met uitstekend beleid en groote belangeloosheid waarnam. Eindelijk werd hij tot
consul verheven , en in deze hooge waar
verwierf hij den roemrijken eer--dighe
naam van vader des vaderlands en tweeden stichter der republiek , wijl men aan
hem de verijdeling der zamenzwering van
CATILINA te danken had. Door de kuiperijën van den laaghartigen volksvleijer
CLODIUS werd bij kort daarna verbannen ,
en zocht eene schuilplaats te Thessalonica.
Na verloop van zestien maanden door den
senaat en het volk teruggeroepen , werd
hij plegtstatig aan de stadspoort ontvangen ; zijne intrede geleek een' triumftogt.
Op zijn zes en vijftigste jaar werd hij
proconsul in Cilicië , en voerde in deze
betrekking gelukkig den oorlog tegen de
Parthen. Zoodra zijne zending geëindigd
was , keerde hij naar Rome terug , waar
de breuk tusschen CAESAR en POMPEJUS
groote gebeurtenissen voorspelde. CICERO
omhelsde de partij van POMPEJUS tegen
CAESAR, doch na den slag van Pharsalië,
verzoende hij zich met den overwinnaar,
die hem met alle onderscheiding behandelde.
Omtrent dezen tijd scheidde CICERO van
zijne vrouw TERENTIA , met welke hij dertig jaren had geleefd ; en wat ook de
oorzaak of het voorwendsel dezer scheiding geweest zij , hij stelde zich aan de
vinnigste berispingen bloot, door bijkans
onmiddellijk daarna eene schoone en rijke
erfdochter , ( PUBLILIA) , wier voogd hij was,
te huwen. TERENTIA trad vervolgens in
den echt met den geschiedschrijver SALUSTIUS , en na diens dood huwde zij nog
een- of tweemaal. Men wil , dat zij den
ouderdom van honderd drie jaren heeft
bereikt. Het tweede huwelijk van CICERO
was intusschen hoogst ongelukkig , en
werd nog binnen het jaar ontbonden. Na
den moord van CAESAR verklaarde CICERO
zich tegen ANTONIUS , aan wien hij door
OCTAVIUS ondankbaar werd opgeofferd. CtCERO , vernemende dat hij op de lijst der
vogelvrijverklaarden was geplaatst, scheepte
zich in , om de wraak van ANTONIUS te
ontvlugten ; doch ongunstige wind dreef
hem naar land terug. 0p het smeeken
zijner slaven scheepte hij zich andermaal
in , voer echter spoedig weder naar land,
om in zijn landhuis bij Formiae zijn lot

CIMABUE—CIMAROSA.
af te wachten. «Ik wil , » zeide hij , « in
U liet vaderland sterven, dat ik meer dan
« eenmaal heb gered. » Zijne slaven liet
oord reeds verontrust ziende door soldaten van den drieman, onder aanvoering
van IIERENNIUS en POPILIUS LAENAS , (welken
laatsten hij eenmaat door zijne welspre
kendheid het leven gered had) , beproefden , om hem in eenen draagzetel door
een digt bosch naar strand te dragen.
Zij werden echter weldra door de moordenaren achterhaald. CICERO , gevoelende
dat zijn dood onvermijdelijk was , verbood
den zijnen allen wederstand , ' liet den
draagzetel nederzetten , schoof de gordijnen
weg , en stak zijn hoofd naar IIERENNIES
toe , zeggende : « Welaan , veteraan , houw
« toe , wanneer gij dit ten minste goed
« verstaat ! » Zijn hoofd viel eerst met
den derden slag , den 7 December 43 j.
V. C. in den ouderdom van bijna vier en
zestig jaren. De omstanders bedekten zich
het gelaat , om dit bloedig schouwspel niet
te zien ; maar ANTONIUS liet zijn hoofd en
zijne handen op hetzelfde spreekgestoelte
ten toon stellen , van waar de redenaar,
gelijk LIVIUS zegt , eene welsprekendheid
had doen hooren , die geene menschelijke
stem ooit weder heeft geëvenaard. « In
« het vak der wetenschappen waren CICE«RO's verdiensten niet minder groot. Hij
« bragt de Grieksche wijsbegeerte naar
« Rome over ; droeg meer dan eenig Ro«mein vóór hem aan de uitbreiding der
« wetenschappen bij ; was zelf een groot
« wijsgeer ; bragt de welsprekendheid , in
« Italië nog zoo weinig beoefend , tot het
« hoogste toppunt van volkomenheid , en
«bleef, tot op onzen tijd , een voorbeeld,
« welks wederga men nog niet vindt. » De
volledigste en beste uitgaven van CICERO'S
verken zijn onder anderen die van GRONovlus , 2 deelen , Leyden 169`2 , kwarto;
VERBURG , Amsterdam 1724 , 2 deelen ,
folio , en 12 deelen 8vo. , en ROBBE,
Leipzig 1827 in één deel en in 10 deelen 12m-o.
-

(PLUTARCHUS

, Het leven van CICERO;
Life of CICERO).

SIIDDLETON ,

CIMABUE, (GIOVANNI) , die den
roemvollen naam draagt van vader der
nieuwere schilders , werd in het jaar 1.240
te Florence uit een adellijk geslacht geboren. In zijne jeugd door zijn' vader
naar het klooster Santa Maria Novella gezonden , om zich in de letterkunde te
oefenen , toonde hij daarvoor weinig lust.
En toen in het klooster eenige Grieksche
kunstenaren kwamen , om de kerk met
schilderstukken op te sieren , verliet hij
zijne studiën , sloeg hunnen arbeid gade ,
en kreeg weldra verlof lien te helpen.
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Spoedig overtrof hij zijne meesters , en
werd de beste schilder van zijnen tijd.
Naar Florence teruggekeerd, schilderde hij
onder andere voortreffelijke stukken , voor
de kerk van Santa Maria Novella , eene
Madonna , van ongewone grootte , en zóá
fraai , dat dit stuk in plegtigen optogt
naar de kerk werd gedragen. CIMABUE tevens in de bouwkunst uitmuntende , ontwierp met ARNOLFO LAPI , de kerk van
Santa Maria del Fiore , doch hij stierf kort
daarna in 1300. Zijne Werken werden
door zijne medeburgers met geestdrift bewonderd , en vorsten bezochten zijne schil
CIMABUE bragt eenig leven en-derkam.
beweging in zijne beelden , door af te
wijken van de koude regte lijnen zijner
Grieksche leermeesters. Men wil , dat hij
de eerste was , die de natuur tot leidsvrouw koos. Ook is de schilderkunst cIMABuE grooten dank verschuldigd , dat hij
het genie van G1OTTO heeft ontdekt en
opgekweekt.
(NASARI ; LANZI).

CIMAROSA , (DOMENICO) , een der

beroemdste componisten van het Italiaan
werd in 1754 te Napels ge--schetar,
boren. Aan APRILE was hij zijn eerst
onderrigt in de muzijk verschuldigd ; doch
hij voltooide zijne studiën onder DURANTE,
aan de Conservatorio van Lorene. Het
eerste werk waardoor hij bekend werd was
L'Italiana in Londra , uitgevoerd in 17'79.
Doch het kluchtig zangspel Ii Matrimonio
Segreto zal zijn' naam tot de nakomeling
overbrengen. Toen deze opera voor-schap
het eerst te Toeenen werd opgevoerd , was
keizer JOZEF II zoodanig verrukt , dat hij
bij het slot de zangers en muzikanten tot
een avondmaal uitnoodigde , en vervolgens
naar den schouwburg terug zond , om het
gansche zangspel nog eens te herhalen ;
zoo iets was nimmer' te voren gebeurd.
In 1787 werd CIMAROSA door keizerin CATHARINA naar Petersburg genoodigd , alwaar
hij drie opera's componeerde. Hij keerde
naar Napels terug , en daar hij veel ingenomenheid met de Franschen had betoond,
toen de stad door hen was bezet , ontkwam hij naauwelijks de bloeddorstige vervolging , welke de herstelling van het
oude koninklijke huis bezoedelde. Hij overleed te Venetië den 11 Januarij 1801.
CIMAnosA is , als ware het , de schakel ,
die de oude niet de nieuwere school
verbindt. Zijn borstbeeld , door CANOVA
gebeiteld , werd in 1816 te Rome in het
Pantheon naast dat van SACCIIINI en PAISIELLO geplaatst. GRLTRY door NAPOLEON
gevraagd zijnde ,. welke het onderscheid
was tusschen CIMAROSA en MOZART , antwoordde : « CIiIAROSA plaatst het borst-
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«beeld op het tooneel , en het voetstuk
« in het orchest , terwijl MOZART het borst'C beeld in het orchest plaatst , en het
K voetstuk op het tooneel.
Penny Cyelopccdia; NIEUWENHUIS , Woor-

denboek van kunsten en wetenschappen).

schappij der wetenschappen Bene verhandeling aan , over vier nieuwe door hem
ontdekte kromme lijnen met merkwaardige
eigenschappen , en bewees de steller van
dit stuk te zijn , door in persoon daarom
belangrijke verklaringen te geven.-tren
Toen hij achttien jaren oud was , gaf hij
zijne Recherches sur les courbes à double
courbure uit , en werd lid der academie.
In 1735 vergezelde hij MAUPERTIUS , CAMUS,
LEMONNIER , enz. , op hunnen togt naar
Lapland , om een' graad van den meridiaan te meten , ter bepaling van de gedaante der aarde. Het werk hierover door
CLAIRAUT uitgegeven , voert ten titel : Figure de la terre. Hij schreef nog onderscheidene belangrijke werken over de wisen sterrekunde , onder anderen zijne

CiMON , een Atheensch veldheer , was
loszinnig in zijne jeugd, doch werd in rij
jaren een achtenswaardig man. In den-per
slag van Salamis onderscheidde hij zich
door zij ne stoutmoedigheid , en als . admiraal der Grieksche vloot , behaalde hij op
de Perzen schitterende. overwinningen. Onder zijne heldhaftige bedrijven telt men de
herovering van den Chersonesus. Hij werd
echter door den invloed zijner vijanden
verbannen , doch spoedig terug geroepen ,
om het bevel over de verbondene Grieken
op zich te nemen. Hij overleed in het Théorie des mouvemenis des comètes,
449ste jaar vóór onze tijdrekening , een waarover hij met D'ALEMBERT in eeneu
en vijftig jaren oud , terwijl hij de stad ergerlijken twist geraakte. Latere wiskunCitium , op het eiland Cyprus,, belegerde. stenaren , inzonderheid. LAPLACE , hebben
beweerd dat D'ALEMBERT gelijk bad. CLAI(PLUTARCIIUS ; CORNELIUS NEPOS) .
RAUT beantwoordde zijnen grooten tegen
CINCINNATLYS, (LQCIUS QUINITVS) ,
een der doorluchtigste Romeinen, bloeide
immer op beleefden en beschaaf--stander
in de vijfde eeuw v. c. Schoon in ge- den toon , doch D'ALEMBERT viel hem wel
ringe omstandigheden verkeerende en ei- eens onzacht aan , zeggende : j'aime mieux
genhandig zijnen kleinen akker bebou- etre incivil qu'ennuyé. CLAIRAUT stierf den
wende , werd hij onderscheidene malen 17 Mei 1765 te Parijs, in den ouderdom
door zijne medeburgers verkozen , om het van twee en vijftig jaren.
vaderland van den rand des verderfs te
(BOSSUT , Hist. des Xath. ; L& CROIX. in
redden. Hij overwon al de vijanden van
de Biog. Univ.).
Rome , en keerde telkens weder welgemoed
CLAIRON , (CLAIRE JOSEFRE BIPtot den ploeg terug. Hij bereikte den POLYTE LEGRIS DE LA TUIIE) , was
hooien ouderdom van negen en tachtig eene der grootste Fransche tooneelspeelsters , en werd in 1723 , niet ver van
jaren.
(ROLLIN , Histoire Romaine; M. STUART, Condé , van arme ouders geboren. Tegen
den zin harer moeder trad zij reeds in
Romeinsehe Geschiedenissen).
CINNA , (LUCIUS CORNELIUS) , een haar dertiende jaar als tooneelspeelster
Romeinsch patriciër , was een der ijverig- op. Toen zij in 1744 op het Théa'tre
ste en bloeddorstigste aanhangelingen van francafs voor de eerste maal de rol van"
MARIUS. Door zijne bewerking werd MARIUS Phedra vervulde , viel haar de uitbundigin zijn gezag hersteld. CINNA bekleedde ste toejuiching ten deel. De lof van VOL
haar op bare mededingster-TAIREde
viermaal de hooge waardigheid van consul.
IIij werd in een oproer van zijne eigene DUMESNIL zegevieren. Gedurende twee en
soldaten door een' honderdman vermoord. twintig jaren was zij de bewierookte lie84 jaren V. C. Ziet fraaije treurspel van veling van het publiek, toen zij, uit hoofde
CORNEILLE van dien naam , heeft betrek- eener haar aangedane beschimping , wei
tegelijk met LEKAIN en DUBOIS (haren-gerd
king Op CNEJUS CORNELIUS CINNA , een' afbeleediger) op te treden. Den volgenden
stammeling van PoMPEJUS , die eene zamen
beraamde tegen keizer AUGUSTUS,-zwering dag , in April 1765 , werd zij deswege
naar de gevangenis gevoerd. Met den
welke hem grootmoediglijk begenadigde.
(ROLLIN, Ilistoire Romaine; M. STUART, markgraaf van Anspach als vriendin levende, volgde zij hens naar Duitschland ,
Romeinsche Geschiedenissen).
waar zij zeventien jaren sleet. Naar PaCISNEROS. Zie XIMENES DE CISNEROS.
rijs teruggekeerd , overleed zij aldaar den
CIVILIS. Zie CLAUDIUS CIVILIS.
CLAIRAUT , (ALEXIS CLAUDE) , een 18 Januarij 1803 , in zeer behoeftige omuitstekend wiskunstenaar , werd den 7 Mei standigheden. Hare Mémoires d'Hippolyte
1713 te Parijs geboren. Reeds vroegtijdig Clairon et réflexions sur la déclarnation
verwierf bij zich als wiskunstenaar een' theatrale zijn , voor aankomende tooneelveel beduidenden naam. Op den ouder- spelers , hoogst belangrijk.
dom van twaalf jaren bood hij de Maat- (,kND u_Zux, Notice sur 7nadeinoiselle CLAIRON).

CLAPPEIITON--CLARE.
CLAPPERTON, (iuicn) , een Britsch
reiziger , welke tot het onderzoeken der
binnenlanden van Afrika den weg heeft
gebaand , werd in 1788 te dnnan , in
Schotland, geboren. Zijn vader was een
plattelands heelmeester , en bezorgde hem
Gene goede opvoeding. Op den ouderdom
van dertien jaren werd hij kajuitsjongen
op een koopvaardijschip , hetwelk tusschen
Liverpool en Amerika voer. Nadat hij
verscheidene reizen gedaan had , werd hij
geprest , en als matroos op een oorlogsc h ip gebragt , dat naar de Middellandsche
zee was bestemd. Gelukkig had CLAPPER -

TON een' oom die zeekapitein was, door
'wiens invloed hij jong officier werd , in
welke betrekking hij schitterende blijken
gaf van moed en onverschrokkenheid. In
1814 ging CLAPPERTON naar Opper-Canada,
en kort na zijne aankomst aldaar , werd
hij tot luitenant bevorderd , en kreeg het
bevel over een' schoener, welke tot de
Britsche flotielje op de meren behoorde.
Deze flotielje in 1817 opgeheven wordende,
keerde de luitenant CLAPPERTON op hall
traktement naar Schotland terug. Hier
vermaakte hij zich met jagen en visschen
tot 1820 , toen hij zich naar Edinburg
begaf , waar hij bekend werd met wijlen
Dr oUDNEY , wiens geest zich verdiept(
in plannen ter ontdekking van de binnen.
landen van Afrika. In 1823 werd CLAP'
PERTON door Lord BATIJURST (gemeenschap.
pelijk met Dr . oUDNRY en den majoor
DENIIAM ) aangesteld , om eene reize t(
doen naar Tombucto in Midden-Afrika gele
gen. Dr OUDNEY overleed reeds in dei
,

.

.

aanvang der reis , in Januarij 1824. Val
Tripoli over Mus feia en Zangalia , tel
oosten van het groote meer Tchad, be
reikte CLAPPERTON , na veel te hebben ge
leden , Saccatoo , waar hij zich genood
zaakt zag terug te keeren. Hij en DENIIM
bepaalden de ligging van de rijken val
lllandara , Bournou en Iloussa en derze]
ver voornaamste steden , doch waren nie
in staat om den loop en uitgang van de.
Niger , het hoofddoel hunner .reis , na t
sporen. Zij gaven een gunstig berigt va-,
de beschaving en gastvrijheid van eenig
binnenlandsche stammen , die vroeger a]
bloeddorstige wilden waren opgegeven
Hunne beschrijving van het meer Tchad
met zijne kolossale rivierpaarden , en d
olifanten en andere wilde dieren , die zie
aan de oevers onthouden , is ongemee
1)elangrijk. Op den 22 Junij 1825 , kom
na zijne terugkomst in Engeland , ver
CLAPPERTON tot den rang van bevelhebb(
verheven , en andermaal op dezelfde g4
vaarlijke reis uitgezonden. Zijne medg^
zeilen waren DTr. DICKSON., kapitein PEARS

1 Dr

.
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MORISSON ,

een scheeps - heelmeester

a natuurkundige , welke beide laatsten
ra aan de gewone landziekte omkwamen.
en 15 Januarij 1826 bereikte CLAPPER TON
alunga , de hoofdstad van Yariba , en
egaf zich van daar naar de groote koopLad Kano. Nu wendde hij liet ten wes-n , en kwam te Saccatoo , hetwelk hij
p zijne vorige reis van den kant der
liddellandsche zee had bereikt. Hier hield
gem zijn oude kennis BELLO , de koning
,f het opperhoofd des lands , terug , on[er voorwendsel dat er een oorlog was
iitgebarsten ; doch de ware reden bestond
vaarschijnljk in eene waarschuwing van
len dey van Tripoli, die de Engelschen
afschilderde als de verovering van gansch
I frika beoogende. Het sterk gestel van
,LAPPERTON bezweek onder groote ontbe°ingen en den invloed van het klimaat.
Jlij stierf aan eenen buikloop den 13 April
1827 , te Chungary , een dorp in de na)ijheid van Saccatoo.

(Narrative of Travels and discoveries in
Northern and Central Africa in the
years 1822 , 1823 , 182 1s , by Major
DENHAIMM , commander CLAPPERTON and
the late Dr OUDNEY ; Journal of a
second Expedition into the interior of
Africa ççc. , by the late commander
.

CLAPPERTON . In dit werk vindt men
eene beschrijving an zijn leven. Re-

cords of captain CLAPPERTON'S last
Expedition to Africa , door RICHARD
zijn' trouwen dienstknecht ,
en den eenigst overgeblevene dezer
ontdekkingsreis).
CLARKE, (Dr. SAMUEL) , een voor treffelijk Engelsch godgeleerde en wijsgeer,
werd den 11 October 1675 te Norwich
geboren , waar hij zich op de vrij-school
reeds door zijne ongewone vorderingen in
de oude talen onderscheidde. In 1691
vertrok hij naar Cambridge , en legde zich
met den besten uitslag toe op de beoefening der wiskunde. Hij werd een ijverig
aanhanger van het stelsel van NEWTON,
dat toen. nog bij zijne landgenooten voor
dat van DESCARTES moest achterstaan. Allengs deed hij de dwalingen der oude
leer verdwijnen. De godgeleerdheid en
wijsbegeerte bewees hij mede groote diensten , door het uitgeven van acht leerre
bestaan en de eigenschap--denovrht
pen van God , « die voor het schoonste
« bewijs van Gods aanwezen gehouden
« worden. » Nadat CLARKE eenigen tijd
het leeraarambt te Londen had bekleed,
werd hij kapellaan van koningin ANNA,
en in 1709 predikant van St. James.
Door zijn werk over de Drieëenheid ,
waarin hij ontkende , dat dit leerstuk tot
LANDER ,
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CLAUDE--CLAUDIUS,

het gevoelen der eerste Christen -kerk heeft
behoord , haalde hij zich vele bestrijders
op den hals. Het collegie der bisschoppen
echter , daaromtrent alle twisten wenschende te voorkomen , vergenoegde zich
met CLARKE's verklaring , dat hij verder
dit onderwerp onaangeroerd zou laten.
Hij stierf aan het zijdewee den 11 Mei
1729. Het zedelijk karakter van CLARKE
wordt door al zijne levensbeschrijvers geprezen : hij was zachtmoedig en nederig
van aard. Als schrijver is hij duidelijk en
eenvoudig , zeer naauwkeurig , maar een
droog. VOLTAIRE noemde hem-tonige
daarom spottenderwijze : un moulin à raisonnentent. Na zijnen dood werden zijne
leerredenen in tien deelen uitgegeven.
Zijne wijsgeerige geschriften beslaan vier
deelen folio.

(KIPPIs'S

Biog. Brit.).

CLAUDE , eigenlijk CLAUDE GELLÉE,
doch meestal CLAUDE LORRAINE geheeten ,
werd in 1600 te Chamagne in Lotharingen
geboren. Zijne ouders waren zeer arm ,
en men wil dat hij eerst een pasteibakkers-jongen is geweest. Op den ouderdom
van twaalf jaren zijne ouders verloren
hebbende , kwam hij bij zijn' ouder broeder , een' beeldsnijder te Freiburg. Een
bloedverwant , die een reizend koopman
was, bij hem aanleg voor de schoone
kunsten bespeurd hebbende , wist zijnen
broeder te bewegen , om den knaap met
hem naar Rome te laten gaan. Hier liet
hem deze bloedverwant aan zijn lot over,
doch hij kreeg geldelijken onderstand van
zijnen broeder. Eenige schilderstukken van
GODFRIED WAALS ziende , . die hem zeer bevielen , besloot hij naar Napels te gaan ,
waar deze schilder zich destijds ophield,
ten einde van hem onderrigt te ontvangen. Na verloop van twee jaren keerde
hij naar Rome terug , derwaarts gelokt
door den roem van AGOSTINO TASSI , onder
Wien hij zijne studiën met onvermoeide
vlijt voortzette. Eenigen naam gemaakt
hebbende, deed hij eene reis door Italië,
Frankrijk en een gedeelte van Duitschland,
zich hier en elders ophoudende , om zijne
kranke beurs weder gezond te maken. Bij
zijne terugkomst te Rome, werd hij aldaar door velen hartelijk verwelkomd , en
kreeg nu zoo vele bestellingen , dat hij
naauwelijks ieder kon voldoen. Onder scheidene plaatsen en doorluchtige personen wedijverden met elkander, om een
schilderstuk van hem te hebben. Hij stierf
te Rome in 1682 , nalatende den roem
van den grootsten landschapschilder van
Europa geweest te zijn.
CLAUDE is een voorbeeld wat er gedaan
kan worden door eene vlijtige en aanhou-

dende studie der natuur , en eene onverdrotene behandeling van het penseel. Hij
was gewoon een groot gedeelte van zijnen
tijd , dikwijls gansche dagen , van liet krieken van den dageraad tot aan den ondergang der zon , de verschillende uitwerksels
van het licht , op land , lucht en water
gade te slaan. Hij schilderde voor zijne
studie een landschap , hebbende onderscheidene verschieten , genomen van de
Villa MMMadama, met eene oneindige ver
hetwelk hij als-scheidnvabom,
een magazijn van natuurlijke voorwerpen
gebruikte. Hij weigerde dit schilderstuk te
verkoopen , schoon CLEMENS IX aanbood,
om het met goudstukken te bedekken.
Men houdt dit landschap-schilderij en zijne
ESTIIER en AHASUERUS voor zijne beste
werken. Hoe voortreffelijk CLAUDE's kunst voortbrengselen ook wezen mogen , zijn
echter zijne figuren onbeduidend , hetgeen
hij ook zelf toestemde , zeggende . « Ik
« verkoop het landschap en geef de beelden
« op den koop toe.

(Penny Cyclopaedia).
, een uitstekend
krijgsheld en opperhoofd der Batavieren.
Hij was uit een oud voornaam geslacht
der Batten gesproten , en trad met zijnen
broeder JULIUS PAULUS in Romeinsche krijgsdienst. De beide broeders onderscheidden
zich door krijgsbekwaamheden en moed ,
en werden uit nijd en afgunst door den
Romeinschen hoofdman FONTEJSS CAPITO
van verraad beschuldigd. JULIUS PAULUS
werd ter dood gebragt, en CLAUDIUS CIVILIS
met ketenen beladen naar Rome gevoerd.
Hier zuchtte hij in eenen akeligen kerker,
en verloor één oog door de zware mis
welke hij had te verduren.-handelig,
Vervolgens door keizer GALBA vrijgesproken , maar onder \ITELLIUS op nieuw aan
besloot hij het vreemde juk af-geklad,
te werpen , en zijn vaderland uit de klaauwen des Romeinschen adelaars te redden.
Eene gunstige kans deed zich daartoe op.
VITELLIUS en VESPASIANUS betwistten elkander bet rijk. VITELLIUS had eene nieuwe
krijgsopschrijving onder de Batavieren bevolen , welke met groote onmenschelijkheid
werd ten uitvoer gelegd. Grijsaards en
CLAUDIUS CIVILIS

zwakken waren genoodzaakt zich vrij te
koopen , en jonge lieden , die door schoone
ligchaamsgestalte uitmuntten , maar nog
niet den ouderdom hadden bereikt om de
wapenen te dragen, werden niet misdadige
oogmerken weggevoerd. Door dit alles
kreeg CIVILIs de schoonste gelegenheid zijnen onverzoenlijken haat tegen de Romeinen den ruimen teugel te vieren. Onder voorwendsel van een feestmaal te
geven , verzamelt hij de edelen en voor-

CLAVIGERO.
naamsten des volks in een heilig bosch ,
spoort hen tot opstand aan , schetst de
onderdrukkingen der Romeinen , en doet
hun zweren de wapenen op te vatten.
Allerwegen zendt men afgevaardigden uit.
De Caninefaten aan den oever der Noordzee, de Vriezen van over den Rijn voegen
zich bij de Batavieren , en stellen aan
hun hoofd zekeren BITINTO, wiens vader
reeds vroeger de Romeinen had getrotseerd. De Romeinen werden aangevallen
en verstrooid , de bevelhebbers der onderscheidene winterkwartieren zich niet kun
verdedigen , steken hunne leger.-ned
plaatsen in den brand , trekken af, en
het eiland der Batavieren is van Romeinen

gezuiverd. Weldra van verscheidene Ger
Gallische volkeren versterking-mansche
ontvangen hebbende , verslaat CIVILIS de
Romeinen bij verschillende gelegenheden,
verovert vier en twintig schepen , die een
nieuw leger aanvoerden , en bemagtigt, na
ongeloofelijke inspanning , Castra Vetera of

de zoogenaamde Oude Legerplaats, van
alle kanten met torens en stormpalen
voorzien CIVILIS wordt als de hersteller
der vrijheid vereerd , en een brand , die
het kapitool van Rome had aangetast,
door de Druïden als een voorteeken van
de gramschap der Goden tegen hunne
vijanden aangekondigd. De waarzegster
VELLEDA den ondergang der Romeinsche
.

keurbenden voorspeld hebbende, twijfelde
men niet meer aan eene goede uitkomst,

en CIVILIS , die van den aanvang des krijgs
zijn blond hoofdhaar had laten groeijen ,
legde het af, ten blijke, dat zijn doel
was bereikt. Hij bedroog zich. VITELLIUS
vermoord zijnde , werd VESPASIANCS, wiens
partij hij voorgaf te omhelzen , overal als
keizer uitgeroepen. Een der bekwaamste
Romeinsche legerhoofden , CERIALIS , ver
aan het hoofd van eene tal--schenu,
rijke vloot en een geoefend leger , om
den opstand te dempen. Met afwisselend
geluk werd er van weerszijden gestreden ,
tot de Batavieren, den oorlog moede , tot
CIVILIS , grootendeels
vrede overhelden
door zijne bond- en landgenooten verlaten , zag zich daardoor genoodzaakt , om
met CERIALIS in onderhandeling te treden.
Ilet oude verbond van vriendschap werd
hernieuwd. De geschiedenis maakt van
den strijdbaren CIVILIS verder geen gewag.
« Hoe het zij , wij vereeren in hem den
« man , die onzen voorouderen , het eerst,
« even als ARMINIUS den Cherusken , ware
« vrijheidsliefde zocht in te boezemen.
De oorlog van CIVILIS is door den Romeinschen geschiedschrijver TACITU5 tot in vele
bijzonderheden beschreven , en beslaat bij
beide laatste boeken zijner ge.-kansde
.
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schiedenis. Onze P. c. IIOOFT heeft TACITUS
vertolkt , en de markies de ST . SIMON ,

onder den titel van Histoire de la guerre
des Bataves et des Romains ditzelfde on.
derwerp behandeld , terwijl onze dichter
F. VAN STEENWIJK een zoogenaamd helden
zangen in het licht heeft ge--dichtnXVI
geven , waarin TACITUS tot in de geringste
bijzonderheden is gevolgd.
(E. M. ENGELBERTS, Aloude staat der
Nederlanden) .
CLAVIGERO , (FRANCESCO SAVERIO),

werd omstreeks het jaar 1720 te Vera
Cruz , in Mexico , geboren. Hij trad toe
tot de orde der Jezuïten , en werd als
zendeling naar de Indianen gezonden ,
onder s elke hij zes en dertig jaren ver
hij leerde hunne taal , verzamelde-toefd.
hunne overleveringen , en onderzocht de
historiële schilderstukken , handschriften en
gedenkteekenen betrekkelijk de oude geschiedenis der oorspronkelijke stammen ,
niet het doel , om eene naauwkeurige
beschrijving van Mexico te geven , wijl hij
in de Spaansche werken daarover handelende , vele misslagen en verkeerde voor
ontwaard. Nadat de Jezuïten-stelinghad
niet meer door Spanje werden geduld,
verliet CLAVIGERO in 1767 Mexico , en begaf zich naar Italië , waar de paus den
verdreven vaders in den Kerkel ken Staat
eene schuilplaats verleende CLAVIGERO en
andere zijner broederen uit Spaansch Amerika kregen de stad Cesena tot hunne
verblijfplaats , eene omstandigheid , welke
hem de beste gelegenheid gaf, om zijne
eigene berigten te vergelijken met die ,
welke de andere zendelingen in onder
.

Spaansch Amerika-scheidnlva
hadden ingewonnen. Hij begon nu aan
zijne Mexikaansche geschiedenis, welke in
het Italiaansch werd uitgegeven onder den
titel van Storia antiva del Messico cavata

dai migliori slorici Spagnuoli , e dai Manoscritti e dalli picture antiche degl' I^idiani , 4 deelen 4to. Cesena 1780-1 , met
kaarten en platen , welke bij aan den geleerden CARL! opdroeg. In het eerste deel
geeft hij eene oordeelkundige lijst van alle
Spaansche schrijvers over Mexico , en vervolgens een berigt van de landen dit rijk
uitmakende , van de natuurlijke geschiedenis en vroegste inwoners , de verschil
volksverhuizingen , en de vestiging-lend
van de heerschappij der Aztecs , besluitende met eene schets van den staatkundigen toestand des lands , toen CORTEZ
aldaar in 1521 aanlandde. Het tweede deel
handelt over de zeden , gewoonten , kunsten , wetenschappen en de taal van het
volk. Ilet derde , bevattende het verhaal
van de verovering door CORTEX , is met
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CLEMENCE---CLEMENS.

groote onpartijdigheid geschreven. De schrijver schijnt eerder Mexikaan dan Spanjàard. Het vierde deel handelt over de
natuurlijke en zedelijke gesteldheid der
oude Mexikanen , over de vorderingen in
kunsten en wetenschappen, de godsdienst
en de eigenlijke grenzen van het rijk van
.dnahuac. CLAVIGERO wederlegt met ver
PAW , RAYNA L en anderen ,-ontwardig
die de Indianen van Amerika als een minder menschenras beschouwen , weinig boYCn het redelooze dier verheven.- Het werk
van CLAVIGER0 is het beste , dat over het
Oude Mexico is geschreven. • HUMBOLDT,
NAVARRETE en andere moderne schrijvers
halen dit werk dikwijls aan. Het is door
C. CULLEN . in het Engelsch vertaald , onder den titel van The History of Mexico,
twee deden , ito. , Londen 1787. Men
weet weinig van CLAVIGERO's bijzonder leven. Hij stierf in den Kerkelijken Staat
tegen het einde der vorige eeuw. CLAVIGERO ,- schoon schrijver van een hoogst
belangrijk Italiaansch werk , is door Italiaansche bibliographisten en biographisten
deerlijk veronachtzaamd. Zelfs wordt zijn
naam in LOMBARDI's Letterkundige geschiedenis van Italië in de achttiende eeuw niet
eens vermeld.
(Penny Cyclopaedia ; Dictionary of Biography) .
CL EME] C E , (ISAURE) , eene Fransche
dichteres , geboren te Toulouse , stelde de
spelen in ter eere van FLORA (jeux f oraux) , welke jaarlijks op den 1 Mei te
Toulouse werden gevierd. Degenen , die
in onderscheidene dichtsoorten de overwinning ' behaalden , kregen ter belooning
een gouden viooltje , eene zilveren egelantierroos of gouden goudsbieem. De uit
dezer prijzen duurde voort tot de-deling
omwenteling ; • doch in 1806 werd deze
Academie der Bloemspelen hersteld. De
schepenen , van Toulouse deelden de prijzen
uit , bij welke gelegenheid er eene lofrede
gehouden - werd ter nagedachtenis van
CLEMENCE ISAURE , wier standbeeld zich op
het stadhuis bevindt. In 1527 schreef
ETIENNÉ DOLET , drukker te Lyon , die in
1546 als ketter werd opgehangen en ver
lofrede op CLEMENCE ISAURE-brand,e
in Latijnsche verzen , met den titel , De
mullere quadan2 quae Ludos lilerarios Tolosae constituit.
De berigten van ISAURE'S leven en lotgevallen , welke men bij verschillende
schrijvers aantreft, schijnen zeer opgesierd.
(Encyclopedie métlhodique , histoire , art.
ISAURE ; MORÉRI , Dictionnaire) .
CLEMENS XIV , ( GIOVANNI: LORENZO
GANGANELL1) , een der braafste en ver-

lichtste pausen , die immer de driedubbelde kroon hebben gedragen , werd in
1705 te Sant Angelo in Vado bij Rimini
geboren. Reeds vroegtijdig trad hij in de
orde der Franciskanen , onderscheidde zich
door zijne geleerdheid , en stond in hooge
achting bij BENEDICTUS XIV , die hem in
gewigtige omstandigheden dikwijls gebruikte.
CLEMENS XIII verhief hem tot kardinaal,
en in Mei 1760 volgde hij dezen op , na
een onstuimig conclave van twee maanden. Hij voerde eenen verzoenenden toon
jegens de vreemde mogendheden , die bij
den dood zijns voorgangers op het punt
stonden met Rome te breken. Hij verbood het lezen der bulle In Cceni Domini,
welke ' als beleedigend voor de vorsten
werd beschouwd. . De groote vraag , die
op dat tijdstip de katholijke wereld beroerde , was de volstrekte afschaffing van
de orde der Jezuïten. GANGANELLI liet ver
jaren verloopen eer bij over-scheidn
dit gewigtig punt besliste ; doch eindelijk,
op den 21 Julij 1773 , vaairdigde hij de
afschaffings-bulle uit. De wijze echter,
waarop deze afschaffing in den Kerkelijken
Staat geschiedde , ging met overbodige
strengheid vergezeld. Kort na dezen stap ,
begon de gezondheid van den paus , door
arbeid , zorg en angst uitgeput , zigtbaar
af te nemen. Omstreeks Paschen , 1774,
werd hij gevaarlijk ziek , onder teekenen ,
die kwaad vermoeden deden opvatten.
« Ik ga de eeuwigheid in , » zeide hij ,
«en ik weet waarom. » Hij kwijnde Benige
maanden , en stierf den 22 September
1774. Er liepen geruchten van vergiftiging , die eene lijkschouwing van geneesheeren niet geheel konden smoren. GANGANELLI was een man van opgeklaard
verstand en een beschermer der schoone
kunsten ; hij vervolgde de verzameling
van antieke schilderijën , door LAMBERTINI
begonnen , en plaatste ze in Bene reeks
van vertrekken , in het Vatikaan, het Clementijnsch Museum geheeten , hetwelk door
zijnen opvolger rius VI aanmerkelijk werd
vergroot , en toen den naam van PioClementino bekwam. Ook vermeerderde
hij de bibliotheek van het Vatikaan. Een
fraai gedenkteeken , het werk van CANOYA,
vereeuwigt zijne nagedachtenis in de kerk
S. ,,-osioli, behoorende aan het klooster
zijner orde. De brieven door CARACCIOLI ,
onder den naam van GANGANELLI , uitgege.
ven , worden thans voor ondergeschoven
gehouden , schoon de schrijver vrij getrouw
het karakter en vele denkbeelden en gevoelens van dezen merkwaardigen opperpriester heeft geschetst. GANGANELLI was
eenvoudig in zijne gewoonten en vrij van
heerschzucht , geenszins zijne maagschap

CLI MENT --CLERC.
ten koste van kerk en staat bevor-

derende.
(CARACCIOLI,

La vie dit Pape CLEMENT XIV) .

CLEMENT , (JACQUES) , de moordenaar van HENDRIK III , koning van Frank-

rijk , werd in het dorp Sorbon , behoorende
tot het aartsbisdom Rheims , geboren. Hij
was vijf en twintig jaren oud, en niet
lang in de orde der Dominikanen opgenomen , toen de partijgeest hem op de gedachte bragt , den koning te vermoorden.
Door zijnen prioor BOUIZGOING en , zoo als
men wil , door de hertogin van Monipensier daartoe opgewonden , begaf CLEMENT
zich den 31 Julij 1589 van Parijs naar
St. Cloud , alwaar de koning zich bevond.
Den volgenden morgen als overbrenger
eener gewigtige tijding voor den koning
gebragt , doorboorde hij den vorst met
een mes , terwijl deze den hem overhan
inzag. De hovelingen LOGNAC-digenbrf
en GUESLE , die op 's konings angstgeschrei
toeschoten , maakten terstond den moordenaar af. Het lijk van CLEMENT werd op
eene horde naar de geregtsplaats gesleept,
door vier paarden van een gerukt en ver
verbrand. De bloedgierige partij -volgens
welker werktuig hij was geweest,-woed,
beschouwde hem als martelaar. Toen zijne
moeder eenigen tijd daarna in Parijs verscheen , vermaanden de monniken het
volk de heilige moeder van den heiligen
CLEMENT te gemoet te gaan. Zijne beeld
werd op de altaren geplaatst , en-tenis
men deed bedevaarten naar St. Cloud,
om de met zijn bloed gedrenkte aarde te
verzamelen. Zelfs paus SIXTUS V hield , in
tegenwoordigheid der kardinalen , eene
lofrede op dien uitzinnigen dweeper.
HERMANN , Frankrijks godsdienst- en
Burgeroorlogen) .
CLEOPATRA, eene dochter van PTOLOMEUS AULETES , koning van Egypte , werd
omtrent het jaar 69 v. e. geboren. Hoewel ,
volgens de getuigenis van oude schrijvers ,
(hetgeen door hare beeldtenis op oude
gedenkpenningen bevestigd wordt) niet
door schoonheid uitmuntende , bezat zij
groote natuurlijke bekwaamheden , welke
zorgvuldig waren aangekweekt. Zij sprak
zeer vlug verscheidene talen , behalve hel,
Grieksch hare moedertaal ; eene omstandig.
held , welke deze listige vrouw een groot
overwigt gaf op al degenen , die met haar
in aanraking kwamen. Zij was achtervolgans de beminde van CAESAR en van ANTOIlUS. Om niet in handen te vallen van
AUGUSTUS , die zoo gaarne niet haar bij
zijnen zegepralenden intogt binnen Rome
had gepronkt , liet zij zich door acne adder in den arm bijten. Men vond haar
lijk op eene gouden rustbank in konink-
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lijk gewaad. Met haar eindigde 30 jaren
v. C. de dynastie der Grieksche koningen
van Egypte , welke met PTOLOMEUS , den
zoon van LAGUS, een' aanvang had ge-

nomen.
(PLUTARCIIUS, Het leven van ANTONIUS;
APPIANUS ; DIO CASSIUS).
CLERC , (JEAN LE) , een beroemd

godgeleerde en geschiedschrijver , werd den
19 Maart 1657 te Genève geboren. Zijn
vader , ETIENNE LE CLERC , was geneesheer
en hoogleeraar in de Grieksche taal aan
de hoogeschool aldaar , en bestierde wijs
opvoeding zijner kinderen. JEAN-selijkd
LE CLEEC verried reeds vroegtijdig groote
talenten en een vasthoudend geheugen.
Bedreven in het Grieksch en Latijn, studeerde hij in de godgeleerdheid , en deed
vervolgens eene reis in Frankrijk , Enge
en Holland , en vestigde zich einde--land
lijk te Amsterdam , waar hij , de gevoelens der Remonstranten omhelsd hebbende,
in 1684 elken vrijdag avond in de Remonstrantsche kerk in de Fransche taal
predikte. Weldra werd hij aan de kweek
dier gezindheid tot hoogleeraar in-schol
de wijsbegeerte en Ilebreeuwsche taal en
vervolgens in de Kerkelijke geschiedenis
aangesteld. Wij kunnen de talrijke werken van dezen verdienstelijken , onvermoeiden geleerde hier niet vermelden,
liever verwijzende naar de bronnen waaruit wij deze levensschets hebben geput.
Het laatste werk van LE CLERC was Histoire des provinces unies des Pays-Bas ,
van 1650-1728 , twee deden folio, Am•
sterdam 1738. Hij was een verdraagzaam
Iran , doch kon niet dulden , dat de geopenbaarde godsdienst ligtzinnig werd aan
Toen hij op zekeren dag een-gerand.
bezoek ontving van den beruchten vrij
COLLINS, vergezeld van eenige-denkr
Fransche vrijgeesten , keurde hij hunne
gevoelens onbewimpeld af, als de sterkste
banden der menschelijke maatschappij los
krachtigste drangreden tot-rukend,
deugdgezindheid ondermijnende , en de
menschen van hunnen eenigsten troost
beroovende. « En wat, » voegde hij er
bij, « geeft gij ons daarvoor in plaats?
« Gij verbeeldt u ongetwijfeld , dat men u
«standbeelden zal oprigten voor de ge(( diensten , welke gij aan liet
« menschdom bewijst ; doch ik moet rond
verklaren , dat de rol , die gij-«borstig
« speelt , u hatelijk en verachtelijk maakt
« bij alle menschen. » In 17i8 verloor
hij , door eenen aanval vane beroerte ,
plotseling de spraak. Ook zijn geheugen
begon te falen ; hij kwijnde eenige jaren
als in erne soort van kindschileid weg
en stierf te Amsterdam op den 8 Januarij

CLERK--CLWr FOLD.

340

1136 , in den ouderdom van negen en
zeventig jaren.
(Penny Cyclopaedia NIEUWENHUIS, Woordenboek van kunsten en wetenschappen VAN KAMPEN , Beknopte geschiedenis der Nederlandsche letteren en
wetenschappen) .
IJLERIi, (JOIIN), was de uitvinder
van een der belangrijkste doelen van het
nieuwere ,Britsere stelsel der zee-taktiek.
In 17 79 deelde hij aan eenige vrienden
zijne begrippen mede over hetgeen met
een' kunstterm het breken der linie wordt
genoemd. In 1780 maakte bij zijn plan
bekend aan Mr. RIGIIARD ATKINSON , den
boezemvriend van Sir GEORGE (later Lord)
RODNEY ; en deze bekwame zeeöfficier , alvorens Londen te verlaten , zeide , dat hij
het , bij eenen aanval op den vijand,
stipt zou opvolgen. Den 12 April 178,
toen de proef het eerst genomen werd,
behaalde RODNEY op de Frantchen, onder
DE GRASSE in de West-Indién , eene beslis sende overwinning. Van dien tijd af is
dit stelsel door alle Britsche vlootvoogden
gevolgd ; en gedurende den laatsten oorlog , toen HOWE , NELSON en anderen de
bedoelde manoeuvre in al hare volkomenheid toepasten , werd zij met den besten
uitslag bekroond. Men kan hierover nazien An Essay on Naval Tacties , systematical and historical , met verklarende platen , in vier deelen , door JOHN CLERK,
Esq. , van Elden , lid der Maatschappij
van Schotsche oudheden , &c..; alsmede
een uitmuntend artikel in de Edinburgh
REview, deel VI , p. 301. Eenige weinige
exemplaren van het eerste deel dezer
hoogst gewigtige Verhandeling (Essay) werden in het begin des jaars 1782 onder
vrienden uitgedeeld. Mr. CLERK was geen
zeeman , en had nimmer Bene enkele zeereis gedaan.
Zoo luidt het verhaal van Mr. CLERK'S
bloedverwanten en vrienden ; doch het is
op eenen hoogen toon tegengesproken door
den generaal Sir IIOWARD DOUGLAS. In cone
breedvoerige beschrijving van den zeeslag
door ROBNEY geleverd , zegt hij , dat het
breken der vijandelijke linie, alsmede het afsnijden van de schepen der achterhoede ,
het gevolg was van de toevallige positie der
beide vloten , en een dier oogenblikkelijke
maatregelen , welke ten allen tijde den
grooten en gelukkigen bevelhebber kenmerken. Door een naauwkeurig onderzoek der dagteekeningen , schijnt DOUGLAS
insgelijks te bewijzen , dat Mr. CLERK'S
vernuftige verhandeling Lord RODNEY vóór
den slag niet had kunnen medegedeeld
worden. Hij staaft deze opgaven door
brieven en andere bescheiden , welke hem
;

;

,

-

in landen waren gevallen , na den dood
zijns vaders , wijlen den admiraal Sir
CHARLES DOUGLAS , die destijds op de vloot
van RODNEY kapitein was , en daardoor
met de geringste bijzonderheden bekend.
Wat hiervan ook zij , zeker is het, dat
CLERK zijn vaderland door deze nieuwe
zee4taktiek eene groote dienst heeft bewezen.
(Penny Cyclopaedia).
-

CLIFFORD , (GEORGE) , een regtsgeleerde van Amsterdam , die zijn grootst
genoegen vond in de kruidkunde en natuurlijke geschiedenis. De groote LINNARUS
heeft hem in een zijner werken vereeuwied. CLIFFORD een groot fortuin bezit
buitenplaats , de Ilar--tend,haopzij
tekamp , bij Haarlem , de rijkste .en prachtigste plantentuin van geheel Europa,
alsmede ,eene diergaarde, welke een groot
aantal viervoetige dieren en zeldzame vogelen bevatte. Ook bezat hij een fraai
museum van natuurlijke historie en eene
daarbij behoorende bibliotheek. Nooit heeft
een bijzonder persoon of zelfs een vorst
met zoo veel smaak en orde zulke talrijke
collectiën bijeen verzameld , en met zoo
veel edelmoedigheid de geleerden daardoor
aan zich verpligt. De jeugdige LINNAEUS
te Leyden gekomen , om de lessen van
onzen doorluchtigen BOERHAAVE bij te wonen , en van alle middelen van bestaan
ontbloot , schroomde hij niet BOERHAAVE
niet zijnen toestand bekend te maken.
Deze groote man het schrander vernuft
van den zoo veel belovenden jongeling
doorgrondende , beval hem CLIFFORD aan,
om zijnen plantentuin te bestieren , en de
menigvuldige voorwerpen van zijn Museum
te rangschikken.. LINNAEUS bleef daar bijkans drie jaren , en regtvaardigde de
achting en vriendschap van zijnen edelmoedigen beschermer , door aan de wereld de schatten te doen kennen , welke
CLIFFORD's plantentuin bevatte , te dien
einde eenen catalogus uitgevende onder
den titel van : Viridarium Cli ffortianuin ,
Amsterdam , 1737 , in 8vo. (Dit werk is
zeer zeldzaam geworden) . En toen de
banaan- of pisangboom gebloeid had ,
trachtte LINNAEUS de ontwikkeling van den
bloesem en de vrucht van deze zonder
beter te doen kennen dan tot-lingepat
dus ver het geval was , en de overeenkomst van den banaan- met den palmboom
aan te toonen , door het uitgeven der Musa
Clil'ortiana , Leyden , 1736 , in kwarto ,
met afbeeldingen. Doch dit was nog slechts
de aankondiging van een heerlijker gedenkteeken , dat weldra 't licht zag onder
den titel van : Hortus Clifortianus , Amsterdam , 1737 , in groot folio , niet pla
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ten. Dit werk bevat= algemeens beschouwingen over de kruidkunde, bijzonderheden
over dezen beroemden plantentuin , en
vooral beschrijvingen (vergezeld van afbeeldingen) van een groot aantal planten,
welke aldaar werden aangekweekt. Dit
prachtwerk werd uitgevoerd ten koste van
CLIFFORD , aan wien het te regt is . opgedragen. De twee en dertig platen zijn geteekend door den beroemden EIIRET , en
gegraveerd door VAN DER LAER, den bekwaamsten graveur van dien tijd ; fraaijer
waren er niet , en zijn er tot dus verre
nog niet verschenen. In de keurige opdragt en voorrede, gedagteekend uit het
museum van CLIFFORD-, den 30 Julij 1 37,
verkondigt LINNAEUS , ( in den stijl van
eenen man van vernuft , wiens hart met
de levendigste dankbaarheid is vervuld) ,
aan de geleerde wereld en de nakomelingschap, de groote edelmoedigheid van zij
weldoener. Ter eere van CLIFFORD-ne,
noemde LINNAEUS een nieuw in dit werk
beschreven plantengeslacht , van de Kaap
de Goede [loop afkomstig , Clifortia ,
en eene pisangsosrt Cli/fortiana.
(VAN KAMPEN , .Beknopte geschiedenis der

Nederlandsche letteren en wetenschap, pen ; Biographic du royaume des
Pays-Bas).
CLINTON, (DE WITT), heeft aanspraak
op vermelding in een werk aan de levens
meest beroemde mannen-beschrijvngd
toegewijd , vooral als volhardend voorstander van het grootsch ontwerp , om het
meer Erie door middel van een kanaal
met den Atlantischen Oceaan te verbinden.
Hij werd in 1769 te Little Britain , in
den staat van Nieuw -York , geboren. Zijne
moeder was van het doorluchtige Hollandsche geslacht der DE WITTEN afkomstig ;
zijn vader, van Engelsche af komst, diende,
gedurende den omwentelings- oorlog , met
veel onderscheiding als majoor -generaal in
het leger der Vereenigde Staten. DE WITT
ontving zijne opvoeding op het Columbiacollegie te Nieuw-York, en werd tot doetor in de regten bevorderd. In 197
werd hij door de volkspartij tot= lid der
wetgevende magt van Nieuw- York verkozen, nadat hij gedurende cenige jaren
secretaris was geweest van zijnen oom
GEORGE CLINTON , alsmede van de universiteit en den raad der fortificatiën van
Nieuw-York. Later bekleedde hij de waar
te Nieuw-York tot-dighevanmyor
1 812 , toen zijne verwijdering door eene
staatkundige partij werd bewerkt. Gedurende het tijdperk tusschen 1817 en 1826
werd hij door de ijverige bemoeijingen
der volkspartij verscheidene malen tot
gouverneur van den staat van Nieuw -York
,

verkozen. Hij was lid van de meeste letterkundige enI wetenschappelijke maatschap pijën der Vereenigde Staten , en van verb
scheiden dergelijke instellingen in Europa.
Zijne werken bestaan in redevoeringen ,
door hem bij verschillende gelegenheden
gehouden; opstellen in letterkundige en
menschlievende maatschappijën voorgedragen ; de briefwisseling betrekkelijk het kanaal van .Erie ; regtskundige oordeelvellirrgen en verscheidene vlugschriften. De
diensten aan zijn vaderland bewezen waren gewigtig , en zijn karakter , als een
voorstander van wetenschap en letterkunde , werd door edelmoedige menschenliefde versierd. Hij overleed plotseling in
1828 , en werd onder betoon van grootti
openbare eerbiedbetuigingen ter aarde besteld.

(Penny Cyelopaedia ; ConversationsLexicon).

OLIVE, (ROBERT , Lord) , een uitstekend krijgsheld , de grondvester der Britsche magt in Oost-Indiën , werd den 29
September 1725 te Styche , in de nabij
Market Drayton , in Shroprhire,-heidvan
geboren. Hij behoorde tot een eerwaardig,
doch arm geslacht. Hij werd naar onder
scholen gezonden , doch onder -scheidn
zich eerder door zijnen moedwil-schéide
en onbevreesden aard , dan door cenige
geschiktheid- of lust om iets te leeren.
Iiij werd naar de Indiën gezonden , en
kwam te Madras in civile dienst , als
schrijver, in 1744. Drie jaren later trad
hij in krijgsdienst bij de Oostindische Compagnie , hetgeen beter met zijne ge5ardheid strookte. In 1748 onderscheidde hij
zich bij het beleg van Pondichery , en
kort daarna bij het innemen van DeviCotta , in Tanjore , bij welke gelegenheid
zijn opperbevelhebber hem in de oplet
Compagnie en het Dritsch-tendhiva
gouvernement aanbeval. In aanraking komende neet de Franschen (tegen wie en
niet tegen de inboorlingen de worsteling
hoofdzakelijk plaats had) , versloeg hij hen
onder hunne oude bevelhebbers. De inneming van Arcot en de beslissende overwinning der Britten aldaar, waren vooral
aan dezen jeugdigen en , als ware het ,
onervaren officier te danken. In 1753
ter herstelling zijner gezondheid naar En.
geland teruggekeerd , werd hij door de
bewindhebbers der Oostindische Compagnie
op de vereerendste wijze verwelkomd. In
1755 keerde hij als gouverneur van het
fort St. David , met den rang van luitenant-kolonel in koninklijke dienst , naar da
Indiën terug. Kort na zijne aankomst,
bragt hij , geholpen door de zeebevelhebbers WATSON en rococl; , den gevaarlijken
,
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zeeroover ANGRIA ten onder , nam zijne
hoofdstad Gheriah in , en bemagtigde al
zijne schatten. — Middelerwijl had de
Nabob sUJAH-V-DOWLAII de Britten aangetast , hunne factorijën verwoest , en een
deel der gevangenen in het beruchte
Zwarte Hol van Calcutta geworpen. Kolonel CLIVE was toen , volgens de beken
alle partijën , de staf en eenige-tenisva
hoop der Britten in Indiën. Hij zeilde
eensklaps met den admiraal WATSON naar
Calcutta , bemagtigde het fort St. William ,
in Januarij 1757 , en, zijne voordeelen
vervolgende , versloeg en vernietigde hij
liet leger van den Nabob SUJAu- u- DOwLAH.
De zegepralen van CLIVE bezorgden een'
hoogst voordeeligen vrede voor de Britsche magt , welke aldaar te voren bijkans
was te niet gegaan. Eene reeks van kuiperijën en betigtingen volgde : CLIVE
beschuldigde DOWLAI1 geheel de Fransche
belangen te zijn toegedaan , — als een'
wreeden dwingeland over zijne onderda.
nen , - als een' man _ zonder eer , wien
men geen geloof of vertrouwen meer
schenken kon. Van de andere zijde beweerde men , niet ten onregte , dat CLIVE,
onverzadelijk naar raagt , invloed en schatten , reeds van den beginne af besloten
had dien Nabob te onttroonen — dat hij
met dit doel kuiperijën had aangevangen
met MEER JAFFIER, een' der officieren van
den Nabob , en met OIIICIIIJND , een' han
dien hij , zegt men , naderhand-delar,
heeft bedrogen. De krijg , die hierop ontbrandde , was kortstondig en schitterend
voor de Britsche wapenen ; want met eene
handvol manschappen behaalde CLIVE den
26 Junij 1757 de groote overwinning van
Plassey , trok den volgenden dag Jtturshedabab. in triumf binnen , en plaatste MEER
JAFFIER op den troon , die den naam van
JAFFIER-ALI-CAWN aannam. De afgezette Nabob werd weldra gevangen genomen , en
door den zoon van MEER JAFFIER heimelijk
vermoord. De nieuwe Nabob gaf CLIVE
een jaghire of Bene streek lands ten geschenke , welke, zegt men , jaarlijks 27,000
P. st. opbragt. CLIVE werd nu tot gouverneur van Calcutta en het overige der
Britsche bezittingen in Bengalen , voor
twee jaren aangesteld. In 1760 naar Engeland terug gekeerd, waar hij den eenparigen dank van de Compagnie ontving,
en door de regering , onder den titel van
Lord CLIVE , Baron .van Plassey , tot Pair
van Ierland werd verheven. Weldra , nam
hij voor Shrewsbury zitting in het Huis
der Gemeenten , en behield deze plaats
tot aan zijnen dood. Sprekende van zijnen
titel als Lord , zegt. hij , in eenen brief
aan zijnen vriend den majoor cAR 4AC :
-

«indien mijne gezondheid mij bij mijne,
« aankomst in Engeland niet had verlaten,
« zou ik, hoogst waarschijnlijk , geen pair
« van Ierland , maar van Engeland geweest
«zijn, niet de belofte van een rood lint.
« Ik weet , dat ik dien titel had kunnen
«koopen (zoo als dikwijls geschiedt) , doch
«ik achtte mij hierboven verheven, en
« de eerbewijzingen , die mij zijn te
«beurt gevallen , waren vrijwillig en ver
-«dien.»
Na CLIVE'S vertrek uit Indiën de zaken
weder in groote verwarring gerakende ,
werd hij in 1764 andermaal derwaarts
gezonden , als de eenige man , die ze
herstellen kon. Vóór deze laatste benoeming ontving hij de Bath-Orde , en werd
tot den rang van majoor-generaal verheven.
In weerwil van alle verdeeldheden en
kuiperijën , en de bijkans algemeene tegen
burgerlijke en militaire-kantigvde
ambtenaren der Compagnie , bragt hij de
zaken in orde , en leide dien breeder
grondslag voor de Britsche magt in Indiën,
welke thans tot eene duizelingwekkende
hoogte is gestegen. Hij berokkende zich
echter vele vijanden , wier invloed hij
eenige jaren later gevoelde. CLIVE verliet
den 14 Julij 1767 Indiën met eene' ondermijnde gezondheid. Vijf jaren later (in
1772) werd hij bij het parlement beschuldigd , dat hij in de Indische zaken
zijne magt was te buiten gegaan , en zich
zelven op eene onwettige wijze had verrijkt. CLIVE verdedigde zich zeer goed ,
en de aanklagt werd niet alleen verworpen , maar het Huis der Gemeenten ver
dat Lord CLIVE het vaderland-klarde,
groote en prijzenswaardige diensten had
bewezen. Hij werd dus vrijgesproken ;
doch deze regtspleging was voor zijnen
hoogmoedigen geest Bene vare pijnbank
geweest , terwijl de vorm zijner vrijspreking hem niet voldoende voorkwam. Nimmer beurde hij het ' hoofd weder op ', - en
tegen het einde des volgenden jaars ,
maakte hij door een pistoolschot een einde
aan zijn leven. Be vernedering , dat hij ,
die over kroonen en millioenen slaven
had beschikt , zich voor het parlement
had moeten regtvaardigen , en , gelijk men
wil , het gruwzaam vergoten bloed van
zoo vele Hindo's , dat hij op zijn geweten
had , dit alles deed hem in eene zwaar
vallen , welke het genot zijner-moedigh
onmetelijke rijkdommen niet kon verzachten. Zijn dood viel voor den 22 Novembar 1774. Sedert 1753 was hij gehuwd
met de zuster van den beroemden astronoom MAKELEYNE , bij welke hij vier kinderen naliet.
(Life of ROEERT Lord CLIVE , collected

CLOUET—COCCEJUS.
from the Family Papers, c^c. , by
Major-General Sir Jou MALCOLM , 3
deelen , 8vo. , 1836)

CLOUET, (ivy.) , een Fransch schei- en
wiskundige , werd in 1751 bij Mezières geboren. Frankrijk is hem de verbetering
van het maken van gegoten staal en de
navolging der Damascener sabelklingen
verschuldigd. Hij stierf te Cayenne in 1801..
CLOUET was niet minder opmerkenswaardig
door zijne wonderlijke gewoonten dan uit.
hoofde zijner ongewone talenten. Hij sliep
slechts weinig en op stroo , maakte zijne
eigene kleederen , kookte zijn' eigen pot,
en gebruikte slechts de grofste spijzen.

(Dictionary of Biography).
CLIIVERIUS , (PHILIPPIIS), een, be-

roemd aardrijkskundige en oudheid-kenner,
werd in 1580 te Dantzig geboren. Zijn
vader hem voor de regtsgeleerdheid oplei.
dende , zond hem naar de hoogeschool van
Leyden; doch CLUVERIUS toonde meer geneigdheid voor de beoefening der aard
oudheden , en werd hierin-rijksunde
ondersteund door den hoogleeraar JOSEPH
SCALIGER. Op gene reis naar Leuven en
Antwerpen (in de hoop om JUSTUS LIPSIUS
te ontmoeten) verviel hij onder eenige
stroopende soldaten , die hem van alles
beroofden. Toen hij naar Holland was
terug gekeerd en vernam , dat zijn vader
over zijn gedrag ontevreden was , en hem
geen onderstand meer wilde zenden , nam
hij dienst bij den Duitschen keizer , en
diende twee jaren in Hongarije en Bohemen. In het laatste land maakte hij kennis niet zekeren baron POPEL , die , op
bevel des keizers in hechtenis genomen
zijnde , een vlugschrift te zijner verdediging had geschreven , hetwelk CLUVERIUS
in het Latijn overbragt , en bij zijne terugkomst in Holland in 't licht gaf. Dit
geschrift als beleedigend beschouwd wordende , werd CLUVERIUS , op verzoek van
den keizerlijken ambassadeur aan de Sta
Generaal , in de gevangenis geworpen.-tén
Kort daarna echter bekwam hij zijne vrijheid weder , en van zijne moeder eenigen
onderstand in geld ontvangen hebbende,
ging hij op reis naar Engeland , alwaar
hij een werk uitgaf , getiteld De Tribus
Bheni Alveis , 4to. Naar het vaste land
terug gekeerd , reisde hij door Frankrijk
en Duitschland, en gaf zijn Germania ,1ntiqua uit , een werk can veel navorsching ,
dat tevens eene menigte gissingen bevat.
Op eene reis door Italië , werd hij te
Borne en Bologna met veel onderscheiding
ontvangen , waar zijne gemeenzaamheid
met bijkans alle Europesche talen groote
verwondering baarde. Zijn volgend werk
was Siciliae Antiquae Libri Duo , waarbij
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hij eene korte 'beschrijving voegde van

Sardinië en Corsika , fol., 1619 ; het wordt
door velen voor liet beste zijner geschriften gehouden. Van zijne Italiaansclle reis
naar Holland terug gekeerd , zette hij
zich eindelijk te Leyden neder , waar hij ,
door eene jaarwedde van de curatoren
der hoogeschool , in staat werd gesteld ,
om zijnen letterkundigen arbeid ongestoord
voort te zetten . Doch hij genoot niet lang
deze eervolle onderscheiding. Smartelijke
huisselijlke rampen hadden op zijne gezondheid eenen schadelïjken invloed. In
dezen toestand schreef hij zijne Italia Antiqua , welke na zijnen dood werd uitgegeven. Dit werk wordt nog voor het
belangrijkste gehouden over de oude aard
Italië. CLUVÉRIUB schreef-rijksundeva
insgelijks eene inleiding tot de algemeene
aardrijksbeschrijving (Introductio in uni
,

vetgram quain-versamgophint,
novam) welke menigmaal is herdrukt. Hij
stierf te Leyden in 1623 , in den ouder
drie en veertig jaren. DANIELIS-domvan

Oratio in obitum P. CLUVERIÍ, bevat
aan liet einde der Inleiding tot de alge
(Leyden 1624)-menardijksbchvg
een verhaal van de voornaamste voorvallen uit het leven van CLUVERIUS .
HEINSII

COCCEJUS , (JOHANNES) , eigenlijk

COCK , een der geleerdste theologen van
Holland , het hoofd eener theologische
partij , welke zich naar zijnen naam Coccejanen noemde , werd in 1603 te Bremen geboren , waar hij zijne eerste opvoeding genoot. Sedert 1625 studeerde
hij te Hamburg en Franeker in de godgeleerdheid , en werd in 1629 professor in
de Hebreeuwsche taal in zijne vaderstad,
vertrok in 1636 in dezelfde hoedanigheid
naar Franeker- , waar hij- in 1643 tevens
professor werd in de theologie. In 1650
werd hij als hoogleeraar in de godgeleerd
naar Leyden beroepen , en stierf al--heid
daar, (na vele theologische twisten gevoerd
te hebben) , den 5 November 1669. Zijn
hoofdwerk is het Lexicon ei comrnentarius

sermonis hebr. et chald. Veteris Testamenti,
het eerste volledige woordenboek der Hebreeuwsche taal. Niettegenstaande zijne
groote geleer dheid , had COCCEJUS zonder
theologische inzigten. Hij beweerde,-linge
dat de woorden en volzinnen , in de Hei
Schriften voorkomende , verstaan moe -lige
worden in eiken zin welke er aan-ten
gegeven kan worden ; dat zij in waarheid
alle beteekenissen hadden , die zij slechts
konden hebben. Op deze wijze vond hij
in het Oude Testament het geheele Nieuwe
weder. De gansche godsdienstleer (dogmatiek) bestond , volgens hem , in de kennis
der verbonden , welke God niet de men-
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schen had aangegaan , zoo als blijkt uit
zijne Summa doetrinae de foedere et testamento (1648). Onder zijne tegenpartijders
onderscheidden zich voornamelijk VOETIUS.
Zijne leerbegrippen vonden in ons Vaderland vele aanhangers , zoodat men voor
eene scheuring in de Nederlandsche kerk
beducht was ; doch zij werd door de wijs
staten verhoed , ofschoon de-heidr
Coccejanen en Voetianen elkander op de
liefdelooste wijze verbitterden en beschimpten. Zijne gezamenlijke schriften verschenen te Amsterdam , 1673-75 (8 deelen

fol.) en in 1701 (10 deelen fol.) , waarbij
in 1706 nog 2 deelen Opera anecdota
gevoegd zijn.

(Woordenboek der Zamenleving ; Conver-

sations-Lexicon; VAN KAMPEN , Beknopte
geschiedenis der Nederlandsche letteren
en Wetenschappen) .
COCIRANE , (JOHN DUNDAS) , heeft
zich een' naam gemaakt door eene zonder
voetreis door Frankr ij k, Spanje en-linge
Portugal , en vervolgens door Rusland en
Siberisch Tartarijë tot het uiterste van

Kamschatka, welke hij beschreven heeft
in een werk getiteld : Narrative of a Pe-

destrian Journey through Russia and Siberian Tartary , from the Frontiers of China
to the Frozen sea and Kamschatka , 2 deelen , 8vo, Londen 18 i4. Later nam hij
deel in eenige Maatschappijën voor het
uitdelven van mijnen , en stierf in Columbia, op een' tijd dat hij bedacht was
op eent; voetreis door geheel Zuid - Amerika.
Hij zegt ons in zijn boek , dat hij , in
Januarij 1820 , kort voordat hid zijne
reis naar Rusland aanvaardde , zijne dien
aangeboden , om de binnenlanden-stenhad
van Afrika en den loop van den Niger te
onderzoeken , doch dat dit aanbod was
van de hand gewezen. Toen hij zich van
Jonden naar Petersburg begaf , was zijn
oogmerk , om eene reis rondom de wereld
te doen , zoo veel zulks te land kan geschieden , dwars door Noordelijk Azië naar
Amerika tot aan de Behring- straat. « Ik
« besloot insgelijks , » voegt hij er bij,
« de reis te voet te doen , en wel om de
K beste reden der wereld ; want mijne geldmiddelen lieten mij geene andere keus. »
Doch in de zeehaven van St. Pieter en
St. Paulus , aan het uiteinde van het
schiereiland Kamschatka , verliefde hij op
een jeugdig landmeisje , en zijn huwelijk,
gevoegd bij eenige andere omstandigheden,
spoorde hem aan naar Engeland terug te
keeren , werwaarts hij zijne vrouw mecvoerde. De zonderlingheid van dezen stoutmoedigen onvermoeibaren reiziger grenst
soms aan uitzinnigheid , maar zijn boek is
vermakelijk door de vreemdsoortige dingen,

welke daarin voorkomen , terwijl het geenszins ontbloot is van wetenswaardige berigten omtrent landen , welke zelden door
Europeanen zijn bezocht geworden.
(Penny C yclopaedia) .
COEHOORN , (AiiNNO , Baron VAN),

een beroemd Nederlandsch krijgsheld en
vestingbouwkundige , werd in 1641 op het
buitengoed Lettinga-State, bij Leeuwarden ,
geboren. Hij ontving van zijnen vader ,
OOZEW IJN VAN COEHOORN , kapitein der infanterie , het eerste onderrigt in de krijgswetenschappen , en bragt zijne jeugd door
op het buitengoed Bergumerbosch genaamd,
waar hij reeds als knaap tot oefening en
uitspanning vestingwerken en schansen met
loopgraven aanleide. Zijn oom , BERNARDUS
FELLENUS , professor in de wis- en vestingbouw kunde te Franeker , een sieraad dier
hoogeschool , nam hem verder onder zijne
leiding. Op de"u ouderdom van zestien jaren was bij reeds kapitein in Nederlandsche dienst , en gaf in 1674 blijken van
grooten moed en zonderlinge bekwaam
bij het verdedigen van Maastricht-heid
tegel) LODEWIJK XIV. Weinige jaren daarna
behaalde hij nieuwen roem in de veldslagen van Senef,, Castel en St. Denis , en
werd tot kolonel der beide batailjons van
Nassau-Vriesland bevorderd. Tevens deed
hij zich als een schrander vestingbouwer
kennen , door zijne Versterkinge des vijfhocks met alle zijne buitenwerken , Leeuwarden 168 , en vooral door zijne Nieuwe
Vestingbouw , Leeuwarden 1685 , hetwelk
als een meesterstuk werd bewonderd , en
spoedig in het Fransch vertaald. LODEW IJK XIV liet hem later de voordeeligste
aanbiedingen doen , om in zijne dienst
te treden ; doch COEIIOORN , 1ìoewel tegen
afgunst en nijd te kampen hebbende , bezat vaderlandsliefde genoeg , om al zijne
talenten aan het land zijner geboorte te
wijden. Bij de belegering van Keizerswaard en Bonn stelde hij den keurvorst
van Brandenburg in staat deze beide steden te bemagtigen. De laatstgenoemde
stad wakkeren tegenstand biedende , werd
zij , op den raad van COEUOOIIN , op eene
andere wijze aangetast , en bezweek toen
in korten tijd. In den ongelukkigen slag
van Fleurus (1690) bood hij zoo lang
wederstand , dat hij eindelijk den vijand
in handen zou zijn gevallen , zoo zijn getrouwe dienstknecht hem niet aan het
gevaar had ontrukt WILLE31 III plaatste
hem aan het hoofd van een regement ,
en zond hem naar Namen , om het kasteel
dier stad met eenig nieuw werk te ver
doelmatig COE1IOOR N dit plan-sterkn.Ho
ten uitvoer bragt , bleek bij de belegering
van Namen in 169`: , door den krijgs- en
.
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vestingbouwkundigen VAUBAN. COEHOORN
verdedigde dit kasteel zoo lang tot dat hij
zelf zwaar gewond was , en nog slechts 150
weerbare manschappen over had. VAUBAN
kon zich niet weerhouden zijnen grooten
tegenstander, bij hunne eerste ontmoeting ,
openlijk den lof te geven , dat hij zevenmaal de batterijën van zijn geschut had
veranderd , alvorens eenen aanval op de
nieuwe verschansing (William) te durven
beproeven. Drie jaren later hernam hij Namen , op de Franschen , dat VAUBAN nog
aanmerkelijk had versterkt ; zelfs op eene
der poorten hadden de Franschen laten
zetten : « zij kan overgegeven , maar niet
« overwonnen 'worden. » Spottenderwijze
verhaalden de Fransche nieuwsbladen , dat
WILLEM III Namen door middel eener corne
de vache (koehoorn) had veroverd. Koning
WILLEM verhief nu den schranderen krijgsheld tot luitenant- generaal , en droeg hem
den last op , om de vestingen des lands
in beteren staat van tegenweer te brengen. Groningen , Nijmegen en vooral Bergen op Zoom kenmerkten hem als den
kundigsten vestingbouwer van zijnen tijd.
De vijflioek Naarden , insgelijks door COBHOORN aangelegd, werd door NAPOLEON,
toen deze in 1811 op de wallen der vesting
wandelde , un beau morceau genoemd. In
den Spaanschen successie-oorlog vernietigde COEIIOORN in 1702 de Franscheliniën
bij S. Donat , en dwong in 1703 de sterke
stad Bonn , door een welbestuurd , hevig
kanonvuur , tot overgave. Door den hertog MARLBOROUGH naar 's Hage ontboden ,
om met hem over de verdere krijgsverrigtingen te raadplegen , werd hij aldaar
door eene beroerte overvallen , die hem
den 17 Maart 1704 , in den ouderdom
van drie en zestig jaren , aan het vaderland ontrukte , tot welks roem hij zóó
veel had bijgedragen. Hij werd in de kerk
te Wijkel , een dorp in Vriesland , ter
aarde besteld , waar zijne kinderen hem
een prachtig gedenkteeken hebben opgerigt. De Coehoorn- mortieren , welke granaten uitwerpen , en door hem zijn uitgevonden , hebben nog in dezen laatsten
tijd , bij de belegering der Antwerpsche
citadel , onder de Franschen groote schade
aangerigt. Ook heeft COEHOORN'S stelsel
van fortificatie in Duitschland meer bijval
gevonden dan dat van VAUBAN , en is door
Duitsche vestingbouwkundigen bij het aan
vestingwerken veeltijds in prat.-legnva
tijk gebragt.
«Ten aanzien van zijn karakter wordt
a COEHOORN geroemd als eel; man van de
« oude zeden , die veel deftigheid bezat,
« beuzelarijën verachtte , verre vervreemd
« was van vleijerij , en zijn vaderland op-

« regt beminde , terwijl men hem van den
« krijgskundigen kant beschouwende , wei
zal vinden , die niet zoo veel kunde-«nige
« een leger geboden, met meer beleid het
«krijgsvolk in orde wisten te scharen ,
« met grooter moed vochten , de krijgs« lieden meer spaarden , de kosten van
« den oorlog meer bezuinigden , en grooter
« dingen in zoo weinig tijds uitvoerden.
De Nederlandsche dichter J. DE RECHT vervaardigde op het afbeeldsel van dezen
grooten vestingbou« kundige het volgende
bijschrift :
Zie hier een meld , beproefd in oorlogsbliksemvlammen,
Die, voor 's lands vrijheid , spreekt uit monden
(van metaal;
Die 't opgezwollen nat door dijken jaagt en dammen ,
door
water , vuur
En 's vijands krachten breekt
(en staal ,
Den Vrieschen Jupiter, die, met zijn donderslagen ,
Den Franschen Faëton bonst uit zijn' zonnewagen.

(Levensbeschrjving van eenige voorname
meest Nederlandsche mannen' en vrouwen NIEUWENHUIS , Woordenboek van
kunsten en wetenschappen).
;

COKE , (EDWARD) , een beroemd Engelsch regter , werd den 1 Februarij 1552
te Mileham , in het graafschap Norfolk,
geboren. Hij studeerde in de regtsgeleerdheid te Cambridge , en trad in 1578 het
eerst als advocaat op. Weldra behaalde
hij zoo veel roem , dat hij door zijne practijk een goed vermogen bekwam , hetwelk
hij door twee voordeelige huwelijken nog
aanmerkelijk vergrootte. Tot opperregter
van de Common Pleas bevorderd , gaf hij
blijken van ongemeene standvastigheid en
onafhankelijkheid. Toen een advocaat voor
de regtbank pleitende , een der koninklijke
prerogatieven in twijfel had getrokken , ver
koning de regtszaak zonder zijne-bode
toestemming voort te zetten. De twaalf
regters beraadslaagden over deze koninklijke boodschap, en beslisten , dat in een
gewoon dispuut tusschen partijën het pligt
was , het regt niet te vertragen. Hierop
werden zij door koning JACOBUS I in persoon berispt , en al deze regters , behalve
de opperregter , beleden hunne dwaling,
en smeekten Zijne Majesteit , knielende , om
vergiffenis. Sir EDWARD COKE daarentegen
hield stoutmoedig vol , dat 's konings bevel
klaarblijkelijk in strijd was met den eed ,
dien zij als regters hadden afgelegd , om
zonder vertraging een ieder goed regt te
doen. COKE werd in November 1616 als
opperregter afgezet. Naderhand lid van
het parlement geworden, was hij een
ijverig voorstander van de regten des
volks, zonder zich om 's konings gramschap te bekommeren , die hem eenmaal
naar den Toner zond , waar bij tot den
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6 Augustus 1622 in hechtenis bleef. Hij woordde hem deze : Laissez faire et laissez
stierf den 3 September 1633 in den ouder- passer , « laat ons vrij in onze handelindom van een en tachtig jaren , waarschijn- «gen , en de goederen vrij doorgaan ,
lijk aan de gevolgen van een' val van zijn een raad , welken COLBERT niet begreep.
paard , zoo als men opmaakt uit de vol Doch wat men ook van COLBERT'S maatrezijn dagboek ge--gendatki gelen moge zeggen , hij gaf aan de Franvonden:
sche industrie eenen groeten stoot ; bij
«Memorandum. Die Jovis den 3 Mei wekte den geest des volks op tot het nuta 1632 , des voormiddag tusschen acht en tig aanwenden zijner krachten , zoodat de
« negen ure in Stoke rijdende , ten einde geschiedenis van het Fransche fabrijkwezen,
« een luchtje te scheppen , deed mijn paard als ware het , met COLBERT eenen aanvang
« een' wonderlijken achterwaartschen tui neemt. Kunsten , wetenschapper. en letmei ; mijn hoofd kwam op de scherpe-« terkunde vonden in hem eenen edelmoe« steenen , en het zware paard boven op digen beschermer. Het Fransche zeewezen
« mij. Doch de engel des Heeren beschermt en de koloniale aangelegenheden begonnen.
« en verlost degenen , die Hem vreezen. onder hem te bloeijen. Frankrijk telde in
« De naam des Heeren zij geloofd ; want 1672 slechts 60 linieschepen en 40 fre« het was zijn werk. ' De regtsgeleerde gatten , die daarenboven in de havens lagen
werken van COKE worden als klassiek be- te verrotten , en in 1681 had Frankr ij k
schouwd ; onder de meest beroemde telt 198 oorlogsschepen en eene land- en zeemen Institutes of the laws of England, magt van 166,000 man. COLBERT was
welke door FRANCIS BACON , (die de Engel- langzaam in het beramen , doch zette zijne
sche wet beschouwde als een schip zonder eenmaal vastgestelde maatregelen met onballast) , zeer werden geprezen.
wankelbaren ijver voort. Alleen door de
(Penny Cyclopaedia).
prachtliefde , oorlogszucht , bouwlust en
COLBERT , (JEAN BAPTISTE) , een verkwisting Van LODEWIJK XIV was hij in
beroemd minister der geldmiddelen , aan de laatste jaren genoodzaakt , om tot ver
wien Frankr ijk den bloei van zijn fabrijkte nemen.--derflijkngtovu
wezen en de ontwikkeling zijner zeemagt Zijn weerzin echter hierin was zóó groot ,
te danken had , was de zoon van een' dat hij eenmaal tegen LAMOIGNON zeide,
vermogend handelaar in lakens en wijnen. die in den raad liet ontwerp eener leeHij werd den 29 Augustus 1619 te Rheims ning had verdedigd : « Gij kent den man
geboren , en was oenigen tijd kantoorbe- « niet met wien wij te doen hebben , (den
diende in een bankiershuis , en verkreeg « koning bedoelende). Gij hebt eene wond
door eene reis in de voornaamste steden « geopend , welke uwe kleinkinderen niet
des lands eene omvattende kennis van fa- « in staat zullen zijn te heden. » Met
brijken en handel. De staatssecretaris LE- leedwezen zag COLBERT de vervolging der
TELLIER plaatste hem in 1648 op zijn
Protestanten , wier handelgeest en industrie
bureau , waar hij zoo veel administratieve hij op prijs wist te schatten , en gevoelde
kundigheden aan den dag legde , dat meer en meer hoe weinig zijne gewigtige
LETELLIER den eersten minister MAZ.ARIN
diensten op prijs werden geschat , door
op hem opmerkzaam maakte, die op zijn eenen koning , die van den grondregel
doodbed COLBERT aan koning LODEWIJK XIV uitging : « De staat ben ik ! » Door arbeid
dringend aanbeval , als iemand , op wiens uitgeput , werd hij ziek , en stierf kort
talenten en regtschapenheid de vorst zich daarna , den 6 September 1683 in den
veilig kon verlaten. Na den val van Fou- ouderdom van vier en zestig jaren. Toen
QUET werd het bestier der geldmiddelen
hij op het uiterste lag , bragt men hem
aan COLBERT geheel toevertrouwd onder eenen brief van den koning , doch hij
den titel van Controleur- général des finan- weigerde dien te openen. «Ik wil niets
ces. Toen COLBERT aan bet bestuur kwam, K meer van hem hooren ; hij moet mij nu
bragt het volk 90 millioenen livres op , « met rust laten. Had ik voor mijnen
waarvan de schatkist naauwelijks 35 mil- « God gedaan , wat ik voor dien man gelioenen trok , terwijl bij zijnen dood de « daan heb , dan ware ik voorzeker zalig,
gewone inkomsten van Frankr ij k tot 116 « terwijl ik nu niet weet werwaarts ik
millioenen waren opgeklommen. Hij be- «henen ga. )) Vader BOURDALOUE stond hem
gunstigde koophandel en fabrijken ; doch in zijne Iaatste oogenblikken bij. Het volk
door zijne verbodswetten , vooral op den door drukkende belastingen uitgeput en tot
uitvoer van het koorn , had Frankrijk wanhoop gebragt , dreigde liet lijk in stukmeer dan eens tegen dure tijden te wor- ken te scheuren. Hij werd des nachts,
stelen. Een voornaam koopman door hem onder bedekking van de gewapende magt,
geraadpleegd wordende over de beste mid- ter aarde besteld.
delen om den handel op te beuren , antNotice sur JEAN BAPTISTE COLBERT in de

COLIGNY--COLUMBUS.
LEMONTEY ; Mémoires de
CHARLES PERRAULT , secretaris van COLBERT ; en Partieularités sur les minis-

Oeuvres de

tres des finances).
COLIGNY, (GASPARD DE CHITILLON,
Graaf VAN) , admiraal van Frankrijk ,

stamde af uit een oud , beroemd geslacht,
en werd den 16 Februarij 1517 te Chatillon-sur-Loing geboren. Vroegtijdig in
krijgsdienst getreden , onderscheidde hij
zich te Cerisoles , Carignan , Renti , St.
Quentin , en bij vele andere gelegenheden.
Aan het hoofd der Protestantsche partij ,
vocht hij dapper te Dreux , Jarnac en
Montcontour, en sloot eindelijk met het
hof eenen voordeeligen vrede. Na zoo
menigmaal den dood op het slagveld getrotseerd te hebben , bezweek hij onder
de dolken van dweepzieke moordenaren,
die in den afschuwelijken St. BartholomeusNacht, den 24 Augustus 157e, het mis
lijk aan de galg van Mont faucon-handel
ten toon hingen.
(HERMANN , Frankrijks godsdienst - en burgeroorlogen; DE LA POMNERAYE , Histoire de l'ainiral DE COLIGNI) .
COLLINGWOOD, (CUTBERT , Lord) ,
een wakker Britsch admiraal , de zoon
eens koopmans , werd den 26 September
1748 te Newcastle-upon-Tyne geboren , en
trad reeds op den Ouderdom van elf jaren
in zeedienst. Gedurende den Amerikaan schen oorlog , zeilde hij , in 1774 , met
,den admiraal GRAVES naar Boston , en werd
in t775 , na afloop van den slag van Bunker's-hill , tot luitenant benoemd , a l s heb
zeelieden het Britsche-bendmtig
leger voorzien van alles , wat het behoef
kreeg hij het bevel over de-de.In176
sloep Hornet , en ontmoette kort daarna ,
te Jamaica , zijnen geliefden makker noRATIO NELSON , die toen luitenant was op
de Lowestoffe. COLLINGw00D zegt in eenen
zijner belangrijke brieven : « Wij waren
« sedert lang groote vrienden geweest , en
« het gebeurde hier , dat , wijl de opper «bevelhebber , admiraal Sir P. PARKER , ons
« beider vriend was , zoodra NELSON in
« rang Werd bevorderd , ik hem opvolgde.
«Eerst kreeg ik na hem de Lowestoffe , ver« volgens de Badger, (over welk schip ik
(C 1779 het bevel bekwam) , en daarna
« de Honchinbroke , een fregat van 28
stukken.» Schoon NELSON jonger was dan
COLLINGWOOD en altijd boven hem verheven, koesterde de laatste daarover nimmer eenige afgunst , steeds luide de zon
verdiensten van NELSON verheffende.-derling
Ook schijnt NELSON voor niemand meer
genegenheid gekoesterd te hebben dan voor
zijnen vriend COLLINGWOOD. In 1786 , na
vijf en twintig jaren onafgebrokene dienst,
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keerde hij naar Northumberland terug, om,
gelijk hij zeide , met zijne eigene familie
kennis te maken , voor welke bij tot dus
ver , als ware het , een vreemdeling was
geweest. In 1790 werd COLL1NGWOOD naar
de 1Vest-Indiën gezonden , doch de ontstane twist met Spanje spoedig bijgelegd
zijnde , en geen uitzigt hebbende , om
verder in werkelijke dienst te blijven , begaf hij zich andermaal naar zijne familie,
en trad in het huwelijk. De oorlog niet
de Fransche republiek scheidde hem van
zijne vrouw en twee dochtertjes , die hij
feeder liefhad. In den slag van Kaap
St. Vincent (den 14 Februarij 1797) gebood hij the Excellent van '14 stukken ,
streed niet zijnen gewonen moed en schrander beleid , en werd in 1799 benoemd tot
schout-bij - nacht. De vrede van Anciens gaf
hem voor eenige maanden aan zijne vrouw
en kinderen terug, doch reeds in 9 803
moest hij op nieuw zee kiezen , en zag
vrouw en kinderen nimmer weder. Deze
onafgebrokene dienst ontlokte hem wel
eens de klagt , dat zijne kinderen hem
naauwelijks kenden. In den slag van Tra
October 1805) , brak hij met-falgr(21
zijn schip , the Royal Sovereign , liet eerst
door de vijandelijke linie , en voltooide de
overwinning , toen NELSON was gesneuveld.
Ter belooning zijner voortreffelijke dien
verkreeg hij den rang van vice-ad--sten,
miraal en het bevel over de vloot in de
Iliiddellandsche zee. Hij stierf den 7 Maart
1810 , aan boord van liet op de Franschen
veroverde schip La Ville de Paris , op de
hoogte van Port Mahon. Als wetenschap
zeeman en krijgsbevelhebber werd-pelijk
COLLINGW00D door weinigen geëvenaard. Hij
was afkeerig van het oefenen van wille
gezag , en zóó bemind bij zijne ma--keurig
trozen, dat zij hem hunnen vader noemden. CoLLINGwooD's brieven aan zijne vrouw,
over de opvoeding zijner dochters , kenschetsen hem als een verstandig man en
teederhartig echtgenoot en vader.
(A Selection from the Public and private correspondence of vice-admiral
Lord COLLING'W OOD , interspersed with
Memoirs of his Life. Door G. L. SEWNHAM COLLINGWOOD , Esq. Loud. 1828).
COLVMTBUS , (CHRISTOPHORUS) , in

het Italiaansch COLOMBO , in het Spaansch
COLON , maar meestal naar den gelatiuiseerden naam COLUMBUS geheeten , was de ontdekker der Nieuwe Wereld. De geschiedenis
zijner jeugd is nog niet geheel opgehelderd , doch met tamelijke zekerheid weet
men thans , dat COLUMBUS de zoon was van
eersen lakenwever of wolkammer , die nog
in 1494 leefde, en dat hij in 1436 te
Genua werd geboren. liet schijnt slat hij
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zijnen bloedverwant , DOMENICO COLOMBO ,
een' verdienstelijk vlootvoogd in Genueesche dienst , vroegtijdig op diens kruisvaarten in de llliddellandsche zee heeft vergezeld. Tusschen de jaren 1460-70 bevond
hij zich een' geruiren tijd te Pavia , om
zich in de cosmographic (wereldbeschrijving) en de wiskunde , op de scheepvaart
toegepast , te oefenen. Wij vinden hem
in 1470 te Lissabon weder. Zijne reizen
naar Madera , de Canarische eilanden , de
Azoren , Guinea en IJsland zijn boven allen -twijfel verheven. Zijn huwelijk niet
Donna FELIPA MUNIZ PERESTRELLO , de dochter van den gouverneur van Madera , gaf
hem daarenboven aanleiding tot verscheidene reizen tusschen Lissabon en Porto
Santo , waar hij door aangespoelde Indiaansche vaartuigen en boomvruchten ver
werd in het denkbeeld , dat er-sterk
westwaarts nog een groot land bestond.
Rijk aan kennis en ervaring, besloot hij,
na den dood zijner echtvriendin , zich aan
de regering zijns vaderlands te wenden,
ten einde in staat gesteld te worden , de
landen aan gene zijde des Oceaans te gaan
ontdekken. Hier als fortuinzoeker afgewezen , zocht hij te vergeefs ondersteuning
in Portugal , Engeland , Spanje en Frankrijk . Na acht jaren tobbens en menigvuldige vernederingen , vond eindelijk zijn
voorstel ingang bij FERDINAND en IZABELLA
van Spanje , die hem drie kleine schepen,
te zaaien met 120 koppen bemand , toevertrouwden. Hij kreeg den titel van groot admiraal en onderkoning van de landen,
welke hij zou ontdekken. Op Vrijdag den
3 Augustus 1492 verliet hij , aan boord
van het karveel Santa Maria , de bank
van Salies , bij Palos. Reeds den 5 brak
het roer van een der schepen , in welk
ongeval het volk (meestal gepreste manschappen) een kwaad voorteeken meende
te zien ; doch COLUMBUS beduidde hun , dat
een gebroken roer niets anders beteekende dan dat liet weder gemaakt moest
worden , hetgeen reeds den volgenden dag
kon geschieden , toen zij de Canarische
eilanden bereikten. Den 6 September ver
COLUMBUS in allerijl Gomera , om niet-liet
in aanraking te komen niet drie fregatten
door den koning van Portugal tegen hem
afgezonden, uit spijt dat COLUMBUS in Spaan
dienst was getreden. Gedurende vijf-sche
en dertig dagen stevende hij westwaarts,
zonder iets meer dan lucht en golven te
zien. Het scheepsvolk werd mismoedig,
beangst en oproerig. Op den avond van
den 10 October dreigde men COLUMBUS
over boord te werpen , zoo hij niet naar
Spanje terug keerde. CQLUMBUS trachtte
voor het laatst zijne onderhoorigen , door

vriendelijke toespraak, tevreden te stellen;
doch hun geschreeuw al luider en luider
wordende , nam hij eenen beslissenden
toon aan , en deed zijn gezag gelden , in
spijt van het dreigende levensgevaar waarin
hij verkeerde. Dat hij ooit aan zijn volk
heeft toegegeven , berust alleen op het
gezag van OVIEDO , een' schrijver die weinig geloof verdient en grovelijk misleid
werd door eenen stuurman , HERNEA PEREZ
MATHEOS geheeten , eenen persoonlijken vijand van COLUMBUS. Gelukkig deden zich den
11 onmiskenbare teekenen van land op.
Na het avondgebed gebood COLUMBUS, ofxder begunstiging eener heldere maan ,
scherpe wacht te houden, en hij zelf bleef
van tien tot twee ure op den uitkijk ,
toen hij Benige lichtjes zag schemeren ,
en het voorste schip door een kanonschot
het teeken gaf, dat men land bespeurde.
Den ganschen nacht werd er geen oog
geloken; allen wachtten met een kloppend
hart het aanbreken van den dageraad van
den 12 October 1492 , welke het groote
wonder zou verklaren. Ditmaal had men
zich niet bedrogen , en voer naar land.
Met een ontbloot zwaard in de Bene en
den standaard van Castilié in de andere
hand , sprong COLUMBUS het eerst aan wal.
Na een vurig dankgebed , kuste COLUMBUS,
onder het storten van vreugdetranen , den
grond , die zijnen naam zou vereeuwigen.
Een weinig tot zich zelven gekomen , nam
hij voor Spanje bezit van het land , hetwelk tot aandenken van de doorgestane
gevaren , den naam van St. Salvador bekwam , maar door de inwoners Guanahani
genoemd werd , en tot de Bahama- eilanden
behoort. Degenen die uit wanhoop het
oproerigst waren geweest , kenden zich
zelve niet van vreugde , en knielden neder voor den man , die in hunne oogen
thans over eer en schatten te beschikken
had. Op het berigt der inboorlingen , dat
er zuidwaarts een goudland te vinden was,
rigtte COLUMBUS den steven derwaarts , ontdekte den 27 October het eiland Cuba en
den 3 December Haiti, doch besloot, wijl
een zijner schepen gestrand en een ander
van hem was afgedwaald , persoonlijk het
heugelijk berigt van de ontdekking der
Nieuwe Wereld in Spanje over te brengen.
Nadat hij dertig vrijwilligers had achtergelaten , aanvaardde hij den 4 Januarij 1493
de terugreis. Den 12 Februarij werd hij
door eenen lievigen storm overvallen. CoLUMBUS meer het verlies zijner ontdekking
dan dat zijns levens vreezende , maakte
er in allerijl twee beknopte beschrijvingen
van , welke hij met was overdekte , en in
twee afzonderlijke vaten deed. En dezer
vaten wierp hij in zee ; het andere plaat,
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ste hij op den spiegel van zijn schip , ten
einde het vlot zoude worden zoodra het schip
mogt zinken. De storm echter bedaarde,
doch een ander -onweder dreef hem -den 4
Maart naar den mond van den Taag , en
schoon hij reden had de Portugeezen te
mistrouwen , zag hij zich genoodzaakt daar
eene schuilplaats te zoeken. Eindelijk
landde hij den 15 Maart 1493 , onder liet
gelui der klokken , te Palos. Op zijne
reis van daar naar Barcelona , waar het
hof zich bevond , werd hem onderweg
vorstelijke eer aangedaan. Zijne intrede
in die stad , met eenige der inboorlingen
en de wapenen en gereedschappen der ontdekte eilanden , was een triumftogt , roem
dan die van den grootsten veroveraar.-rijke
FERDINAND en IZABELLA stonden , bij zijne
aannader-ing , op van hunnen troon , ligtten hem op , toen hij knielde om hun de
handen te kussen , en bevalen hem naast
hen plaats te nemen , en hun alzoo het
herigt zijner ontdekkingen mede te deden.
CoLuMBus deed vervolgens nog drie rei
naar de Nieuwe Wereld ; eene in den-zen
herfst van 1493 , eerre andere in 1498 ,
en de laatste in 1504 , welke nog onder
belangrijke ontdekkingen ten ge--scheidn
volge hadden. De laatste jaren van den
grooten man werden door miskenning en
smadelijke bejegening verbitterd. Zijne vijanden bestormden FERDINAND en IZABELLA
met klagten over het misbruik dat COLUMBus van zijn gezag maakte , tot dat eindelij k in Julij 1500 FRANCISCO BOVADILLA met
onbepaalde volmagt naar Hispaniola werd
gezonden , om den onderkoning tot ver
te roepen. BOVADILLA liet hem-antwordig
in hechtenis nemen , in boeijen slaan , en
zond hem , als een misdadiger geketend,
naar Spanje. VALLEJO , de officier met zijne
bewaking belast , en MARTIN , de bevelhebber van het schip dat hem overbragt ,
wilden hem de kluisters afnemen ; doch
COLUMBUS gaf hun op fieren toon ten antwoord : « Ik zal ze dragen tot dat de ko« hing het anders beveelt, en ik zal ze
« bewaren als gedenkteekenen zijner dank«baarlieid. » De algemeene verontwaardiging des volks bij zijne ontscheping te Cadix, welke door gansch Spanje weergalmde,
dwong koning FERDINAND om zijne mede
deze schandelijke handelwijze-werkingto
te ontkennen ; echter bleef hij voortaan
COLUMBUS ongenegen. In 1504 van zijne
laatste reis teruggekeerd , waarop hij oneindig veel had geleden , kwam hij in dc
lente van 1 505 uitgeput te Segovia , waar
hij het hof ongenegen vond zijne regtmatige klagten te verhooren. Hij verkwijnde
in smart en armoede , tot dat de dood
hem den 20 Mei 1506 te Valladolid van
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alle aardsche zorgen onthief. Op zijn sterfbed beval hij , dat de ketenen , die nijd
en miskenning hem eenmaal hadden doen
dragen , bij hem in liet graf moesten gelegd worden. Zijn lijk werd, volgens zijn'
laatsten wil , naar St. Domingo gevoerd.
Toen echter het Spaansche gedeelte van
dit eiland aan Frankrijk werd afgestaan,
hebben COLUMBUS' nakomelingen zijn stoffelijk overschot naar Cuba laten overbrengen , waar het den 19 Januarij 1 96 aan
staatsie in de-kwam,entgro
hoofdkerk werd bijgezet. In de Karthuizer
kerk te Sevilla vindt men voor hem een
prachtig gedenkteeken opgerigt , met het
inschrift :
A Castilla y a Leon
Nuevo mundo dió Colon.

Ofschoon SEBASTIAN CABOT in Junij !1497

Newfoundland (Terre Neuve) ontdekte, en
COLUMBUS het vaste land van Amerika niet
betrad , voordat hij in Augustus 1498 de
kust van Paria bezocht , bereikte hij echter het eerst Guanahani en den eigenlijk
gezegden Columbiaanschen archipel , en is
dus inderdaad de eigenlijke ontdekker der
Nieuwe Wereld ; AMERIGO VESPUCCI , wiens
naam vervolgens aan het nieuwe halfrond
is gegeven , heeft Amerika niet gezien,
voordat hij , in 1499 , OJEDA als stuurman
naar de kust van Paria vergezelde.
De volgende werken zijn de beste bronnen voor het leven van COLUMBUS : WASII-

, Life and voyage ofCOLUMentrepris
letires et
pièces inédites , met aanmerkingen van BEINGTON IRVING

BUS; Rélations des quatre voyages
par COLOMB., suivies de diverses

MUSAT , BALBI , CUVIER en anderen , eene
vertaling van het belangrijke en aanlokkelijke werk van NAVARRETE , getiteld : Rela-

cion de los quatro viages de CRISTOBAL COLON.
Eene korte doch belangrijke biographie van
zijnen vader schreef Don FERNANDO COLON,
welke gevonden wordt in BARCIA'S Historiad. primitiv. etc., in een deel , Madr.
1749.
COMENIUS (JOHANNIS AMOS) , die
zich door verbetering in het schoolwezen ,
bij den menschenvriend hoogst verdienstelijk heeft gemaakt , werd den 28 Maart
1592 te Comna in Moravië geboren , naar
welke plaats hij den naam van COMENIUS
aannam , wijl hij eigenlijk KOAIENSK-f heette.
Zijne ouders behoorden tot de gemeente der
Moravische broeders. Na te Herborn en
Heidelberg gestudeerd te hebben , deed hij
eene reis door Dolland en Engeland. Hij
werd in 1614 rector te Prerau en in 1616
te Fulneck , waar hij , bij de plundering
der stad door de Spanjaarden in 1620 , al
zijne have verloor. Om de vervolging,
waaraan de Protestantsche leeraars bloot
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stonden te ontgaan , zocht hij Bene schuil- schriften , werd in 1445 op het kasteel
plaats bij eenen edelman in het Boheem- van Comines in Vlaanderen geboren. Hij
sche gebergte , wiens zoon hij onderrigt verloor vroeg zijne ouders , doch genoot
gaf, en waar hij zijne beste schriften in eene zorgvuldige opvoeding. Zijn vader in
de Boheemsche taal opstelde. Toen hij ook dienst geweest zijnde van PIIILIPPUS den
bier niet meer zeker was, begaf hij zich Goeden , hertog van Bourgondië, kwam
naar Lissa in Polen. Nadat hij eenen ge- hij in jeugdigen ouderdom aan het hof van
ruimen tijd aan de school aldaar was KAREL den Stouten, wiens raadsheer en
werkzaam geweest , werd hij in 1632 tot gunsteling hij werd. Toen KAREL den Franbisschop der Boheemsche en Moravische schen koning LODEWIJK XI te Péronne in
broeders verkozen. In Lissa gaf hij zijne 1468 in hechtenis nam , gebruikte COMINES
Janua linguarum reserata uit, welke bin- al zijnen invloed , om de drift zijns meesnen weinige jaren niet alleen in vele Euro- ters te matigen , en wist de beide vorsten
pesche talen werd overgezet , maar ook met elkander te verzoenen. In 1472 ver
Arabisch , Perzisch en liet COMINES de dienst van den hertog van-inhetTurksc,
Mongolisch. Hij toonde daarin eene voor Bourgondië voor die van LODEWIJK XI ,
zijnen tijd nieuwe leerwijze, om de jeugd !, welke hem met groote onderscheiding ontop eene aanschouwelijk zinnelijke wijze de ving , en tot zijnen kamerheer en landvoogd
kennis der talen mede te deelen. In 1641 van Poitou benoemde. COMINES huwde
werd hij naar Engeland beroepen , om aan MÉLENE , uit het geslacht der graven van
het schoolwezen aldaar een nieuw leven MONSOREAU in Anjou , die hem de leenen
te geven. Daar echter de burgeroorlog van Argenton , Coppoux , Brisson en andehem verhinderde , om zijne plannen in ren als bruidschat aanbragt. COMINES , na
werking te brengen , ging hij naar Zwe- den dood van LODEWIJK XI de partij omden , waar hij , door den kanselier OXEN- helsd hebbende van den hertog van Orleans,
(naderhand LODEWIJK XII , die gedurende
STIERN beschermd , veel goeds ter verbetering van het onderwijs tot stand bragt. de minderjarigheid van KAPEL VIII naar
In 1648 ging hij weder naar Lissa , doch het regentschap dong) , werd als verrader
op uitnoodiging van prins SIGISMUND RAKOCZY gevangen genomen , en gedurende eenige
begaf bij zich naar Hongarije , waar hij maanden in eene ijzeren kooi te Locher
te Saris-Patak het gymnasium in eenen opgesloten , en vervolgens naar Parijs gebeteren toestand bragt. Hier schreef hij voerd. Eindelijk werden ook zijne goederen
zijnen beroemden Orbis sensualium pictus verbeurd verklaard , doch het vonnis niet
of de Zigtbare Wereld , het eerste pren- voltrokken , wijl KAREL VIII hem noodig
tenboek voor kinderen , dat dikwijls werd had , om onderscheidene gewigtige onderherdrukt en nagevolgd. Na. den dood van handelingen tot een goed einde te brengen.
SIGISMUND keerde hij in 1654 naar Lissa COMINES overleed in October 1509 te Arterug , waar hij andermaal zijne boeken genton in Poitou , in den ouderdom van
en een groot deel zijner Handschriften vier en zestig jaren. Hij heeft zich inzon
verloor , toen in 1657 het vereenigde derheid beroemd gemaakt door zijne Mékeizerlijk-Poolsche leger deze stad in de moires , bevattende de geschiedenis van
asch legde. Hierop ging hij naar Silezië, zijn' eigen tijd , van het jaar 1464 tot
vertoefde eenigen tijd. in Brandenburg en op den dood van KAREL VIII in l498. Hij
Hamburg, en zette zich vervolgens te Am- geeft eene getrouwe schildering van het
sterdam neder, waar hij nog eenige werken zonderling karakter van LODEWIJK XI , wiens
uitgaf. Hij stierf den 15 October 1671 te staatkunde hij- hoogelijk prijst. De grootste
Naarden. In zijne laatste jaren was hij waarde zijner gedenkschriften bestaat in
niet van dweeperij in het godsdienstige zijne openhartigheid en opregtheid. Dit
vrij te pleiten ; hij meende in de Openba- werk is een spiegel zijner eeuw , en welke
ring van Johannes den toenmaligen toestand die eeuw was zal men ligtelijk bevroeden
van Europa te vinden , en verwachtte in als men bedenkt dat LODEWIJK XI , FERN1672 het Duizendjarig Rijk. CoMENIUS beeft NAND van Arragon , de BORGIA'S , LUDOVICO
zeer veel tot verbetering van het onderwijs IL MORO en anderen van denzelfden stembijgedragen , en verdient alzoo den eer- pel de tijdgenooten waren van COMINES. De
naam van den PESTALOZZI zijner eeuw ge- volledigste uitgave zijner Mémoires bezorgde
LENGLOT-DUFRESNOY, 4 deelen , Londen 1747,
weest te zijn.
(PALACKY's Abhandlung fiber COMENIUS in 4to , met talrijke geschiedkundige bescheider Monatschri ft der Gesellscha ft des den en bijvoegsels. Deze Mémoires zijn in
Vaterl ndisehen Museums in Böhmen). onderscheidene talen overgezet ; in liet NeCOMINES , (PHILIPPE DE) , gewoonlijk derduitsch verscheen daarvan eene zeer
coMIN,EUS geheeten , een Fransch staats- goede vertaling , in 1757 te Amsterdam
man en schrijver van gewigtige Gedenk- gedrukt. COMINES verhaal` zijn eigen leven
-
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alsmede de tallooze kuiperijén , waarin hij de eerste deel , Amsterdam 1697 , fol. Dit
hand heeft gehad, met eene koelbloedigheid, fraaije werk is eerst na zijnen dood in
welke soms ergernis verwekt. 't licht verschenen , onder het toevoorzigt
COMMELIN , (IZAAK) , den 19 Octo- van den beroemden FREDERIK RUYSCII. JOANber 1598 te Amsterdam geboren , waar- NES COMMELIN stierf te Amsterdam in 1692.
schijnlijk de kleinzoon of neef van den Zijn neef CASPER COMMELIN volgde hem
beroemden boekdrukker JÉRUME COMMELIN op als professor in de botanie, schonk in
te Heidelberg , schreef verscheidene ge- 1702 aan de wereld een tweede deel ten
schiedkundige werken : 1 0 . Hollandsch Pla- vervolge op het zoo even aangehaalde
caatboek , Amsterdam 1644 ; twee deden, werk. In dien tijd hadden de Nederlanders
in folio ; 2o. Geschiedenis van de Oostindi- den Oosterschen handel in hunne raagt ,
sche Compagnie , Amsterdam 1646 , in en de COMMELINS waren onder de eersten,
langwerpig 4to ; 30. De levens van de stad- die aan Europa de zeldzame planten van
houders WILLEM I en MAURITS , Amsterdam de Kaap de Goede Hoop bekend maakten.
1651 , een deel folio ; 4°. Het leven van (Biographic du royaume des Pays-Bas).
FREDERIK HENDRIK , Amsterdam 1651 , een COMMODD'S , (LUCIUS .IELIUS AITREdeel fol. Dit werk werd in liet Fransch LIUS) , de zoon van den Romeinscben
vertaald , onder den titel van Histoire de keizer MARCUS AURELIUS , werd in bet jaar
la vie et des actes mémorables de FRÉDÉRIC des Heeren 161 geboren. Hij volgde zijnen
HENRI de Nassau , Prince d'Orange , fol . , vader op in 180. COMMODUS onteerde den
Amsterdam 1656 ; een belangrijk werk. troon door de verfoeijelijkste gruwelen en
Ook verzamelde hij bouwstoffen voor eene ondeugden. Gedurende twaalf jaren was
beschrijving van Amsterdam , welke door hij de geesel zijns rijks. Hij verscheen
zijn' zoon GASPAR COMMELIN , in 1694 in twee zelf in de renbaan onder de zwaardvechdealen fol. , met platen is uitgegeven. Dit ters , kleedde zich als HERCULES, wiens
werk , hetwelk lang in achting bleef, werd naam hij aannam , en danste bij zekere
verdrongen door dat van WAGENAAR , het- gelegenheid naakt voor de aanschouwers.
welk ook reeds als verouderd is te be- Door zijne bijzit MARCIA en eenige zijner
schouwen , en vervangen wordt door eene officieren over de onwelvoegelijkheid daarnieuwere geïllustreerde beschrijving van van onderhouden , schreef hij hunne namen
Neérlands hoofdstad , door VAN DER VIJVER, op , ten einde hen ter dood te laten
bij de gebroeders DIEDERICHS. IZAAK COMME - brengen. MARCIA deze perkamenten rol
LIN stierf den 3 Januarij 1676. vindende , beraamde tegen hem eene zaZijn broeder JACOB COMMELIN verzamelde menzwering. Men diende hem vergift toe ,
vele wetenswaardige en zeldzame geschied- en toen dit te langzaam werkte , verscheen
kundige stukken betrekkelijk de geschie- er een sterk gespierde zwaardvechter , die
denis van Ilolland , en schreef in het hem verwurgde , in het jaar 192. GYMMODUS
Fransch L'Histoire des troubles , divisions had slechts den ouderdom van twee en
et déplorables ealamités des guerres civiles dertig jaren bereikt , en is een treurig
survenues dans les 17 provinces depuis le voorbeeld , dat , in weerwil eener goede
commencement du règne de PIIILIPPE H, opvoeding en het voorbeeld eens deugdzaj"usqu'à la mort de GUILLAUME , prince d'O- men vaders , men een gruwelijk booswicht
range , doch dit werk is niet in 't licht kan worden , zoo men zijnen hartstogten
verschenen , gelijk zulks mede het geval onbesuisd den ruimen teugel viert.
is met zijne .4ctes et priviléges des villes (DID CASSIUS , llb. 12 ; LAMPRIDIUS , en
de Delft et de Leyden et de leurs banlieues, HERODIAISUS , I. 6-16) .
CONDAMINE. Zie : LA CONDAMINE.
fol.
3 deden,
JOANNES COMMELIN , zoon van IZAAK , den CONDÉ , (LODEWIJK II -1 AN BOiTR23 Julij 1629 te Amsterdam geboren , was BON , prins van) , in 1621 te Parijs geboeen beroemd plantenkenner en de aanleg- ren , was de zoon van HENDRIK II VAN
ger van den Amsterdamscllen Hortus me- BOURBON en kleinzoon van HENDRIK I van
dicus. Deze plantentuin werd in minder denzelfden naam , die , met zijnen neef
dan vier jaren een voorwerp van bewon- IIENDRIK VAN NAVARRE (naderhand HENDRIK
dering van wege het groot aantal uitheem - IV) , deel had aan de burger- en godssche planten , welke aldaar welig tierden. dienstoorlogen in Frankrijk , onder de reDe laatste twintig jaren zijns levens be- geringen van KAREL IX en IIENDRIK III. Het
steedde hij aan het schrijven van onder- huis van Condé was een tak van het huis
scheidene werken , die tot de vorderingen van Bourbon. De stad Condé, in Ilenezijner geliefkoosde wetenschap hebben bij - gouwen , waarvan het den naam ontleende,
gedragen. Onder andere werken heeft men kwam in 1/k87 door het huwelijk van
van hem Horti medici Amstelodamensis FRANS VAN I3OURI ON , graaf van Vendome,
rariorum plantarum descriptio et icones , met MARIA VAN LUXEMBURG , erfgename van
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St. Paul Soissons, Enghien en Condé aan
het huis van Bourbon.
LODEWIJK II , prins van Condé , het onderwerp van dit artikel , werd de Groote
bijgenaamd , uit hoofde van zijne groote
militaire talenten en veelvuldige overwin ningen. Reeds op den ouderdom van twee
en twintig jaren voerde hij het opperbevel
over een leger tegen de Spanjaarden , en
versloeg hen in 1643 geheelenal te Rocroi. In 1645 , 1646 en 1648 behaalde
hij de zege bij Fryburg , Nordlingen en
Lens. Men wil dat hij , om zijn volk tot
het bemagtigen eener sterke verschansing
aan te vuren , zijnen veldheersstaf te midden van den vijand wierp en dien aan het
hoofd van het regement Conti met den
degen in de vuist terughaalde. Hij nam
Duinkerken, doch slaagde niet in het beleg
van Lerida. Gedurende den oorlog der
Fronde , voegde hij zich het eerst bij de
hofpartij , doch brak vervolgens met haar,
en moest zulks later niet eene gevangenisstraf van dertien maanden boeten. Naar
wraak dorstende , voerde hij de wapenen
tegen zijn vaderland in het belang van
Spanje , bemagtigde verscheidene steden,
doch werd bij Parijs door TURENNE afgeslagen. Eindelijk ontvlood hij Frankrijk
weder , en streed aan het hoofd der Spanjaarden met afwisselend geluk. In 1659
kreeg hij verlof naar zijn vaderland terug
te keeren. Zijne laatste oorlogsfeiten waren
de verovering van Franche Comté in 1663,
de overtogt over den Rijn in 1672 en den
slag vap Senef in 1674. Door het podagra
gekweld*, verliet hij de dienst , en sleet
zijne laatste jaren op zijn landgoed Chantilly , in het gezelschap van mannen van
letteren. RACINE , BOILEAU , BOSSUET en
JIOURDALOUE waren dikwijls zijne gasten.
Hij stierf ii 1686 te Fontainebleau. CONDÉ
was rusteloos , stoutmoedig , volhardend,
onbuigzaam en vol beleid ; doch het kan
niet ontkend worden , dat hij verkwistend
was niet het bloed zijner soldaten ; een
onverschoonbaar gebrek hetwelk men heeft
trachten te verontschuldigen door te zeggen , dat hij even weinig zijn eigen bloed
ontzag.
Het geslacht van Condé eindigde in 1830
met den dood van den hertog van Bourbon , zoon van den laatsten prins van
Condé, die, in de omwentelings-oorlogen,
over eene afdeeling uitgewekene Franschen
aan den Rijn het bevel voerde. De hertog
van Bourbon nam nimmer den titel van
prins van Condé aan. Zijn eenigste zoon ,
de jeugdige hertog van Enghien , werd
in 1804 op last van NAPOLEON tot den kogel
verwezen. De hertog van Bourbon zelf
stierf te Chantilly , kort na de omwenteling

van Julij 1830 , op Bene geheimzinnige
wijze , waarover de nieuwsbladen van dien
tijd de uiteenloopendste gissingen gemaakt
hebben.
(DESORMEAUX , vie de CONDÉ ; Oeuvres de
LEMONTEY , tome 5).
CONDILLAC , (ETIENNE BONNOT DE

, een Fransch wijsgeer en voor
Sensualismus , werd den-standervb
30 September 1714 te Grenoble geboren.
Hij was in zijne jeugd zóó zwakkelijk ,
dat hij eerst laat ernstige studiën aanvangen , en op zijn twaalfde jaar nog geenszins lezen kon. De werken van LOCKE
boeiden vooral zijne oplettendheid , en waren oorzaak , dat hij in 1746 zijn Essai sur
l'origine des connaissances humaines in 't
licht gaf , niet oogmerk om de beginselen
van dien Engelschen wijsgeer te verbreiden. De strekking van LOCKE'S werken ,
om alle kennis van gewaarwordingen af te
leiden , deed hem in 1749 een tweede
werk uitgeven , getiteld : Traité des systèmes , waarin hij de theoriën van LEIBNITZ , SPINOZA en anderen bestreed , als
gegrond op afgetrokkene beginselen , en
geenszins op hetgeen bij den hechteren
grondslag der ondervinding achtte. Zijn
derde werk Trailé des sensations , is zijn
meesterstuk. De schrijver onderstelt een
standbeeld , hetwelk men niet één zintuig
tegelijk kan begiftigen. Hij geeft aan hetzelve eerst den reuk alléén , en dan besluit hij welke de genoegens , de smarten ,
afgetrokkene denkbeelden , begeerten , enz.
kunnen zijn van een wezen hetwelk in
deszelfs vermogens zoodanig is beperkt.
Vervolgens worden er de andere zintuigen
bijgevoegd , zoodat het standbeeld allengs
een rrenschelijk wezen wordt. Zijne werken schijnen op de menigte slechts weinig
indruk gemaakt te hebben , doch hij werd
des te meer gezocht door personen , die
zich door hooge ontwikkeling onderscheidden. DIDEP.OT , J. J. ROUSSEAU en DUCLOS
waren zijne boezemvrienden , en zijn roem
verspreidde zich zoo ver , dat hij tot opvoeder van den prins van Parma werd
gekozen. In deze hoedanigheid schreef hij
zijne Cours d' études , verdeeld in L' Art
d' écrire , L' art de raisonner , L' art de
penser en Histoire générale des hommes et
des empires , eene reeks van werken
strekkende om zijne eigene wijsgeerige inzigten te verbreiden. De opvoeding zijns
kweekelings voltooid hebbende , hervatte
hij zijne wijsgeerige bespiegelingen. In
het jaar I768 werd bij , in plaats van
den Abbé L' OLIVET , lid der academie , doch
vreemd is het , dat hij later nimmer hare
vergaderingen heeft bijgewoond. CONDILLAC
overleed op zijn landgoed Flux bij Baugency
MARBLY)
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den 3 Augustus 4780. Degenen die dc
deelenrijke werken van CONDILLAC niet begeeren te doorbladeren kunnen van zijne
philisophie een - volledig berigt vinden in
de Cours de litiérature van LA IIARPE.
CONDORCET , (MARIE JEAN ANTOINE

NICOLAS CARITAT, MARQUIS DE) , een

der uitstekendste geleerden in T ankrjk ,
werd den 17 September 1743 te Ribemont
bij St. Quentin , uit een oud Dauphineesch
geslacht , geboren . Zijn oom , de bisschop
van Lisieux , die in 1783 overleed , waakte
over , zijne opvoeding , en was voor hem
een vermogend . beschermer. Aanvankelijk
onderscheidde COND0{tCET zich als wiskundige , en zijne welgeslaagde • pogingen openden hem weldra den toegang .tot de Academie der wetenschappen. Doch zijn roem
berust vooral op zijne beoefening der
wijsbegeerte , welke hij trachtte dienstbaar
te maken aan dc verbetering der maat
Volgens zijne Es--schapelijknrgt.
quisse des progrès de l' esprit humain zou
de menschel ij lie geest , door middel der
opvoeding , , de volmaaktheid kunnen bereiken. Zijn hart klopte warm voor de
belangen der menschheid (1) ; en door zijn
heldhaftig gedrag , in de ure des gevaars ,
gaf hij een treffend.. bewijs van zijn edel
karakter. Door de Conventie als-ardig
Girondist buiten de wet gesteld , verliet
hij vrijwillig het huis zijner vriendin Madame VF.fNEY , die hem gedurende acht
maanden eene schuilplaats had verleend,
liever dan haar bloot te stellen aan de
gevolgen van een decreet waarbij allen
met - dt doodstraf werden bedreigd , die
aan . vogelvrij-verklaarden bescherming ver -

leenden. Zonder dak dwaalde hij , een
tijd lang , verkleed in de , omstreken van
Parijs rond , en trachtte • zich.. in , de naburige "steengroeven te verschuilen. Eindelijk dreef ben3 de .nood des hongers naar
eerie kleine leerberg in het dorp Clumart,
waar hij onvoorzigtiglijk zich zelven ver,.
ried , door een, zakhoel je te voorschijn te

halen , hetwelk te siorl,ij k .was :voor iemand
die zich in zulken • behoeftigen toestand
bevond. Iiij werd door een medelid der
revs lutionnaire regtbank als. verdacht .aan
schoon uitgeput van ge--gehpudn,
brek en. vermoeijtenis en met pijnlijke
voeten , tot nader onderzoek , te Bourg-laI3eine in den kerker. geworpen. In den
,

(1) Toen in 1789 binnen Parijs groote schaarschheid was van levensmiddelen , werd CONDOaCET snot
anderen door den koning geraadpleegd over de middelen, om ia dezen nood te voorzien. «Nadat wij
ct den koning hadden aangehoord , » zegt CONDOICCT ,
ct zagen wij• elkander niet verwondering aan, en
U gevoelden tevens, dat de maatregelen , welke hij
u voorsloeg , inderdaad de eenige waren , die er , ge«nemen konden worden, n

morgen van den 28 Maart 1794 vond men
hem dood in zijne cel. CONDORCET had
door middel van vergift , hetwelk hij altijd
bij zich droeg ten einde de schande van
liet schavot te ontkomen , aan zijn leven
een einde gemaakt. Alhoewel CONDOIICET een
koel en ernstig voorkomen had , was hij
echter een hartstogtelijk man , zoo dat
D ALEMBERT gewoon was van hem te zeggen : een vulkaan met sneeuw bedekt. De
werken van CONDORCET zijn in 21 deelgin
8vo. bijeenverzameld en uitgegeven, waarin
echter zijne wiskundige geschriften niet
voorkomen.
(DIANYÈRE , Notice sur la vie ed les ouvrages de CONDORCET).
CONFUCIUS. pe wezenlijke naam van
CONFUCIUS was KOONG-FOO-TSE : de ?endelingen der Jezuïtea gaven dit woord den
Latijnschen vorm waarin wij het gebruiken.
Deze Chineesche wijsgeer zag het eerste
levenslicht 550 j. V. C. , in liet district
thans Keo-[ow uien geheeten , een weinig
ten oosten van bet groote kanaal in de
provincie Shang-lung , belioorende . tot den
staat van Loo , waar hij zijne opvoeding
genoot , en zich op den ouderdom van negentien jaren in het huwelijk begaf. Hij
was de eenigste . zoon van eene vrouw van
doorluchtige geboorte, Zijn vader , die bij
eene andere vrouw nog verscheidene zonen had , bekleedde een hoog staatsambt ,
doch stierf reeds drie jaren na zijne geboorte, en liet den toekomstigen wijsgeer
slecht verzorgd achter. De Chinezen verhalen tevens eene kleine daadzaak , waarin
de beoefenaren der schedelleer welligt belang stellen , namelijk , dat het hoofd van
CONFUCIUS zich van alle andere onderscheidde,
door eenen zeer verhevener kruin. Hij
verstiet - zijne vrouw , nadat zij hem eenen
zoon had geschonken , « ten einde , ' zeggen de Jezuïten , die dit ,gedeelte .van zijn
gedrag . verontschuldigen , « hij zich niet te
« grooter ijver op zijne studiën zou kunnen
« toeleggen. « Zoodra hij zich in staat gevoelde , om als volksleeraar op te treden,
verwisselde hij de eenzaamheid met de
hoven der vorsten. China was toen niet
onder één enkelen keizer vereenigd ; deze
vereeniging had eerst twee of drie eeuwen
later plaats Doch toen coNrucius zijne
zending begon , schijnt China in zeven rij
gesplitst geweest te zijn. De Chinezen-ken.
waren destijds niet vreedzamer dan het
overige nienschdom : de naburige stater,
beoorloogden elkander , en elk deel van
het Hemelsche Rijk werd beurtelings met
bloed overstroomd. Niet lang vóór COzFUcius' geboorte waren de gruwelen van den
I>

burgerkrijg nog toegenomen , wijl sommige

staten de hulp der Tartaren hadden iuge-
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roepen. Toen éehter - de wijsgeer zijne rei
aanvaardde, was er een magtig onder-zen
verbond • tat stand gekomen , onder-ling
welks 4 escherming gansch China eene zekere mate : van rust genoot. CoaFucius be-zocht , in - eenen ,:eenvoudigen en behoeftigen toestand , de verschillende deelen des
rijks,' onderwijzende sen ieder , die naar
hem wilde hooren , in alles wat hij tot
:betrachting der deugd en de bevordering
der maatschappeljke ,orde noodig achtte.
Hij maakte allengs vele bekeerlingen, die
eindel jk 'tot 3000 °vermeerderden , en van
welke er zich i Z bijzonder onderscheidden
door hunne gehechtheid aan hunnen mees ter ; tien hunner waren zóó grondig ervareil in allerlei kennis , dat zij met den
naam van de - tien wijzen werden bestem péld. Bij- zijn bezoek aan de verschillende
hoven , zocht hij de vorsten over te halen-, xoni 'een wijs -en vredelievend bestuur
in te vóeren: ' Zijne wijsheid , zijne geboorte , de liefde welke het volk hem toe-droeg , golden - hem voor zoo vele aanbevelingsbrieven ;bij de vorsten ; doch zijne
loffelijke bedoelingen werden dikwijls door
afgunst en eigenbelang tegengewerkt. Na
veel omzvtervens •en menigvuldige teleur
werd hij eerste staatsdienaar,-steling,
en kreeg den last, tens zijne theoriën , in
de landstreek waar hij -geboren was (Loo),
in practijk te , brengen. H4 had toen den
ouderdom van vijf en vijftig jaren bereikt.
Binnen den tijd van drie jaren bragt hij
Bene gansche verandering in den zedel ken toestand van dien staat te weeg. Het
geluk en . de voorspoed door dezen wijs
eersten minister tot stand gebragt,-gerin
wekten den nijd der naburige vorsten,
die den koning van Loo wisten te bewegen , zijnen weldoener te verwijderen. CoNvucius zag zich genoodzaakt naar het noorden van China te vlugten. Hij werd aan
diie onderscheidene hoven afgewezen , en
ná vele verguizingen te - hebben doorgestaan , begaf bij zich naar het koning-ijk
Chin , waar hij in grooto armoede leefde.
Zijne leerbegrippen hadden echter wortel
geschoten , en in den tijd zijner grootste
ellende waren zijne leerlingen liet menig
Jij ging andermaal naar Loo,-vuldigst.
maar zijne aanzoeken , om weder in eene
regerings-betrekking geplaatst te worden ,
bleven vruchteloos. Zijne strenge regtvaardigheid en onwrikbare standvastigheid berokkenden hein vele vijanden. Meer dan
eens verkeerde hij in levensgevaar ; doch
hij zag den dood met een ongeschokt hart
te gemoet. Eindelijk zonderde hij zich,
-met eenige uitgekozene leerlingen , geheel
af van de wereld , om die werken te schrijven of te voltooijeii, w elke de heilige boe-

,

,

-

ken der Chinezen zijn geworden , yen reeds
twee en twintig eeuwen hebben overleefd.
CONFUCws stierf in zijn drie en zeventigste
jaar. Er werd voor hem aan don oever
der rivier Soo een grafgesteente opgerigt ,
en vele zijner leerlingen begaven zich derwaarts , om den dood huns grooten meesters te beweenen.
Schoon CONFUCIUS in vergetelheid stierf,
genieten zijne nakomelingen thans nog de
grootste eer (1). In het begin der acht
eeuw bedroeg het aantal zijner-tiend
mannelijke nakomelingen ten minste elf
duizend. Zij kunnen de eenige erfelijke
adelstand in China genoemd worden , en
hebben reeds gedurende zeven of acht en
' zestig geslachten bestaan. In elke stad van
den derden rang , Hien geheeten , vindt
men eenen tempel aan coxrucms gewijd. De
mandarijnen , al de geleerden des lands
en zelfs de keizer behooren hem te ver
Deze vereering bestaat in het bran--ern.
den van welriekende gommen , wierook,
fakkels van sandelhout , enz. , en in het
plaatsen van vruchten , wijn , bloemen en
andere aangename voorwerpen voor eenen
eenvoudigen vlakken steen , waarin gebeiteld staat : « 0 CONFUCIUS , onze eerwaar« dige meester ! dat uw geestelijk deel af« dale , en een welgevallen hebbe in deze
* onze hulde , welke wij u nederig toe« brengen.
CONIMJCIIJS was eerder wijsgeer en zede
dan de stichter eener godsdienst.-lera
CoNFUCtus beweert , dat uit niets onmogelijk iets kan worden voortgebragt ; dat
stoffelijke ligchamen van alle eeuwigheid
bestaan hebben ; dat de oorzaak der dingen gelijktijdig met die dingen zelve moet
bestaan hebben ; dat daarom deze oorzaak
tevens eeuwig , oneindig , onvergankelijk ,
grenzenloos , alnrnagtig en alomtegenwoordig is ; dat het middelpunt der kracht,
waaruit deze eerste oorzaak werkt , het
blaauwe uitspansel (Tien) is , van waar
hare uitvloeisels zich door het geheelal
verspreiden ; dat het daarom de hoogste
pligt is van den vorst , om , in naam zijner onderdanen , Tien offeranden te brengen , vooral ten tijde der dag- en nacht
eerste om eenen gunstiger-evnig,d
zaaitijd , de andere om eenen overvloedigen oogst. CONFUCIUS leerde zijnen discipelen , dat het menschelijk ligchaam uit twee
beginselen bestaat , — het Bene ligt , on(1) MaawExuais verhaalt in zijn Algemeen Woor-

-de%boek van Kunsten en Wetenschappen , « dat coat FITCIUB in zijn 20 jaar huwde , en uit dezen , echt
«een' zoon verwierf, die 50 jaren oud werd , en
tt wederom oenen zoo's ter wereld bragt. Dit is een
tt mirakel , dat de Chinezen waarschijnlijk zelf niet
tt weten, »
der Zamenleving).

(Woordenboek
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deelbaar en opwaartsstrevende , het andere dat men met onuitwischbare letteren op
grof , tastbaar en nederploffende ; dat bij zijne grafzerk zoude schrijven:
IiIER RUST DE ZEDIGE VERDIENSTE!
de scheiding dezer twee beginselen het
ligte en geestige zich in de lucht verheft, CONSTANTIJN I , (CAJUS FLAVIUS
terwijl het zware en ligchamelijke deel VALERIUS AERELIUS CLAUDIU8 CON~
in de aarde zinkt. De zedeleer van CON- STANTINUS), bijgenaamd de Groote, zoon
FUCIUS bevat den hoofdregel, die , hoewel van CONSTAN.TINUS cuLoRUS , was de eerste
in beoefening veronachtzaamd , in beschou- Romeinsche keizer , die het Christendom
wing de goedkeuring van het gansche heeft omhelsd. Hij werd omstreeks het jaar
menschdom heeft verworven ; hij leerde 274 te Naissus in Moesié geboren. Na den
zijnen volgelingen : « om anderen te be- dood zijns vaders , CONSTANTIUS CIILORUS,
«handelen overeenkomstig de behandeling, had hij eenen ernstigen strijd te voeren
« welke zij zelven van hen zouden wenschen tegen MAXENTIUS , die hem het rijk be« te ondervinden. » Zijne wetten en leer- twistte. Hij versloeg hem in 31t , aan
stellingen worden niet alleen in acht ge- den regter oever van den Tiber , eenige
nomen door de ' Chinezen , maar ook door mijlen van de hoofdstad , bij het tegen✓
de Coreërs , Cochin- Chinezen en andere woordige Ponte Milvio , waar MAXENTIUS
volken , die , alle te zamen , op 400,000,000 eene schipbrug over de rivier had geslagen.
zielen geschat worden. In de vlugt over deze brug , verdronk
(J. F. DAVIS , The Chinese ; a general MAXENTIUS , en CONSTANTIJN trok den 29
Description of China and its Inhabi- r October zegepralend Rome binnen. De setants , London , 1836 ; GUTZLAFF , naat erkende hens als keizer , en rigtte
Sketch of Chinese History , ancient te zijner eer , als bevrijder. van Rome,
eenen triumf boog op , welke nog in wezen
and modern).
CONRAD, (FREDERIK WILLEM) , die is. Bij deze gelegenheid koos CONSTANTIJN
zich als inspecteur-generaal van den wa- een nieuw veldteeken voor zijn leger,
terstaat in de Nederlanden eene blijvende hetwelk hij Labarum of Laborum noemde;
verdienste heeft verworven , werd den 21 hetzelve had de gedaante van een kruis,
December 1769 te Delft geboren , en op- met de Grieksche letter P boven hetzelve,
gevoed in het bekende fundatiehuis der en de Grieksche woorden t, vovztp lví,xu,
vrouwe VAN RENSWOUDE. Hij maakte in de « overwin in dezen. • EusrmiuS ; die er
waterbouwkunde zulke groote vorderingen, eerre beschrijving van geeft , verzekert met
dat hij reeds in 1787 tot landmeter van andere Christen-geschiedschrijvers, dat deze
het hof van Holland werd aangesteld , en standaard werd aangenomen ten gevolge
in 1796 tot adjunct van den beroemden eener verschijning , welke CONSTANTIJN vóór
BRUNINGS , die zijn onderwijzer en vriend den slag tegen MAXENTIUS zou gehad hebwerd. BRUNINGS gebruikte hem tot menig - ben. GREGORIUS NAZIAZENUS zegt , dat de
vuldige werkzaamheden , en vertrouwde hem naam Laborum aanduidde, dat , met behet bestier over verscheidene gewigtige wa- hulp van dit nieuwe teeken , alle moeijeterwerken. In 1797 werd CONRAD medelid lijkheden en verwarringen des rijks zouden
van de commissie ter droogmaking der lan- ophouden.
CONSTANTIJN begunstigde nu openlijk de
derijén tusschen Nieuwkoop en Zevenhoven,
en twee jaren later inspecteur der water- Christelijke godsdienst ; lij , ontsloeg hare
werken in Noord -Holland. Toen BRUNINGS bedienaren van alle persoonlijke belastinin 1805 stierf, volgde CONRAD hem als in- gen en burgerlijke bezwaren , en schonk
specteur-generaal van den waterstaat in de kerken aanzienlijke voorregten en goeIljnland op , en werd kort daarna tot in- deren. De kruisstraf werd afgeschaft ; ook
specteur-generaal van den waterstaat in verbood hij nachtelijke bijeenkomsten, en
Holland benoemd. Hij overleed reeds den zekere ontuchtige plegtigheden des heiden8 Februarija 1807. De uitwatering van den doms ; doch de uitoefening der oude godsRijn door het Kalwijker kanaal met zijne dienst bleef ongestoord.
Bij een edict in de maand Maart 321
groote zeesluizen is grootendeels zijn werk,
en zal zijn' naam in aandenken doen blij- uitgevaardigd , beval CONSTANTIJN het vieven. Hij schreef cene lofrede op zijnen ren van den Zondag, en het nalaten van
vriend en leermeester BRUNINGS, welke in alle werkzaamheden op dien dag. Nadat
1807 niet eenen gouden eerepenning , han- CONSTANTIJN in 324 had gezegevierd over
gende aan eene gouden keten , ter waarde LICINIUS , die de Oostersche wingewesten
van 200 dukaten , werd beloond. In 1827 en Egypte bestierde , en tegen hein vas
werd deze lofrede op kosten van den staat opgetrokken , verbood hij wigchelaars en
gedrukt. VAN DER PALM , die aan de na- godspraken te raadplegen , beval dat
gedachtenis van den voortreffelijken CON- de kerken door LICINWS verwoest , herRAD eene regtmatige hulde bewees, wilde, bouwd Cu de begraafplaatsen der martela-
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ren hersteld zouden worden ; allen, die om
de zaak der , godsdienst waren vervolgd of
verbannen, moesten in hun , regt en hunnen rang , hersteld worden. .'evens werden .alle dedanen des. riks vermaand,
hunne, oude bijgeloovigheden af te leggen ,
en den eenigen waren God., den Verlosser
der Christenen , te aanbidden. In 325
belegde - hij de eerste - algemeene kerkvergadering .van- Nieea , welke hij in persoon
bijwoonde. - Den 25 .Julij van dat jaar,
zijnde . de• verjaardag zijner komst tot den
troon, * gaf bij aan aI, de geestelijken van
het , concilie een luisterrijk -feest , en liet
onder ,de armen -aanzienlijke sommen uit
-deln.
..1n het jaar 3 Z6 kwam CONSTANTIJN binnen Rome terug , doch - had van de Romeinen., misnoegd dat hij de voorvaderlijke
godsdienst minachtte , de -bitterste spotternijën :te verdragen. Met het einde van
dit jaar, vinden omrij - CONSCANTIJN te Sirmiunm
in Pannonië , , en omtrent het jaar •328
begon CONSTANTIJN . zijne. nieuwe hoofdstad
ke bouwen , welke naar hem haren naam
draagt. Geene heidensche tempels werden
er gesticht, en de bewoners waren bijkans
allen Christenen. In - Mei 330 werd de
nieuwe stad (Konstanlinopel) plegtig aan
cle, maagd .*i tru toegewijd. De overige jaren van CONSTANTIJN's leven werden -hoofd
besteed aan het verfraaijen •en ver-zakelij
zijner nieuwe hoofdstad , naar-groten
welke steeds vele Christenen toevloeiden.
In bet jaar 337 tegen de Perzen eptrekkende , die vijandelijkheden begonnen te
plegen , werd hij ziek te Nicomedié , en
stierf aldaar in den ouderdom van zes en
veertig jaren. Men wil dat hij op zijn
s^torf bed den Heiligen Doop ontving ; want,
ofschoon sedert lang tot het Christendom
bekeerd , was hij nog slechts een geloofsleerling , gelijk zulks in die eeuw . met
vele bekeerden het geval was. Zijn lijk
werd naar Korstantinopel gevoerd , alwaar
het met groote statelijkheid ter aarde werd
besteld.. De senaat van Rome plaatste hem
onder de ,goden , en de Oostersche Christenen telden hem onder de heiligen ; zijn
feest wordt nog heden door de Grieksche,
Koptische en Russische kerken op den 21
Mei gevierd. Het karakter van CONSTANTIJN
is het onderwerp geweest der meest uit.
eenloopende oordeelvellingen , welke veelal

naam -van den Groolen meer dan twijfel
achtig.
(EUSEBIUS ,

Het

leven van CONSTANTIJN ;

ZOSIMUS ; AURELIUS VICTOR ; EUTROPIUS

en vele andere geschiedschrijvers, van
welke neen eene lijst kan vinden bij
J. VOLT , Historia Lit eraria Constan„

tini Mczgni , 1720).
een stoutmoedig En^
gelsch zeereiziger, was de zoon eens landbouwers van Marton , zes mijlen van -Stok-:
ton-upon-Tees , Vin het graafschap York , en
werd den , 27 October 1728 aldaar geboren. Ails knaap werd hij in ,de ,leer besteld
bij een' hoedenmaker -te Staiths, eene vis
nabijheid van Whitby.-schertad,in
Hier openbaarde zich spoedig zijne -natuurlijke geaardheid ; zijn' ontslag bij zijnen
meester bewerkt hebbende., trad hij in
dienst op een kolenschip , hetwelk van
Newcastle naar Landen voer , en klom allengs op tot stuurmansmaat. In 1755 zich
op den Theems bevindende , toen men
dringend om zeevolk verlegen was , besloot
hij als vrijwilliger. in 's lands zeedienst te
treden. Hij deed zich spoedig als een schrander en trouwhartig zeeman kennen , en
werd in Mei 1759 bevelhebber van de sloep
GraWus en naderhand van den Mercurius,
in welke hoedanigheid hij het beleg en de
bemagtiging van Quebec door WOLFS bij woonde. Hier gaf hij blijken van schrander beleid en vastberadenheid , peilende de
rivier onder het bereik der versterkte
Fransche legerplaats , eene moeijelijke en
gevaarlijke taak , die hij zoo wel volbragt,
dat men hem naderhand gebruikte , om
eene kaart van den loop der rivier (vanQuebec tot aan zee) te vervaardigen. Deze
kaart verscheen in 't licht , en bleef lan,gen tijd de eenige , waarvan men gebruik
maakte. Men moet zich over den goeden
uitslag dezer werkzaamheden te meer ver -.
wonderen , daar het schijnt dat COOK .nimmer te voren het landmeten had geleerd ,
of zelfs een penseel behandeld.
In denzelfden herfst werd hij tot bevelhebber -van het -oorlogsschip den Northumberland benoemd , Waarmede hij in 1762
naar Engeland terugkeerde. 'Gedurende
den winter van 1759-60 , welken hij te
Halifax , in Nieuw -Schotland , doorbragt,
legde hij zich op de wiskunde toe , met
het doel. om zich in de hoogere vereischafhingen van de godsdienstige of staatkun- ten der zeevaartkunde te bekwamen. In
dige ,inzigten der onderscheidene schrijvers. 1763 ging hij de New foundland-Weilanden
,

Het is niet te ontkennen , dat CONSTANTIJN

vele talenten en Benige deugden bezat ;
doch wanneer wij letten op zijne menig
gebreken , waaronder eene wreed -vuldige
eigene kinderen niet spaarde,-heidzjn

dan wordt zijne aanspraak op den eer-

COOK , (JAMES) ,

-

opnemen , en vervaardigde daarvan eenige
voortreffelijke kaarten.. Deze arbeid bleef
niet onbeloond ; in 1767 werd hij als coin mandore , met den rang van luitenant ,
met eenige geleerden naar de Stille Zuid-

Zee gezonden , om sterrekundige waarne-
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mingente doen. CooK vertrok in 1768
en kwam in 1771 terug , hebbende ver
ontdekkingen gedaan ,-scheidngwt
en inzonderheid de kusten onderzocht van
Nieuw- Zeeland en Nieuw- Holland , welke,
sedert hare ontdekking door ABEL TASMAN
van Hoorn (in 16e) , door geen" Europeér
waren bezocht geworden.
Deze reis bewees twee dingen : voor
dat Nieuw -Zeeland noch Nieuw -Hol--erst
land een gedeelte was van- bet onderstelde
Zuidelijk vastland ; ten tweede dat zulk
een vastland niet beneden de 40 ) Zuider
breedte konde leggen. ?tZen besloot nu om
COOK op eene tweede ontdekkingsreis uit
te zenden , ten einde hoogere breedten
te doorkruisen , waartoe hem the Resolution en the Adventure werden toevertrouwd.
IIij vertrok in 772 , vergezeld van kapitein FURNEAUX , om het vraagstuk op te
lossen of er binnen den Zuidpoolkring ook
een vastland bestond. Op de hoogte van
710 breedte werden zij door het ijs belemmerd verder voort te dringen. Op
deze reis, welke eerst in 1775 eindigde,
droeg COOK ZOO veel zorg ' voor zijn volk,
dat aars boord van zijn schip slechts één
enkel man aan de scheurbuik overleed.
Zijn driejarige reistogt, waarop hij den
aardbol op eene hooge breedte had olhzeild' en in alle rigtingen doorkruist , bewees genoegzaam dat er tusschen de vijf
zeventigste parallel geen land-tigsen
van eenige aanmerkelijke grootte kon aanwezig zijn. Na zijne terugkomst werd hij
terstond tot scheeps-kapitein verheven , en
^dt arènboven` tot kapitein van ht Green-wich-hospitaal» aangesteld.
In 17.76 vertrok hij ten derdenmale
met twee schepen , the Resolution en the
Discovery , om Benen Noordelijken doortogt tussclien de Groote Stille Zuidzee en
den Atlantischen Oceaan te zoeken. Op
deze reis kwam COOK ongelukkig om het
leven , wordende den 14 Februarij 1779
door de inboorlingen van Owyhee , een
der Sandwich- Eilanden , tuit misverstand ,
vermoord. Een verhaal dezerreis uit
COOK'S dagboek (door den luitenant XXINC
bijgehouden) zaniengesteld , werd ten- koste
varr het gouvernement met kaarten en
platen uitgegeven. CooK's weduwe en kinderen genoten de helft der voordeelen van
dit werk , en kregen daarenboven nog
eene billijke jaarwedde. Engeland betreurde den grooten zeevaarder, en Europa
nam deel aan de hulde zijner nagedachtenis toegebragt. Zijne reizen en ontdek
zijn genoegzaam in alle Europe--kinge
sche talen overgebragt , en nog onlangs
heeft de boekhandelaar M. II. IBINGEL. te
msterdarn
Cone fiaaije uitgave van
,

,

,

cooK's reizen , ill twee ' dcelen , met platen
en cone kaart bezorgd:
(KIPPIs's Lip of COOK ; SAMWELE'S Nar rative of the heath of captain aooK ,
te vinden in de Biographia Britannica) .
COORNHERT , (DIRK VOLKERTSZ.),

een uitstekend Nederlandsch dichter , aan
wien Holland do wedergeboorte der letterkunde grootelijks te danken had , werd in
I52. te Amsterdam geboren. Int Spanje
en Portugal vcrttoevende , vatte hij cenon
doodelijken
ken haat op tegen het k+etterdooden , en verzette zich- later , zoo vveel hij
vermogt , tegen Spanje's ,g eweteEIsdwang .
Nadat hij in hot vaderland aanzienlijke
ambten had bekleed , 'teek hij -in 168
naar Kleeisland' om aan do- klaauwen
der inquisitie te ontkomen. In 1572 terug
gekeerd , werd hij- tot secretaris van de
Staten van Holland aangesteld , doch geraakte in groo!e moeijelijkheden , wijl hij
met leede oogen zag , dat de vervolgden
nu op hunne beurt vervolgers werden,
en andersdenkenden -, - (vooral Roomschgezinden) , niet wilden dulden. ' Rondborstig
voor zijne gevoelens uitkomende , ' besloten
de Staten van Holland hein opent i j k tegen
den Leydschen.' professor SARAVIA' te laten
disputeren. CoORRNYKRT' begeerde niets lievers. Ook eindigde de strijd ten voor deele ' van' den verdraagzamen Christenwijsgeer , die daarom - niet te minder door
de geestelijkheid werd gehaat en vervolgd.
Hij overleed den 29 October 1,590 "le
Goude. Als stoutmoedig zelfdenker , schrander geleerde , gelukkig beoefenaar der
muzijk , graveer- en dichtkunst , als' staats
man en godgeleerde , verdient 000WM1ERT
bij het nageslacht in eervol aandenken te
blijven.
(P. G . WITSBN GEIJSBEEK , Biogr. 4nthol.
,

,

,

,

;

en Crit. Woordenboek).
COPERNICUS, (NICOLAUs). `

De we-

zenlijke naam was COPEUNIK , of , ' volgens
anderen , ZEPEIINIC . Wij - willen deze zaak
,

niet uitpluizen of uitweiden -Over de eenigzins gewvigtiiger vraag of -hij ; gelijk JUNCTIN US verzekert , den 19 Januarij . 1472 des
namiddags acht en dertig 'minuten over

vieren, of , zoo als MOESTLANUs° beweert ,
den 19 Februarij 1473 acht en veertig
minuten over vieren is geboren. McRIN
verklaart zich voor de dagteekcniii 'des
laatsten , doch merkt tevens aan , dat dé
horoskoop, opgemaakt uit den geboortestond
door den eersten opgegeven , een groot talent aanduidde.
COPERNICUS werd te Thorn in Pruissen
geboren , en in het ouderlijk huis opgevoed , waarna hij aan de hoogeschool van
Cracaee wtudccrde , en tat ductol in dé
,
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medicijnen werd bevorderd. Hij legde
zich intusschen met ongewone vlijt toe
op de wiskunde , en later op het perspeclief en de schilderkunst. Een portret van
COPERNICUS , door hem zelven geschilderd ,
kwam in het bezit van TYCUO BRAnt , die
er een bijschrift op vervaardigde, welks
zin hoofdzakelijk hierop uitkwam (het
portret was ter kalver grootte) , dat de
gansche aardkloot het geheel van den man
niet zou kunnen bevatten , die de aarde
zelve iu de bemellucht liet om- en voortwentelen. Na zijne studiën te Cracau
volbvagt te hebben , ging COPERNICUS naar
Italië , en vertoefde eenigen tijd te Bologna , waar hij van DOMINICO MARIA onder wijs genoot. In 1500 bevond bij zich te
Rome; hier verwierf bij zich als professor
in de wiskunde eenen roem , bijkans dien

van RECIOKONTAMUS evenarende. Binnen
'weinige jaren (wanneer wordt niet naauwkeurig opgegeven) keerde bij naar zijn
vaderland terug , waar zijn oom , LUCAS
WATZELRODE , bisschop van Warmia , , hem
eene plaats als kanunik te Frauenburg.
bezorgde. Hij sleet zijne overige dagen
in het vervullen zijner geestelijke pligten ,
in het uitoefenen der geneeskunst ten
behoeve der armen , en in sterrekundige
navorschingen. Hij kwam zelden in de.
wereld , beschouwende allen omgang als
vruchteloos , behalve met ernstige en geleerde mannen. De sterrekunde boeide
hem boven alles ; intusschen waren de
werktuigen , welke hij voor zijne waarnemingen aanwendde , niet beter , dan die
waarover PTOLOMEUS had kunnen beschik ken . COPERNICUS gevoelde volkomen het
gebrekkige dezer werktuigen , en - zeide
eens tegen . RHETICUS : « Indien ik den
« waren stand der hemelsche ligchamen
« op tien seconden Lener minuut na konde
c bepalen , zou ik mij hierop niet weinig
« verheffen. «
COPERNICUS zich verwonderende over het
ingewikkeld stelsel van PTOLOMEUS , onder
alle oude schrijvers om een eenvou--zocht
diger stelsel op te sporen. De aarde bewegetuos in .het middelpunt van het heelal,
de planeten rondom haar wentelende en
eindelijk de zon in elke 24 uren rondom
de aarde snellende , zulk een stelsel
strookte , volgens zijne denkbeelden , niet
met dat der natuur. Wanneer COPERNICUS
eindelijk zijn eigen stelsel , dat de zon
zich enkel om hare eigene as , maar niet
om de aarde beweegt , heeft aangenomen,
is niet zeer duidelijk ; zijn werk was reeds
in 1 530 geheel afgeschreven , en werd

eerst in I543 aan ANDREAS OSIANDER toe, vertrouwd , om voor de uitgave te zorgen.
liet werd te Neurenberg ter perse gelegd,

en door OSIANDER voorzien van die beroemde voorrede, welke altijd (zelfs door
DELAMBRE) aan COPERNICUS is toegeschreven.
De titel luidt als volgt :
NICOLAI COPERNICI TORINENSIS
DE REVOLYTIONIBVS ORBIUM COELESTIUM LIBRI TI.

Babes in boo opere tam reecns rato et nedito,
studiose lector, Motu* stellarutn, tam fiaaruni
quam erraticarum , cum ex veteribus tum etiam
cx recentibus observationibus restitutos : et nuuis iueuper eo admirabilibua hypothesibus ornatos. Haber etiam tabulas expeditisein,as , ex
quibus eoadem ad quodius tempus quàm facilli
me ealeulare poteris. Igitur eme , lege , fi uere,
'

1iyewpivr1ivog ' ithLç l^ oiv(,

Norimbergae apud Joh. Petreium.
Anno M. D . XLIII.
Terwijl COPERNICUS dagelijks een afgedrukt exemplaar van zijn werk verwachtte,
werd hij door eene sterke bloeding uit den
neus overvallen , waarop eene beroerte
volgde. Het werk kwam inderdaad den
23 Mei 1543 aan ; COPERNICUS zag het,
raakte het aan , en kon niet meer. Hij
stierf weinige uren daarna , en werd in
de hoofdkerk waarvan hij kanunik was

begraven.
(DELAMBRE , liist. de I'Ast. mod. ; LALANDE , Bibliog . astron. ; TYCHO BRAHL ;

vossius , De Sci. Math. ; ZERNECKE ,
Chronik von Thorn ; Pantheon der
Deutschen ; WIELAND , Teutscher illerkur).
CORDAY D',RMARS , (MARIE ANNE
CHARLOTTE) , gewoonlijk CHARLOTTE COR -

DAY geheeten , die onder hare voorouders
den grooten treurspeldichter CORNEILLE
telde , werd in 1768 te S. Saturnin , bij
Seez, in Normandië geboren. De republikeinsche beginselen der omwentelingsgezinden wortelden diep in baar gemoed;
doch toen de Jakobijnen MARAT , DANTON
RoBESPIERRE en anderen , baldadig stroomen
bleeds vergoten , om al wie hen tegen
waren uit den weg te ruimen , besloot
zij om de aarde van een dezer monsters
der menschheid te verlossen. Zij kwam
in Julij 1793 te Pars, vroeg een' huurkoetsier naar de woning van MARAT , begaf
zich derwaarts en werd afgewezen. Maar
nu schreef zij MARAT , dat zij uit de Calvados
kwam , en hem gewigtige tijdingen had
mede te deden. Dit was genoeg om toegang te verkrijgen. Den 13 Julij , des
avonds ten acht ure , zag zij voor het
eerst MARAT , die zich in zijn bad bevond.
Deze vraagt haar de namen der afgevaardigden , die zich te Caen ophielden ; zij
noemt ze , en nu neemt MARAT een pot-
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lood , en schrijft ze op , zeggende : « Het
« is wel , zij gaan naar de guillotine ! » —
« Naar de guillotine ! ... « hernam de
jeugdige CORDAY , en grijpt een verborgen
mes , treft KARAT onder den lirrkertepel ,
en drukt hem liet staal in het hart. Hij
gaf slechts één' kreet en stierf. Voor de
revolutionaire regtbank gevoerd , bekende
zij onbewimpeld hare daad , er in geestvervoering bijvoegende : « Ik heb éénen
« man gedood , om duizenden te redden;
een' booswicht om onschuldigen te ver lossen ; een verslindend dier , om mijn
« vaderland vrede te bezorgen. « -« Maar, * vroeg haar de president, • meent
• gij alle MARATTEN gedood te hebben ? » -* Neen , » antwoordde de beschuldigde op
een' droevigen toon. • Gij ziet , a zeide
haar advocaat CIAUVEAO-LEGARDE , « de be« schuldigde bekent alles met eene onver« stoorbare gerustheid van ziel. Deze
kalmte en zelfverloochening kunnen niet
* anders dan het gevolg zijn van de op• gewondenste staatkundige dweeperij. De
• regters hebben te oordoelen hoe zwaar
« deze bedenking in de schaal des regts
« weegt.
CHARLOTTE CORDAY werd ter dood ver
Zij hoorde dit vonnis bedaard-ordel.
aan , en onderging hetzelve met eene
heldhaftige onderworpenheid , we l k e medelijden en bewondering verwekte.
(A. THIERS , Histoire de la révolution
francaise ; MONTGAILLARD , dist. de
France ; Biog. Univ. ; MIGNET 9 Vol. II,

p. 5).
CORELLI , (ARCANaELO) , een

uitste-

kend Italiaansch toonkunstenaar , wien zijne
landgenooten den bijnaam gaven van Ii
Ilivino , werd in 1653 te Fusignano , in
het Bologneesche , geboren. SIMONELLI was
zijn onderwijzer in het contrapunt en
GIAMBATTISTA BASSANI van Bologne op de
viool. In 4 680 bezocht CORELLI Duitschland , waar hij met groote eer ontvangen
werd , en zich de gunst verwierf van ondersclieidene regerende vorsten , inzonderheid van den keurvorst van Beijeren. Na
twee jaren vertrok hij naar Borne , en
gaf zijne twaalf eerste Sonaten voor twee
violen en éénen bas uit in 1683. Eene
tweede reeks verscheen in 1685 , onder
den titel van Balletti da Camera. In
1690 volgde Bene derde reeks , en in
1694 de vierde. Zijne fraaije sonaten
voor viool en bas of harp , werden in
1700 aan de keurvorstin van Brandenburg
opgedragen. De Italiaansche opera te Rome
bereikte onder zijn bestier Bene hoogte,
waarop zij vroeger nimmer in Jtaliéns
hoofdstad gestaan had hij won hierdoor
de vriendschap van den wel bekenden

beschermer der kunsten ., den kardinaal.
OTTOBONI , aan wiens academic hij IIaNDEL
ontmoette. Als een bewijs van oplettend heid voor den grooten Duitschen toonzetter , liet de kardinaal de serefata , II
Trion fo del Tempo e della Verità (Do
Triomf des tijds en der waarheid) uitvoeren. De ouverture daarvan in eersen 'stijl
zijnde , geheel nieuw Voer CORELLI , diri-%
geerde hij haar op eene wijze, welke
den driftigen componist, mishaagde , die
den zachtmoedigen Italiaan de viool uit,
de hand rukte. CORELLI blee4 bedaard en
zeide : olio taro Sassono , questa musica
è nelle stile Francese , di ck'io non intendo. (Mijn waarde Sakser 1 deze muzijk is
in den Franschen stijl , dien ik. niet versta).
Deze aanmerking bevatte echter iets bij tends , want ISNDEL bootste destijds kennelijk LULLY'S ouvertures na.
CORELLI'S grootste werk ,, zijne. Concerti
Grossi, of twaalf concerto's , warren lang
voltooid alvorens zit, in' druk verschenen.
Zij werden te Amsterdam gegraveerd , en
uitgegeven in December 1 'T1., slechts zes
weken voordat deze groote toonkunstenaar den laatsten adem uitbliés , eene
gebeurtenis welke den 18 Januarij ,1713
voorviel. biij„ werd in de kerk van Santa
Maria della Rotunda (het oude Pantheon.)
begraven , alwaar een Bede cteeken , met
een marmeren borstbeeld , te zijner nagedachtenis is opgerigt , en wel naast dat
van den grootsten der sohil.ders, RAFFAELLE.
(Penny Cyclopaedia ; Convversa4tions-Lexicon).
eene dichteres , . aan welke
CORIxH
de Grieken den naam gaven van de Lyrische Muse , werd te Tanagra in Bceotié
geboren. Zij bloeide in do vijfdia eeuw
v... c., en was Bene tijdgenoot. van PINDA Rus , over wien zij , in poëtis wedstrijd , vijfmaal zegepraalde. Hare mede burgers vereerden hare nagedachtenis met
Bene graftombe in het bezochtste gedeelte
hunner stad. Slechts weinige brokstukken
zijn nog van bare werken over , welke
men vinden kan in FABRICII., Biblioth.
Graeca.
,

,

CORIOLANUS , (CN EUg MARCIUS) ,
de held eener oude Romeinsehe legende ,
behoorende tot de laatste helft- der derde
eeuw na de stichting van Rome. DionYslus noemt hem CAJUS , doch DIO spreekt
van CNAEUS. De bijnaam van CORIOLANUS

wordt toegeschreven aan zijne verovering
van Corioli, doch deze ontstond waarschijnlijk op dezelfde wijze als eene menigte andere Romeinsche bijnamen , zoo
als SABINUS , AURUNCUS , VISCELLIUS , enz.
die alleen aanduiden uit tivelk huis zij
gesproten zijn. liet verhaal van comu-

CORNARO.
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i,A:vus , gelijk dit doer de Romeinsche geschiedscllrijvers wordt opgegeven , is zoo
geheel dichterlijk in vorm , - dat NIEBUBR

bijkans alles voor dichterlijke vinding ver
verhaal komt hierop neder: -klart.He

krijgsmagt af , en keerde naar do Volsecrs
terug , onder - welke hij - tot in . lruogen

ouderdom leefde. Volgens een ander. berigt , werd hij door sommige VoIscers' ver
uit wraak dat hij Rome niet , ver -mord,
-delgha.
Na zijnen . dood droegen de Ro neitische
vrouwen rouw over hem, gelijk vroeger
over eenige krijgshelden geschied was Do
openbare, dankbaarheid rigtte ter cci e vair

'CORIOLANUS was in de Romeinsche leger'
plaats , toen -de consul CO1tIN1US de stad
Corioli- belegerde. De belegerden , eenen
stoutmoedigen uitval • doende , dreven de
Romeinen naar hunne legerplaats terug;
doch COIUOLANUS het-zamelde -hen , vervolgde VOLUMNIA een.en tempel op aan ;het Vrotiden vijand , -drong tee poorte in , en nam welijk Geluk SHAKSPEARE heeft zijn treur de stad. Intussehen kwamen de Antiaten sp el CORIOLANUS op eenige bijzonderheden
.
opdagen , om de stad • te verlossen , en dezer legende gebouwd.
(DIONYSIUSt Halicarnassensis, VIII ; PLUstonden gereed het leger des consuls aan
TARCIIUS , Hel leven van coR LANDS
te tasten , • - toert COBIOLANus den strijd be.

ST1?t4RT Roynciasche Geschiedenissen),
CORNARO, (LUIGI) , een• Venetiaariseh
edelman , beroemd wegens de gelukkige
zorg , = welke hij (door . middel van eenen
dragelijk. Met lang daarna ontbrandde gezetten' leefregel) . voor zijne gezondheid
zijn onverzoenlijke . toorn nog heviger , droeg. , • Hij' was oorspronkelijk , van een
toen hem het consulschap werd. geweigerd: zwak. gestel , en toen hij den. mannelijken
Inmiddels heerscbte er in Rome hongers- leeftijd had • bereikt was het leven , hem
nood ; er werd uit Sicilië koorn aange= reeds tot, last.,' ConnAno had zich aan onvoerd, gedeeltelijk gekocht,' gedeeltelijk derscheidetie buitensporigheden schuldig gedoor een' Grieksch vorst aan de Romeinen maakt, en zegt dat hij, van zijn. vijf ela
geschonken. Nu ontstond de vraag of dit dertigste tot zijn veertigste , jaar , bijkans
koorn aan het volk verkocht of om niet onafgebroken dag en nacht oneindig. veel
uitgedeeld zou worden ; CORIOLANus drong te lijden had. Alle geneesmiddelen te
er op aan , om het te verkoopen. ' Het volk vergeefs , aangewend hebbende ; drongen
werd woedend , en zou hem verscheurd zijne geneesheeren ernstig bij hem aan ,
hebben , zoo de gemeenslieden niet geëischt matiger leven te leiden. Hij ga hiel aan
hadden , dat hij zou teregt gesteld wor- gehoor , verminderde de hoeveelheid zijns
den. De meerderheid der wijken verwees voedsels , en at ,en dronk niets meer dan
hem tot ballingschap. CORIOLANUS -begaf de natuur vereischte. Aanvankelijk vond
zich hierop naar Antium , de hoofdstad der hij dezen strengen leefregel hoogst .onaanVolscers , • wier koning ATTIUS TULLUS ., .hem genaam , en bekent , dat . hij wel . eeïis tot
met groote gastvrijheid ontving CORIOLA- ' de . vleeschpotten van Egypte terugkeerde.
Nus beloofde den Volscers zijnen. bijstand Doch, telkens . zich daarbij niet wel bevindencde , wist hij zich eindelijk te bedwinin hunnen oorlog tegen de Romeinen. Hij
werd tot hunnen opperbevelhebber verhe= gen , en werd binnen het ,jaar :een, gezond
ven , tastte verscheidene steden aan , en man. , Droog bh 00d smaakte hem toen. bebemagtigde Circeii, Satricum, Longula en ter dan vroeger de uitgezochtste , lekker..
Lavinium. Eindelijk ging hij op Borne nijën,. - Hij bragt het zelfs zoo. ver , - dat
zelf af , en sloeg zijne legerplaats niet ver. de dojer van een ei hem voor één' maalvan de stad neder , , van waar hij de I'to- tijd genoeg was. Hij vermeed tevens zorgmeinen zoo. zeer. in_. de engte dreef, dat vuldig hitte en koude , te groote vermocizij trachtten , om met hem in onderhan- jenis , laat opblijven , en alle hevige
.deling - t treden ; doch alle pbgitigen daar- hartstogten en gemoedsbewegingen. Lig
paardrijden , vcldvermav-chanisbewg,
toe bleven vruchteloos. Reeds -stond coken ,• natuur- en kunstbeschouwingen, als
RIOLANUS gereed , om zijn leger tegen de
waren bij hem middelen-meduzijk
stad aan te voeren , toen de voornaamste
ter bevordering zijner gezondheid en opRomeinsche vrouwen , met zijne moeder

gon , en ben spoedig" geheelenal versloeg.
Van dien tijd af werd hij , om zijne krijgshaftighe'id , zeer bewonderd ; doch. zijne
hooghartigheid werd het volk weldra on.

,
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VETURIA , en VOLUMNIA zijne

echtgenoote ,

geruimdheid van geest. Hij verhaalt zelf

niet hare kinderen aan het hoofd , voor dat , toen hij een zeer oud man was , hij
zijne tent verschenen. Hare zuchten en dikwijls met zijne kleinkinderen zong , en
smeekingen vermurwden eindelijk het hart zulks niet eene stem luider en helderder
CORIOLANUS , die in weemoed uitriep : .dan toen hij cell jongeling was. Op den
« Moeder! gij behoudt uw vaderland , maar ouder dom van zeventig jaren overkwam
«,'verliest uwen zool ! » Het schoone ge- hem een ongeluk, waarbij hoofd en ligzantscljap vertrok ; coaiost.us dankte zijne clhaam deerlijk gekncu^d , en een arm en

van

COIRNEILLE--CORREGGIO.
beets ontwricht werden. De geneesheeren
dachten dat hij , óp zijnen ouderdom ','
spoedig onder al deze kwetsuren zoude
bezwijken ; echter herstelde hij 'weldra
zonder zelfs d€ minste koorts gehad te
hebben. Op zijn drie en tachtigste jaar
schreef hij zijne verhandeling Over de
voordeelen van-een matig leven. Hier voegde
hij naderhand nog - drie ` andere stukken
over , hetzelfde onderwerp bij , en aan
DARBARO', , patriarch van Aquileja, schreef
hij op den ouderdom van vijf en negentig
jaren , = dat hij nog - gezond en krachtig
was , en in het bezit van al zijne geest
. COCNARO stierf te Padua in-vermogns
1b66., hebbende den ouderdom van negen en negentig jaren bereikt. Zijn werk
is in alle beschaafde Europesche talen overgezet. De oude Venetiaan dringt er niet
op aan , , dat men de matigheid en onthouding zoo ver zal drijven als hij deed ;
doch hij beweert., dat de menschen in het
algemeen door te veel eten en drinken hun
leven verkorten , en hunne genoegens ver ,

minderen.

(Penny Cyclopaedïa).

COItNEILLE , (PIERRE) ,

een der be-

roen dste Fransehe treurspeldichters , werd
in 1606 te Rouen geboren , waar zijn va
. PIERRE zelf was mede-deravoctws
voor. den . tabbaard bestemd , en trad ook
als pleitbezorger op , in welke ' hoedanig
hij echter geen' opgang maakte. Door-heid
Benen vriend uitgenood'igd , om gezamenlijk eene dame te bezoeken , waarop deze
verliefd was ,^ werd CORNEILLE zelf smoorlijk op haar verliefd, eene omstandigheid,
welke hem de schets gaf voor zijn eerste
tooneelstuk , Milete , hetwelk in 1629 verscheen. Ilierop : volgden de drama's Cli=
landre , La Veuve , la Galerie du . Palais
en La Place Royale. De kardinaal RICHE LIEU beschouwde destijds zich zelven als
scheidsregter over alles wat de tooneelspelkunst betrof , en ontwierp het plan
voor een tooneelspel , hetwelk CORNEILLE,
ofschoon als dichter de bescherming des
kardinaals genietende , de stoutmoedigheid
had gebrekkig te vinden. En dit ongunstig oordeel was oorzaak , dat deze priesterlijke eerste minister CORNEILLE vijandig
werd.
Intusschen liet CORNEILLE den moed niet
vallen ; zelfs de roem van dezen treur
steegeensklaps ten top door-^peldichtr
zijnen Cid , welken de Parijzenaren als
een wonder beschouwden. Het andere
meest beroemde treurspel van CORNEILLE
is Horace ; het laatste bedrijf van Cinna
wordt mede voor een meesterstuk gehouden , doch het geheel heeft hierop minder
aanspraak. Door usiisnigen echter wordt
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Polyeucte , (gegrond op de geschiedenis van
den martelaar an ' dien naam) . als het
beste werk van CORNEILLE gekeurd , -wijt
zij het als een grootgin misslag in den Cid
aanmerken , dat CIIIMENE don IfODRIGUE
huwt , schoon hij baren vader in een tw eegevecht heeft gedood , omdat deve zijnen
vader eenen slag had toegebr'agt. -De laatste werken van COItNEILLE Zijl geheel in
vergetelheid verzonken. Hij stierf in 'het
jaar , 1684 , : in den ouderdom van thht 'en
zeventig jaren. • CORI EILLE ^ * wa§ - een' vreedzaam , huisselijk man , doch zoo boerscb
in zijne manieren , dat zulks bijkans 'afkeer verwekte. Hij en zijn broeder hadden twee ' zusters gehuwd , en woondeIY
te zamen tot dut de dood hen scheidde.
VOLTAIRE vernemende ,' ' slat er nog Bene
achter-nicht van CORNEILLE bestond , die
-fortuin noch vrienden 'had', 'nam- -hij haar
liefderijk op in ' zijn buis= te • Ferney , en
voltooide hare opvoeding. Binnen weinige
jaren huwelijkte VOLTAIRE haar -uit aan
eenen kapitein der dragonders. Behalve
dat hij voor ' haren bruidschat ' zorgde ,
schreef VOLTAIRE zijne Commentariën op
CORNEILLE , welker opbrengst, 50,000 franken , mede aan zijne protégée werd afgestaan.
(L A HARPE , Cours de lit& rasure ; ' vlc=
TORIN FABRE , Elope de CORNEILLE ;
TACHERAU , - Histoire de la vie et des
,

-
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ouvrages de CORNEILLE) .
CORNEILLE , (THOMAS) ',

broeder ' van

' was bijkans twintig jaren jonger,
zijnde in het jaar 16.9.5 geburen. Hij onderscheidde - zich vroegtijdig dooi' ' eèh tooneelspel in Latijnsche verzen , ' hetwelk hij
gedurende zijn verblijf aan het' Jezultencollegie vervaardigde. Even als zijn brocder , begon hij met de Spaansche tooneeldichters na te volgen , en 'schreef niet
minder dan twee ën veertig treur- en
blijspelen. Zij maakten aanvankelijk grooten opgang , doch zijn thans vergeten,
behalve de treurspelen Le comte d'Essex
en Ariadne. Na den dood zijns broeders
PIERRE ,

,

werd TllOMAS CORNEILLE in zijne plaats tot
lid der academie verkozen. Als taalkundige bezat hij insgelijks groote verdienste,
en ai beidde aan den L)ictionnaire pour
servir de supplément au dictionna'ire de
l'acadéncie frartcaise. Ook = heeft men van
hem een Dictionnaire universel géographique et historique, die naderhand 'tot grond
Encyclopedie heeft gestrekt. Hij-slagder
verloor in hopgen ouderdom het Bezigt ,
en stierf den 8 December 1709 te Andelys , vereerd om zijne gezellige deugden
en geestigen omgang.
(LA IIAIIPE, Cours de littérdtare).
CORREGGIO, (ANTONIO) ,

wiens 'we-

362

CORTEZ.

zenlijke naam was ALLECRI , een der eerste die acht jaren op het eiland Cozumel geschilders , droeg den bijnaam van coRREG- vangen was geweest. Verder oprukkende,
GIO naar de plaats zijner geboorte , welke ontmoette CORTEZ te San Juan de Ulua
waarschijnlijk tegen het einde des jaars eenige Mexicaansche opperhoofden , dier
1493 of 1494 plaats had. Men weet wei• vroegen wat hij begeerde. CORTEZ gaf hun
nig met zekerheid van zijne levensgeschie- te kennen , dat bij door den grooten mon
denis; doch zijne talenten waren zoo uit- narch van het Oosten gezonden was , en
stekend , dat men hem te regt als den hij volstrekt een gehoor moest hebben bij
stichter der Lombardische school aanmerkt. hunnen koning. Intusschen beijverden zich
Zijn koloriet en de sierlijkheid zijner om- eenige Mexicaansche schilders , om , de
trekken worden bewonderd. De schilder- schepen , paarden , kanonnen en andere
stukken van coRREGCio zijn niet zeer tal voorwerpen na te teekenen , ten einde
koepel van de hoofdkerk te-rijk.De hunnen vorst met wonderen bekend te
Parma prijkt met eene Maria-hemelvaart, maken , welke door .geene woorden kon
beschreven. Om den inboor -denwor
welke TITIAAI zoodanig in verrukking bragt,
te meer ontzag in te boezemen ,,-lingeds
dat hij uitriep : « Indien ik TITIAAN niet
ware , zou ik CORREGGIO willen zijn ! » stelde CORTEZ zijne krijgsmagt in beweIn de galerij te. Dresden bevindt zich ging , en liet zijne kanonnen donderen ,
eene berouwhebbende Magdalena, de schoon- waardoor eenige boomen deerlijk geteisterd.
ste vrouw , welke ooit het penseel heeft werden. Verscheidene Indianen namen
voortgebragt. Twee zijner beroemdste schielijk de vlugt , en andere vielen van
schilderstukken , de Danaé en de Jo, schrik ter aarde , zoo dat het moeijelijk.
werden , zegt men , op bevel van den was hen weder gerust te stellen , en hun
hertog van Orleans verbrijzeld , uit hoefde vertrouwen te herwinnen. Gedurende de
van de te groote vrijheid in de teekening , onderhandeling stichtte CORTEZ de volkeene vreemde handelwijze van een' man planting van Villa Rica de Vera Cruz ,
van zijn karakter. De brokstukken van het en versloeg de aanhangelingen van vELASeerste werden door GOYPEL weder bij el- QurZ , die tegen hem opstonden. Om alle
kander gebragt , en van het laatste is nog aarzeling en verdeeldheid onder zijn volk
eene kopij. aanwezig. CoRREGGIO overleed te doen ophouden, verbrandde hij de schen waarmede zij gekomen waren , en
den 5 Maart 1543 te Correggio , en ligt
aldaar in de kerk van St. Franciscus be- wist daarenboven de casiquen , die het
graven.
Mexicaaneche juk moede waren , voor zich
te winnen. De casique van Zempoalla riep
(Tin*aosCn1 ; zie tevens MENGS , RATTI
LANZI en Sketches of the Lives of zijnen bijstand in , en voorzag hem van
levensmiddelen en 200 Indianen om lasten
CORREGGiO and PARMIGIANO).
CORT$%, (SERNAN Of FERNANDEZ) , te dragen, eene onschatbare dienst in een
de veroveraar van Mexico , werd in 1 85 land waar men geene lastdieren kende.
te Medellin , een dorp van Estremadura, Aan de grenzen der Tlascalanen gekomen,
in Spanje, uit een aanzienlijk doch be- werd GORTEZ door dezen volksstam aangehoeftig geslacht geboren. Hij studeerde te vallen , als verdacht de vriendschap te
Salamanca in de regten , en vertrok in zoeken der Mexicanen , hunne onverzoen1504 naar de West-Indiën , waar VALAS- lijke vijanden ; doch na een verschrikkelijk
QUEZ , stadhouder van Cuba, hem aan het bloedbad , voegden zich 6000 hunner bij
hoofd eener vloot stelde , welke ter ver- den overwinnaar. Met deze versterking
overing van nieuwe landen werd uitge- bereikte cowrzz het .grondgebied der Chozonden. Schoon VALASQUEZ weldra spijt lulanen , die , als oude vijanden zijner
hierover gevoelde , verliet echter CORTEZ nieuwe hulpbenden , weigerden hem in
den 12 Februarij I519 San-Jago met elf hunne heilige stad Cholula te ontvangen.
kleine schepen , aan boord hebbende 109 Op aanmaning echter van den Mexicaanmatrozen , 508 soldaten (van welke slechts schen monarch MONTEZUMA , lieten zij de
weinige musketten hadden) zes paarden en Spanjaarden binnen , doch beraamden tetien veldstukken. Den 2 April bereikte vens eene zamenzwering. CORTEZ van dit
hij de golf van Mexico. De stad Tabasco verraad onderrigt, deed 6000 hunner omonder een groot bloedbad bemagtigd heb komen , zonder één' enkel man te ver
verslagenheid der Mexicanen-liezn.D
ontving hij van den casique goud,-bend,
levensmiddelen en twintig slavinnen. Ééne vermeerderde naarmate de stoutmoedigheid
dezer vrouwen , die in de verovering der Spanjaarden toenam, die nu beschouwd
eene groote rol speelde , onder den naam werden als nakomelingen der zon , die,
van donna MARINA , zijnde van Mexicaan- volgens eene profetische overlevering , uit
ache afkomst , werd ten hoogste nuttig het Oosten zouden komen , en het rijk
als tolk , gelijk ook JECOnz D£ ANGUILAR f omkeeren. Tot afwending van dit onheil

CO1 TONA
werden de Spanjaarden den 8 November 1510
te Tenochtitlan, Mexico's hoofdstad, als Teules
of godheden ontvangen. Kort daarna echter vielen de inboorlingen , heimelijk daartoe aangemoedigd , op Vera Cruz aan, en
droegen het hoofd eens gevangenen Spanjaards in triumf door het land naar het
hof , ten einde de onsterfelijkheid der
Spanjaarden te logenstraffen. CORTEZ dit
verraad vernemende , voerde MONTEZUMA
naar zijn hoofdkwartier , schoon deze zijne
onschuld betuigde, en aanbood den bel
dit verraad uit te leveren.-hamelvn
Doch CORTEZ eischte daarenboven den zoon
van dezen bevelhebber en nog vijf andere
bevelhebbers , en liet hen allen tegenover
het keizerlijk paleis levend verbranden,
op eenen houtstapel vervaardigd van de
wapenen , welke ter verdediging van den
staat in -een magazijn werden bewaard.
Gedurende de uitvoering dezer barbaarsche
straf, werd de keizer in ketenen geklonken. Weldra erkende deze KAREL V als
zijnen opperheer , doch weigerde volstandig
het Christendom te omhelzen. Toen CORTEZ
zijnen krijgslieden bevel gaf, om de menschenoffers te verhinderen en de afgoden
in den grooten tempel omver te werpen,
vlogen de priesters en het volk te wapen,
en noodzaakten hen van dit voornemen
af te zien. Na deze uittarting kwamen
de Mexicanen tot het besluit , de Spanjaarden te verdrijven , en MONTEZUMA,
schoon gekluisterd , nam den toon eens
opperheerschers aan CORTES bevelende te
vertrekken.
Nadat Mexico gedurende zes maanden
door de Spanjaarden was bezet geweest,
landde PAMPHLLO DE NARVAEZ , door VELASQUEZ, met 80 ruiters , 800 man voetvolk,
120 boogschieters en 12 stukken geschut,
tegen CORTEZ afgezonden. CORTEZ uit de
gevaren die hem dreigden nieuwen moed
scheppende , gaf MONTEZUMA te kennen,
dat hij zijne nieuwe vrienden ging ver
keizer en de hoofdstad aan-welkomn.D
de zorg van PEDRO DE ALVAREDO toevertrouwd hebbende , trok hij met slechts 250
man tegen NARYAEZ op , tastte hem met
het vallen van den avond bij ZZmpoalla
aalt , nam hem gevangen , en keerde zegepralend met het nieuwe leger naar
Mexico terug, dat in zijne afwezigheid
was opgestaan. Schoon CORTEZ zijne vo
stelling weêr innam , had hij echter-rige
weldra eenen wanhopigen aanval door
te staan , en moest aftrekken , zoodra
MONTEZUMA door zijne eigene onderdanen
was ter neder geveld , toen deze trachtte
hen tot bedaren te brengen. Op de overwinning der Mexicanen volgde echter
hunne algehecle nederlaag in den slag
,

,

363

van den 7 Julij 1520 , in de vlakte van
Otompan of Otunzba. Deze zegepraal stelde
GORTEZ in staat , om , met bijstand der
Tiascalanen , de naburige streken ten onder te brengen ; meer dan 10,000 inboorliegen verbonden zich aan zijne dienst.
Mexico werd nu weder aangevallen , en
den 13 Augustus 1521 , na eenen bloedigen strijd van vijf en zeventig dagen,
bemagtigd. Convaz bragt het gansche
Mexicaansche rijk ten onder , en hechtte
alzoo de schoonste parel aan de Castiliaansche kroon.
In 1536 voerde CORTEZ in persoon het
bevel over eene vloot , welke California
ontdekte. Onder den indruk der dankbaarheid verhief KAREL. V hem tot gouverneur en kapitein-generaal van Mexico , en
tot markies van Guaxa ; doch later outnam hij hem zijne waardigheid van gouverneur. Ten einde zich regt te verschaffen , keerde CORTEZ in 1540 ten tweeden
male naar Spanje terug , en vergezelde
den keizer op diens ongelukkigen togt tegen Algiers. CORTEZ kon echter bij den
keizer geen gehoor verwerven , en nu
waagde hij het op zekeren dag het rijtuig
des keizers tegen te houden. • Wie zijt
• gij ? » riep KAREL in gramschap uit. « Ik
« ben iemand , » antwoordde de onverschrokken krijgsman , • die u meer provinciën gegeven heb , dan uwe voor«vaderen u steden hebben nagelaten. »
Pluimstrijkers en lasteraars plukten de
vruchten van zijnen arbeid en zijn genie.
COKTEZ stierf den 2 December 1547 te
Sevilla , in den ouderdom van 63 jaren.
Hij is ten allen tijde van wreedheid beschuldigd. Wij zullen hem hiervan niet
vrijpleiten , maar hij was krijgsman van
beroep , en , terwijl de inquisitie Joden
en Protestanten in Spanje verbrandde,
leerde hij van zijne geestelijke voorgangers geen ander of beter middel om de
heidenen te bekeeren , dan den brandstapel en liet zwaard.
(ROBERTSON'S

History of America

;

BER-

NAL DIAZ DEL CASTILLO ; GOMARA ; IIERRERA ; SOLIS ; TIiUEBA ; LORENZANA , die

in 1770 eene geschiedenis van Nieuw
Spanje heeft uitgegeven , gegrond op
de eenigste geschriften van CORTEZ,
welke bestaan in vier brieven aan
KAREL V).
CORTONA , (PIETRO DA) , een uit muntend schilder en bouwkundige , zoo
geheeten naar zijne geboorteplaats Cortona,
in Toscanen , waar hij den 1 November
1596 het eerste levenslicht aanschouwde.
Zijn eigenlijke naam was PIETRO BERRETTINI,
en zijn leermeester in de schilderkunst
ciARPt te rome. Schoon zijne vorderingen
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C OliVI-COTTIN.

aanvankelijk zoo gering waren , dat zijne
makkers hem den bijnaam gaven van ezels=
kop, bereikte hij eindelijk eenen hoogen
trap van vermaardheid. Men gebruikte hem
oom de wanden van het Vaticaan , het
paleis Barberini en vele andere gebouwen te versieren. Zijne fraaiste werken
zijn IT fresco ; doch vete zijner stukken in
olieverw, waaronder de Geboorte van Maria,
worden zeer bewonderd. CORTONA stierf
den • 19 Mei -1669 aan de - j ic'lit , doch in
rijkdom en eer. - 0
(PASCOLI ; NIEUWENEIUIS , Woor denboek van
kunsten en wetenschappen) . • • '
CORYISART - DES MARETS , (JE'AN

niettegenstaande zij blijken dragen van d b
kindschheid der kunst; gunstig van zijnen
vindingrijken geest getuigen . COSTER was
daarenboven een teederhartig nienschenvriend ; gedurende meer dan' vijftig jaren
bezocht hij de zieken in het gasthuis tonder daarvoor ooit Benige belooning te willen aannemen. Onder de beste treurspelen
door hem vervaardigd behoort zijne Iphigenia , waarin de onverdraagzaamheid en
heerschzucht 'der geestelijken van dien tijd
vinnig worden doorgestreken. Als sticht
van den eersten eigenlijken schouwburg
te Amsterdam in 1617 ; zegt VONDEL vati
-

-

'COSTER :'

NICOLAS) , een veimaard Fratlsch génées=
Den Bollandschen 'Parnas heeft hij aen 't Y gebout.
heer, werd - den F" 15 Februarij 1755 te
Het
sterfjaar van dezen dichterlijken arts
Dricourt in Charhpagne geboren , 'en overleed te Parijs' ' den 18 ! September 1821. hebben wij nergens aangeteekend gevonden.
(P. G. WITSEN GEYSBEEK ,. Biogr. Cru. en
De Franschen schrijven hem grootendeels
Anthol. Woordenhoeh).
,.,.
de vorderingen toe , welke de proefondervindelijke geneeskunst -en de pathologische
COTTIN', (SOPHIE RISTAIYD), werd in
anatomie in de laatste jaren in , Frankrijk 1773 te Tonneins aan de' Garonne ;eboren,
-

,

gemaakt hebben. NAPOLEON , wiens lijfarts en ontving van hare ' moeder Bene uitstehij , was, benoemde hem tot baron en oíli- kende opvoeding. Op' den éuderdoni van
cier van , het legioen van eer. Onder zijne zeventien jaren biiwde zij een' rijken Pa^
uitmuntende geneeskundige geschriften on- rijschen bankier«, COTTIN geheeten , dien zij
derscheidt men vooral Traites des maladies naar Erankrjks 'hoofdstad volgde. Drie
du cater. Hij was lid van • het ' Instituut jaren later verloor zij haren echtgenoot,
en de academiën - van Weenen , Madrid nn welke omstandigheid , gevoegd bij de gru•
Petersburg. Na den . val van NAPOLEON w as welen der omwenteling , haar bewoog om
CORVISART rijk genoeg, om in stille afzonin de vallei , van Orsay een stil , afgezon dering , op het land , zijne laatste jaren derd leven te leiden. Om hare eenzaaangenoegelijk te slijten.
heid te veraangenamen , begon zij 'eenen
(Nouvelle Biographic classique).
roman Claire d'Albe-, welken zij uitgaf, ten
CORYATE , • of CORIATE , (THOMAS) , einde met de opbrengst daarvan een' harer
een. beroemd reiziger en schrijver , was vrienden het middel ' te verschaffen , Om,
de zoon eens predikants van Odcombe in door de vlugt , de guillotine te ontkomen.
het graafschap . York, waar hij . in 1577 Van hare volgende novellen Malvina ', Amehet' eerste levenslicht ' aanschouwde. hij lie Mansfield , ' Mathilde en Elisabeth , ore
stierf te Suratte in 1617 . CORYATE sleet les exilés de Sibérie ; heeft de laatste groote
zijl leven in voetreizen door 'Europa, verdienste. Hare Elisabeth kan men gerust
Turkijë, Perzië en de Oost-Indiën. Op eerie jongen lieden in handen geven , en 'is ook
dezer reizen leefde hij van twee stuivers in de meeste Europesche , talen - overgedaags. Hij had zich te Westminster en bragt. Het onderwerp is een jeugdig meisje,
Oxford vlijtig geoefend , en bezat eene hetwelk met hare ouders in' Siberië leeft,
groote gemakkelijkheid in het aanleeren en het besluit opvat , ' -om te voet ' naar
van talen. Zijne> ' eerste reis gaf hij uit Moscou te reizen , tell einde den keizer
onder den kluchtigen titel van Raauwe vergiffenis voor lien ' af te smeeken. Het
brokken haastig ingeslokt op eerie reis van schijnt dat in het begin der regering va*
vijf maanden , enz. (Crudities hastily gob- keizer ALEXANDER, er een jong ' meisje is
bled - up in Five Month's Tour). Hij is geweest , PIIASKOWJA LUPOLOWA geheeten.,
schrijver van andere ; zonderlinge werken
die inderdaad deze groote reis voibragt ,
en heeft de verdienste het gebruik van en haar oogmerk bereikte. Mevr . COTTIN
tafelvorken in Engeland ingevoerd te hebben. heeft -dezè daadzaak uitgewerkt , ' en met
(Dictionary of Biographic) .
alle bevalligheden harer verbeelding opgeCOSTER ,. (SAMUEL) , een vérdienstelijk sierd. ' Hare beschrijving van Siberië en de
treur- en blijspeldichter in de eerste helft leefwijze der ongelukkige bannelingen zijn
der zeventiende eeuw , was een Amster- vrij naauwkeurig geschetst , behalve in een
damsch geneesheer , en de stichter van of twee gevallen , waar zij , bij voorbeeld,
het Amsterdamsche tooneel. Men heeft van spreekt van sneeuwvallen , die van de
hein vijf blij- en zes ti'curspeleuu, die . Siberische bergen storten , terwijl men
,

-

,

-

,

COULOMB-COURIER.
,weet , dat Siberië een der vlakste landen
is van den aardbol. Zij stierf aan eene
smartelijke ziekte,, den 25 Augustus 1807,
in den ouderdom van vier en dertig jaren,
opregt betreurd door allen die haar kenden. Hare Oeuvres complètes zijn menig
-mal
herdrukt.
(Conversations-Lexicon ; Penny Cyclopaedia). •
COULOMB, (CHARLES AUGUSTIN DE),

beroemd door zijne proefnemingen over de
wrijving . der ligchamen en de uitvinding
der naar hein genoemde Coulombsche balans . voor het meten der magnetische en
electrieke aantrekkingskracht. Hij werd in
1736 te Angoulème geboren , en trad
vroegtijdig bij . de genie in dienst. Naar
Martinique gezonden , bouwde hij aldaar
het fort, ..bourbon. In 1769 behaalde hij
met zijne Theorie des machines simples
den prijs door de academie daarvoor uitgeloofd , en in 1777 werd hij andermaal
bekroond voor zijne verhandeling over , de
beste zamenstelling der magneetnaalden.
Vier jaren later werd hem op nieuw 'een
prijs toegekend voor zijn geschrift over de
wrijving en den wederstand der touwen
bij verschillende werktuigen , waarop hij
in hetzelfde jaar tot lid der academie werd
benoemd. COULOMB was een regtschapen
man. Toen hem door de ministers een
ontwerp werd voorgelegd over het graven
van kanalen in Itretagne , in de hoop dat
dit door COULOMB' zou worden goedgekeurd,
gaf hij ronduit te kennen , dat de voordeden geenszins tegen de ontzettende kosten daaraan verbonden konden opwegen.
Uit weerwraak werd hij. eenigen tijd in de
Abdij gevangen gezet. Toen hij zijne los
op nieuw-latingesch,dm
het bovengemelde ontwerp voor , hetwelk
hij , zonder aarzelen , weder verwierp. Uit
dankbaarheid zonden de standen van Bretagne hem een seconden-uurwerk met het
wapen hunner provincie ten geschenke.
COULOMB stierf den 23 Augustus 1806 , en
werd met FRANKLIN , IEPINUS en C4VENDISIi
in gelijken rang geplaatst.
(Biogr. Univ. , article par BIOT).
COURIER, (PAUL LOUIS) , een staatkundig schrijver en beroemd hellenist ,
werd den 4 Januarij 1774 in de nabijheid
van Angoulème geboren. , Zijn vader, was
een welgesteld pachter , die hem eene
goede opvoeding gaf. COURIER maakte aanmerkelij ke vorderingen in de oude talen
zoowel als in de wiskunde. Vervolgens
kwam hij op de artillerie school te Chálons , en trad in 1792 in krijgsdienst,
zonder echter zijne letteroefeningen geheel
te verzuimen. in Italië en Duitschland
gaf hij doorslaande blijken van moed en
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beleid ; doch na den slag van Dagram ,
in 1809 , nam hij als majoor zijn ontslag,
en wijdde zich voortaan aan zijne philologische studiën. Te Florence ontdekte hij
in de Laurens- Bibliotheek een onuitgegeven
handschrift van LONGUS , hetwelk hij ondernam te vertalen ; doch liet ongeluk
hebbende over dit handschrift een' inktkoker omver te stooten , werd hij door
den bibliotheekbewaarder beschuldigd zulks
opzettelijk gedaan te hebben. COURIER
verdedigde zich , doch eenige invloedrijke
personen aan het hof van prinses ELIZ A ,
zuster van NAPOLEON , tegen hem partij
trekkende, kreeg hij bevel Toscanen te
verlaten. COURIER schreef een luituig verhaal over dit voorval , in eersen brief aan
den heer RAYNOUARD , waarin zijne , beschuldigers geenszins gespaard werden.
Zijne vertaling van LONGUS verscheen in
1813 , en werd door de geleerden gunstig
ontvangen. Behalve dit werk verdienen
zijne vertalingen van XENOPHON over de
rijkunst , de „Ethiopika van IIELIDORUS , en
inzonderheid zijne , kritische uitgave van
LUCIANUS , Lucius of de Ezel , genoemd te
worden. 'COURIER . i$ echter zijnen grootsten
roem verschuldigd aan zijne staatkundige
vlugschriften, waarin scherpzinnigheid,
schitterend vernuft en fijne ironie elkander
den voorrang betwisten. Toen in 1821
door geheel Frankr ij k Bene inschrijving geopeud werd , om voor den jeugdigen hertog van Bordeaux bet landgoed Chambord
te koopen , schreef hij zijn Simple discours
aux membres de la commune de Veretz,
(in het departement Indre et Loire) waar
zijn eigen landgoed gelegen was. Gouais i
werd om dit vlugschrift tot eene maand
gevangenisstraf veroordeeld. Later gaf hij
een verhaal uit over deze regtspleging ,
onder den titel van Procès de PAUL LOUIS
couRIEr, , vigneron. COURIER werd van nu af
als den geduchtsten tegenstander der Bourbonsche partij beschouwd. Hij was echter
meer een knorrepot , bijtend en spottend
van aard , dan oproerig en muitziek. Den
10 April 1825 vond men hem in de nabijheid zijner woning door drie kogels
doorboord , zonder dat men de daders
heeft ontdekt. De werken van COURIER zijn
in 1826 , onder den titel van Collection

eomplète des pamphlets politiques ei opuscules , litteraires , te Brussel uitgegeven ;
doch in 1828 verscheen daarvan te Parijs
Bene vollediger uitgave , getiteld Memoires,
correspondance et opuscules inédites , bevattende hoogst belangrijke bijdragen voor de
gelijktijdige geschiedenis.

in VTerhdltnisz zie
seine Zeit ; IIAUMEr. , Ilistorisches Taycbuch , 1830) .

(WACULER , COURIER

366

CO\VPER-.. CRABETH.

COWPER , (WILLIAM), een in Engs
land hooggeschat dichter , werd den 9
November 1731 te Great Berkhamstead , i
het graafschap Hert ford , geboren. Va
Zijne vroegste jeugd was hij menschet
schuw , hetgeen door de strenge schoo
tucht dier dagen nog toenam. Hij wer
voor de regten bestemd , en , door invloe
van eenen neef , tot een' der secretarisse
van het Hoogerhuis benoemd ; doch alvc
revs dit ambt te aanvaarden , werd her.
aangezegd , voor de balie van het Hui
der Lords te verschijnen , en zich aan eei
examen te onderwerpen. « Een donder
slag , a zegt bij , « zou mij meer welkon
* geweest zijn dan deze tijding..... Voo
de balie van het Huis te moeten ver
schijnen , was zoo goed als mij uit ti
« sluiten. Doch het belang van mijner
* vriend , de eer zijner keus, mijn eigen
• naam, alles drong mij om te beproever
« wat ik voor onmogelijk hield. ' Ondra•
gelijk was de angst , die hem nu over.
viel ; hij wenschte krankzinnig te worden,
ten einde eene reden te hebben , om voor
zijn ambt te bedanken. Toen de ge.
vreesde dag naderde , trachtte bij , meer
dan eens , zich van kant te maken. Al
zijne pogingen daartoe mislukten , hetgeen
hij aan de onmiddellijke tusschenkomst der
Voorzienigheid toeschreef. Op den dag dat
het onderzoek zou plaats hebben, bedankte
bij voor zijne benoeming, en werd kort
daarop krankzinnig. Hij had zich in het
hoofd gezet , dat er voor hem geene zaligheid was. In dezen toestand werd hij
toevertrouwd aan de zorg van Dr. COTTON,
die het geluk had hem , na eene behandeling van achttien maanden , te herstellen.
Gedurende zijn leven herhaalde zich deze
krankzinnigheid nog driemalen , en telkens
nam zij denzelfden vorm aan. De beoefefling der dichtkunst was zijne uitspanning.
Zijn rijmloos gedicht The Task, in zes zangen , werd algemeen bewonderd , en door
de vertaling van de Ilias en de Odyssea
behaalde hij nieuwen roem. SouTUEY noemt
cowPER den meest gelezenen dichter zijner
eeuw en den besten Engelschen briefschrijver. Zijne brieven munten uit door eenen
vloeijenden , eenvoudigen stijl , door luim
en vrolijkheid , welke het vervelende van
het lezen van brieven wegneemt, en waarover men zich te meer verwondert , wijl zij
geschreven zijn door eenen man , wiens
droefgeestigheid meermalen in waanzinnig
verkeerde. De ongelukkige CowPER-heid
overleed den 25 April 1800 , in den ouderdom van negen en zestig jaren.
(TAYLOR'S

Life of

WILLIAM COWPER) .

CRABETH , (Dini en WOUTER) , de

beroemdste van alle meesters in de glas.
schilderkunst , waren broeders , en bloeiden in de zestiende eeuw in Nederland.
Men houdt Gouda voor de plaats hunner
geboorte. Men weet bijkans niets van
hunne lotgevallen ; daarentegen zijn hunne
werken des te meer beroemd , en , behalve
Gouda , hebben ook nog andere kerken in
België en Frankrijk , waarschijnlijk ook in
Spanje , schitterende sporen hunner kunst
aan te wijzen. De beide broeders waren
nogtans zoo naijverig op elkander , dat zij
elkander nooit iets van hun werk vertoon
voordat het geheel was afgewerkt.-den,
Van de elf overheerlijke glazen in , de
Groote of St. Jans-kerk te Gouda , zijn er
zeven door DIRK en de vier overige door
WOUTER CRABETII geschilderd. De laatste
overtrof zijnen broeder in sierlijkheid van
teekening en helderheid , en gene overtrof
den eersten verre door den schitterenden
gloed zijner kleuren ; beiden echter zijn
onovertroffen en welligt onovertrefbaar. De
oorspronkelijke teekeningen , naar welke de
kerkglazen te Gouda zijn geschilderd , worden aldaar nog bewaard , en slechts in het
bijwezen van eenen kerkvoogd aan de belangstellenden ter bezigtiging aangeboden.
De zeven glazen in de kerk van Gouda ,
]oor DIRK CRABETH geschilderd , zijn : Be'hulië ontzet door de onthalzing van noLOFERNES ; de uitdrj ving der koopers • en
ierkoopers uit den tempel ; de diaken rwi.IPPUs binnen Samaria
JOIIANNES in de
gevangenis, en vervolgens aan den Jordaan
iredikende ; JEZUS onder zijne discipelen
►mstreeks den Jordaan ; JOIIANNES den Zaigmaker doopende ; de inwijding van SALOIONS tempel , en daaronder het Avondmaal
fes Heeren. De vier glazen * aldaar door
TOUTER geschilderd , hebben tot onderwerp :
Ie o f erande van ELIAS door vuur van den
lemel verteerd • en beneden dit stuk de
oetwassching der Apostelen ; de koningin
'an Scheba een bezoek b ij SALOMON afleg
ende , om zijne tvjjsheid te hooren , en
em kostbare geschenken brengende; de
erkroover HELIODORUS door de engelen getra ft ; de geboorte van den Zaligmaker,
n onder dit tafereel CHRISTUS zittende in
et midden der kanunikken.
VONDEL zinspelende op sommige dezer
tfereelen , waarin ook de afbeeldsels der
eide vermaarde glasschilders voorkomen ,
eeft hen met de volgende bijschriften
ercerd:
;

-

,

Offert votrTzR met Elias.
Doffe verw schijnt hemelach vier.
Eet hij 't Paaschiam met Messias,
Zijn penseel vol aart en zwier ,
Draaft te moediger en stouter.
Stel het beeld op 't schildert outer.

CRANMER--CIL S.
EBRIRS uurglas

is verloopen,

Not volhardt hij met St. Jan,
't Volk te leeron en te doopen ,
Daar het grimmelt om dien man,
Zoo vol ijver als boetvaardig.
Is die held geen konstkroon waardig?

Leven der Schilders ; Mevr.
vAN MEERTEN SCInLPEROORT , Reis door
het koningrjk der Nederlanden).

(HouBRAKEN ,

CRANMER , (THOMAS) , een beroemd

hervormer, de zoon eens landedelmans, werd
den 4 Julij 1489 te dslacton , in liet graafschap Nottingham , geboren . Hij ontving zijn
eerst onderwijs op eene dorpschool, en studeerde vervolgens te Cambridge met zulk een
gunstig gevolg , dat hij in 1523 tot hulpleeraar aan de hoogeschool werd benoemd.
Zijne verdere verheffing was hij verschuldigd aan het denkbeeld (hetwelk hij toevalligerwijze aan GARDINER en FOX mede
dat de beste wijze om de vraag-del),
betrekkelijk 's konings echtscheiding te beslissen , was , om zich aan de hoogescholen
te wenden , in plaats van tot den paus.
Koning TIENDUIK VIII zulks vernemende,
ontbood terstond CRANMER , dien hij tot
zijnen kapellaan aanstelde , en uitnoodigde
om zijn gevoelen over deze gewigtige vraag
in geschrift te brengen. Vervolgens zond
koning HENDRIK hem naar Rome en andere
staten van het vaste land. Bij CRANMER'S
terugkomst werd hij in 1533 tot aartsbisschop van Canterbury verheven , en nu
ving hij met krachtige hand het werk der
godsdienstige hervorming aan. Zijne vijanden werkten wel niet minder krachtdadig
aan zijnen val , doch hij werd steeds door
den koning ondersteund , en toen deze den
27 Januari] 1547 overleed , werd CRANSIER ,
gedurende de minderjarigheid van EDUARD VI,
lid van den regentschapsraad. Met ver
ijver zette CRANMER thans de-dubeln
hervorming door , doch bezoedelde zijn
karakter met eene onuitwischbare bloedige vlek. Behalve eenige andere daden
van willekeur en wreedheid , veroordeelde
bij twee ongelukkige wezens (waaronder
eene vrouw) als ketters tot den brandstapel. Het bevel voor de strafoefening werd
den jeugdigen vorst , als ware het , afgeperst ; EDUARD teekende het met tranen in
de oogera , de zedelijke verantwoording dezer barbaarschheid op CRANMER werpende.
Na EDUARD'S dood werkte CISANMER tot de
verheffing van JANE GREY Op den troon
mede , maar werd een der slagtoffers van
MARIA'S troonsbestijging. Verlokt door beloften van vergiffenis en koninklijke gunst,
werd hij overgehaald , om de herroeping
zijner gevoelens te onderteekenen. In weerwil der gedane belofte , ontkwam hij geenszins den marteldood. Den 21 Maart 1556
voerde uien hem naar de St. Maria kerk,
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m zich ter dood te bereiden. Nadat hij
gad gebeden , stond hij op , en in plaats
an zijne gevoelens ten aanhoore van het
o1k te herroepen , gelijk men verwachtte,
;eido hij niet luider stemme : « Nu kom
ik tot de groote zaak , die mijn geweten
verontrust , meer dan iets anders , wat
ik ooit in mijn leven moge gezegd of gedawn hebben. Ik heb , strijdig met de waarheid , uit vreeze voor den dood en oni
K mijn leven te redden , mijne wezenlijke
«gevoelens verloochend en mijne eigene
schande onderteekend. En daar mijne
« hand geschreven heeft wat mijn hart
« weerspreekt , zal deze hand het eerst
« worden gestraft zoo dra de vlammen mij
« naderen. Wat den paus aangaat , ik
« houd hem voor den vijand van cmusrus;
« voor den Antichrist met al zijne valsche
« leeringen. a De gansche vergadering stond
verbaasd , wijl men verwacht had, dat hij
zijne herroeping zoude bekrachtigd hebben. Hij werd naar den brandstapel gesleept , stond bewegeloos , met de regterhand ten hemel geheven , uitroepende , tot
dat zijne stem verstikte : « Deze onwaardige
« hand ! Heer JEZUS ontvang mijnen geest ! a
Zijn vergevensgezind karakter , in al hetgeen hem persoonlijk betrof , zijne uitgebreide milddadigheid en zijn moed in het
uur des doods betoond , verspreiden over
de nagedachtenis van GRANDER eenen glans,
die nimmer geheel zal verdooven. Eene
,
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volledige verzameling zijner werken werd
door Dr. JENKYNS te Oxford uitgegeven.
(STRYPE'S Memorials of CRLNMER ; FOX'S
Acts and Mon.; RURNET's Hist. Reform.;
GILPIN'S, TODD'S en LE BAS'S Lives of
CRANMEIt).
CRANZ ; (DAVID) ,

een Moravisch predikant , werd in 1723 in Pommeren geboren , en vertrok als zendeling naar Groen
waar hij met besten uitslag het-land,
Christendom verkondigde, en om zijne deugden alom werd geëerbiedigd. Hij overleed
als leeraar van Guadenfroy in Silezië. Hij
schreef eene belangrijke geschiedenis van
Groenland , welke in het Nederduitsch is
overgebragt, alsmede eene geschiedenis der
Moravische broeders.
(Dictionary of Biography ; Woordenboek
der Zamenleving).
CRAS , (HENDRIK CONSTANTIJ1I) ,

een beroemd Nederlandsch regtsgeleerde ,
werd den 4 Januarij 1739 te Leyden geboren , studeerde aldaar in de regten , en
verkreeg den doctoralen graad. Aan het
Amsterdamsch Athenaeum als hoogleeraar

in het Romeinsch en hedendaagsch regt
beroepen , beklom hij dien leerstoel met
het houden eerier redevoering de prudentja

civili in promovenda mercatur'a , welke

CRASSUS---CRÉBILLON.
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door VAN ENGELEN in het Nederduitsch
werd vertaald onder den titel van Rede
Iet voorziglig beleid der-voering,
staatsbesàierderen in liet bevorderen van den
koophandel. Schoon cRAS op eene voor
wijze zijne ambtspligten vervulde,-treflijk
en herhaalde malen voor zijne beroeping
laar Leyden en Utrecht had bedankt,
werd hij echter in I 798 door de staat
wending der zaken in het vader -kundige
vervallen verklaard van zijn ambt,-land,
hetwelk hij gedurende zeven en twintig
jaren met grooten roem had bekleed,
zoodat hem de eer toekomt , de regtsgeleerde studiën te e1n2sterdapt -als ware
het ,- uit het -niet, te hebben opgebeurd.
Doch deze . miskenning was van korten
duur; reeds. in . de maand Junij deszelfden
jaars werd hij in .zijn vorig ambt hersteld ,
en bestemd tot , lid . der commissie. van
Twaalven -, tot het regelen eener nieuwe
wetgeving voor de Bataafsche republiek.
Met onvermoeiden ijver hervatte cnAs zijn
onderwijs , en volhardde daarin tot aan
zijnen dood , die den 5 April 1820 voor
CRAS - had den boogen ouderdom-viel.
van 81 jaren bereikt , en was als mensch ,
als geleerde, en. als burger de achting van
Alen waardig. Eene opgave zijner schriften , . vindt men in bet Woordenboek van
kunsten . en wetenschappen door, NIEUWEN SLUIS. Zijne nagelatene verhandelingen . en
.redevoeringen werden in 1822 door J. nt.
KUIPER in 't licht gegeven , naar welke
wij verwijzen , om dezen voortreffelijken
geleerde in al zijne maatschappelijke betrekkingen . beter te leeren kennen. .
CR AssLTS , de bijnaam van verscheidene
liomeinsche geslachten , en. inzonderheid
van deli drieman . MA«tus LICINIUS:.. Hij
eindigde gelukkig den slavenoorlog , behalende • eene beslissende overwinning op
sThRTACUS , die niet 40,000 der zijnen in
den strijd omkwaw. Hierna werd hij. consul en vervolgens censor , doch verbond
zich ten laatste met PoMPEJUS en CAESAR,
om met elkander de uitgebreide Romein
heerschappij te deelen. Als een der-sche
driemannen vertrok . hij naar tiet , Oosten,
en sneuvelde in het jaar 53 v. c. , tegen
de. Parthen« S.URENA , de opperbevelhebber
der Parthen , hieu_w hem de regterhand
enr het -hoofd af., welke aan koning, onoDES werden gezonden. Men wil dat deze
vorst gesmolten goud in den mond van
den. afgehouwen kop liet gieten , zeggende,
dat ctitssus zich nu verzadigen kou met
datgene , waarnaar hij altijd zoo onverzadelijk; was geweest. Wij vinden nergens
Benig blijk , dat cRASSUS uitstekende bekwaamheden bezat , maar wel dat lij de
rijkste mall was van zijnen tijd. IIij erfde
,

,

van zijnen vader een aanzienlijk vermogen , doch . de meeste schatten verwierf
hij door weinig verterende middelen. Hij
kocht , tegen zeer lage prijzen , de eigen
SYLLA waren-domenrg ,io
vogelvrij verklaard , en verhuurde slaven ,
die hij in onderscheidene handwerken en
kunsten had laten onderwijzen. CRASSUs
ontzag zich niet te zeggen , dat niemand
rijk kon genoemd worden , die niet ., voor
eigene rekening , een leger kon op de
been brengen. Bij al zijne gierigheid was
hij meestal gereed , om zijnen vrienden
geld te leenen. CICERo stelt ons hem voor
als een' man van middelmatige kennis en
geringe bekwaamheden , maar als ijverig
en . volhardend. Op Bane andere plaats
zegt CICEP.o van hem : « CRASSUS was eenig« zins doof , , doch grooter ongeluk was
« het voor. hem , dat het volk een bij
« uitstek slecht denkbeeld koesterde van
+c zijn karakter ,. schoon naar mijn gevoe« len ten onregte. »
(CICERO , Epist ad Allicum PLUTARCIIUS
Het leven van cRASSUS).
,

;

CRTBILL O N , . (PROSPER JOLYOT DE),

een verdienstelijk . Fransch treurspeldichter , werd den J 5 . Februarij 1674 uit een
oud adellijk geslacht te Dijon geboren.
Hij werd door zijnen vader naar Parijs
gezonden , om zich bij zekeren PRIEUR ,
in de regten te oefenen. De onderwijzer
en leerling bezochten vlijtig den schouwburg , en PRIEUR bij CRÉBILLON veel aanleg
voor de poëzij ontwarende , spoorde . hem
aan , om zijne krachten eens aan het
treurspel te beproeven. CRÉBILLON koos
tot onderwerp de zonen van BRUTUS ,
en , zulks afgewerkt hebbende , - gaf hij het
ter inzage aan de acteurs , die het op
eene zoo weinig vleijende wijze verwiérpen , dat hij zijn handschrift aan de vlam
opofferde , het denkbeeld opgevende ,-men
om ooit weder voor het tooneel te schrijven. PRIEUR sprak hem echter weder moed
in , en het treurspel Idomenée, hetwelk
in 1707 verscheen , was de vrucht . dezer
bemoediging. Het vijfde bedrijf beviel aànvankelijk niet., doch CRÉBILLON er 'eene.
verandering . in gebragt .hebbende , maakte
het stuk grooten. opgang. In 1707 ver
zijn tweede treurspel , Atrée , het--schen
welk , gegrond is . op de gruweldaad van
tTREIJS , die TnYEST S eenen beker , gevuld
met het bloed van zijn' eigen zoon , aanbiedt. PRIEUIt zich in eenen kwijnenden

toestand bevindende , toen dit treurspel zou
vertoond worden , werd in een loge gedragen , en aan het einde der voorstelling
omhelsde hij CIIÉBILLON , zeggende :. « Ik

« sterf vergenoegd ; ik heb van u een'
« dichter gemaakt , en laat aan de natie

CRE` IER--- CRICI$TGN.
w een' nian na. » CRI BILLON bereikte echter eerst met liet treurspel , Rhadainiste. ,
liet toppunt van zijnen roem. Al hetgeen
lij naderhand schreef is van mildere gehalte. De dood zijner vrouw en gelde lijke ongelegenheden , drukten zijnen geest
zoo zeer ter neder , dat hij niet in staat
was , iets voort te brengen. Eerst na
verloop van twee en twintig jaren , stond
(le koning hem eene jaarwedde toe van
1000 Franken , hetgeen hij te danken
had aan Mad . POMPADOUR , die den koning
daartoe bewoog uit haat tegen VOLTAIRE
wijl men CRÉBILLON als zijnen waardige u
mededinger beschouwde. CeEBILLON schreef
nu zijnen Catilina. Dit treurspel weid in
1749 niet grooten ophef aangekondigd ;
de koning zelf verschafte de benoodigde
costumes , en de toejuiching , welke dit
stuk te beurt viel , was allerluidruchtigst.
Bij de lezing echter voldeed dit treurspel
veel minder , en men bevond , dat aan
de schildering van de zeden der oude
Romeinen veel ontbrak. Le Triumviral
verscheen , toen de dichter reeds den ouderdom van een en tachtig jaren had bereikt , en werd onverschillig ontvangen.
CRÉBILLON was sedert 1731 medelid van
de academie , en stierf den 17 Junij 1764.
LODEWIJK XV liet hem in de kerk St. Gervais een prachtig gedenkteeken oprigten.
Degenen die meer van CRÉBILLON willen
weten , mogen het artikel over dezen
treurspeldichter in L A HARPÉ' s Cours de
Litlérature nalezen.
(REVIER, (JEAN BA.PTISTE LOUIS),

in 1693 te Parijs geboren , was de zoon
eens boekdrukkersgezels. Hij studeerde
onder ROL LIN , en werd vervolgens professor in de redeneerkunde aan liet collegie
van Beauvais. Na den dood van ROLLIN ,
ondernam hij diens Histoire romaine te
vervolgen , waarvan hij acht deden vol
Hij is minder wijdloopig dan zijn-toide.
meester , schoon niet zoo aanlokkelijk van
stijl. Ook bezorgde hij eene uitgave van
j.IVIUS , in 6 deelen , 4to. , 1748 , met
aanteekeningen. Het werk waardoor CREVIER
het meest bekend is voert ten titel : Elis-

loire des empereurs remains jusqu'a Constantin , 6 doelen , 4to. , Parijs 1756.
Ook schreef CREVIER Histoire de l' université de Paris , (grootendeels Bene verkorting van het uitgebreide werk van EGASSE
nu BOULAY) , en Rhétorique franeaise ,
1765 , een goed werk , hetwelk dikwijls
is herdrukt. CREVIER overleed te Parijs
in December 1765.

(Nouvelle Biographie Classique).
CRICHTON , (JAMES) , gewoonlijk ge-

hotenld de Ieuwonderenswaardiçje , zoon van
Is
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ROBERT CRICIITON van Eliock , Lord Advocaat van koning JACOBUS VI , werd in het
jaar 1561 in Schotland geboren. De plaats
zijner geboorte wordt niet naauwkeurig
opgegeven , doch hij ontving grootendeels
zijne opvoeding te St. Andrews , destijds
liet beroemdste seminarium in Schotland ,
waar de vermaarde BuCIhANAN een zijner
onderwijzers was. Reeds op den ouderdon,
van veertien jaren , werd hij meester in
de vrijë kunsten en als een wonder van
bekwaamheid beschouwd. Het was toen
Schotland de gewoonte , dat-malsin
jonge lieden van geboorte buiten 's lands
hunne opvoeding voltooiden , en in vreemde
krijgsdienst traden , alvorens in hun eigen
vaderland de wapenen te dragen. Toen
bij zestien of zeventien jaren oud was ,
zond zijn vader hem naar liet vaste land.
Naauwelijks was CE.ICIITON te Parijs aangekomen , of hij daagde alle geleerden en
wijsgeeren uit tot eengin openbaren redetwist in het collegie van Navarre , hetzij
in het Engelsch , Latijn , Grieksch , Hebreeuwsch , Syrisch , Arabi:cll , Spaansch ,
Italiaansch, V,ransch, Hoogduitsch, Vl,aamscls
of Slavonisch , en over welke kunst of wetenschap men zou goedvinden. Om te
toonen dat hij het onnoodig achtte , ons
zich voor te bereiden , of hoe , ligt hij
zijne tegenstanders beschouwde, sleet bij
de zes weken , die tusschcn de uitdaging
en den wedstrijd verliepen , met renspe-^
len , jagtvermakelijkheden en danspartijën
hij te wonen. Op den bepaalden dag redetwistte hij met de deftigste wijsgeeren
en godgeleerden , en kweet zich in dezen
strijd zoo gelukkig , dat de president en
vier der uitstekendste professoren hem in
het openbaar grooten lof toezwaaiden. Den
volgenden dag woonde hij een renspel bij
in den Louvre , stak naar den ring, overwon al zijne mededingers , en kreeg den
bijnaam van L'Admirable. Na twee jaren
in het leger Van IIEBDRIK III gediend te
hebben , begaf CRICIITON zich naar Italië,
en herllaalde in Rome , in tegenwoordig
paus en de kardinalen , de-heidvan
letterkundige uitdaging , waarmede hij te
Parijs zoo veel roem had ingeoogst ; hij
bleef andermaal overwinnaar. CRICIITOX
begaf zich nu van de eerie hoogeschool
naar de andere, overal zijne uitdagingen
(welke op de kerkdeuren en collegie-pilaren aangeplakt werden) herhalende. Schoor .
zulks niet met de gewoonte dier eeuw in
strijd was , maakte hij zich echter daardoor ten laatste belagchelijk. Onder een
dezer aanplakbiljetten schreef een spotvogel : « en wie hem ook begeert te zien ,
« die ga naar de herberg den Valk, waar
«hij vertoond wordt. » Dit was de ge

2 I:

370

CROMWELL.

wore uitdrukking van vertooners van wilde deugende knaap , zoo weinig geschikt voor
dieren of cenig monster. zittende bezigheden , dat , toen hij in 1616
Wij ontmoeten verders CRICHTON te de school te Iluntingdon verwisselde tegen
Mantua als den held van een meer tra- het Sidney-Collegie der naburige hoogisch gevecht. Een zeker Italiaansch edel- geschool van Cambridge , hij in zijne stuman , die van stad tot stad reisde , en, dién weinige vorderingen had gemaakt.
als ware het , zijnen weg met bloed af- Bij den dood zijns vaders, welke spoedig
bakende , door elk tot een tweegevecht daarop plaats had , riep zijne moeder hem
uit te dagen , wekte niet weinig CRICHTON'S van de hoogeschool terug , wijl zij het ,
eerzucht op ; hij besloot eene kans met uit hoofde harer veranderde omstandighedien gedachten kampvechter te wagen; den , voorzigtiger achtte , om hem te
zij streden ; de jeugdige Schot was over- Lincoln's Inn in de regten te laten stuwinnaar ; de Italiaan had eindelijk zijne deren. OLIVER echter was van deze ernbloeddorstige vermetelheid met het leven stige studie afkeerig. De verleidingen van
geboet. het stadsleven waren hem onbekend,
Kort hierop werd CRICHTON door den en nu niet meer door eenen waakzamen
hertog van Mantua als medgezel of onder- vader bespied , verviel hij tot losbandigwijzer van zijnen zoon VINCENZO GONZAGA, heid en speelzucht. Toen hij twee of drie
een' jongeling die veel lust voor de let- jaren later naar Iluntingdon terugkeerde,
terkunde betoonde , maar losbandig was zette hij dit ongebonden leven voort , en
van leefwijze. Aan het hof van Mantua verloor daardoor de vriendschap van zijnen
schreef CRICIITON Italiaansche tooneelspelen , oom , Sir OLIVER CROMwELL. Zijn geest werd
en vervulde zelf de voornaamste rollen. echter spoedig onrustig ; de vermindering
Zijn roem was ongemeen , maar van kor- van zijn vermogen en berouw over zijn
ten duur , wordende zijn levensdraad op schandelijk gedrag , bewerkten eene plotden ouderdom van naauwelijks drie en selinge omkeering in zijne leefwijze. Zijne
,twintig jaren onverwachts afgesneden. Op makkers en hunne buitensporigheden walgzekeren avond van het huis zijner beminde den hem ; ligtzinnigheid maakte bij hem
zingende en dansende terugkeerende (hij plaats voor ernst , en vooral was zijne
was een uitstekend toonkunstenaar) werd aandacht dikwijls op godsdienstige onderhij door verscheidene gemaskerde mannen werpen gevestigd. Door deze verandering
aangevallen. Hij greep en ontwapende een' herwon hij de achting zijner vrienden en
dezer personen ; de overige namen de bloedverwanten. Op den ouderdom van
vlugt. Zijn' gevangene ontmaskerd heb- een en twintig jaren huwde hij ELIZABETH,
bende , zag hij de gelaatstrekken van den de dochter van Sir JAMES BOURCHIER , eene
prins van Mantua. Hij viel terstond op dame minder aanbevelenswaardig door hare
eene knie neder , en bood zijnen meester schoonheid dan haar deugdzaam karakter.
zijn zwaard aan , die hem daarmede , uit Zij bezat een middelmatig fortuin. Kort
wraakzucht of minnenijd , doorboorde. Dit na dit huwelijk bleek zijne overhelling tot
zijn hoofdzakelijk de wonderlijke lotgeval- de Puriteinen ; zelfs werd zijn huis te
len van JAMES CRICHTON , welke men als St. Ives , de schuilplaats der misnoegde
verzonnen zou kunnen beschouwen , zoo geestelijkheid. Daar de natie zeer verbitzij in de laatste jaren niet tdt helderheid terd was op het hof , en OLIVER CROMWELL'S
waren gebragt door de onvermoeide na- weerzin tegen hetzelve bekend , werd hij
vorsehingen van Mr. PATRICK FRASER TY- in 1628 door den burg van Huntingdon
TLER , die eene menigte getuigenissen van tot lid van het Huis der Gemeenten gekoCRICIITON's tijdgenooten aanhaalt. zen ; doch dit parlement was van korten
(Life of JAMES CRICHTON of Cluny , cor- duur. De plotselinge onstaatkundige ontmonly called dhe Admirable CRICHTON ; binding van het parlement , bragt groote
with an Appendix of original papers, gisting onder het volk te weeg. De woning van CROMWELL werd meer dan ooit
1 deel 8vo. , Edinb. 1819) .
CRODI WELL , (OLIVER) , protector der de schuilplaats voor Puriteinsche leeravereenigde republiek van Engeland, Schot- ren ; doch deze gastvrijheid was oorzaak ,
land en Ierland , een der merkwaardigste dat CROMWELL een gedeelte zijner eigenkarakters in de Engelsche geschiedenis , dommen moest verkoopen. Het is onzeker
was de zoon Van ROBERT CROMWELL en of hij daarna deelgenoot is geweest in
ELIZABETII, dochter van Sir RICHARD STUART. eene brouwerij , maar zeker is het , dat
Hij werd den 25 April 1599 te Hunting- hij te St. Ives pachter werd ; doch geene
don geboren, en genoemd naar zijnen oom kennis van den landbouw hebbende , ver
Sir OLIVER CROMWELL , een waar- meerderde deze speculatie niet weinig zijne-enptr,
dig lid van een oud aanzienlijk geslacht. geldelijke ongelegenheden. Sir THOMAS STUhij groeide op als een weerbarstige, on- ART , zijn moederlijke oom , gestorven

CROMWELL.

zijnde , erfde OLIVER een landgoed op het
eiland Ely , hetwelk bijkans 500 Pst.

jaars opbragt. Schoon zijne zaken daar
aanmerkelijk waren verbeterd , be--dor
sloot hij echter in 1637 , zich in Arerilca te vestigen , ten einde zijne kinderen
des te beter te kunnen verzorgen. Reeds
bevond hij zich met zijn huisgezin aan
boord van een schip , naar Nieuw -Engeland bestemd , toen de regering het besluit uitvaardigde , dat niemand naar een
ander land mogt verhuizen zonder hare
toestemming. De misleide monarch heeft
later deze proclamatie diep betreurd. CRoMWELL werd nu door de stad Cambridge
naar het parlement afgevaardigd , waar hij
zich heftig tegen 's konings maatregelen
aankantte. Sir PIIILIP WARWICK geeft van
CROMWELL , als afgevaardigde in het Huis
der Gemeenten , de volgende naauwkeurige beschrijving : « De eerste maal dat
« ik ooit mijne aandacht op hem vestigde,
« was in den aanvang van het parlement ,
« (November 1640) toen ik mij zelven,
« als een jeugdig hooch edelman , niet
« weinig op mijne kleedij liet voorstaan.
* Ik kwam dan op zekeren morgen , fraai
gekleed , in de vergaderzaal , en bemerkte eenen onbekenden heer , die het
« woord voerde , in zeer dagelijksche klec« ding , van gemeen laken , welke door
« een' onbedreven landelijken kleerma« ker scheen gemaakt te wezen ; zijn
« linnengoed was eenvoudig, niet zeer zin
ook bespeurde ik een of twee-«delijk;
« bloedvlekjes op zijne bef, welke niet
« veel breeder was dan de kraag; zijn
« hoed was zonder rand , zijne gestalte
« redelijk groot ; zijn zwaard scheen aan
«hem te kleven, zijn aangezigt was op- j
« gezwollen en rood , zijne stem scherp
en wanluidend , doch zijne welsprekend « beid vol vuur. » Als wij het woord wel
weglaten , dan hebben wij-sprekndhi
hier eene getrouwe schildering. CROMWELL
sprak zeker met vuur, doch zijne levens
zeggen , dat hij verward en on--beschrijv
verstaanbaar sprak. Dr. SOUTH spreekt van
zijn voorkomen in het Lange Parlement
volgender wijze : « Wie had kunnen den«-ken , toen men zulk een bankbreukige
« bedelaar als CROMWELL voor den eersten
«keer het parlements-huis zag binnen tre* den , met een' kalen mantel en een'
smerigen hoed , (waarschijnlijk nog niet
betaald) dat na verloop van weinige ja« ren hij door den moord eens konings
« en de verbanning van eenen ander,
« den troon zou beklimmen en als een
« koning gekleed zijn , en dat hij , om de
«waardigheid eens konings te voltooijen ,
«slechts zijnen hoed tegen Bene kroon
'S
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had te verwisselen. » — CROMWELL was
tot dus ver niet in de gelegenheid geweest
zijne ongewone bekwaamheden en groote
kracht van ziel ten toon te spreiden ; de
tijd was daar, om van dit alles blijken te

geven.
Een verhaal van de twisten en oneenigheden in het rijk en de oorzaken van den
uitbarstenden burgeroorlog , kan hier niet
worden ingelascht ; wij verwijzen te dien
einde onze lezers naar de wijdloopige geschiedenissen van dien tijd. Zoodra het
Huis der Gemeenten besloten had, koning
KAREL met de wapenen wederstand te bieden , rustte CROMWELL eene bende ruiters
uit , waarmede hij dadelijk te veld trok.
Schoon bij reeds den ouderdom van drie
en veertig jaren had bereikt , toen bij voor
het eerst de wapenen aangordde , spreken
alle schrijvers van zijne militaire bekwaamheden , welke hij in eene reeks van veldslagen , tusschcn de strijdkrachten van het
parlement en die des konings , schitterend
ontwikkelde. Tussehen 164 i en 1646 onderscheidde hij zich vooral te JUarstonMoor , Newbury , Na.seby en Torrington.
In de onderhandelingen tussclien den ko.
ning en het zegepralend parlement , was
CROMWELL aanvankelijk gestemd , om den
koning , onder zekere voorwaarden , te
herstallen. Het leger zulks niet weerzin
ziende , trachtte CROMWELL'S schoonzoon,
IRETON , een verdienstelijk officier , hem
van KAREL'S trouweloosheid te overtuigen.
Eerst nadat de brieven van den koning
onderschept waren , waarin deze zeide,
dat CROMWELL een schurk was , die in
plaats van de beloofde orde van den kou
strik van hennep had ver -senbad
besloot CROMWELL tot 's konings-dien,
ondergang. De regtspleging over den koning begon in 1649. CROMWELL verklaarde
in het Huis der Gemeenten : « Bijaldien
« iemand vroeger bad voorgesteld , om
« den koning te regt te stellen, zoo zou
« ik hem als een' verrader beschouwd heb
doch nu de Voorzienigheid en nood--«ben;
« dwang zulks eischee , zal ik God om
« zegen bidden op uwe regtspleging, schoon
« ik niet ben voorbereid , om oenigen raad
« te geven. Ik zelf, toen ik onlangs bad
« voor de herstelling zijner majesteit, voelde
« ik de tong aan• mijn verhemelte kleven,
« en beschouwde dit bovennatuurlijk ver
schijnsel als het antwoord hetwelk de-«
« Hemel , den koning verworpen hebbende,
« op mijne beden gaf. » De omstandigheden , waarmede 's konings proces vergezeld ging , zijn genoegzaam bekend. De
ongelukkige vorst werd ter dood veroordeeld , en CROMWELL teekende liet bevel
der strafoefening. Na KAREL'S dood was
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CTESI-CUJAS.

CROMWELL -een der veertig personen , die
den staatsraad uitnmakten. Ierland moest
tot gehoorzaamheid gebragt warden. CROMWELL , voor drie jaren tot Lord-gouverneur
van dit eiland benoemd , zeilde in 1649
derwaarts. Hij bemagtigde Drogheda en
Wexford stormenderhand , en joeg het
garnizoen over de kling. Dit bragt zulk
een' schrik te weeg , dat binnen negen
maanden i- overal de rust was hersteld. In
1650 versloeg hij de Schotten te IJunbar,
en in het volgende jaar behaalde hij te
Worcester op KABEL wat hij zijne kroonoverwinning noemde. Een stap verder was
toereikend , om hens ten top van magt te
voeren. Het Lange Parlement gewelddadig
ontbonden hebbende , aanvaardde hij in
1653 het opperste gezag , onder den titel
van Lord-protector. Gedurende vijf jaren
handhaafde hij zich in den gevaarvollen
rang , tot welken hij opgeklommen was ,
schoon hij tegen allerlei aanslagen en zarnenzweringen had te kampen. Hij wist
echter den roem zijns lands krachtdadig
op te. houden , en nimmer werd Engeland
meer geëerbiedigd , en zelfs door vreemde
mogendheden gevreesd , dan onder zijne regering. Men betwijfelt het , dat CROMWELL
zich vele jaren als protector zou hebben
kunnen staande houden. « Hij werd , »
zegt WALTER SCOTT (Tales of a Grandfather) « gemelijk , droefgeestig , droeg on(( der zijn opperkleed een harnas , en ver.» scheen nimmer in het openbaar dan
« omringd van eene lijfwacht , keerde nim« mer langs denzelfden wegterug , noch sliep
,-« driemaal in dezelfde kamer , uit- vreeze
« van vermoord te worden ; » zijne gezond
verkwijnde onder .dezen treurigen-heid
angst ; en op den 3 September 1658 (den
verjaardag van zijne overwinningen te Dunbar en Worcester en verscheidene andere
gewigtige gebeurtenissen zijns levens) stierf
hij aan de derdendaagsche koorts , in den
ouderdom van zestig jaren. Zijne uitvaart
geschiedde met ongewone statelijkheid en
pracht; doch zijn lijk mogt niet in vrede
rusten. Bij de troonsbestijging van KAREL II , werd het door de koningsgezinden
opgegraven , en op Tyburn aan de galg
gehecht , en vervolgens daaronder begraven.
CROMWELL was liefderijk jegens zijne familie ., vooral omtrent zijne vrouw en
kinderen ; twee zoons en vier dochters
overleefden hem. De eenige in 1835 nog
levende afstammeling van den protector
CROMWELL , was Mistress s. CROMWELL te
Hamstead-End Cottage. Zij leefde in armoedige omstandigheden, en had toen haar
een en negentigste jaar bereikt.
(CL,IrRENDO,'s Hist. of rebellion; HAL-

Cons. Hist

Memoirs
Tracts of the
civil wars HARRIS'S Life of OLIVER
CROMWELL , Crit. Review of the Life
of OLIVER CROMWELL ; Biog. Brit.;
Biog. Univer ; w. SCOTT's Tales of a
Grandfather VILLEMAIN'S Hist. de CROMWELL ; SMOLLET'S and other histories).
CTESIBIUS, een Griek van 4lexandrië,
leefde -omtrent 150-12O j. v. C. Hij was
de leermeester van IIIERO en uitvinder van
onderscheidene hydraulische en andere
werktuigen. Dit is alles wat wij van
CTESIBIUS weten , behalve dat hij ver
werken schreef , welke door vi--scheidn
TRUVIUS worden aangehaald. CTESIBIUS vervaardigde waterorgels en wateruurwerken. Ook schrijft men hem de uitvinding
toe van de waterpomp en eene zekere
kunstige pomp , die naar hem genoemd
wordt. Er bestaat eene levensbeschrijving
van CTESIBIUS , door den geleerden BERNARDINO BALDI , abt van Guastalla.
CUJAS of CUJACIUS, (JACQUEs),
een der uitstekendste Fransche regtsgeleerden , werd in het jaar 1520 te Toulouse
geboren. Zijn vader , een leerlooijer van
Toulouse , heette CUJAUS , welken naam de
zoon in CUJAS veranderde , ten einde dien
beter den Latijnschen vorm van cuJAClus
te kunnen geven. In lateren leeftijd
schreef hij dikwijls DE CuLAS. Hij onderscheidde zich vroegtijdig door ongewone
talenten en onvermoeide vlijt , leerende
Grieksch en Latijn zonder eenig onderrigt
te ontvangen. Hij studeerde te Toulouse
onder FERRIER , voor wier hij, geheel zijn
leven , eenen diepen eerbied koesterde.
CUJAS was , op verschillende tijden , professor aan de beroemdste hoogescholen ,
onder anderen te Toulouse en Bourges.
Gedurende zijn verblijf te Valence steeg
zijn roem ten hoogsten top. Jonge lieden
uit alle landen van Europa , en inzonderheid uit Duitschland , kwamen te Valence,
om onder CUJAS te studeren. Onder zijne
leerlingen behoorde JOSEPH SCALIGER , de
beroemdste letterkundige van zijnen tijd ,
en JACQUES AUGUSTE DE THOU (TIIUANUS) , de
Fransche geschiedschrijver. HENDRIK III van
Frankrijk benoemde hem tot raadsheer in
het parlement van Grenoble , en overlaadde
hem met eerbewijzingen. De laatste jaren zijns levens werden door de godsdienstoorlogen , die Frankrijk beroerden, grootelijks verontrust. Na den dood van HENDRIK III,
deed de kardinaal van Bourbon hem groote
beloften , om , ter gunste van den kardinaal , tegen de regten van HENDRIK IV te
schrijven. CUJAs dit aanzoek van de hand
gewezen hebbende , werd bijkans door
eenige dweepers in een oproer vermoord.
LAM's

;

NOBLES

Of CROMWELL'S family;
;

;

CUMBER—CU VIER.
den 4 October 1590 van hartzeer over den rampzaligen toestand ,
waarin zijn vaderland zich bevond. Vrienden en vijanden vereenigden zich , om hem
den
met veel statelijkheid naar zijne laatste
rustplaats te voeren. Zijne werken beslaan tien deelen folio. Hij was voor zijne
leerlingen een vader, en offerde aanmerkelijke sommen op , om , als de nood het
vorderde , in hunne behoeften te voorzien.
CUJAS stierf

BE

Zijne geschiedenis van ALEXANDER den Groo +
,

ten , onder den titel van De rebus gestis
ALEXANDRI MAGNI , in tien boeken , w aar
van de beide eerste geheel zijn verloren
geraakt , gelijkt meer naar eenen roman
dan eene werkelijke geschiedenis. Zijn
taal is zuiver en edel , zijn stijl fraai en
wegslepend , doch ook menigmaal overla.
den en overdreven. BIRUND , CELLARIUS ,
FREINSHEMIUS en andere geleerden hebben
(BERRIOT, Ilistoire de CUJAS ; SAINT PRIK,
de beide verlorene boeken trachten aan
History 01 the Roman law ; ED . SPAN- te vullen. Onder de beste uitgaven van
GENBERG , CUJAS and seine Zeitgenos
dit werk behoort die van HENDRIK SNAKEN sen).
BURG te Leyden 1724. De geleerde VAUGECUMBERLAND, (RICHARD) , een be- LAS heeft dertig jaren aan eene Fransche
roemd godgeleerde en oudheidkundige , vertaling van dit werk gearbeid. De beste
iverd den 13 Julij 1632 te Londen gebo- Hoogduitsche vertaling is die van OSTER ren , en bezocht de hoogeschool van Cam- TAG, Frank f. 1799.
bridge. Nadat hij als predikant twee ge(HART , Ueber das Leben des Geschicl^tringe standplaatsen had gehad , werd hij
schreibers QUINTUS CURTIUS) .
in 1691 , geheel onverwacht , tot bisschop
CURTIUS , (MARCUS) , een edel Rorvan Peterborough verheven. De wijze meinsch jongeling , die zich , volgens de
waarop koning WILLEM III de openstaande legende , vrijwillig voor het behoud -zijns
bisdommen van herders voorzag , verdient vaderlands opofferde , toen er in het jaar
oenige vermelding. Geene gunst bestierde 362 v. c., op de markt te Rome, door
de keus; de bekwaamste mannen werden , eene aardbeving, eene opening ontstaan
als ware het , uit hunne schuilhoeken op- was , waaruit schadelijke dampen oprezen,
gezocht. De koning van zijnen kapellaan en welke men vergeefs poogde te demMr PAYNE vernomen hebbende , dat Dr. pen. De wigchelaars verkondigden , dat
CUMBERLAND de geschiktste persoon was , om de staat in het hoogste gevaar verkeerde,
als bisschop van Peterborough op te tre- zoo lang die afgrond zich niet sloot. Ook
den , benoemde hij dien eenvoudigen land- verzekerden zij , dat zulks zou geschiegeestelijke tot deze hooge waardigheid. den , wanneer het beste wat Rome bezat
CUMBERLAND , die zich , als volgens zijne
daarin wierde geworpen. Men wilde de
gewoonte , op postdag naar het koffijhuis goden raadplegen , welk goed dit zijn
had begeven , las tot zijne groote verba
mogt , toen cuR-rius eensklaps te voorschijn
een dagblad , dat zekere Dr. CUM--zing trad , en het ontroerde volk dus- toesprak:
BERLAND van Stamford tot bisschop van
Rome heeft niets voortreffelijker dan wa.
Peterborough was benoemd. Hij had toen
penen en dapperheid ! » Hierop zijne
den ouderdom van zestig jaren bereikt, wapenrusting aangegord hebbende , besteeg
doch was nog gezond en krachtig , en ver• hij oen kostbaar uitgedost paard , wijdde
vulde zijne gewigtige ambtspligten met zich voor 't oog des volks plegtig ter
jeugdigen ijver. Hij stierf den 9 October dood , en wierp . zich onverschrokken in
1718, in het zeven en tachtigste jaar den afgrond , die zich terstomi boven hein
zijns ouderdoms. Toen men hem ernstig toesloot.
aanried , om , wegens zijnen hoog gevor(TITUS Lsvïr ^ls ; PLUTARCIIUS ; ROLLIN , his derden leeftijd en den verzwakten staat
toire rc`naine ; M. STUART , Romein
waarin hij verkeerde , zich meer rust te
-sche
geschiedenissen).
gunnen antwoordde hij : Fiet is beter af
CUVIER, (GEORGE LEOPOLD CIIRÉte slijten dan weg te vesten (It is better TIEN PRÉDERIC DAGOBERT , Baron
to wear out than rust out). Na zijnen van) , werd den 3 Augustus 1769 gebodood verschenen zijne Origines Gentium ren te Mómpelgard (Montbcliard) , thans
en zijne vertaling van SANCIIONIATON'S Phw- tot het Fransche departement du Doubs
nieische geschiedenis.
behoorende , doch toenmaals een deel uit(KIPP1s's Biographia Britannica
makende van het hertogdom Wuriemberg.
PAYNE'S
Preface to CUMBEISLAND'S SANCHONIA - Zijn vader , een officier op half soldij van
THON'S History).
een Zwitsersch regement in Fransche dienst,
CURTIUS IWFOS , (QUINTUS) , een was op gevorderden leeftijd gehuwd niet
Romeinsch geschiedschrijver , wiens ge- eene jeugdige beschaafde vrouw , die voor
boorte en afkomst twijfelachtig zijn. Eeni- cUViERR's opvoeding groote zorg droeg.
gen willen , (lat hij onder AUGUSTUS , an- Eerst werd hij naar de hoogeschool van
deren dat hij veel later gebloeid hebbe. Tubingen gezonden , en l ater naar Slutt.

,

-

,

-

;

374

CUVIER.

gard , waar bij de Academia Carolina bezocht , welke door prins KABEL van Wuriefnberg was gesticht , om jonge lieden
voor openbare ambten en diplomatische
betrekkingen op te leiden. CUVIER besteedde echter het grootste gedeelte van
zijnen tijd aan het beoefenen der natuur
historie ; hij verzamelde voorwerpen -lijke,
en teekende en kleurde insekten , vogelen
en planten in zijne uren van uitspanning.
De beperkte omstandigheden zijner familie noodzaakten hem Stutigard te verlaten
voordat hij een openbaar ambt had bekomen. Op den ouderdom van een en
twintig jaren , werd hij opvoeder van den
- oenigen zoon des graven van Hericy in
Norrreandië. De nabijheid der zee gaf
CUVIER aanleiding , om zich met de zeedieren bekend te maken. Hij vergeleek
de levende voorwerpen met de overblijfselen in de nabuurschap opgedolven. De
ontleding eener soort van inktvisch leidde
hem tot het onderzoeken der worm-dieren , een veronachtzaamde tak der dierkunde , welken hij tot eene orde bragt.
Terwijl hij zich hiermede bezig hield,
werd er te Valmont , in zijne nabuur
maatschappij opgerigt tot be--schap,en
vordering van den landbouw. L'Abbé TEISSIER , een eerwaardig geleerd oud man ,
schrijver der artikelen over den landbouw
in de Encyclopédie méthodique , hád te
Valmont eene schuilplaats gezocht tegen
de vervolgzucht der omwenteling , zijne
hoedanigheid van Abbé onder het gewaad
en het beroep eens heelmeeesters verbergende. In eene vergadering dezer nieuwe
maatschappij , sprak hij over den landbouw op eene wijze , dat de jeugdige cuvimt
zich de artikels , welke hij in de Encyclopédie had gelezen , gemakkelijk herinnerde. Na den afloop der vergadering
sprak cuviER hem bij zijnen wezenlijken
naam en titel aan : de Abbé ontroerde ,
doch CUVIER bragt hens spoedig tot bedaren ,
en hierop volgde eene naauwe vriendschap.
Toen het schrikbewind was gevallen ,
schreef TEISSIER aan JUSSIEU en andere
vrienden te Parijs met grooten lof over
zijnen nieuwen bekende. Dit had ten gevolge , dat CUVIER werd uitgenoodigd ,
eenige zijner geschriften aan de Maat
Natuurlijke historie in te-schapijder
zenden. Kort daarna , in 'I 195 , begaf hij
zich naar Parijs , en werd aangesteld als
medehelper van MERTr.UD , in het toevoorzigt over den Jardin des plantes , welke
van toen af het tooneel werd van zijne
werkzaamheid en zijnen roem. In 1798

verscheen zijn Tableau élémentaire de t'histoire naturelle des animaux , en daarop
zijne hlémoire sur les ossements fossiles

des quadrupédes , alsmede Illémoire sur les
ossemens fossiles qui se trouvent dans les
gypses de Montmartre. In het jaar 1800
werd hij benoemd tot hoogleeraar in de
natuurlijke wijsbegeerte aan liet Collegie
van Frankrijk , tevens zijne voorlezingen
over de vergelijkende ontleedkunde in den
Jardin des planies , voortzettende. In dit
jaar verschenen de beide eerste deelen
zijner Lecons d'anatomie comparée , die
allergunstigst werden ontvangen. De drie
volgende deelen kwamen uit in 1805. In
het jaar 1802 benoemde de eerste consul
BONAPARTE den onvermoeiden cuvrER tot
een' der zes inspecteurs - generaal ter oprigting van dertig Lycea of openbare scholen , welke thans koninklijke collegiën
geheeten worden. In 1803 huwde bij de
weduw van den voormaligen pachter -generaal DUVANCEL : vier kinderen , uit dit
huwelijk geboren , stierven vroegtijdig. In
I811 werd CUViER naar Nederland gezonden , om zich met den toestand van het

schoolwezen alhier bekend te maken. Zijn
verslag daaromtrent was hoogst belangrijk,
en voor onze natie zeer vereerend. Zijn
grondregel was , dat onderwijs tot beschaving leidt , en beschaving tot zedelijkheid , en derhalve het primair of elementair onderwijs , liet volk alle middelen
moet verschaffen om hunne nijverheid (industrie) geheel te ontwikkelen , zonder
iemand van zijnen stand af keerig te maken ; dat het secondair onderwijs , zoo
als in de Lycea , den geest moest ontwikkelen , zonder vervalsching of hoogmoed ;
dat het speciaal of wetenschappelijk onderwijs aan Frankr ijk overheidspersonen ,
geneeskundigen , pleitbezorgers , veldoversten , geestelijken , boogleeraren en andere
mannen van geleerdheid moest verschaf
Zijne woorden waren : « Geeft scho--fen.
« len vóór staatkundige regten ; doet den
« burgers begrijpen welke pligten de maat« schappij hun oplegt : leert hun wat staat
kundige regten zijn vóórdat gij hun het-«
« genot daarvan schenkt : zoo doende zul.
« len alle verbeteringen tot stand worden
t gebragt, zonder den minsten schok te
« veroorzaken ; dan zal elk nieuw denk « beeld , in eenen goeden grond geworte ontkiemen , te
« pen , tijd hebben
S groeijen en tot rijpheid te geraken ,
« zonder het maatschappelijk ligchaam in
« stuiptrekkingen te doen vervallen. Volgt
« de natuur , welke , in de ontwikkeling
« van wezens , trapswijze werkt , en elk
« lid den tijd gunt , om tot volkomenheid
« te geraken. Het kind behoeft negen
« maanden , om geboren te worden ; de
« physische volkomenheid van den man
« heeft eerst tusschen de twintig en dertig
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jaren plaats, en zijne gansche zedelijke
« ontwikkeling tusschen de dertig en veertig. Instellingen hebben eeuwen noodig,
« om al hare vruchten voort te brengen;
« getuige hiervan het Christendom , welks
« uitwerkselen nog niet vervuld zijn , niettegenstaande het reeds achttien eeuwen
« heeft bestaan. » (LA,URILLARD , Eloge de

M, le Baron CUVIER) .
In 1813 werd cuvIELI naar Rome ge
(toen een deel des Franschen-zonde,
keizerrijks) , om aldaar de universiteiten
te regelen. Schoon hij Protestant was,
won hij echter de algemeene achting en
goedkeuring der Katholijke wereld. Kort
daarna benoemde NAPOLEON hem tot maitre
des requêtes van den staatsraad , en in
1814 , even vóór zijnen afstand van den
troon , verhief hij hem tot lid van den
staatsraad , eene benoeming , welke door
LODEWIJK XVIII werd bekrachtigd, die hein
daarenboven aanstelde tot kanselier der
universiteit , een ambt dat hij tot aan zij
dood bekleedde. In 1818 deed CUVIER-ne
eerre reis naar Engeland , waar hij met
voegzame eerbetooning werd ontvangen,
en irr 1819 gaf LODEWIJK XVIII hem een
persoonlijk blijk van hoogachting , door
hem tot baron te verheffen. Toen hij in
18 .2 tot grootmeester van de faculteiten
der Protestantsche theologie werd benoemd,
verklaarde hij voor dit ambt geene belooning te zullen aannemen. Ook KAREL X
wist CUVIER op waarde te schatten , en
-verhief hem tot officier van het legioen van
eer ; en de koning van Wurteinberg , zijn
voormalige souverein , schonk hem de orde

van de

kroon.

In 1830 opende CUVIER een' cursus in
het Collége de France , over de geschiedenis en de vorderingen der wetenschappen,
en inzonderheid der natuurwetenschappen , in alle eeuwen. Hij bezocht in dit
jaar andermaal Engeland , en bij-zelfd
zijne terugkomst , verhief LOUIS PHILIPPE
hem in 1832 tot pair van Frankrijk. Den
8 Mei van dat jaar , den derden en laatsten cursus zijner voorlezingen over de
geschiedenis der wetenschappen openende,
somde bij op al hetgeen hij vroeger had
gezegd , en wat er nog van onze aarde
en hare veranderingen te zeggen viel.
Deze redevoering , kalm en plegtig voor,

gedragen , maakte eenen diepen indruk,
welke nog vermeerderde , toen hij met
deze woorden eindigde : « Dit zullen de
^( onderwerpen zijn van ons toekomstig
* onderzoek , bijaldien mij tijd, gezondheid
« en krachten worden geschonken , om dit
werk met u voort te zetten en te vol* tooijen. » CUVIER had zijne laatste voer -

lezing gehouden. Den volgenden dag ge-
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voelde hij zich ongesteld , en weldra werd
hij door eene beroerte overvallen. Hij zag
den dood met onderworpenheid naderen ,
en stierf den 13 Mei , in den ouderdom van
drie en zestig jaren , algemeen betreurd.
Hij werd begraven op het kerkhof Père
la Chaise. Zijne werken , van welke wij
er eenige hebben vernield , zijn zoo talrijk , dat zelfs de bloote optelling daarvan
onze grenzen zou overschrijden. De lezer
vindt daarvan eene volledige lijst, chrono
gerangschikt , in het belangrijke-logisch
werk Memoir of Baron CUVIER by Mrs.
LEE , waaraan wij de voornaamste bouwstoffen voor dit artikel verschuldigd zijn.
(PASQUIER , Eloge de cuv1EI ).
CYPRIANUS , (ST. TSASCIUS CA CI LILTS) , een der voortreffelijkste kel kvaders , die naast zijnen leermeester TERTULLIANUS den meesten invloed op de,
denkwijze en taal der Latijnsche kerk heeft
uitgeoefend , werd 200 jaren na cmi. te
Carthago geboren-, en stamde van keen aanzienlijk geslacht af. Váór zijne bekeering
tot het Christendom , maakte hij veel opgang als onderwijzer in de redeneerkunde.
Reeds was hij vijftig jaren oud , toen bij.
door CIECILIUS , een priester wiens naam
hij voortaan aannam , voor de kerk van
Carthago werd gewonnen. CYPRIANLS verkocht nu zijn huis en zijne goederen ten
voordeele der armen , en nam eene uiter.t.
strenge leefwijze in acht. Na twee jaren
priester geweest te zijn , werd hij . door
het volk gedwongen de bisschoppelijke
waardigheid te aanvaarden. Men zegt dat
hij zich in zijne woning opsloot , om dezen
aandrang te ontgaan ;, doch het vergaderde
volk versperde alle uitgangen , om hein
niet te laten ontsnappen , , zoodat hij., te
vergeefs beproefde om door een bovenven-.
ster te ontkomen._ Hij werd als bisschop
van Carthago ingehuldigd. Zoodrat, echter
de vervolging der Christenen onder keizer
DECIUS uitbor st , nam CYPRIANUS de vlugt ,
en wist zich gedurende anderhalf jaar ,
zoo wel te verbergen-, dat, men nimmer
zijne schuilplaats schijnt geweten te heb
Toen de vervolging ophield , werd-ben.
hij weder in zijn bisdom hersteld , en hield
verscheidene kerkvergaderingen , waarin
soms 85 bisschoppen bijeen waren , om
bepalingen te maken omtrent liet herdoopen
van ketters , afvalligen en vlugteliog en ,
die weder in de kerk wenschten openomen te worden. Zes jaren later welden
de Christenen op nieuw vervolgd door
keizer VALERIANUS. CYPr,IANUS voor den

proconsul

PATERNUS gevoerd
werd naar
Kuruba , twaalf mijlen van Carthago ,
,

verbannen. GAI.rl.uus , opvolger van PA-

TERNUS , herstelde heng in zijne vorige
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vaardigheden ; doch toen CYPRIANUS wei
om op 's keizers bevel aan de-gerd,
heidensche afgoden te offeren , werd hij
in 958 door eene bende krijgslieden gegrepen , en veroordeeld om , als een vijand der Goden en een verleider des
volks , onthoofd te worden. Men voerde
hem uit het paleis van den proconsul
SEXTUS naar een naburig veld , alwaar hij,
in het bijzijn van duizenden aanschou-vers , met groote gelatenheid zijne straf
onderging. Zijne schriften zijn menigvuldig en belangrijk , als bevattende hoogst
^vetenswaardige berigten omtrent den toestand der eerste kerk. Onder de beste
uitgaven zijner werken , telt men die der
Opera Omnia , dmsterdam , 1700 , als
Parijs , in fol. , 1726. ,-medivan
Waarin men tevens het leven en martelaarschap van CYPRIANUS aantreft
CY R IL L , de apostel der Slaven , in
de negende eeuw , heette oorspronkelijk
CoNSTANTINUS , en verwierf zich , door zijne
veelzijdige kundigheden den bijnaam van
den wijsgeer. Hij was geboortig van Thessalonica , eri werd priester. Onder den
Byzantijnschen keizer MICIIAEL III ging hij
naar de Chasaren aan de Kaspische zee,
vaar hij vele bekeerlingen maakte, onder
welke zelfs de Khan behoorde. Hij ver
vervolgens niet zijnen broeder-kondige
METHOD het Evangelie aan de Bulgaren ,
Morav iërs en Bohemers , en was de uit
Slavonisch alphabet. Hij-vinderaht
stierf te Rome in 868. Men heeft van
hem ecnige zedelijke fabelen en eenige
Nverken over de Slavonische taal. Ook
voltooide hij met behulp zijner tal=
rijke leerlingen de overzetting der heilige
Schriften.
.

(Conversations-Lexicon ; Dictionary of

Biography).
I (Kv'eoq) , stichter der Perzische alleenheerschappij , begon omstreeks
559 v. c. te regeren. Zelfs ten tijde van
HER ODOTUS was de geschiedenis van CYRUS
zóó- verduisterd door volksverhalen , dat
de waarheid niet van het verdichte kon
onderscheiden worden. Zijn oorspronkelijke
naam schijnt , volgens STRABO , AGRADATOS
geweest te zijn. Het woord CYRUS , zegt
men , beteekende de zon , en deze naam
heeft hij waarschijnlijk aangenomen , toen
hij koning werd . CYRUS was de zoon van
CA MBYSES , een' Perziaan , en MANDANA ,
dochter van ASTYAGES , koning van Medië ,
om welke reden hij door de godspraak
een muilezel genoemd werd. ASTYAGES gedroon:d hebbende , dat de zoon zijner
dochter den troon van lIiedië zou overweldigen , beval dat CYRUS , bij zijne geCYRUS

hoorte,

gedood zonde worden. HARPAGUS,

een voornaam persoon aan het hof des
konings', werd met de uitvoering daarvan
belast ; doch aarzelende dit wreed bevel
te gehoorzamen , gaf hij het kind aan
's konings herder , om het ter dood te
brengen. De vrouw van den herder , die
juist van een dood kind was bevallen , overreedde haren man , om het koninklijk kind
te sparen ; hun eigen kind werd nu te
vondeling gelegd , en CYRUS onder hun
dak opgevoed. Reeds onder zijne jeugdige
speelmakkers verried CYRUS zijne zucht om
bevelen te geven , en gehoorzaamd te
worden. Met elkander spelende, verkozen
de knapen hem op zekeren dag tot hunnen koning , en de gestrengheid waarmede
hij bij deze gelegenheid zijne bevelen deed
nakomen , gaf aanleiding dat hij voor AsIrYAGES werd gebragt , die in de gelaats
trekken van den stoutmoedigen knaap zijne
eigene gelijkenis herkende , en bevond dat
de geboorte zijns kleinzoons met den ouderdom van CYRUS overeenstemde. De
omstandigheden zijner zonderlinge bewa
ring werden nu openbaar , en ASTYAGES
zond CYRUS naar zijne wezenlijke ouders.
ASTYAGES was minder vertoornd op den
herder dan op HARPAGUS , op wier hij zich
wreekte door zijnen zoon te vermoorden;
eenige ligchaamsdeelen des jongelings werden , als spijze toebereid , bij het avond-.
maal des konings aan HARPAGUS voorgezet,
en vervolgens het hoofd , de handen en
voeten , onder de beleedigendste uitdruk
aan den ongelukkigen vader ver--kinge,
toond . HARPAGUS zweeg , doch zon op
wraak , en zette CYRUS tegen ASTYAGES op .
CYRU S wist de Perzen tot eenen opstand
tegen de Meden te bewegen , en onttroonde ASTYAGES , 560 v. C. Vervolgens belegerde en bemagtigde hij Sardis , en nam
CROESUS gevangen , 546 v. c. Nu ging
CYRUS op Babylon los , waarvan hij in 538
v. C. meester werd , door den stroom
des Euphraats af te leiden , zoo dat hij
zijn leger droogvoets door de rivier in de
stad bragt. Eindelijk voerde hij de wapenen tegen de Massageten , en werd door
hunne koningin TOMYRIS verslagen (529
v. e ). Zij hieuw heul het hoofd af, en
stak het in een' lederen zak vol menschenbloed , zeggende : « Schoon ik nog leef en
« u heb overwonnen , hebt gij mij echter
« ongelukkig gemaakt door mij van mijnen
zoon te berooven ; doch ik zal u , gelijk
ik gedreigd heb , met bloed verzadigen. »
CYRUS had negen en twintig jaren geregeerd. Dit is het verhaal van HERODOTUS
hetwelk met weinige veranderingen door
JUSTIN is nageschreven. Het werk vary XENOPIIbN , over de opvoeding van CYRUS , is
eerder een historische r oman dan Bene
,
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geschiedenis , zoodat men zich minder op
zijn verhaal kan verlaten dan op dat van
IIERODOTUS. De faam van cYRUS schijnt
tot aan den val des Perzischen rijks te
hebben voortgeduurd ; hij werd door zijne
landgenooten als hun grootste held beschouwd ; zelfs vindt men in de jaarboeken van het hedendaagsche Perzië nog
zijnen roem vermeld. De Perzen gaven
hein den naam van vader , terwijl zij zij nen zoon CAMBYSES dwingeland noemden.
De inneming van Babylon door cYRUS is
een punt waar de gewijde geschiedenis het
eerst met de ongewijde in aanraking komt.
CYRUS liet twee zonen na , CAMBYSES , die
hein op den troon opvolgde , en SMERDIS ,
op bevel van CAMBYSES ter dood gebragt.
(IIERODOTUS ; KENOPIION ; CTESIAS ; CLINTON,

Fast. Ilel. ;
cienne).

ROLLIN ,

Histoire an-

CZERNY , GEORGE) , eigenlijk
DJORDJE Of GEORGE de

KARA-

Zwarte , zoo geheeten

van wege zijn donker uitzigt , een dapper
aanvoerder der Serviërs in hunnen strijd
voor de vrijheid , werd in 1770 , in de
nabijheid van Belgrado, geboren. Uit haat
tegen de onderdrukkers zijns vaderlands,
versloeg hij, reeds als jongeling, eenen
Muzelman, en vlugtte naar Oostenrijk , alwaar hij in krijgsdienst trad. Tot onderofficier opgeklommen , geraakte hij in onmin met zijnen kapitein , dien hij in de
hitte van den twist overhoop stak. Hierop
naar Servië ontkomen , leefde hij op zijn
landgoed in het dorp Rainornilca , niet ver
van Belgrado. Door zijn niet onaanzienlijk
vermogen aangelokt , plunderden eenige
Janitzaren , in Augustus 1801, zijne woning. Nu stelde CZERNY zich aan het hoofd
eener gewapende bende, welke van dag
tot dag aangroeide. Ook beklaagde hij
zich bij den Sultan over de mishandeling
der Janitzaren , die zelfs de bevelen van
-hunnen opperheer verachtten , en gaf voor
dat de wapening der Serviërs alleen het
gevolg was van de laaghartige geweldenarijën , waaraan zijne landgenooten bloot
stonden. Onder begunstiging der Porte
-beliep zijn leger weldra 30,000 man , en
nu eischte hij van den Grooten Heer , dat

DICIER , (ANDRÉ) , werd den 6 April
651 te Castres geboren , en studeerde te
.Saumur onder den grooten taal- en geschiedkundigen TANNEGUY LE FEvaE, wiens
dochter ANNE hij in 1683 huwde. De beide
echtgenooten verwierven zich een' roemvollen naam onder de geleerden der ze-

I
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Servië onder een Grieksch opperhoofd tot
een zelfstandig vorstendom zou verheven
worden. En toen zulks niet geschiedde,
viel hij de Turken aan , en bemagtigde,
in December 1804 , de vesting Schabaz ,
sloot Belgrado in , en versloeg , in den
aanvang des jaars •1806 , de aanrukkende
Turken aan de Drina en 111orawa. Door
Rusland ondersteund , bemagtigde hij in
December 1806 Belgrado. Na het sluiten
van den wapenstilstand te Slobosje, den
8 Julij 1808 , werd hij door het volk tot
opperhoofd verkozen , door de Porte
als vorst van Servië erkend , en door
keizer ALEXANDER tot luitenant-generaal
in Russische dienst benoemd. Onder bescherming van Rusland ging alles voor
doch toen Rusland door Frankrijk-spoedig;
werd bedreigd, en Servië op geenen bij
te hopen , hernieuwden de-standh
Turken den krijg. Met groote verbittering
en vertwijfeling werd er gestreden , tot
dat de Serviërs onder de overmagt bezweken. CZERNY ontkwam naar Rusland,
en onthield zich oenigen tijd in Oostenrijk.
Middelerwijl was de Servische natie op
nieuw opgestaan , en had , onder aanvoering van AIILOSCII OBRENOWITZ , hare vrijheid bevochten. In de maand Julij 1817
waagde het CZERNY naar Servië terug te
keeren. Vorst MILOSCU in hem een' gevaarlijken mededinger ziende , liet hem
door zijne eigene landgenooten vermoorden. Zijn tweede zoon, ALEXANDER KARA '
DJORDJEWITZ , geboren in 1806 , die in
Rusland werd opgevoed , en later aldaar
in dienst trad , kwam eerst na den val
van vorst 1111LOSCH weder in zijn vaderland
terug , en werd toen adjudant van vorst
MICHAËL. Na de verdrijving van het geslacht oBRENOwITZ , sloeg de natie het oog
op den zoon van den eersten bevrijder
van ,Servié , en verhief dien in September
1842 tot haren vorst ; doch wijl Rusland
bedenkingen hiertegen inbragt , werd deze
keus in 1843 op nieuw bevestigd.
-

(Dictionary of Biography ; Woordenboek
der Zainenleving ; ConversationsLexicon).

ventiende eeuw. Zij vestigden zich in
1672 te Parijs , en werden met andere
letterkundigen door den hertog van Montausier uitgenoodigd , om ten behoeve van
den Daufijn eerre reeks van oude klassieke
schrijvers te verklaren , welke de bekende
verzameling Ad usum Delphini uitmaken.
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DAENDELS.

De commentariën vare Madame DACIER overtreffen die van haren echtgenoot verre in
waarde. Zij bezorgde eene uitgave van
Callimaehus , Florus , Aurelius Victor , Eutropius , en de Dictys Cretensis, die allen
menigmaal met aanteekeningen zijn herdrukt. Ook leverde zij Fransche vertalingen van den Amphitryon , Rudens en
Lepidicus van PLAUTUS , met eene goede
voorrede , alsmede van de blijspelen van
TEREAITIUS, van den Plutus en de Wolken
van ARISTOPHANES , alsook van ANACREON en
SAPPHO. Nog vertaalde zij in proza de Ilias
en den Odysseu$, met eene voorrede en
aanteekeningen. Hierover geraakte zij in
Benen pennestrijd met LA MOTTE , die met
minachting van HOMERUS had gesproken.
Madame DACIER schreef in 1714 , Considérations sur la cause de la corruption du
gout , waarin zij HOMERUS met zooveel
kracht en vuur verdedigt , dat zij. zelfs
wel eens in het belagchelijke valt. Men
moet het tot hare eer niet verzwijgen ,
dat zij , in weerwil van haren letterarbeid,
hare huisselijke pligten als vrouw en moeder getrouw vervulde. Zij was edelmoedig
en medelijdend jegens de armen. Behalve
de opgenoemde werken , schreef zij ook
aanteekeningen op de Heilige Schrift , maar
weigerde volstandig dezelve in 't licht te
geven , zeggende : « PAULUS wil dat de
« vrouwen in de vergadering zullen zwijK gen. » Zij stierf in 1720 , en haar echtgenoot den 18 September 1722. Deze
laatste vertaalde insgelijks in bet Fransch
de werken van HIPPOCRATES , den Oedipus
en Electra van SOPHOCLES , de Poetica van
ARISTOTELES en de Levens van PLUTARCHUS,
welke laatste vertaling voor die van AMYOT
onderdoet ; ook vertaalde bij HORATIUS ,
doch deze overzetting heeft evenmin als
de aanteekeningen eenige verdienste. De
.Bibliothèque des anciens philosophes, 9 deelen , 12mo , werd onder DACIER'S naam
uitgegeven , doch bij heeft daartoe alleen
PLATO's Zamenspraken en het Handboek
van EPICTETUS geleverd. DACIER was lid
van de academie der inschriften , en secretaris der Fransche academie. LODEWIJK XIV schonk hem eene jaarwedde van
2000 Franken.
(LA HARPE , Cours de littérature) .
DAENDELS, (HERMAN WILLEN) , een
kundig en moedig krijgsman , werd den
21 October 1762 geboren te Hattem , alwaar zijn vader burgemeester was. De
veranderingen in de zaken des lands en
de inval der Pruissen in Holland , in 1787,
noodzaakten hem naar Frankrijk te vlugten , alwaar hij met vele andere uitgewekene Nederlanders een gastvrij onthaal
genoot. Hij vestigde zich beurtelings te

St. Winoxbergen en Duinkerken , alwaar
hij handel dreef ; maar meerder lust heb
voor de krijgsdienst , voegde hij,-bend
zich , in 1793 , met verscheidene uitgewekene landgenooten , bij het legioen
vreemdelingen. Hij diende in het leger
van den generaal DUMOURIER als kolonel,
en onderscheidde zich in het gevecht van,
Meenen , waar hij groot gevaar liep gevangen genomen te worden. Tot den rang
van brigade-generaal opgeklommen , woonde hij , onder PICHEGRU , in 1794 , den
veldtogt bij tegen de Nederlanden. Hij
droeg veel tot de inneming van Kort
bij , en den 10 , 11 en 12 Mei tot-rijk
de overwinningen van Doornik , Kortrijk
en Ingelmunsier. Na verscheidene vruch-telooze pogingen , bemagtigde hij den Bonameler -waard en het fort St. Andries ,
vervolgde den vijand tot over de Waal,
ontnam hem zestig stukken geschut, en.
maakte vele gevangenen. Den 20 Junij
I795 trad hij als luitenant-generaal ia
dienst der Bataafsche republiek , en werd
weldra tot generaal en chef benoemd. De
zegepralende partij hare magt misbruiken-de , keurde DAENDELS zulks openlijk af. In
tijds verwittigd , dat men hem in hechtenis wilde nemen , vertrok hij naar Pars
en vervoegde zich bij het uitvoerend bewind. Hier schilderde hij met levendige
kleuren de gevaren af , waarmede de Bataafsche republiek bedreigd werd , en had
het geluk , dat zijne zienswijze als gegrond.
werd beschouwd. Men magtigde hem, om
eene nieuwe omwenteling te bewerken..
Met dit oogmerk begaf hij zich heimelijk
naar 's Hage, en na zich met de hoofden
der gemagtigde partij verstaan te hebben ,
gelukte het hem den 12 Junij 1798 , zonder bloedstorting , het gezag van het beruchte vijfmanschap omver te werpen, en
eene nieuwe orde van zaken in te voeren. Toen in 1799 de Engelschen en,
Russen in Noord-Holland waren geland,
-betwistte hij hun met eene zeer geringe
magt voet voor voet den voortgang , tot
dat de generaal BRUNE hem te hulp kwam.
Na den slag bij Bergen moesten de Engelschen zich weder inschepen. In 1803 nam
DAENDELS zijn ontslag , omdat men hem
scheen te wantrouwen , en hield zich toen
onledig met het ontginnen en bebouwen
van heidegronden in den omtrek zijner
geboortestad. Zijn levendige en werkzame
aard liet echter niet toe , dat hij in het
stille landleven behagen vond. Koning
LODEWIJK NAPOLEON aan den oorlog van
Frankrijk tegen Duitschland moetende deel
bood DAENDELS dien vorst zijne-nem,
diensten aan , en werd terstond tot divisic- generaal benoemd. hij woonde den
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veldtogt tegen Pruissen bij , vermeesterde te Londen verschenen , alsmede de luitein de maand October Oost-Vriesland , ves- nant-gouverneur Sir THOMAS STAMFORD RAFtigde zijn hoofdkwartier te Embden , en FLES in het hoogst belangrijk werk The
werd vervolgens tot gouverneur-generaal History of Java , twee deelen , 4to., naar
van Munster aangesteld. Den 2 1 Decem- welke werken wij alzoo verwijzen.
(Biographic du royaume des Pays-Bas).
ber deszelfden jaars , benoemde hem de
DAGOBEKT I , zoon van CLOTARIUS II,
koning tot generaal der ruiterij , en in de
maand Februarij 1807 tot maarschalk , volgde hem in 628 in de Frankische mogouverneur-generaal der Nederlandsche be- narchie op. Hij voerde niet ongelukkig
zittingen in de Oost-Indiën , alsmede tot oorlog tegen onderscheidene volken. Toen
grootkruis van de koninklijke orde der Unie. de Bulgaren voor de Hunnen vlugtten , en
Hij bestierde onze bezittingen gedurende eene schuilplaats zochten in Austrasië, bede jaren 1808-1811. Het is niet te ont- loofde DAGOBERT hun bescherming. Doch
kennen , dat hij aldaar , in onderscheidene weldra vreezende , dat deze gasten hem te
opzigten , vele verbeteringen invoerde , magtig zouden worden , gaf hij bevel , om
schoon men hem onderscheidene daden hen allen des nachts te vermoorden ; tien
van gestrengheid en willekeur ten laste duizend huisgezinnen werden over de kling
legt. Hoe het ook zij , DAENDELS gaf na gejaagd. DAGOBERT was wreed en losbanzijne terugkomst in het vaderland , te zij- dig , gelijk al de overige Merovingische
ner verdediging , een' Staat der Neder- koningen, en echter wordt hij in de oude
landsche 0. I. Bezittingen van 1808 tot balladen en kronijken le bon roi DAGOBERT
1811, 4 deelen , fol., in 't licht. NAPOLEON, geheeten. Hij gaf den Franken wetten,
zijn verslag gunstig ontvangen hebbende, moedigde den handel aan , en trad te
plaatste DAENDELS bij het leger , dat in dien einde in onderhandeling met de
1812 tegen Rusland oprukte. Na de ram- Grieksche keizers. Ook koos hij Parijs
pen van dezen voor de Franschen zoo tot zijne vaste verblijfplaats. De weelde
noodlottigen veldtogt , werd hij benoemd en pracht van zijn hof worden door de
tot gouverneur van Modlin , hetwelk hij kronijkschrijvers hoog verheven. ELIGIUS of
moedig verdedigde , en slechts na een ST. ELOI , een schrander goudsmid dier
langdurig beleg en in den uitersten nood eeuw, werd zijn schatmeester , vertrouwde
overgaf. In de maand Maart 1814 kwam staatsdienaar en bisschop van Noyon. DADAENDELS in liet vaderland terug, en bood GCBERT stierf in 638 , slechts zes en dertig
koning WILLEM I zijne diensten aan ; doch jaren oud , en liet twee zonen na , SIEGzij werden een- en andermaal afgewezen , BERT II , die hem in ,4ustrasië opvolgde,
zelfs in 1815 , tijdens de landing van NA- en CLOVIS II , die koning werd van BourPOLEON. In weerwil dezer terugstooting gondië en Neustrie.
(HENSCHENIUS, Historical dissertation on
het vaderland willende dienen , wendde hij
the three DAGOBERTS , lto. , 1653).
zich tot den hertog VAN WELLINGTON , om
onder hem als vrijwilliger te dienen , maar DALAYRAC , (NICOLAS) , een beroemd
dit grootmoedig aanbod bleef onbeantwoord. Fransch componist , werd den 13 Junij
Eindelijk benoemde hem de koning tot 1753 te Murot , in Languedoc , geboren.
gouverneur van de kust van Guinea , wer- Hij studeerde aanvankelijk in de regtsgewaarts hij zich in de maand October des- leerdheid , doch bezocht liever den schouwzeifden jaars begaf. Hij bevredigde aldaar burg dan de professoren. Nadat hij eenigen
twee naburige volksstammen , die elkander tijd onder de gardes van den graaf van
beoorloogden , om gevangenen te bekomen Artois had gediend , kreeg hij in 1774 te
voor den slavenhandel , welken hij in deze Parijs kennis aan GRÉTRY , wiens zangvolkplanting geheel afschafte. DAENDELS stukken hem hadden bekoord. Hij oefende
spande alle krachten in om de teelt van zich nu in de harmonie onder LANGLÉ ,
koffij , indigo , suiker , cacao , rijst , enz. en beproefde weldra zelf zijne krachten.
aan te moedigen. Zijne katoen -plan- In een tijdvak van acht en twintig jaren
taadje scheen eene goede uitkomst te be- componeerde DALAYRAC 56 zangspelen , uitloven , toen hij in 1818 , in den ouderdom muntende door naïviteit , beyalligheid en
van negen en veertig jaren , overleed. teeder gevoel. Vele dezer opera's zijn in
DAENDELS heeft zijnen naam als gouverneur - het Nederduitsch vertaald , en vonden hier
generaal van het eiland Java en andere veel bijval. Onder deze telt men inzonNederlandsche bezittingen beroemd ge- derheid Adolf en Clara , of de beide gemaakt. Engelsche schrijvers hebben met vangenen ; de Kleine Savoyaards; Azemia,
lof van hem gesproken , vooral WILLIAM of de wilden; Maison a vendre en andeTHORN , generaal-adjudant van den Engel- ren. DALAYSAC overleed in de maand
schen gouverneur , in zijn werk getiteld : November 1809.
(NIEUwENIIuIS , Woordenboek van kunsten
Memoir of the conquest of Java , in 1815
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DALGARNO—DALRYMPLE.

en wetenschappen; Woordenboek der
zanienleving).
DALGARNO , (GEORGE), een Schotsch
schrijver, wiens verdiensten door zijne
tijdgenooten en den nakomeling bijkans
geheel zijn voorbijgezien. Ilij werd in
of vóór het jaar 1627 te Old Aberdeen
geboren. Gedurende bijkans dertig jaren
stond hij aan het hoofd eener bloeijende
taal- school te Oxford , en schreef Didascalocophus of den onderwijzer van doofstommen , en stierf aan de koorts den 28
Augustus 1687 , zestig jaren oud. Behalve
het bovengenoemde werk schreef hij een
boek, getiteld : Ars signorurn vulgo character universalis et lingua philosophica ,
London , 1661. Zijn doel hiermede was
om eene algemeene teekentaal uit te vin
Hij geeft te dien einde eene rang--den.
schikking van denkbeelden , alsmede eene
reeks van teekens of karakters voor deze
verdeeling_ in klassen , zoodat elk denkbeeld door een eigenaardig teeken wordt
aangeduid , zonder tot eenige woorden
toevlugt te nemen. In zijn Didascalocophus ontwikkelt hij heldere denkbeelden
over het onderwijs van doofstommen. Hoe
verstandig is het volgende : « Zoodra uw
« leerling de moeijelijkheid te boven is
« van de letters te kennen en te schrij« ven , volg den weg der kinderkamer.
« Laat nut en vermaak , verscheidenheid
« en noodzakelijkheid hem uitlokken en
« aansporen , inzonderheid zoo hij jong of
« speelsch is. Gij moet bij het onderwijs
« niet al te taalkundig_ te werk gaan , tot
C dat gij merkt , dat zijne bekwaamheid
« zulks kan verdragen ;' gij moet niet met
hem handelen als met schoolknapen , die
«dikwijls gestraft worden , omdat zij niet
« leeren wat hun verstand nog te boven
«gaat. Het is genoeg als hij. het voorgestelde woord of de spreuk verstaat,
« zonder elk woord of lettergreep te out.
« leden ; want dit is al het gebruik , dat
« niet alleen kinderen , maar zelfs ongeletterde volwassenen van de taal maken. » Het eerste band-alphabet , dat in
Engeland werd bekend gemaakt , was dat
van DALGARNO , de schranderste schrijver
over het onderwijs der doofstommen na
BULWER. Hetzelve verscheen in 1680. Wijl
men daarvan slechts zelden een exemplaar
ontmoet , zullen wij hier zijn hand-alphabet opgeven. « Na lang zoeken en menigvuldige veranderingen , » zegt hij , « heb
« ik mij eindelijk bepaald bij een vinger« of band-alphabet , zoo als dit mij het
« geschiktste voorkwam ; want ik geloof,
,« dat het niet aanmerkelijk verbeterd kan
« worden , hetzij door mij zelven of door
« anderen , zonder er een werk van te

« maken , dat te veel Inspanning kost.

« De schets (dunkt mij) is zoo duidelijk en
« klaar , dat zij niet veel verklaring noo« dig heeft , ten minste voor de enkele
« letters , welke zoo duidelijk zijn door
«hare plaatsing , als de vorm van de bint nenzijde der hand zulks slechts gedoogt.
« De regels, welke men heeft in acht te
« nemen , zijn niet meer dan twee. 1. Raak

« de plaatsen der klinkleiters aan met een
« tikje van den voorsten vinger der reg« terhand. 2. Wijs de medeklinkers met
« den duim der regterhand aan.
Dit was waarschijnlijk het vinger -alphabet , waarvan het tegenwoordige alphabet
voor twee handen is afgeleid. Het alphabet
voor ééne hand is in Spanje uitgevonden',
en het eerst in het werk van BONET bekend gemaakt.
(ANTHONY- à -wooD's Athenae Oxoniensis).
DALIN , (OLAUS VON) , een Zweed,
werd in 1708 te Winberga , in Halland ,
geboren. Hij wordt de vader der Zweed
Onder zijne fraai -schepoëzygtn.
gedichten telt men de Vrijheid van-ste
Zweden ; het treurspel Brunhilda en vele
andere stukken van minderen omvang.
Ook is hij schrijver van den Zweedschen
Argus, eene navolging van den Spectator,
alsmede van eene Algemeene geschiedenis
van Zweden (Suea Bikes historia) , 3 deelen , 1777. Hij overleed als rijks- historieschrijver en hofkánselier in het jaar 1763.
Koningin ULUICA ELEONORA heeft te zijner
gedachtenis een fraai mausoleum opgerigt.
De beste uitgave zijner dichtkundige werken (poetiska Arbeten) beslaat 2 deden,
Stokholm 1783.
(Dictionary of Biography).
DALRYMPLE, (ALEXANDER)

, een be-

DAi^ AS--DAMIENS.
roemd hydrographist (waterbeschrijver) ,
werd den 24 Julij 1737 te New Hailes ,
bij Edinburg geboren , en was de zevende
zoon van een gezin van zestien kinderen ,
die hij allen overleefde. Hij ontving bij
geen onderwijs , gedeeltelijk wegens-kans
de onrust der tijden , anderdeels uit hoofde
van den vroegtijdigen dood zijns vaders.
Op den ouderdom van naauwelijks zestien
jaren , vertrok hij als schrijver in dienst
der Oostindische Compagnie. Op zijne
veelvuldige reizen door den Indischen ,4rchipel vervaardigde hij onderscheidene naauwkeurige kaarten , en keerde in 1765 naar
Engeland terug. Volgens de inzigten van
DALRYMPLE werd COOK belast zijne ontdekkingsreizen aan te vangen. In 1775 vertrok DALRYMPLE andermaal in dienst der
compagnie als raadsheer naar de Oost-Indiën ; doch reeds twee jaren later werd
hij met anderen terug geroepen , om zich
voor het algemeene hof te verantwoorden.
Het blijkt echter niet dat er eenig onder
heeft plaats gehad. Integendeel , in-zoek
1779 werd hij tot hydrographist van de
Oostindische Compagnie benoemd ; en toen
in 1795 de admiraliteit eindelijk ook een dergelijk ambt daarstelde , werd hetzelve mede
aan DALRYMPLE opgedragen. Deze betrek king bekleedde hij tot 1808. In Mei van
dat jaar drong de admiraliteit er op aan ,
dat hij , uit hoofde van vergevorderden
ouderdom en verzwakte gezondheid zijn
ontslag zoude vragen. Hij weigerde dit
volstandig , schoon zijne geestvermogens
zoodanig waren verminderd , dat hij moei jelijk eenige bezigheid meer kon verrigten.
Hierop werd hij voor zijne goede diensten
bedankt ; dit schokte hem echter zóó geweldig , dat hij den 19 der volgende
maand , in den ouderdom van een en
zeventig jaren overleed. Zijne werken beloopen omtrent zestig in getal , waarvan
vele ongetwijfeld eene blijvende waarde

hebben DALRYMPLE zelf heeft in de European Magazine , voor de maanden No.

opvoeder gegeven. Omstreeks het jaar 128
schreef DAMASCENUS onderscheidene vertoogen
tegen de beeldenstormers , welke door kcizer LEO den Isauriër werden begunstigd.
LEO , hierover in gramschap ontstoken ,
schreef (volgens de legende) eersen verzonnen brief, waarin DAMASCENUS hand
kunstig werd nagebootst , en die het voor komen had door JOANNES aan LEO te zijn
toegezonden. Deze brief liet LEO den kalif
in handen spelen , die hierop JOANNES tot
het verlies zijner regterliand veroordeelde.
Deze hand werd hem afgekapt , doch door
een wonder kreeg hij haar terug. Omtrent
dezen tijd verliet JOANNES het hof van den
kalif , en begaf zich naar het klooster van
St. Saba , in de nabijheid van Jeruzalem ,
waar hij het overige zijns levens in onthouding en het verrigten van vrome werken doorbragt. Zijne talrijke wijsgeerige
en godgeleerde schriften behooren tot de
beste zijner eeuw. Men gaf hem zelfs,
uit hoofde zijner welsprekendheid , den
naam van Chrysorrhoas of Guldenstroom.
Zijne voornaamste werken werden uitgegeven door LEQUIEN , Opera J. DAMASCENI ,
Parijs en Venetië , 1748 , twee deelen
folio , waarin men breedvoerige berigten
omtrent hem kan vinden.
DAAIER, (ANNE SEYMOUR), het eenige

kind van den Britschen veldmaarschalk
CONWAY , werd in 1748 geboren. Reeds
als kind was de letterkunde hare geliefdste uitspanning ; zij maakte daarin groote
vorderingen. Op zekeren dag toevallig met
IIUME over sommige pleisterbeelden in
gesprek geraakt , vestigde zij van toen af
hare aandacht op de beeldhouwkunst , en
liet zich onderwijzen door CERACCIHI en BACON. Ten einde zich verder in deze moei
kunst te volmaken , deed zij eene-jelik
reis naar Italië. Ook was zij Bene groote
liefhebster van den schouwburg , en trad
menigmaal , uit liefde voor de kunst , als
tooneelspeelster op. Zij stierf den 28 Mei
1808. De voortbrengselen van haren beitel
zijn talrijk , en doen haar talent eer aan.
Onder hare kunstwerken behoort het
borstbeeld van NELSON , in Guildhall , '-c .Y
de twee kolossale koppen op de Henley.

vember en December 1802 , eene volledige lijst zijner werken gegeven , vergezeld
gaande van eene belangrijke bijlage , naar
welke wij verwijzen , om zijne verdienste
nader te leeren kennen.
brug.
DAMASCENUS , (JOANNES) ,

een der

uitstekendste schrijvers der Oostersche Kerk
in de achtste eeuw , werd tegen het einde
der zevende of het begin der achtste
eeuw van onze jaartelling geboren. Zijn
vader SERGIUS , een vermogend Christen
van Syrië was raadsheer van den Kalif,
en na zijnen dood volgde hij hem in dezelfde waardigheid op. Zijn vader had
hem Genen monnik , cosMAS geheeten ,
dien hij uit de slavernij had verlost , tot
,
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(Dictionary of Biography).

DAMIENS, (ROBERT FRAN ( OIS), werd

in 1715 in een dorp van Artois geboren,
waar zijn vader eene kleine boerderij had.
Hij trad in krijgsdienst , welke hij bij den
vrede verliet , en ging naar Parijs als
huisknecht , eerst in het collegie der Jezulten , en naderhand bij onderscheidene
familiën , wordende bij herhaling om zijn
slecht gedrag weggejaagd. Zoodra bij nu
buiten dienst was , ging lij gewoonlijk
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DAMPIER.

naar het paleis van justitie, toenmaals het
rendez-vous der Jansenisten. Frankrijk
verkeerde destijds in onrust door Benen
onophoudelijken twist over de bulle Uni genitus. Het parlement van Parijs keurde
de bulle af. Het hof en de bisschoppen
daarentegen vielen het parlement hierover
aan ; verscheidene leden werden in den
kerker geworpen. De aartsbisschop van
Parijs weigerde de sakramenten aan al
degenen , die van Jansenismus werden
verdacht , en zich tegen de bulle aankantten. Het parlement vaardigde besluiten
uit , om de plaatselijke geestelijkheid te
noodzaken de sakramenten toe te dienen.
De koning verbrak deze besluiten. Er ontstond eene algemeene verontwaardiging
tegen den aartsbisschop , de ministers en
den koning. Frankrijk werd met eenen
bloedigen burgeroorlog bedreigd. DAMIENS
verbitterd op den aartsbisschop , wijl aan
honderden personen de sakramenten werden geweigerd , en zich verbeeldende , dat
bij , door den koning te vermoorden of
ten minste te wonden , oorzaak kon moorden van een ander regerings-stelsel en
den val van den aartsbisschop en zijne
partij , begaf hij zich te dien einde naar
Versailles. Den 5 Januarij 1757 , om
vijf ure in den namiddag , wilde-strek
LODEWIJK in zijn rijtuig stappen , toen hij
door DAMIENS in de regterzijde met een
mes werd gewond. Het was eene ligte
wond , zoodat de koning binnen weinige
dagen geheel herstelde. Het verdient tevens opmerking , dat bet mes twee lemmetten had , van welke DAMIENS het kortste gebruikte, hetgeen schijnt te bevestigen
wat hij bij zijne ondervraging te kennen
gaf , dat hij geenszins bet oogmerk had
den koning te dooden , maar hem slechts
schrik aan te jagen , en eene waarschuwing te geven. DAMIENS trachtte niet te
ontsnappen , doch werd gevat , onderzocht
en op de pijnbank gelegd. Vervolgens
bragt men hem over naar Parijs , en verwees heng naar de grande chambre van
het parlement , aan welke de koning een'
brief schreef , dat hij eene schitterende
voldoening eischte. IIAMIENS Nerd als koningsmoorder veroordeeld, om levend door
vier paarden van een gescheurd te worden. Dit vonnis werd den 28 Maart 1757,
op de Place de Gréve voltrokken. Alvorens ter dood gebragt te worden , werd
hij , gedurende anderhalf uur, op de strafplaats met gloeijende tangen , gesmolten
lood en andere afschuwelijke middelen
gefolterd. Alle vensters en daken van de
huizen in den omtrek waren opgevuld
met toeschouwers , mannen en vrouwen ,
ja zelfs de aanzienlijkste dames. Het was

de onteerendste strafoefening , welk ooit
in een beschaafd land heeft plaats gehad.
Zijne misdaad was uit een verzwakt en
verward hoofd voortgesproten .
(Histoire du parlement de Paria, 8vo. ,
1769).,

een beroemd
Engelsch zeereiziger , werd in 1652 te
East-Coker , in het graafschap Somerset,
geboren. Hij ging vroegtijdig naar zee ,
diende onder Sir EDWARD SPRAGGE , in
1673 , in den oorlog tegen de Nederlantders , en werd vervolgens directeur eener
plantaadje op Jamaica. Van daar begaf
hij zich naar de Baai van Campeche met
andere houtkappers., en vertoefde daar
verscheidene jaren. Hij hield een dagboek
van zijne ontmoetingen en waarnemingen
aan die kust , welke naderhand in 't licht
zijn gegeven onder den titel van Voyages
to the Bay of Campeachy , Londen 179,
met eene verhandeling over de winden en
watergetijën. DAHFlER was daarenboven
een ondernemend zeeman , en beschouwde
de zeevaart als eene wetenschap. In 1679
voegde bij zich bij eenige Boucaniers
(Amerikaansche vrijbuiters) , met welke hij
de landengte van Panama overtrok , en
in cano's en andere kleine vaartuigen , in
de Groote Stille Zuid-Zee jagt maakte op
Spaansche schepen , waardoor zij eenen
aanzienlijken buit bekwamen. In 1684
zeilde DAMPIER met eene andere expeditie van Virginië, welke om Kaap Hoorn
zeilde , en langs de kusten van Chili ,
Peru en Mexico kruiste , den Spanjaarden
groote schade toebrengende. Van de kust
van Mexico wendde hij den steven naar
de Oost - Indiën , deed Nieuw- holland aan ,
en na menigvuldige ontmoetingen in de
Indische zeeën , landde DAMPIER te Bencoelen , van waar hij zich in 1691 naar
Engeland begaf. Kort daarna verscheen
zijne reis rondom de wereld (Voyage round
the world) in het licht , een hoogst belangrijk verbaal , hetwelk de algemeene
oplettendheid tot zich trok. Zijne talenten bekend wordende , werd hij benoemd
tot bevelhebber eener oorlogssloep in koninklijke dienst , om op eene ontdekkingsreis naar de Zuidelijke Zeeën uit te varen.
DAMPIER zeilde langs de west- en noord
kusten van Nieuw-Holland , nam-westlijk
de Shark's -Baai op, en gaf zijn' naam
aan eenen kleinen archipel , ten oosten
van de Noordwest-Kaap. Ook onderzocht
hij de kusten van Nieuw-Guinea , Nieuw
en Nieuw-Ierland , en gaf zijnen-Britanë
naam aan de straat , welke de beide eerste eilanden van elkander scheidt. Op
zijne terugreis leed hij schipbreuk bij het
eiland Ascension. Eindelijk keerde < hij in
DAMPIER , (WILLIAM) ,

,

DANCOURT-DAN ICAN.
3 701 naar Engeland terug , waar hij de
beschrijving dezer reis uitgaf. In 1707
schreef hij eene verdediging zijner reis in
de Stille Zuid-Zee met het schip St.
George , waarmede bij van Virginië was
gezeild en onderscheidene rooftogten had
gedaan. DAMPIER begaf zich weder naar
zee tot 1711 ; doch van de bijzonderheden der laatste jaren zijns levens is ons
weinig bekend. Hij behoort onder de
stoutste en ondernemendste der Engelsche
zeereizigers. Hij was niet onbedreven in
de kruidkunde , en bezat eene uitgebreide
kennis van vele zaken. De stijl zijner
reisbeschrijvingen is levendig , en draagt
het kenmerk der waarheid. Zijne reizen
werden gezamenlijk , in drie deden 8vo. ,
te Londen , 1697-1709 uitgegeven , en
in het Fransch en Nederduitsch overgebragt.
(Penny Cyclopcedia ; Woordenboek der
Zamenleving) .
DANCOQRT, (FLORENT CARTON), een
bekend tooneelschrijver en acteur , in den
tijd van LODEWIJK XIV , werd in 1661
geboren , en studeerde te Parijs onder
den Jezuit LARUE. Zijn leermeester meer
dan gewone talenten in hem ontdekkende,
spoorde lm aan , om zich aan den geestelijken stand te wijden , doch DANCOURT
verkoos zich op de regtsgeleerdheid toe te
leggen , en werd een bekwaam advocaat.
Kort daarna verliefde hij op de dochter
van den tooneelspeler LA THORILIÈRE , en
deze kennismaking bewoog hem zijn beroep als pleitbezorger vaarwel te zeggen ,
en op liet tooneel op te treden. liet
Mlle LA THORILIÈRE gehuwd zijnde , werd
hij acteur van den koning , en zelfs een
zijner grootste gunstelingen. Men verhaalt ,
dat koning LODEWIJK hem eens voor een'
gevaarlijken val behoedde , door hem eensklaps bij den schouder te grijpen ; en in
de dagen , toen deze anecdote in omloop
was, werd een koning die , (in welke
omstandigheid ook) , de hand uitstrekte
om een' onderdaan te helpen , aangezien
als een der goden der oudheid , die nederdaalde om eenen begunstigden held te
redden. Na acht en dertig jaren in 's konings dienst geweest te zijn , begaf hij
zich naar zijn landgoed te Berri , waar
hij het overschot zijns levens in vrome
oefeningen sleet , eenige psalmen en een
treurspel uit de gewijde geschiedenis schrijvende. Hij overleed in 1726 , nadat hij
voor zijne eigene grafstede had gezorgd.
DANCOURT liet twee dochters na , beide
tooneelspeelsters , en beide in twee aan
-zienljkfamë
gehuwd.
De werken van dezen schrijver beslaan
zes boekdeelen , en hebben in zijnen tijd
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veel opgang gemaakt. Het meerendeel
bestaat in kluchten uit het gemeene leven , waarvan hij getuige was geweest,
en die hij met de grootste getrouwheid,
op eene vermakelijke wijze , wist terug
te geven.
(LA HARDE , Cours de littérature).
DANDALO, (ENRICO) , een patriciër
van Venetië , die op ver gevorderden ouderdom , in 1192 , tot doge werd verkoren. In het jaar 1201 wendden zich de
Fransche kruisvaarders aan den senaat
van Venetië , om hulp op hunnen krijgstogt naar Palestina. DANDALO ondersteunde
met geestdrift hun verzoek, leende hun
geld , schepen en leeftogt , slechts bedingende , dat zij hem de stad Zara voor de
republiek zouden helpen veroveren. DANDALO , schoon oud en bijkans blind , begaf
zich aan boord van het admiraalsschip. De
kruisvaarders bemagtigden Zara ; en vervolgens door ALEXIUS , zoon van IZAAK ANGELUS , die van den troon van Konstantinopel was verdreven , om hulp aangezocht,
vergaten de Venetianen en Kruisvaarders
het Heilige Land , zeilden naar Konstantinopel , en veroverden het stormenderhand
in 1204. De oude DANDOLO, toen omtrent negentig jaren oud , was de ziel
van dezen krijgstogt ; bij den eersten aanval
in 1203 was hij een der eersten aan land
en op de vallen ; hij plantte den standaard van St. Marcus , en voltooide het
begonnen werk der overwinning. DANDOLO
weigerde de keizerlijke kroon , welke
de Kruisvaarders hem aanboden , maar
nam den titel aan van Despoot van Romanië. Hij stierf kort daarna , in 1205,
en werd in de St. Sophia -kerk begraven.
DANDOLO is een dergenen , die het meest
tot de ontwikkeling der Venetiaansche zeemagt hebben bijgedragen.
(Penny Cyclopaedia).
DANGEAU, (LOUIS COURCILLON DE),

een uitstekend Fransch geleerde der -zeventiende eeuw , in 1643 te Parijs geboren,
verstond bijkans alle gebruikelijke talen.
Hij was Protestant , maar liet zich door
BOSSUET tot de Roomsche Kerk overhalen.
Hij schreef een aantal uitlokkende leerboeken over onderscheidene wetenschap
geschiedenis bewerkte-pen.DFrasch
hij in den vorm van een ganzenbord. Elk
gansje werd door een' Franschen koning
en de andere figuren door eigenaardige
voorwerpen uit de Fransche geschiedenis
vervangen , terwijl de Fransche academie
zoo veel was als de pot. DANGEAU stierf
als abt van Fontaine Daniel en Clermont,
den 1 Januarij 1723 te Parijs.
(Woordenboek der Zamenleving).
DANICAN, (ANDRÉ) , meer bekend on-
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der den naam van PIIILIDOR , een beroemd
schaakspeler en goed componist , werd te
Parijs geboren. Hij bragt verscheidene jaren in Engeland door , alwaar hij in 1795
te Londen overleed. Het werk waardoor
hij zich algemeen heeft bekend gemaakt
is getiteld: Analyse du jeu d'échecs , 1749.

(Nouvelle Biographie classique).
, een der vier groote profeten
(JESAJA , JEREMIA , EZECHIEL , DANIEL) , was
uit het koninklijk bloed van Jude, en
werd als kind door NEBUCHADNEZAR naar
DANIEL

Babylon gevankelijk weggevoerd. NEBUCIIADNEZAR zorgde voor zijne opvoeding, ver anderde zijnen naam in eenen Chaldeeuwschen , en wel in dien van BALTHAZAR,
eene Babylonische godheid. Zijne kundig lieden en wijsheid deden hem de gunst
des konings winnen. Hij ontdekte de onschuld van SUZANNA , van overspel beschuldigd. Ter belooning voor de uitlegging
van eenen droom , ontving hij van NEBU£IIADNEZAR niet alleen groote geschenken ,
maar werd benoemd tot gouverneur over
het gansche gewest van Babylon. Onder
de regering van BALTHAZAR , gaf DANIEL de
beroemde uitlegging van de drie woorden
door eene _ geheimzinnige hand op den
muur geschreven. DARIUS stelde hem tot
zijnen eersten staatsdienaar aan. Door afgunst bij den koning in ongenade geval len , werd hij in den leeuwenkuil geworpen. De leeuwen hem gespaard hebbende,
herwon hij de gunst zijns meesters. Hij
stierf, onder de regering van cYRUS , in
den ouderdom van acht en tachtig jaren.

, Bijbel voor de jeugd;
of the history
o f the old and new Testament).
DANIEL , (GABRIEL) , een Fransch
geschiedschrijver, werd in I649 te Rouen
geboren. Hij omhelsde de orde der Jezuïten , en schreef zijne Ilistoire de France
van het begin der monarchie , in drie
deden , folio , 1713 , welke onderscheidene malen is herdrukt. Père DANIEL had
dit werk opgedragen aan LODEWIJK XIV ,
die hem tot 's rijks historie - schrijver aan
eene jaarwedde van 2000 fran--steld,m
ken. Het belangrijkste gedeelte zijner geschiedenis bevat de regeringen , welke die
van LODEWIJK XI zijn vooraf gegaan. Père
DANIEL verhaalt de daadzaken getrouwer
en in fraaijer stijl dan MÉZERAI. Onder de
andere werken van DANIEL wordt het meest
geroemd Voyage an monde de DESCARTES ,
een vernuftige satire op het stelsel van
den wijsgeer van dien naam. Het werd
in het Latijn , Italiaansch en Engelsch ver
Hij stierf te Parijs in -1728 , in-tald.
den ouderdom van negen en zeventig jaren.
(VAN DER PALM

PRIDEAUX'S Connexion

(LA HARPE ,

Cours de littérature).

DANTE ALIGRIERI , eigenlijk DURANTE,
de oudste en verhevenste der Italiaansche
dichters , werd in 1265 te Florence geboren. Door eene verkorting van zijnen
doopnaam , DURANTE , werd hij DANTE genoemd , bij welken naam hij algemeen is
bekend geworden. De geslachtnaam was
CACCIAGUIDA, en die zijner moeder ALIGuIERI.
BRUNETTO LATINI , een beroemd geleerde
van dien tijd, was zijn leermeester. Volgens sommigen studeerde hij te Bologna,
en maakte groote vorderingen. Aanvankelijk schijnt hij , volgens zijn eigen ver
loszinnig geleefd te heb--hal,enigzs
ben, tot dat hij liefde opvatte voor BEATRICE
PORTINARI) behoorende tot een doorluchtig
geslacht van Florence) van welke hij echter , in 1290 , door den dood werd beroofd. Haar aandenken werd , tot aan het
einde zijns levens , niet bij hem uitgewischt.
Op den ouderdom van zes en twintig jaren huwde hij LEMMA, uit het geslacht der
DONATI'S ; dit huwelijk viel echter
slecht uit , dat het weldra werd ontbonden. Voordat hij in den echt was getreden , had hij zijn vaderland met laf gediend in de oorlogen tegen Arezw en
Pisa , en tevens als afgezant , in welke
hoedanigheid hij viermalen gebruikt werd.
In 1300 werd hij tot een der acht hoofd
overheidspersonen der republiek verkozen.
Hiermede eindigde zijn voorspoed. Tot de
partij der Bianchi of Witten behoorende ,
en hunne tegenstanders de Neri of Zwarten de overhand bekomen hebbende , had
hij de wreedste vervolging te duchten.
De menschen werden in de straten ver-,
moord ; anderen naar de huizen hunner
vijanden gesleept , waar zij gemarteld werden , ten einde hun geld af te persen ,
hunne huizen werden geplunderd en ver
hunne dochters met geweld weg.,-brande
gevoerd. Het huis van DANTE werd insgelijks uitgeplunderd. DANTE bevond zich
juist als afgezant te Rome, om aldaar de
partij der Bianchi voor te staan. Op het
vernemen dezer noodlottige tijding , ver
hij haastiglijk Rome , en voegde zich-liet
bij zijne gevlugte vrienden te Arezzo. In
Januarij 1302 , werd hij door de overwin
veroordeeld tot twee jaren balling--nars
schap en eene boete van 8000 Florijnen ,
en in geval van wanbetaling tot verbeurdverklaring van al zijne eigendommen. Bij
een tweede vonnis van de maand Maart
deszelfden jaars , werden DANTE en anderen veroordeeld , om levend verbrand te
worden, als schuldig aan kwade practijken,
landsdieverij en woeker , zonder dat men
daarvoor meerderen grond had dan de beschuldiging hunner vijanden. Bijkans al de
overige levensdagen Fan DANTE ytren niets
•
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dan zwerven en worstelen tegen de on- breedvoerige aanteekeningen en een leven
gunst der fortuin. Omstreeks liet jaar van DANTE door PELLI, alsmede die van Flo1316 voedde hij weder eenige hoop naar rence , met ophelderende platen , 18 19 , 4
Florence terug geroepen te worden. Deze deelen, folio. Onder de beste uitleggers van
hoop werd bij hem aangewakkerd door DANTE noemt men L'OTTIMO , een' tij dgeeenen vriend , dien DANTE in zijn antwoord noot van den dichter , die klaarblijkelijk
vader noemt , waarschijnlijk omdat deze gemeenzaam met DANTE heeft omgegaan.
een geestelijke was. Men gaf DANTE te Onder de menigvuldige vertalingen schijnt
kennen , dat hij kon terug keeren , bij- die in Engelsche verzen door CARP het
aldien hij schuld bekende en absolutie best gelukt.
(MISSIRINI , Della Memorie di Dante in
vroeg. DANTE gaf hierop karakteristiek ten
Firenze , 1830 ; TIRABOSCHI , Storia
antwoord : « Neen vader , dit is niet de weg
della Letleratura, deel V , stuk 2,
« die mij naar mijn vaderland zal terug
hoofdst. 2) .
« leiden. Maar ik zal met rassche schreDAKTON , (GEORGE JACQUES) , een
« den terug keeren , zoodra gij of iemand
« anders mij eenen weg kunt openen , die der bloeddorstige volksleiders uit de Fransche omwenteling , werd den 26 October
« DANTE'S naam en eer geheel ongeschon« den laat ; doch bijaldien ik langs zulk 17 59 te Arcis-sur-dube geboren. Hij werd
« eenen weg Florence nimmer kan weder - voor de balie opgevoed , en was advocaat
« zien , keer ik nimmer terug. Geniet ik bij den raad des konings , toen de eerste
« niet overal het gezigt van de zon en schokken der groote staatkundige aardbe« de starren ? Kan ik niet overal onder ving hem in het strijdperk der revolutie
« den hemel de waarheid zoeken en be- deden verschijnen. DANTON was door de
schouwen , zonder mij bij bet volk en natuur met die hoedanigheden begiftigd ,
welke iemand in staat stellen , om als een
e het gemeenebest van Florence te ont« eeren , ja te schande te maken ? Brood gevaarlijk volksmenner op te treden. Hij
was forsch gespierd en groot van gestalte;
zal mij , hoop ik , niet ontbreken.
In 1317-1318 schijnt DANTE nog in zijn gelaat schrikwekkend en door de kinItalië rondgezworven te hebben. In 1319 derziekte geschonden ; zijne stem geleek
werd hij door GUIDO DA POLENTA , heer van naar het geloei van het golfgeklots eener
Iavenna , met gastvrijheid ontvangen. Hier branding of het rommelen van den donbleef hij tot aan zijnen dood , die den 14 der. Hij was heerschzuchtig en vermetel ;
September 1321 voorviel. Hij werd in de zijne taal bedwelmend door hare hevig
geen wonder , dat zoo--heid.Htsalzo
Minderbroeders-Kerk begraven , waar een
prachtig gedenkteeken te zijner eere is danig man weldra de hoofdleider werd
opgerigt. Op hetzelve leest men de der hevigste volksbewegingen en de schrik
van al degenen die hem tegenstand wilden
woorden :
«Ondankbaar Florence! DANTE sluimert ver van u.» bieden. Hij bragt veel toe tot de omver
troon en den dood van-werpingvad
Dit verwijt werd eindelijk door de Flo- LODEWIJK XVI. Toen liet Pruissische leger
rentijnen gevoeld ; men opende eene in- in Frankrijk viel , en de ontsteltenis zich
schrijving en stichtte te zijner gedachtenis tot in de hoofdstad verspreidde, beklom
in de kerk van Santa Croce een gedenk
DANTON het spreekgestoelte , en hield eene
dat den 24 Maart 1830 met groot-tekn, redevoering zóó hartstogtelijk als immer
feestgebaar werd ingewijd.
eenig volksleider heeft uitgesproken ; hij
DANTE schreef onderscheidene verdieneindigde met deze gevolgenrijke woorden :
stelijke werken , doch zijn roem berust « Het vaderland is in gevaar ! om het
op zijne Diving Commedia (Goddelijke Co- « te redden is er stoutmoedigheid , altijd
medie) welke uit drie deelen bestaat, « stoutmoedigheid en niets dan stoutmoede Hel, het Vagevuur en het Paradijs. « digheid noodig ! » Deze woorden werkten
Wij kunnen hier over dit beroemd episch als een tooverslag op geheel Frankrijk;
gedicht in geene bijzonderheden uitweiden, binnen weinige weken stonden veertien
en moeten alzoo den lezer verwijzen naar republikefinsche legers op het slagveld , en
de menigvuldige commentariën, illustratiën sloegen niet voorbeeldelooze dapperheid,
en vertalingen , welke daarvan in bijkans den aanval der verbondene magten af.
alle Europesche talen voorhanden zijn.
Indien DANTON zijne geestkracht alleen
Het is een der weinige werken , welke de tegen de vijanden zijns vaderlands had
proef der eeuwen hebben doorgestaan , aangewend , zou zijne nagedachtenis onbeen tot de laatste nakomelingschap zullen vlekt tot de nakomelingschap zijn overovergaan. Onder de volledigste uitgaven gegaan ; doch zijne kokende driften woedvan DANTE's dichtwerken behooren die van den tegen zijne medeburgers ; en een groot
Venetië , 5 deelen , 4to. , 1757-8 , met deel van dc gruwelen der Fransche oiw,

A

1P

25

386

DARIUS.

wenteling, vooral die der geptemberdagen, de. DARIUs gaf hens de vrijheid , daar
te vragen : hij ver--vorenblig
is aan hein alleen te wijten. Hij was lid
van de Conventie en het Comité van open- zocht om in plaats van zijnen overleden
bare veiligheid , en bragt de 'revolution- broeder in Samos als koning hersteld te
naire regtbank tot stand. Weldra ontstond worden. DARIUS zond een leger naar Saer tusschen hem en ROBESPIERRE een strijd mos onder OTANES, die spoedig het eiland
om den voorrang , waarin hij moest on- bemagtigde. Inmiddels werd de aandacht
derdoen. Het schijnt dat DANTON , uit haat van DARIUS op eene gewigtigere zaak getegen ROBESPIERRE , met den hertog van vestigd. De Babyloniërs stonden tegen
Orléans (« Egalilé ») en eenige andere vij- hem op , en maakten groote toebereidseanden der republiek, eenen verraderlijken len , om krachtdadigen tegenstand te bieaanslag had gesmeed. Hij werd den 31 den. DARIUS trok met een geducht leger
Klaart 1794 in hechtenis genomen , en tegen hen op , en belegerde hen , geduden 5 April van hetzelfde jaar geguillo- rende een jaar en acht maanden , vruchtineerd. DANTOItN behoorde tot de school teloos , tot dat de list van zoPYRus hem
der Fransche materialisten , en geloofde in het bezit der stad stelde. ZOPYRUS,
niet aan de onsterfelijkheid der ziel. een van DARIUS' bevelhebbers , sneed zich
« Ras ,» zeide bij tot den scherpregter, neus en ooren af , bragt zich afzigtelijke
« zal ik in mijne vroegere nietigheid wonden toe , en ging in dien toestand tot
« terug zinken ; mijn naam zal echter den vijand over. Hij verhaalde , dat hij
« eeuwig in het pantheon der geschiede- door DARIUS zoo schrikkelijk was mishan« nis leven. » Hij liet eene vrouw na , maar deld , en hoopte in de gelegenheid gesteld te worden , om zich op hem te
geene wettige kinderen.
wreken. De Babyloniërs ontvingen hem
(THIERS , Révolution Française).
met vreugde , en geen oogenblik aan de
DARiIJs , de naam van onderscheidene
Perzische koningen. DARIUS I , gewoonlijk waarheid twijfelende , vertrouwden zij hem
het opperbevel over hunne stad , welke
DARIUS HYSTASPIS , of de zoon van HYSTAS
Pis , behoorde tot het koninklijk huis der hij DARIUS In handen leverde. DARIUS spitste 3000 der aanzienlijkste inwoners, en
ACUABMENIDAE , en beklom den troon 521
j. v. c. , nadat hij , met zes andere zaani- slechtte de muren en poorten der stad.
gezworenen , den overweldiger SMERDIS had DARIUS gebruikte den Griekschen zeevaarafgemaakt. Op zekeren dag kwamen zij der SCYLAX van Caryanda, om den Indus
( olgens HERODOTUS) met elkander over- tot den Oceaan af te zakken , en het
een , dat zij den volgenden dag , vóór land op te nemen. De ontdekkingen van
den opgang der zon , te paard zouden SCYLAX werden gevolgd door de onder
een deel der Indianen . Eenc-werpingva
stijgen , en dat hij wiens paard met het
opgaan der zon het eerst brieschte koning der voornaamste gebeurtenissen der regezou zijn. Het paard van DARIUS brieschte ring van DARIUS was zijn krijgstogt tegen
het eerst , en hij werd als koning begroet. de Scythen. Hij trok tegen ben op met
DARIUS was inderdaad de grondlegger een leger , hetwelk op zeven- of achtmaal
der Perzische constitutie. Landen , welke honderdduizend man is begroot. Er werd
eene schipbrug dwars over den Bosporus
cYRUS en CAMBYSES slechts hadden ten onder gebragt , werden door hem tot een gelegd; dit werk was toevertrouwd aan
geregeld rijk vereenigd. Hij verdeelde MIANDROCLES , een' Samiër , die van den
zijne uitgebreide heerschappij in twintig , koning Bene belooning ontving voor het
satrapiën of gewesten , en legde elk eene schrander beleid , waarmede bij zijne taak
bepaalde schatting op , alsmede het aan had volbragt. DARIUS vervolgde zijnen optoevoer van le--delingr togt door Tliracië, over den Donau naar
vensmiddelen voor het leger en 's konings den Don , doch had met zoo vele zwangheden te kampen , dat hij ter naauwerhuishouding.
DARIUS bragt een stelsel van gemeen- nood eenen algeheelen ondergang ontkwam.
schap tusschen de verschillende deden des Hij keerde naar den Donau terug , stak
rijks in werking , en wel door middel van die rivier weder over, en kwam in Azië
couriers , welke zich op bepaalde afstan- terug , MEGABAZCS in Thracié achterlatende
den bevonden , om de koninklijke bood met bevel , om de Pwonen ten onder te
-schapenovr brengen. MEGABAZUS voldeed aan dit bevel,
te brengen.
Kort na zijne troonsbeklimming , kreeg en bragt hen naar Azië over , waar DADARIUS een bezoek van SYLOSON , den broeRIUS hun eene landstreek in Phrygië toeder van POLYCRATES , tiran van Samos, stond. Om zich op de Atheners te wredie hem den mantel herinnerde , dien ken , die ARISTAGORAS , gouverneur van
hij hem in Egypte had gegeven , toen 11Tilite , den bewerker van eenen opstand
lij onder de lijfwacht van CAMBYSEs dien- in de Ionische staten , hadden ondersteund,
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onder het opperbevel van
konings broeder,
een leger naar Attica , waar zij door mILTIADES in de vlakte van Marathon , 490
j. v. c. , werden verslagen. Het overschot
des legers keerde naar Perzië terug. DARIUS maakte toebereidselen voor Benen
nieuwen krijgstogt tegen de Grieken en de
opgestane Egyptenaren ; doch hij stierf
vóór den aanvang des oorlogs , 485 j . v.
C. ; na eene regering van zes en dertig
jaren. Hij had zijnen zoon XERXES tot zij
opvolger benoemd.
-ne
(ROLLIN , Histoire ancienne).
DARIUS II , DARIUS OCRUS of NOTHUS genaamd , omdat hij een natuurlijke zoon
was van ARTAXERXES. Kort na den moord
van XERXES II , gelukte het DARIUS , om
SOGDIANUS te onttroonen , en zelf deli troon
te bestijgen , 423 j. v. c. Bij zijne gema li n PAIIYSATIS kreeg hij twee zonen ,
ARTAXERXES en conus den Jongeren. Gedurende zijne regering viel er niets merk vaardigs voor , dan dat zijn zoon conus
en andere veldheeren Benige oorlogen gelukkig ten einde bragten. Hij stierf 404
j. V. C. , na eene regering van negentien
jaren , en werd opgevolgd door zijnen
zoon ARTAXERXES , die , zegt men , hem
op zijn sterfbed heeft gevraagd , welken
regel hij te volgen had , om even gelukkig te regeren als zijn vader. De koning
antwoordde hierop , dst hij altijd zoo veel
hem immer mogelijk was geweest het pad
der regtvaardigheid en der godsdienst had
bewandeld.
DIODORUS , XII ,
(XENOPHON , Anabasis
71 ; JUSTIN, V, It).
DARIUS III , Of CODOMANNUS , de laatste
der Perzische koningen , volgde 336 j. v.
C. ARTAXERXES Op , na eene korte tusschenruimte , gedurende welke ARLES , de jongste van ARTAXERXES zonen , in naam
koning was. BAGOAS had ARTAXERXES ver
ABCES op den troon geplaatst ,-giftd,en
ten einde zelf in zijnen naam te regeren ;
doch na verloop van twee jaren , onttroonde hij hem , en verhief DARWS CODOMANNUS op den troon. Toen hij bemerkte , dat DARIUS niet zoo op zijne
wenken vloog als hij zulks begeerde, besloot hij hem op dezelfde wijze als ARTAXERXES uit den weg te ruimen. De koning echter van dit voornemen onderrigt ,
deed BAGOAS denzelfden giftbeker uitdrinken , welken deze voor hem had toebereid.
DARIUS scheen nu stevig op den troon bevestigd , doch kreeg weldra eenen geduchten mededinger in ALEXANDER den Grooten.
In het tweede jaar van DARrus' regering,
trok ALEXANDER over den Hellespont naar
Azië, en vervolgde zijnen togt tot aan dc
zond

DARIUS ,

DATIS Cri ARTAPIIERNES , ' s

;

rivier Granicus (thans de Oostiida) waar
hij het Perzische legei• ontmoette. De
welgewapende en geoefende benden der
Macedoniërs behaalden eene volkomene
overwinning. Er viel eert tweede veldslag
voor aan den Issus , in Cilicië, waar DARIUS zelf het opperbevel voerde en geheel
werd verslagen. In eenen derden strijd ,
te Guagemela , gewoonlijk de slag van
Arbela genoemd , delfde DARIUS Op nieuw
het onderspit. Na den slag aan den Issus,
werd de legerplaats van DARIUS geplunderd ,
en zijne gemalin , moeder en kinderen
vielen in handen van ALEXANDER , die deze
gevangenen met de meeste achting en
zorg behandelde. Suza , Persepolis en de
grootste schatten in het bezit van den
overwinnaar gevallen zijnde , vlugtte DARIUS naar Bcbatana, doch werd aangerand
door sESSUS , landvoogd van Bactria , die
hem in zijn ongeluk verried. De verrader vlood met zijnen gevangene ; doch
wijl DARIUS hem niet wilde volgen , en de
Macedoniërs ben al meer en meer naderen , doorboorde BESSUS hem met eene
werpschicht , en liet hem , in zijn bloed
badende, aan de genade der Macedoniërs
achter. Toen de Grieken hem in dezen
toestand vonden , had hij naauwelijks
kracht genoeg , hun eenen dronk water
te verzoeken. Deze lafenis werd hem door
een~ Macedoniër toegereikt , dien hij verzocht ALEXANDER zijnen opregten dank te
betuigen voor de heuschheid aan zijne
gemalin , moeder en kinderen betoond ,
en ALEXANDER te zeggen , dat hij de Goden bad , hem in al zijne ondernemingen
voorspoedig te doen zijn , en tot monarch
der wereld te verheffen.
ALEXANDER kwam spoedig bij dit hartverscheurend schouwspel aan , en was met
liet ongelukkig lot des konings diep bewogen. Hij nam zijn' eigen mantel , en
spreidde dien over liet lijk , dat op zijn
bevel werd gebalsemd en in eene kostbare kist aan SISIGAMBIS gezonden , om bij
de andere Perzische monarchen begraven
te worden. DARIUS was een regtvaardig,
menschlievend vorst. Met hem eindigde
de Perzische alleenheerschappij , welke
ruim twee eeuwen , onder dertien koningen, had geduurd.
(DIODORUS SICULUS ; PLUTARCUUS, liet leven van ALEXANDER).
,

DASCHKOFF , (C (THARINA RODÍA-

NO WxA , prinses) , eene geborene Russische gravin , uit het geslacht van WoRONZOFF , die zich door hare krijgshaftigheid
en liefde tot de letteren , heeft beroemd
gemaakt , aanschouwde in 1744 het eerste levenslicht. Op den ouderdam van

achttien jaren reeds weduw geworden ,
25
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werkte zij krachtdadig mede tot de verheffing van CATIIARINA II , toen PETER III was
vermoord geworden. Aan het hoofd eener
afdeeling Russische troepen , reed zij in
uniform en gewapend de nieuwe Russische
vorstin te gemoet , om haar als keizerin
te begroeten ; zij verlangde zelfs om bij
de keizerlijke ..lijfwacht als kolonel aangesteld te wonden. CATIIARINA dit krijgshaftig verzoek afgewezen hebbende , zocht
zij haren troost in de letteren , leerde Latijn en Grieksch , werkte met vrucht mede
aan een verdienstelijk woordenboek der
Russische taal , en schreef romans -en blijspelen. In 1782 werd zij directrice van
de Academie der wetenschappen te Petersbuig en voorzitster der nieuw opgerigte Russische Academie. Zij overleed in
I8I0 te Loscou. Hare zeer belangrijke
Gedenkschriften - werden , naar . het oor
vriendin Mistress-spronkelij,dha
w. BEADFORD in .1840 - te Londen in twee
deelen uitgegeven.
(Woordenboek der Zamenleving; Conversations-Lexicon).
DASSIER, ( JEAN), een beroemd Franscb
graveerder van gedenkpenningen , werd
in 1677 geboren en stierf in 1763. Hij
graveerde een groot aantal gedenkpennin.
gen , ter eere der meest beroemde mannen uit de eeuw van LODEWISK XIV , oI
staal. Zijn zoon , 1ACQUES ANTOINE , gebo•
ren in 1715 , werd eenigen tijd in do
Engelsche munt gebruikt , doch leide zij
nen post neder, en vertrok naar Peters.
burg. Hij stierf te Koppen/zagen , in 1759
op zijne reis naar Londen. Zijne gedenk
penningen op doorluchtige mannen verdie
nen niet alleen opmerking wegens hunne
keurige bewerking , maar vooral uit hoofd
van de treffende gelijkenis der personen
welke zij voorstellen.
(Dictionary of Biography).
DATRENUS , (PETRUS) , een woelzie'
hervormd predikant , werd in het begi
der zestiende eeuw te Yperen geboren
Aanvankelijk Karmeliter monnik te PopF
ringen , in Vlaanderen , omhelsde hij spoE
dig de gevoelens der hervormden , e
vlugtte naar Londen, waar hij eenige
tijd boekdrukker was., tot dat koning EDr
ARD VI hem tot de kerkdienst bevorderd(
In 1555 werd bij predikant te Frank fort
en vijf jaren later keerde hij naar Pop,
ringen terug , alwaar hij , als hei vorm
predikant , het Evangelie verkondigd(
Ook op andere plaatsen in Vlaanderen
trad hij als voorstander der hervormin
op , en onderscheidde zich door de or
stuimigheid van zijn karakter. Aan Bui
LiNGERIUS , een' gemagtigd , verlicht man
die den zachten weg wilde inslaan , schrei
,

,

-

ij , hem zijne achting onwaardig te keuen , indien hij de slappe artikelen aan
kerkelijken ban van den be--ande
oemden TuIOMAS ERASTUS niet verwierp.
IULLINGERIUS gaf hem hierop het volgende
►ntwoord : «Broeder DATHENUS! ik wenschte,
K dat gij wat zediger waart , en ons Beene
x oorzaak gaaft te denken , dat , indien
R gijlieden eens de •magt in handen kreegt ,
a gij diegenen , die op al uwe gevoelens
« geen ja en amen zeggen , als atheïsten
veroordeelen en verbannen zult. » Als
predikant te Gent maakte hij zich ten tijde
der beeldstormerij berucht door zijn oproerig gedrag. Op de komst van ALVA hier
te lande , week hij naar Heidelberg , alwaar hij hofprediker werd van den paltsgraaf. In 1571 naar Gent terug gekeerd,
woondè hij de synode te Dordrecht bij,
en werd zelfs tot voorzitter verkozen. De
Gentscbe bevrediging was hem een doorn
in 't oog. Hij schold den prins van Oranje
als godloochenaar , omdat deze vorst andersdenkenden in hun geloof beschermd
wilde hebben. En toen Oranje voornemens was , om . te Gent te komen , ten
einde aan de daar ontstane woelingen tegen Roomsch-Katholijketi paal en perk te
stellen , gaven de aanhangelingen van DATHENUS te kennen , dat men den prins
zoude weren. Oranje verscheen niettemin
in de stad , welke DATHENUS op zijne komst
ontweek. Zoodra echter de prins vertrokken was , keerde DATIIENUS weder terug
doch verwijderde zich op nieuw , toen
Oranje zich andermaal in Gent vertoonde,
om de vermetele aanmatigingen van DATHENUS en diens aanhang te fnuiken. Wij
vinden dien woelgeest in I583 weder te
Gent, doch toen zijn vriend IMBIZE , in
1584 , wegens zijn onderhandelen met den
hertog van Parma , het hoofd op het schavot verloor , week DATHENUS naar Holland.
Hier door oproerige predikatiën twist en
tweedragt zaaijende , werd hij op last der
staten in hechtenis genomen. Na acht
weken te Utrecht gevangen gezeten te
hebben , werd hij onder borgtogt ontsla
onder belofte van zich voor het-gen,
geregt te stellen , zoodra zulks geëischt
zonde worden. Intusschen vertrok DATHENus naar Duitschland, en zette zich te
Elbing neder , waar lij zich als genees
achting zoo zeef waar--herdalgmn
dig maakte , dat de overheid dier stad
te zijner eere eene graftombe heeft opgerigt, waarop zijn beeld levensgrootte
in steen is uitgehouwen. DATHENUS is
aldaar den 9 Februarij 1590 overleden.
Schoon hij in Nederland zoo veel onrust
had gestookt , werd echter zijne kreupele
psalmberijming , eene vertaling naar de
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DAUBEN--DAVID.
Fr'ansche overzetting Van CLEMENT MAROT
en TIIEODORUS BEZA, tot den jare 1773 in
de Nederlandsche kerken gezongen.
(Levensbeschrj ving van eenige meest Nederlandsche mannen en vrouwen).
DATTBENTON, (LOUIS JEAN MARIE),

een te regt beroemd Fransch natuurkundige en ontleder van dieren , werd den
29 Mei 1716 te Montbard in Bourgondië
geboren. Voor de kerk bestemd , werd
hij naar Parijs gezonden , om in de godgeleerdheid te studeren ; doch hij besteedde
grootendeels zijnen tijd aan de beoefening
der genees- en ontleedkunde. De dood
zijns vaders liet hem vrijheid , om ongehinderd het pad te bewandelen, dat hij
reeds was ingeslagen. De graaf VAN BUFFON, terzelfder plaatse geboren , kende
hem in zijné jeugd, en toen BUFFON , in
latere jaren , benoemd was tot directeur
van den Jardin du rol , kwam hem DAUBENTON weder voor den geest, als boven
alle anderen geschikt , om door zijnen
ijver en zijne bekwaamheid die ontleed
te doen , waartoe-kundigeavorsch
hij zelf, wegens de zwakheid van zijn
gezigt , niet in staat was. De graaf lokte
DAUBENTON in 1742 naar Pars , wordende
deze in 1745 benoemd tot directeur van
liet kabinet van natuurlijke historie , welk
ambt hij tot groot genoegen van het publiek waarnam. Niemand kan de Histoire
naturelle des animaux openslaan , zonder
getroffen te worden door de menigte en
juistheid der daadzaken, waarmede DAU) ENTON dit werk verrijkte , en soms de al
te vurige verbeelding zijns schetterenden
mede-arbeiders wijzigde. En zoo groot
was de zedigheid van DAUBENTON , dat CAMPER gewoon was van hem te zeggen , dat
hij zelf niet bewust was , welke ontdek
hij gedaan had. Zijn onschatbare-kinge
arbeid versiert de vijftien eerste deden
van BUFFON'S groot werk in 4to. Doch
BUFFON in een ongelukkig uur aan de bedwelmende loftuitingen van vleijers gehoor
gevende, bezorgde eerie kleine uitgave
(in 12mo.) waarin DAUBENTON'S bijdragen
niet voorkomen. Gedurende vijftig jaren
verbeterde en verrijkte hij de heerlijke
verzameling aan zijne zorgen toevertrouwd.
Hij was de eerste die in Frankrijk als professor voorlezingen hield over de natuur
historie. Aan hem is Frankr ij k-lijke
grootendeels de invoering en gelukkige
aanfokking der Spaansche schapen te danken. Hij stierf aan eenen aanval van beroerte , in den nacht van den 31 Decemher op den 1 Januarij , 1799 en 1800 ,
in den ouderdom van omtrent vier en
tachtig jaren. DAUBENTON was algemeen
geacht en bemind , en zijne eenvoudige

leefwijze deed hem , niettegenstaande zijn
zwak ligchaamsgestel , eenen hoogen ouderdom bereiken. Onder de belangrijkste geschriften van DAUBENTON behooren zijne
Instruction pour les bergers , zijn Tableau
méthodique- des minéraux en zijne. Mémoire
sur le premier drop de laine superfine de
cru de France, welke in eene verzameling zijner- werken niet behooren vergeten
te worden. De vruchten zijner nasporingen
doen hem als een der scherpzinnigste natuuronderzoekers der XVIII eeuw kennen.
(Biogr. universelle).
,

DARN , (LEOPOLD . JOSEPH MARIA,

rijksgraaf voN) , een Oostenrijksch veldmaarschalk , werd den 2 5 September 1705
te Weenen geboren. Hij diende niet lof
tegen de Turken en in de. oorlogen- van
KAREL VI ; doch verwierf zich . vooral door
zijn beleid in den. oorlog tegen FREDERIK
den Grooten den' naam van een' uitstekend veldheer. Als keizerlijk opperbevelhebber zegepraalde hij over den- Pruissischen monarch te Kollin , Hochkirchen en
elders , en dwong hem het beleg van
Praag , Dresden en Olmutz op te breken ,
echter niet zonder zelf te Leuthen en
Torgau aanmerkelijke verliezen ondergaan
te hebben. Hij stierf te Weenen , den 5
Februarij 1776.
(Conversations-Lexicon) .
DAVID , tweede koning van Israël , de
jongste zoon van Ism , werd in 1085 v.
C. te Bethlehem geboren. Hij was naauwelijks twee en twintig jaren , toen hij , de
schapen zijns vaders hoedende , door den
profeet SAMUEL tot koning werd gezalfd.
Door het verslaan van den reus GOLIATH
won hij de gunst van koning SAUL , die
hem zijne dochter MICHAL ten huwelijk gaf.
Hij volgde hem- op , en regeerde niet ongelukkig ; doch door den moord van UlIAS,
wiens vrouw hij verleid had , bezoedelde
hij zijnen roem. Zijne kinderen , bij ver
vrouwen , veroorzaakten hein-schilend
veel verdriet. Een zijner zonen , ABSALOM,
stond zelfs tegen hem op ; doch boette
deze vermetelheid met het leven. DAVID
stierf, na eene veertigjarige regering , in
het jaar 1004 v. c. De meeste psalmen ,
van welke Benige de verhevenste poézij
ademen , zijn door hem vervaardigd. DAVID begunstigde de zeevaart en den koophandel , moedigde de schoone kunsten
aan , en versierde Jeruzalem met een
prachtig koninklijk paleis. Onze verdien
dichteres , i. w. VAN MERKEN,-stelijk
heeft DAVID , vóór zijne komst tot den
troon , in een heerlijk dichtstuk van 12
boeken bezongen.
(VAN DER PALM , Bijbel voor de jeugd;
NiEMEIJER , Charakteristik der Bibel).
,
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DAVID.

DAVID , (JACQUES LOVIS) , een ver
aard historie - schilder , en stichter der-m
nieuwere Franscbe school , werd in 1750
te Parijs geboren, Hij ging in 1774 naar
Rome , om zich In zijne kunst te oefenen,
en keerde eerst tien jaren later terug.
Als historie- en portretschilder behaalde
bij. grooten roem. Bij het uitbreken der
omwenteling , wierp hij zich met geestdrift in dezen vernielenden maalstroom.
Hij was een boezemvriend van RoBESPIERRE,
en werd benoemd tot bestuurder van alle
schouwburgen en allegorische voorstellingen der republiek. Hij _stelde voor , -om
een kolossaal figuur van het volk , uit de
brokstukken van de standbeelden der vorsten , op de Pont-Neuf op te rigten. Het
bleef echter bij een model , naar hetwelk
de teekening voor de keerzijde van de
muntspecién der republiek werd genomen.
Toen ROBESPIERRE eens betuigde gereed te
zijn , om . als SOCRATES te sterven , riep
DAVID uit : « Indien gij den giftbeker wilt
« drinken i dan drink ik dien insgelijks. » In 1794 werd hij aangeklaagd en in hechtenis genomen , doch binnen het jaar op
vrije voeten gesteld. Sedert dien tijd
schijnt bij aan staatkundige gebeurtenissen
minder deel genomen te hebben. Hij werd
tot eersten schilder van het Nationale
Instituut benoemd. In 1,815 moest hij met
degenen die voor den dood van LoDE•IJK XVI gestemd hadden , Frankrijk ver
laten. Hij koos zijne woonplaats te Brussel , waar bij den 29 December 1825
overleed. Zijne vijanden verhalen eenige
aneedoten van zijne wreedheid gedurende
de omwenteling ; doch al deze - uitstrooisels zijn niet genoegzaam bewezen ; zijne
vrienden daarentegen verhalen onderscheidene trekken zijner vaderlandsliefde en
grootmoedigheid , doch derzelver echtheid
is evenmin gebleken. Iiij schijnt inderdaad
een man van heftige doch geen boosaardige inborst geweest te zijn. Hij werd
gekweld door een gezwel in de kaak,
hetwelk zijn gelaat misvormde , en hem
zoo zeer in het spreken hinderde, dat
hij geen tien woorden achter elkander
kon ' uitbrengen. Bij -deze gebrekkige spraak
voegde hij winderige manieren.
DAVID zeide te wenschen , dat , bijaldien een Athener op aarde - terugkwam ,
deze hem voor een' Grieksch schilder
mogt aanzien. Dit is de sleutel voor »zijnen stijl , eene slaafsche navolging der
Grieksche beeldwerken; zijne figuren zijn als
gekleurde , standbeelden die zich bewegen;
zijne teekening is gedwongen kunstmatig ,
en scherp van omtrek. De Sabijnsche
Maagden-roof wordt voor een zijner beste
-

merken gehouden ; de openbare tentoon-

stelling van dit .stuk heeft den schilder
l00,000 Franken opgebragt. Ook wordt
met grooten lof gesproken van zijn' Dood
van SOGRATES , de krooning van NAPOLEON
en Mars door Venus en de Graiién ontwapend. Toen in 1814 de hertog VAN
WELLINGTON , vergezeld van onderscheidene
officieren , zijne werkplaats bezocht , en
begeerde door hem geschilderd te worden ,
antwoordde DAVID droog weg , « Ik schilder nooit Engelschen ,' en keerde den
hertog den rug toe.
(Dietionnaire historique des grands hommes).
DAVID , (JORIS) , een listig , stoutmoedig geestdrijver onder de wederdoopers , werd in den jare 1501 te Delft
geboren. Zijn geslachtnaam was eigenlijk
DE COMAN , welke .bij in DAVID verwisselde,
omdat hij als tooneelspeler of -rederijker
de rol van DAVID met algemeene toejuiching
vervulde. Aanvankelijk was hij glasschilder , en heeft als zoodanig onderscheidene
proeven zijner groote bekwaamheid in do
kunst nagelaten. Intusschen schijnt de
arbeid Item verdroten te hebben. Op zekeren dag sprak hij zijnen vriend , den
glasschrijver LAURENS RIJKERTS , dus aan :
« LAURENS ! wij zien dat de geestelijkheid
« in »een' ruimen en gemakkelijken staat
«=leeft , en met weinig arbeids rijkelijk
« kan teren ; wij hebben de schriftuur
4. zoo wel gelezen als zij ; laat ons de re.« ligie mede ter hand nemen ; zoodra wij
de menschen maar kunnen doen geloo« ven wat wij zeggen , zijn wij rijk get noeg. » Deze uitspraak werd later door
zijn voorbeeld bevestigd. Van nu af peinsde
bij op middelen , om zich als het hoofd
eener afzonderlijke secte op te werpen.
Hij gaf zich uit voor den waren Messias,
die de magt had , om zalig te maken en
te verdoemen ; hij verkondigde dat er gemeenschap van goederen en .vrouwen onder de , geloovigen moest plaats hebben ;
dat de hemel tot nog toe ledig -was , en
God hem -had gezonden , om dien te bevolken ; ook verzekerde hij dat hij de
wereld ten jongsten dage zou oordeelen.
Daar hij grooten aanhang, kreeg, liet de
hooge regering van Holland , in 1538 een
plakkaat uitgaan , waarbij elk die DAVID
-

JORiS

of -MIEINERT VAN EMBDEN ., leeraars

onder de wederdoopers , zou huisvesten,
zonder hen aan te brengen , in de deur
van zijn eigen huis levend zou opgehangen
worden. De moeder van DAVID JORIS , die
zich had laten herdoopen , werd onthoofd ,
gelijk blijkt uit het zoogenaamde Crimineel -hoek der secretarie der stad Delft:
-

« Op huyden den 21 Februarij 1538 is
dochter , we«- duwe wijlen Joni»s •DE COMAN , en moeder-

« MARIJTJE , JAN DE »GORTERs

DAVIDS.
a Van DAVID JORIS , geëxecuteerd met den

« zwaarde , overmits zij herdoopt was ,
« en alzoo dezelve van dien zeer peni« teerde , zo werdt dezelve executie gedaan ten Cellebroeders , (het klooster
« der Cellebroeders), en aldaar begraven.
DAVID JORIS hield zich nu oenigen tijd
in Duitschland op , en gaf in 4 542 een
werk uit onder den titel van Wonderboek

waarin dat 'van der wereld an verslooten
geopenbaard is. Tot meerdere veiligheid ,
trok bij in 1544 naar Bazel , alwaar hij ,
ouder den naam van JAN VAN BRUGGE ,
een prachtig huis kocht , benevens een
klein kasteel , Binningen, met eenige boer
nabijheid dier stad gele -derijën,
ziet dus dat het prediken van-gen.M
gemeenschap van goederen DAVID JORIS rijke
vruchten bad opgebragt. Hij leefde hier
als een rijk edelman , ging vlijtig ter
kerke , en deelde mildelijk aalmoezen uit.
Door dit alles geraakte hij in groot aan
zonder dat iemand oenig vermoeden-zien,
tegen hem opvatte. Deze rol speelde hij
gedurende elf jaren , tot dat de dood (26
Augustus 1556) hieraan een einde maakte.
Toen men echter later ontdekte , welke
bedrieger hij geweest was , werd zijn lijk
opgedolven , en met zijne boeken buiten
de Steenpoort te Bazel onder de galg
verbrand. In een verhaal van het leven,
de leer en de zeden van DAVID JORIS, door
de hoogeschool van Bazel in 1559 uitgegeven , vindt men van hem de volgende
persoonsverbeelding : « Hij was een man
• van een eerbaar en deftig wezen , fraaije
« gestalte , een' gelen baard en graauwe
« oogen , die hem blonken in 't hoofd ;
zijne spraak , zijn gelaat en al zijne
« gebaarden en bewegingen zoodanig ,
• alsof er niets dan godsvrucht in hem
« huisvestte. De zaken , welke hij voorstelde , de persoon dien men zag , de toon
dien men van hem boorde , alles voegde
zoowel te zamen , dat niemand anders
« dacht, dan dat hij een uitnemend eer
lijk man was.
-«
:

(Levensbeschaving van eenige voorname
meest Nederlandsche mannen en vrouwen).

DAVIDS, (LEONARDUS) , een verdienstelijk Nederlandsch geneeskundige , zag
ten jare 1772 het eerste levenslicht te
Rotterdam , alwaar zijti vader , een hoog
geschat geneesheer , was gevestigd. Na onder de leiding van den beroemden PARADIJS , VAN SANDIFORT , OOSTERDIJK en andere
geleerden zijne studiën te hebben vol
promoveerde de een en twintigja -bragt,
DAVIDS , 1793 , als medicinae doctor.-rige
Iet ijver en liefde oefende hij dit vak tot
zijnen dood toe uit. Naauwelijks had ED-
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in 1800 , door zijne uitvin
weldaad aan-dingervac ot.
het menschdom geschonken , of Dr. DAVIDS begaf zich naar Parijs, alwaar hij van
den destijds zich aldaar bevindenden geneesheer WOODWILLE belangrijke inlichtingen
nopens JENNER'S ontdekking verkreeg. In
zijn vaderland teruggekeerd , had DAVIDS -.
de voldoening de eerste te zijn , die er
de inënting der koepokstof invoerde. Niet
tevreden met de bijzonderheden hem door Dr. woODwILLE medegedeeld , stelde hij
zich in aanraking met den uitvinder zelven , waardoor hij in staat geraakte, devaccine in -hare volmaaktheid toe te passen. Niet alleen verschafte hij aan velt ii
de vereischte koepokstof , maar maakt e
ben tevens met al de bijzonderheden der
vaccine bekend. En schoon het toenmalig
bestuur onzes lands de inénting weiwig
ter harte nam , liet Dr. DAVIDS zich echter geenszins afschrikken door het voor
hetwelk zijne stem luide teg( n-ordel,
JENNER'S vinding verhief. Zoodra hij, niet
de stof door JENNER hem toegezonden ,
eenige gelukkige proeven had genomen,
bragt hij te Rotterdam Bene vereeniging
van geneesheeren tot stand , om de koe
te ver -pokinëtgdrheascln
Deze vereeniging was de grondslag-spreidn.
van het thans nog bestaande Genootschap
tot bevordering der koepokinënting te Rot terdam , onder de zinspreuk : Nepestis intret, vigilia. In 1807 , toen dit genootschap voor de eerste maal openlijk verslag
deed van deszelfs verrigtingen , opende
Dr. DAVIDS de vergadering met eene redevoering , waarin hij voldingend bewees:
«dat de inënting der koepokken, door
u JENNER het eerst -in werking gebragt,
« de nuttigste geneeskundige ontdekking
« der achttiende eeuw mag worden genoemd. » Deze rede , later in druk uit gegeven , wordt door een' bevoegd beoordeelaar genoemd : «een meesterstuk - van
« welsprekendheid, getuigende van den door«dringenden genees-, geschied- en oordeelkundigen geest des opstellers. » Eene
ontdekking als die van JENNER kon niet
lang miskend blijven , en toen men dan
ook hier te lande hare onschatbare waarde
voor het menschdom leerde inzien , en
hare weldadige gevolgen ontwaarde , bleven de edelaardige bemoeijingen van
Dr. DAVIDS niet onbeloond. In den jare
1812 ontving hij , uit naam van keizer
NAPOLEON , een' gouden eerepenning , als
een blijk van 's {keizers tevredenheid over
zijne welgeslaagde pogingen tot voortplanting dezer onschatbare ontdekking. Koning
WILLESI I benoemde hem in 1816 tot broeder der orde van den Nederlandschen leeuw,
NARD JENICR ,
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en een jaar later versierde het ridderlint
dier orde zijne borst. In 1 317 werd Dr.
DAVIDS benoemd .tot honorair lid der koninklijke JENNER - Maatschappij te Londen,
en reeds vroeger was hij door de Société
académique des sciences de Paris tot baar
corresponderend lid gekozen. Dit een en
ander getuigt , dat ook buitenlanders zijne
verdiensten wisten op prijs te stellen. Behalve de hierboven vermelde verhandeling,
heeft Dr DAVIDS zich door meerdere letterkundige geschriften verdienstelijk gemaakt. Icier onder bekleedt eene voorname
plaats zijne vertaling van JENNER'S werk
over de vaccine , waarbij hij zijne eigene
opmerkingen voegde. Dit werk , verrijkt
met eene memorie - over den staat der inenting in de Nederlanden , werd in 1807
door Dr. DAVIDS aan koning LODEWIJK overliandigd , die hetzelve met blijkbaar wel
aannam. Deze liefderijke arts ,-gevaln
de bevorderaar van het welzijn zijner natuurgenooten , overleed den 7 Maart 1820,
in den mannelijken leeftijd van acht en
,veertig jaren , te Rotterdam , den zetel
van waar zijne heilrijke bemoeijingen zich
over gansch Nederland hebben uitgestrekt.
(Ingezonden).
.

DAVILA , (ENRICO CATERINO) ,

een

beroemd Italiaansch geschiedschrijver en
staatsman , werd in 1576 te Pieve del
Sacco , in het regtsgebied van Padua,
geboren , en behoorde tot een doorluchtig
geslacht. Zijne voorouders waren , van
vader op zoon , sedert 1464 , connetables
van het koningrijk Cyprus geweest , toen
dit eiland door de Turken werd bemagtigd.
Naauwelijks zeven jaren oud , bragt zijn
vader hem in Frankrijk , alwaar hij werd
opgevoed. Na den dood van CATIIARINA DE
MÉDICIS , zijne beschermster , keerde bij
naar Italië terug , en bekleedde aanzien.
lijke ambten bij de regering van Venetië.
hij werd in 1631 te Crema, waar hi
gouverneur van de stad was , door eer

pistoolschot vermoord. Zijn achttienjarige
zoon viel terstond den moordenaar aan
en maakte hem af DAVILA beschreef d(
burgeroorlogen in Frankr ijk (Storia dells
guerre civili di Francia), een werk dat on.
der de klassieke voortbrengselen der Ita
liaansche taal wordt gerangschikt , en ii
onderscheidene levende talen is overge
brags , onder anderen in het Hoogduitsch
met bijlagen en ophelderingen , door nEITu
.

5 deden , Leipzig , 1 7 92-95.
(Dictionnaire historique des grands hommes)

DAVIS , (JOHN) ,

een beroemd zee

vaarder , omstreeks het midden der zes
tiende eeuw te Sandridge , bij DartmoutÍ
in Davonshire , geboren. Hij deed dril
reien ter ontdekking van eenen noord

westelijken doortogt; op welker eerste hij
n 1585 de straat ontdekte , die nog zijen naam draagt. Vervolgens ging hij met
:AVENDIS>;I naar de Zuidzee , deed nog
Tijf reizen naar de Oost-Indiën , en sneu relde in 1605 in de straat van Malacca,.

n een gevecht tegen Japansche zeeroorers. Het verhaal zijner reistogten is door
tem zelven onder den titel van The World's
^ydrographical Description beschreven , en
wordt in het derde deel der verzameling
van IIACKLUYT gevonden. Ook vond DAVIS
en' kwadrant uit , welke voor dien van
,

ïADLEY beeft

plaats gemaakt.

(Woordenboek der Zamenleving; Dictionary of Biography).
DAVOUST , (LOUIS NICOLAS) ,

hertog

van .4uerstadt en prins van Eckmuhl , een
der kundigste en dapperste Fransche veldoversten , werd den 10 Mei 1770 te Ar-

rcoux uit een adellijk geslacht geboren.
Hij ontving, gelijktijdig met BONAPARTE ,
zijne militaire opvoeding te Brienne , en
trad in 1785 in krijgsdienst. Nadat hij
zich bij onderscheidene gelegenheden als
een dapper en vastberaden officier had
doen leeren kennen, vergezelde hij BoNAPARTE naar Egypte. Hij was liet , die , na
den slag van .Aboukir , het dorp aangreep
en bemagtigde. Na het sluiten der overeenkomst van El-Arisch ging hij met DES-

sAix te Alexandrié scheep , om naar Frankrijk terug te keeren. Zij zagen reeds de
Hieres- eilanden in het verschiet , toen zij
door een Engelsch fregat aangehouden ,
en naar Livorno voor den admiraal KEITI!
gebragt werden. Deze behandelde hen als
krijgsgevangenen , en eerst na eene maand
kregen zij verlof, om zich naar Toulon
te begeven BONAPARTE benoemde hierop
DAVOUST tot divisie -generraal en opperbevelhebber der ruiterij van liet Italiaan..che
leger , en na den slag van Marengo tot
chef der granadiers van de consulaire lijf
welke zich in dezen slag den naam-wacht,
van granietzuil verworven had. Zoodra
NAPOLEON den keizerlijken troon had bestegen , werd DAVOUST tot rijksmaarschalk
en grootkruis van liet legioen van eer
benoemd. Hij regtvaardigde deze verheffi ng door de treffelijkste diensten. In den
veldtogt van 1805, namelijk in den slag
van Austerlitz, voerde hij den regtervleugel van het leger aan , en in 1806 droeg
bij door zijne geschikte maatregelen veel
bij tot de overwinning bij Auerstkdt , weshalve NAPOLEON hem tot hertog van Auerstddt benoemde. Bij het weder uitbreken
van den oorlog tegen Oostenrijk in 1809 ,
onderscheidde hij zich op nieuw in den
slag van Jekmz hl , en in den slag van
.

DAVY.
Wagram noodzaakte hij , met zijnen regtervleugel , de Oostenrijkers tot den aftogt. Na den vrede verhief NAPOLEON hem

tot prins van Eckmuhl , en in 1811 tot
gouverneur-generaal der Hanseatische departementen. Nadat zijne legerafdeeling
op den terugtogt van Moscou , in 18I2,
veel geleden had , wierp hij zich in Sak sen , en liet in Maart 1813 de bruggen
over de Elbe te Meissen en Dresden springen. Als gouverneur - generaal der Hanze s t eden gedroeg hij zich onverbiddelijk
streng , ja wreed. De stad Hamburg moest

in Mei 18 13 Gene boete van 48 millioen
Franken betalen , omdat zij zich van
Frankrijk afkeerig had betoond , en den
5 November werd de bank , met eene
waarde van 7,489,343 Mark banco, in
beslag genomen. Tegen het einde deszelfden jaars werden 30,000 menschhen
uit de stad gedreven , en meer dan 8000
buizen verbrand. Op bevel van LODE
IJK XVIII verliet bij Hamburg den 31-W
,

llei 1814. Zoodra NAPOLEON van het eiland
Elba was teruggekeerd , werd hij tot minister van oorlog benoemd ; doch na den
Slag van Waterloo kwam hij met BI.uCIIER
en WELLINGTON overeen bet leger achter
dc Loire te voeren. Nadat hij in 1819
tot pair van Frankr ij k was benoemd, stierf
hij den 1 Junij 1823. Vastheid van karakter en persoonlijke stoutmoedigheid waren de hoofdeigenschappen van DAVOUST ;

zijne gestrengheid als krijgsman ontaarde
dikwijls in hardheid en gruwzaamheid.
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e Penzance. Van nu af beoefende hij
dijtig de natuurwetenschappen , makende
;roote vorderingen in de botanie , anatonie en physiologic ; alsmede in de wis
bovennatuurkunde , natuurlijke-;unde,
vijsbegeerte en scheikunde : doch het was
vooral aan de scheikunde dat hij zijne
krachten toewijdde. Hij geraakte nu in
rennis met Mr . DAVIES GILBERT en Mr. GREen werd door hen voorgesteld
an den natuuronderzoeker BEDDOES , die
len negentienjarigen DAVY als medehelper
n zijn laboratorium te Bristol , bekend
)nder den naam van Pneumatic Institution,
)pnam. Gedurende zijn verblijf te Bristol
maakte hij zijne proeven over het salpeterzuur bekend , onder den titel van Re
^ORY WATT ,

searches chemical and philosophical , chiefly
concerning Nitrous Oxide and its respiration. Dit werk bevat tevens een verhaal
van sommige hoogst gevaarlijke proeven
welke hij op zich zelven nam door het
inademen van onderscheidene luchtsoorten,
waardoor zijn leven meer dan eens in
gevaar geraajte. De roem , dien hij zich
verwierf, gaf aanleiding (lat hij in 1800
tot professor in de scheikunde aan de
nieuwe inrigting , Institution of Great rritain , werd benoemd. Zijne voorlezingen
hadden Benen verbazenden toeloop. In
1802 werd hij door de Vereenig ing voor
den Landbouw , Board Of agriculture,
uitgenoodigd , voorlezingen over de scheikunde te houden , die vervolgens in het
licht zijn verschenen onder den titel van
Elements of agricultural chemistry. DAVY
begon nu dien cursus van wetensehappe-

der Zamenleving; Conversations-Lexicon).
lijke navorschingen , welke zijnen naam
DAVY , (Sir HIIMiHRY) , een der be- hebben vereeuwigd. De ontdekking van

(Woordenboek

roemdste scheikunstenaren van den nicuweren tijd , was de zoon eens kleinen
grondeigenaars , die tevens het beroep van
Beeldsnijder uitoefende. Hij werd den 17
December 1778 te Penzance in Cornwallis
geboren. Reeds op den ouderdom van ne
jaren begon hij verzen te schrijven -gen,
en in lateren leeftijd vervaardigde hij ver
dichtstukken , welke verdienste--scheidn
lijk mogen genoemd worden. Daar hij

echter voor liet geneeskundig vak bestemd
was , werd hij aanvankelijk bij eenen apotheker geplaatst. Hier gaf hij zich echter
zoo geheel aan de scheikunde over , dat
hij zich , in plaats van drankjes klaar te
maken of pillen te draaijen , meestal op
den vliering met allerhande scheikundige
proeven onledig hield. En toen hierdoor
eens Bene hevige ontploffing ontstond , ver
zijn meester zoo geweldig , dal-schrikte
deze hem terstond wegzond. Op den ou.
derdom van vijftien jaren werd hij in dc
leer besteld bij Mr. BoIrLASE, chirurgijr.

metalen in alkaliën en aardsoorten , dc
schepping van de wetenschap der electrochemie , de uitvinding der veiligheids-lamp,
tere gebruike in de steenkolenmijnen en
de wijze om het koper voor den invloed
van liet zeewater te behoeden , kunnen
ons een denkbeeld geven van zijne ongewone verdienste. In 1818 werd hij tot
baronet en in 1820 tot voorzitter der
Koninklijke Maatschappij benoemd. Uit
hoofde zijner verzwakte gezondheid, legde
hij liet voorzitterschap neder , en begaf
zich op reis. Ongelukkig was zijne gezondheid te zeer ondermijnd , om door
een milder klimaat weder op te bloeijen.
Ilij stierf den 30 Mei 1829 te Geneve.
Behalve de reeds genoemde geschriften ,
heeft DAVY nog vele hoogst belangrijke
werken in 't licht gegeven. De Anlsterdamsche boogleeraar II. c. VAN DER BOON
MESCH hield , in 1830 , in eene openbare
vergadering der eerste klasse van het
Koninklijk Nedcrlandsch Instituut celeg
,
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DAY--DTCIUS.

lofrede op DAVY , waarin zijne verdiensten
in een getrouw licht worden gesteld.
(PARIs , - The life of Sir HUMPIIRY DAVY;
JOHN DAVY, Memoirs of the life of
Sir HUMPHRY DAVY).
DAY , (TBOMAS) , een bekwaam Ugelsch schrijver , werd in 5 7.48 te Londen
geboren. Zijn vader had eene plaats aan
het Tolkautoesr, en stierf toen hij één
jaar oud was , hem een jaarlijksch inkomen van 1200 Pst. nalatende. Na te Oxford in de regtsgeleerdheid te hebben
gestudeerd , bragt bij eenige zomers op
het vaste land door , onderscheidene volken bezoekende. De opvoeding schijnt bijzonder zijne aandacht getrokken te hebben. Hij koesterde daaromtrent zonderlinge
denkbeelden , en meende dat er naauwelijks één ding ter wereld was , hetwelk
men door opvoeding en onderwijs niet
koude verkrijgen. Omtrent het jaar 1769
wilde hij deze stelling niet eene stoute
proef bevestigen. Hij koos uit het vondelings-huis van Shrewsbury twee meisjes
van twaalf jaren , om ze naar zijne inzigten op te voeden , en later eene zijner
kweekelingen tot vrouw te nemen. Schoon
DAY nimmer met eene zijner beide bescher.
melingen in den echt -trad , huwelijkte hij
haar echter met eenen goeden bruidschat
uit , terwijl zij , door haar voorbeeldig gedrag, zijne opvoeding tot eer verstrekten.
In 1778 verbond Mr. DAT zich aan Miss
MILNES uit Yorkshire , die met hem in
smaak en denkbeelden overeenstemde, en
een vermogen bezat , dat het zijne evenaarde. In 1773 had bij , met zijn' vriend
Mr. BRICKWELL , een dichtstuk uitgegeven,
getiteld : De stervende Neger (The dying
Negro) , in hetwelk de slavenhandel met
levendige kleuren wordt afgemaald , en
waardoor het publiek meer en meer tegen
dit onmenschelijk bedrijf werd ingenomen.
In I776 verscheen van hem een ander
dichtstuk , genaamd De ter slagibank gevoerde legioenen (The devoted Legions) ,
zijnde eene bestrijding van den Amerikaanschen oorlog. In 1783 gaf hij het
eerste deel uit van een werk , waardoor
DAY het meest is bekend geworden , zijne
Geschiedenis van Sandford en Merton. Het
geheel bestaat uit drie deelen , en is een
verdichtsel om de denkbeelden des schrijvers over opvoeding en de menschelijke
natuur in 't algemeen op te helderen en
aan te bevelen. DAY is insgelijks schrijver
van een ander verdicht werk, getiteld :
The history of the little Jack. H.ij werd
den 28 September 1789 gedood door den
slag van een jong paard , hetwelk hij vol
Bene nieuwe manier wilde afrigten ;-gens
want zijne plannen voor de verbetering

der opvoeding bepaalden zich niet slechts
tot den mensch , maar strekten zich zelfs
tot de dieren uit.
(CHALKERS ; Biog. Brit.)
DEBURE , (GUILLAUML FRANCOIS) ,

een geleerd boekhandelaar en kenner van
zeldzame boeken en handschriften , werd
in 1731 te Parijs geboren , en stierf in
1782. Hij is de schrijver van een welbekend en nuttig werk , in zeven deelen
octavo , getiteld : Bibliographie instructive,
bevattende eene opgave en beschrijving
van zeldzame en zonderlinge boeken.
(Dictionary of Biography) .
DECHALES , (CLAUDE FRANCOIS MIL-@

een bekwaam wiskunstenaar , werd
in 161 I te Chambery , de hoofdstad vacs
Savoyë , geboren. Hij schreef veel over
de wis- , werktuig- en sterrekunde ; doch
het eenigste werk , waardoor hij algemeen
bekend werd , is zijne uitgave van EUCLIDEs , welke langen tijd in Frankrijk en
andere landen een geliefkoosd handboek
was. DEcuáL.ES was een naauwkeurig en
sierlijk schrijver over de onderwerpen ,
welke hij behandelde. Hij werd tot professor in de wiskunde aan het Collegie
van Clermont benoemd , waar hij vier jaren bleef. Vervolgens begaf hij zich naar
Marseille , waar hij onderwijs gaf in do
zeevaart- , vestingbouw- en toegepaste wis
Van Marseille ging hij als pro--kunde.
LIET)

fessor

,

in

de wiskunde

naar Turin , en

stierf in die stad in 1678 , hebbende den
ouderdom van zeven en zestig jaren bereikt.
Als leermeester muntte DECII&LE$ uit
door zijne uitstekende wellevendheid en
de toepassing van zijn onderwijs op de
vroeger verkregene kundigheden zijner
leerlingen. De werken van DECehLES werden in 1690 te Lyon in vier deelen uitgegeven, onder den titel van Mundus

Mathematicus. (Penny Cyelopaedia).
DECIUS muS, een Romein, die zich
door vele stoute krijgsbedrijven onderscheidde , en Wien daarvoor menig eerbewijs te beurt viel. In eenen veldslag tegen
de Latijnen , wijdde hij zich vrijwillig aan
de onderaardsche goden (Dii Manes). Hij
was met "zijnen ambtgenoot , MANLIUS Telt
overeengekomen, dat de consul,-QUATS,
wiens vleugel het eerst zou wijken , zich
zou dood vechten. Het wijdings-offer met
groote plegtigheid volbragt zijnde , gaf hij
aan zijne lictors bevel om den anderen
consul kennis te geven , dat hij zich voor
het behoud des legers opofferde , reed in
het digtst van den vijand , en bezweek
onder eene hagelbui van werpschichten ,
omtrent liet jaar 338 v. c. Zijn zoon,

DECIUS—DE FOE.
DECIUS MUS ,

volgde zijn heldhaftig voor
oorlog tegen de Galliërs -be,ldin
295 jaren v. c. , even als zijn kleinzoon
in den oorlog tegen rYRRuus , 280 j. v. c.
(ROLLIN , Histoire Romaine).
DECIVS, (CAJUS MESSIUS QUINTUS
TRAJANUS) , een Romeinsch keizer, in

het jaar 201 onzer jaartelling te Bubalia
in Pannonië geboren. Door keizer PHILIPPus naar Moesié gezonden , om een oproer
te dempen , liet hij zich door de opstandelingen tot keizer uitroepen , trok op tegen zijnen souverein, en onttroonde hem.
Hij heeft zich in Benen krijgstogt tegen
de Perzen beroemd gemaakt , maar tevens
berucht door zijne wreedheden tegen de
Christenen gepleegd. Op zijnen krijgstogt
tegen de Gothen in een moeras geraakt ,
kwam bij met zijn leger om , in het jaar
251, slechts den -ouderdom van vijftig
jaren bereikt hebbende.
(CREVIER , Histoire des empereurs Romains).
DECKER , (JEREMIAS DE) , een der
verdienstelijkste Nederlandsche dichters uit
de zeventiende eeuw , werd in 1610 te
Dordrecht geboren. Zijn vader, ABRAHAM
DE DECKER , die de hervormde godsdienst
had omhelsd , verkeerde (schoon van Bene
goede familie afkomstig) in bekrompene
omstandigheden, eerst als koopman, daarna
als makelaar. Zelf een groot liefhebber
zijnde van liet lezen var geschiedkundige
werken , trachtte bij zijnen kinderen daarvoor insgelijks smaak in te boezeroen.
Dit gelukte hem vooral met zijnen zoon
JEREMIAS. Alleen geholpen door het beperkt
onderwijs zijns vaders en zijne eigene geschiktheid, leerde hij als knaap Latijn ,
Italiaansch, Fransch en Engelsch , schoon
bij toen reeds genoodzaakt was zijn' va
diens bezigheden bij te staan. Men-derin
kan niet zeggen dat letterkunde in eenig
tijdperk zijns levens zijne hoofdbezigheid
heeft uitgemaakt. Zijne eerste dichtkundige
proeven bestonden in omschrijvingen uit
den profeet JEREMiA , enz., en vertalingen
en navolgingen uit HORATrUS , PRUDENTIUS ,
BUCIIANAN ; waarbij uien voegen kan zijnen
Goeden Vrydag, eene verzameling van
stukken , de zuiverste godsdienstige gevoelens bevattende. Nergens blinkt zijn warm
godsdienstig gevoel en zijne ouder- en
broederliefde heerlijker uit dan in een
dichtstuk op den dood zijns vaders en op
dien van zijnen broeder DAVID , te Batavia
gestorven. Zelfs vele zijner puntdichten
hebben eene godsdienstige en zedelijke
strekking ; echter kan men ze minder als
epigrammen dan als korte zedelessen beschouwen , welke door hare schrandere
wending eenen nuttigen indruk achterla-
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ten. Het uitgebreidste van al zijne gedichten is zijn Lof der Geldzucht , een
hekeldicht , hetwelk algemeen wordt bewonderd , en Bene plaats naast den Lof
der Zotheid van ERASMUS is waardig gekeurd. Dit was bijkans het laatste stuk
hetwelk DE DECKER heeft geschreven. De
roem, dien bij daarmede heeft behaald ,
is hem zelven onbekend gebleven ; want
bij overleed te Amsterdam in 1666 , terwijl dit meesterstuk zijner muse nog ter
perse was. Zijne gedichten , meermalen
herdrukt , zijn het volledigst bijeenverzameld door BROUERIUS VAN NIDEK in 1726,
en in 1827 verscheen bij den boekhandelaar G. PORTIELJE eene goedkoope uitgave
van as DECKER'S Oorspronkelijke Dicht
P. G. VAN WITSEN GEYSBEEK ,-stukendor
in twee deden , ki. 8vo. , met een fraai
portret des dichters en eene beknopte Ievensbeschrijving. Hoe vernuftig DE DECKER
de Geldzucht wist ten toon te stellen,
blijkt onder anderen uit deze weinige regelen:
't Paard looft men om zijn` vorm, zijn rennen,
(draven, springen,
Vliet om zijn' gulden toom of zadel rijk van tooi;
Dell vogel ons zijn koel, niet om zijn ebben kooi;
"lien hond om zij n vernuft, niet om zijn halssieraden :
Maar mensch trekt al zijne eer van zijn gegelde
(laden,
Van buidelera stijf gedaalderd en gekroond,
Van 't kleed waarin hij steekt, van 't huis waarin
(hij woont.

(VAN KAMPEN , Beknopte Geschiedenis der

Nederlandsche letteren en wetenschappen).
DE FOE , (DANIEL) , een staatkundig
schrijver , de zoon van den vleeschhouwer
JAMES FOE , werd in 1661 te Londen geboren. Meal vindt niets van zijne jeugd
opgeteekend. Hij werd opgeleid tot leeraar bij de Dissenters , doch voltooide zijne
godgeleerde studiën niet. Men heeft ver
redenen opgegeven waarom hij-scheidn
voor zijn geslachtnaam het `noordje DE
plaatste : de ware oorzaak was om daardoor zijne nederige afkomst te bedekken.
DE FOE trad eerst in 1683 als schrijver
op niet een staatkundig vlugschrift over
den oorlog , welke toen tusschen de Turken
en Oostenrijkers gevoerd werd. Twee jaren later nam hij , uit ijver voor het behoud van het Protestantismus in Engeland,
en uit weerzin tegen JACOBUS II , dienst
onder den hertog van Monmouth , wiens
ondoordachte zameczwering velen in het
verderf stortte. DE FOE was echter geluk
genoeg aan de vervolging te ontsnap--kig
pen. Hij werd nu kousenkooper en pan.
nenbakker , doch niet slecht gevolg. Zijne
pen voorzag in zijne behoeften. Ziet is
onmogelijk hier liet honderdste gedeelte
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DEIMAN.

van zijnen letterarbeid aan te stippen,
wijl een bloote catalogus daarvan zestien
bladzijden beslaat. WILLEM III was de afgod zijner staatkunde , en toen de hooge
geestelijkheid eenen geest van onverdraagzaamheid en vervolging tegen andersdenkenden begon aan den dag te leggen,
schreef hij een bijtend spotschrift , onder
den titel van The shortest way with the
Dissenters (De kortste weg met de Dis
Huis der Gemeenten ver -sentr).H
dit voor een oproerig geschrift -kla,rde
hetwelk door beulshanden moest verbrand
worden. De secretaris van staat vaardigde
nu de volgende proclamatie uit : « Naardeo maal DANIEL FOE , alias DE FOOE beschul« digd wordt schrijver te zijn van een
« schandelijk en oproerig geschrift , geti«teld The shortest way with the Dissen« ters , wordt aan een iegelijk bekend gemaakt , dat hij is een man van schrale,
«middelmatige gestalte, omtrent veertig
«jaren oud , bruin van gelaat , donker
« bruin van haar en eene pruik draagt;
« hij heeft een' krommen neus, eene scherpe
« kin , grijze oogen en eene groote vlek
« digt bij den mond. Al wie den gezeg« den DANIEL FOE aan een' zijner majes« teits vrederegters zal aangeven , zoodat
« men hem in hechtenis kunne nemen ,
« zal vijftig Pst. tot belooning ontvangen. »
DE FOE werd kort daarop ontdekt , beboet , aan de kaak gesteld en in de gevangenis geworpen. In den kerker van
Newgate schreef hij Bene ode aan de kaak,
en ontwierp een plan voor The Review,
een blad, dat twee- of driemaal 's weeks
uitkwam , en gedurende meer dan negen
jaren door hem alleen werd voortgezet.
Nadat bij ruim een jaar in den kerker had
gezucht, sprong HARLEY , destijds secretaris van staat , voor hem bij de koningin
in de bres, en bewerkte zijn ontslag. Tegen het einde der regering van koningin
ANNA geraakte hij op nieuw in de gevangenis , wegens het schrijven van een vlugschrift in denzelfden geest als het vorige ,
en werd ook ditmaal door HARLEY bevrijd.
Bij de troonsbestijging van GEORGE I door de
Wigh-partij op nieuw in onaangenaamheden
gewikkeld , besloot hij zich niet langer
met staatkundige zaken te bemoeijen , en
zijn talent aan andere onderwerpen te
besteden. De eerste vrucht van zijnen
arbeid was The Family Instructor. In 1719
verscheen zijn onnavolgbaar werk Adeentures of Robinson Crusoe, hetwelk Benen
ongeloofelijken opgang maakte, en zulks
te regt verdiende , schoon sommigen daar aan niet die hooge waarde wilden toekennen , als geen oorspronkelijk werk zijnde.
Doch de geschiedenis van ALEXANDEr, SELKIRK,

die Benige jaren vroeger in 't licht was
verschenen , had aan DE FOE niet veel
meer dan het denkbeeld kunnen geven,
om een' man op een onbewoond eiland
levende, tot het onderwerp zijner leerzame
bespiegelingen , te kiezen. DE FOE stierf
den 24 April 1731 te Londen , in den
ouderdom van zeventig jaren. Hij liet
eene weduwe na en verscheidenene kinderen , onder welke opmerking verdient
NORTON DE FOE , de schrijver van de Gedenkschriften van de vorsten uit het
Huis van Oranje (Memoirs of the princes of the House of Orange). SorrIIA ,
de jongste dochter van DANIEL DE FOE,
schreef twee verhandelingen over het microscoop.
(BALLANTYNE'S Mem. of DE FOE , in Sir
SCOTT's Prose Work, , Vol. IV)
DEIMAN, (JOHAN RUDOLPH) , een
beroemd genees- , schei- en natuurkundige , werd den 29 Augustus 1 743 in het
Oostvriesche dorp Hage geboren. Onder
beide oudere broeders,-steundorzij
leerde hij eerst de artsenijkunde , en studeerde te Halle in de medicijnen. Nadat
hij tot doctor was gepromoveerd , ging
hij naar Holland, en zette zich in 1770
te Amsterdam als practiserend geneesheer
neder, alwaar hij zich allengs eenen welverdienden roem verwierf. Zijne diepe
inzigten , zijne scherpe onderkenning van
ziekten (diagnose) en zijne met de natuur
overeenstemmende geneeswijze hadden vooP
zijne lijders de gelukkigste gevolgen. In
weerwil zijner overkropte bezigheden , beoefende hij met grooten lust al de vakken,
welke met zijne wetenschap in verband
stonden. In de sociteit Concordia et liber
waarvan hij lid was, hield Dr. DEi--tae,
MAN vele belangrijke verhandelingen , welke
door middel van de tijdschriften aan het
publiek werden medegedeeld. Zijne Geneeskundige proeven en beschouwingen over
de gunstige werking der electriciteit in ver
ongesteldheden , zijn antwoord op-schilend*
de prijsvraag Over het nut der boomen en
planten tot zuivering der lucht , alsmede
zijne verhandeling Over het nut en nadeel
der kina , aan welke de Koninklijke Maatschappij der geneeskunde te Parijs den
prijs toekende, bevestigden zijnen wetenschappelijken roem. Daarenboven verrijkte
hij de natuur- en scheikunde met vele
nieuwe ontdekkingen , die hem eene eervolle plaats onder de grootste natuurkundigen verzekeren. Ook was het DEIMAN
die hier het eerst de Kantiaansche wijs
bekend maakte. Koning LODEWIJK-begrt
NAPOLEON koos hem tot zijnen lijfarts ; en
wist hens naar waarde te schatten. DEIMAN overleed den 25 Januarij 1808. Onze
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verdienstelijke JERONIMO DE BOSGIT hield den
29 Maart 1808 Bene op dezen beroemden
geneesheer fraaije lofrede , welke sedert in
druk verschenen , en verdient geraadpleegd
te worden.
DEIMAN, (JOHAN DIEDERICH) , een
uitstekend godgeleerde , en ouder broeder
des vorigen , werd den 9 April 1732 te
Hage in Oost - Vriesland geboren. Hij studeerde te Halle , en verliet in 1753 als
candidaat deze hoogeschool. In _ 1763 als
predikant te Zierikzee optredende , maakte
hij aldaar , door zijne kanselwelsprekendheid, veel opgang, en werd reeds het
volgende jaar naar Zwolle beroepen. IIier
vertoefde hij zes jaren , toen hem het
leeraarambt te Utrecht werd aangeboden.
Eindelijk , in 1779 , te Amsterdam beroepen , had hij aldaar aanvankelijk te w orstelen tegen de aanvallen en verketteringen zijner oudere ambtsbroeders . Echter
ging bij op den eenmaal ingeslagen weg
voort, en predikte dien milderen geest
des Christendoms , die hem boven zoo
vele anderen onderscheidde. DEIMAN stierf
den 9 April 1783. Behalve vele belang
theologische werken , door hem uit-rijke
liet Hoog- in het Nederduitsch overgebragt, schreef hij eene Katechetische aan
kennis der Christelijke leere -leidngto s
welke vele herdrukken heeft beleefd , er
thans nog niet geheel buiten gebruik is.

(Conversations-Lexicon) .
eene Nederland•
sche dichteres en romanschrijfster , were
den 10 December 1741 in de nabijheic
van Amstelveen geboren. Zij was de doch.
ter van tamelijk gegoede landlieden , die
door rampen van allerlei aard behoeftig
geworden, haar , naauwelijks drie jaren
oud , door den dood ontvielen. De regen
ten van het weeshuis der Collegianten to
Amsterdam trokken zich haar lot aan , ei
zorgden voor hare opvoeding. Door haas
voorbeeldig gedrag en hare leergierigheid
won zij de gunst harer verzorgers. Han
verstandelijke vermogens ontwikkelden snel
Reeds ontwaakte bij haar de zucht voo
poëzij en fraaije letteren • welke mei
geenszins bij haar onderdrukte. Ais dienst
bode geplaatst bij de godvruchtige dichte
res MARIA BOSCH , werd zij spoedig harp
vriendin , zoodat meesteres en dienstmaag,
gemeenschappelijk de poëzij tot uitspannen
beoefenden , en in 1775 eenen bundel va:.
Stichtelijke Gedichten uitgaven. Na verloo
van vijf jaren hare edelmoedige bescherm
ster door den dood verloren hebbende
werd haar dit smartelijk verlies vergoei
door ELIZABETH DEKKER , weduwe van dei
predikant ADRIAAN WOLFF , met welke zij
sedert 1777 , tot op haren dood , 's we
DEKEN , (AGATHA) ,

;
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elds lief en leed deelde. Beide vrientiinien arbeidden meestal gemeenschappelijk ,
n weken , na de omwenteling in 1787 ,
gaar Frankr ij k. Zij vestigden zich te Treoux, in Bourgondië, en , schoon zij allaar een stil leven leidden , werd echter
;LIZABETII GEKKER voor den bloedraad des
chrikbewinds gedaagd , om zich te ver
Onbeschrijfelijk groot was de-intworde.
tngst , waarin AGATHA over het lot ha-er zusterlijke vriendin verkeerde , die
echter , door hare tegenwoordigheid van
;eest , aan de guillotine ontkwam . In
1795 naar het vaderland teruggekeerd,
hadden zij tegen knellende zorgen te kam
wijl een vriend , wien zij bij hare-pen,
uitwijking een niet onaanzienlijk vermogen
hadden toevertrouwd , haar dit toevertrouwde pand had ontvreemd. Gelukkig
vonden zij in de dankbaarheid eens boek
's Gravenhage , die vroeger-handelrsv
niet het uitgeven harer werken veel geld
gewonnen had , de kieschste ondersteuning,
tot dat zij weder de pen konden opvatten.
Zij waren in Nederland de eersten , die
oorspronkelijke romans in 't licht gaven ,
welke zoo vele getrouwe schilderingen zijn
van het eigendommelijk Nederlandsch volkskarakter. Hiertoe behooren inzonderheid
de Historie van Sara Burghart ; Bistorie
van Willem Levend ; Brieven van Abraham
Blankaert en Historie van Cornelia Wildschut. Ook als lierzangster is AGATHA DEKEN niet zonder veelzijdige verdiensten ,
bijzonder in het godsdienstig lied. Hare
liederen ademen ernst , zachtmoedigheid
en werkdadige godsvrucht, en vele derzelve zijn in kerkelijke gezangboeken opgenomen. Hare Liederen voor den boeren.
stand en Liederen voor kinderen werden
hoog geschat , schoon zij in waarde bij
die van onzen VAN ALPIIEN achterstaan.
Zij stierf den 14 November 1805 , weinige
dagen na hare vriendin BEKKER. Beide
voortreffelijke vrouwen rusten naast elkander op het kerkhof te Scheveningen. De
hoogleeraar KONIJNENBURG vereerde in het
openbaar beider nagedachtenis met eene
fraaije lofrede , en Mr. M. C. VAN HALL
verhoogde dit rouwfeest door het voordragen van eenen schoonen lierzang.
(VAN KAMPEN , Beknopte geschiedenis der
Nederlandsche letteren en wetenschappen ; Woordenboek der Zamenleving).
,

DELAMBRE, (JEAN BAPTISTE J0.
sEPH) , een beroemd Fransch viskunste-

naar , werd den 19 September 1749 te

Amiens geboren. Hij bekwam zijne eerste
wetenschappelijke vorming van DELISLE,
die destijds ook te Amiens woonde. Hierna
begaf DELAMBRE zich naar Parijs , om zich
in de wijsbegeerte te oefenen. Zijne studie
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werd bekostigd uit eene beurs , welke uien
vil , dat eertijds door een lid uit het geslacht van DELAMBRE was daargesteld. Zoodia echter de daarvoor bepaalde tijd ver
zag DELAMBRE zich genoodzaakt-streknwa,
in zijne eigene behoeften te voorzien. Hij
vertaalde vele -werken uit het Latijn,
Grieksch, Italiaansch en Engelsch in zijne
moedertaal. Daarenboven gaf bij aan eenige
jonge lieden in deze onderscheidene talen
les , en leefde zoo spaarzaam , dat hij
allengs eene uitmuntende verzameling kon
maken van de beste. schrijvers , welke hij
beoefende. Onophoudelijk aangezocht , om
ook de wiskunde te ondi rwijzen , besloot
hij Benen regelmatigen cursus over die
wetenschap te volgen. - Hij bezocht de
astronomische klasse van het Collegie van
Frankrijk onder LALANDE , doch niet voordat hij de werken zijns meesters zorgvuldig gelezen, en er veelvuldige aanteekeningen op gemaakt had. Kort nadat hij
deze klasse bijwoonde, gebeurde het, dat
men eene plaats uit ARATUS noodig heb
DELAMBRE haar terstond uit het-bend,
hoofd aanhaalde. Van dit oogenblik af
werd LALANDE zijn vriend. Met onafmatbare vlijt en volharding kwam DELAMBRE
spoedig de grootste moeijelijkheden te hoven , en nimmer heeft iemand meer dan
hij het oude spreekwoord bevestigd , labor
omnnia vindt (arbeid overwint alles).
Toen in 1781 de ontdekking van de
planeet Uranus door RERSCHEL de oplet tendheid der grootste sterrekundigen trok,
vervaardigde hij de eerste tafels harer beweging , waarmede hij den door de academie der wetenschappen uitgeloofden prijs
behaalde. Spoedig daarop begon bij ook
nieuwe zonnetafelen te maken , welke hij
later geheel omwerkte. Later hield hij
zich bezig met de tafelen van JUPITER
en SATURNUS , aan welke bij eene grootere volkomenheid konde geven , wijl LAPLACE dei•zelver storingen met bijzondere
naauwkeurigheid had berekend. Toen men
besloten had om eenen vasten standaard
voor de lengtemaat te zoeken , werd DERAMBLE en utenAIN de last opgedragen,
om den boog van den meridiaan tusschen
Duinkerken en Barcelona te meten. Deze
moeijelijke arbeid werd te midden van de
gruwelen der Fransche omwenteling onafgebroken voortgezet. MÉCHAIN hem door
den dood ontvallen zijnde , voltooide DE
alleen dit gewigtig werk. Deze-LAMBRE_,
meting is beschreven in het onschatbaar
werk , getiteld : Base de système métrique.
LALANDE in 1 807 gestorven zijnde , volgde
DELAMBRE zijnen vriend en leermeester in
het Cotlège de France op. Reeds in 1802
had NAPOLEON hem tot algemeen inspecteur
-

der studiën benoemd , en een jaar later
verkoos de wiskundige klasse van liet Instituut hem tot haren secretaris. In 1814
werd DELAMBRE lid van den Koninklijken
Raad van openbaar onderwijs , doch het
volgende jaar ontsIam men hem, dit lidmaatschap-. Tijdens de inneming van Frankrijks hoofdstad door de bondgenooten ,
bevond DELAMBRE zich te Parijs. Onder
het bulderen der hevigste kanonnade werkte
hij , van 's morgens acht ure tot middernacht , bedaard en bijkans onafgebroken
voort.
DELAMBRE stierf den 19 Augustus 4822,
in den ouderdom van twee en zeventig
jaren. Zijn dood werd voorafgegaan door
een algeheel verlies van krachten en aan
bezwijmingen. Hij stierf gelijk-houden
hij geleefd had , kalm , doch niet zonder
veel te lijden. De werken van DELAMBRE
zijn te talrijk , dan dat wij ze bier kunnen vermelden. Behalve zijne afzonder lijke werken verschenen van hem een
groot aantal gedenkschriften in de verzamelingen van Petersburg , Turin , Stokholm , Berlijn alsmede in die van liet
Instituut van Frankrijk. Zijne éloges op
gestorvene geleerden munten uit door
zuiverheid van stijl en diepte van navorsching betrekkelijk de geschiedenis der
onderwerpen , waarmede die geleerden
zich hadden bezig gehouden. Onder zijne
belangrijkste voortbrengselen rekent men
Astronomie théorique et pratique ; Ilistoire
de l'astronomie ancienne ; Histoire de ^'asl'astronomie du moyen age; Histoire
de
rr^ de l'astrotronomie moderne , en Histoe
nomie au dix-huitième siècle.
(Conversations-Lexicon; Penny Gyclopaedia).
DELANY , (NARY) , de dochter van
Lord LANSDOWN , en weduwe van Mr. PEN DARVES , was de tweede vrouw van Dr.
DELANY , een' verdienstelijk godgeleerde,
met Wien zij zich in I743 in den echt
begaf. Zij stierf in 17 88. Mrs. DELANY
was eene gunsteling van koningin CHAR LOTTE , en genoot van den koning cent
jaarwedde van drie honderd Pst. Zij bezat
het talent om uit gekleurd papier záó
kunstig bloemen te knippen , dat dezelve,
als ware het , de natuurlijke evenaarden.
Langs dezen weg maakte zij eene Flora
van bijkans duizend voorwerpen.
(Dictionary of Biography).
DELILLE, (JACQUES) , de beroemdste
leerdichter van Frankrijk , was de natuur
zoon van den advocaat MONTANIER -lijke ,
waarom hij zich ook MONTANIER-DELILLE
noemde ; hij werd den 2Z Junij 1738 te
Aigue-Perse , in Auvergne, geboren. Het
eerste onderwijs genoot hij in bet Collegie

DELISLE
van I.izieux te Parijs. Behoeftigheid noodzaakte hein eene plaats als onderwijzer in
liet Collegie van Beauvais aan te nemen,
doch hij werd spoedig tot professor in de
fraaije letteren aan het Collegie van .Amiens
bevorderd. Hier begon hij zijne schoone
vertaling van vlRGlLIUS Landgedichten. Naar
Parijs teruggekeerd , werd hij benoemd
tot professor van het Collegie La Marche.
De verschijning der Landgedichten van
VIRGILIUS werd met geestdrift begroet , en
men zeide , dat DELILLE de proef had geleverd, dat alle schoonheden der ouden
in het Fransch konden teruggegeven worden. In 1774 werd DELILLE lid van de
academie , en gaf kort daarna zijn beroemd dichtstukLes Jardins in 't licht.
DELILLE vergezelde den afgezant DE cuolSEUL GOUFFIER naar Konstantinopel , en
maakte zich deze gelegenheid ten nutte
,Athene te bezoeken. Op deze reis vervaardigde hij zijn dichtstuk L'Inzagination.
Naar Parijs wedergekeerd , werd hij aan
letteren-gestldoprfinaje
aan de universiteit , en tot professor der
Latijnsche poëzy in het Collège de France.
Hij was ongelukkig genoeg zijn tijdelijk
vermogen door de Fransche omwenteling
te verliezen. Bij de viering van het zonderlinge Feest van het Opperwezen , welke
gedurende het schrikbewind plaats had,
werd DELILLE door ROBESPIERRE verzocht,
daarvoor Bene ode te dichten. De poëet ,
wel bevroedende dat weigeren hier niet
te pas kwam , vervaardigde eenen dithyrambe op de onsterfelijkheid der ziel,
waarin hij deze leer met vuur verdedigde.
Onze landgenoot IMMERZEEL heeft van dit
gedicht eene vrij goede vertaling geleverd.
De onlusten en verwarringen in de hoofd
deden hem in 1794 Parijs tegen-stad
St. Diez verwisselen , en vervolgens Zwitserland bezoeken , waar de regering van
Bern hem het burgerregt aanbood. Hier
voltooide hij zijn Ilomme des champs ou
les géorgiques francaises, waarvan de Wed.
VAN STREEK eene fraaije Nederduitsche ver
heeft gegeven , en BILDERDIJK in zijn-taling
Buitenleven eene gelukkig geslaagde navol ging. Ook schreef DELILLE in Zwitserland
les Trois Règnes de la Nature , waarbij
CUVIER aanmerkingen heeft gevoegd. Later
bezocht DELILLE Engeland , en vertaalde
toen MILTON'S Paradise Lost. In 1801
keerde hij naar Parijs terug , en stierf,
nadat hij eenigen tijd te voren het gezigt
had verloren , den 1 Mei 1813 , algemeen
betreurd. Na zijnen dood verscheen Le
départ d'Eden. Zijne Conversation is een
vermakelijk dichtstuk , eene soort van
Theophrastus in verzen , schilderende de
onderscheidene karakters , die in den om-
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gang voorkomen. Zijne gezamenlijke werken beslaan 1 deden , Parijs 1824-25.
Als eene bijzondere eigenschap van DELILLE
verhaalt men , dat hij , gelijk vroeger
TASSO , zijne verzen , voordat hij ze ter
neder schreef , in zijn hoofd uitwerkte ,
en in staat was , ze volkomen in liet geheugen te bewaren.
(Conversations-Lexicon ; Woordenboek
der Zamenleving) .
DELISLE , (GUILLAUME) , de eigen
grondvester van het geographisch-lijke
stelsel des nieuwaren tijds, werd den 28
Februarij 1675 te Parijs geboren. Zijne
zucht voor de aardrijkskunde , waarin hij
later zoo uitblonk , verried zich vroegtij dig , makende hij reeds op den ouderdom
van negen jaren kaarten , die door naauwkeurigheid en netheid verwondering verwekten. Deze neiging werd zorgvuldig
door zijnen vader aangekweekt , die zelf
in de aardrijkskunde en astronomie niet
onbedreven was.
In 1699 gaf DELISLE eene wereldkaart
uit , welke , met andere kaarten en aard
geschriften , leem in 1702 tot-rijksundge
lid van de academie der wetenschapper)
deed verkiezen. Kort daarna werd hij,
met eene jaarwedde , tot 's konings aardrijksbeschrijver benoemd , en nu schreef
hij onderscheidene werken voor den cursus
dien hij met zijnen koninklijken kweekeling (LODEWIJK XV) over de aardrijkskunde hield.
De vermaardheid van DELISLE bepaalde
zich niet tot zijn vaderland , maar verspreidde zich door gansch Europa; geen
geschiedkundig werk of reisbeschrijving

werd als volmaakt beschouwd zonder kaarten Van DELISLE. Hij ontving van vreemde
vorsten de vleijendste uitnoodigingen oen
zich in hunne hoofdsteden neder te zetten.
PETER de Groote kwam hem persoonlijk te
Parijs bezoeken , ten einde DFLISLE over
te halen , hem naar Rusland te volgen.
Hij wees al deze uitnoodigingen van dc
hand, doch gaf PETER dtne voortreffelijke
reeks van kaarten over zijn onmetelijk
rijk , hetwelk DELISLE voorzeker beter kende
dan de monarch zelf. Het is waarschijnlijk ,
dat de hoogachting, welke PETER voor hem
koesterde , zijnen broeder JOSEPU bij het
observatorium te Petersburg met eene aanmerkelijke jaarwedde deed aanstellen. DELISLE stierf den 5 Januarij 1726 , aan eene
beroerte , slechts een en vijftig jaren oud.
Onder zijne werken behoort zijn Atlas géographique, welken BUACHE in 1789 bezorgde,
tot het voornaamste.
(FONTENELLE , Eloge de GUILLAUME DELISLE).
DELISLE , (JOSEPH NICOLAS) , een

jonger broeder des vorigen , den 4 April
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DELUC.

1688 te Parijs geboren , maakte zich insgelijks vermaard door zijne geographische
en wiskundige kennis. Zijne uitgegevene
werken namen eenen • aanvang met eene
uitmuntende waarneming der groote alge
zonsverduistering in 1706 , toen hij-hel
nog slechts achttien jaren oud was. In 17I4
werd hij lid der academie , en in 1724
bezocht hij Engeland, waar hij , op aanbeveling van NEWTON en HALLEY , tot lid der
Koninklijke Maatschappij werd verkozen.
In 1726 , het sterfjaar zijns broeders , benoemde CZAQR PETER hem tot zijnen astronoom , een ambt hetwelk hij gedurende
een en twintig jaren met lof bekleedde ,
tot dat hij , uit hoofde zijner gezondheid,
naar Parijs terugkeerde. Hier werd hij
benoemd tot hoogleeraar in de sterrekunde
van het Koninklijk Collegie van Frankrijk.
Onder zijne leerlingen behoorden LALANDE ,
DELAMBRE en MESSIER. Hij stierf in 4768,
tachtig jaren oud. In de laatste jaren zijns
levens verviel hij tot overdrevene vroom
hij bezocht dagelijks verscheidene-heid;
kerken en biechtte eiken zondag. Zijne
nalatenschap was zóó gering , dat men hem
zelfs geene fatsoenlijke begrafenis had kunnen geven , Z00 MESSIER en BUACIIE de kosten daarvan niet op zich hadden genomen.
Zijn belangrijkst geographisch werk : 1VIémoire sur les nouvelles découvertes au Nord
de la mer du Sud , bevat den uitslag der
bemoeijingen van de Russen tot de ontdekking van Benen doortogt uit de Zuidzee in de wateren van Noord-Amerika. Zijn
dvertissement aux astronomes sur l'eclipse
annulaire du soleil qu'on attend le 25 Juin
(Par. 1748) is een volledig overzigt van
alle ringvormige zonsverduisteringen.
Zijn broeder LOUIS , insgelijks een ster
naar Petersburg was-rekundig,hm
gevolgd , overleed den 22 October 1741
op het Amerikaansche eiland dvalscha.
Louis is bekend door zijne reizen naar
Siberië en Kamschatka , zoowel als medgezel van den beroemden zeevaarder BERING.
(Dictionary of Biography ; ConversationsLexicon).
DELIIC , (JEAN ANDRÉ) , een der
scherpzinnigste geologen en meteorologen ,
werd in 1727 te Geneve geboren. Zijn
vader FRAN9OIS DELUC , was een uurwerkmaker en schrijver over godsdienstige en
staatkundige onderwerpen. Zijn zoon ram
mede deel aan de twisten tusschen de aristocraten en de volkspartij , en werd in
4768 naar Parijs afgevaardigd, om aldaar
bij den hertog VAN CHOISEUL , eersten minister van Frankrijk, de zaak des volks
voor te staan. Bij zijne terugkomst in
1770 werd hij lid van den wetgevenden
raad , doch niet lang daarna verliet hij

Geneve , en vertrok naar Engeland , om
zich geheel aan wetenschappelijke studiën
te wijden. Van jongs af had bij zich op
de geologie (aardkunde) toegelegd , en
uitstapjes naar en in de Alpen gedaan ,
terwijl zijn broeder , met hetzelfde oogmerk , de Italiaansche bergen bezocht. Zijne
eigene woorden verklaren ons het best
zijn doel : « Mijn broeder en ik beoefenden reeds de geologie , toen ik te Geneve woonde , en eerst na zeker tijd« verloop kwamen wij tot een besluit,
« hetwelk ons van dien tijd tot leiddraad
« heeft verstrekt , namelijk , dat er een
« wezenlijk onderscheid bestaat tusschen
« de menigvuldige verschijnselen , welke
« de oppervlakte der aarde aanbiedt , ten
a opzigte van de oorzaken, die haar heb« ben voortgebragt , welke nog in werking
« zijn , of na zeker tijdstip hebben opge« houden te werken . . . . Onze opnier« kingen voortzettende , kwamen wij ein« delijk tot de overtuiging , dat de vor« ming onzer vaste landen , (wat aangaat
« hunne zamenstelling en algemeenen vorm)
« alsmede hun bestaan boven het waterpas
« der zee , moet toegeschreven worden
« aan oorzaken , die niet meer op onzen
« aardbol in werking zijn , en dat het
« geheel der uitwerkselen der nog be« staande oorzaken zich bepaalt tot eene
« wijziging van dien oorspronkelijken toe« stand. Nadat ik Geneve had verlaten,
« zette ik mijne navorschingen in onder« scbeidene landen voort , en inzonderheid
« langs de zeekusten ; mijn broeder ver« volgde intusschen de zijnen , en wij
« deelden elkander onze aanmerkingen
a mede. Ik zag de mogelijkheid gom , door
a de werking der dadelijke oorzaken , te
« bepalen , welke de toestand is geweest ,
« van onze vaste landen , tijdens derzelver
« wording , en derhalve de mogelijkheid
« om den lijd op te sporen , welke er
« sedert deze gebeurtenis is verloopen.
« Ik schreef toen mijn eerst geologisch
« werk , Lettres physiques et morales sur
« l'histoire de la nature et de l'homyne ,
« 8vo. 's Gravenhage, 1778. a Deze brieven
waren opgedragen aan koningin CHARLOTTE,
gemalin van GEORGE III , die DELUC tot
haren voorlezer benoemde. Deze brieven
hebben alleen betrekking op de Zwitser
Alpen ; doch in het volgende jaar-sche
verscheen een vervolg van dit werk onder
denzelfden titel , bevattende DELUC's reizen
door Duitschland langs den Rijn , door
Hanover , Vriesland , Holland , België,
enz. , in 5 dikke octavo deelen. Deze
brieven zijn niet bloot wetenschappelijk ,
maar beschrijven de landouwen , de inwoners en hunne zeden ; zij bevatten
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statistieke en zedekundige aanmerkingen,
die zelfs voor den gewonen lezer zeer
belangrijk zijn. DELUC kwam door dit alles tot een groot besluit , dat de tegen
vaste landen droog werden door-wordige
eene groote en plotselinge omwenteling
van , vergelijkender wijze , versche dag
niet meer dan vier of vijf-teknig,
duizend jaren geleden , welke omwenteling
de vroeger bewoonde landstreken onder
de zee bedolf. Dit gevoelen is ook verdedigd door SAUSSURE , DOLOMIEU en CUVIER.
DELUC maakte tevens vele opmerkingen
aangaande den dampkring , de luchtverschijnselen , hitte en koude. Hij schreef

.Recherches sur les modifications de l'atmosphère , contenant l'histoire critique du
barorètre et dit thermomètre , an trailé sur
la construction de ces instrumens , des expériences relatives a leers usages , et principalernent à la mesure des hauteurs , et a
la correction des réfractions moyennes ;
aver figures , 2 vol. , 4to• , Genève 1772.
In dezen tak van proefondervindelijke natuurkunde heeft DELUC welligt de belang
diensten aan de wetenschap bewe--rijkste
zen. Hij maakte groote verbeteringen aan
den barometer, vooral toegepast op het
meten van hoogten.
DELUC maakte zijne geologische opmerkingen dienstbaar om de waarheid van
het Mozaïsch verhaal te staven. Hierdoor
geraakte hij met onderscheidene geleerden
in twistgeschrijf , inzonderheid niet Dr.
TELLER van Berlin , waaruit de volgende
werken ontstonden : Leitres sur le christianisme , adressées au Dr. TELLER , 1801 ; Cor

entre le Docteur-respondactiulè
, in het Fransch en
Hoogduitsch , 1803-4 ; Annonce d'un ouvrage de i. J. A. REIMARUS (professor te HamTELLER

et J.

A. DELUC

burg) sur la formation du globe , par J. A.
DELUC , Hanovre 1 803. Schoon DELUC vast
stond in zijne godsdiensitge overtuiging, was
hij echter geenszins onverdraagzaam , zoo
als onder anderen kan blijken uit zijne

Histoire de la Terre et de l'homme. Ook
schreef DELUC over de opvoeding : Letires

sur l'éducation religieuse de l'en fance , pré
-£édestuiv alhorqes,
8vo. , 1799. Hij was lid van onderscheidene wetenschappelijke maatschappijen , en
werd in 1798 professor in de wijsbegeerte
en geologie aan de hoogeschool te Góttin,gen. Na den slag van Jena , keerde hij
naar Engeland terug , waar hij het overige
zijns levens sleet , vooral te Windsor,
waar zijne betrekking als voorlezer der
koningin hem vrijën toegang tot de koninklijke familie verschafte , bij welke hij
immer hoogst welkom was. Hij stierf den
B3 November 1817 te Windsor , in dei:
I.

ouderdom van een en negentig )aren. Zijli
broeder en mede-arbeider GUILLAUME ANTOINE DELUC stierf te Genève in 1812 , en
liet eene rijke verzameling van mineraliën
na , welke vermeerderd is door zijn' zoon
ANDRÉ DELUC , schrijver eener Histoire du pas-

sage des Alpes par ANNIIIAL , Genève 1818.
(LALANDE , Bibliographic astronomique ;
Journal des savans; Transactions philosophiques).
DEMOCRITUS , een beroemd wijsgeer ,
was de zoon van een' rijk burger van
Abdera , in Thracië , en werd in liet jaar
460 v. C. geboren. LEUCIPrus was zijn
onderwijzer in de wijsbegeerte. Hij bezocht
Egypte , Chaldea , Perzië , Etiopië en Indië. Door al deze reizen verspilde hij zijn
vaderlijk erfgoed , hetwelk , zegt men,
meer dan 100 talenten bedroeg. Nu bestond er in Abdera Bene wet , dat degene
die zijn vaderlijk erfdeel geheel verkwistte,
in het vaderland niet mogt begraven worden ; doch DEMOCRITUS zijn voornaamste
werk aan de Abderiten overluid voorgelezen hebbende , bragt hij hen daardoor in
zulk eene hooge verrukking , dat hij niet
alleen vrijstelling van de opgenlelde wet
verwierf, maar men hem daarenboven 500
talenten aanbood, en hem in later tijd op
's lands kosten ter aarde bestelde. Hij
stierf in het jaar 357 v. c. , in den
ouderdom van 104 jaren. DEM0cRITUS beminde de eenzaamheid , en verdiepte zich
geheel in zijne studiën. Het was DEMOCRI TUS , die , getroffen over de schranderheid ,
welke PROTAGORAS in het zamenbinden van
eenen bundel verried , zich dezen man
ernstig aantrok, en van een' lastdrager
een' beroemd wijsgeer maakte. Al zijne
talrijke werken zijn verloren. Het wijs
stelsel , hetwelk de vorming der-geri
dingen uit een toevallig zamentreffen der
stofjes leeraart , is van hem afkomstig.
Hij was tevens een proefondervindelijk natuurkenner , en leerde eerst , dat het
licht van den melkweg uit eene menigte
sterren ontstaat. Er worden van hem
vele wonderlijke dingen verhaald , onder
welke wij rekenen zijn onophoudelijk lag-chon over de menschelijke dwaasheden.
(BAYLE ,

Dictionnaire ;
theca Grceca) .

FABRUCIUS ,

Biblio-

DEIIJOITRE, (ABIIAHIM) , een verdien
stelijk wiskunstenaar , werd den 26 Me
1667 te Vitry in Champagne geboren , err
stamde af uit een oud , eerwaardig Protestantsch geslacht. De herroeping van bet
edict van Nantes in 1685 noodzaakte hen
zijn vaderland te verlaten ; hij vestigde
zich in Londen , en voorzag in zijn onderhoud door les te geven in de wiskunde.
Toen er over de Arithmetica universalis
26

DEMOSTHENES.
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jan NEWTON veel gesproken werd , besloot
DEMOIVRE dit werk te beoefenen , _en ongetwijfeld was hij een der weinigen , die in
staat waren , den doorluchtigen NEWTON in
zijne navorschingen te volgen. De kracht
van DEMOIVItE bestond echter in de zuivere
wiskunde , thans de analytische geheeten.
Hij geraakte spoedig in kennis met NEwTON , die hem onder het aantal zijner bij
vrienden opnam , en hem met de-zonder
meeste hoogachting behandelde. Uit hoofde
zijner groote talenten , werd bij weldra
lid van onderscheidene in- en uitlandsche
nraatschappijën , waaronder die van Parijs
en Berlijn. Hoe zeer men zijne wiskunstige
bekwaamheid op prijs stelde , blijkt vooral
hieruit, dat men hem als den geschiktsten
man beschouwde , om tusschen NEWTON en
LEIBNITZ den twist te beslechten , wie hun
aanspraak had op de-nerdgtmais
uitvinding der fluxierreken ing (1) . DE:IIOIvRE bereikte den ouderdom van ruim zeven en tachtig jaren , zijnde den 27 November 1754 overleden. In de laatste
jaren , toen hij al zijne vroegere vrienden
en beschermers had overleefd, verkeerde
hij in zeer bekrompene omstandigheden.
Hij verviel in eene slaapziekte , welke
,

soms verscheidene dagen duurde. Zijn
middel van bestaan bestond in den laatsten tijd alleen in het oplossen van vraag
kansspel en de waarde-stukenovrh
der waarschijnlijkheden , hetgeen gewoonlijk
geschiedde in een' herberg of koffijhuis in
St. Martin's Lane. Onder de werken van
DEMOIVRE , welke wij hebben aangeteekend
gevonden , behooren : Miscellanea Analytica , de Seriebus et Quadraturus ; The
Doctrine of chances , or the Method of calculating the probabilities of events at play;
Annuities on Lives. Ook heeft DEMOIVRE
vele verhandelingen geleverd in de Philosophical Transactions , aan welke men eene
hooge waarde toekent.
(Dictionary of Biography ; Penny Cyclopaedia).
DEIITOSTSENES , de grootste Grieksche
redenaar , werd omtrent het jaar 381 v. c.
geboren. Hij was de zoon van DEMOSTHENES , een' Atheensch zwaardveger , en CLEOBULE , de dochter van GYLON , gouverneur
van Nymphaeum , eene Atheensche volk planting. De vader van onzen DEMOSTIIENE'.
stierf, toen hij nog slechts zeven jaren oud
was, en liet hem en eene jongere zuster aal
(1) Door flu:ierrekening erstaat men de wetenschap , om uit eene gegeven eindige grootte een(
oneindige klèinte te vinden, van welke eene oneiudige menigte zamengenomen de gegevene grootte
gelijk komt. Schoon zij door NEWTON is gevonden
verschilt zij echter niet van de differentiaalrekenini
van

LEIBNITZ.

Ie zorg van drie voogden achter. De nalaten ]chap bedroeg 15 talenten , ruim 36,000
vulden, aan gereed geld. De voogden behar.igden zoo slecht de belangen der minderarigen , dat de hun toevertrouwde schat
)ijkans geheel te loor ging. DEMOSTHENES
;enoot echter het onderrigt van PLATO en
EUCLIDES van Megara. Op zekeren dag
;etuige zijnde van de luide toejuichingen
iie CALLISTRATUS bij het uitspreken eener
)penbare redevoering te beurt vielen ,
nerd bij DEMOSTHENES de begeerte opgewekt , om naar den palm der welsprekendheid te dingen. Met onvermoeide vlijt
beijverde hij zich , om die gebreken af te
leggen, welke hem voor het bereiken van
dit doel in den weg stonden . Hij was
zwak van gestel , sprak onduidelijk , en had
eene zwakke stem en eenen korten adem.
De middelen, welke bij aanwendde, om
al deze gebreken te overwinnen , schijnen
wel eenigzins verdicht , schoon PLUTARCHUS
ze opgeeft. Hij nam namelijk keisteentjes
in -den mond , en zeide dan verscheidene
dichtregelen achter elkander op , zelfs onder het beklimmen van steile heuvelen,
en aan den oever der zee bij heftig golfgeklots. Maanden achtereen bleef hij in
eene onderaardsche grot, om zich in de
welsprekendheid te oefenen. En om elke
verzoeking tot uitgaan te voorkomen , liet
hij zich het hoofd ter helft kaal scheren.
Hij oefende zich in het gebarenspel voor
den spiegel. ISAEUS onderwees hem in de
redeneerkunst , en, zoodra hij meerderjarig was geworden , begon hij een regtsgeding tegen zijne ontrouwe voogden , ver
zelf zijne aanklagt , en won het-deig
proces. Er werd weldra een roemrijker
strijdperk voor hem geopend. Hij bragt de
Atheners hunne gebreken onder 't oog,
en wekte bij hen moed , eergevoel en vaderlandsliefde op. Hij donderde tegen den
heerschzuchtigen PHILIPPUS van Macedonië,
en blies zijnen medeburgers den haat in ,
die hemzelven bezielde. Doch in het veld
betoonde DEMOSTHENES zich schroomvalliger
dan op het spreekgestoelte. In den veldslag van Cheronea tegen PHILIPPUS , was
hij onder de eersten , die de vlugt namen.
Echter wist bij zijnen invloed op de Atheners te behouden , en zijnen beschuldiger
IESCHINES zegerijk te bekampen , tot dat hij
ten laatste , schuldig bevonden van zich te
hebben laten omkoopen , naar Egina vlood.
Daar men echter eene nieuwe zamenspanning tegen Macedonië beraamde , werd hij
terug geroepen en luisterrijk in Athene
ontvangen. Doch de overwinning van ANTIPATER alle hoop op onafhankelijkheid
verijdeld hebbende , werd DEMOSTHENES het
slagtoffer dezer gebeurtenis. Hij zocht eene

DEMOUSTIER—DENON.
chuilptaats in den tempel van NEPTUNUS,
op liet eiland Calauria , maar hier ook
niet veilig zijnde, nam hij vergift in , en
stierf aan den voet van het altaar , 322
j. V. C. Zijne gezamenlijke werken werden. in 1549 te Bazel door HIERONYMUS WOLF
in het Grieksch en Latijn uitgegeven. Er
bestaat eene Fransche vertaling van AUGER
in 6 deelen , Parijs 1777.
(LA IIARPE , Cours de littérature ; PLU

, Het leven van DEMOSTHENES ;-TARCHUS
en
MASSILLON , eene bijdrage tot de geschiedenis der welsprekendheid , naar
't Hoogduitsch door J. SCHADE).
Dr.

FRANC. THEREMIN , DEMO$TIIENES

DEMOUSTIER , (CHARLES ALBERT) ,

een bekend Fransch dichter , werd den
4 Z Maart 1760 te Villers-Cotterets gebo
ren. Van vaderszijde was bij vermaagschapt aan de familie van RACINE. Het
werk , waaraan hij het meest zijnen roem
is verschuldigd , was zijne Leftres à Emilie
sur la mythologie. Deze brieven zijn in
eenen aanlokkenden stijl geschreven , en
maakten dien opgang, welke gewoonlijk
te beurt valt aan werken over geleerde
onderwerpen , in vermakelijken stijl geschreven. Het verwierf aanvankelijk meer
toejuichingen dan het verdiende, en werd
later te streng gegispt. Zijne andere werken behooren meerendeels tot het tooneel.
Le Conciliateur, een blijspel , maakte veel
opgang ; er is weinig luim in en weinig
karakterschildering , doch het plan uit
ontworpen ; de tusschenbeiden-munted
komende voorvallen zijn treffend ; ook heeft
de dichter zich van de moeijelijke taak ,
,om deugdzame gevoelens ongezocht en
krachtig uit te drukken , uitmuntend gekweten. Men verhaalt van DEMOUSTIER eene
anecdote , welke doet zien , dat hij een
goedhartig en opgeruimd man was. Een
jongeling , de voorstelling van een zijner
blijspelen bijwonende , was over hetgeen
hij hoorde en zag geenszins voldaan , en
vroeg aan eenen heer naast hem , om
hem een' hollen pijpsleutel te leenen ,
waarmede destijds de Fransehen (door te
fluiten) hunne afkeuring te kennen gaven.
Deze Heer voldeed volgaarne aan dit ver ,zoek , en was niemandanders dan DEMOUSTIER zelf. Hij stierf in zijne geboorteplaats den 9 Maart 1801. Zijne nagelatene
schriften verschenen onder den titel van
,

Cours de morale , opuscules en vers et en
j rose , et thédtre, in vijf deelen , Parijs
1804.

(Nouvelle biographic classique).

DENNER, (BALTRASAR), een der uitste-

kendste portretschilders zijner eeuw , werd
glen 15 November 1685 te Hamburg gehoren. Zonder door eenigen meester van
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naam voorgelicht te worden , vond hij
zijn beste model in de natuur. Op derf
ouderdom van vier en twintig jaren , werd
zijn naam reeds beroemd ; vorsten en aanzienlijken in Duitschland , Denemarken ,
Nederland en Engeland overhoopten herre
met werk. Iiet was zijn onvermoeid streve n , de natuur in hare geringste bijzon
na te volgen. Men ziet in som -derhn
zijner koppen de fijnste poriën en-mige
adertjes. Hiervan gaf hij vooral proeven
in twee portretten van eenen ouden man
en eene oude vrouw , en in de af beeld
zich zelven en zijne huisgenooten.-selvan
Niettegenstaande deze uitvoerige behandeling ontbrak hem het hoogste der kunst, de
begoocheling van liet leven. Hij overleed
te Hamburg den 14 April '1747.

(Woordenboek der Zainenleving; Conversations- Lexicon) .
DEMON, (DOMINIQUE VIVANT , baron) , een Fransch kunstenaar en kunstkenner, werd den 4 Januarij 1747 te
Chalons-sur-Saone in Boatrgondië geboren.
Hij vertrok naar Parijs , om in de repten
te studeren, doch talent en neiging drongen hem om zich aan 1e beoefening der
beeldende kunsten te wijden. Hij was aan
omgang , en schreef een-genamid
blijspel Le bon père , hetwelk vooral de
goedkeuring der dames verviel f. LODEWIJK XV benoemde hem tot Gentilhomme
ordinaire du roi , en plaatste heil bij het
gezantschap te Petersburg. Daarna kreeg
hij eene zending naar Zwitserland , waar
hij het portret van VOLTAIRE en het bekende Déjëuner de Ferney teekende. Ver
bekleedde hij gedurende zeven-volgens
jaren eene plaats bij het Fransche gezantschap te Napels , en bleef met onvermoeiden ijver de schoone kunsten beoefenen.
Met den abbé SAINT-NON verbond hij zich
tot de uitgave van de Voyage pittoresque
de Naples et de Sicile , en schreef daarenboven een werk onder den titel van
Voyage en Sicile. DENON was een dergenen die BONAPARTE uitkoos , om hem naar
Egypte te verzellen , waar hij beurtelings
met gelijke bekwaamheid het penseel erf
het zwaard wist te voeren. Zijn werk over
den Egyptischen krijgstogt , Voyage dans
la Basse et la Haute Egypte , met eenen
atlas in fol. , is alleen toereikend om zijnen naam te vereeuwigen. NAPOLEON was
hem bijzonder genegen , en benoemde heng
tot inspecteur-generaal der Museums en
van de munt der gedenkpenningen. Irk
alles wat op de schoone kunsten betrekking had , werd DENON door NAPOLEON ge
kolom op de Place Ven--radpleg.D
dome werd onder zijne directie vervaardigd en opgerigt. Ihij stierf den 25 Aprit,
20'

DENTATUS—DERZAWIN.
.1825 , algemeen om zijne goede hoedanig
bemind , en bewonderd om zijne-hedn
talenten en zijnen zuiveren smaak.
(AmAURY DUVAL , Monuments des arts
du dessin chez les peuples tapt anciens que modernes , recueillis par
VIVANT DENON , pour servir à l'histoire des arts ; Description des objets d'art composant le cabinet de feu
M. le Baron DENON) .
DENTATUS , (LUCIUS SICINIUS) , een
.Romeinsch gemeensman , die zich in de
.00rlogen -tegen de Equiërs en Sabijnen
ongemeen onderscheidde. Hij woonde bon.derd twintig gevechten bij , bekwam vijf
en veertig wonden , en werd met eerbewijzingen overladen. Door de afgunst en
het verraad van den tienman APPIUS CLAUDIUS , werd hij vermoord door de krijgslieden , die bij ten strijde voerde. Hij
ontdekte eerst den aanslag op zijn leven ,
toen hij met den rug naar eene rots stond
gekeerd ; hij trok nu zijn zwaard , doodde
vijftien der aanvallers , en wondde er dertig . Eindelijk beklommen de onverlaten
Bene rots , en overstelpten hem met stee
Bij hunne terugkomst in de leger -ne.
strooiden zij uit , dat zij met den-plats
vijand waren slaags geweest , en SICINIUS
in den strijd was omgekomen.
(DIoNYS. HALICARNASSENSIS X ; LIVIUS III,
43 ; ROLLIN , Histoire romaine ; STUART , Romneinsche geschiedenissen).

DENTATUS , de bijnaam van den Romeinschen consul CURIUS, die koning rYRRaus bij 'Tarentum versloeg. PLINIUS zegt ,
dat hij met tanden geboren werd , en uit
dien hoofde den bijnaam van DENTATUS
heeft bekomen. Hij behaalde verscheidene
overwinningen op de Samniten en Sabijnen , en onderscheidde zich vooral door
zijne eenvoudige leefwijze. Toen de afgezanten der Samniten hem eene hoeveelheid gouds aanboden , vonden zij hem rapen voor -zijn middagmaal gereed maken.
DENTATUS zond hen terug mei het antwoord , dat hij liever bet bewind voerde
over rijken dan zelf rijk te zijn , n dat
hij die in den slag niet wilde overwonnen
worden , zich door geen goud moest laten
verlokken.
(HORAT. Od. I, 1-2 , 41 ; FLORUS , I,
.15 ; ROLLIN , Bistoire romaine).
DENZEL , (BERNHARD GOTTLIEB) ,

een geacht opvoedkundige , werd den 29
December 17.73 te Stuttgard geboren ,
waar zijn vader koopman was. Hij ontving aan de seminariën te Denkendorf,
Maulbronn en TEbbingen zijne theologische
opleiding , en kwam vervolgens als opvoeder in het huis van eenen aanzienlijken
koopman te Frankfort aan den Main. Na-

dat hij eenigen tijd hulpprediker geweest
was, werd hij in het jaar 1806 tot predikant van Pleidelsheim bevorderd. Hier
ontwikkelde zich zijne neiging voor de opvoedkunde. Sedert 1811 benoemd tot in
specteur van het onlangs opgerigte kweekschool voor onderwijzers te Eslingen ,
ontving hij in 1817 van de Nassausche
regering den last , het schoolwezen daar
te lande op eenen vasten voet te brengen;
dit werd loffelijk door hem volbragt. Nog
in hetzelfde jaar werd hij tot directeur en
eersten leeraar van het seminarium te
Eslingen bevorderd. Nadat aan DENZEL nog
eenige eervolle onderscheidingen waren
te beurt gevallen , stierf bij den 13 Augustus 1838. DENZEL heeft als practisch pedagoog veel roem behaald ; doch minder
in het theoretisch gedeelte der opvoeding.
Onder DENZEL'S schriften noemt men zijne
Einleitung in die Elementarsehulkunde and
Schulpraxis , waarvan de heeren P. J. PRINSEN en B. SCHREUDER ons eene Nederduitsche vertaling hebben bezorgd , onder den
titel van Grondbeginselen van opvoeding
en onderwijs voor schoolonderwijzers.
(Conversations-Lexicon).
DEPPING , (GEORG BERNHARD) , een
verdienstelijk Fransch en Duitsch letterkundige , werd in 1784 te Munster geboren. Hij verliet in 1803 zijn vaderland ,
nadat de Pruissen Westfalen in bezit hadden genomen , en vergezelde eenen Franschen uitgewekene naar Frankrijk. Aanvankelijk als onderwijzer aan eenige opvoedingsgestichten te Parijs optredende ,
beoefende hij de moderne talen , en nam
aan onderscheidene Fransche en Duitsche
.tijdschriften ijverig deel. Onder zijne talrijke werken noemen wij slechts Voyage
d'un étudiant dans les ,cinq parties du
monde , twee deelen , Parijs 1822. Door
zijnen toegang tot het krijgsdép8t te Parijs, waarin zich belangrijke archieven
bevinden , was hij in staat eene Geschichte
des Kriegs der Münsterer and Kölner inn
Bündnisz mil Frankreich gegen Holland
in den J. 1672-74 te schrijven. In zijne
Erinnerungen aus dem Leben eines Deutschen in Paris, vindt men wetenswaardige
berigten over zijn oponthoud in deze stad
en zijne letterkundige betrekkingen.
(Conversations-Lexicon).
DERZAWIN , (GABRIEL ROM.ANNO..

witz) , een der voortreffelijkste Russische
lierdichters , werd den 3 Julij 1743 te
Kasan geboren. Nadat hij zijne opvoeding
aan het gymnasium zijner geboortestad
had voltooid , trad hij bij de genie in
krijgsdienst , en werd om zijne wiskundige
kennis spoedig bevorderd. In 1774 werd
hij als luitenant met eene krijgsbende af-

DESAIX.
gezonden , am den oproerling PUGACHEV te
bevechten , bij welke gelegenheid hij veel
moed en beleid aan den dag legde. Steeds
in rang opgeklommen , werd bij in 1784
tot staatsraad en daarna beurtelings tot
gouverneur van Olonetz en Tambov benoemd. In 1791 verhief CATHARINA hem
tot secretaris van staat , en in 1802 klom
hij op tot minister van justitie. Een jaar
later leide hij deze waardigheid met behoud zijner volle jaarwedde neder. Hij
overleed den 6 Julij 1816 op zijn landgoed Swan/ia , drie dagen nadat hij bet
vier en zeventigste jaar zijns ouderdoms
had bereikt. Zoodra DERZAwIN zich aan
alle openbare ambten had onttrokken,
leefde hij geheel voor de Musen. Reeds
vroeg had hij blijken gegeven van den
schoonsten dichterlijker) aanleg. Zijne Oda
Bog' (Ode aan God) munt zoowel uit
door verhevenheid van denkbeelden , als
door keurigheid van uitdrukking. Deze
lierzang is in onderscheidene talen overgebragt , zelfs in het. Chineesch , en op last
van den keizer van het Hemelsche Rijk
op zijde in goud gedrukt en in het keizerlijk paleis opgehangen. Hij was niet
alleen een voortreffelijk dichter , maar
tevens een bekwaam kunstregter in het
vak waarin hij zulke onverwelkbare, lauweren plukte , zoo als blijkt uit zijne verhandeling over de Lyrische poëzij , gedrukt
in de Tchenie v Besede; een mengelwerk
uitgegeven door eene maatschappij tot
beschaving der Russische taal. Behalve
de zoo even aangehaalde verhandeling,
schreef hij eenige andere werken in proza,
onder welke genoemd wordt eene Topographische beschrijving van het gouvernenient van Tambov. In- 1810 verscheen
Bene verzameling zijner werken in vier
deden , welke kort na- zijnen dood door
eene tweede werd gevolgd.
(Dictionary of biography; ConversationsLexicon) .
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stand behoorende , in de gevangenis waren
geworpen , rustte DESAIX niet voordat hij
hare loslating had bewerkt. Uit hoofde
van dit lofwaardig gedrag , zochten de
volksafgevaardigden , SAINT-JUST en LEBAS ,
hem onder de guillotine te brengen ; doch
zoodra de soldaten bemerkten wat er gaande
was , dreigden zij de afgezondene commissarissen met den dood. DESAIX bleef in
het leger , en onderscheidde zich steeds
bij elke voorkomende gelegenheid. In 1794,
tot den rang van divisie-generaal bevorderd , behaalde hij , onder PICHF.GRU en
vervolgens onder MOREAU , op Frankrjks
vijanden , verscheidene belangrijke overwinningen. In September 1796 ondersteunde hij , als bevelhebber van den
linkervleugel , en na eene menigte schermutselingen , den beroemden terugtogt van
het republikeinsche leger , waarop hem de
verdediging van het bruggehoofd te Kehl
werd toevertrouwd , hetwelk hij eindelijk ,
den 9 Januarij 1797 , aan den aartshertog
KAREL moest inruimen. Toen nu het republikeinsche leger bevel ontving , om
weder over den Rijn te trekken , bewerk
hij , in den nacht van den '19-steligd
op den 20 Januarij , in het gezigt des
vijands , den overtogt, doch werd , ten
gevolge zijner persoonlijke stoutmoedigheid,
in de dij- gewond. Later vergezelde hij
BONAPARTE naar Egypte, waar hij zich met
nieuwen roem bedekte _ Uit hoofde zijner
gematigdheid en - menschlievendheid, werd
hij door de Egyptenaren - de regtvaardige
sultan genoemd. Na liet verdrag van ElArisch , den 24 Januarij 1800 gesloten,
scheepte hij zich in naar Frankrijk , doch
werd door een Engelsch fregat naar Livorno opgebragt , en- door den admiraal
KEITH eene maand lang gevangen gehouden. Na zijne bevrijding ijlde hij naar
Italië, waar BONAPARTE hem het bevel over
twee divisiën toevertrouwde. In den slag
van Marengo, den 14 Julij 1800, ver
hij tegen den avond (na eenen-schen
DESAIX DE BOYGOUX, (LOUIS CHARLES ANTOINE) , een beroemd Fransch hoogst vermoeijenden togt) op het slagdivisie -generaal , werd den 17 Augustus veld , toen de Franschen door de Oosten1768 te Saint-Hilaire d'Ayat, in Auvergne, rijkers aan liet wankelen werden gebragt.
uit een oud adellijk geslacht geboren. Na Zijn kloekmoedige aanval besliste de
zich in de militaire school te Effiat te overwinning ; doch hij bekwam eene doohebben voorbereid , trad hij op den ou- delijke wond in de borst , en eindigde
derdom van vijftien jaren , als tweede kort daarop zijn heldhaftig leven. BONAluitenant, in krijgsdienst. Door zijne groote PARTE liet den jeugdigen krijgsbevelhebber
verdienste , was hij reeds in 1793 tot den in de kapel van het klooster op den St.
rang van brigade- generaal opgeklommen, Bernard bijzetten , en voor hem te Parijs
en toen de Franschen den 30 October van een gedenkteeken oprigten , op welks voetdat jaar de liniën van Weissenburg moes- stuk men dit bijschrift leest : Les ennemis
ten verlaten , dekte hij den aftogt , en l'appelaient le juste : ses soldats , comme
bleef bij het leger, schoon hij bij Lauter- eeux de BAYARD , sans peur et sans reburg een schot door de wang bekwam. Toen proche.
zijne moeder en zuster , als tot den adel(I)ict:onar y of biogrroph y ; NIEUWENHUIS
-

-

-
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DESAULT— DËSCARTES.

Woordenboek van kunsten en weten- welke hij in Hongarjë zag begaan , veri
liet de krijgsdienst , en wilde liever de
schappen).
DESAULT , (PIERRE 309EP11) , een wereld uit een ander oogpunt • leeren kender beroemdste Fransche wondartsen, nen. Hij bezocht achtervolgens de Nederwerd den 6 Februarij 1744 te Nlagny- landen , Frankrijk , Italië en Zwitserland,
Vernais , in het voormalige Franche- en vertoefde eenigen tijd in Venetië en
Comté geboren. Op den . ouderdom van Rome. Na' deze reizen besloot DESCARTES
twintig jaren kwam bij te Parijs, en genoot zich geheel aan wijsgeerige en wiskundige
aldaar het onderwijs van den beroemden navorschingen toe te wijden. Hij verkocht
gedeeltelijk zijn ouderlijk erfgoed in FrankPETIT , en van LOUTS en SABATHIER. Hij
verwierf zich weldra eenen welverdiender rijk , en begaf zich naar Holland , denkende
roem , en werd in 1788 opperheelmeester daar beter zijne neiging te kunnen opvolgen
van het Hotel-Dieu , waar bij tot aan zij dan in zijn eigen vaderland , waar bij , uit
dood, den 1 Januarij 1795 , volijve--ne hoofde zijner beroemdheid , dikwijls in
zijne werkzaamheden werd gestoord. Ge
rig en met bet schitterendst gevolg werk
bleef. DESAULT is de stichter eener-zam durende twintig jaren hield bij zich onnieuwe school voor de chirurgie , in welke vermoeid bezig met de bovennatuurkunde,
zich vele der voornaamste wondartsen van de schei- , ontleed- , wis- en meetkunde ,
Europa hebben gevormd. DESAULT heeft en schreef werken, welke zijnen naam hebbijkans niets geschreven, echter is door ben onsterfelijk gemaakt. Toen eindelijk
zijne bovennatuurkundige gevoelens help
IIICHAT , onder den naam van DESAULT,
een werk uitgegeven ten titel voerende aan vervolging blootstelden, nam hij eene
Oeuvres chirurgicales. DESAULT vond on- tiitnoodiging aan van CHRISTINA , koningin
derscheidene instrumenten uit , en droeg, van Zweden. Hij werd door de koningin
door zijne schranderheid , er veel toe bij, met de grootste onderscheiding behandeld
dat men niet zoo ligtvaardig als vroeger en vrijgesteld van al de vernederende ge.bruiken , welke men toen moest in acht
tot amputatiën overging.
nemen, om vorsten te naderen. De ko(Journal de chirurgie).
DESCARTES , (REN i) , gewoonlijk RE& ningin echter, waarschijnlijk uit zucht tot
bet sonderlinge , verkoos om reeds des
t4ATUS CARTESIUS gebeeten , de hervormer
der wijsbegeerte, werd den 31 Maart 1596 morgens ten vijf ure hare studiën met
te Lahaye in Touraine geboren. Hij was DESCARTES te beginnen ; en daar zijne geeen der jongste zonen van eenen raads= kondheid toen nog zwakker was dan voorheer in het parlement van Rennes , en heen , veroorzaakten de guurheid van het
een der menigvuldige voorbeelden , dat klimaat en het ongewone uur, hetwelk
in een zwak ligchaam dikwerf een groote met zijne vroegere gewoonten zoo zeer
geest huisvest. Hij ontving het eerste we- in strijd was , eene longkwaal , waaraan
tenschappelijk onderwijs in het Jezuïten- hij den 11 Februarij 1650 , in den ouderCollegie te La Fléche. Zijne vorderingen dom van vier en vijftig jaren , overleed.
waren snel , vooral in de wiskunde. Van De koningin liet hem met groote state
1616 tot 1621 diende hij als vrijwilliger li jkheid ter aarde bestellen ; doch zestien,
onder prins MAURiTS in de Nederlanden, jaren later werd zijn stoffelijk overschot
en vervolgens in Begieren en Hongarijë. naar Parijs gevoerd , en in de kerk , der:
Terwijl hij in Nederlandsche dienst was, heilige Geneviève-Dumont begraven. Dus
gebeurde het , dat hij , te Breda in gar- viel een der grootste mannen zijner eeuw
nizoen zijnde , aan den hoek eener straat als het slagtoffer van de grillige eigen
zijner vorstelijke beschermster ,-zinghed
een wiskunstig vraagstuk zag aanplakken ,
hetgeen destijds meermalen gebeurde. DEs- die hem voor de vervolging zijner vijanden had willen beveiligen.. Gedurende
CARTES , de landtaal niet niagtig , verzocht
aan een' der aanwezigen hem den inhoud zijn leven werd DESCARTES inzonderheid
van dit geschrift te willen uitleggen. Aan als bovennatuurkundige geroemd , doch
dit verzoek werd voldaan door den hoog zijne meetkundige en algebraïsche ontdekkingen , waarop hij zelf geen grooten
BEECKMAN , die de steller was van-lera
dit problensa. Deze verwonderde zich niet prijs stelde , hebben hoogere waarde dan
weinig dat een jong krijgsman hierin zoo het wijsgeerig stelsel dat hij verdedigde, en
veel belang kon stellen , en verklaarde thans in vergetelheid is gezonken. De
hem grinllagchende den inhoud. DESCARTES werken van DESCARTES zijn viermaal bijeen
beloofde hem de oplossing van dit vraag verzameld en gedrukt , als :
t . Opera Omnia, 1690-1701 , 9 deete doen geworden , en reeds den-stuk
volgenden morgen vroeg verraste hij daar- len 4to. , Amsterdam.
2. Opera Omnia , 1713 , ook in 9 deemede den heer BEECKMAN. DESCARTES een'
afkeer hebbende van de wreedheden , len 4to. , Amsterdam:
,

DESÈZE---DESMAHIS.
3. Opera Ornnia , 174-6, in 13 deelen, 12mo., Parijs.
4. Opera Omnia , 1824---2G, in I 1 deelen 8vo. , Parijs.
Zijn leven is beschreven door HUËT ,
MILLET , BAYLE , THOMAS , GAILLARD , MER

en TEPELLUS.
(Philosophy 01 the human mind MoNTUCLA , hist. des 3lathénn.).
DESÈZE , (RAYMOND , graaf) , een
Frausch regtsgeleerde, werd in 1750 te
Bordeaux gebaren , waar zijn vader parlements-advocaat was. DESÈZE werd ook
voor de balie opgevoed , en overtrof zelfs
de verwachtingen , welke men van hem
had gekoesterd. Door zijne verdediging
van de markiezin VAN ANGLURE werd
hij bij den minister VERGENNES bekend
en door dezen naar Parijs gelokt. Zijn
roem was reeds gevestigd, toen hem de
zware last werd opgedragen , om aan de
verdediging van LODEWIJK XVI deel te
nemen , wijl de beide andere verdedigers
des konings , MALESHERBES en TRONCHET ,
de onmogelijkheid erkenden , haar alleen
te bezorgen. Voor de vervaardiging der
eigenlijke verdedigingsrede had hij slechts
vier nachten, wijl de uren van den dag
vereischt werden, om de actenstukken door
te zien , en met , zijne ambtgenooten de
noodige zaken te bespreken. Echter leverde hij een meesterstuk , waaraan men
alleen het verwijt kan doen , dat hij te
zeer als bloot advocaat sprak , en zich
niet op het hoogere standpunt van staatsman verhief. Naderhand werd DESÈZE als
verdacht in hechtenis genomen , doch den
9 Thermidor weder - in vrijheid gesteld.
Na de herstelling der koninklijke waardig
in Frankrijk , werd hij door LODE--heid
WIJK XVIII met eerbewijzingen overladen.
Hij volgde in 1815 den koning naar Gent,
en werd, na den tweeden val van NAPOLEON,
tot graaf , pair van Frankrijk en lid der
academie benoemd. Hij overleed te Parijs
den 2 Mei 1828.
(TIIIERS , Révolution francaise ; Conversations-Lexicon).
CIER

;

DESHOULIÈRES , (ANTOINETTE DU
LIGIER DE LA GARDE) , cene Fransche

dichteres , de dochter van aanzienlijke
ouders , werd in 1633 of 1634 geboren.
Zij genoot eene zorgvuldige opvoeding,
leerde Latijn, Italiaansch en Spaansch,
en beoefende de dichtkunst onder den
poëet HESNANT , die hare jeugdige voort
gebreken zuiverde. Haar-brengslva
leven was bijkans romantisch. In 1651
huwde zij den luitenant-kolonel DESIIOULIÈRES , in dienst van den prins van Condé.
Zij bezocht , in gezelschap van haren echt
hof van Br-ussel , waar zij-genot,h
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zich bij- de regering verdacht maakte , en
te Vilvoorden werd gevangen gezet. Icier
sleet zij haren tijd met liet lezen in den
bijbel en de werken der kerkvaders , tot
dat zij , na verloop van acht maanden,
met behulp van haren echtgenoot , middel
vond om te ontsnappen. Kort daarna
verschenen de beide echtgenooten aan het
hof van LODEWIJK XIV , en weldra werd
Mad. DESIIOULIÈRES als een der letterkundige sieraden harer eeuw aangemerkt. Niet
alleen vervaardigde zij verscheidene dichtstukken , maar werd door hare tijdgenooten met den naam van tiende muse bestempeld. RACINE en PRADON elk een
treurspel onder den titel van Phaedra
geschreven hebbende , berokkende Mad.
DESIIOULIÈRES zich onaangenaamheden door
den laatsten boven den eersten te stellen,
dien zij in een hekeldicht belagchelijk
zocht te maken. RACINE zag zich echter
spoedig gewroken; want Mad. DESHOULIÈRES kwam met een treurspel voor den
dag , hetwelk, algemeen bespot wordende,
hem de gelegenheid gaf , om een geestig
keerdicht (parodie) te schrijven. Zij vervaardigde nog verscheidene andere stuk
voor het- tooneer , welke insgelijks-ken
mislukten. De dood baars echtgenoots ,
dien zij teeder lief had , gaf aanleiding
tot een harer fraaiste herdersdichten. Haar
roem berust inderdaad alleen op hare
idyllen ; al 't overige harer poëzij is in
vergetelheid bedolven. Zij stierf te Parijs,
den 17 Februarij 1694 , nalatende eene
dochter , die ook als dichteres eenigen
roem heeft behaald. De werken van moeder en dochter zijn meermalen vereenigd
uitgegeven , laatstelijk door CRAPELET , in
twee deden , Parijs 4 799. FREDERIK II
heeft eene bloemlezing gegeven van de
gedichten van CIIAULIEU en blad. DESHOULIÈRES.
LA IIARPE , deze strenge alhoewel onpartijdige kunstregter , plaatst Mad. DESHOULIÈRES beneden SE&RAI5 , een' oud Franscll
herdersdichter , en berispt haar te regt ,
dat zij boeken , bloemen , enz. , als levende personen heeft behandeld. Zij benijdt b. v. een beekje, van zonder eenige
smart vischjes voort te brengen , en vraagt
vervolgens waarom het , bij zoo veel geluk , echter murmelt (murmure) .
(LA HARPE, Cours de littérature ; Dictionnaire historique des grands hornmes).
DESMAUIS, (JOSEPH FRANCOIS EDOT-

een Fransch
tooneeldichter , werd in het jaar 1722 te
Sully-sur-Loire geboren. Zijn vader bestemde hem voor het regt , doch hij gaf
zich geheel over aan de dichtkunst , en
ARD DE CORSEMBLEU),
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DESSA--DESTOUCE€ES.

kwam op den ouderdom van achttien jaren te Parijs , waar hij door VOLTAIRE
wel ontvangen en in de voornaamste gezelschapskringen toegelaten werd. Hij onderscheidde zich door een aantal dichtstukjes , waarmede hij veel roem verwierf,
doch die , op bijzondere personen en gele
betrekking hebbende , thans wei -genhd
waarde bezitten. Ook vervaardigde-nig
DESMAHIS eenige blijspelen , onder welke
.L'dmpertinent veel opgang maakte. DESVIAIIIS bezat een uitmuntend hart. «Wan« neer mijn vriend lacht , o zeide hij,
« dan is het zijne zaak , om mij de oor(( zaak zijner vreugde mede te deelen ;
weent hij , dan is het de mijne , om de
« oorzaak van dit verdriet op te sporen. »
hij overleed in 1761.
(LA HARPE , Cours de littérature; Dietionnaire historique des grands hommes).
DESSALINES, (JACCIIES) , een Neger
an de Goud-Kust van Afrika , werd in
de Fransche volkplanting van St. Domingo
als slaaf ingevoerd. Door een decreet van
den 4 Februrrij 1794 , even als zijne medeslaven , vrij verklaard, was hij weldra
een der eersten die deelnamen aan den
opstand tegen de blanke bevolking. Hij
voegde zich bij het negerhoofd TOUSSAINT
I.'OUVERTURE , die hem tot zijnen eersten
luitenant aanstelde. Hij onderscheidde
zich in den- oorlog tegen. de Fransche troepen , en voornamelijk tegen de generaals
BIGAUD en LECLERC in 1802 , door zijne
dapperheid , ongewone werkzaamheid en
vlugge bewegingen. Nadat TOUSSAINT door
de Franschen was gevangen genomen,
onderwierp DESSALINES zich eenigen tijd,
en nam , eene amnestie aan , doch bevond
zich weldra weder aan het hoofd van
eenen nieuwen opstand tegen den generaal
ROCIIAMBEAU , den opvolger van LECLERC,
en bragt veel bij tot de overwinning der
Zwarten in den slag van St. Marc , die
de ontruiming van dit eiland door de
Franschen , in October 1803 , ten gevolge
had. DESSALINES moedigde eene algemeene
slagting der Blanken aan ; ouderdom noch
kunne vond genade. Den 8 December
1804 liet hij zich tot keizer van Haiti,
onder den naam van JACQUES I , uitroepen,
zijne hofhouding naar die van NAPOLEON
iorigtende. Doch zijne wreedheid en zijn
willekeurig gedrag ten opzigte zijner voormalige kameraden , veroorzaakten eene
zamenzwering , aan welker spits het negeropperhoofd CHRISTOPUE en de mulat
PETHION zich bevonden. Den 17 October
1806 vielen zij , bij eene wapenschouwing ,
op DESSALINES aan , en doodden hem
op de plaats. Ci1RUSTOPUJ: volgde hem op
,

als keizer , onder den naam van lENRt I.
(Conversations-Lexicon).
DESTOUCRES, (PHILIPPE NERICAUL1),

een Fransch blijspeldichter , werd in 1680
te Tours geboren. Hij viel in ongenade
bij zijne bloedverwanten , door zich bij
eene reizende troep tooneelspelers te voegen , van welke hij spoedig directeur
werd ; hij zwierf van stad tot stad , doch
onderscheidde zich door stipte zedelijkheid
en naauwgezette godsdienstigheid. Het
eerste blijspel , hetwelk hij in 1710 schreef,
voert ten titel : Le curieux impertinent;
(gegrond op een bijverdichtsel van denzelfden naam in Don Quixote) , werd met
grooten bijval ontvangen. De drie vol
stukken werden meer toegejuicht-gend
dan zij verdienden. In 1717 vergeaelde
DESTOUCHES den kardinaal auBois naar Engeland , waar hij eene Engelsche Katholijke
dame huwde , met welke hij naar Frankrijk terugkeerde , slijtende het overige
zijns levens grootendeels op het land. In
1723 werd hij tot lid der academie benoemd, en omtrent dezen tijd vestigde
zich vooral zijn roem als blijspeldichter;
want , schoon zijne vorige stukken de algemeene goedkeuring hadden verwerven,
verhieven zij zich echter niet boven het
middelmatige. Zijn Philosophe marié plaatste hem in eenen hoogen rang onder de
geestige schrijvers van Frankrijk , en de
bitse beoordeelingen , welke er tegen
werden geschreven , bewijzen slechts te
meer derzelver waarde. Le Glorieux ,
die volgde , werd door sommige kunst
boven Le philosophe marié ge--regtsno
schat. LA IIARPE schijnt mede van dit
gevoelen geweest te zijn. Hij bleef tot
den ouderdom van zestig jaren voor het
tooneel arbeiden , schoon zijne laatste
voortbrengselen niet met de vorige kon
wedijveren. Een der beste was La-den
fausse Agnes , een kluchtspel , hetwelk
luide werd toegejuicht. Eindelijk wijdde
hij zich geheel aan de theologie , en
schreef onderscheidene verhandelingen tegen het ongeloof. Hij stierf den 4 Julij
1754.
De Philosophe marié, waarop de verdienste van DESTOUCIIES hoofdzakelijk berust ,
is een model voor den blijspeldichter.
Schoon het onderwerp en de stijl van
het geheel over het algemeen ernstig zijn,
bevat het situatiën en tooneelen , welker
kluchtigheid zelden is geëvenaard. De
zedelijke strekking van het stuk voldoet
aan ieder welgesteld hart. Zelfs de zwak
welke de schrijver aan zijne deugd -hedn,
karakters toekent , toonen dat hij-zame
het menschelijk hart kende , en zetten
aan dit stuk meer aantrekkelijkheid bij,

DEVEREUX-- DIDEROT.

dan wanneer hij personen had geschilderd , vrij van alle menschelijke gebreken.
(LA HARDE, Cours de littérature).
DEVEREUX. Zie ESSEX.
DE WITT , (JOHAN). Zie WITT,
(JOHAN OE).
DIAZ , (BARTHOLOHEO) , een beroemd

Portugeesch zeereiziger , en edelman aan
het hof van koning JOAO II. Men vindt
zijn geboortejaar niet opgeteekend. Intusschen weet men , dat DIAZ zich , door
vroegtijdige studiën en den omgang met
wetenschappelijk beschaafde mannen , onder anderen Ir,et den Duitschen aardrijkskundigen BEIIAIM , zoo veel roem had ver
dat hij onder de beste zeevaartkun--worven,
digen zijner eeuw werd gerekend. In den
jare 1486 zond de koning hem met twee
schepen uit , om de ontdekkingen van vroegere Portugeesche zeevaarders aan de Afrikaansche westkust voort te zetten. Spoedig
bereikte hij de grenzen der bekende stro
stevende verder , en begaf zich-ken,
eerst bij Sierra Parda (25° 50' Z. B.)
aan land , waarvan hij bezit nam. Nadat
bij , nog hier en daar aan land was gegaan , en door een zijner schepen verlaten
geworden , voer hij , zonder zulks te ver
om Afrika's zuidelijke spits , en-moedn,
vond aan den mond eener groote rivier,
welke hij Rio-del-Infante noemde (de Cowie of Groote vischvloed) , eene ankerplaats , waar hij zich van water en visch
voorzag. Een storm verdreef hem , en
wierp hem waarschijnlijk in de nabijheid
van Port Elizabeth aan land. Hier vond
hij zijn tweede vaartuig , welks bemanning
bijkans geheel door de Zwarten was vermoord , terug. Nu eerst herkende hij het
voorgebergte , noemde het tot aandenken
aan al hetgeen zij hadden uitgestaan Cabo
de todos los tormientos , een naam , dien
de koning later in Cabo de buena esperanza, d. i. Kaap de Goede hoop , veranderde. Naar Lissabon terug gestevend ,
waar hij in September 1487 aankwam,
werd hij met eerbetuigingen overladen.
In f497 echter werd de zeevaarder vAsco
DE LAMA aangesteld als bevelhebber van
eenen nieuwen zeetogt , en DIAZ moest
zich getroosten onder hem te gebieden.
Toen VASCO DE GAMA hem bij de kaap Mina
naar Portugal terug zond , vereenigde hij
zich met CABRAL , den ontdekker van Brazilië , doch vond , den 29 Mei 1500 , met
man en muis , zijn graf in de golven.
CAMOENS heeft in zijn heldendicht , de Lusiade DIAZ verdiensten vereeuwigd.
-

,

(Woordenboek der Zarnenleving ; Dictionary of Biography).
DIBDIN, (CHARLES) , in wiens persoon de Britsche bard , als ware het
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herleefde , werd in 1745 geboren te Southampton , in welks nabuurschap zijn groot
(een vermogend koopman) een dorp-vader
heeft gesticht , hetwelk zijnen naam draagt.
Toen DIBDIN werd geboren , had zijne
moeder haar vijftigste jaar bereikt , en hij
was haar achttiende kind. Zijne ouders
bestemden hem voor den geestelijken stand;
doch zijne neiging voor de toonkunst behield de overhand , en na eenig onderrigt
van den beroemden KENT , organist der
hoofdkerk van Winchester , vertrok hij naar
Londen , en begon zijne loopbaan als dichter en toonkunstenaar , op den ouderdom
van zestien jaren. Hij componeerde een
zangspel , genaamd The shepherd's Artifice,
hetwclk in 1765 op den schouwburg van
Convcnt Garden werd gegeven. Drie jaren
later trad hij op als acteur , en vervulde
de rol van Mungo in zijn eigen zangspel
Padlock (het Hangslot) . In den loop van
dertig jaren vervaardigde hij omtrent vijf
dergelijke stukken. Gedurende twee-tig
saizoenen was hij directeur van den Circus-schouwburg. Vervolgens stelde hij eene
verlustiging daar , waarin hij altéén al de
rollen vervulde ; hij zong zijne eigene
liederen , begeleidde zich zelven op de
piano , en reciteerde poëzy en proza. Deze
vertooningen , onder den naam van The
Whim of the Moment , hadden grooten toeloop. DIBDIN is waarschijnlijk een slecht
financiër geweest ; want op het einde zijns
levens zou hij van gebrek zijn omgekomen , zoo men geene inteekening had
geopend , om hem eene lijfrente te bezorgen. In 1813 werd hij door eene beroerte
aangetast , waaraan hij kort daarna overleed. Mr. DIBDIN schreef een' of twee romans en eenige kleinere - werken ; doch
zijn roem berust op zijne liederen , ten
getale van dertien of veertien honderd.
Onder zulk eene menigte zijn er vele onbeduidende , doch ook menig lied is voortreffelijk. Inzonderheid wordt aan zijne
zeemansliederen hoogen lof toegekend ; zij
geven hem aanspraak , om als de Britsche
lierdichter der zeelieden te worden aangemerkt.

Professional life; Harmonicon
for April 9 824) .

(DIBDIN'S

, een der beroemd
onder de Fransche Encyclopedisten -ste,
werd den 5 October 1713 te Langres , in
Champagne, geboren. Zijn vader, een
gegoed messenmaker , plaatste hem in het
Jezuïten Collegie te Langres , en zond
hem vervolgens naar liet Collegie van
Harcourt te Parijs, om zijne studiën te
voltooijen. Eerst was DIDEROT voor de
kerk en naderhand voor de balie bestemd;
doch hij gevoelde oor liet een noch het
DIDEROT, (DÉNIS)
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ander de minste neiging. DIDEROT maakte
eenige vorderingen in de oude en nieuwere talen , maar vooral in de wiskunde.
Bij het verlaten van het Collegie plaatste
zijn vader hem bij een' procureur te Parijs,
ten einde hij zich verder in de regten zou
kunnen oefenen. DIDEROT had echter niet
den minsten lust in deze studie , en gebruikte al den tijd welken hij aan den
schrijflessenaar kon ontwoekeren , om de
boeken , die hem in handen vielen , door
te lezen. Na twee of drie jaren hield
zijn vader op kostgeld voor hem te betalen , begeerende , dat bij zich tot een
beroep zoude bepalen of huiswaarts koeren. DIDEROT antwoordde , dat hij in geen
beroep ter wereld zin had ; dat bij van
lezen hield , gelukkig was , en niets meer
noodig had. Hij vond zijn bestaan in letterkundigen arbeid , en ondernam alles wat
men van hem begeerde. Hij schreef aan
catalogussen en-kondige,blawjzrs
zelfs leerredenen , die hem door eenen
zendeling werden besteld en betaald. Later begon hij voor de boekverkoopers uit
het Engelsch te vertalen. Ook ontving hij
langs eenen zijdelingschen weg ondersteuning van huis. Op den ouderdom van
negen en twintig jaren huwde hij eene
jeugdige vrouw , zoo arm als hij zelf, die
hem altijd hartelijk genegen bleef, schoon
hij haar in het vervolg wel eens veronachtzaamde. In zijn drama Le père de
famille heeft hij eenige voorvallen uit zijne
vrijaadje en zijn huwelijk naar het leven
geteekend. Zijn eerst oorspronkelijk werk
waren de Pensées philosophiques, 1746, een
onzamenhangend werk , hetwelk echter
veel opgang maakte. Van dien tijd af,
werd DIDEROT als een der stoutmoedigste
aanvallers der heerschende godsdienst en
staatkunde aangemerkt. Hij zag in het
maatschappelijk gebouw menig aanstootelijk gebrek , en wist geen beter middel
tot herstel uit te denken , dan door het
geheel en al onder den voet te halen.
De toestand van Frankr ijk onder den regent en LODEWIJK XV regtvaardigde eenigzins dit denkbeeld. In 1749 verschenen
zijne Leltres sur les aveugles à l'usage de
ceux qui voient, waarin hij 'zijne opmerkingen aan blindgeborenen mededeelde , en
tevens de Christelijke godsdienst aantastte.
Niet om deze uitvallen, maar uit hoofde
van eenige _plaatsen , waaraan Mad. DUrr,É
en M. DE RÉAUMUR zich .ergerden , sleet hij
drie maanden te Vincennes in de gevangenis. In vereeniging met EIDOUS en TOUSSAINT , gaf hij een Dictionnaire universel
de rnédecine uit. Dit werk , ofschoon gebrekkig , wel ontvangen wordende , brat
hens op het denkbeeld , om een algemeen

woordenboek zamen te stellen , ten titel
voerende : Encyclopedie ou dictionnaire raisonné des sciences , des arts et des rnétiers. Over dit zamenraapsel velt DIDEROT
zelf een streng oordeel. « Ik had , » zegt
hij , « tijd noch middelen om in de keus
«mijner medehelpers keurig te zijn ; on
cc der dezen bevonden zich eenige witste« kende mannen , doch de meeste waren
« van veel minder gehalte ; daarenboven
« werden mijne medearbeiders slecht be« taald , en leverden daarnaar ook werk.
« kortom, het was een lapwerk uit kwa« lijk bij elkander passende bouwstoffen
« zamengesteld , eenige meesterstukken
« naast opstellen niet beter dan die van
«schooljongens.» Ook beklaagde zich DIDEROT , dat de uitgever LEBRETON , soms in
de proef bladen eenige regels uitschrapte,
die hij voor zich zelven gevaarlijk achtte,
de ontstane ruimte zoo goed hij kon aanvullende. Niettegenstaande al deze gebreken , maakte dit woordenboek ongemeenen
opgang , doch is sedert in Frankrijk verdrongen door de Encyclopédie méthodique.
Schoon DIDEROT veel schreef , bevond hij
zich dikwijls in geldverlegenheid , zoodat
hij , op zijn' ouden dag, tot het besluit
kwam , zijne bibliotheek te verkoopen.
CATHARINA van Rusland zulks vernemende,
kocht haar voor de volle waarde , en
schonk hem daarenboven eene aanzienlijke
jaarwedde , om deze bibliotheek voor haar
te bewaren. Deze jaarwedde werd hem
in gereed geld vijftig jaren vooruit betaald. Uit erkentelijkheid besloot DIDEROT
zijne weldoenster in persoon te gaan bedanken. Hij begaf zich eerst naar Neder.
land , alwaar hij eenige maanden vertoefde,
en vervolgens naar Rusland , alwaar hij
door de keizerin met groote onderscheiding werd ontvangen. Na een kortstondig
verblijf te Petersburg , keerde hij naar
Parijs terug , waar de keizerin eene heerlijke suite van appartementen in de Rue
Richelieu voor hem huurde. Hij mogt zich
slechts twaalf dagen in dit uitstekend
gunstbewijs verheugen. Den avond vóór
zijnen dood sprak hij met zijne vrienden
over de philosophic en de verschillende
middelen , om zich in haar te oefenen.
« De eerste stap tot de philosophie is , »
zeide hij , « ongeloovigheid. » Deze aanmerking was de laatste , welke zijne dochter , Mad. DE VANDEUIL , van hem heeft
gehoord. Den volgenden dag , den 30
Julij '1 7 84 stond hij op, zette zich met
zijne vrouw aan de ontbijttafel , en gat'
bijkans ongemerkt den geest. Men heeft
van hem gezegd , dat in al zijne werken
voortreffelijke plaatsen wQrden gevonden ,
maar dat hij geen enkel goed boek hee t

1ItIUS--DIDOT .
geschreven. MARMONTEL , CARAT en andere
zijner tijdgenooten verkozen zijnen omgang
verre boven zijne schriften. Men vindt
vele bijzonderheden omtrent DIDEROT in
de Correspondance littéraire , philosophique
et critique van zijnen vriend GRIMM. Eene
verzameling zijner beste werken , met eene
levensbeschrijving van DIDEROT, door zijnen
leerling N AIGEON , bestaat uit 15 deelen ,
8vo. , t798; zij is in 1821 te Parijs, in
22 deeles 8vo. , herdrukt.

(Madame DE VANDEUIL , Mérnoires pour
servir a l'histoire de la vie et des
ouvrages de feu DIDEROT) .
DIDIUS, (JULIANUS $EVJRUS) , uit
een Milaneesch geslacht , en kleinzoon
van SALVIUS JULIANUS , een beroemd regtsgeleerde , werd omtrent het jaar 133 na
C. geboren. Hij werd door DOMITIA LUCILLA,
moeder van MARCUS AURELIUS , opgevoed ,
en klom spoedig tot hooge waardigheden
op ; hij was achtervolgens quaestor , praetor en landvoogd van Belgisch -Gallië ; de
Cauchen verslagen hebbende, verwierf hij
het consulaat. Naderhand werd bij als
landvoogd naar Dalmatië gezonden , en
vervolgens naar Neder-Germanië. Onder
COMMODUS was hij landvoogd van Bithynië.
Naar Rome teruggekeerd, gaf hij zich aan
weelde , losbandigheid en wellust over,
zijnde ongemeen rijk. Na den moord van
PERTINAX (193) de Pretorianen het rijk te
koop aanbiedende , spoedde DIDIUS zich naar
hunne legerplaats , en had tot mededinger
SULPICIANUS , den schoonvader van PERTINAX. DIDIUS , de meestbiedende zijnde,
werd tot keizer uitgeroepen ; de gedweeë
senaat erkende hem als keizer , doch het
volk gaf luide zijne afkeuring te kennen,
hem met schimp en verachting overladende. Hij verdroeg zulks geduldig , en
regeerde met groote gematigdheid. Drie
veldoversten aan het hoofd hunner keurbenden , PESCENNIUS NIGER , in het Oosten,
SEPTIMUS SEVERUS in Illyricum en CLAUDIUS
ALBINUS in Britannië , weigerden de benoeming der Pretorianen te erkennen.
SEVERUS door zijne krijgsbenden tot keizer
uitgeroepen , trok op tegen Rome, en ontmoette onder weg geenen tegenstand ; alle
steden en bezettingen verklaarden zich
voor hem. De Pretorianen zelven verlooechenden DIDIUS , en de senaat aarzelde
geen oogenblik zijnen afstand uit te spreken , SEVERUS tot keizer uitroepende. Eenige
soldaten , in het paleis gedrongen , hieuwen DIDIUS het hoofd af. Hij regeerde
slechts zes en zestig dagen.
(SPARTIANUS in de Historia Augusta; DION,

Epitome, B. 73).
DIDOT , eerre familie van Fransche

boekdrukkers , die zich door de vele en

411

scboone werken , van hunne pers gekomen,
eenen beroemden naam hebben verworven.
Hun voorvader, FRANCOIS DIDOT, een geacht
boekhandelaar, geboren in 1699 , liet twee
zonen na. De eerste FRANCOIS A31BOISE , geboren in 1730 , verbeterde zoo zeer de lettersnij- en gietkunst, dat zijne gieterij weldra
de fraaiste letters leverde , die men tot dus
ver in Frankrijk gezien had. Volgens zijne
opgave werd in Frankrijk het eerste velin
papier vervaardigd. LODEWIJK XVI benoemde hem in 1783 tot koninklijken
boekdrukker. Hij stierf den I1 Julij 1804.
De tweede zoon , PIERRE FRANCOIS DIDOT,
geboren in 1732, volgde zijnen vader in den
boekhandel op , schafte zich later ook eene
drukkerij aan , en werd boekdrukker van
Monsieur , den namaligen koning LODEWIJK
XVIII. Ook hij heeft tot de vorderingen der
boekdrukkunst bijgedragen, en eenige fraaije
werken geleverd, b. V. FÉNÈLON'S 'Téléniaque. Hij overleed den 7 December 1795.
PIERRE DIDOT , de oude , de zoon van
FRANCOIS AMBOISE , geboren in Januarij
1761 , nam de drukkerij zijns vaders
over , streefde naar den roem om Frankrijks BODINI te worden , en ontwierp in
1795 liet plan , om de klassieke schrijvers
in folio uit te geven. Hij ontzag kosten
noch moeite , om alles niet den meesten
luister uit te voeren. Ook onderscheidde
bij zich als letterkundige ; zijn Essai de
fables nouvelles is vooral belangrijk van
wege de talrijke aanmerkingen voor de
geschiedenis der boekdrukkunst.
Zijn zoon JULES DIDOT vatte, na hem , de
werkzaamheden op, en heeft insgelijks eene
reeks van uitstekende prachtwerken in 't
licht gegeven.
FIRMIN DIDOT , de broeder van PIERRE,
geb. 1764 , ontving - van zijnen vader on
derrigt in het lettergieten , welke kunst
hij door zijne vlijt en zijn vernuft in
vele opzigten volmaakte. Later legde hij
ook eene drukkerij aan. IIij is de uitvinder
eener nieuwe soort van schrijfletters , en
toen hij de logarithmen van GALLET zoude
drukken , zon hij op een middel , om de
nadeelen bij het gebruik van beweegbare
letters dikwijls ontstaande te verhelpen.
Hij nam nieuwe proeven met vaste letters
(stereotypen) waarmede het genoemde werk
werd gedrukt ; ten onregte echter wordt
hem de uitvinding der stereotypie toegeschreven ; doch waar is het , dat hij haar
op nieuw in Frankrijk in zwang heeft
gebragt. Hij leverde eenige vertalingen
uit het Grieksch en Latijn , en schreef
eenige treurspelen , waaronder wij La reine
du Portugal en La mort de Hannibal nnemen. In '1827 stond hij zijne zaken af
aan zijnen zoon , en wijdde zich aan liet
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openbare leven. Als afgevaardigde behoorde
hij onder de 221 die tegen de Julij-ordonnantiën protesteerde. Hij overleed den
24 April 1836 aan de waterzucht. De
dood van zijn' zoon en verdriet over het
verlies van een gedeelte zijner typographische schatten door brand , schijnen zijn
einde nog bespoedigd te hebben.
HENRY DIDOT , zoon van PIERRE FRAN90IS,
is de uitvinder van een nieuw gietwerk tuig ; zijn broeder, DIDOT SAINT-LÉGER , vond
het papier zonder einde uit , en de jongste,
DIDOT junior, zette het beroep zijns vaders voort.
AMBOISE FIRMIN DIDOT , zoon van FIRMIN
DIDOT , geboren in 1790, oefende zich
onder KORAIS in de oude talen , deed
eene reis door Griekenland , Palestina en
Klein -Azië, en trad in 1827 de roemvolle
loopbaan zijns vaders in. Zijn broeder,
HYACINTHE D1DOT , geb. 1796 , is deelhebber in de zaken ; een tweede broeder,
FRÉDÉRIC FIRMIN DIDOT , geb. 1799 , die de
papierfabriek van den vader te Mesnil bij
Dreux bestierde , stierf weinige dagen na
zijnen vader. Onder de nieuwste ondernemingen van FIRMIN DIDOT fr ères , behoort
de Collection des classiques francais.
(Woordenboek der Zamenleving ; Dictionnaire historique des grands hommes).
DIEBITSCH-SABALKANSHI , HANS
KARL FRIEDR. ANT. VON DIEBITSC H
EN NARDEN , graaf VAN) , w erd den 13

sluiten , hetwelk den 14 Junij 1813 te
Reichenbaeh tot stand kwam. Hij had
deel aan den slag van Dresden , waar
hem twee paarden onder het lijf werden
doodgeschoten , en aan den slag van
Leipzig , waarop hij door den keizer , tegelijk met PASKEWITSCII en TOLL , tot luitenant-generaal werd verheven. Toen de
verbondene mogendheden , bij bet oprukken tegen Pars , werden teruggedrongen , verklaarde hij zich nadrukkelijk tegen den reeds bepaalden aftogt , weshalve
keizer ALEXANDER hem op den dag der bemagtiging van Parijs op den Montmartre
omarmde , en hem eigenhandig de Alexander-Newsky -orde omhing. Na den vrede
huwde hij eene nicht van den vorst BARCLAY DE TOLLY , JENNY baronesse van Tornau , die echter vroegtijdig stierf. In het
jaar 1822 werd hij chef van den grooten
keizerlijken generalen staf , en begeleidde
ALEXANDER op diens reize naar Taganrog,
en zag hem daar sterven. Bij het oproer,
hetwelk hierop te Petersburg uitborst
onderscheidde hij zich door voorzigtigheid
en menschlievendheid. Ook keizer NIKOLAAS
schonk hem zijn vertrouwen , en benoemde
hem tot baron en naderhand tot graaf.
In den Turkschen veldtogt van 1828--1829
tot opperbevelhebber aangesteld , trok bij
stoutmoedig over den Balkan , en bekwam
daarvoor den eernaam van Sabalkanski
(Balkan- beklimmer). Vervolgens hield hij
zich eenen geruimen tijd te Berlijn op.

Mei 1785 op het riddergoed Grosslieppe,
in Silezië , geboren. Hij ontving zijne op- Bij de opening van den veldtogt tegen
voeding aan de Kadettenscbool te Berlijn, Polen , trok bij den 25 Januarij 1831
nam echter in 1801 zijn ontslag uit over de Poolsche grenzen , doch zijn gede Pruissische dienst, om in die des Rus wone moed scheen hem hier te verlaten.
keizers te treden , in welken zijn-sichen Na den slag van Ostrolenka , verlegde hij
vader , HANS EIIRENFRIED VON DIEBITSCH , zijn hoofdkwartier naar Kleczewo bij Pulvroeger majoor en adjudant van FREDERIK tusk , waar hij door de cholera werd aanden Grooten , toenmaals tot generaal -ma- getast , en in den morgen van den 10
joor was benoemd. Hij trad in het Se- Junij 1831 overleed , nadat kort te voren
menowsche granadier-regement, met het- graaf ORLOW uit Petersburg was aangekowelk hij den veldtogt in 1805 medemaakte. men , om de gesteldheid der zaken naauwBij Austerlitz werd hij aan de regterhand keurig te onderzoeken. Zijn lijk werd naar
gewond , en na den slag van Friedland Petersburg gebragt , en zijn hart in de
tot kapitein bevorderd. De wapenrust tot hoofdkerk te Pultusk bijgezet.
1812 maakte hij zich ten nutte , om zich
(Woordenboek der Zamenleving ; ('onversations- Lexicon),
verder in de krijgswetenschappen te oefenen . In 1812 kwam hij als kwartierDIEFFENBACH, (JORANN FRIED RICH)
meester-generaal bij het legercorps van een allerbekwaamst operateur , werd in
WITTGENSTEIN , en onderscheidde zich, vooral het jaar 1795 te Koningsbergen geboren.
bij de herovering van Poloczk , waarop Aanvankelijk studeerde bij te Rostock en
hij tot generaal-majoor werd bevorderd. Greifswald in de theologie. In den bevrijMet YORCK , dien hij tot afval van NAPO- dingsoorlóg in 1813 , diende hij als vrij
onder de rijdende jagers val!-wilger
LEON wist te bewegen , rukte hij Berlijn
binnen. Na den slag van Lutzen, werd hij Mecklenburg. In 1815 keerde hij nil
verplaatst bij het legercorps van BARCLAY Frankrijk tot zijne theologische studiën
terug , welke hij echter welhaast te Bonn
DE TOLLY in Silezië , met den last , om het
geheim verdrag tusschen Rusland , Oosten met die der medicijnen verwisselde ; de
en Engeland te helpen-rijk,Pusen chirurgie vooral had voor hein groote aan-
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trekkelijkheid. De naam van professor
WALTRER lokte hem naar Weenen, van
waar hij in 1821 eene blinde dame als
arts naar Frankrijk vergezelde. Hij ver
een' geruimen tijd te Parijs , waar-toefd
hij de vriendschap won van LARREY en
DUPUYTREN . Familie- aangelegenheden hiel
terug , om in Griekenland aan-denhm
eenen tweeden bevrijdings -krijg deel te
nemen. Na in Duitschland zijne geneeskundige studiën voltooid te hebben , promoveerde hij in 1822 te Wurzburg , en
schreef te dien einde eene door zijne latere werken zeer belangrijk gewordene
dissertatie Nonnulla de regeneratione et
transplantatione. Van Wurzburg ging hij
naar Berlijn , waar zijn operatief talent
algemeen op prijs werd geschat. In 1830
werd hij dirigerend heelmeester bij het_
Charité-Ziekenhuis , in 1832 , buitengewoon
hoogleeraar en in 1840 , na GnaFE's dood,
directeur der oogheelkundige cliniek. « Reeds
a in zijne academische dissertatie , die over
« het overplanten van dierlijke deden han
zien wij liet vak der chirurgie -«d,el,
« waarin DIEFFENBACII later bij uitnemend
gelukkig werkzaam was. In de plas--«heid
tische heelkunde , gelijk dit gedeelte der
« chirurgie wordt genoemd , en waarbij in
« ieder afzonderlijk geval nieuwe wijziging
« der operatie te pas komt , behaalde hij
« den grootsten roem. In de kunstige
« vorming van neus en lippen , wang en
« oogleden , in de genezing van hazenmonden , gespleten verhemelten en der« gelijke gebreken was hij gelukkig ; de
« genezing van klompvoeten , scheefheid
« van hals , verkrommingen enz. , wier ge« nezing vroeger doorgaans met weinig ge« volg door de orthopaedie werd beproefd,
« heeft DIEFFENBACH door eenvoudige en
« niet gevaarlijke subcutane spier- en ze« nuwdoorsnijdingen volbragt » ('). Onder
de werken van DIEFFENBACII verdienen inzonderheid aanmerking zijne Chirurgischen
(*) In het Algemeen Handelsblad van den 14 Februarij 1848, vindt men omtrent DIBFFBNBAGU's genie
een voorval vermeld, hetwelk wij hier opgeven,
zonder bepaaldelijk de echtheid daarvan in haar geheel te kunnen waarborgen. Zie hier hetzelve :
«Men zal zich herinneren, hoe vóór eenige jaren
«een algemeen gerucht van Bene Poolsche gravin met
cceen doodshoofd het onderwerp van alle gesprekken
(c was : een gerucht dat lang als verzinsel werd uitcc gekreten , tot dat eindelijk de overledene DIEFar^rU BACH het in zijn journaal voor operative heelkunde
u onder de rubriek : Neusvorming , door eene uit(( voerige mededeeling van dit merkwaardig hoofd
((bevestigde. Deze dame, die destijds zoo algemeen
((de opmerkzaamheid tot zich trok , en door de aan
a haar voltrokkene operatie het schitterendst bewijs
((was van DIBFFBSBACH ' $ operatief genie, doet thans
((op nieuw in deze stad veel van zich spreken;
((want sedert eenigen tijd bevindt zij zich weder
u hier, maar van de vroegere monstruositeit van
((haar hoofd moet nu, ten gevolge vary die opera.
(( tie , nog slechts weinig overgebleven zijn.)(
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Er fahrungen , besonders über die Wieder
-herstlungzöTiedsmnchlchen Körpers. In 1836 bezocht hij andermaal Parijs, waar hem eene eervolle
ontvangst te beurt viel. In1837 ging hij
naar Londen , en in 1843 naar Petersburg. Hij stierf in de maand November
1847 , eerst twee en vijftig jaren oud , te
midden van de werkzaamheden zijns beroeps in de clinische zaal , voor dezelfde
tafel , waar hij jaren lang dagelijks eene
menigte kranken zijne hulp had verleend.
Schoon men DIEFFENBACII eene streng wetenschappelij1ke vorming ontzegt , hadden
echter zijne practische aanmerkingen , welke
hij bij zijne operatiën voegde , voor zijne
toehoorderen eene onschatbare waarde.
(Algemeene Konst- en Letterbode , 1847,
No. 53 ; Conversations-Lexicon).
DIEMEN , (ANTHONY YAN) , de

ne -

gende gouverneur-generaal onzer Oost Indische bezittingen , die aldaar van 1635
tot 1645 , in naam van Nederland , het
bewind voerde , werd in 1593 te Kuilen burg geboren , alwaar zijn vader de burgemeesterlijke waardigheid bekleedde. Hij
wijdde zich aanvankelijk aan den koop
doch met zulk slecht gevolg ,-handelto,
dat hij zelfs door zijne schuldeischers werd
lastig gevallen. Om alle gevaar te ontwijken , ging hij , onder een' verbloemden
naam , naar de Oost -Indiën. Dewijl hij
eene fraaije hand schreef, werd hij als
klerk op de secretarie te Batavia aangesteld , en toen de post van algemeen

boekhouder was opengevallen , oordeelde
men niemand beter geschikt om dien te
vervullen dan AN DIEMEN . Kort daarna
werd hij lid van den raad van Neerlands
Indië , en eindelijk directeur -generaal , eene
waardigheid , waartoe men destijds den
bekwaamsten persoon uit de leden van
den raad verkoos. In 1631 naar liet va
terug gekeerd, vertrok hij wel--derlan
haast weder naar Batavia met den dubbelen
titel van Eersten Raad en Directeur-Generaal , en op den laatsten December 1635 of
den eersten Januarij 1636 volgde hij den
gouverneur-generaal BROUWER in het bewind
over Neerlands Indië op. Hij wist de
heerschappij der Hollanders allerwegen uit
te breiden, en den invloed der Portugeezen
bijkans geheel te vernietigen. Batavia
werd vergroot en verfraaid. Hij stichtte
aldaar twee kerken , waartoe elk ambtenaar der maatschappij eene maand bezoldiging moest bijdragen. Bij uitersten wil bestemde VAN RIEMEN 40 ,000 rijksdaalders voor
den opbouw eener derde kerk. Ook rigtte
hij te Batavia eene Latijnsche school op
en legde de eerste hand aan die eerzame,
ling van ordonnantiën en keuren , waaruit
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een algemeen wetboek voor de Nederlandsche bezittingen in Indië is ontstaan. De
beroemde zeevaarder ABEL JANSZ. TASMAN
gaf aan een door hem ontdekt eiland , ter
eere van dezen wakkeren gouverneur-ge.
neraal , den naam van van Diemensland. Afgetobd door rustelooze werk
bezweek hij den 19 April 1645-zamheid,
onder eene slepende ziekte , en werd twee
dagen later ter aarde besteld in de Hol
kerk door hem zelven gesticht.-landsche
Hij liet bij zijne vrouw , ANNA VAN AALST ,
geene kinderen na, doch zijn naam blijft
bij elk erkentelijk Nederlander in ze-

gening.
(1istorische beschrijving der reizen,
Xx deel) .
DIGBY , (EVERARD) , een der voornaamste medepligtigen aan het buskruidverraad , gesmeed ter verdelging van JA
I van Engeland en het parlement in-COBUS
1605. Hij werd in 158 1 uit een oud,
aanzienlijk geslacht geboren. Zijn vader,
die de Roomsch-Katbolijke godsdienst beleed, en een geleerd man was i stierf in
1592 , en liet zijne landgoederen te Tilton
en Drystoke, in het graafschap Rutland, na
aan zijnen zoon , wiens opvoeding aan
eenige priesters werd toevertrouwd. In
I596 huwde EVERARD de eenigste dochter
van WILLIAM MULSHO , die een aanzienlijk
vermogen naliet. In 1603 werd bij door
JACOBUS tot ridder geslagen. Het aandeel ,
dat Sir EVERARD aan het buskruid- verraad
nam, is de eenige oorzaak zijner beruchtheid.
Deze zamenzwering werd ontworpen , toen
hij vier en twintig jaren oud was : onder
eenen eed van geheimhouding werd hem
het plan door CATESBY medegedeeld. Toen
bij vond , dat het door Roomsch-Katholijke
priesters werd goedgekeurd , verdwenen
al de zwarigheden , welke hem kwelden,
en nu werkte hij ijverig tot de volvoering
van dit snood ontwerp mede. Hij verschafte
paarden , wapenen , krijgsvoorraad en 1500
Pst. in gereed geld. DIGBY werd niet gebruikt tot de toebereiding van bet gewelf ;
zijne taak was het bijeenverzamelen van
een aantal Roomsch-Katholijken te Dunchurch , onder voorwendsel van eene jagtpartij op de Dunsmoor-Heide. Zoodra zij
berigt zouden bekomen , dat het verraad
was gelukt , moesten eenige hunner zich
begeven naar het huis van Lord BARRINGTON , bij Conventry , en zich van de prinses ELIZABETH meester maken. De aanslag
mislukt zijnde , nam DIGBY de vlugt , doch
werd te Dudley achterhaald en naar Londen gevoerd. Op Maandag den 27 Januarij 1606 stond hij met zijne eedgenoot en
teregt , en schuldig bevonden wordende,
,

ondergingen zij den volgenden Donderdag
de doodstraf.
(Verkort naar de Library of entertaining

Knowledge, «Criminal Trials,,# Vol. II) .
de oudste zoon
des voorgaanden , werd in 1603 te Gothurst in het graafschap Buckingham geboren , drie jaren vóór de zamenzwering
zijns vaders. Hij werd in het Protestantsch
geloof opgevoed , doch omhelsde in 1636
de Roomsch-Katholijke godsdienst. Op
den ouderdom van vijftien jaren naar Oxford gezonden , verliet bij deze hoogeschool in 1621 , deed eene reis door
Frankrijk , Spanje en Italië , en keerde
in 1623 naar Engeland terug. Uit hoofde
zijner gehechtheid aan den koning , werd
hij in het bezit hersteld van de ver
verklaarde goederen zijns vaders,-beurd
en door koning JACOBUS tot ridder geslagen. KAREL*` I benoemde hem tot kamerheer , commissaris - generaal der zeemagt en
gouverneur van Trinity-House. Toen Engeland in 1628 met de Venetianen in oorlog geraakte , rustte hij op eigene kosten
een smaldeel uit , waarmede hij op de
Venetianen en Algerijnen gewigtige voordeelen behaalde. In bet begin van den
burger- oorlog , werd hij door het parlement gevangen genomen, hebbende op
's konings gezondheid gedronken en Lord
MOUNT LE Ros , in een tweegevecht gedood.
Zoodra hij in 1643 in vrijheid was gesteld , zocht hij Bene schuilplaats in Frankrijk , en keerde na do herstelling van
KAREL naar Engeland terug. Hij wijdde
nu zijne dagen aan letterkundigen en
wetenschappelijken arbeid. De wis- en
scheikunde hadden in hem eenen vlijtigen
en gelukkigen beoefenaar Hij vervaar
verscheidene nieuwe geneesmidde--dige
len , en schonk ze den armen om niet.
Hij stierf in 1665 aan het graveel. Zijn
sympathetiscbe poeder , waarmede hij op
eene zonderlinge wijze wonden genas,
heeft veel gerucht gemaakt. Onder de
talrijke werken , welke hij heeft geschreven , behoort dan ook Of the cure of
wounds by the powder of sympathy.
(CLARENDON'S Life of Sir KENELME DIGBY).
DIGBY , (KE.NELME) ,

DILLEN , (JOHANN JAKOB) , gewoonlijk DILLENIUS , een uitstekend plantenkenner , werd in 1687 te Darmstadt geboren.
Hij studeerde te Giessen in de medicijnen , doch de botanie trok vooral zijne
opmerkzaamheid. Hij maakte zich inzonderheid verdienstelijk door zijne navorschingen over de voortplanting der gewassen, namelijk der mossoorten. Tot professor
in de kruidkunde aan de hoogeschool te
Giessen benoemd , gaf hij eene Flora der
omstreken uit , onder den titel van Cata-
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logics plantaruin sponte circa Gissam nas
centium. Door WILLIAM SIIERARD naar Engeland gelokt, gaf deze hem het toevoorzigt
over zijnen kruidtuin te Eltham , en bezorgde DILLEN het professoraat in de botanie
te Oxford , hetwelk hij om zijnentwille
had daargesteld. Hij overleed aldaar in
1747. In Engeland gaf hij een prachtwerk
uit onder den titel van Hortus Elthamensis , met 437 fraaije afbeeldingen , hetwelk
door de naauwkeurigheid van den tekst
uitmunt. Hierop volgde zijne Ilistoria
muscorum , welke uit hoofde der fraaije
afbeeldingen thans nog waarde heeft , doch
zeldzaam voorkomt. DILLEN wordt als de
vader der cryptogamische botanie aangemerkt.
(Dictionary of Biography).
of DIOCLES, een Macedonisch bouwkundige , stelde ALEXANDER
den Groeten voor, om den berg Athos (1)
de gedaante te geven van eenen mensch ,
houdende in de regterhand eene stad en
in de linker eenen beker , welke al de
rivieren , die van dezen berg afstroomen ,
zoude ontvangen , om haar vervolgens
in zee uit te storten. ALEXANDER vond
behagen in dit reusachtig plan , maar vroeg
hem of er in den omtrek dezer stad akkers waren , die haar van het noodige
koorn konden voorzien. Toen DINOCRATES
hierop een ontkennend antwoord gaf , prees
de koning de stoutheid van dit plan, doch
keurde de plaats waar hij hetzelve wilde
ten uitvoer brengen af. Later gebruikte
ALEXANDER dezen bouwmeester , om Alexandrië in Egypte te stichten. Ook voltooide
DINOCRATES de herstelling van den tempel
van DIANA te Ephesen. En PLINIUS ver
dat PTOLOMEUS PIiILADELPIIUS hem-halt,
beval , om eenen tempel ter eere zijner
gemalin ARSINOË op te rigten. (Zie : ROLLILA,
Histoire ancienne , tome VI , VII et XI.
DINOCRATES

VAN WIJK ,

Aardrijkskundig Woordenboek).

of DION CASSIUS , een beroemd
Grieksch geschiedschrijver, wiens eigenlijke
naam CASSIUS DION COCCEJANUS schijnt geweest te zijn , werd op het einde der
tweede eeuw te Nicea in Bithynië geboren. Later bekwam hij het Romeinsche
burgerregt , was tweemaal consul , en bestierde onderscheidene landschappen. Naar
het land zijner geboorte teruggekeerd ,
stierf hij in den ouderdom van zeventig
jaren. Hij schreef in het Grieksch eene
DIO

(1) De berg Athos , (thans Agioyn Oro 4 , ook Monte
Santo) , aan het uiteinde van een lang schiereiland
van dien naam , in do Egeische Zee in de Turksche
provincie Macedonië. Deze berg verheft zich 5,900
voet boven de oppervlakte der zee , en op denzelven
ligt een vlek met 65 kloosters , 500 kapellen en
kluizen, waarin 6,000 monniken en kluizenaars.
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Romeinsche geschiedenis in tachtig boeken ,
waarvan ongelukkig meer dan de helft is
verloren gegaan. Hij had daaraan twee
en twintig jaren gearbeid. Zijn stijl is
voor de geschiedenis wat te veel opgesmukt , en zijne partijdigheid omtrent de
groote mannen der vroegere Romeinsche
geschiedenis , wel niet te ontkennen. Hij
is echter de beste bron voor de geschiedenis zijner eeuw. Onder de Hoogduitsche
overzettingen , verdient die van TAFEL in
11 deelen , Stuttgard 1831 , vermelding.
DIO CASSIUS is de laatste Grieksche geschiedschrijver , die zijnen naam beroemd
heeft gemaakt.
(WILMANS ,

De fontibus et auctoritate

DIONIS CASSII) .

DIO , bijgenaamd CIIRYOSTOMUS (Guldenmond) uit hoofde van zijnen schoonen
stijl , de zoon van PASICRATES , een' aan
Prusa in Bithynië , was-zienljkmav
aanvankelijk een Sophistisch redenaar ,
doch beoefende later de wijsbegeerte , en
werd een ijverig Stoïcijn. Hij bloeide op
het einde der eerste en in liet begin der
tweede eeuw , en bevond zich in Egypte
toen VE,IPASIANUS , door zijn eigen leger
tot keizer uitgeroepen , aldaar kwam , en
hem raadpleegde welken weg hij in deze
omstandigheden had in te slaan. DIO ried
hem de republiek te herstellen ; doch YESPASIANUS antwoordde hem , dat dit eene
onmogelijke zaak was. Later bragt DIO
eenige jaren te Rome door , totdat een
zijner vrienden , in eene zamenzwering
tegen DOMITIAAN betrokken , ter dood
werd veroordeeld , en DIO , voor zich zelven bevreesd , naar het hedendaagsch Moldav ië vlugtte , waar hij tot 's dwingelands
dood vertoefde , met handenarbeid in zijn
levensonderhoud voorziende. DOMITIAAN
vermoord zijnde , stonden de keurbenden ,
die zich aan den Donau bevonden , ge
om op te staan , toen no een altaar-red
beklom , en haar met zooveel beleid toesprak , dat zij besloten , zich aan het besluit van den senaat te onderwerpen. DIo
stond bij NERVA en TRAJANUS in booge
gunst , en toen de laatste , na zijne overwinning op de Daciërs , eenen zegepralenden intogt binnen Rome hield , zat de
welsprekende redenaar op den keizerlijken
triumfwagen. Hij keerde naar Bithynië
terug , waar hij zijne dagen eindigde.
Het jaar zijns overlijdens is niet bekend.
Wij hebben van hem tachtig redevoeringen , uitmuntende door zuiverheid en
eenvoudigheid van stijl. De beste uitgave
is die van REISKE , twee deelen 8vo. ,

Leipzig , 1784.
(Piiaius , Epist. X. 85-86 ; Woorden
boek der Zamenleving) .

,
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DIOCLETIANUS, (CAJuS VALERIUS

AUREL^US) , een beroemd Romeinsch keizer , werd te Dioclea , in Dalmatië , geboren , sommigen zeggen te Salona , en
wel omtrent het jaar 254 na c. Zijn oor
naam was DIOCLES , welken-spronkelij
hij naderhand in DIOCLETIANUS verwisselde.
Volgens eenigen was hij de zoon eens
beämbt- schrijvers , volgens anderen die
van een' vrijgelaten slaaf eens raadsheers.
Hij trad vroegtijdig in krijgsdienst , en
klom alledgs tot hoogere rangen op. Hij
diende in Gallië en Moesië onder PROBUS,
en woonde den veldtogt tegen de Perzen
bij , waarin car.US op eene geheimzinnige
wijze omkwam DIOCLETIANUS voerde het
bevel over de keizerlijke lijfwacht , toen
de jeugdige NUMER IANUS , de zoon van CARus , heimelijk door zijnen schoonvader
NUMERIANUS reisde,
APER w erd vermoord
uit hoofde van ongesteldheid , in een' besloten draagzetel , en kwam uit den Perzischen veldtogt terug. Eerst na eenige
dagen werd de dood van NUMERIANU S door
de soldaten bij Chalchedon bekend ; zij
namen APER gevangen , en riepen DIOCLE TIANUS uit tot keizer , die zich van zijn
spreekgestoelte in de legerplaats tot de
soldaten wendde , zijne onschuld aan Nu MERIANUS' dood betuigde , APER van deze
misdaad beschuldigde , en dien eigenhandig met zijn zwaard doodde. De nieuwe
keizer maakte aan een' zijner vrienden
de opmerking , dat hij nu het wilde zwijn
(zinspelende op het woord Aper) gedood
had , volgens de voorspelling van een'
Gallisch waarzegger , die hem gezegd had,
dat hij keizer zou worden , zoodra hij
een wild zwijn zou gedood hebben. DIoCLETIANUS , wel beraden en verstandig in
andere opzigten , geloofde , zijn leven
lang , aan waarzeggerij , hetgeen hem
waarschijnlijk bewoog , APER eigenhandig
te dooden. In de maand September 285
deed hij zijne plegtige intrede binnen Nicomedië , welke stad hij later tot zijne
geliefdste verblijfplaats koos. Hij regeerde,
gedurende achttien jaren , het Romeinsche
rijk met roem , behalve zijne vervolging
der Christenen , waartoe hij echter door
CALERIUS , dien bij , met MAXIMIANUS en CONSTANTIUS CHLORUS , tot mederegent had gekozen , ten sterkste werd aangespoord. In
Februarij 303 vaardigde DIOCLETIANUS een
edict uit tegen de Christenen , bevelende
dat hunne kerken omver gehaald , hunne
heilige boeken verbrand en alle Christenen van burgerlijke en militaire bedieningen ontzet zouden worden . GALERIUS ,
hiermede nog niet voldaan , beschuldigde
di Christenen van zamenzwering en oproer. Het keizerlijk paleis door den blik.

.

,

sem in brand geraakt, bragt GALERIUS
zulks op rekening der Christenen. Nu
volgde er een tweede edict , bevelende de
Christen-bisschoppen en priesters in hech.
tenis te nemen , en te noodzaken aan de
goden te offeren. Dit gaf hunne vijanden
magt over hun leven , en was het begin
eener wreede vervolging , welker verwoestingen des te grooter waren naarmate het
Christendom zich meer en meer allerwegen had verspreid. Dit was de laatste ver
onder het Romeinsche keizerrijk ;-volgin
maar , schoon zij naar den keizer de Diocletiaansche vervolging wordt geheeten ,
behoorde zij eerder de Galeriaansche genoemd te worden , wijl DIOCLETIANUS er
weinig meer deel aan had dan het uitvaardigen der opgenoemde edicten.
DIOCLETIANUS door ziekte en ouderdom
verzwakt, en den last der regering moede .
deed in 305 , even als MAXIMIANU5 , afstand
van den troon. Hij begaf zich, naar Salona
in Dalmatië , en bouwde een uitgestrekt
paleis aan de zeekust , hetwelk hij tot aan
zijnen dood bewoonde. MAXIMIANUS weldra
over den gedanen stap berouw gevoelende ,
spoorde zijnen voormaligen ambtgenoot aan
den teugel des bewinds weder op te vatten ; doch DIOCLETIANUS , standvastig in
zijn eenmaal genomen besluit, schreef hem:
« Kom slechts te Salona , en zie eens de
« moesgroenten , welke ik met eigen hand

« aankweek , en gij zult mij niet langer
« over het rijk spreken. » DIOCLETIANUS
stierf in de maand Julij van het jaar
313 , en wordt onder de voornaamste Romeinsche keizers gerangschikt. Hij had
twee en twintig jaren geregeerd , en het
rijk in grooteren bloei gebragt.
(EUTROPIUS ; AURELIUS VICTOR ; EUSEDIUS ;

vorrscus in Hist. Aug.) .

werd in 1576 te
Geneve geboren , en behoorde tot eene faDIODATI , (JEAN) ,

milie uit Lucca oorspronkelijk. Hij maakte
zulke snelle vorderingen in zijne studiën,
dat hij op voorspraak van BEZA tot professor in het Hebreeuwsch aan de hooge-

school van Geneve werd aangesteld , toen
hij nog slechts den ouderdom van een en
twintig jaren had bereikt. In 1609 werd
bij professor in de theologie. Uit hoofde
zijner buitengemeene bekwaamheid zond
hem de geestelijkheid van Geneve naar

Frankrijk , om aldaar de belangen der
hervormde kerk te bevorderen , en later
naar Holland , waar hij de Synode van
Do^Fdrecht (1618-1619) bijwoonde , en,
schoon een vreemdeling , een der godgeleerden was , die de acten dezer kerkvergadering moesten opmaken. Hij had de
veroordeeling der Remonstranten ten volle
goedgekeurd , hetgeen men hem thans
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voorzeker als geene verdiensten zal toere
Als prediker verdiende hij onder -ken.
hij sprak ernstig , zonder schroom-scheidng;
of eenige wereldlijke inzigten. Hij bezorgde eene Italiaansche vertaling van den
Bijbel , en later eene Franbche, welke
eerst in 1644 voltooid werd , wijl de Geneefsche geestelijkheid hem hierin nadruk
tegengewerkt. DIODATI stierf-kelijhad
in 1649.
(SENEBIER

, Histoire littéraire de Genève.)
van Sicilië, de schrijver

DIODORUS

eener algemeene wereldgeschiedenis , in
het Grieksch , werd te Agyrium , op het
eiland Sicilië geboren , en bloeide ten
tijde van CAESAR en AUGUSTUS. De titel
van het groote werk van niononUS is Geschiedkundige Bibliotheek. Het schijnt alzoo dat hij dit werk beschouwde als eene
verzameling uit alle destijds bestaande geschiedkundige geschriften. Van de veertig boeken , waaruit deze algemeene geschiedenis bestond , zijn er slechts vijftien
tot ons gekomen , alsmede Benige uittreksels uit de overige , welke verloren zijn
geraakt. Di000euS betuigt , dat hij zich
de grootste moeite voor de zamenstelling
van dit werk heeft getroost , en een
groot deel van Europa en Azië heeft bezocht , om naauwkeurige berigten in te
winnen. Hij vertoefde eenigen tijd te
Rome , maakte zich gemeenzaam met de
Latijnsche taal , en beoefende de Romein sche geschiedschrijvers in het oorspronkelijke. Echter verschillen de geleerden
grootelijks ten opzigte van de geschied
waarde zijner Bibliotheca. De-kundige
Spanjaard vivEs noemt DIODORUS een' beuzelaar, en JEAN BODIN verwijt hem domheid
en slordigheid , terwijl weder anderen juist
het tegendeel beweren. DloDOnus schijnt
geen man van uitstekende bekwaamheid geweest te zijn , en soms te veel vertrouwen in
ligtgeloovige schrijvers gesteld te hebben.
Zoodra hij echter van voorvallen spreekt ,
welke hij zelf heeft beleefd , zal men hem
zelden geloof kunnen weigeren. Wij zijn
hem vele bijzonderheden verschuldigd ,
welke men zonder hem niet zou geweten
hebben. Het is alzoo te betreuren , dat
het laatste en waarschijnlijk het beste gedeelte van zijn werk is - verloren gegaan
wijl zelfs uit de daarvan overgeblevene brokstukken verscheidene misslagen
van LIVIUS kunnen verbeterd worden. De
stijl van DIODORUS , schoon niet zeer zuiver of sierlijk , is echter vrij duidelijk ,
en biedt weinig moeijelijkheden aan, behalve daar waar de handschriften gebrek
zijn , gelijk dikwijls het geval is. Eene-kig
der beste uitgaven van DIODORUS is die
van WESSELING , Arnst. 1715 , twee deden

folio. DioDORUS is in het Fransch vertaald
door TERRASBON , en MIOT heeft in 1835
van dit werk eene nieuwe vertaling bezorgd , welke te Parijs in 't licht is verschenen.

(Biblioth. Distor. NIEBUI IR , Lijst. Bom.,
CLINTON , Fasti Hellenici).
;

-

DIOGENES , de beroemde Cynische wijsgeer, was de zoon van EICESIUS , een'
geldwisselaar van Sinope , in Paphlagonië
aan de Zwarte Zee. Hij werd aldaar in
het jaar 414 v. C. geboren. Zijn vader
en hij zelf werden als valsche munters
uit hunne geboorteplaats gebannen , of,
volgens een ander verhaal , werd 11ICESIUS
in den kerker geworpen , terwijl DIOGENES
naar Athene ontsnapte. Bij zijne aankomst
in deze stad , vervoegde hij zich bij ANTISTIIENES , die hem ruwelijk bejegende ,
en hem bij zekere gelegenheid zelfs dreigde
te slaan. « Sla , i zeide de Sinopiër ,
« maar gij zult nimmer een' stok hebben ,
« hard genoeg , om mij te verjagen , zoo
« lang gij dingen zegt , die ik waardig
« keur gehoord te worden. » De wijsgeer
was niet dit antwoord zoo ingenomen ,
dat hij hem terstond onder zijne leerlingen opnam. DIOGENES onderscheidde zich
weldra door zijne buitengemeene veracliv
ting van alle gebruikelijke welvoegelij€c.
beid , en door zijn spottend en bijtend
vernuft. Hij ging zonder schoeisel , met
een' langen baard en een' stok in de
hand ; hij droeg eenen groven dubbelen
tabbaard , welke hem bij dag tot mantel
en des nachts tot deksel diende , en eenen
knapzak , waarin hij zijne bedelbrokken
opzamelde. Zijn verblijf was eene ton in
den tempel van CYBELE. Des zomers went
telde hij zich in het brandende zand , en
des winters omarmde hij op straat de
steenen beelden bedekt met sneeuw,
ten einde zich aan al de afwisselingen
van liet weder te gewennen. Een groot
aantal zijner geestige en bijtende gezegden vindt men bij zijnen naamgenoot en
levensbeschrijver DIOGENES LAÈRTIUS aange.
teekend. Toen men hein eens vroeg,
welk dier het gevaarlijkste was , ant.
woordde hij : « Onder de wilde dieren is
« het de lasteraar, onder de tamme de
« vleijer. » DIOGENES kreeg een bezoek van
ALEXANDER den Grooten , die hem vrijheid
gaf, om hem te vragen wat hij ook wilde.
Zijn eenigst verzoek was : « Werp uwe
« schaduw niet op mij. » Men zegt , dat ALEXANDER zoo getroffen was over dit onverwacht antwoord , dat hij uitriep : « Ware
«Ik 4LEXANDER niet , ik zou wenschen DIO« GENES te zijn. » SOCRATES zou hem een
gezegd hebben : a Ik zie uwe ijdel -mal
beid door de gaten van uwen gescheur--«
27
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«den mantel. » Van Athene naar Regina
zeilende , werd DIOGENES door een' rooverkapitein , SCIRPALUS gebeeten , gevangen
genomen , naar Creta gebragt en verkocht
aan XENIADES van Corinthe, die hem de
opvoeding zijner kinderen toevertrouwde.
Hij volbragt deze taak zoo getrouw en
gelukkig, dat XENIADES niet naliet overal
te verkondigen , dat een goede genius in
zijn huis was gekomen. Ook werd hij met
zoo veel voorkomenbeid en goedheid behandeld , dat bij het aanbod zijner vrienden afwees, om hem vrij te koopen. Hij
sleet zijn' tijd voornamelijk in het Cranium , een gymnasium in de nabijheid van
Corintlie, waar bij , volgens sommigen ,
op denzelfden dag stierf als ALEXANDER de
Groote, in den hoogen ouderdom van
negentig jaren. DIOGENES LAËRTIUS haalt
verscheidene zijner werken aan , doch
geen enkele daarvan is tot ons gekomen.
(DIOGENES LAËRTIUS , De vitis , dogmatis
et apophthegmatibus clarorum virorum).
DIOGENES , bijgenaamd LAËRTIUS , omdat bij te Laérie in Cilicië werd geboren,
is bekend als de levensbeschrijver der
Griekscbe wijsgeeren. Doch schoon hij het
leven van anderen heeft beschreven , weten wij niets omtrent hem zelven. Men
onderstelt , dat hij onder de regering van
keizer savaRus Of CARACALLA heeft geleefd,
en tot de Epicuristen behoord. Zijn werk
in tien boeken is Bene ruwe bijdrage tot
de geschiedenis der wijsbegeerte. Het artikel over EPIcrRus is belangrijk , als bevattende eenige oorspronkelijke brieven van
dien wijsgeer , welke Bene voldoende schets
geven jvan de leerstellingen der Epicuris.
ten. De geschiktste uitgave van DIOGENES
is die van a. G. IIUBNER, met critische
aanmerkingen en eene Latijnsche vertaling , Leipzig 1828-31 , in drie deelen ,
octavo. Ook bestaat er eene' Hoogduitsche overzetting van SNELL , in twee deelen , Gieszen 1806.

(Penny Cyslopaedia ; ConversationsLexicon).
DION van Syracuse , zoon van HIPPAIII1 us

, een der aanzienlijkste inwoners dier
stad , leefde onder de regering der beide
DIONYSIUSSEN. Hij werd aan DIONYSIUS den
ouden bet eerst voorgesteld , door zijne
zuster ARISTOMACHE , eene van 's konings
geliefdste vrouwen , doch hij steeg weldra
door eigene verdiensten aan het hof tot
zulk Bene hooge gunst , dat bij met DIONYSIUS als met zijnen broeder konde spreken. DION was een leerling van PLATO,
dien DIONYSIC3S had uitgenoodigd zich to
Syracuse te vestigen. Kort na de troonsbeklimming van DioNYsius den jongeren
begon deze zich aan alle buitensporighe-

den over te geven. DioN beijverde zich ,
om den jeugdigen vorst door goeden raad
en ernstige vermaningen van dit dwaalspoor af te brengen. Onder anderen ried
hij hem PLATO uit te noodigen , weder het
hof van Syracuse te bezoeken , hem do
voordeelen schilderende , welke uit den
omgang met , dezen beroemden wijsgeer
zouden voortspruiten. DIONYSIUS schreef
PLATO eenen brief van uitnoodiging , doch
de wijsgeer had de mishandelingen nog niet
vergeten , welke hij van 's dwingelands
vader bad moeten verduren , en niet dan
op de dringendste bede gaf bij eindelijk
aan dit verzoek gehoor. De losbandige
hovelingen de tegenwoordigheid van PLATO
vreezende , drongen aan op de terugroeping van den geschiedschrijver PUILISTUS
wiens talenten en vleijerijën welligt ' do
beste oogmerken van den Griekschen wijsgeer konden verijdelen. Daarenboven ontzagen DION'S vijanden zich niet, zijne getrouwheid bij den koning verdacht te
maken , zoo dat hij weldra werd verbannen. DION begaf zich eerst naar Italië en
vervolgens naar Griekenland , alwaar hij
met groote eer werd ontvangen. DIONYSIUs
trachtte zijne verbanning nog te verzwaren door zijne landgoederen en andere
bezittingen verbeurd te verklaren , en zijne
vrouw aan een' ander uit te huwen. Zoodra DION dezen hoon vernam , besloot hij
den dwingeland te verdrijven. Schoon PLATO
hem zulks afried , verzamelde hij acht
honderd krijgslieden op het eiland Zacynthus , van waar bij naar Sicilië stevende.
DioNYslus zich in Italië bevindende , werd
DION door de bevolking met groote vreugde
ontvangen. D1onvsius keerde ijlings naar
Sicilië terug , doch zijne pogingen om den
troon te herwinnen waren vruchteloos,
zoo dat bij naar Italië moest terug keeren.
DION mogt zich echter niet lang over de
bevrijding zijns vaderlands verheugen. De
Heracliden vervreemden van hem 's volks
genegenheid , zoodat DION zich genoodzaakt zag Sicilië te verlaten. Hij werd later
terug geroepen , doch in het jaar 354 v.
C. , in den ouderdom van bijkans vijf en
vijftig jaren , door zijnen scbijnvriend CALIPPIJS , een' Athener, verraderlijk ver
Zijn dood werd algemeen betreurd,-mord.
en , ter eere zijner heldhaftige vaderlands liefde , een gedenkteeken , ten koste van
den staat , opgerigt.
(DIODORUS SICULUS ; PLUTARCHUS , Iet lev en van DION ; NEPOS , Het leven van
DION) .
DIONYSIt9 de

Oude , Tiran van Syracuse , werd aldaar omtrent het jaar 430
v. C. geboren. In de burgertwisten van
Syracuse , tusschen de partij van DIOCEES

DIONYSIUS.
en HERMOCItATES , die beschuldigd werd
eiaar de oppermagt te staan , omhelsde
DIONYSIUS de partij des laatsten , en werd
gewond in eenen aanslag , welken HERmoCRATES had beraamd, som zich van Syracuse meester te maken. Naderhand huwde
DIONYSIUS de dochter van HERMOCRATES. Inmiddels hadden de Carthagers op nieuw
eenen inval op Sicilië beproefd , hetwelk
gevaar liep geheel in hunne handen te
vallen. In de volksvergadering beschuldigde nIONYSius de krijgsbevelhebbers en
overheidspersonen van verzuim en ver
gevolge dezer beschuldiging-rad.Ten
werd hij zelf tot eene zware boete ver
welke PHILISTUS , de geschiedschrij--wezn,
ver , voor hem betaalde. Zoodra zulks
geschied was , herhaalde hij zijne beschuldigingen tegen degenen , die aan het hoofd
der republiek stonden , waardoor hij het
volk bewoog andere krijgsbevelhebbers aan
te stellen , van welke hij natuurlijk er
een was. Kort daarna tot opperbevelheb.
her verheven zijnde , vermeerderde hij de
bezoldiging der soldaten , en wist zich
zelven tot koning te doen uitroepen. De
oorlog met de Carthagers eindigde weldra
in eenen voordeeligen vrede , verscheidene
opstanden werden , gelukkig gedempt , en
DIONYSIUS was onbetwist opperheer van Syracuse. Carthago deerlijk door de pest
geteisterd wordende , besloot DIONYSIUS den
vrede te verbreken. liet volk begon de
huizen en schepen der Carthaagsche kooplieden te plunderen en de Carthaagsche
volkplantingen op Sicilië te verontrusten.
De krijgskans , die dikwijls weifelde , ver
zich eindelijk voor DIONYSIUS , zoo--klarde
dat de Carthagers andermaal eenen nadeeligen vrede moesten sluiten. DIONYSIUS
werd nu zelfs geducht voor Italië , dat bij
ook gaarne aan zijne heerschappij zou onderworpen hebben. Ten einde geld te
bekomen , plunderde hij verscheidene tem
toen hij met den vetten buit-pels,n
voor den wind thuiswaarts zeilde , zeide hij
tegen eenige vrienden, op zijne wijze schertsende : « Gij ziet hoe de onsterfelijke goden heiligschennis begunstigen. » Het
beeld van JUPITER van tenen gouden mantel beroofd hebbende , dekte bij het met
een' wollen , zeggende , dat zulk een
mantel beter was voor alle getijden des
jaars. Ook ontnam hij het standbeeld van
ESCULAAP een' gouden baard , de aanmerking makende, dat het den zoon niet
voegde eenen baard te dragen , terwijl de
vader (APOLLO) zonder baard was., Toen
hij zich de zilveren tafels en gouden vazen en kroonen toeëigende , zeide hij ,
dat hij van de goedheid der goden wenschte
gebruik te maken. Hij landde met cone
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vloot op de kusten van Etrurië, en roofde
uit den tempel van AGYLLA duizend talenten. Met al deze hulpmiddelen rustte hij
zich tot eenen krijgstogt tegen Italië uit ,
toen de Carthagers zich onverwacht op
Sicili© vertoonden , en DIONYSIUS versloegen , wiens broeder LEPTINES in den slag
werd gedood. Hierop volgde een vredes
waarvan de Carthagers ditmaal-verdag,
de voorwaarden voorschreven. Deze vrede
duurde veertien jaren , gedurende welke
DIONYSIUS over de helft van Sicilië met
een deel van het Zuidelijk Italië ongestoord den schepter zwaaide. Inmiddels
werd het hof van DIONYSIUS door onderscheidene beroemde mannen , wijsgeeren
en dichters bezocht. PLATO verscheen ook
aldaar op uitnoodiging van DION , deli
schoonbroeder van DIONYSIUS ; doch zijne
waarschuwingen tegen dwingelandij vonden
zoo weinig ingang , dat hij Syracuse moest
verlaten. DIONYSIUS zelf aanspraak makende op den naam van dichter , vonden
degenen die zijne verzen niet uitbundig
roemden een slecht onthaal. Op zekeren
dag raadpleegde hij den dichter PRILOXENES
over een dichtstuk , hetwelk hij dienzelfden dag had gemaakt. PHILOXENES het ongunstig beoordeelende , werd in de gevan.
genis geworpen , en niet dan op verzoek
zijner vrienden ontslagen. DIONYslus raad
PHILOXENES andermaal over een-plegdnu
dichtstuk , hetwelk de koning als zijn beste
werk beschouwde. De dichter wendde zich
terstond tot 's vorsten lijfwacht , uitroe
: a Men brenge mij andermaal naar-pend
de steengroeve ! » Dit was de gevangen is voor misdadigers. Tweemaal zond
DIONYSIUS eenige zijner dichtstukken naar
de Olympische spelen , waar zij door de
menigte werden uitgefloten . Te Athene
slaagde hij beter. Een treurspel , door
hem vervaardigd , den prijs behaald hebbende , maakte zulks hem bijkans krank
Deze dichterlijke zegepraal werd-zing.
met een vreugdefeest gevierd , bij welke
gelegenheid hij zoo onmatig at en dronk,
dat hij bewusteloos nederzeeg , en kort
daarna stierf ; sommigen zeggen , dat hij
in het jaar 367 v. c. werd vergiftigd , in
den ouderdom van drie en zestig jaren,
nadat hij acht en dertig jaar als dwingeland over Syracuse had geregeerd.
DIONYSIUS was een behendig staatsman,
en meestal gelukkig in zijne ondernenlingen ; hij deed veel om de raagt van Syracuse uit te breiden ; en het was waarschijnlijk aan hem te danken , dat Sicilië
niet geheelenal door de Carthagers werd
overweldigd. Hij was niet alleen trouweloos , maar tevens roof- en wraakzuchtig ,
schoon vele trekken , welke men van zijne
27
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wreedheid verhaalt , niet waarschijnlijk zijn,
of ten minste te sterk gekleurd. De werken van PHILISTUS , die het leven van
DIONYSIUS had beschreven , zijn verloren
gegaan. CICERO prijst den arbeid van PHiLISTUS. DIODOxus , die de voornaamste bron
is voor de levensbeschrijving van DIONYSIUS,
leefde bijkans drie eeuwen na hem , en
was geen oordeelkundig schrijver.
DIONYSIUS de Jonge , zoon des voor
werd door het volk tot opvol--gande,
ger zijns vaders erkend , die hem den
staat in eenen bloeijenden toestand naliet.
Aanvankelijk volgde hij den raad van
DION , die den onbedreven jongeling, tot
welzijn des lands , den besten weg aan
Om hem in dit loffelijk werk te-wes.
ondersteunen, noodigde DION zijnen vriend
PLATO naar Syracuse. DIONYSIUS ontving
den wijsgeer met grooten eerbied , en
deed nu voor eeni;en tijd afstand van
zijne loszinnige leefwijze. Doch eene partij,
aangevoerd door PIIILISTUS , die altijd de
regterhand van nioNYSIus den ouden was
geweest , gelukte het den onstandvastigen
vorst tegen DION en PLATO in te nemen.
DION werd verbannen, onder voorwendsel
dat hij heimelijk aan den senaat van Carthago had geschreven , om een vredesverdrag te sluiten. PLATO , te vergeefs op
DION'S terugroeping aandringende , verliet Syracuse, waarna DIONYSIUS zijnen
hartstogten den . ruimen teugel vierde. De
goederen van -DION werden verbeurd ver
vrouw gedwongen een'-klard,enzij
ander te huwen. DION verzamelde nu eene
kleine krijgsmagt op Zacynthus , en bemagtigde , zonder tegenstand , Syracuse.
DIONYSIUS ontkwam over zee , doch DION
werd kort daarna door de partij der Heracliden verraderlijk vermoord , in het
jaar 354 v. C. Verscheidene tirannen
volgden nu elkander op, tot dat DIONYSIUS
zelf , omtrent 346 , de stad herwon. Doch
hij had in zijne ballingschap niets geleerd,
en hervatte zijne oude leef- en , handelwijze , makende zich aan de verfoeijelijkste wreedheden schuldig. De Corinthers ,
door IKETAS , een' voormalig vriend van
DION , aangezocht om Syracuse van dezen
schandelijken dwingeland te verlossen ,
zonden T1110LEON , die zich .reeds bij vroegere gelegenheden had onderscheiden ,
met Benig krijgsvolk naar Sicilië. DIoNYSIUS grootendeels door de zijnen ver
gaf zich over aan TI3IOLEON , die-laten,
hem naar Corinthe opzond , waar hij
het overige zijns levens sleet in gezelschap van tooneelspelers en slechte vrouwen. Toen hij zijne medegevoerde rijk
trachtte hij in-domenhargbt,
zijné behoeften te voorzien met aan an,

deren onderwijs te geven. Hij stierf in
armoede.
(PLUTARCIIUS in het Leven van mow;
DIODORUS , XVI) .
DIONYSIIIS van Jialicarnassus

in Carië ,
een beroemd kunstregter en geschiedschrijver , kwam in den aanvang der regering
van keizer AUGUSTUS te Rome , waar hij
gedurende twee en twintig jaren zijn verblijf hield. Men vindt van zijne lotgevallen niets opgeteekend. Het voornaamste
werk van DIONYSius handelt_ over de Romeinsche oudheden; het neemt een' aan
vroegste geschiedenis van-vangmetd
Italié , en eindigt met het begin van den
eersten Punischen oorlog. Het bestond
oorspronkelijk uit twee en twintig boeken,
waarvan er slechts tien geheel zijn overgebleven. Er bestaat van de Romeinsche
Oudheden eene Hoogduitsche vertaling,
door. J. LB. BENZLER , Lemgo 1771--72 ,
in twee deelen octavo. Ook heeft men
van DIONYSIUS, Censura veterum scriptorum , waarin de voornaamste Grieksche
geschiedschrijvers , wijsgeeren en redenaren worden beoordeeld.
(WEISMANN , De DIONYSII -HAL. Vita ei
scriptis).
DIONYSIUS , een oud dichter en aard rij kskundige , die Periegetes werd bijgenaarnd , naar zijn gedicht in Grieksche
verzen , getiteld Periegesis of Beschrijving
der bewoonbare wereld. Hij werd te Charax aan den Arabischen zeeboezem geboren , -en leefde ten tijde van keizer AUGUSTUS. Als dichtstuk heeft de Periegesis
weinig waarde , en als een geographisch
werk is het niet de moeite waard om ,het
te lezen. BREDOw heeft er eene goede
Hoogduitsche vertaling van bezorgd.
(BERNIIARDY , Geographi graeci minores).
DIOPSANTUS , een der uitstekendste
wiskunstenaren van Griekenland , werd
geboren te Alexandrië , volgens sommigen
onder de regering van AUGUSTUS , terwijl
anderen hem onder NERO of zelfs onder de
ANTONIJNEN plaatsen. De waarheid is , dat
wij niet juist weten in welken tijd hij
bloeide , hoewel het zeker is dat hij den
ouderdom van vier en tachtig jaren heeft
bereikt. Men roemt hem gewoonlijk als
den uitvinder der Algebra ; maar hij zegt
zelf dat deze wetenschap reeds vóór hem
bekend was. Hij is echter de oudste schrijver over de Algebra die tot ons is gekomen. DiOPHANTUS heeft dertien boeken over
arithmetische questiën nagelaten , waarvan
er nog zes bestaan. Hij maakte vooral
gebruik van de zoogenaamde onbepaalde
analysis of zulke vraagstukken , waar mindere voorwaarden opgegeven zijn dan onbekende termen. Deze analysis wordt
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thans nog naar hem Analysis Diophantea
geheeten. DIOPHANTUS schreef ook een
werk over de veelhoekige getallen of polygonen . HOLZMAN gaf in 1575 van de
beide werken van DIOPHANTUS te Bazel eene
Latijnsche vertaling in folio in 't licht.
De eerste Grieksche uitgave was van MELIRIAC, Parijs 1621 , folio ; eene verbeterde uitgave van de vorige werd bezorgd
door S. DE FERMAT , Toulouse, 1670 , folio. Eene verdienstelijke vertaling der
Arithmetische questiën werd in 1822 door
OTTO SCHULZ te Berlijn in 8vo. uitgegeven,
waarbij POSELGER'S vertaling van het werk
over de polygoon - getallen is gevoegd. Men
heeft DIOPHANTUS vereerd met een graf
verzen, uitmakende-schriftnGek
een rekenkundig voorstel , welks oplossing
ons met zijnen ouderdom bekend maakt ;
het is van den volgenden inhoud : « Dio« PHANTUS bragt het zesde deel zijns ouder
doms in de kindschheid door , een twaalfde-«
« deel in de jongelingschap ; na een ze« vende zijns ouderdoms sloot hij • een
« onvruchtbaar huwelijk ; vijf jaren later
« kreeg hij Benen zoon , -die stierf nadat
« hij de helft van den ouderdom zijns va« dors had bereikt , en deze overleefde
« hem nog vier jaren. »
(Penny Cyelopaedia ; Conversations-Lexicon ; Woordenboek der Zamenleving).
DIOSCORIDES, (PEDACIUS Of PEDANuUs) , een beroemd Grieksch geneesheer,
werd te dnazarba of Anazarbus , in Cilicië , geboren , en bloeide onder . de regering van NERO , zoo als blijkt uit de opdragt zijner boeken aan AREUS ASCLEPIADEUS,
die een vriend was van den consul LICINIUS of LECANIUS BASSUS. Aanvankelijk
schijnt hij het leger als geneesheer gevo l gd en alzoo vele landen bezocht te hebben , middelerwijl vlijtig planten verzamelende , en zich met hare eigenschappen
bekend makende. Uit deze bouwstoffen
stelde hij zijn beroemd werk over de Materia Medica in vijf boeken te zamen. In
hetzelve worden tusschen de 500 en 600
geneeskundige kruiden kortelijk beschreven ; weinige boeken zijn ooit zóó lang
en zóó algemeen beroemd gebleven als de
Materia Medica van DIOSCORIDES. Gedurende meer dan zestien eeuwen is dit
werk beschouwd als de hoofdbron voor de
beoefening der kruidkunde. Tot het begin
der zeventiende eeuw werden de academische en bijzondere studiën in dit vak met
het werk van D1OSCOR1DE5 begonnen en Be eindigd. Nog tegenwoordig staat dit werk
bij de Mooren en Turken in hooge achting. De naauwkeurigste uitgaven zijner

schriften leverden SERACENUS en SPRENGEL ,
terwijl IUTTI1IOLUS voor den besten ver-

klaarder der Materia Medica wordt gehouden.
(Dr. SIBTIIORP , Prodromus Florae Grcecae).
DIPPEL, (JOHANN KONRAD) , een

geestdrijver , scheikundige en geneesheer,
werd den 10 August-us 1673 op het slot
Frankenstein bij Darmstadt geboren. Hij
was de zoon eens Lutherschen predikants ,
studeerde aanvankelijk in de godgeleerdheid , en vervolgens in de medicijnen en
regtsgeleerdheid , wijl hij de kluisters der
orthodoxie niet kon verdragen. Naderhand
zwierf hij in Duitschland en Nederland
rond , hield te Straatsburg voorlezingen , en
ging eindelijk naar Denemarken. Hier
vierde hij aan zijnen haat tegen de geestelijkheid zoo ruim den teugel , dat hij
op Bornholm in hechtenis werd genomen.
Na zijne loslating begaf hij zich naar. Zweden , waar hij met zoo veel gehik de geneeskunst uitoefende , dat de koning , in.
eene zware ziekte vervallen , hem naar
Stolcholm riep. De geestelijkheid echter
wist spoedig te bewerken dat DIPPEL ook
Zweden moest verlaten. Schoon hij voor
dat hij niet vóór het jaar 1808-speldha,
zoude sterven , nam hij echter den 25
April 1743 geheel onverwacht , op het slot
Wittgenstein, afscheid van de wereld. De
godsdienst , volgens hem , altéén in liefde
en zelfverloochening bestaande , dreef hij
met vele godsdienstige leerstellingen bitterlijk den spot. Voor het overige was hij
zeer bedreven in de scheikunde , en zou
de uitvinder zijn van het Berlijnsch blaauw
of ten minste de bestanddeelen daarvan
theoretisch bekend hebben gemaakt. Zijne
talrijke schriften verschenen in 't licht onder den naam van CHRISTIANUS DEMOKRITUS ;
zij beslaan drie deden kwarto.
(ACKERMANN , DIPPEL'S Leben ; Woorden
-boekdrzamnlvig).
DITTON, (HUMPHREY) , een uitstekend godgeleerde en wiskunstenaar , werd
den 29 Mei 1675 te Salisbury geboren.
Hij was een eenige zoon , en zijn vader
veel talent in hem ontdekkende, zorgde
voor eene goede opvoeding. Hij studeerde
in de godgeleerdheid zonder de hoogeschool te bezoeken , en trad te Tunbridge
op als leeraar bij de Dissenters. Schoon
bij met den besten uitslag liet Evangelie
verkondigde, besloot hij echter zijne talenten aan de wiskunde te wijden. Zijne
reeds verworvene bekwaamheden in deze
wetenschap hem in vriendschap gebragt
hebbende met Mr. wHISTON en Dr. HARRIS,
maakten zij hem bekend met Sir ISAAC
NEWTON , door wiens invloed hij tot onderwijzer in de wiskunde in het Christ's
Hospital werd aangesteld. Dit ambt be,

-

,

,

422

DMITRIJEW--DODONAEUS.

kleedde hij tot aan zijnen dood , die reeds
in 1715 voorviel , hebbende slechts den
,ouderdom van veertig jaren bereikt. Hij
schreef eenige belangrijke werken , onder
anderen New law of fluids , or a Dis
of liquids ,-coursenigtha
in exact geometrical figures , between two
nearly contiguous surfaces. Hierbij was
gevoegd een berigt van Mr. w IIISToN en
van hem zelven , betrekkelijk de wijze om
de lengte te vinden., hetwelk zij een half
jaar vroeger schijnen in 't licht gegeven
te hebben. Deze poging kostte waarschijnlijk onzen schrijver het leven ; want, schoon
zijne vinding door Sir ISAAC NEWTON was
goedgekeurd , alvorens bet plan aan het
bureau van lengte werd ingezonden , en
de methode sedert met goeden uitslag is
aangewend , om de lengte tusschen Parijs
en Weenen te vinden, verklaarde niettemin het bureau zich tegen dit ontwerp.
De teleurstelling hierover , gevoegd bij
eenige dichterlijke spotternijën van DEAN
SWIFT , tastte zoo zeer zijne gezondheid
aan , dat bij in het volgende jaar , 1715 ,
overleed. WOLFIUS maakt nog gewag van
DITTON'S General laws of nature and molion , hetwelk de schriften van GALILEI ,
IHUIJGENS en de Principia van NEWTON Opbeldert en verduidelijkt.
(Penny Cyclopaedia).
DMITRIJEW, (IWAN IWANOWITSCH),
een Russisch minister van justitie en uit -

stekend dichter , werd in 1760 , in het
gouvernement van Simbirsk, geboren, waar
zijn vader , zelf een veel wetend man ,
een landgoed bezat. Nadat hij , tot zijn
twaalfde , jaar , te Kazan was opgevoed,
vervolgde hij zijne studiën te Simbirsk ,
tot dat dit gedeelte van bet rijk door den
opstand van PUGATSCDEW in verwarring geraakte, en zijn vader zich met de vlugt
moest redden. De toenmaals veertienjarige pMITRIJEW werd naar Petersburg gezonden , en op de school van het Semenowsche garde-regement geplaatst. Kort
daarna trad bij in werkelijke dienst , en
klom allengs op tot kapitein , toen hem ,
onder de regering van PAUL , een burgerlijk ambt werd aangeboden. Na de troonsbestijging van ALEXANDER , benoemde deze
vorst hem tot minister van justitie en lid
van den geheimen raad. Na verloop van
vier jaren legde hij deze waardigheid neder , en bekwam een pensioen en de
orde van St. Wladimir, eerste klasse.
Van nu af hield DMITRIJEW zich met de
letterkunde onledig , en na KARAMZIN , bevorderde bij het meest de beschaving der
Russische taal. Zijne dichtwerken zijn menigmaal herdrukt en bij het volk bijzonder
geliefd. Hij is de schepper eener ligte ,

behagelijke , geestrijke poëzij. Vele zijner
liederen worden door het volk gezongen;
zijn episch-dramatisch gedicht, Jermak ,
verdient bovenal onderscheiding. Ook bekleedt bij Benen eersten rang onder de
Russische fabeldichters , wordende door
sommigen de Russische LAFONTAINE genoemd. In zijne dichterlijke vertellingen
heerschen vrolijkheid , scherts en luim.
De laatste jaren zijns levens besteedde bij
aan de voltooijing zijner gedenkschriften.
Na den brand van bloscou was bij lid van
de commissie tot wederopbouw dier stad,
alwaar bij den 15 October 1837 overleed ,
nalatende eene rijke verzameling van boe
kunstwerken.
-ken
(Penny Cyclopaedia ; ConversatiQns-Lexicon).
DODONAEUS, (REMBERTUS), een ver
genees- en kruidkundige, werd-dienstljk
den 29 Junij 1518 te Mechelen geboren.
Vroegtijdig naar de hoogeschool van Leuven gezonden , studeerde hij in de geneesen kruidkunde , en werd reeds op den
ouderdom van zeventien jaren tot doctor
bevorderd. Hierna bezocht bij de beroemdste hoogescholen van Frankrijk , Duitschland en Italië. Hij kwam in 1546 terug,
vestigde zich te Antwerpen, reisde in 1570
andermaal naar Italië, en begaf zich twee
jaren later naar Duitschland , waar keizer
MAXIMILIAAN II hem tot zijnen lijfarts benoemde. DODONAEUS bleef bij MAXIMILIAAN
tot aan diens dood , welke in 1576 voorviel. RUDOLPII II, opvolger van MAXIMILIAAN,
behield hem aanvankelijk in zijne dienst ;
doch DODONAEUS eindelijk het hof leven
moede, keerde in I582 naar de Nederlanden terug, en werd benoemd tot professor der geneeskunde te Leyden. Hij
mogt echter niet lang in deze nieuwe be trekking werkzaam zijn ; de 10 Maart
I585 was zijn sterfdag. DODONAEUs hield
zich niet bij uitsluiting met de geneeskunde bezig ; hij was ervaren in de letterkuride , talen en wiskunde , maar vooral
in de kruidkunde. Zijn voornaamste werk
is eene algemeene geschiedenis der planten , in dertig boeken , onder den titel
van Pemptades , met afbeeldingen , Antwerpen 1644 , in folio. In de Algemeene
koest- en letterbode voor het jaar 1841 ,
No. 5 , vindt men een twintigtal werken
van DODONAEUS vermeld , en wij stemmen
gaarne in met hetgeen aan het hoofd dezer lijst omtrent hem wordt gezegd :
« Het leven en de verdiensten van den
« man , die is geweest den eersten mede
iet van de cru y--«cynvaNedrli
« den geschreven heeft , en meer vermaert
« door zijnen Herbarius als door het graf« schrift hetwelk hem te Leyden door zij-

DOES.
« nen zoon geslelt is , behoorden onder ons
«beter bekend te zijn dan zij zijn.
(Biographie du royaume des Pays-Bas).
DOES , (JOHAN VAN DEER) , heer van

Noordwijk , meestal JANUS botst geheeten ,
werd den 6 December 1545 te Leyden
geboren. Zijn naam prijkt met gulden
letteren in de geschiedenis des vaderlands
als regent , als letterkundige , als geschiedschrijver en als dichter. Op den ouder
vijf jaren ouderloos geworden,-domvan
had hij het geluk in zijnen moederlijken
grootvader , FRANS VAN NEIJENRODE , en bij
den dood van dezen , in zijnen oom , .den
lieer VAN KATTENDIJKE , eenen tweeden vader terug te vinden ; deze laatste , zonder
kinderen gestorven , had hem tot zijnen
erfgenaam aangesteld. Op den ouderdom
van tien jaren vertrok bij naar Lier , om
zich in de oude talen te oefenen , waar
hij tot 1560 vertoefde. Nu zette hij zijne
taalstudiën verder voort onder HENRICUS
JUNIUS , wiens school te Delft destijds ver
Onder dezer), uitstekenden-mardws.
meester maakte hij snelle vorderingen.
Van Delft begaf zich DousA naar de hoogeschool van Leuven , en twee jaren later
naar die van Douai. Hier werd hij bekend met LUCAS FRUIJTIERS Of FRUTERIUS ,
vijf jaren ouder dan hij , maar , even als
DOUSA , dorstende naar kennis. DousA
haalde hem in 1564 over , om gezamenlijk Parijs te bezoeken , waar hij zich
verder oefende onder PIERRE BORAT , professor aan het Koninklijk Collegie. Ook
kwam bij in aanraking met den beroemden kanselier DE L'IIOPITAL , FURNÈBE , PAS-
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wankelbaren moed , die alle gevaren
overtrof. De bedriegelijke beloften van
BALDES , die het bevel over de belegeraars
voerde , beantwoordde hij met den volgenden dichtregel uit CATO :
Fistula dulce canit, volucrem dum decipit auceps.
U De vogelaar op bedriegen uit,
((Don vogel lokt met zoete fluit.»

Postduiven strekten DOUSA tot boden , om
met de bevrijders , die tot hulp aansnelden , briefwisseling te onderhouden. Zijne
Muse heeft deze nuttige dieren eene dankbare hulde toegebragt. Toen eindelijk de
nood ten hoogsten top was geklommen,
viel DOUSA'S heldhaftig gedrag de schoonste
belooning ten deel. De stad werd den
3 October door de stoutmoedige Zeeuwen
onder BOISOT ontzet. Prins WILLEM I te
Leyden eene hoogeschool stichtende , werd
DOUSA tot haren eersten curator aangesteld,
wiens betrekkingen met buitenlandsche geleerden hem het best in staat stélden
om de beroemdste hoogleeraren derwaarts
te lokken. Een verpletterende slag trof
den 10 Julij 1584 het vaderland door den
moord van WILLEM I. DousA de gansche
uitgestrektheid van dit ongeluk bevroedende , begaf zich heimelijk naar Enge land Om in ELIZABETII eenen vermogenden
steun voor de wankelende vrijheid te vinden. Het volgende jaar ,werd hij aan het
hoofd van een plegtig gezantschap met
denzelfden last derwaarts gezonden . ELIZABETII weigerde de heerschappij over de
Nederlanden , welke haar werd aangeboden , te aanvaarden , doch zond haren
gunsteling , den graaf van LEICESTER , met
SERAT , FLORENT CORÉTIEN , RONSARD , BAF
en andere vermaarde mannen. Naar Hol- eenige hulpbenden , herwaarts. Toen het
land terug gekeerd , trad hij , in 1564 , echter bleek , dat LEICESTER'S heerscbzucht
in den echt met ELIZABETH VAN ZUYLEN VAN het land weldra te gronde zou rigten ,
kantte DOUSA zich manmoedig tegen deze
DER HAER , bij welke hij twaalf kinderen
kreeg. Schoon DOUSA tot het verbond der verregaande aanmatigingen aan , en bragt
edelen toetrad , om zich tegen de Spaan er bet zijne toe bij dat LEICESTER eerlang
dwingelandij te verzetten , schijnt hij-sche werd terug geroepen. In x1585 aangesteld
aanvankelijk slechts voor zijn huisgezin tot bewaarder en opziener van 's lands aren de Musen geleefd te hebben. Men ont. chiven , putte DOUSA uit de oorspronkelijke
moet hem eerst als deelnemende aan de bronnen de beste bouwstoffen voor zijne
openbare zaken in 1572 , toen hij, aan Nederlandsche Geschiedenis , waaraan bij
het hoofd van een gezantschap van vijf reeds vroeger begonnen was , en welke
personen , naar Engeland vertrok , om onder den titel van Batavice Hollandiceque
.dnnales in 't licht is verschenen. De staELIZABETII voor de zaak der Nederlandsche
vrijheid te winnen. In 1574 werd zijne ten van Holland vereerden dezen verdien vaderlandsliefde op eerie harde proef ge- stelijken arbeid met eene gouden keten.
steld. Leyden door de Spanjaarden hele In 1591 tot lid van den bogen Raad
wordende , werd hem de verdediging-gerd benoemd , vestigde hij zijne woonplaats in
der stad toevertrouwd. Al de ijsselijkheden 'S Hage , en schijnt bij deze gelegenheid
van hongersnood , pest en wanhoop woed- het ambt van bibliothekaris der Leydsche
den in den boezem dezer ongelukkige hoogeschool aan zijnen oudsten zoon overveste : list , vleitaal , bedreiging en olnkoo- gedragen te hebben. Helaas ! weldra had
ping spanden tegen haar van buiten za- hij den dood van zijnen eerstgeborenen,
men. Maar DOUSA ontwikkelde eenen on- het sieraad en de hoop van zijnen naam ,
,

,
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te beweenen. DOUSA was ontroostbaar over
dit verlies. Gedurende drie dagen kon hij
spijs noch drank gebruiken. Alles wat hij
sedert dien tijd schreef draagt het teeken
zijner diepe smart. Deze hartewond begon
te genezen , toen zij op nieuw werd opengereten door den vroegtijdigen dood van
zijnen tweeden zoon , terwijl een ander
zijner zonen hem door wangedrag het
leven verbitterde. Krank van eene reis
uit Vriesland terug gekomen , voerde men
hem naar Noordwijk , in de hoop dat hij
spoedig zou herstellen ; doch reeds den
12 October 1604 bezweek hij aldaar in
den ouderdom van negen en vijftig jaren.
Hij werd te 's Ilage ter aarde besteld ;
maar "noch deze stad waar zijne assche
rust , noch de stad Leyden, die hem zoo.
oneindig veel verpligt was , hebben hem
met een gedenkteeken vereerd. Deze hulde
werd hens eerst in 1792 toegebragt door
een' zijner afstammelingen , GERLACII JOHAN
DOYS VAN DER DOES, heer van Noordwijk,
die aldaar in de dorpskerk een kostbaar
marmeren gedenkteeken voor zijnen doorluchtigen voorzaat heeft opgerigt. Maar
heeft DOUSA zich dan inderdaad over zijne
tijdgenooten te beklagen ? Dit zij verre!
Twee beroemde redenaren , DANIEL HEIN
en PETRUS BERTIUS , de eerste op last-s1US
van de curatoren der hoogeschool , hielden op hem eenee plegtige lijkrede, terwijl
zijne nagedachtenis door eenen fraaijen
gedenkpenning werd vereeuwigd. Nog in
onzen tijd herdachten onderscheidene uit
mannen den onsterfelijken DOUSA.-steknd
In 1810 sprak professor SIEGENBEEK , bij
eene academische plegtigheid , eene Laudatio JANI DOUSAE uit , welke in 1812 met
aanteekeningen in 't licht verscheen. BIL
en andere fraaije ver--DERIJK,LANOY
nuften vergaten hem geenszins in, hunne
werken.
(HEINSIUS, Laudalione funebre JANUS DOUSA;
NOR, DOOFT, WAGENAAR, TE WATER, enz.) .
POLO! , (CARLO) , een uitmuntend
schilder , werd op Donderdag den 25 Mei
1616 geboren. Zijn vader ANDREAS , alsmede zijn moedersvader en broeder PIETRO
en BARTOLOMEO MARINARI , waren insgelijks
verdienstelijke schilders. Op den ouderdom
van vier jaren zijnen vader verloren heb
zag zijne moeder zich genoodzaakt,-bend,
om voor haar talrijk kroost zelve te ar
CARLO den ouderdom van-beidn.Zora
negen jaren had bereikt , plaatste zij hem
bij JACOPO VIGNALI , een' leerling van RoSELLI , die als een voortreffelijk onderwijzer in de schilderkunst bekend stond.
Binnen vier jaren kon CARLO schilderen.
Zijne eerste penseelvruchten trokken de
aandacht van PIERO DE MEDICI, die hem

aan het hof bekend maakte. Weldra kreeg
hij overvloedig werk , hetwelk ruim werd
beloond. Op aanraden zijner vrienden ,
huwde hij , in 1 54 , THERESIA BUCHERELLI ,
bij welke hij onderscheidene kinderen
kreeg. Omstreeks 1670 werd hij uitgenoodigd , om het portret te schilderen
van CLAUDIA , de dochter van FERDINAND
van Oostenr ijk , te Innspruck , welke stad
hij voor Benen korten tijd bezocht. Na
zijne terugkomst verviel bij in eene droef
stierf op Vrijdag den 17-gestihd,n
Januarij 1686 , nalatende éénen zoon , die
den geestelijken stand had omhelsd, en
zeven dochters , van welke AGNESE , ge
CARLO BACI , een' zijdehandelaar,-huwdmet
zich als schilderes heeft beroemd gemaakt.
BALDINUCCI schrijft DOLCI'S uitstekend
schildertalent toe aan de goedheid des Hemels , als eene billijke belooning zijner
ongemeene godsvrucht, waarvan vele anecdoten worden verhaald. Toen bij uitgenoodigd werd , om CLAUDIA te komen
portretteren, sloeg hij zulks af, omdat
hij nog nimmer den koepel van de hoofdkerk zijner geliefde geboortestad uit het
oog had verloren , en bij besloot daartoe
alleen op bevel zijns biechtvaders , wien
bij in alles onbepaald gehoorzaamde. Ook
werd hij van eenen eersten aanval van
droefgeestigheid door zijnen biechtvader
genezen , die hem beval eene schilderij
der Heilige Maagd te vervaardigen. DOLCI
was goedhartig en beminnelijk , maar ongemeen schroomvallig. Zijne laatste ongesteldheid was veroorzaakt door eene
aanmerking van LUCA GIORDANO , die tegen
zijnen boezemvriend BALDINUCCI schertsend
gezegd bad , dat CARLO's langzaamheid hem
nimmer zou veroorloven 150,000 dollars
te verzamelen , zoo als de vlugge GIORDANO
had gedaan , maar dat hij nog eens van
honger zou sterven. Dit gezegde bragt
den armen CARLO allengs tot krankzinnig
hij verachtte het werk van GIOR--heid;
DANO , die hem , zeide bij , het brood uit
den mond nam , en weigerde eenigen tijd
alle spijzen , welke hem werden aangeboden. Tot overmaat van ramp stierf zijne
geliefde echtvriendin , welke hij spoedig
in het graf volgde. Gedurende zijne
krankzinnigheid bleef bij altijd neerslagtig
en hulpbehoevend , en aan zijnen biechtvader zoo gehoorzaam als een kind.
Van het begin zijner loopbaan had CARLO
besloten , om niets anders te schilderen
dan onderwerpen uit de Heilige Schrift ;
hij heeft dit besluit bijkans letterlijk vol
Zijn stijl is behagelijk en vol-gehoudn.
teedere uitdrukking ; zijn koloriet afwisselend , zacht , schitterend en natuurlijk.
Alles wat hij deed , werd met het uiterste
6
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geduld en de grootste kieschheid bewerkt.
Zijne schilderstukken zijn talrijk , en worden in vele verzamelingen aangetroffen ;
onder de meest beroemde noemt men CECILIA of de orgelspeelster ; cwISTus het
IIERODIAS
brood en den kelk zegenende
met het hoofd van JOIANNES den Dooper,
hetwelk in de galerij te Dresden bewaard
wordt ; en te Parijs vindt men nog van
hem CHRISTUS op den Old fberg.
(BALDINUCCI , Het leven der schilders).
DOLLOND , (JOHN) , een der voortreffelijkste optisch-instrumentmakers en uitvinder der achromatische verrekijkers ,
stamde af van een Fransch uitgeweken ge
hetwelk zich in Spitalfields had-slacht,
nedergezet , en werd den 10 Junij 1706
geboren. Zijn vader was een zijde-wever,
en bevond zich in geene ruime omstandigheden , zoodat de man , bestemd om onze
kennis van de wetten van bet licht zoo
belangrijk te vermeerderen , zijne jonge
aan het weefgetouw moest slij--lingschap
ten. Den weinigen tijd , die hem overig
bleef , besteedde bij om den kring zijner
kundigheden uit te breiden. Behalve in
de wis- en natuurkunde , oefende hij zich
in de ontleedkunde , de natuurlijke historie , de godgeleerdheid en de kerkelijke
geschiedenis. Hiermede nog niet tevreden
las hij de oude Grieksche en Latijnsche
schrijvers ; ook was hij geenszins onbekend
met de hedendaagsche talen , zoo als het
Fransch , Duitsch en Italiaansch. Zelden
zag men zulk eene gelukkige vereniging
van verschillende geestvermogens dan in
dezen uitstekenden man. Hij bezat een
sterk geheugen , een' bondigen redeneertrant en eenen grooten geest van opmerking.
Niettegenstaande de zorg voor zijn huisgezin , en de pligten daardoor op hem
rustende , vond DOLLOND nog bet middel,
om de wetenschappen te beoefenen. Zijn'
oudsten zoon PETER bij een' optisch-instrumentmaker in de leer gedaan hebbende,
was deze spoedig in staat , om zich als
zoodanig te vestigen. Na verloop van tijd
nam DOLLOLSD deel aan de bezigheden zijns
zoons, en begon eene reeks van proeven
over de verspreiding van het licht en andere onderwerpen , welke op de verbetering van optische instrumenten , voornamelijk van telescopen en microscopen ,
betrekking hebben. Deze proefnemingen
toonden voldingend , dat NEWTON in som
zijne gevolgtrekkingen-migeopztn
had gedwaald. Hij vervaardigde verrekijkers uit onderscheidene glassoorten zamen gesteld , waarin de voorwerpen zich zonder
vreemdkleurige randen vertoonen , en die
thans onder den naam van achromati;
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sche verrekijkers of telescopen bekend
zijn. De raad der Koninklijke Maatschappij
beloonde hem - met de Copley- medaille. In
het begin des jaars 1761 werd DOLLOND
lid dezer maatschappij en optisch- instrumentmaker des konings. Hij leefde niet
lang , om de eer en de voordeelen zijner
ontdekkingen in te oogsten ; hij stierf den
30 September 1761 aan eene beroerte.
Onder zijne werken verdient vermeld te
worden An account of some experiments
concerning the different refrangibility of
light. (Philosophical Transactions).
DOLOMIEU , (DÉODAT GUY SIL`AIN
TANCRÈDE GRATET DE) , beroemd door

zijne geologische en mineralogische onderzoekingen , den 24 Junij 1750 te Grenoble
geboren, werd vroegtijdig in de orde van
Malta aangenomen , doch , uit hoofde van
eenen twist met een' zijner kameraden,
dien hij in een daarop gevolgd tweegevecht
ter neder velde , ter dood veroordeeld.
DOLOMIEU , destijds nog slechts negentien
jaren oud , werd door den grootmeester begenadigd. Nadat hij negen maanden in de
gevangenis had doorgebragt, gedurende
welken tijd hij zich met het lezen van
natuurkundige boeken had bezig gehouden , keerde hij naar Frankrijk terug. Te
Metz in bezetting gekomen, woonde hij de
natuurkundige lessen bij van den bekwamen THIRION. Door invloed van den beroemden hertog DE LA ROCHEFOUCAULD , werd
hij corresponderend lid van de Academie
der Wetenschappen. En om zich geheel
aan de natuurwetenschappen te kun--enal
nen toewijden , nam hij zijn ontslag uit
de krijgsdienst. Hij bezocht nu , (ter ver
zijner geologische kennis) te-merding
voet , met den hamer in de hand en den
zak op den rug , verscheidene landen van
Europa. Later vergezelde bij BONAPARTE
op diens topt naar Egypte. In Maart 1799
scheepte hij zich weder naar Europa in ,
maar onderweg bekwam het vaartuig een
lek , en met moeite bereikte men Tarente.
Op last van den Napelschen vorst , (dien
hij vroeger mishaagd had door aan den
grootmeester geheime mededeelingen omtrent het koningrijk Napels te doen toekomen) werd hij te Messina gedurende
twee en twintig maanden in eenen engen
kerker opgesloten ; hij ontving slechts door
eene kleine opening licht , welke des
nachts zorgvuldig werd gesloten. De hitte
en geringe hoeveelheid lucht noodzaakten
hem, om zich met de lappen zijner gescheurde kleederen onophoudelijk te waaijen , ten einde de beweging der lucht te
vermeerderen.
Wetenschappelijke mannen van onder-
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scheiden landen wendden te vergeefs de
uiterste pogingen tot zijne bevrijding aan;
doch , na den slag van Marengo , was het
eerste artikel van het vredesverdrag , betwelk daarop volgde , dat DOLOMIEU oogenblikkelijk moest in vrijheid gesteld worden.
Na het overlijden van DAUBENTON tot professor in de mineralogie benoemd , hield
hij eene reeks van voorlezingen over de
philosophie der mineralogie in het Museum
voor de natuurlijke historie. Vervolgens
verliet hij op nieuw Parijs , bezocht de
Ripen en tevens zijne zuster en zijnen
schoonbroeder DE DRÉE , te Cha teauneu f ,
waar hij door eene ongesteldheid werd
aangetast , die hem den 28 November
9 801 ten grave sleepte , in den ouderdom
van negen en vijftig jaren. DOLOMIEU was
onvermoeid in zijne geologische en mineralogische navorscbingen , en in minder dan
drie jaren gaf hij zeven en twintig ver
licht , onder welke men-handelig't
opmerkt die over den aard der leucite,
peridot , anthracite , pyroxene , te. Het
was gewis voor de wetenschap een gevoelig verlies , dat de dood DOLOMIEU heeft
verhinderd zijne inzigten en beschouwir_gen tot een zamengevat geheel te brengen.
(Dr. THOMSON'S Annals of Philosophy;
Conversations-Lexicon).
DOMENICUINO , eigenlijk DOMENICO ZAMPIERI, een beroemd Italiaansch schilder,
werd in I581 te Bologna van arme ouders
geboren. Hij was een leerling van DENTS
CALVART en de cARACCi's. Schoon zijne
vorderingen aanvankelijk gering waren,
en bij onder zijne kameraden de os werd
geheeten , bereikte hij echter eenen boogen trap van volmaaktheid. PoussIN verklaarde , dat niemand hem in uitdrukking
overtrof. DOMENICUINO vatte nimmer het
penseel op voordat hij zijn onderwerp in
het hoofd had uitgewerkt ; dan greep hij
naar het penseel , en leide het niet neder ,
voordat hij zijne denkbeelden op het doek
had verwezenlijkt. ANNIBALE c &RACCI op
zekeren dag in zijne werkplaats komende,
vond DOMENICUINO de rol nabootsen van
het tooneel, hetwelk hij voornemens was
te schilderen. Hij las veel geschiedenis en
poezij , hetgeen hem in zijn vak als historie-schilder hoogst voordeelig was. Ook
muntte bij uit in het landschap-schilderen,
en behaalde veel roem door de verwon
uitvoering der figuren-derlijkschon
waarmede hij zijne stukken stoffeerde.
Zijne voornaamste werken zijn te Rome
en te Napels ; onder dezelve rekent men
het H. Avondmaal van Sr. JERONIMUS ;
het Martelaarschap van ST. AGNES en de
Genezing van den bezetenen jongeling. Behalve in de schilderkunst , bezat DOMENI-

CHINO groote

verdiensten in de bouwkunde.
benoemde hem tot architect
van het Apostolisch paleis. Na den dood
van dezen paus zich eenigzins in bekrompene omstandigheden bevindende , en uitgenoodigd zijnde, om zich te Napels neder te zetten , vertrok bij derwaarts , en
stierf aldaar in 1641.
(BELLORI ; Dictionnaire historique ei bibliographique).
DOMINICUS (SIN) , eigenlijk DOMINGO DE
GUSMAN , werd in 1170 te Calahorra in
Oud-Castilië, geboren , en studeerde aan
de hoogeschool van Palencia. Nadat bij te
vergeefs beproefd had de Waldenzen en
Albigenzen te bekeeren , trachtte bij hen
te vuur en te zwaard te verdelgen. De
inquisitie werd te dien einde ingesteld,
en DOMINICUS was de eerste inquisiteur in
Languedoc. Hij overleed den 6 Augustus
1221 te Bologna , en werd in 1234 onder
de Heiligen geplaatst. DoMlNtcus is insgelijks de stichter van de orde der Dominikanen of predikheeren , en de uitvinder
van den rozenkrans.
(BOLLANDUS , Acta Sanctorum).
DOMITIANUS , (TITUS FLAVIUS) , een
der wreedste Romeinsche keizers , jonger
zoon van VESPASIANUS , volgde zijn' broeder
in het jaar 81 onzer jaartelling als keizer
op. TACITUS geeft ons een gunstig verhaal
zijner jeugd. De aanvang zijner regering
werd gekenmerkt door gematigdheid en
eene gestrenge handhaving van liet regt.
Hij toonde grooten ijver voor de hervorming der openbare zeden , en strafte verscheidene personen , schuldig aan overspel,
met den dood , alsmede eenige Vestaalsche
maagden , die hare geloften hadden geschonden. Hij verbood op zware straffen
de ontmanning , en voltooide verscheidene
fraaije gebouwen door TITus begonnen;
onder anderen het Odeum , of den schouw
voor muzikale voorstellingen. De ge--burg
wigtigste gebeurtenis zijner regering was
de verovering van Britannië door AGRICOLA;
doch DOMITIAAN , op den roem des groeten
krijgshelds naijverig geworden , riep hem
naar Rome terug. Zijn achterdochtig karakter en zijne bloohartigheid boezemden
hem vrees in voor elk , die zich door geboorte en betrekkingen of door verdiensten
en invloed onderscheidde ; hij offerde hen
zonder mededoogen op, en werd daarenboven door zijne gierigheid aangespoord ,
om een aantal vermogende personen ter
dood te brengen , ten einde zich met
hunne schatten te verrijken. Het gewone
voorwendsel voor dit bloedvergieten was
zamenzwering of verraad De wijsgeeren
en mannen van letteren werden ter dood
gebragt of uit Rome verdreven ; EPICTETUS
GRECORIUS XV
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behoorde onder de bannelingen. DOMITIAAN vond echter eenige vleijers onder
poëten , zoo als MARTIALIS , SILIUS ITALICUS
en STATIUS. De laatste droeg zijne Thebais
en Achilleis aan hem op , en bezong (le
regering van DOMITIAAN in zijne Silvce.
Doch deze regering was voor Rome inderdaad alleronvoorspoedigst , als men de ver
I3ritannië uitzondert. In Mcesië-overinga
en Dacië , in Germanië en Panonnië,
werden de Romeinen verslagen , en gansche wingewesten gingen verloren. DoMITIAAN trok zelf tweemaal tegen' de Daciërs
op ; doch , na verscheidene nederlagen ,
sloot hij eenen nadeeligen vrede met hun
opperhoofd DECEBALUS , dien hij als koning
erkende , en beloofde schatting te betalen,
welke naderhand door TRAJANUS werd geweigerd. In weerwil van dit alles , gaf
DOMITIAAN den senaat een opgesierd verhaal zijner overwinningen , en kende zich
zelven de eer van eenen zegepralenden
optogt in Rome toe. Op dezelfde wijze
triomfeerde hij over de Catten en de Sarmaten , hetgeen PLINIUS den jongen deed
zeggen , dat de zegepralen van DOMITIAAN
zoo vele bewijzen waren van de overwinningen , welke de vijanden op Rome hadden behaald. Ter bevrediging zijner schraapzucht , begon DOMITIAAN de Christenen te
vervolgen , en weldra waren degenen ,
die hem het naast omringden , niet langer
voor zijnen bloeddorst veilig. Zelfs zijne
gemalin DOMITIA nam deel aan eene zamenzwering tegen zijn leven ; hij werd
den 18 September 96 door een' vrijgelaten
slaaf . STEPIIANUS , in zijne slaapkamer ver
karakter van DOMITIAAN wordt-mord.Het
door alle geschiedschrijvers met de donkerste kleuren afgemaald. Hij vond er
zijn grootst genoegen in , om anderen
vrees aan te jagen. Dio maakt gewag van
een' feestmaaltijd , met al de toebereidselen van een rouwfeest en eene strafoefefling , waardoor hij den genoodigden gasten
een' onbeschrijfelijken angst aanjoeg. Ook
zegt men , dat bij gansche uren sleet in
bet najagen en dooden van vliegen.
(TACITUS , SUETONIUS , DIO en PLINIUS de

DORAT.
kerk van Florence. Zijn grootste kunststuk
was liet beeld van eenen grijsaard in raadsheerlijk gewaad aan den klokketoren dezer
kerk , bekend onder den naam van Zuccone , dat is kaalkop. Hij overleed den
I3 December 1l66 aan eene beroerte.
Toen hij bij een' eersten aanval onbekwaam
was geworden , den beitel te bestieren ,
kreeg hij op zekeren dag een bezoek van
zijne bloedverwanten , die hem trachtten
te bewegen om hun , bij zijn overlijden,
eenen wijngaard , die hem toebehoorde,
te doen erven ; doch hij antwoordde hun :
« Het komt mij billijker voor , dien na te
« laten aan den boer , die denzelven altijd
« bewerkt heeft , dan aan degenen , die
« niets hebben gedaan , dan mij een be« zoek te brengen. » En bij deed zoo.
DONATELLO was een milddadig man. Hij
bewaarde zijn geld in eene mand , welke
in de kamer hing , en al zijne werklieden
en vrienden hadden de vrijheid er zoo
veel uit te nemen als zij noodig hadden.
DONATELLO liet verscheidene leerlingen na,
aan welke hij zijne gereedschappen vermaakte. De voornaamste hunner waren
BERTOLDO , NANNI D'ANTON DI BIANCO , nosSELLINO , DISEDERIO en vELLANO DI PADOVA.
(VASARI ; BALDINUCCI) .
DONATDS , (AELIUS) , een beroemd

Romeinsch spraakkunstenaar , die in het
midden der vierde eeuw bloeide. Hij
schreef eene spraakkunst , welke in de
middeleeuwen de eenigste leiddraad was
voor de beoefening der Latijnsche taal.
Dit werk behoort onder de eerste , welke
door LAURENS KOSTER zijn gedrukt , weshalve een exemplaar van zulk een' Donatus tot de grootste bibliographische zeldzaamheden behoort. Behalve deze spraak
scheef DONATUS eenen Commentarius-kunst
in Terentii comoedias , kvaarvan wij slechts
eenige uittreksels uit vijf zijner blijspelen
bezitten.
(MEERMAN , Origines Typograph, ; Dr.
CLARKE's Bibliographical Dictionary ;
SOTZMANN , Aelteste Geschichte der Xylographie).
DORAT , (CLAtDE JOSEPH) , een
Fransch dichter , werd den 31 December
jonge).
DONATELLO , wiens wezenlijke naam l'134 te Parijs geboren. Daar hij een
was DONATO Dl BELTO DI aARD0 , was een aanzienlijk vermogen bezat , wijdde bij
der voornaamste herstellers der beeldhouw- zich geheel aan de dichtkunst toe , en
kunst in Italië. Hij zag in het jaar 1383 vervaardigde een groot aantal treurspelen,
het eerste levenslicht te Florence , en werd van welke eenige gunstig werden ontvanopgevoed in het huis van een' Floren- gen , doch andere door de kunstregters
tijnsch edelman , RUBERTO MARTELLI gehee- van zijnen tijd erbarmelijk gehavend. Hij
ten. Zijn ijver voor de kunst was zoo schijnt echter in de ligere poézij meer
groot , dat hij spijs en drank vergat als roem behaald te hebben. DoIIAT spaarde
bij aan het werk was. Zijne eerste groote geene kosten, om prachtuitgaven van zijne
proeven als beeldhouwer waren de beelden werken te bezorgen. Hij stierf den 29
van PETRUS en MARKUS voor de Michaelis- April 1780 te Parijs. Zijne gezamenlijke
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werken beslaan twintig deelen. Eene
bloemlezing daaruit , onder den titel van
Oeuvres choisies, bevat drie deelen. La
Déclamation théátrale , ten dienste van
tooneelspelers geschreven, wordt als zijn
meesterstuk beschouwd. DoRAT verspilde
het grootste gedeelte van zijn vermogen
aan het versieren zijner werken. Schoon
zulks niet te prijzen is , kan men hem echter den lof niet weigeren , dat liet plaatwerk, onder zijn toevoorzigt ontworpen,
geteekend en gegraveerd , gunstig van
zijnen smaak getuigt.
(LA HARPE , Cours de littérature).
DORIA , (ANDREA) , gesproten uit een
oud adellijk Genueesch geslacht , als held
en onbaatzuchtig voorvechter van de vrijheid zijns vaderlands de grootste man
zijner eeuw , werd den 30 November 1468
te Carrascosa in bet Genueesche geboren.
Zijne ouders vroegtijdig verloren hebbende,
omhelsde DORIA het beroep der wapenen ,
diende onder verscheidene Italiaansche
vorsten , en trad eindelijk in dienst van
FRANS I , koning van Frankr ijk , die hem
tot opperbevelhebber zijner vloot in de
Middellandsche Zee benoemde. Genua, langen tijd door partijscbappen verscheurd ,
zuchtte onder de heerschappij der hertogen van Milaan. De Franschen, het hertogdom Milaan hebbende veroverd , legden
bezetting in Genua , en beloofden de vrijheid der burgers te eerbiedigen , eene
belofte , welke zij met de gewone trouw
van veroveraars nakwamen. De burgers
werden op allerhande wijze verdrukt , en
DORIA zich daarover bij de afgezanten van
FRANS I heftig beklaagd hebbende , kwam
er heimelijk bevel , om hem in hechtenis
te nemen , juist op een' tijd , dat zijn
neef en luitenant , FILIPPINO DORIA , eene
belangrijke zege voor de Franschen , op
de keizerlijke vloot bij de Napelsche kust,
in 1528 , had behaald. De Franschen belegerden destijds Napels te land. BARBEzIEUX , een Fransch zeeófhcier , werd met
twaalf galeijen naar Genua afgezonden ,
om ANDREA DORIA gevangen te nemen,
die , kondschap van dit oogmerk ontvangen hebbende, naar de golf van La Spezia stevende , en zijnen neef opriep , om
zich met de galeijen bij hem te voegen,
die hij op eigene kosten had uitgerust.
DORIA bood hierop KAREL V zijne dienst
aan. Deze vorst ontving hem met opene
armen. DORIA bedong , dat , zoodra Genua
van het Fransche juk zou bevrijd zijn ,
hetzelve , onder keizerlijke bescherming,
onafhankelijk zou verklaard worden , en
geen vreemd krijgsvolk zich op het grond
staat zou mogen ophouden.-gebidvan
Tevens beloofde DORIA den keizer met

twaalf galeijen , door hem zelven uitgerust , te zullen dienen. Dit getal groeide
daarna tot vijftien aan , voor welke KAREL
hem jaarlijks 90,000 dukaten zoude betalen. Weldra verscheen DORIA met zijne
vloot voor Genua; door de inwoners begunstigd, geraakte hij in de stad , welke de
Franschen onverhoeds ontruimden. Men
wil , dat KAREL hem de souvereiniteit over
Genua aanbood ; doch DORIA had eene edeler taak te vervullen. Hij herstelde de
gemeenebestelijke regering , en, ten einde
de oude partijschappen uit te dooven ,
benoemde hij een zeker aantal edellieden
en burgers , uit welke jaarlijks de wetgegevende raad moest gekozen worden. Van
tijd tot tijd werd dit getal vermeerderd.
Een raad van zestienen , die om de twee
jaren werd vernieuwd , bezat de uitvoe.
rende magt , en vijf censors , voor vijf
jaren benoemd , waren de bewaarders der
wetten. DORIA werd tot levenslangen Censor benoemd , niet den titel van Vader
en Bevrijder des vaderlands. Hij ver
loopbaan als admiraal,-volgdenuzij
en onderscheidde zich tegen de Turken en
de Barbarijsche zeeroovers. Hij begeleidde
KABEL V op dins krijgstogt tegen Tunis in
1535 , en droeg veel tot de verovering
dezer stad bij. In 1541 voerde DORIA het
bevel over de vloot , toen KAREL V Algiers
wilde aantasten. DORIA had den keizer te
vergeefs dien togt ontraden , en toen de
aanslag mislukte, was het vooral DORIA,
die hem met een klein deel van het
leger redde. Op zijn' ouden dag vestigde de grootmoedige held zich te Genua,
waar hij als een aartsvader werd geëerbiedigd , en over alle belangrijke zaken
geraadpleegd. KAREL V benoemde hem tot
prins van Mel fi en Tarsi in het koningrijk
Napels. In den aanvang des jaars 1547
werd zijn leven door eene zamenzwering
van FIESCHI bedreigd. Zijn neef GIANNETTINO werd vermoord , doch ANDREA ontsnapte , en FIESCRI kwam in den aanslag
om. Eenige maanden daarna werd er tegen hem eene nieuwe zamenzwering gesmeed door GIULIO CIBO , een' uitgeweken
Genuees , die echter ontdekt en met den
dood gestraft werd. In het jaar I548
stelden eenige ministers van den keizer
voor , om eene fortres te bouwen , en in
Genua Spaansch krijgsvolk te leggen , onder voorwendsel , om nieuwe zamenzweringen te verhoeden ; doch de Genuezen
raadpleegden hierover DORIA , die dit gevaarlijk plan verijdelde. In 1552 , toen
DORIA reeds den ouderdom van vijf en
tachtig jaren had bereikt , ging hij op
nieuw ter zee , om zijne oude vijanden ,
de Turken , te bevechten , die onder DRAT
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de Napelsche kust onveilig maak- kon beschouwen. Ook werd zijn talent
verloor wel eenige zijner zoo hoog geschat , dat de kunstlievende
galeijen , die door de Turken werden over- heer SPIERING , voor w ien hij een fraai favallen , doch DRAGUT trok af , en wendde miliestuk had geschilderd, hem jaarlijks
den steven naar den Levant. In 1556 duizend gulden gaf , om de voorkeur te
droeg DORIA het opperbevel over aan zijn' mogen hebben uit zijne onwaardeerbare
neef, GIAN ANDREA DORIA , die door PHILIP- kunststukken , waarvoor hij altijd de som
Pus II als admiraal werd erkend. ANDREA betaalde , welke Dou daarvoor eischte. Op
DORIA stierf in de maand November 1560 eene kunstveiling bragt zijne Waterzuchin zijn paleis te Genua , in den hooggin tige vrouw 30,000 gulden op ; dit schilouderdom van twee en negentig jaren. derstuk was oenigen tijd het sieraad van het
Hij liet geene kinderen na , en weinig Kunstkabinet te Turn, en bevindt zich thans
vermogen , wijl hij prachtlievend was in het Museum te Parijs. Ook werden in
en tevens milddadig. De Genuezen bewe- zijne schilderstukken zelfs de kleinste klei zen zijner nagedachtenis groote eer , en nigheden niet vergeten , zoodat men soms
betreurden zijnen dood als eene ramp het een vergrootglas moet gebruiken , om al
vaderland overgekomen. DORIA was een de schoonheden er in op te speuren. Een
der grootste mannen , welke Italië gedu- der vermaardste stukken van dezen ver
middeleeuwen voortbragt , en nuftigen en geestigen meester bevond zich-rend
een der weinige, die tot het laatst toe weleer in het kunstkabinet van den heer
gelukkig waren. JAKOB VAN DOEK te Amsterdam : « Het ver(CASONI , .4nnali di Genova ; BOTTA , « beeldt twee vertrekken . In het voorste
« vertrek , behangen met een kunstig beStoria d'Italia).
DOU , (GERARD), een beroemd Neder - « schilderd tapijtbehangsel , ziet men eene
landsch schilder , werd den 7 April 1613 « vrouw , die haar kind de borst geeft,
te Leyden geboren. Zijn vader , glazen- « en daarnaast eene wieg en ander teenmaker van beroep , in den jeugdigen knaap « werk. De tafel is gedekt niet een tapijtgrooten aanleg voor de schilderkunst be- «kleed , en op dezelve een sierlijk zilvespeurende , bestelde hem bij den beroem- « ren verguld lampet ; aan den zolder
en graveur BARTEL DOLENDO , die hem in « hangt eene koperen lichtkroon en ander
de eerste beginselen der teekenkunst on- « stil leven. Het tweede vertrek stelt voor
derwijs gaf. Na verloop van anderhalf jaar « eenen barbierswinkel , waarin een boer,
kwam hij op den winkel van den glasschil- t die van de huig wordt geligt ; een oud
der PIETER KOUWENHORN, en nadat hij goede « moedertje staat er bij te huilen. De twee
vorderingen in het glasschrijven had ge- « openslaande deuren vertoonen aan de
maakt , nam zijn vader hem weder bij « eene zijde eene studeerkamer , waarin
zich op den winkel. Stoutmoedig en on- « een oud man , die bij kaarslicht eene
besuisd van aard , ontzag de jeugdige DOU «pen versnijdt ; aan de andere zijde
zich niet, om naar de gevaarlijkste glasra- « ziet men eene schrijf- en rekenschool
men te klimmen , ten einde de oude gla- « met kinderen aan verscheidene tafels,
zen te stoppen of er nieuwe in te zetten. « die overkunstig door verscheidene branDaar hij intusschen veel lust in de schil - « dende kaarsen en eene lantaarn worden
derkunst bleef betoonen , en de ouders « beschenen. » Ook zijne Avondschool, welke
vreesden , dat hem eenig ongeval mogt in 's rijks Museum te Amsterdam aanwezig
treffen , werd hij bij den vermaarden REM- is , verwekt de bewondering der kunstBRANDT VAN RIJN in de leer gedaan , bij kenners. Dou verzamelde met zijn' kunstWien hij drie jaren bleef. Het bleek nu arbeid een aanzienlijk vermogen , en stierf
weldra , dat Dou reeds aanvankelijk eene in het jaar 1680. Onder al de schilders
uitstekende plaats onder zijne kunstbroeders heeft hij zijne stukken het uitvoerigst betoekwam. Hij bewerkte zijne schilderstuk- handeld , waarover alle kunstoefenaren
ken met het taaist geduld en de grootste hem prijzen. Reeds op den ouderdom van
keurigheid ; hij wreef zijne verwen op kris- dertig jaren gebruikte hij vergrootglazen ,
tal , en vervaardigde zijne eigene pensee - zoo- uit hoofde van zijn gezigt , als om
len ; nimmer ging hij aan het werk , zoo deze verwonderlijke uitvoerigheid te kunlang er nog stofdeeltjes in de kamer rond. nen bereiken.
zweefden. Toen eenige zijner kunstbroe(Levensbeschrjving van Nederlandsche
ders hem bezochten , en zich over de
mannen en vrouwen ; HOUBRAKEN ,
keurigheid van een geschilderd bezemLeven der schilders) .
stokje (omtrent een vinger lang) verwonDOIISA , (JANUS) , Zie DOES (JOHAN
derden , gaf Dou hun te kennen , dat hij er VAN DER).
nog wel drie dagen aan zou moeten beD R ACO , de eerste wetgever en archont
steden , voordat hij het als afgemaakt in Athene , ontving 604 v. c. den last,
GUT REIS

ten.

DORIA

430

DRAKE.

om den wankelenden staat nieuwe wette
te geven. Hij vervaardigde eene verzo
meting van wetten zoo ondragelijk streng
dat men zeide , dat zij met bloed wares
geschreven ; zelfs lediggang werd met dei
dood gestraft. Hier werd het spreekwoori
bevestigd , dat strenge heeren niet lan
heerschen. SOLON gaf, op aandrang de
volks, mildere wetten. DRAco week naa.
het eiland Regina , en werd aldaar , vol
gens het volksverhaal , in den schouw
burg onder de menigte mantels en klee
deren , welke de juichende menigte of
hem wierp , versmoord.
(ROLLIN , Histoire ancienne).
DR^.EE, (FRANCIS) , een beroemd En.
gelsch zeevaarder , die de eerste aardappe.
len naar Europa bragt , werd omstreeks hei
jaar 1546 in eene nederige hut aan den
oever van de Tavy in Devonshire geboren.
Zijn vader, een arme landbouwer , had
twaalf zonen , van welke FRANCis de oud.
ste was. In de dagen der vervolging on.
der koningin MARIA, vlood zijn vader,
bekend als een ijverig Protestant, uit DDevonshire naar Kent , waar DRAKE werd opgevoed. « God , » zegt FULLER , « verdeelde
r de eer tusschen twee graafschappen , het
4 eene mogt zich beroemen op zijne ge
andere op zijne opvoeding. »-Uborte,h
Onder ELIZABETu kreeg zijn vader eene
aanstelling , om 's lands zeelieden gebeden
voor te lezen ; kort daarna werd hij tot
geestelijke geordend en predikant der kerk
te Upnor aan de Medway , een weinig
beneden Chatham , waar de koninklijke
vloot gewoonlijk ten anker lag . FBANCIS
groeide dus onder zeelieden op, en daar
hij een sterke knaap was , plaatste zijn
vader hem bij den eigenaar van een barkschip , dat op Zeeland en Frankrijk voer.
Deze meester hield DRAKE streng aan het
werk , en « zure arbeid in zijne jeugd,
gevoegd bij taai geduld, » zegt FULLER,
«vormde de gewrichten zijner ziel, en
maakte ze vaster en hechter. » Toen zijn
patroon kinderloos overleed, vermaakte
hij DRAKE het vaartuig met alles wat er
toe behoorde. Hiermede zette DRAKE den
kusthandel voort , en deed goede zaken ,
toen zijne verbeelding ontvlamde door de
bedrijven van HAWKINS , die vroeger zijne
school- opvoeding had bekostigd , en nu in
de Nieuwe Wereld groote dingen had uitgevoerd DRAKE verkocht zijn schip , begaf
zich naar Plymouth , en scheepte zich met
alles wat hij bezat in aan boord van zijnen voormaligen beschermer, ten einde
naar Amerika te stevenen. Op dezen
noodlottigen togt verloor DRAKE al zijn
geld , doch een kapellaan der vloot troostte
hem met de verzekering , dat , wijl hij
.

door de Spanjaarden verraderlijk was behandeld , hij wettiglijk zijne schade op
den koning van Spanje mogt verhalen,
waar en wanneer hij daartoe slechts de
gelegenheid zou hebben. Nu besloot DRAKE
zich te wreken op eenen monarch , in
wiens gebied de zon nooit onderging. Hij
deed twee of drie reizen naar de WestIndiën , ten einde met deze streken bekend te worden ; doch CAMDEN voegt er
bij , dat hij tevens eenig geld bekwam,
«door beurtelings den zeeman en den
«vrijbuiter te spelen. » In 1570 kreeg
hij van koningin ELIZABETH eene regelma
tige aanstelling , en kruiste in de WestIndische wateren. Hij plunderde de stad
Nombre de Dios , en maakte eenen aan
buit. Hij trok de landengte van-zienljk
Panama over , en zag de Groote Stille
Zuidzee, eenen oceaan , die tot dus ver
voor de Engelschen ontoegankelijk was
geweest. Hij bad God hem leven en gelegenheid te schenken , om eenmaal met
een Engelsch schip deze zeeën te bevaren.
Na eenige avontuurlijke ontmoetingen,
keerde DRAKE met zijne zwakke vaartuigen , opgepropt met schatten en geplunderde koopwaren , naar Engeland terug , en
wierp den 9 Augustus 1573 te Plymouth
het anker. Het was Zondag en de stedeling
ter kerke , doch zoodra men aldaar het ge
vernam , dat DRAKE w as aangekomen,-rucht
u bleef er niemand den prediker verder
tanhooren ; » allen liepen uit , om den
field van Devonshire te verwelkomen.
In 1577 ging DRAKE , onder geheime
;oedkeuring van koningin ELIZABETH , anlermaal op eenen rooftogt uit. Zijn smaleel bestond uit vijf schepen , het grootste
an 100 en het kleinste van 15 ton. Het
cheepsvolk dezer minatuur-vloot telde niet
neer dan 164 koppen. Na menigvuldige
ontmoetingen op de kusten van Zuid -Ameika , kwam DRAKE te Port-Juliaan , aan
le kust van Patagonia , bij de Straat van
lagellaan , waar hij zich verheugde eene
'alg aan te treffen, houdende zulks voor een
ewijs dat vóór leem hier reeds Christenen
raren geweest. Den 20 Augustus bereikte
RAKE Kaap Virgenes , en stevende door
e Straat van lllagellaan , zijnde de derde
eevaarder , die dezen doortogt volbragt.
n de Stille Zuidzee maakte hij eenen onietelijken buit ; de Spaansche steden op
e kusten van Chili en Peru werden uit
koninklijk galjoen , de-eplundr,ht
'aca fuego geheeten , bemagtigd. Dit schip
as rijk met zilver beladen. Nu wendde
RAKE den steven noordwaarts , in de hoop,
m even boven California eenen doortogt
aar den Atlantischen Oceaan te vinden.
'ij bereikte den 48sten graad Noorder
-

-
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Breedte ; doch de strenge koude ontmoedigde zijn volk , weshalve hij tien graden
terug zeilde , en in Port San Francisco
eene schuilplaats zocht. Nadat bij vijf weken in deze haven had vertoefd , besloot
hij bet voorbeeld van MAGELLAAN te Volgen ,
en dwars over de Stille Zuidzee naar de
Molukken te stevenen. Bij bereikte veilig
Ternate , een der Moluksche eilanden,
en van daar zette hij koers naar Java.
Vervolgens stevende hij naar de Kaap de
Goede Hoop , welke hij zonder ongeluk
voorbij voer , zijnen steven nu te huiswaarts rigtende. Op Zondag den 26 September 1579 , bereikte hij Plymouth , na
eene afwezigheid van omtrent twee jaren
en tien maanden , gedurende welke hij
rondom den aardbol was gestevend , en
verscheidene maanden op de zuidwestelijke
kusten van 4merika had doorgebragt.
DRAKE werd terstond met de meeste heuschheid ten hove ontvangen , en ELIZABETf
beweerde , sterker dan immer te voren
het regt te hebben , om den Oceaan in
alle rigtingen te bevaren , en ontzeide
den Spanjaarden het uitsluitend regt op
de landen en zeeën der Nieuwe wereld.
Op bevel der koningin werd het schip
van DRAKE opgelegd in eene kleine kreek
bij Dept ford , om aldaar bewaard te worden als een gedenkteeken van de merk
reis , welke de Engelschen tot-wardigste
dus verre hadden volbragt. Zij woonde
een' feestmaaltijd aan boord van dit schip
bij , en sloeg kapitein DRAKE tot ridder.
In 1585 tastte DRAKE, met den gunstigsten
uitslag , de Spanjaarden in de West-Indien
aan. Men zegt dat zijne manschappen het
eerst den tabak uit Virginië naar Engeland
hebben gebragt. In 1587 verbrandde hij
tusschen Cadix en Kaap St. Vincent ongeveer honderd Spaansche schepen , behalve dat hij vier kasteelen aan de kust
verwoestte. Dit noemde DRAKE « het zen
gen van den baard des Spaanschen ko--«
« pings. » In 1588 bragt bij , als vice-admiraal , veel toe tot de verdelging der
onoverwinnelijke Spaansche vloot. Hij stierf
den 27 December 1 59 , terwijl men van
Nombre de Dios naar Puerto Bello ver
waar het schip dienzelfden dag ten-zeild,
anker kwam. Een zijner tijdgenooten vereerde de nagedachtenis van dezen grooten
zeevaarder en krijgsheld met eenige kernachtige dichtregelen , waarvan de inhoud
bier op neder komt. « De golven werden
« zijn kronkelend doodkleed , de wateren
« zijn graf : doch voor zijn' roem was de
« gansche Oceaan te klein (1) n DRAKE
(1) The waves became his winding sheet,
The waters were his tomb ;
But for his fame the ocean sen
Was not sufficient room.
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maakte van zijn aanzienlijk vermogen een
lofwaardig gebruik ; onder anderen legde
hij in 1581 eene waterleiding aan , welke
Plymouth van bet noodige water voorziet.
(SOUT.IJEY , Naval history
HARRIS , Collection of voyages).
;

DRAKENBORCf , (ARNOLD) , een beroemd Nederlandsch philoloog , werd den
laatsten dag des jaars 1684 te Utrecht geboren , en studeerde aan deze hoogeschool
onder GRAEVIUS en PETRUS BURMANNUS. Op
twintigjarigen ouderdom schreef hij eene
uitgewerkte dissertatie De prae fectis Urbis ,
waarmede hij grooten roem behaalde. De
prefect van Rome was de eerste burgerlijke overheidspersoon van de stad en den
omtrek ; zijn rang volgde op dien des kei
hij was in alle belangrijke zaken-zers,
opperregter ; men beriep zich op hem als
op eene hoogere vierschaar , bij bad de
policie over de stad , het oppertoezigt
over de markten en levensmiddelen , en
wat in Rome niet minder belangrijk was ,
over de openbare spelen. Ook stonden de
stadssoldaten , milites urbanos et stations
rios, onder zijn bevel. Dit onschatbaar
boeksken van DRAKENBORCI! heeft verscheidene uitgaven beleefd ; die van Baireuth,
1787 , bevat een uittreksel uit de lijkrede
op den schrijver door professor OOSTERDIJK
waarin de andere werken van DRAKENBORCH
worden opgegeven. Utrecht verlatende ,
ging hij naar Leyden , om in de regtsgeleerdheid te studeeren ; doch hier hield
hij zich ook hoofdzakelijk bezig met de
oude classieke letterkunde onder PERIZONius en GnoNOVius. In 1707 schreef hij
eene andere dissertatie De officio prcefectorum prectorio , insgelijks een belangrijk
werkje. Op aanraden van PETRUS BURMANNUS
ondernam bij de uitgave van SILIUS ITALICUS ,
welke in 1717 uitkwam. Toen BURMANN
naar Leyden was beroepen , volgde DRAKEN
hem op als professor in de welspre--BORCH
kendheid en geschiedenis te Utrecht. Zijne
schoone uitgave van LIVIUS , 7 deden in
4to. , waaraan bij veel tijd en arbeid besteedde , verscheen in 1738-46. De
waarde van dit werk bestaat in de breedvoerige opgave der verschillende lezingen,
en de ophelderingen van eigenaardige
spreekwijzen , door gelijksoortige plaatsen
uit de werken van LIVIUS. Onder de schriften van DRAKENBORCII behooren nog vermeld
te worden eene Geschiedenis van Utrecht
en Geslachtrekenkunde der adellijke ge.
slachten van Holland. Leyden bood hem
in 1740 het hoogleeraar-ambt aan op voor
voorwaarden , doch hij wilde de-delig
academie zijner geboortestad , waar hij zoo
algemeen geëerd werd , niet verlaten. Hij
,

432

DREBBEL—DRYDEN

stierf aan eene kortstondige ziekte , den
16 December 1747 , in den ouderdom van
vier en zestig jaren.
(VAN KAMPEN , Beknopte geschiedenis der
Ned. letteren en wetenschappen).
DREBBEL , (CORNELIS) , een beroemd
Nederlandsch wis- en natuurkundige , werd
in 1572 te Alkmaar geboren. Hij begaf
zich in 1604 naar Engeland , waar hij
door JACOBuS I met onderscheiding werd
ontvangen. Eenigen tijd daarna noodigde
keizer RUDOLPH II hem aan zijn hof te
Praag , en schonk hem eene aanzienlijke
jaarwedde. Na diens dood , in 1612 , koos
FERDINAND onzen DREBBEL tot onderwijzer
van zijnen zoon. Doch toen Praag in 1620,
door FREDERIK V, keurvorst van den Palts,
werd veroverd , verloor DREBBEL zijn gansch
vermogen en zijne vrijheid. Op voorspraak
van koning JACOBUS I van Engeland, schoonvader van gemelden keurvorst , werd hij
uit de gevangenis ontslagen. Sedert dien
tijd leefde hij alleen voor de wetenschappen , en overleed te Londen, in den jare
1634. De berigten , die DREBBEL'S tijdgenooten van zijne natuurkundige proeven
geven , grenzen grootendeels aan bet fabelachtige ; zoo zou hij onder anderen een
vaartuig hebben uitgevonden , waarmede
hij van Westminster naar Greenwich onder
water voer , en werktuigen waarmede hij
midden in den zomer eene koude voort
welke gelijk stond met die van eenen-bragt,
strengen winterdag. Zeker is het intusschen , dat DREBBEL eene buitengewone
kennis bezat in de werktuig- en gezigtkunde , en verscheidene werktuigen heeft
uitgevonden , b. V. den zamengestelden microscoop en den thermometer , naderhand
door FAURENHEIT en RÉAUMUR verbeterd.
De uitvinding van den telescoop, welke
hem tevens wordt toegeschreven , is van
vroegeren tijd.
(J. P. VAN CAPELLE , Bijdragen tot de
geschiedenis der wetenschappen en letteren in Nederland).
DREBBEL , (NICOLAAS) , een Nederlander , die in het laatst der zeventiende
eeuw leefde , vond door scheikundige proeven de kunst uit , om scharlakenrood te
verwen. Dit geheim vertrouwde bij aan
zijne dochter , wier echtgenoot , CUFFLER,
het eerst te Leyden deze kunst in uitoefening bragt.
(NiEUWENHUIS , Woordenboek van kunsten
en wetenschappen).
DROZ, (PIERRit JACQUET),een beroemd
werktuigkundige , werd den 28 Julij 1 7 21
te Lachaux de Fonds in het vorstendom
Neufchatel geboren. Hij maakte sommige
verbeteringen aan de gewone zakhorlogiën

en wist ze van klokken- en fluitspel te
voorzien. Terwijl bij zich onledig hield
om het Perpetuum mobile te vinden , bragten zijne proeven hem tot menige andere
gewigtige ontdekking. Hij vervaardigde
onder anderen een slingeruurwerk,, hetwelk , door de vereeniging van twee metalen van ongelijke rekbaarheid , zonder
opgewonden te worden , aan den gang
bleef, zoo lang de deelen door wrijving
niet versleten waren. Groot opzien baarde
hij met zijn' schrijf-automaat, die , door
een inwendig drijfwerk , handen en vin
bewoog , en fraaije letters-gerszitba
schreef. Hij overleed den 28 November
1790 te Biel, in den ouderdom van ne
zestig jaren.
-gen
(Dictionary 01 Biography).
DROZ, (HENRI LOUIS JACQUET), een
zoon en leerling des voorgaanden , werd
den 13 October 1752 te Lachaux de Fonds
geboren. IIij vestigde zich te Parzfs, alwaar bij eene automaat-klavierspeelster
vervaardigde , welke verscheidene stukken
uitvoerde , en de noten met de oogen en
het hoofd volgde ; zoodra het spel was
geëindigd , stond de dame op , en groette
het gezelschap. Ook vervaardigde hij voor
eenen verminkten man een paar kunst
waarmede de ongelukkige bijkans-hande,
alles kon verrigten , wat noen met de
natuurlijke kan doen. Iíij overleed den
18 November 1791 te Napels , werwaarts
hij zich , ter herstelling zijner gezondheid
had begeven. Zijn automaat en die zijns
vaders , bevinden zich thans in Amerika.
(Dictionary of Biography ; Converastions-Lexicon).
DROZ , (JEAN IIERRE) , insgelijks een
beroemd werktuigkundige , werd in 1746
te Lachaux de Fonds geboren. Hij maakte
zich in de laatste helft der achttiende
eeuw door zijne uitvindingen voor de
munt , bekend. In 1783 verbond hij zich
met BOULTON in Birmingham tot het stempelen van al de Engelsche koperen munten. Voor de Parijsche munt vervaardigde
hij eene stempelmachine , die met éénen
slag en geringe aanwending van kracht
niet alleen de beide zijden , maar ook den
rand der munt tegelijk daarstelde. Na
zijne terugkomst uit Engeland , werd hij
directeur van de munt voor gedenkpenningen ; uit dit tijdvak hebben wij eenen
penning met de beeldtenis van NAPOLEON
naar CHAUDET , alsmede eene verzameling
van fraaije gedenkpenningen op de toenmalige merkwaardige gebeurtenissen.
(Conversations-Lexicon) .
DRYDEN , (JOHN) , een der beroemdste Engelsche dichters , werd omstreeks
het jaar 1631 of 1632 geboren. Het mo-

DUBOS.
nument in de Westminster-abdij zegt 1632 ;
doch daar dit gedenkteeken eerst twintig
jaren na den dood des dichters is opgerigt, blijft dit punt eenigzins twijfelachtig.
De overlevering geeft Aldwinckle, in het
graafschap Northampton , als zijne geboorteplaats op. Hij genoot zijne opleiding aan

de Westminster-school en het Trinity-Collegie te Cambridge. Bijkans de eenige
aanteekening , welke men in de archiven
van dit Collegie omtrent hein aantreft,
is gedagteekend den 19 Julij 1652 , waarbij
hij , veertien dagen lang , op schraal rantsoen wordt gesteld , met verbod niet buiten de muren van het Collegie te komen,
en tevens veroordeeld , om de belijdenis
zijner overtreding aan zijne kameraden,
gedurende den maaltijd , voor te lezen. Na
den dood zijns vaders, in 1654 , kwam
hij in het bezit van een jaarlijksch inkomen
van 60 Pst., en begaf zich naar Londen als
secretaris" van Sir GILBERT PICKERING , een'
zijner bloedverwanten en lid van den raad
van OLIVER CROMWELL , dien DRYDEN in Zijne
Heroic stanzas verheerlijkte. Zoodra echter het huis van STUART was teruggekeerd ,
koos hij de partij van het hof , en begroette KAREL II in zijne Astraea redux.
Na den dood van DAVENANT , werd hij tot
hofdichter benoemd , zonder dat zulks hem
een geheel onbezorgd leven verschafte.
In zijn leerdicht , Religio laici , verdedigde
hij , zonder eenigen poëtischen gloed , de
geopenbaarde godsdienst. Onder JACOBUS II
ging hij , om zich te meer aan het hof
aan te sluiten , tot de Katholijke godsdienst
over , en schreef een allegorisch gedicht

The hind and the panther , waarin de
Katholijke Kerk als de melkwitte hinde ,
het Protestantismus als panter werd voorgesteld. Als treur- en blijspeldichter heeft DRYDEN zich eenen grooten naam verworven ,
maar vooral muntte hij uit in het hekeldicht. Hij stierf den 1 Mei 1701 , en ligt
naast CHAUCER in de Westminster abdij
begraven. Het is moeijelijk , om zich een
denkbeeld te vormen van het karakter
eens mans , van wiens leven zoo wei
ons zijn gekomen , en die-nigebrto
gedurende het grootste gedeelte zijner

loopbaan schreef om anderen te believen.
CONGREVE prijst hem om zijne zedigheid
en vergevensgezindheid. De gezamenlijke
werken van DRYDEN werden , in 1818, door
WALTER SCOTT in 18 deden uitgegeven.
(LANGBAINE's

Britannica

dramatic poets ; Biographia
;

SCOTT'S

Life of

BRIDES).

, een der
voortreffelijkste Fransche kunstregters, werd
in 1670 te Beauvais geboren. Aanvanke.
lijk studeerde hij in de godgeleerdheid ,
welke hij echter spoedig met de staatDUBOS, (JEAN BA.PTJSTE)
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kunde verwisselde. Hij werd door D£ TORCY,
minister van buitenlandsche zaken , in onderscheidene geheime onderhandelingen ge
uit hoofde zijner talenten met-bruikt,en
eene jaarwedde begiftigd. Zoodra DUBOS
de staatkundige loopbaan verliet , wijdde
hij zich geheel aan de letteren , en
spoedig werden hem de deuren der academie geopend. Hij stierf, na eene lang
ongesteldheid , den 23 Maart 1742 -durig,e
te Parijs.
Het werk waardoor hij hoofdzakelijk bekend is , Réflexions critiques sur la poésie
et sur la peinture, verdient wel eene korte
vermelding. Eerst doet hij onderzoek naar
de oorzaak van het ontstaan der schoone
kunsten , en ontdekt haar in de geneigd
opwekking, het menschelijk hart-heidto
ingeschapen. De mensch wil , volgens
hem , liever onaangenaam worden aangedaan dan geheel onbewogen blijven. Ver
spreekt bij over de oorzaak van-volgens
het genoegen , hetwelk men bij de ver
tooning van een treurspel ondervindt. Hij
merkt aan , dat uit hoofde van bovengenoemde neiging tot opwekking het volk ,
als ware het , van zelven naar openbare
strafoefeningen wordt getrokken , en zegt
dat , wanneer de opwekking , veroorzaakt
door het bijwonen van een wezenlijk too.
neet van ellende , verdwijnt , er de onaangename bedenking op volgt, dat een onzer
medemenschen smartelijk heeft geleden.
Men was er derhalve op bedacht , om deze
opwekking te verkrijgen zonder dit pijnlijk
nagevoel. Dit oogmerk werd bereikt door
het treurspel of eene tragische schildering ,
waar het gewaande lijden geen smartelijk
gevoel nalaat. Dit grondbeginsel in 't oog
houdende , gaat hij voort om te onderzoeken , welke daartoe , voor dicht- en schil
geschiktste onderwerpen zijn ,-derkunst,
tot standaard van zijn oordeel den meer
minderen graad van opwekking-dernof
van dit of dat onderwerp in acht nemen
Zijne beschouwingen (de held eens-de.
treurspels zij een persoon uit de oude of
nieuwere geschiedenis) , over het gepast
gebruik van allegoriën en dergelijke sieraden , worden in den vermakelijksten stijl
voorgedragen , en zijn daarenboven zeer
leerzaam , zoowel ten opzigte der oordeelkundige gezigtspunten , welke er in voorkomen , als door de geschiedkundige anec=
doten , welke haar verlevendigen en ophelderen. DUBOS is tevens als geschiedschrijver
bekend door zijne Ilistoire de la ligue de
,

Cambrai, en de l'établissemnent de la monarchie francaise dans les Gaules , werken
door eenige zijner tijdgenooten bewonderd ,
door anderen berispt.
(LA HARDE , Cours de littérature) .
28
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DUCIS—DUGUAY.

DUCTS, (JELN FRANCOiS), een Fransch
dramatisch dichter , werd den 14 April
1 7 33 te Versailles geboren. Tamelijk laat
trad hij als tooneeldichter op. Zijne eerste
stukken maakten weinig opgang , en niet
voordat hij eene vertaling van SHAKSPEARE'S
Hamlet aan het licht bragt , begon hij
zich eenigen roem te verwerven. Het
tweede treurspel van SHAKSPEARE , Romeo
and Juliet, werd luide toegejuicht. Doch
Duds beeft de werken van dezen grooten
treurspeldichter zoodanig gewijzigd, dat
men moeijelijk eenige overeenkomst tusschen het oorspronkelijke en de vertaling
kan ontdekken. Later trachtte Ducis het
Grieksche drama na te bootsen in een
treurspel Oedipus en .dmetus ; doch hij
keerde spoedig tot SHAAKSPARE terug , en
schreef, onder andere stukken , Macbeth,
Othello en Lear. In 1778 werd hij in de
Academie geroepen , om de ledige plaats
van VOLTAIRE te vullen. Naderhand werd
DUCTS geheimschrijver van den graaf van
Provence , den namaligen koning LODEWIJK XVIII, en bleef hem altijd verkleefd.
Bij weigerde van NAPOLEON eene jaarwedde
van 40,000 Franken en het kruis van het
legioen van eer aan te nemen. De herstelling zijns geliefden konings verhoogde
in zijnen ouderdom zijne levensvreugde.
Bij het eerste gehoor zeide de koning
hem eenige .zijner eigene dichtregelen op.
« Ik ben gelukkiger , » riep de oude poëet
in verrukking uit* « dan BOILEAU of RA« LINE ; dezen droegen hunne gedichten
« aan LODEWIJK XIV voor , doch mijn ko« ning zegt in mijne tegenwoordigheid mijne
« verzen op. » Ducis overleed den 30 Januarij 1816.

, Lettres sur la vie , le Caractère et les écrits de nuCis ; LEROY ,
Etudes morales et littéraires sur la
personne ei les écrits de Duds).

(CAMPANON

DUCLOS, (CHARLES PINEAU) , een
Fransch geschiedschrijver en karakterschilder , werd den 12 Februarij 1704 te Dinant in Bretagne geboren. Hij kwam vroegtijdig te Parijs , en 'wijdde zich aan de
letterkunde toe. Onder zijne romans vonden zijne Confessions du cornie de ***,
zoo grooten bijval , dat eene aanzienlijke
dame dit werk aan den jongen ROUssEAu
gaf, als een boek , waarnaar hij zich
konde vormen. Zijn roem echter berust
op eene verzameling van zedekundige proeven , uitgegeven onder den titel van Considérations sur les mceurs de ce siècle ,
welke door onderscheidene schrijvers boogelijk is geprezen , en welke LODEWI.FK XV
hield voor het werk van een' eerlijk man.
Ín 1739 werd DUCLOS lid van de Academie
der inschriften , en in 1747 van de Fran-

sche Academie , welke hem tot haren aan
secretaris benoemde. De bur--blijvend
gers zijner geboortestad verhieven hem in
1744 , ten blijke van hoogachting , tot
hunnen Maire , doch bij bleef zijne verblijfplaats houden te Parijs , alwaar hij
den 26 Maart 1772 overleed. Zijne romans en zedekundige schriften zijn in
4 deden 8vo. , onder den titel van Oeuvres morales ei galantes , bijeen verzameld.
DUCLOS schreef insgelijks Illémoires secrets

des règnes de LOUIS XIV ei de LOUTS XV,
welke hij zamenstelde , nadat hij in plaats
van VOLTAIRE tot geschiedschrijver des rijks
was benoemd geworden. Ook zijne Histoire de LOUIS XI is niet zonder verdien
ROUSSEAU , die onder zijne bijzondere-sten.
vrienden behoorde , noemt DUCLOS un homme

droit et adroit.
(VILLENAVE ,

in de verzameling der Pro-

sateurs francais van BELIN) .
DUDLEY.

Zie LEICESTER.
DUGUAY-TROUIN , (RENÉ) ,

een der
grootste Fransche zeehelden , werd den
10 Junij 1673 te St. Malo geboren. Hij
verliet in 1689 als een deugniet de school
te Caen , waar hij zich voor den geeste.
lijken stand zou voorbereiden. Nu deed
hij op een door zijne familie uitgerust
fregat zijne eerste zeereis , en in het volgende jaar diende hij als kadet op een
schip van 28 kanonnen. Op sterken aan
DUGUAY-TROUIN viel de kapitein-drangv
van dit vaartuig eene Engelsche handelsvloot aan , en bemagtigde drie koopvaarders. Hierop vertrouwde hem zijne familie
een fregat van 14 kanonnen , waarmede
hij in 1691 , toevallig naar de Iersche
kusten gedreven , twee schepen vernielde.
Ter belooning dezer daad , werd hij door
den koning tot bevelhebber van een schip
van 18 stukken geschut benoemd. Gedurende den grooten zeeslag bij Kaap Lahogue , veroverde hij op de Engelsche kust
twee fregatten en zes koopvaarders. Op
den ouderdom van een en twintig jaren
verdedigde hij zich met een schip van
veertig kanonnen , gedurende vier uren ,
tegen zes groote Engelsche schepen ; bij
werd gewond en eindelijk gevangen genomen. De liefde echter van eene jeugdige
Engelsche vrouw verloste hem uit den
kerker. Zijn volgend leven was eene aan
gelukkige gevechten -e,nschakliugv
waarin zijn beleid en zijne dapperheid
soms op zware proeven werden gesteld.
Een zijner grootste bedrijven was de ver
Rio de Janeiro , welks ves--overinga
tingwerken destijds voor onwinbaar werden
gehouden. Reeds in 1710 was een aanslag
der Franschen op deze stad geheel mislukt. DUGUAY-TROUIN vatte het besluit op ,

DU GUESCLIN--DUMOURIEZ.
deze schande uit te wisschen. Hij rustte,
met behulp van onderscheidene kooplie-
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werd den 21 Mei 1790 te Condé-sur-Noireau , _ in het departement Calvados, ge-

boren , en verried vroegtijdig groote neiging voor de zeedienst. Na zijne studiën
te Caen volbragt te hebben , werd hij
scheepsvaandrig bij de Fransche marine,
in welke hij den 31 December 9 840 tot
schout -bij-nacht werd bevorderd. In 1819
en 1820 nam hij deel aan den zeetogt ,
onder kapitein GAUTHIER , naar de kusten
van den Griekschen Archipel en de Zwarte
Zee. Vervolgens volbragt hij in 1822 ,
onder kapitein DUPERREY , met de korvet
La Coquille, zijne eerste reize rondom
de wereld ; ten tweeden male op den
Astrolaab (1826-29) en eindelijk op de
Zelée (1834) , waarover hij zelf het bevel
voerde. Tweemaal strandde hij op de
Barbarijsche kusten , doch redde zich tel.
kens door zijne beradenheid en bekwaamheid als zeeman. In 1830 kreeg hij van
de Julij-regering den last , om KAREL X
en zijne familie van Cherbourg naar Engeland over te voeren. Niet alleen heeft
D'URVILLE zich zeer verdienstelijk gemaakt
door het opzoeken der sporen van LAPEY(BEAUCHAMPS, M1émoires de DUGUAY-TROUIN ;
ROUSE , het opnemen der kusten van NieuwRICHER , Vies de célebres marins) .
DU GUESCLIN. Zie GUESCLIN, (BER- Guinea , het ontdekken van talrijke eilanden , maar inzonderheid door het verrijken
TRAND DU).
der algemeene taalkunde met onderscheiDUMARSAIS , (CÉSAR CHESNEAU) ,
een beroemd . Fransch spraakkunstenaar , dene Oceanische dialekten en het uitbreiwerd den 17 Julij 1676 te 'Marseille ge- den van de Oceanische natuurlijke geboren. Hij verloor vroegtijdig zijnen vader schiedenis , weshalve de Geographische
en zijn vermogen door eene verkwistende Maatschappij in Parijs hem als voorzitter
moeder. Hij was achtervolgens prediker, aan hare spits stelde. De vrucht zijner
advocaat , onderwijzer en schrijver voor eerste reis was de Enumeratio plantarum
de Encyclopédie. Met vele kinderen geze- in insulis archipelagi et litoribus Ponti
gend en door zijne vrouw gekweld , liet Euxini. Nadat hij ten tweeden male eene
hij aan deze laatste zijn gering vermogen reis rondom de wereld had gedaan , ver
Voyage de l'Astrolabe en-schenvam
over , en leefde in kommerlijke omstandigheden voort , tot dat armoede en lijden Voyage pittoresque autour du monde. Men
hem den 11 Julij 1756 in het graf deden wil , dat hij grootendeels de nieuwe reis
dalen. Zijne verdiensten , door den tijd- van den Astrolabe en de Zelée ten papiere
genoot onopgemerkt , werden eerst in1805 heeft gebragt. Den 8 Mei 1842 had hij
door DEGERANDO in een door het Instituut het ongeluk , bij eene ramp op den spoorbekroond prijsschrift , naar waarde gehul- weg tusschen Parijs en Versailles, met
digd. D'ALEMBERT noemde hem den LAFON- zijne eclitgenoote en zijnen eenigen veertienjarigen zoon, wiens onderwijs en opTAINE der wijsgeeren. Onder zijne werken , in zeven deden bijeen verzameld, leiding hij met groote liefde had onderworden inzonderheid genoemd Exposition nomen , op zulk eene treurige wijze te
raisonnée pour apprendre la langue latine , verbranden , dat het professor DE.MOUSTIER,
waarin zijne leerwijze veel overeenkomst die hem op zijne tweede reis rondom de
heeft met die van HAMILTON en JACOTOT ; wereld had vergezeld , naauwelijks mogeTraité des tropes en Principes de grain- lijk was, zijnen schedel onder de vele
maire , eene scherpzinnige ontleding der andere op te sporen. Er is , bij inteekening , een gedenkteeken voor dezen bealgemeene spraakleer.
(L'ictionnaire historique des grands horn- roemden wereld-reiziger opgerigt.

den , eene kleine vloot uit , verscheen in
September 1711 in de baai van Rio de
Janeiro , en binnen den tijd van elf dagen
had hij deze bijkans onuitvoerbare onder
Zestig koopvaarders en-nemigvolbrat.
vijf oorlogsschepen vielen hem in handen
of werden verbrand , en eene krijgsschatting van 610,000 Crusado's vermeerderde
den buit. LODEWIJK XV verhief den overwinnaar , wiens daden aan het wonderbare
grensden , tot den adelstand. Onverklaarbaar is het intusschen, dat DUGUAY-TROUIN
bij de koninklijke zeemagt geenen aanzienlijken rang bekwam Eerst de hertog van
Orleans benoemde hem tot staatsraad , en
LODEWIJK XV zond hem met eene vloot
naar den Levant , om aldaar Frankrijks
aanzien , hetwelk aan het dalen was , op
te houden. DUGUAY-TROUIN stierf den 27
September 1736 In den schoot zijner familie. Buiten dienstbetrekking was hij ongemeen stil en eenvoudig ; hij liet slechts
een gering vermogen na.

mes).
DUMONT D'URVILLE, (JULES SE.
BASTIEN CÉSAR) , Fransch schout -bij-

nacht , als reiziger rondom den aardbol
en door zijn treurig uiteinde bekend,

,

(Les journaux des débats du mais de
MMlai 1842; Conversations-Lexicon).
DUMOVRIEZ , (CHARLES FRANCOIS
DUPERIER) , een vermaard Fransch lui

generaal , werd den 25 Januarij-tena
28'
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DUMOURIEZ.-

I739 te Kameryk geboren. Zijn vader
was een bekwaam krijgsman en dichter.
Op den ouderdom van negentien jaren
woonde hij , als vaandeldrager , zijnen
eersten veldtogt bij , en vóór het eindigen
van den zevenjarigen oorlog , had bij twee
en twintig wonden bekomen. Na den vrede
van Pars , in 1763 , deed hij eene reis
in Italië en Portugal. De uitslag zijner
opmerkingen maakte hij openbaar in een
werk getiteld : Etat present du Portugal.
In 1768 en 1769 diende hij met onder
Corsika. Naderhand werd hij-scheidng
gebruikt als geheim afgezant in Polen en
Zweden. Deze laatste zending geschiedde
op begeerte van LODEWIJK XV , buiten
medeweten van den minister van buiten
zaken , die het middel vond om-landsche
DUMOURIEZ te Hamburg te doen vatten,
van waar hij naar Parijs werd gevoerd,
en in de Bastille gezet. Hij werd door
LODEWIJK XVI uit de gevangenis ontslagen ,
en in zijnen rang als kolonel hersteld.
In 1778 werd hij naar Cherburg gezonden , om te onderzoeken of men ook
eene haven voor oorlogsschepen op de
kusten van het Kanaal kon aanleggen,
hetgeen met eene landing in Engeland in
verband stond. Hij voorzag het ministerie
van plannen , ter bemagtiging van de
,eilanden Jersey , Guernsey en Wight. Met
het begin der omwenteling koos hij de
partij des volks , en voegde zich bij de
Girondisten , door wier invloed hij tot
minister van buitenlandsche zaken werd
benoemd. In deze hoedanigheid wist hij ,
in April 1792 , de regering tot den oorlog tegen Oostenrijk over te halen. Spoedig verwisselde hij het departement van
buitenlandsche zaken met dat van oorlog,
hetwelk hij echter na drie dagen neder
Hij werd nu aan liet hoofd geplaatst-leid.
van het leger , hetwelk bestemd was,
om den inval der Pruissen , onder den
hertog van Brunswijk , te keeren. Door
de meesterlijke verdeeling zijner troepen
in de enge passen van Champagne , verijdelde hij alle vijandelijke aanslagen, en
dwong de Pruissen tot den aliogt. DUMoUIIEZ noemde het bosch van Argonne , waar
bij had stand gehouden , de Thermopylen
van Frankrijk. Op het einde der maand
October 1792 opende DUMOURIEZ zijnen
veldtogt van Vlaanderen , won den slag
van Jemappes tegen de Oostenrijkers (5 en
6 November) , en bemagtigde Luik, Antwerpen en een groot deel van Vlaanderen;
doch uit hoofde van eenig misverstand
met PACUE , den minister van oorlog , was
hij genoodzaakt om , gedurende de regtspleging van LODEWIJK XVI , naar Parijs
terug te keeren. Nadat de koning het

hoofd onder de guillotine had verloren,
begaf DUMOURIEZ zich weder naar zijn
hoofdkwartier , met het voornemen , om
bij de eerste gelegenheid den constitutionelen regeringsvorm , onder den zoon van
LODEWIJK , te herstellen. Intusschen rukte
hij tegen Nederland op , en nam Breda
en andere plaatsen ; doch bij de aannadering van den prins van Coburg , zag hij
zich genoodzaakt terug te trekken , en
leed eene gedeeltelijke nederlaag hij Neerwinden , en andermaal bij Leuven. Inmiddels was de Conventie op hem verstoord ,
omdat bij hare drukkende maatregelen
omtrent de Belgen afkeurde. DANTON , LAcROix en andere commissarissen der Conventie , kwamen hem over zijn gedrag
onderhouden ; doch hij gaf hun openlijk
te kennen , dat eene republiek in Frankrijk slechts een andere naam was voor
regeringloosheid , en dat het eenige middel , om het land te redden , bestond in
de herstelling van den constitutionelen
regeringsvorm van 1791. Weldra werd
hij te Parijs van hoog verraad beschuldigd ; de Conventie daagde hem voor haren
regterstoel , en zond vier commissarissen,
om hem deze dagvaarding te brengen.
DcMouRIEz antwoordde , dat hij bereid was
het opperbevelhebberschap neder te leggen , bijaldien zijne troepen hierin toestemden ; doch dat hij zich niet naar
Parijs zou begeven , om aldaar ter slagtbank gevoerd te worden. Na hevige woordenwisselingen gaf hij de commissarissen
ter bewaking aan eenige huzaren over,
en zond hen op aan den Oostenrijkschen
generaal CLAIRFAIT , te Doornik , om als
gijzelaars gevangen gehouden te worden.
Zijn oogmerk , om op Parijs los te gaan,
mislukte , wijl zijne troepen , vooral de
vrijwilligers , weigerden op te trekken ,
zoodat hij in April 1793 genoodzaakt
was , om met eenige officieren in het
hoofdkwartier der Oostenrijkers eene schuil
te zoeken. De Conventie stelde-plats
300,000 Franken op zijn hoofd. Nu zwierf
hij Duitschland rond , en stak over naar
Engeland , hetwelk hij echter op bevel van
Lord GRENVILLE terstond weder moest verlaten. Eindelijk vond hij een toevlugtsoord
te Hamburg, waar hij verscheidene jaren
vertoefde , en zijne Gedenkschriften , als
verscheidene staatkundige vlugschrif--med
ten , uitgaf. In 1804 of 1805 kreeg
DUMOURIEZ verlof, om zich in Engeland
te vestigen , hetwelk hij aannam. Men wil
dat hij aan de Britsche regering en die
van Portugal de plannen voor den oorlog
van het schiereiland heeft verschaft ; zeker
is het , dat bij tot op ver gevorderden
leeftijd van de Britsche regering eene

DUNOIS—DUPLEIX.
jaarwedde van 1200 Pst. heeft genoten.
Opmerkelijk komt het ons voor , dat hij,
na de herstelling , door LODEWIJK XVIII
niet naar Frankrijk is teruggeroepen. Hij
overleed in de nabijheid van Londen, den
14 Maart 1823 , in den ouderdom van
tachtig jaren. «Men zal zijne eergierigheid,
« zijne neiging tot bedekten handel en zijne
K ongestadigheid moeten afkeuren , doch
« hem niettemin als veldheer bewonderen,
« en als balling beklagen.
(Mér►moires du général DUMOUKIEZ, door
hem zelven geschreven ; Biographie
des contemporains , in het supplement
op het zesde deel).
DIINOIS en LONGUETILLE , (JEAN,
graaf VAN) , werd den 23 November
1402 geboren , en staat bekend als de
Bastaard van Orleans , zijnde een natuur
zoon van den hertog van dien naam.-lijke
Hij was een der beroemdste veldheeren
zijner eeuw , en ontving van KAREL VII
den titel van Hersteller des lands. Hij versloeg de Engelschen te Montargis , en
verdedigde moedig Orleans , tot dat de
Maagd van Orleans (JEANS D'ARc) de stad
kwam ontzetten. Ook droeg hij het meest
bij tot de verdrijving der Engelschen uit
hunne Franscbe wingewesten. Hij overleed
den 24 November 1486 te Lay , niet ver
van Parijs. (Conversations-Lexicon).
DUNS 3COTus , (JOHN) , een der beroemdste schoolgeleerden en het hoofd
der zoogenaamde Scottisten , werd waarschijnlijk omtrent het jaar 1265 geboren.
De Engelschen , Schotten en Ieren rekenen hem om strijd onder hunne landgenooten. Degenen die over DUNS hebben
geschreven , maken allerhande toespelingen op den twist over de plaats zijner
geboorte. Een zijner levensbeschrijvers ,
WADDING , beweert dat hij dienaangaande
boven HOMERUS te stellen is , daar slechts
steden elkander de eer betwisten de geboorteplaats van dien onsterfelijken zanger
te zijn , terwijl koningrjken zulks om SCOTUS
doen. Wat hier ook van zij , de meesten
houden Dunston in Northumberland voor
zijne geboorteplaats. DUNS studeerde te Oxford , waar bij in de Franciscaner-orde
trad. In 1301 werd hij hoogleeraar in
de theologie te Oxford. Zijne voorlezingen werden door eene ongehoorde menigte
bijgewoond, zijnde toenmaals bet aantal
studenten te Oxford meer dan 30,000 ;
doch onder dezen, zegt ANTHONY WOOD,
waren vele dieven , die voorwendden geleerden te zijn en binnen drongen , scholden , twistten en den aanwezigen de zakken uitplunderden. In 1307 werd DUNS
naar Parijs beroepen , in welke stad hij
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bij een vroeger bezoek met eene disputatie aver de leer der onbevlekte ontvangenis der maagd MARIA grooten roem had
verworven. Hij begon , zegt men , met
twee honderd tegenwerpingen tegen deze
leer uit den weg te ruimen , en eindigde
met een heirleger van drangredenen om haar
te handhaven. Bij deze gelegenheid gaf
men hem den naam van den Scherpzinnigen Doctor (Doctor vel Magister Subtilis)
onder welken hij het meest bekend is.
Zijne voorlezingen werden te Parijs niet
minder druk bezocht dan vroeger te Oxford ; doch hij vertoefde aldaar niet lang.
In 1308 kreeg hij van den generaal zijner orde bevel , om zich naar Keulen
te begeven , en aldaar eene nieuwe hoogeschool te stichten. Te Keulen werd hij,
door de gansche burgerij ingehaald , en
op eene triumfkar door de stad gevoerd.
Doch zijne schitterende loopbaan spoedde
ten einde. Den 8 November deszelfden
jaars , bezweek bij onder eenen aanval
van beroerte. Volgens sommigen had bij
den ouderdom van 43 , volgens anderen
dien van 34 jaren bereikt. PAULUS JoVluaverhaalt , dat hij schijndood begraven is
en men naderhand , bij het opdelven van.
bet graf, heeft bevonden , dat hij zich
in doodsangst , tegen de kist , de hersenen uit het hoofd heeft gestooten. Een
ander berigt zegt , dat hij zich het vleesch
van de armen had afgeknaagd. Zïjne
werken , proeven van bedorven smaak',
beslaan twaalf deelen folio. Hij verschilt
van AQUINAS over de kracht der goddelijke
genade , en zijne volgelingen werdtsn Seatisten gebeeten.
(MACKENZIE , Lives of Scottish writers;
Diet. cru.).
DUPLEIX , (JOSEPH) , de zoon van
een' Franschen pachter-generaal, werd
omstreeks het einde der zeventiende eeuw
geboren, en in 1720 door de- Oostindische
compagnie naar Pondichery gezonden.
Hij werd weldra aan bet hoofd der fac=
torij van Chandernagore geplaatst , welke
hij tot zulk eenen beogen bloei, opvoerde,
dat hij , in 1742 , tot den rang van gouverneur van Pondichery en gouverneurgeneraal der Fransehe factorijen in Indië
opklom. Deze hooge waardigheid behield
hij twaalf jaren , en spreidde in al dien
tijd de schitterendste talenten, zoowel in
het burgerlijk bestier als in het krijgswezen , ten toon. Hij ^ sloot verbonden , stelde
vorsten aan , onttroonde andere , bekwam
zelfs den titel' van nabob , en was omringd
met al den glans van een Oostersch hof.
In 1754 wisten echter zijne vijanden zijne
terugroeping te bewerken , en van nu at
verdween al• zijn voorspoed. Hij , die in

,n
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DUPUYTREN--DURER.

Indië een onbepaald gezag had uitgeoefend,
kwijnde te Parijs in armoede weg , te
vergeefs de teruggave der door hem voor geschotene gelden verzoekende. Hij stierf
in 1763 als bet slagtoffer van miskenning
en onverdiende wraak.
(Dictionary of Biography).

zijn vaderland , en trad als vice- admiraal
in Zweedsche dienst. Hij versloeg bij Gothenburg de Deensche vloot , waarover
CIIRISTIAAN IV zelf het bevel voerde , en
noodzaakte hem tot bet sluiten van den
nadeeligen vrede van Brömsebro. In 1647
naar Frankrijk terug ontboden , kreeg hij
DIIPUYTREN , (GUILLAUME , baron) , het bevel over eene onderneming tegels
de beroemdste wondarts en ontleedkundige Napels , en in 1650 rustte hij op eigene
zijner eeuw, werd den 3 October 1777 kosten een eskader uit , en versloeg de
te Pierre-Ilu ffière in Haute-Vienne gebo- Engelsche en Spaansche scheepsmagt , welke
ren. Hij studeerde te Parijs , en werd Bordeaux, dat tegen de regering was opreeds in 1795 prosector bij de genees
gestaan, kwam ondersteunen. Toen LODEfaculteit te Montpellier. In 1801-kundige WIJK XIV in 1672 den Nederlanders den
bekwam lij de plaats van opper - directeur oorlog had verklaard, streed hij meermader anatomie te Pars , en werd in 1805 len tegen TROMP en DE RUITER. De opstand
eerste wondarts aan het Hotel-Dieu. Tij- van Sicilië tegen Spanje, riep hem naar
dens het vermoorden van den hertog van de Middellandsche Zee, waar bij geslagen
Berri , leerde de koning hem kennen , en werd door DE RUITER , die echter de laat
zegepraal in 1676 met zijn dierbaar-ste
benoemde hem in 1823 tot zijnen eersten
wondarts , welke betrekking hij ook onder leven boette. Intusschen werden de ver
dapperen DUQUESNE door-dienstva
]KABEL X bleef behouden. Zijne werkzaamheid
werd in 1833 door eene beroerte, waarbij LODEWIJK XIV geenszins naar waarde gehet gezigt veel leed , belemmerd. Het schat , wijl hij als Protestant niet kon
volgende jaar reisde hij , ter herstelling besluiten , de Roomsch-Katholijke lëer te
zijner - gezondheid , naar Italië , en stierf omhelzen. Ook ontzag zich de wakkere zeeden 8 Februarij 1835 te Parijs. Hij is held niet bij zekere gelegenheid den dweep
te voegen : « Sire !-zuchtigenmoar
de uitvinder van onderscheidene operatie methoden en de daartoe geschikte instru- a toen ik voor uwe majesteit vocht , dacht
inenten ; ook deed hij eenige ontdekkin- « ik er niet aan dat zij eene andere godsgen in de pathalogische anatomie. Zijne
dienst beleed dan ik ! » In plaats van
eenige dochter , die met den pair , graaf den dapperen vice- admiraal den hoogsten
van Beaumont , is gehuwd , liet hij een rang in de vloot te geven , beloonde hij
vermogen na van 8 millioen Franken. hem met het landgoed Bouchet bij EtamEenige zijner leerlingen vereenigden zich pes en den titel van markies. Bij de
tot de uitgave zijner Legions orales de opheffing van het Edict van Nantes , was
clinique chirurgicale faites à l'Hótel-Dieu. DUQUESNE de eenige Protestant , die van
Zijne grondstellingen over de behandeling de algemeene verbanning der Protestanten
der wonden van den krijgsman , werden werd uitgesloten. Van 1681-1683 tuchdoor PAILLARD en MARX uitgegeven , onder tigde hij de roofstaten Tripoli en Algiers.
den titel van Traité théorique et pratique Zijne laatste heldendaad was de demoedifiles blessures par armes de guerre.
ging van Genua Hij stierf den 2 Februarij 1688 te Parijs. In weerwil der groote
(CRUVEILIIIER , Vie de Dupuytren; Parallèle de DELPECII et de DUPUYTREN) .
diensten aan Frankrijk bewezen , wilde de
DUQUESNE , (ABRAHAM , markies), geestelijkheid het hel-denlijk niet in hare
een der grootste Fransche zeehelden , gewijde aarde dulden , zoodat zijn zoon
werd in 1610 te Dieppe geboren. Zijn HENRY , die Frankrijk moest verlaten , het.vader was een verdienstelijk scheepskapi- zelve op zijn landgoed Eaubonne ter aarde
tein , die den jeugdigen knaap eene zorg- bestelde. Even als vele groote zeehelden,
vuldige opvoeding gaf , en hem tot een' was DUQUESNE zachtmoedig en nederig van
bekwaam zeeman vormde. In 1617 woonde aard.
hij reeds het gevecht voor Rochelle bij ,
(Woordenboek der Zamenleving ; Con=
en in 1637 trok hij , als bevelhebber van
versations-Lexicon) .
een oorlogsschip , in den krijg van FrankDURER , (ALBRECHT) , de stichter
rijk tegen Spanje , door gelukkige helden - eener talrijke Duitsche schilderschool, werd
feiten de opmerkzaamheid der regering. den 20 Mei 1471 te Neurenberg geboren.
In 1639 bewees hij Frankrijk in den slag Hij was de zoon van een' kunstig goud
bij Corunna , in 1641 bij Taragona en
ontving die deftige opvoeding,-smid,en
in 1643 op onderscheidene punten de uit welke de rijke burgers der Duitsche vrijdiensten. Uit hoofde van bin--steknd steden gewoon waren aan hunne kinderen
nenlandsche onlusten verliet hij , gedu- te geven. ALBRECHT maakte in al de tak
rende de minderjarigheid van LODEWUK XIV,
onderwijs groote vorderingen , en-kenva
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toonde veel schranderheid in het beroep
waarvoor hij bestemd was ; doch zijn geest
naar eene edelere kunst strevende , ver.liet hij hetzelve tot groot verdriet van
zijnen vader ; die hem echter in 1486 bij
MICHEL WOHLGEMUTH , toenmaals den bekwaamsten schilder in Neurenberg , in de
leer bestelde. Nadat zijne leerjaren waren
verstreken , aanvaardde hij in 1490 eene
reis door Duitschland , en schilderde portretten en andere stukken , welke hoogelijk geprezen werden. In 1494 keerde
hij naar Neurenberg terug , en voltooide
spoedig zijn meesterstuk , de beeldtenis
van Orpheus , hetwelk voor het publiek
werd ten toon gesteld , zijnde het destijds
de gewoonte der schilders , ten einde als
meester erkend te worden , een stuk ten
toon te stellen , hetwelk de goedkeuring
hunner kunstbroeders kon wegdragen. Zoodra zulks geschied was, kreeg de candidaat eene soort van diploma , en had dan
aanspraak op de eer en regten eens meesters. Nadat DÜRER het meesterschap had
verworven , bezocht hij de Nederlanden en
Italië , waar hij eenige zijner beste stukken voltooide , zoo als bet Martelaarschap
van den heiligen BARTHOLOMEUS voor de
kerk van St. Marcus , en Adam en Eva,
voor de Duitsche kerk in Venetië , hetwelk
later voor de galerij van Praag is aangekocht. Te Bologna geraakte hij in kennis
met RAPHAEL , die hem hoogschatte. Ten
teeken van wederzijdsche vriendschap ,
schonk elk hunner den ander zijn portret.
DURER kwam in 1507 te Neurenberg terug , met den roem van de beste Duit
schilder te zijn. MAx1MILIAAN I en-sche
KAREL V , benoemden hem tot hunnen
hofschilder , en overlaadden hem met rijkdom en eer.
Ter liefde van zijnen vader huwde hij,
tegen zijnen zin , de dochter van eenen
rijken buurman ; doch de partij viel zóó
slecht uit , dat het leven hem hierdoor
dermate werd verbitterd , dat sommigen
zijnen vroegtijdigen dood aan de gevolgen
van dit ongelukkig huwelijk hebben toegeschreven. Hij stierf den 6 April f528
in de volle kracht zijns levens. De raad
van Neurenberg besloot , ter eere van de
nagedachtenis van dezen doorluchtigen medeburger , dat hij plegtiglijk op kosten der
stad ter aarde zou worden besteld. Uit
deze omstandigheid hebben sommige zijner levensbeschrijvers de gevolgtrekking
gemaakt , dat DURER in armoede is gestorven , hetgeen echter niet het geval is. In
weerwil zijner milddadigheid, liet hij aan
zijne nablijvende XANTIPPE een vrij aanzienlijk vermogen na.
Behalve zijne groote historie-stukken,
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heeft DÜRER eenige landschappen nagelaten , die op hoogen prijs worden gesteld.
DÜRER was insgelijks een voortreffelijk graveerder in koper en hout ; zijne houtsneden zijn meesterstukken der kunst , en
worden met die van HUGO DA CARPI gelijk
gesteld. Ilij vond het middel zijne hout
kleuren af te druk--snedmtwrli
ken , alsmede de glazen kopiëer -schijf.
Ook als beeldsnijder , bouwkunstenaar ,
wiskundige en schrijver bezat hij ongemeene verdiensten. Bij gelegenheid van
het eeuwfeest zijns overlijdens , 6 April
1828 , werd te Neurenberg de grondsteen
voor zijn standbeeld gelegd , hetwelk door
RAUCH is vervaardigd en door den Neurenbergschen beeldhouwer BURGSCHMIDT in
metaal uitgevoerd. Zijn leven is te boek
gesteld door AREND en nou , en onlangs
door IIELLER , die- een' oordeelkundigen en
volledigen catalogus van al zijne werken
heeft gegeven.
(VASARI, Vite de' Pittori).
DUROC , (MICHEL) , hertog van Frioul,
generaal van het Fransche keizerrijk ,
werd den 25 October 1772 te Pont-àMousson uit een adellijk geslacht geboren.
In 1792 trad hij als luitenant bij de artillerie in dienst , en werd in 1796 aidede-camp van BONAPARTE. Hij onderscheidde
zich in Italië , Egypte en Syrië. Bij de
vorming van het keizerlijk hof, in 1805 ,
werd hij tot groot-maarschalk van het
paleis benoemd. Vervolgens vertrouwde
NAPOLEON hem onderscheidene diplomatische
zendingen naar Pruissen , Rusland , Zweden en Denemarken. Hij vocht dapperlijk
te Austerlitz , Wagram en Essling , en
werd eindelijk, den 22 Mei 1813, in de
nabijheid Ges keizers , doodelijk gewond
door een' kanonskogel op de hoogte bij
Markersdor f , des avonds na den slag van
Bautzen. NAPOLEON betreurde hem als zij
vriend, en vermaakte-neowaklbr
(op St. Helena) aan zijne dochter een
aanzienlijk legaat.
(Dictionary of Biography ; Conversations-Lexicon).
DIJSART , (CORNELIS) , een Neder
schilder , in 1665 te Haarlem-landsch
geboren , wordt voor een' leerling van
ADRIAAN VAN OSTADE gehouden , wiens manier hij zeer nabij komt. Hij bespiedde
al de bedrijven en bewegingen der dorpelingen en van het gemeene volk, welke hij
op eerre koddige wijze wist uit te druk
Hij overleed in 1704. Zijne stukken-ken.
worden door de liefhebbers gretig gezocht.
Ten opzigte van het koloriet en den toon
evenaart hij zoo zeer zijnen meester , dat
men de stukken dezer beide kunstenaren
ligtelijk met elkander verwart. DISART
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was tevens graveur. Men beeft van hens
eenige gravures in koper, die in eene geestige en vrije manier zijn behandeld , en
uit dien hoofde zeer gezocht worden.
(Biographie du royaurne des Pays Bas).
DUVAL, (VALENTIN JAMERAY) , een
merkwaardig geleerde van Frankr ijk , door
zijne vroegere lotgevallen algemeen bekend. Hij was de zoon eens armen boers
van Artonay in Champagne , alwaar hij in
1695 het eerste levenslicht aanschouwde.
Reeds op den ouderdom van tien jaren
was DUVAL ouderloos en zonder huisvesting. Door honger gedreven zwierf hij
overal rond , zelfs in den strengen winter
van 1709 , toen eindelijk een kluizenaar
medelijden had met den armen knaap,
die van koude en koorts bibberde. Hij
leerde van dezen vromen man lezen,
waarna hij te St. tinne bij Luneville in
dienst kwam van vier kluizenaars , wier
zestal koeijen hij hoedde. Hier vond hij
eenige boeken , welke hij vlijtig doorlas;
hij leerde tevens zonder eenig onderrigt
schrijven , en een rekenboek , hetwelk hem
in banden viel , bragt hem het eerst tot
ernstige studiën. In bet stille woud verkreeg hij de eerste denkbeelden der ster
ving ; eenige-rekundaijsbchr
kaarten en een stuk riet als verrekijker,
op eenen eik bevestigd , maakten het gan.
sche leergereeddchap des weetgierigen
knaaps uit. Ten einde zich boeken te
verschaffen , maakte hij jagt op de dieren
des wouds , en uit den verkoop van dien
buit gaarde hij in eenige maanden veertig
daalders bijeen. Hij vond eenen gouden
zegelring , en liet zulks van den predik
bekend maken. Een Engelschman,-stoel
FORSTER geheeten , meldde zich als eigenaar aan , en bekwam hem van DUVAL terug , onder beding , dat hij hem het wapen naauwkeurig zou uitleggen. Hierover
verbaasd , beloonde hem FORSTER zoo rij
dat zijne bibliotheek , welke hij-kelij,
reeds had beginnen te verzamelen , tot
200 boekdeelen aangroeide. Voor zijne
kleeding veroorloofde hij zich niet de
minste uitgave ; doch zijne letteroefeningen
deden hem allengs zijne runderen veronachtzamen , waarover de kluizenaars zich
bitter ergerden ; zelfs dreigde een hunner
zijne boeken te verbranden Hierover geraakte DUVAL buiten zich zelven van toorn.
Hij greep eene aschschop , dreef daarmede
den broeder zijne eigene woning uit , en
sloot er zich in op. Ook den anderen broederen opende bij niet eerder de deur , dan
alvorens bij met hen een vormelijk verdrag
had gesloten , waarbij bet voorgevallene
hem werd ten goede gehouden , en men
hem dagelijks twee uren voor zijne stu•

diën toestond , op voorwaarde dat hij voortaan voor eigen kost en kleeding zou zorgen , en hen nog tien jaren dienen. In de
schaduw van het woud , terwijl de koeijen
graasden , zette hij nu nog ijveriger dan
voorheen zijne letteroefeningen voort. Op
zekeren dag , dat hij van landkaarten omringd was , kwamen de jonge prinsen van
Lotharingen juist daar ter plaatse voorbij.
Men sloeg hem voor , om zijne studiën
bij de Jezuïten te Pont-à-Mousson voort
te zetten ; hij nam dit aanbod gaarne aan ,
onder beding echter , dat hij daardoor niet
in zijne vrijheid zoude beperkt worden.
In korten tijd maakte hij reuzenschreden,
zoodat de hertog hem in I718 met zich
naai naar Pars , nieuwsgierig welken indruk deze nieuwe wereld op hem zoude
maken. Doch DUVAL schroomde niet rond•
borstig te zeggen , dat al de pracht der
hoofdstad , zelfs hare schitterende tooneelvertooningen , verre achter stonden bij de
majesteit van den op- en ondergang der
zon. Na zijne terugkomst benoemde LEOPOLD hem tot zijnen bibliothekaris en tot
professor in de geschiedenis aan de ridderacademie te Luneville. Deze betrekkingen
verschaften hem later de middelen , om
de kluizenaars-woning van St. Anne nieuw
te laten opbouwen. Toen Lotharingen aan
Frankr ij k werd afgestaan , ging hij naar
Florence , werwaarts de hertogelijke bibliotheek werd overgeplaatst. Nadat hij aldaar tien jaren had gewoond , benoemde
hem keizer FRANS tot directeur der munten medailleverzameling te Weenen , alwaar hij den 13 September '1775 overleed.
DUVAL'S Oeuvres werden met zijne levens
uitgegeven.
-beschrijvngdoRa
KAISER , Leben DUVAL'S , gedeeltelijk naar
zijn eigen handschrift bearbeid).
DIJK , (ANTONI VAN) , een der beroemdste portretschilders , werd in 1599
te Antwerpen geboren. Zijn vader was een
bekwaam glasschilder, die vroeger te 's Hertogenbosch had gewoond , en zijne moeder
eene vermaarde kunstenares met de borduurnaald. « Onder hare gestikte werken
« wordt geprezen een schoorsteenstuk,
« voorstellende de geschiedenis van sua ZANNA ; de beelden waren vast van om« trek en de vermenging der kleuren zeer
a eigenaardig , alsook de boord van het
« kleed met losse ranken zoo kunstig ina een gevlochten , dat dit stikwerk alleen
« genoeg was , om baar vernuft te roe« men. » Behalve zijne ouders was HENDRIK
VAN BALEN zijn eerste leermeester , dien
hij vervolgens tegen RUBENS verwisselde.
Weldra overtrof hij al zijne medeleerlingen , en verwierf zich het vertrouwen en
de achting zijns meesters , die den veel-

DYVEKE.
belovenden jongeling ried !talié te bezoeken. Alvorens VAN DIJK de reis aanvaardde,
schilderde hij nog drie stukken : een' Ecce
homo , een' Christus op den Ol j(berg en
de echtgenoote van RUBENS voor zijnen
leermeester , waarvoor deze hem een heerlijk wit paard vereerde. Weinige mijlen
van Brussel , in het dorp Savelthem , liet
VAN DIJK zich door de liefde voor een
landmeisje zoodanig boeijen , dat hij aldaar
een' geruimen lijd verwijlde , en twee
altaarstukken voor de dorpkerk vervaardigde. Eindelijk vertrok hij naar Venetië,
waar hij zich vooral naar de voorbeelden
van TITIAAN en PAUL VERONESE vormde.
Toen zijn reisgeld genoegzaam was opgeteerd , begaf hij zich naar Genua , waar
bij met het schilderen van portretten veel
geld won. Nu vervolgde hij zijne reis
naar Rome , waar de kai dinaal GUIDO BENTIVOGLIO , wiens portret hij overheerlijk
schoon bad geschilderd , zijn beschermer
werd. Later bezocht hij Florence , Turin
en Sicilië , waar hij insgelijks veel arbeidde.
Nadat zijn roem zich door geheel Italië
had verbreid , keerde hij naar zijn vaderland terug , waar hij spoedig tegen afgunst
en nijd had te kampen. Om zich aan alle
onaangenaamheden te onttrekken , gaf hij
gehoor aan de uitnoodiging van den prins
van Oranje , FREDERIK HENDRIK van Nassau,
om naar den Haag te komen. Hier schil
hij 's prinsen gemalin , AMALIA VAN-der
SOUls en bare kinderen , welker afbeeldingen zoo zeer werden bewonderd , dat
weldra bijkans alle vorsten en aanzienlijke
personen door VAN DIJK wilden geschilderd
worden. Koning KAREL I van Engeland,
VAN DIJK aan Engeland willende verbinden,
noodigde hem uit naar Londen te komen ,
en zoodra hij aan het hof werd voorgesteld , omhing hem de koning eene gouden keten , waaraan eene met juweelen
omzette beeldtenis des konings ; daarenboven schonk hij hem de Bath-orde , eene
aanzienlijke jaarwedde en een fraai wintee- en zomerverblijf. VAN DIJK vergold
deze koninklijke gunstbewijzen met rustelooze vlijt , en verrijkte Engeland met
zijne meesterstukken. De pracht beminnende , voerde VAN DIJK eene hoogst kostbare leefwijze. Zijne feesten , aan welke
vorsten en vrouwen van den eersten rang
deel namen , overtroffen alle andere in
glans en zinnelijkheid ; de eerste toonkan
wedijverden met-stenarkluchp
elkander , om deze feesten op te luisteren.
Daarenboven hield hij voor zich een aan
meisjes , welke hij tot model--talschone
len voor zijne historiestukken gebruikte.
Zoo verkwistte hij zijn vermogen , zijne
krachten en zijne gezondheid ; doch zijn
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penseel had dit alles kunnen vergoeden,
zoo hij zich niet door eenen zoogenaamden goudmaker (alchimist) had laten opligten , terwijl hij had moeten bedenken ,
dat de schilderkunst de beste en zekerste
goudmijn voor hem was. De hertog VAN
BUCKINGIIAM zocht hem op eenen anderen
weg te brengen , en hem nieuwen levens
te boezemen , door hem de won--lustin
derschoone MARIA RUTHVEN , de dochter van
den Schotschen graaf van Gore , te doen
huwen. VAN DIJK bezocht met haar de
plaats zijner geboorte, en ging van daar
naar Pars , en keerde naar Engeland
terug , alwaar hij in liet jaar 1641 overleed. Hij werd met groote staatsie in de
St. Paulus-kerk begraven , en zijn grafschrift door den dichter COWLEY vervaar
Wij kunnen hier niet over zijn schil -dig.
uitweiden ; maar zeker is het,-dertaln
dat hij meermalen RUBENS heeft geëvenaard.
(HOUBIIAKEN , Leven der schilders ; Plu-

tarque des Pays-Bas ; Biographie du
royaume des Pays-Bas ; ConversationsLexicon).
DYYEKE, dat is Duifje, door de Latijnsche kronijkschrijvers COLUMBA genoemd,
zag in 1488 het eerste levenslicht te Amsterdam. Zij was de dochter van SIGBRIT
WIJLNIS , en is bekend door haren minne
koning CHRISTI--handelmtDsc
AAN II. De dichters hebben haar menigmaal uitbundigen lof toegezwaaid.
CIIRISTIAAN leerde haar in 1507 te Bergen
kennen , waar hare moeder zich als herbergierster had gevestigd ; zij hechtte zich
aan den koning, en volgde hem naar Opslo , en na zijne troonsbestijging in 1513
ook naar Koppenhagen , waar de koning,
niettegenstaande zijn huwelijk met ISABELLA,
zuster van KAREL V , zijne betrekking met
haar voortzette , terwijl hare arglistige
moeder eersen ongeöorloofden invloed op
de aangelegenheden des lands uitoefende.
Ofschoon DYVEKE zich volstrekt niet met
de zaken der regering inliet , werd zij
echter door de partij des adels gehaat ,
en als heimelijke grondoorzaak van al wat
kwaad was beschouwd , zoodat het ver
dat zij in 1516 aan vergift is-moedn,
gestorven , haar door den slotbewaarder
TOBBEN oxE in vergiftigde kersen toegediend , bijkans zekerheid is geworden. Na
haren dood vertoonde zich het wreede
karakter des konings in al zijne gruwzaamheid. De schatmeester FAABURG , die
zich ongunstig over DYVEKE had uitgelaten , werd ter dood gebragt , welk lot
den slotbewaarder TOBBEN OXE mede trof.
De wreede inborst van CHRISTIAAN en de
liefelijke zachtmoedigheid van DYVEKE , gaven den dichters rijke stof voor hunne
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verbeelding , en het schilderen der treffendste tooneelen. SAMsóE , een Deensch
dichter , schreef, tegen het einde der
achttiende eeuw , een treurspel Dyveke,
hetwelk in Koppenhagen dikwijls ten tooneele werd gevoerd , en door MANTHEY in
het Duitsch overgebragt. Dezelfde stof is
door SCHEFER en TROMLITZ als roman be-

handeld. Ook de Deen J. c. HAucu doet
DYVEKE in zijnen historischen roman Wilhelm Zabern optreden , terwijl u. MARGGRAFF in zijn Tdubehen von Amsterdam , en
F. vort RIERHOFF in zijn Duveke daarvan
treurspelen hebben geleverd.
(E. MiNCII , Biographisch-historischen
Studiën).

E.
EB.ELING, (CHRISTOPH DANIEL), als
aardrijkskundige en door eene menigte
taalkundige werken roemrijk bekend, werd
in 1741 te Garmissen in het Hildesheimsche geboren , en studeerde in de godgeleerdheid te Gottingen. Hij werd ongemeen
bekwaam in de Oostersche talen , vooral
in het Arabisch, en was grondig ervaren
niet alleen in de Grieksche en Latijnsche
letterkunde , maar tevens in de heden
talen , inzonderheid in het En--dagsche
gelsch.. Hij gaf eene menigte vertalingen,
enz. in 't licht ; doch zijn hoofdwerk is
zijne Erdbeschreibung and Geschichte von
Nordamerika , 7 deelen , Hamburg 1 7 94-1816 , welke niet alleen in Europa , maar
meer nog in ,4merika, als een meesterstuk
wordt beschouwd. Hij werd door bijkans
alle geleerde maatschappijën van dat land
tot medelid verkozen , en het congres betuigde hem openlijk dank voor zijne den
staat bewezene dienst. De bibliotheek,
welke hij naliet, bevatte onder anderen
3900 boekdeelen , alleen op Amerika betrekking hebbende , die; na zijnen dood ,
(1817) door ISRAEL THOREDINO te Boston
in Amerika werden gekocht , en aan het
Harvard-Collegie aldaar geschonken. EBELING was veertig jaren professor in de
geschiedenis en het Grieksch aan liet
gymnasium te Hamburg. Zijne werkzaam beid was buitengemeen. Behalve de pligten
aan zijn hoogleeraarambt verbonden en
het schrijven van zijn hoofdwerk , was hij,
gedurende meer dan twintig jaren , be,vaarder van de openbare stads -bibliotheek,
waaruit hij de wanorde en verwarring verbande waarin zij vervallen was. Ook leverde hij belangrijke bijdragen in een
groot aantal tijdschriften. Hij was vriendelijk , minzaam , opgeruimd en gezellig
van aard ; en deze opgeruimdbeid en gelijkmoedigheid zijn des te opmerkelijker,
daar hij dertig jaren lang te kampen had
met eene hardhoorigheid , welke allengs
tot volslagene doofheid overging , zoodat
men hein , al gebruikte men ook eene
spreektrompet, niets kon doen verstaan.
(Conversations-Lexicon; Penny Cyclopaedia).
EBERIfARD met den baard , eerste her-

tog van Wurtemberg , werd in het jaar
1445 geboren. Zijn vader, graaf LUDWIG
den Ouden , ontviel hem vroegtijdig. Naauwelijks veertien jaren oud, en onder voogdij
staande van zijnen oom uLRZCH, verwijderde EBERHARD zich heimelijk uit Wurtemberg , en wist , door het volk ondersteund , zijnen oom te noodzaken hem de
regering over te laten. Zoodra hij zich
in het bezit van zijn graafschap zag, bekommerde hij zich verder niet over de
zaken , en liet liet bestuur aan anderen
over. De jagt, vechten , dansen en allerlei uitspattingen maakten zijne bezigheden uit. Doch eene bedevaart naar
Palestina bewerkte bij hem eene volkomene verandering in - zijn gedrag , terwijl
zijn huwelijk met de voortreffelijke prinses
BARBARA van lllantua veel bijdroeg, om
hem hierin te bevestigen. Nu was hij
rusteloos bezig , om het heil zijns volks
te bevorderen. Ofschoon hij naauwelijks
lezen en schrijven kon , liet bij door
geleerden, in wier omgang hij beha gen vond , vele werken der ouden in
het Duitsch overzetten , en teekende zelf
menig merkwaardig voorval op, dat hij
gelezen of gehoord had. Zijn volk was
hem zoo innig verknocht , dat bij met
regt voor keizer en vorsten mogt zeggen,
dat hij in het digtste woud , in den schoot
van elk zijner onderdanen veilig kon overnachten. « Wanneer de Vader in den He« mei stierf , » zeiden de Wurtembergers ,
« dan zou alleen vader EBERHARD hem
cc kunnen vergoeden. » Hij beminde den
vrede, doch schroomde geenszins den oorlog. Ook jegens den keizer vervulde hij
naauwgezet zijnen pligt , zoodat MAxIMILIAAN I hem , uit hoogachting en toegenegenheid , in 1495 tot hertog verhief.
Slechts korten tijd genoot de nieuwe hertog deze 'waardigheid ; bij stierf in Februarij 1496 kinderloos. Eenige jaren na
zijnen .dood verklaarde MAXIMILIAAN aan
zijn graf: « Hier ligt een vorst , verstan« dig en opregt als niemand in het rijk;
« zijn raad was mij menigmaal van nut. »
(PFISTER , EBERHARD IM BART

zog in Würtemberg).

, erster Her-

EDGEWORTH-- EDUARD.
EDGEWORTH, (RICHARD LOVELL) ,

een schrander werktuigkunde , doch beter
bekend als de vader en letterkundige medearbeider van zijne dochter MARIA EDGEWORTH , werd in 1744 te Bath geboren.
Hij stamde af van een Engelsch geslacht,
hetwelk zich onder de regering van koningin ELIZABETH in Ierland had nedergezet. Hij studeerde te Dublin en Oxford
in de regten. Een vermogend man zijnde ,
was hij niet genoodzaakt een beroep te
kiezen , maar vond behagen in het uitvinden en vervaardigen van allerlei werktuigen. Hij rigtte in Engeland den eersten
telegraaf op , welke diende om spoedig
tijdingen van den paarden -wedloop van
Newmarket naar Londen over te brengen.
In 1782 keerde EDGEWORTH naar Ierland
terug met het vaste besluit , om de overige dagen zijns levens toe te wijden aan
de verbetering zijner landgoederen , de
opvoeding zijner kinderen en de verlichting zijner landgenooten. Hij was lid van
het laatste Iersche Huis der gemeenten ,
en sprak en stemde tegen de Unie. Zijne
algemeen bekende welwillendheid en regtvaardigheid als overheidspersoon , wonnen
hem dermate de liefde en achting zijner
medeburgers , dat , in den opstand van
1798 , zijn huis te Edgeworth door de
oproerlingen van allen overlast bevrijd
bleef, schoon hij afwezig was. Hij over•
leed den 13 Junij 1817.
Mr. EDGEWORTII was viermaal gehuwd
geweest , en had bij iedere vrouw kinderen. Dit talrijk kroost en het groote ver
ouderdom , hetwelk tusschen het-schiln
jongste en oudste zijner kinderen meer
dan veertig jaren bedroeg , gaven hem de
beste gelegenheid , om opvoedkundige proeven te nemen , en haren uitslag naauwkeurig na te gaan. De uitkomst zijner opmerkingen dienaangaande werden in 1798
publiek gemaakt in zijne Practical education , eene verhandeling door Miss EDGEWORTH en hem zelven geschreven. Dit
werk trok de algemeene oplettendheid,
en bragt , met de geschriften van HANNAH
MORE en Mevr. BARBAULD , veel bij tot die
verbetering in de huisselijke opvoeding ,
die gedurende de laatste veertig jaren in
Engeland meer en meer heeft veld gewonnen. Mr. EDGEWORTII verklaarde zelf dat
hij niet vaardig stelde , en dit was waarschijnlijk oorzaak , dat hij liever gezamenlijk met zijne dochter schreef, dan eenig
werk van langen adem voor eigene rekefling te nemen. Onder de werken door
hem zelven uitgegeven vermelden wij Let-

ter to Lord CIIARLEMONT On the telegraph;
Essay on the construction of roads and
carriages. Ook vindt men eenige belang-
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rijke verhandelingen Van EDGEWORTII in de

Philosophical Transactions en andere wetenschappelijke tijdschriften , bijv. over
den telegraaf, de drukking der lucht , de
luchtbollen, ijzeren wegen , de zamenstelling van voertuigen en de beschrijving
eener fraaije spits, waarmede hij den toren zijner parochie-kerk heeft voorzien.
(Memoirs of R. L. EDGEWORTH , 1820).
EDRISI, (ABU ABDALLAH MODAMMED BEN MOHAMMED) , een der be-

roemdste Arabische aardrijkskundigen, ook
de Nubische aardrijksbeschrijver genoemd,
werd in 1099 te Septa (thans Ceuta) in
Afrika geboren. Hij vereenigde de kun
zijner landslieden met de weten -dighen
bloeide aan-schapendrEuoë,
het hof van ROGIER I , koning van Sicilië.
Voor dezen vorst maakte hij eene zilveren aardglobe , die 800 Marken woog ,
bij welke hij ter verklaring een groot
aardrijkskundig werk voegde, PVashat ul
muschtak, bevattende de beschrijving der
geheele wereld , in zoo verre die destijds
bekend was. Dit werk is voor de oude
aardrijkskunde zeer belangrijk , en door
JAUBERT in het Fransch overgebragt. Men
weet van EDRISI verder niets , dan dat hij
tusschen 117 —86 moet gestorven zijn.

(Conversations-Lexicon ; Dictionary of
Biography ; Woordenboek der Zan2enleving).
EDUARD III , koning van Engeland,
de oudste zoon van EDUARD II en ISABELLA
van Frankrijk , werd den 13 November
1312 te Windsor geboren. Hij noodzaakte
de Schotten EDUARD BALLIOL als hunnen
koning te erkennen , die hem als leenheer hulde deed. Hij won den slag van
Crécy , in 1346 , onder de regering van
PIIILIPPUS van Valois , koning van Frankr ijk, en dien van Poitiers , in 1356 , op
zijnen opvolger , koning JAN , die met een'
zijner zonen gevangen werd genomen.
Het gedrag van EDUARD jegens zijnen doorluchtigen gevangene was edelmoedig. Hij
verliet zijne tent , ging den Franschen
koning te gemoet , en behandelde hem
met de meeste beleefdheid, het voordeel
dat hij op dezen monarch had behaald,
niet aan zijn' moed en krijgsbeleid , maar
aan het wisselvallig lot des oorlogs toeschrijvende. In 1360 werd de Fransche
koning op zijn woord van eer in vrijheid
gesteld , en EDUARD het ongestoord genot
van al zijne bezittingen in Frankrijk beloofd. Koning JAN eindelijk overtuigd,
dat hij de gemaakte voorwaarden niet kon
nakomen , begaf zich weder in gevangenschap , en stierf den 8 April1364 te
Londen. Hij werd opgevolgd door zijnen
zoon KAREL V , die reeds het land , gedu.
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rende zijne afwezigheid , als stedehouder
had bestierd. EDUARD verklaarde nu Frankrijk op nieuw den oorlog , en voerde dien
zoo ongelukkig , dat bij van al zijne bezittingen aldaar slechts Guyenne en Benige
zeeplaatsen behield. De laatste jaren zijner
regering maakten in alle opzigten eene
droevige tegenstelling met haar schitterend
begin. EDUARD sleet de laatste veertien
dagen zijns levens op het buitengoed Shene,
thans Richmond , alleen vergezeld van
ALICE PERERS, hofdame zijner overledene
gemalin ; doch ook deze verliet hem op
den morgen van zijn overlijden ; niemand,
behalve een enkele priester , bevond zich
aan zijn sterfbed ; niemand anders was er
in zijn huis , toen hij den laatsten adem
uitblies. Deze gebeurtenis had plaats den
21 Junij 1377 , in het vijf en zestigste
jaar zijns ouderdoms en het een en vijftigste zijner regering Hij had door zijne
heersch- en oorlogszucht Engeland groote
rampen berokkend; doch ook den handel
en de industrie aangemoedigd , weshalve
vele lakenwevers uit de Nederlanden zich
in Engeland hadden gevestigd, die den
wol- en lakenhandel aldaar weden bloeijen.
Ook bragt EDUARD III het postwezen op
een' geregelden voet, en is de insteller
van de beroemde orde van den Kousenband.
(HENRY's Hist. of Great Britain ; RICHARD
BAKER , Chronyck van het leven en
bedrijf van al de koningen van Engelandt).
EDWARDS, (JONATHA,N), een bekwaam
Amerikaansch godgeleerde , werd den 5 October 1703 te East Windsor in Connecticut geboren. Hij was de eenige zoon
onder de elf kinderen van TIMOTHY EDWARDS,
predikant van East Windsor. Tot op den
ouderdom van dertien jaren werd JONATHAN te huis opgevoed. Toen hij nog slechts
zes jaren oud was , begon hij met de
oudere zusters van zijnen vader Latijn te
leeren. Hij maakte in zijne studiën de
gelukkigste vorderingen , en belde zeer
tot godsvrucht over. Hij zegt zelf in een
zijner werken , ten behoeve zijner kinderen
geschreven : « Nog een knaap zijnde , en
c voordat ik nog naar het collegie ging,
« voelde ik mij door eene leerrede mijns
« vaders bijzonder getroffen , en werd ang« stig bezorgd voor het behoud mijner
« ziele. Ik was overvloedig in het verrig« ten mijner godsdienstpligten. Ik bad hei« melijk vijf malen daags , en sleet veel
« tijd in godsdienstige gesprekken met andere knapen. Ik bouwde , met eenige
« mijner schoolmakkers , in een' afgelegen
« hoek , eene but als bidplaats. En daaren« boven had ik bijzondere geheime plaatsen

« voor mij zelven in de bosschen , sver« waarts ik mij alleen begaf ; ik was van
« tijd tot tijd zeer aangedaan. i Hij studeerde aan het Yale-collegie van Newhaven , en maakte snelle vorderingen. Gedurende eenige jaren was hij predikant te
Northampton, waar hij zijn gewigtig ambt
met groote naauwgezetheid waarnam. Op
den 22 Junij 1750 werd EDWARDS op eene
schandelijke wijze van zijn ambt ontzet.
Hij had zes jaren vroeger eenige invloed
leden zijner gemeente geërgerd, door-rijke
heftig uit te varen over sommige oneer
boeken , welke in de gemeente , en-bare
vooral onder de jonge lieden , in omloop
waren. Doch de oorzaak der eigenlijke
breuk tusschen hem en zijne kudde was
zijne weigering , om onbekeerde personen,
of (met andere woorden) personen die
konden noch wilden zeggen , dat zij in
waarheid het Christendom hadden omhelsd,
tot het heilige avondmaal toe te laten.
Zijn voorganger had zich nimmer hier
tegen verzet , en nu werd men op hem
vertoornd , en eischte zijne afzetting. Eene
commissie van tien naburige predikanten,
benoemd om den twist te beslechten , besliste met de meerderheid van eene stens
« dat bet raadzaam ware de herderlijke
« betrekking tusschen EDWARDS en zijne
« kudde onmiddellijk op te heffen , wan« neer de gemeente daarop bleef aandrin« gen. » Toen de leden daarover hunne
stem moesten uitbrengen, waren er twee
honderd voor en slechts twintig tegen.
EDWARDS , wien niets dierbaarder was
dan het verkondigen van Gods woord,
begaf zich als zendeling naar de Indianen van Stockbridge in Massachusetts ,
doch werd in 1757 , zonder daartoe eenig
aanzoek gedaan te hebben , verkozen tot
president van het Princeton-Collegie te
New Jersey. Hij overleed op den 22 Maart
van hetzelfde jaar aan de kinderpokken.
Zijn voornaamste werk , An Inquiry into
the notion of freedom of will wordt beschouwd als de beste verdediging der leer
dat den mensch geen vrije wil kan toegeschreven worden.
(DWIGHT's Life of JONATHAN EDWARDS).
,

EECKHOUT , (GERBRANT "VAN DEN) ,

welligt de beste leerling van REMBRANDT,
werd den 19 Augustus 1621 te Amsterdam
geboren. Zijn vader was een goudsmid,
die hem in de leer bestelde bij REMBRANDT,
wiens manier van teekenen , schilderen
en koloriet hij zoo gelukkig navolgde, dat
het zelfs moeijelijk is, om eenige zijner
stukken van die zijns grooten meesters te

onderscheiden. Hij hield zich hoofdzakelijk
bezig met het portret schilderen , waarin
hij boven al zijne tijdgenooten uitstak,

EFFEN —EGEDE.
hebbende het zeldzaam talent , om de
verschillende karakters op het gelaat uit
te drukken. Zijn meesterstuk was het
portret van zijn' eigen vader, over hetwelk zelfs REMBRANDT verbaasd stond. Hoe
veel voordeel het portret schilderen hem
ook aanbragt , schilderde hij echter bij
voorkeur historie-stukken. DESCAMPS roemt
inzonderheid zijn' JEZUS onder de schri figeleerden, en het kind JEZUS in de armen
van den ouden SIMEON . Zijne getrouwheid
in het volgen van REMBRANDT'S behandeling , deed hem ook in diens gebreken
vervallen , niet zelden tegen liet costume
zijner personaadjen zondigende. Zijne gronden zijn echter helderder dan die in de
stukken zijns meesters. EECKHOUT stierf
ongehuwd , den 22 September 1674 , in
den ouderdom van drie en vijftig jaren.
(HOUBRAKEN,

Leven der schilders).

EFFEN, (JUSTUS YAN) , de vormer

van den echten fraaijen Hollandschen schrijf
werd den 21 April 1684 te Utrecht-stijl,
geboren. Hij was de zoon eens gepensioneerden officiers , die hem tot de krijgsdienst had bestemd ; doch bij leide zich
in zijne geboortestad op de regtsgeleerdheid toe. Zijn vader hem ontvallende ,
zoodra hij zijne studiën had voltooid, moest
hij van nu af voor zijne moeder en eene
jongere zuster zorgen. Eenige personen ,
die in zijn lot belang stelden , hew erkten , dat hij tot opvoeder van den zoon
van den baron VAN WELDEKEN werd gekozen. Deze betrekking voorzag wel in zijne
behoeften , maar niet genoegzaam in die
zijner moeder en zuster , weshalve bij zijne
toevlugt nam tot de pen. Het eerste werk
dat hij uitgaf, Le Misanthrope, eene nabootsing in de Fransche taal van den
Engelschen Spectator, maakte veel opgang.
Vervolgens werkte hij met eenige zijner
vrienden aan het Journal littéraire , hetwelk door geleerdheid , gezonde oordeel kunde en onpartijdigheid uitmunt. In 1714
verzelde VAN EFFEN, als tweede gezant
secretaris , den heere VAN DUIVEN -schap VOORDE naar Engeland , om koning GEORGE
met zijne komst tot den troon geluk te wen.
schen. Hier kwam hem in handen SWIFT'S
Tale of the Tub , welk luimig voortbrengsel hij in het Fransch overbragt , onder
den naam van Conte du tonneau. Door
zijne groote bedrevenheid in de Fransche
taal , won hij de gunst der grooten , die
toen reeds deze taal als de algemeene
spraak der wereld begonnen te beschouwen. In 1719 verzelde hij den prins van
Hessen-Philipsthal naar Zweden , waar hij
door de regerende koningin met vele beleefdheden en blijken van achting werd
ontvangen. In 1727 ging hij als eerste
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gezantschaps -secretaris met den graaf vAr^
WELDEREN andermaal naar Engeland , en
werd aldaar door de Koninklijke Maat
Wetenschappen , waarvan hij-schapijvn
reeds vroeger lid was, met eersen gouden
eerepenning begiftigd. Na zijne terugkomst
gaf men hem den post van commies van
's lands magazijnen te 's Hertogenbosch,
Om echter geheel voor de letteren te
leven , droeg hij de werkzaamheden aan
deze betrekking verbonden , op aan eenen
onder-commies , zoodat dit ambt hem
weinig voordeel opleverde. VAN EFFEN,
in den volsten zin een man van smaak,
schreef nu den Hollandschen Spectator,
in eenen lossen , gemakkelijken , natuurlijken stijl , die den Engelschen Spectator
in vernuft en geest evenaart. De bevoegde
kunstregter SIMON STIJL aarzelt niet dit
werk voor klassiek te verklaren. VAN
EFFEN overleed den 18 September 1735 ,
in den ouderdom van slechts een en vijf
jaren. Hij was ongetwijfeld de beste-tig
prozaschrijver van zijnen tijd. Het leven
van VAN EFFEN iS door P. A. VERWER voor
den tweeden druk van den Spectator
(1756 , kl. 8vo.) geplaatst , weshalve wij
den lezer derwaarts verwijzen. Professor
VAN KAMPEN heeft van den Hollandschen Spectator eene keurige bloemlezing geleverd.
(VAN KAMPEN , Beknopte Gesch. der Ned.

lett. en wetens.)
de Apostel van Groenland, werd den 31 Januarij 1686 in Noorwegen geboren ; doch zijn vader was oor
EGEDE , (HAN$) ,

uit het Deensche kerspel Egede,-spronkelij
op het eiland Zeeland. Reeds op den
ouderdom van twee en twintig jaren als
prediker te Wogen in bet stift Drontheim
aangesteld , legde hij in 1717 zijn ambt
neder , en ging , ondersteund door een
klein vermogen , naar Bergen, om van
daar naar Groenland over te steken ; doch
eerst na verscheidene jaren en ongeloofelijke bemoeijingen , gelukte het hem , alle
zwarigheden te overwinnen , die hem tot
het volvoeren van zijn besluit in den weg
stonden. Eindelijk had hij de noodige
gelden (10,000 Daalders) bijeen verzameld , en zag zich benoemd tot zendeling
in Groenland, met eene jaarwedde van
300 Daalders. Met twee schepen , vergezeld van zijne vrouw , twee zoons en
46 personen , verliet hij den 12 Mei 1721
Bergen ; den 3 Jul ij landde hij bij de
Baals- rivier in Groenland, op 640 N. Br.
Zijn vriendelijk , zacht gelaat won hem
weldra bet vertrouwen der inboorlingen.
Na langdurige inspanning, bragt hij het
eindelijk zoo ver , dat hij in de landtaal
het Evangelie kon verkondigen. Moeijelijk

was het om den Groenlanders het Chris-
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EGIL—EGINHARD.

telijk geloof bevattelijk te maken ; alle

ments in het Groenlandsch, door zijn' vader

middelen werden daartoe aangewend ; zelfs
teekende zijn zoon onderscheidene Bijbel
vertoonde ze in de hut--schetafrln,
ten dezer ellendige stompzinnige schepsels, wekte hierdoor hunne nieuwsgierigheid
op , en verklaarde hun de beteekenis.
Onderscheidene onvoorziene rampen schenen het liefdewerk van den onvermoeiden
EGEDE te zullen verijdelen , onder anderen
de schrikkelijke verwoesting , welke de
kinderziekte onder de bevolking aanrigtte.
Door volharding echter kwam EGEDE , die
in zijne trouwe echtgenoote tot alle opoffering werd bemoedigd , de grootste zwarigheden te boven. Het Christendom won
op Groenland meer en meer veld ; ook de
handel , waarvan. het voortdurend bestaan
der zending afhing , breidde zich allengs
uit. Op kosten der Deensche regering
werden nog eenige zendelingen naar Groen
overgebragt. Na een verblijf van-land
vijftien jaren , en toen het zendelingswerk
op goede grondslagen was gevestigd , keerde
EGEDE eindelijk naar Denemarken terug,
waar hij in 1740 tot opperintendant der
Groenlandsche zending werd benoemd. Zoo
wel door raad en daad als door de oprigting van een seminarium voor Groenland
zendelingen en door zijne schriften -sche,
werkte hij onafgebroken voort , totdat hij
in November des jaars 1758 van dit wereldtooneel aftrad. Van zijne werken over
Groenland verdient Det garnle Grönlands
nye Perlustration eller Naturel-Historie vermelding. Van deze beschr ijving van Groenland bestaat eene Nederduitsche vertaling ,
in 1746 te Delft in 't licht verschenen.
Ook zijn Oinstaendelig Relation, angaende
den Grdnlandske Missions Begyndelse og
Fortsaettelse , verdient der vergetelheid
ontrukt te worden ; het werd in 1748 te
Hamburg in het Hoogduitsch vertaald , en

aangevangen , leverde eene Groenlandsche
Catechismus en een Groenlandsch•Deensch
kerkboek , vertaalde THOMAS à KEMPIS in
het Groenlandsch , en schreef insgelijks
een Groenlandsch-Deensch-Latijnsch Woordenboek en eene Groenlandsch-Deensch-

-

aan het publiek aangeboden. Zijne heldhaftige vrouw , GERTRUDE RAscu , stond
hem , tot aan haren dood (1731) in alle
gevaren en nooden kloekmoedig bij. Zijn
oudste zoon , PAUL EGEDE , geb. in Noorwegen en gest. te Koppenhagen in 1789 ,
was in Groenland de waardige medearbeider en opvolger zijns vaders. Nadat
PAUL EGEDE naar Denemarken was terug
werd hij professor in de theolo--gekrd,
gie , directeur van het weeshuis en mede
genootschap , en-lidvanhetzgs
na den dood zijns vaders opperintendant
der Groenlandsche zending en bisschop.
Hij vervolgde de berigten aangaande het
zendelingswerk in Groenland , en gaf in

! 789 een dagboek uit , onder den titel
van Efterretninger om Grónland , voltooide
in 1766 de overzetting des nieuwen testa-

Latijnsche spraakkunst. De zoon des laat
c. T. EGEDE , die als luitenant op,-sten,
eene ontdekkingsreize naar de Oostkust
van Groenland werd uitgezonden , en deze
kust heeft beschreven , is in 1804 als
scheepskapitein overleden.
(Woordenboek der zamenleving ; Dictionary of Biography ; ConversationsLexicon).
EGIL , of EIGILL , een IJslandsch krijgsman en scald of poëet der tiende eeuw.
Zijne dapperheid blonk vooral uit gedurende de invallen in Northumberland en
Schotland. Hij versloeg in een tweegevecht
den zoon van ERIC BLOD^EXE , koning van
Noorwegen , doch EGIL viel weldra den
vader in handen . ERIC veroordeelde hem
ter dood. De bard echter ontkwam dit
vonnis door het opzeggen van een lied,
waarin hij ERIC's lof bezong. Dit dicht
de Rantsoenpenning van het hoofd,-stuk,
geheeten , is in 't Latijn in 't licht verschenen. Ook bestaan er nog eenige brokstukken van EGIL'S andere dichtwerken.
(Dictionary of Biography).
EGINHARD , of EINHARD , vooral bekend als levensbeschrijver van KAREL den
Grooten , werd in het Odenwald geboren,

in het laatste jaar der regering van
,

PIPIJN of in het eerste van RAREL den
Grooten. Hij kwam vroegtijdig aan het
hof des keizers , en genoot aldaar het
onderwijs van ALCUINUS . Door talenten en
kundigheden verwierf hij zich 's keizers
gunst , die hem niet alleen tot zijn' geheimschrijver en opziener der openbare
aanbouwingen benoemde , maar hem tevens zijne dochter EMmA ten huwelijk gaf.
Onder de door hem voltooide werken behooren de brug te Blents , de keizerlijke
paleizen te Ingelheim en Aken , en de
hoofdkerk in de laatste stad. hij vergezelde den keizer op al zijne togten en
reizen. Na den dood van KAB EL den GrobLen , begaf hij zich met zijne gemalin naar
de eenzaam gelegene villa 1lluhlheim in
het Odenwald. Later bouwde hij aldaar
een Benedictijner klooster , Seligenstadt
geheeten , in het groot - hertogdom flessen,
waarin hij , met toestemming van EMMA,
die bij voortaan als zijne zuster beschouwde , als monnik werd opgenomen. Hij
overleed aldaar den 25 Julij 844 , en
werd naast zijne gemalin , die in 836 was
gestorven , ter aarde besteld. EGINUARD is

EGINTON—ELIOTT.

447

de oudste Duitsche geschiedschrijver. Zijne twee pieken ten toon gesteld. Men nam
Vita KAROLI MAGNI, zijne Annales regum ze toen weg , om ze bij de rompen in
Francorum PIPPINI , KAROLI MAGNI , LUDO- twee boden kisten ter aarde te bestellen.
wlci Pil , alsmede zijne Epistolae doen hem Dus eindigde , op den ouderdom van zes
als een verdienstelijk schrijver kennen. en veertig jaren , EGMOND , die van vege
(`VEINKEN'S , EGINHARDUS vindicatus) . zijne uitstekende krijgsbekwaamheden , de
EGINTON , (FRANCIS) , de hersteller gewigtige diensten aan zijn land bewezen
der glasschilderkunst in Engeland , werd en Bene opregte verknochtheid aan zijnen
in 1737 geboren , en overleed in 1805 vorst , een beter lot verdiende ; doch de
in Shropshire. Onder zijne talrijke wer- wreede PHILIPPUS schond , uit domme onken , allen uitmuntende door de heerlijkste verdraagzaan,heid , onophoudelijk de heiligkleuren en naauwkeurige teekening , ver- ste regten der menschheid.
dienen onderscheiding , de feestmaaltijd (Plutarque des Pays-Bas).
gegeven aan de' koningin van Scheba , naar ELIOTT , (GEORGE AUGUSTUS) , de
verdediger van Gibraltar , werd in 1718
HAMILTON ; de Opstanding , naar Sir JOSHUA
te Stobbs in Schotland geboren. Hij leerde
REYNOLDS ; CIIRISTUS het kruis dragende,
naar MORALES, en de ziel eens kinds voor de wiskunde en andere wetenschappen te
den troon Gods, naar PETERS. Edinburg , en ging vervolgens naar de
(Dictionary of Biography). hoogeschool te Leyden , waar hij in de
EGMOND , (LAMORAAL , graaf VAN) , oude letterkunde ongemeene vorderingen
een der eerste slagtoffers der Nederland- maakte. Ook sprak hij zeer gemakkelijk
sche vrijheid , werd in 1522 te Brussel en sierlijk Fransch en Duitscli. Zijne opgeboren. Hij was de zoon van JAN II leiding als krijgsman ontving bij aan de
graaf van Egmond en FRANCOISE VAN LUX- beroemde school te La Fère. In 1743
vergezelde hij GEORGE II naar Duitschland,
EMBURG. Na den dood zijns ouderen broeders , KAREL VAN EGMOND , werd hij prins toen deze MARIA THERESIA tegen Frankrijk
van Gaveren , heer van Purmerend en te hulp snelde. Hij onderscheidde zich te
onderscheidene plaatsen in Vlaanderen en Dellingen en bij andere ontmoetingen in
Bolland. Zijn huwelijk met de hertogin den zevenjarigen oorlog. Doch bij won
SABINE van Beijeren , verhoogde nog den zijne lauweren vooral te Gibraltar , waarglans zijner geboorte. In 1541 verzelde van hij in 1775 tot gouverneur was aanhij KAREL V op diens ongelukkigen togt gesteld. In Junij 1782 stond een leger
naar Afrika , en werd in 1546 te Utrecht van 30,000 man Franschen en Spanjaarden
door den keizer tot ridder van het gulden aan den voet dier rotsvesting ; tien wel
vlies verheven. Toen KAREL V in den jare beschermde zwemmende batterijën , niet
1555 de Nederlanden aan zijnen zoon PiII- 147 metalen en 250 ijzeren stukken geLIPPUS had afgestaan , bewees EGMOND dezen schut gewapend , zouden de beniagtiging
laatsten vorst als krijgsman de gewigtigste voltooijen. Zij naderden den 13 Septemdiensten. Den 10 Augustus 1557 , be- ber 17 82 de vesting ; doch ELIOTT besliste hij met zijne ruiterij de overwinning stookte de vijandelijke batterijën met meer
van den slag bij St. Quentin op de Fran- dan 4000 gloeijende kogels , waardoor
schen , en in de vlakte van Grevelingen , reeds des namiddags verscheidene batteoogstte hij het volgende jaar onverwelk- rijen in volle vlam geraakten. Twaalf
bare lauweren in. EGMOND werd voor kanonneerbooten, die onder kapitein CURden dappersten krijgsheld zijner eeuw ge- TIS uit de haven in zee staken , verhinhouden , en door zijne soldaten als aan- derden de vaartuigen der belegeraars te
gebeden. Toen koning PHILIPPUS de Neder- naderen , en den volgenden morgen waren
landen verliet , benoemde hij EGMOND tot de batterijën vernietigd. Nadat ELIOTT ook
landvoogd van Vlaanderen en Artois. Hier eenen aanval van de landzijde had afgebegint EGMONDS lot een' anderen keer te slagen , en de Spaansche vloot door eenen
nemen. Zijn misnoegen over de onder- hevigen storm groote schade had beko•
drukking der Spaansche dwingelandij en men , veranderde de belegering in eene
de inquisitie geenszins verbergende , had bloote insluiting , waaraan de vrede van
hij van den geveinsden monarch alles te Versailles , den 20 Januarij 1783 , een
duchten. En zoodra was ALBA niet in de einde maakte. De koning van Engeland
Nederlanden verschenen , of EGMOND werd zond EL1OTT de Bath-orde , en de bezetting
op Bene listige wijze gevangen genomen, van Gibraltar , die zulk eene groote vol
inquisitie ter dood veroor- harding had aan den dag gelegd , bekwam-endor
deeld. Den 6 Junij 1568 verloor hij , te een vaandel met het opschrift : Met ELIOTT
Brussel, met den graaf VAN IIOORNE , het roem en zegepraal! Na den vrede keerde
hoofd op het schavot. De beide hoofden ELIOTT naar Engeland terug , en werd
werden tot des namiddags drie ure op onder den titel van Lord IIEATHFIELD tot
,
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EISINGA—ELIZABETH.

benoemd. Hij stierf den 6 Julij 1790
te teken , werwaarts hij gereisd was , om
pair

de baden te gebruiken.
(Penny Cyclopaedia).
EISINGA , (ELIS E) , een schrander
Vriesch wis- en sterrekundige , werd den
21 Februarij 1744 te Dronrjp geboren.
Hij leefde als ambteloos burger te Franeker , en rigtte zijn huis in tot een allerkunstigst planetarium , waarvan professor
VAN SWINDEN in 1780 eene naauwkeurige
beschrijving gaf. Landgenoot en vreemdeling kwamen dit kunststuk bezigtigen en
bewonderen. Intusschen viel EISINGA geene
de minste onderscheiding ten deel ; zelfs
werd zijn aanbod , om een nog veel grooter en volkomener planetarium te ver
gewezen onder-vardigen, h
voorwendsel dat 's lands schatkist geene
uitgaven van dien aard gedoogde ; doch
veeleer waren kleinhartige karigheid en
onwil der toenmalige regering oorzaak dezer weigering. In 1825 werd echter het
planetarium met het huis van 's rijks wege
van den eigenaar gekocht , en deze levenslang met het toezigt over hetzelve
belast. EISINGA bereikte den hoogen ouderdom van tachtig jaren , zijnde den 27
Augustus 1828 overleden. Zijn lijk rust ,
volgens zijne begeerte , op het kerkhof te
Dronrjp.
VAN KAMPEN , Beknopte geschiedenis der
Nederlandsche letteren en Wetenschappen; Woordenboek der Zamenleving).
ELIZABETH , koningin van Engeland,
dochter van HENDRIK VIII en ANNA BoLEYN , werd geboren den 17 Sept. 1533,
in hetkelfde jaar als de Grondlegger der
Nederlandsche vrijheid , WILLEM I , prins
van Oranje. Hare moeder beval haar stervende Dr. PARKER aan , later aartsbisschop
van Canterbury , die haar in de Protestantsche godsdienst opvoedde , en haren
geest met de letterkunde der Ouden verrijkte. Onder de regering van MARIA was
zij aan de grootste gevaren bloot gesteld,
en volgde haar op in den jare 1558.
Hare regering was langdurig en roemrijk ;
de natie klom tot eenen hoogen trap van
bloei en welvaart ; hare vijanden werden
vernederd of bedwongen. Onder de grootste gebeurtenissen barer regering behoort
de vernieling der groote Spaansche onoverwinnelijke vloot , waartoe de Nederlanders roeniruchtig hebben medegewerkt.
Zij was tot groot genoegen der Protestanten
ten troon gestegen , doch gedroeg zich
echter zeer gematigd ten opzigte harer
Roomsch-Katholijke onderdanen. Zij wees
verscheidene huwelijks -voorslagen van de
hand , en wilde , zeide zij , dat men op
hare graftombe zou beitelen : « Hier ligt

«eene koningin, die als maagd leefde en
« stierf. » Echter moet men bekennen , dat
haar gedrag wel eens aanleiding heeft gegeven , om te betwijfelen of zij eene gegronde aanspraak op dezen titel mogt
maken. Bijkans alle schrijvers hebben
ELIZABETH als eene groote koningin beschouwd ; doch haar kleefden zwakheden
aan, welke haar karakter niet weinig ontluisterden. Zij nam toevlugt tot strenge
maatregelen , welke door de omstandigheden kunnen worden verschoond ; doch
de dood van de ongelukkige MARIA STUART,
koningin van Schotland , is eene vlek in
bare geschiedenis , welke door niets kan
worden uitgewischt. Men schrijft den roem
barer regering aan de groote talenten harer
staatsdienaren toe ; maar heeft zij dezelve
niet weten te kiezen , ten einde hare in
zigten te verwezenlijken ? Als geleerde
vrouw verdient zij insgelijks onderscheiding. Zij was gemeenzaam met het Grieksch
en Latijn ; uit het eerste vertaalde zij een
tooneelspel van EURIPIDES , eene zamenspraak van XENOPIION en twee redevoeringen van ISOCRATES ; uit het laatste , de
oorlog tegen JUGURTHA van SALUSTIUS , een
gedeelte van de kunst der poëzij van HoRATIUS , en de Vertroostingen der wijsbegeerte van BOËTHIUS. Ook schreef zij eene
Verklaring op PLATO , eenige weinige verzen en verscheidene gebeden , overdenkingen en verhandelingen. Zij eindigde
haar leven den 3 April 1603 , in den
ouderdom van 70 jaren , hebbende 44
jaren niet glans den koninklijken schepter
gezwaaid.
(English Translation in KENNET'S Collection. WALPOLE's Royal and Noble Authors. Gedenkschriften van het hof van
koningin ELIZABETH , door LUCY AIKIN)
ELIZAB ETH , keizerin van Rusland, de
dochter van PETER den Grooten en CATHAR1NA I , werd in het jaar 1709 geboren.
Na den dood van haren neef PETER II,
in 1730 , spoorde men haar aan , om
hare regten op de kroon te doen gelden;
doch zij weigerde zulks uit onverschilligheid of bloohartigheid , en hare nicht
ANNA , hertogin van Koerland , besteeg den
troon. Toen deze in 1740 was overleden ,
werd IWAN , een kind van twee maanden ,
zoon van den hertog van Brunswijk en van
ANNA , nicht der overledene keizerin , tot
troonsopvolger uitgeroepen. Weldra echter brak er Bene zamenzwering uit ter
gunste van ELIZABETH , die door den heerschzuchtigen LESTOCQ , (een' wondarts) , met
moeite werd bewogen , den ontworpen
aanslag goed te keuren. In den nacht
van den 5 op den 6 December 1741 , werden de regentes ANNA en haar echtgenoot

1~:LLW00D— ELZEVIER.
in hechtenis genomen , en eindelijk naar
het eiland Cholrnagory in de Dwina aan
de Witte Zee verbannen. De jonge IWAN
werd te Schlusselburg in Benen akeligen
kerker opgesloten. De aanhangelingen van
ANNA , namelijk MUNNICH , OSTERMANN en

werden ter dood veroordeeld,
op het schavot gebragt , en eerst op het
GOLOWKIN ,

oogenblik , toen zij nedergeknield lagen ,
om den doodelijken slag te ontvangen ,
door ELIZABETH begenadigd ,,en naar Siberië verbannen. Des morgens ten acht ure
was de nachtelijke omwenteling voltrok
huldigden al de-ken,dsamig
troepen met geestdrift de keizerin. ELIZABETII nam ijverig deel aan den Oosten
successie - oorlog , zond troepen-rijkschen
ter ondersteuning van MAC.IA THERESIA , en
nam later deel aan den vrede van Aken
in 1748. Gedurende den zevenjarigen oor
trok zij partij tegen FREDERIK den-log,
Grooten uit weerwraak , zoo men wil , over
eenige schampere aanmerkingen , welke
deze zich omtrent haar had veroorloofd.
Het Russische leger viel in Pruissen , won
den bloediger slag van Kunnersdor f , trok
over den Oder, kwam binnen Berlijn , en
bragt FREDERIK op den rand des verderfs.
Doch de ziekte en dood van ELIZABETH
maakten aan dezen onspoed een einde. Zij
stierf den 5 Januarij 1762 , opgevolgd
wordende door den hertog an HolsteinGottorp , zoon harer zuster ANNA PETItOWNA,
hertogin van Holstein , onder den naam
van PETER III,
De regering van ELIZABETH was grootendeels in handen van gunstelingen , die
elkander op,*olgden. Do keizerin zelve was
zachtmoedig, zelfs beminnelijk, doch vadzig
en zinnelijk. Zij was afkeerig van de
doodstraf , doch vele personen werden,
op aanstoken harer gunstelingen, tot den
knoet of tot verbanning naar Siberië ver
Na haren dood vond neen in-ordel.
hare garde-robe 30,000 kleedingstukken.
Zij was nimmer gehuwd , doch liet ver
kinderen na.
-scheidn

(Penny ('yelopaedia ; Conversations=
Lexicon).
ELLWOOD , (THOMAS) , een beroemd
kwaker , werd in 1639 te Crowell, in jet
graafschap Oxford , geboren. hij was een
onvermoeid twistschrijver , en had zware
vervolgingen te verduren. Gedurende cenigen tijd was hij amanuensis van MILTON,
en hieraan heeft men MILTON'S Paradise
regained te danken. « Gij hebt, zoo veel
• gezegd van het Verloren Paradijs (Para« dice lost) , doch wat weet gij te zeggen
« van het Herwonnen Paradijs (Paradise
regained) ' voerde ELLW OOD hem eenmaal
te gemoet. Deze wenk ging voor den ont-
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sterfelijken bard niet verloren . ELLWOOD
stierf in '1714 , schreef zijn eigen leven ,
een heldendicht op DAVID , eene gewijde
geschiedenis , eene verhandeling tegen het
tiendregt , en nog verscheidene kleinere
werken.

(Dictionary of Biography).

ELMACINUS , 0f ELMAKIN, (GEORGE),

een Oostersch geschiedschrijver , die voor
een' Christen wordt gehouden , werd in
1223 geboren , en volgde zijnen vader op
als geheimschrijver van den sultan van
Egypte. Hij stierf in 1273 . ELMACINU S is
de schrijver eener Arabische kronijk , beginnende met de schepping der wereld en
loopende tot het jaar 1118 onzer jaartelling. De Leydsche hoogleeraar ERPENIUS

heeft dit belangrijk werk in het Latijn
overgebragt.
(Dictionary of Biography) .

ELZEVIER , de naam van een zeer be

roemd Amsterdamsch en Leydsch boek.
drukkersgeslacht, hetwelk in de gansche
zeventiende eeuw bloeide, en vele fraaije
uitgaven van de beste schrijvers der oud
licht deed verschijnen. liet eer--heidn't
ste spoor van den naam van ELZEVIER vindt
men in Bene uitgave van EUTROPIUS , in
1592 , door LODEWIJK ELZEVIER te Leyden
gedrukt, waar hij in 1617 nog leefde. Hij
was de eerste die de V van de U onder
. LODEW IJK had twee zonen , MAT--scheid
l UECS , geb. 1565 , en JEGEDIUS , die in
1599 als boekhandelaar in den Haag voorkomt . MATTHEUS stierf den 6 December
1640 te Leyden , en liet vier zonen na ,
ISAAK , ATIRAIIAM , HONAVENTisA en JACOB,
ISAAK drukte sedert 161 7 te Leyden , en

stierf in 1628 ; ABRAII,M , geboren in 1592,
drukte insgelijks sedert 162 aanvankelijk
te Leyden alleen , vervolgens , met zijnen
broeder BONAVENTURt, de kleine uitgaven in
12 en 16 , die om bare sierlijkheid els
naauwkeurigheid nog tegenwoordig op prijs
worden gesteld ; hij stierf den 1 * Augusttls 1652 . BONAVENTU iA E, , die men eerst
in 1608 vermeld vindt , was van 1618
met zijnen vader en sedert 1622 met zij Den bi oeder ABRAHAM in compagnieschap ;
hij stierf te Leyden in 1652 , kort na zijren broeder ABRAHAM . JACOp E. vindt men
als boekhandelaar in den Haag vermeld.
De zoon van ABRAHAM , JOHANNES ELZEVIER,
geboren in 1622 , was niet DANIEL E. drukker van de hoogoschool Ie Leyden ; hij
werkte sedert 1655 alleen , en overleed
den 8 Junij 1660. PETRy$ ELzEVIER was
tot het jaar 1672 drukker te Utrecht. De
zoon van ISAAK, LODEWIJK E. , rigtte in

1640 te Amsterdam eene eigene drukkerij
op , verbond zich in 1655 met DANIEL E
en stierf in 1662. DANIEL E. , zootl vA^1
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geboren in '1617 , was een
der werkzaamste leden van dit geslacht.
Jij drukte van 1652 tot 1654 met JOHANNES te Leyden, vervolgens tot 1662 met
LODEWIJK , en daarna alleen. In 1680 trad
hij in verbinding met ABRAHAM WOLFGANG ,
en stierf kort daarop , den 13 September
deszelfden jaars. Zijne weduwe , ANNA
BAERNJEY , zette de zaak tot 1681 voort,
waarna zijne fonds-artikelen , en welligt
ook de drukkerij , in handen kwamen van
ADRIAAN MOETJENS in den Haag. De ELZEvIEns overtroffen al hunne voorgangers in
de keus der werken , die zij ter perse
legden , en in de sierlijkheid van letterdruk. Hunne uitgaven van VIRGILIUS, TERENTIUS , de Psalmen en anderen , met roode
letteren versierd , zijn meesterstukken van
typographie. Men wil , dat de ELZEVIERS
het meerendeel hunner drukproeven door 1
vrouwen lieten verbeteren , in de vooronderstelling , dat dezen zich nimmer eene
eigenmagtige verandering in den tekst
zouden veroorloven. Het gewone kenmerk
der ELZEVIER - uitgaven is Apud Elzevirios,
of Ex o ficina Elzeviriorum of Elzeviriana:
de namen der verschillende takken der
familie worden zelden op het titelblad aan
wil , dat de naam ELZEVIER-getrofn.M
elzenvuur en bij uitbreiding zoo veel als
houtvuur aanduidt , waarom men op som
titelbladen hunner uitgevene werken-nige
Benen houtstapel als vignet of devies aantreft. De ELZEVIERS hebben onderscheidene
catalogussen hunner fondsen vervaardigd;
doch de geleerde ADRY heeft van alle uit
ELZEVIERS een' beredeneerden-gavendr
catalogus zamengesteld , in drie deden
8vo. , welke nog slechts in handschrift
bestaat ; echter heeft men van ADRY Nolice sur "les imprimeurs de la famille des
Elzevires. In de Mélanges lirés d'une petite
bibliothèque van NODIER , vindt men eene
verhandeling , getiteld : Théorie des ' éditions Elzeviriennes , Paris 1829. Nog tegen
maakt men in Frankrijk veel werk-ivordg
van de klassieken der ELZEVIERS.
(Essai bibliographique sur les éditions
des ELZEVIRS , précédé d'une notice sur
ces imprimeurs célèbres , 8vo. , Paris,
DIDOT 182e) .
EMERSON , (WIL LIAM) , een beroemd
Engelsch wiskundige , werd in 1701 te
Hurworth , drie mijlen van Darlington,
geboren, en overleed aldaar den 20 Mei
1782. Zijn vader , DUDLEY EMERSON , was
een schoolmeester , tamelijk in de wis
ervaren. Deze omstandigheid gaf-kunde
WILLIAM aanleiding om zich in deze wetenschap te oefenen. Van een' jong geestelijke , - die bij zijn' vader inwoonde,
`leerde -hij Grieksch en Latijn , in welke

BO1 AVERTURA ,

talen hij zeer bedreven werd. Na den dood
zijns vaders beproefde EMERSON de school
voort te zetten ; doch hij zag hiervan weldra af , en leefde van een zeer beperkt
inkomen , voortspruitende uit de nalaten
zijner ouders. Hij wijdde zich nu-schap
geheel aan de wis- en werktuigkunde toe,
en schreef eene reeks van werken, welke,
behalve die van SIMPSON , langen tijd als
de beste en naauwkeurigste wiskundige
geschriften in de Engelsche taal zijn beschouwd geworden. Ook leverde hij vele
gewigtige bijdragen in de wiskundige maandwerken van zijnen tijd , schoon meestal
onder zonderlinge namen , zoo als MENOBES ; PHILOFLUENTIMECANALGEGEOMASTROLON -

, enz.
Al zijne werken zijn te Londen uitgegeven. Het was zijne standvastige gewoonte,
om naar de stad te wandelen , en zich in
eene onaanzienlijke woning op te sluiten,
ten einde zich aldaar ongestoord bezig te
houden met de correctie der opvolgende
bladen zijner werken , hetgeen hij deed
met eene zorgvuldigheid , welke welligt
door niemand is geëvenaard. Zeker is het,
dat van alle wiskundige werken, welke
ooit zijn uitgegeven, in die van EMERSON
de minste misstellingen zijn ingeslopen.
EMERSON was gehuwd , doch had geene
kinderen. Ilij was een lief hebber van
visschen , zoo zelfs , dat bij dikwijls tot
den middel in het water stond, wanneer
hij dacht daardoor eene gunstiger standplaats te hebben. Hij vervaardigde onder
werktuigen , welke hij in zijne-scheidn
werken heeft beschreven. Ook had bij
eene diepe kennis van de toonladders , zoo
van die der ouden als der nieuweren ,
schoon bij zelf geen groot toonkunstenaar
was. Hij was zeer bekwaam - in bet herstellen van klokken en muzijk-instrumenten en in het klavierstemmen. De lijst
zijner wis- en • werktuigkundige werken
vindt men in de
(Penny Cyclopaedia).
Go

EMMIUS , (UBBO) , de eenige klassieke
geschiedschrijver van Vriesland , werd in
1547 in het dorp Gretha of Grietzyl, in
Oost-Vriesland geboren ; zijn vader was
Luthersch predikant aldaar , en bestemde
hem insgelijks voor den geestelijken stand.
EMMIUS studeerde te Embden , Bremen , Rostock , en eindelijk te Geneve , waar hij de
vriendschap won van BEZA. Naar zijn vaderland teruggekeerd , werd hij rector van
de Latijnscbe school te Norden. Theologische geschillen deden hem in 1587 dezen
post nederleggen. De regering van het
stedeken Leer lokte den bekwamen man
derwaarts ; maar in 1594 opende zich
voor hem een belangrijker werkkring ,
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wordende tot leeraar in de geschiedenis

mentarius ; De Agro Frisiae inter Amasum

en de Grieksche taal aan het Collegie van
Groningen benoemd , en toen hetzelve in
1614 tot eene hoogeschool werd verheven , ontving hij den last , om voor de
verschillende faculteiten de bekwaamste
professoren aan te wijzen. EMMIUS beantwoordde volkomen aan dit vertrouwen.
Ook was hij de ontwerper van het organiek reglement dezer hoogeschool , welke
altijd met roem hare plaats onder de geleerde instellingen van ons vaderland heeft
gehandhaafd. De leerstoel voor de geschiedenis en Grieksche taal door EMMIUS vervuld , trok vele leerlingen , uit welke
onderscheidene verdienstelijke mannen zijn
voortgekomen. Bij zijne uitgebreide geleerdheid voegde EMMIUS eene groote ne
Graaf WILLEM LODEWIJK van Nas--derigh.
sau, stadhouder van Vriesland en Groningen,
wiens leven hij heeft beschreven, droeg
dezen verdienstelijken man de grootste
genegenheid toe. De vier laatste jaren
zijns levens werd hij door ouderdom en
zwakheid verhinderd zijne collegiën te geven , doch intusschen hield hij zich nog
altijd met belangrijken letterarbeid bezig.
Hij stierf den 9 December 1626. De
doorluchtigste vreemdelingen , zoo als sCALIGER , TIUANUS , CHYTRAEUS en andere mannen , met welke hij briefwisseling had
gehouden , achtten hem niet minder dan
zijne landgenooten DousA , IIEINSIUS , sCRIVERlus , enz. Onder de geschiedkundige
werken van EMMIUS verdient in de eerste
plaats genoemd te worden zijne Veins
Graecia illustrata in drie deelen. Het eerste deel bevat eene beschrijving van oud
Griekenland en de eilanden ; het tweede
eene geschiedenis van dat land ; en het
derde , het belangrijkste en meest uitgewerkte , beschrijft de staatsinrigtingen,
zeden en gebruiken der onderscheidene
Grieksche staten , namelijk van Athene ,
Sparta , Crete , Argos , Theben , Corinthe,
Syracuse , Corcyra , Samos , Chios , Rhodus , Achaie , 'Etolië , Massilia in Gallië,
Locri in Italië en Lycia in Azië. De schrijver geeft tevens eene korte schets der
Carthaagsche republiek. Het aanhangsel
bevat een tafereel van den ondergang en
val der drie bovengenoemde staten Athene,
Carthago en Sparta. En1Mius geeft eene
lange lijst van de oude bronnen waaruit
hij geput heeft. Dit werk is nog heden
van gewigt , en was zulks inzonderheid in
vroeger tijd , toen goede werken over de
oude letterkunde zeldzamer waren dan tegenwoordig. De andere werken van EMMIUs
zijn : Opus chronologicum ; Rerun Frisicarum Historia , à geniis origine usque ad
ann. 1565 ; De Frisiorum Republica cons-

ei Lavicum (lumina ; Historia nostri temporis. « Al deze werken doen hem ken« nen als een' oordeelkundig man , voor
« wiens helderen blik de oude fabelhelden
« van welke volks eigenliefde droomde, en
« die naauwelijks in het gebied der poëzy
« te huis behooren, als schimmen verdwij« nen. a Ten tijde van zijn overlijden
was hij bezig aan het schrijven eener gegeschiedenis van PuILiPPLS van Macedonië,
den vader van ALEXANDER den Grooten,
als eene waarschuwing voor het gemeenebest der Vereenigde Gewesten tegen do
oogmerken en kuiperijën hunner vijanden.
EMMIUS was tot het vijftiende jaar van Px-=
LIPPUS regering gevorderd , toen de dood
hem overviel.
(VAN KAMPEN , Beknopte gesch. der Nederl. lett. en wetens. ; Elogium uBSOras EMMII , Historiarum et Graecae
linguae in Academia Groningensi Professoris ejusque Rectoris primi , Gro.
ningae, 1628) .
EMPEDOCLES , een Pythagorisch wijsgeer , werd geboren in .dgrigentum op
Sicilië, en bloeide omtrent het jaar 450
V. C. Hij was niet alleen beroemd als
wijsgeer , maar tevens als natuur- cri geneeskundige , als dichter en staatsman.
Men wil , dat hij zich in den krater van
den Etna hebbe geworpen ; doch wij houden dit verhaal even fabelachtig als de
vertelling , dat hij door eene wolk zou
opgenomen zijn geworden.
(STURZ , EMPEDOCLES Agrigent, Lpz. 1805) .
ENGELBERTS , (ENGELBERTUS MAR-'
TINUS) , een verdienstelijk godgeleerde en

oudheidkundige , bloeide in de laatste helft
der achttiende eeuw. Hij was predikant
te Hoorn, en schreef de Aloude staat en
geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden,
in vier deelen , versierd met onderscheidene platen , van welke hij er eenige keurig heeft geteekend, want hij zelf was eert
niet ongelukkig beoefenaar der teeken- en
schilderkunst. Dit werk loopt alleen over
de Batavieren, en getuigt van zijne ongemeenc kunde in de vroegste geschiedenis.
sen oozes vaderlands. Zijne Bespiegelingen
over de vier getjjden des jaars, alsmede
zijne Verdediging van de eer der Holland.
sche Natie doen hem als een verdienstelijk
prozaschrijver kennen.
(VAN KAMPEN , Beknopte gesch der Nederl.
lett. en wetens. ; Woordenboek der
Zamenleving).
ENGRIEN , (LOUIS ANTOINE BENRI

Hertog VAN) , werd den
Z Augustus 1772 te Chantilly geboren. Hij
was de zoon van den hertog Ymi BOURBON
en kleinzoon van den prins VAN CoriDg ,
29
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zijnde een zijtak van het destijds regerende
koninklijke huis van Frankr ijk. Toen dit
rijk meer en meer in gisting geraakte ,
ondernam hij eene reis, en bezocht onderscheidene landen van Europa. Nadat de
Fransche omwenteling was uitgebroken ,
diende hij onder zijn' grootvader , den
prins VAN CONDÉ , in het corps Fransche
uitgewekenen aan den Rijn. Bij den vrede
van Luneville met Oostenr ijk , in 1801 ,
werd dit corps ontbonden. Uit genegenheid voor de prinses CHARLOTTE VAN ROIIANROCHEFORT ging hij in 1804 naar Ettenheim
in Baden , trad heimelijk met haar in den
echt , en leefde aldaar buiten eenige betrekking. Omstreeks dezen tijd stond Bo- NAPARTE aan allerhande aanslagen bloot,
waaraan echter de hertog VAN ENGHIEN geen
deel nam , ofschoon hij misschien van alles
niet geheel onkundig was. BONAPARTE meen
zich van den hertog te moeten-denu
meester maken , uit wiens papieren hij
meerder licht hoopte te krijgen. Te ver
werd ENGHIEN gewaarschuwd op zijne-gefs
veiligheid bedacht te zijn ; hij bleef rustig
te Ettenheim. Nadat de generaal ORDENER
den 14 Maart door gendarmen de ligging
van het huis van den hertog had laten
bespieden , liet hij hetzelve in den volgenden nacht door drie of vier honderd man
omringen , en den hertog , die zich te
vergeefs tegen de overmagt zocht te verdedigen , met zijn gevolg en zijne dienaren , gevangen nemen , en naar Straatsburg voeren. Dit alles geschiedde met zoo
veel spoed , dat men den gevangene zelfs
niet toestond , om zich geheel aan te kleeden. Den 18 werd hij raar Parijs opgezonden , en tegen den avond van den 20
kwam hij voor de poorten der hoofdstad
aan. Men kreeg bevel den hertog naar
Vincennes te voeren , waar hij , volgens
een consulair besluit , voor eenen krijgsraad zou worden gebragt. Uitgeput van
honger en vermoeijenis , was de hertog
naauwelijks ingeslapen , toen men hem ,
des nachts om elf uur , wekte , en voor
eenen krijgsraad van acht officieren stelde.
De generaal RULLIN was voorzitter , en
SAVARY, de namalige hertog van Rovigo ,
voerde het bevel over de gendarmen , die
den gevangene bewaakten. Aanvankelijk
was de raad besluiteloos , doch sprak des
morgens ten vier ure het doodvonnis over
den hertog uit , wijl ENGHIEN niet ontkende, de wapenen tegen Frankr ij k te
hebben gedragen en maandelijks 150 guin
jes van Engeland had ontvangen. Intusschen scheen de president IJULLIN niet
ongenegen , om, op verzoek van ENGHIEN,
den eersten Consul te berigten , dat de
hertog een afzonderlijk gehoor van hem

begeerde. Doch SAVARY , die achter den
president stond , verklaarde dat de krijgsraad niets meer te verrigten had. Naauwelijks een half uur later liet SAVARY , in
de gracht van het slot , het vonnis door
keur-gendarmen voltrekken. Met de grootste bedaardheid stelde zich ENGHIEN tegenover zijne moordenaren , en viel met de
woorden : « Welaan , vrienden ! » Na de
herstelling van het koningschap werden de
beenderen des hertogs opgezocht en in de
kapel van het slot te Vincennes bijgezet ;
ook is hem aldaar een gedenkteeken opgerigt. SAVARY schijnt de volvoering van
het vonnis te hebben verhaast , nneenende
daarmede den eersten consul te believen ;
ook heeft NAPOLEON , in zijne laatste dagen
op St. Helena , de verantwoordelijkheid
dezer daad niet van zich afgeweerd.
(SAVARY ,

Sur la catastrophe de M. le
Le consulat et l'empire ; Testament de NA-

duC D'ENGHIEN ; TIIIBAUDEAU ,
POLEON).

een der oudste
Latijnsche dichters , de eigenlijke schepper
van bet Romeinsche heldendicht , weird
te Rudicc, thans Ruge, in Calabrië • in
het jaar 239 v. C. , twee jaren na het
eindigen van den eersten Punischen oorlog , geboren. Hij was Griek van geboorte,
en een der vele voorbeelden , hoeveel de
Romeinsche letterkunde aan vreemde talenten was verschuldigd. De geschiedenis
meldt ons niet zijnen oorspronkelijken
Griekschen naam , want die van ENNIUS
is blijkbaar gelatiniseerd , c-u waarschijnlijk
door hem aangenomen , toen hij het Romeinsche burgerregt verkreeg. Wij weten
weinig van zijn vroeger leven. Hij trad
in Romeinsche krijgsdienst , en bevond
zich in het jaar 204 als honderdman op
het eiland Sardinië , var. waar hij met
CATO den Censor in Rome kwam , zijne
woonplaats op den Aventijnschen berg vestigende. Hij werd door dezen doorluchtigen Romein , wien hij het Grieksch onderwees , beschermd , alsmede door sciPio
AFRICANUS en andere voorname mannen.
Hij stierf in het jaar 169 v. c. Van zijne
Romeinsche jaarboeken in verzen , zijne
treurspelen en andere dichtstukken , zijn
slechts fragmenten overgebleven. VIRGILIUS
bootste hem somtijds na , hetgeen bij het
opkrabben noemde van paarlen uit den
mesthoop van ENNIUS.
(Hocu , De Ennianorum annalium fragmentis BOTSTE , Poetae lat. seenici).
EPAMINONDAS , de grootste veldheer
en staatsman der Thebanen , bloeide 390
jaren vóór onze gewone tijdrekening.
NEPOS zegt omtrent hem , dat Thebe vóór
de geboorte van EPAMINONDAS en na zijnen
ENNIVS , (OUJNTUS) ,

;

ÉPME.

dood altijd aan vreemden is onderworpen
geweest , en dat, terwijl hij aan het hoofd
der zaken stond , Thebe als liet hoofd van
Griekenland moet aangemerkt worden. In
den strijd tegen Sparta , beslisten zijn
krijgsbeleid en moed steeds de overwin
Toen de Thebaansche krijgsbevel -nig.
aarzelden slag te leveren aan de-hebrs
Spartanen , die nog niemand met eene
mindere magt hadden durven aantasten ,
wist EPAMINONDAS hen te bewegen , dit
voorbeeld te geven. De zegepraal bij
Leuctra vernederde de trotsche en krijgshaftige Spartanen. Na nog onderscheidene
roemrijke daden , boette EPAMINONDAS de
overwinning bij Mantinea met zijn leven.
Door een' pijl doodelijk getroffen, rukte
hij dien uit de wonde , zoodra men hem
kwam berigten dat de vijand geslagen
was , zeggende : « Ik heb lang genoeg
geleefd , want ik sterf onverwonnen.'
Kinderloos zijnde , noemde hij de overwinningen van Leuctra en Manlinea zijne
dochters. De Thébanen vereerden zijne
nagedachtenis met een ijzeren standbeeld.
CICERO beschouwde hem als den grootsten
man, dien Griekenland ooit heeft opgeleverd.
XENOPHON , Hellen. ; PLOTAHcHUS, in het
leven van PELOPIDAS, AGIS, enz.
EPÉE, (CHARLES MICHEL DE L') ,

vermaard als een schrander en onbaatzuchtig onderwijzer van doofstommen, werd
den 25 November 1712 te Versailles geboren. Zijn vader , architect van den
koning , stond bekend als een bekwaam
en regtschapen man. De jeugdige DE
L'ÉPÉE werd opgevoed voor den geestelijken stand, welke zoo geheel met zijne geaardheid strookte. Echter maakte men
zwarigheid hem tot het priesterschap toe
te laten, wijl hij weigerde het geloof-formulier te onderteekenen , en tot de gevoelens van JANSENIUS scheen over te hellen.
Nu legde DE L'É['ÉE zich toe op de regtsgeleerdheid ; doch de bisschop van Troyes,
een neef van BOSSUET , plaatste hem eindelijk in zijn bisdom , gaf hem de wijding , en bezorgde hem een kanonikaat.
Eene toevallige omstandigheid gaf aanleiding , dat DE L'ÉPÉE zich aan het onderwijs
van doofstommen toewijdde. Op zekeren
dag uit ambtspligt eene aanzienlijke familie
moetende bezoeken , vond hij aldaar twee
jeugdige meisjes aan Benig handwerk bezig ; bij sprak haar aan , doch bekwam
geen antwoord. De moeder hierop in liet
vertrek komende , verhaalde hem , niet
tranen in de oogen , dat zij doof en stom
waren. Een geestelijke , vANIN geheeten ,
had beproefd , om door middel van teekeningen , deze ongelukkige meisjes eenig-
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zins te ontwikkelen ; doch de dood had
hem weggerukt, en niemand zich verder
opgedaan , om dit onderwijs te vervolgerg.
« Vreezende , ' zegt de abt Dc L'EPÉE ,
« dat deze beide kinderen zonder eenige
« godsdienstige kennis zouden opgroeijen
« en sterven , indien ik niet beproefde
« haar eenig onderwijs mede te deelen ,
« voelde ik innig medelijden met de on« gelukkigen , en zeide tot de moeder ,
« dat zij haar dagelijks aan mijn huis kon
« zenden , en ik voor haar zou doen al
« wat in mijn vermogen was. ' Dit geschiedde , en werd met den besten uitslag
bekroond.
De abt DE L'ÉPÉE op het werk van
BONET opmerkzaam geworden , bood iemand
hem daarvan een exemplaar te koop aan.
Aanvankelijk weigerde bij zulks , omdat
hij het Spaansch niet verstond ; doch toen
hij het boek opensloeg en daarin BONET'S
hand-alphabet aantrof , kocht bij het terstond , en leerde het Spaansch, ten einde
het werk te kunnen beoefenen. De abt
DE L'ÉPÉE legde zich nu geheel op het
onderwijzen van doofstommen toe , en.
bragt zijne leerwijze tot eene hooge mate
van volkomenheid. Het was hem een
waar genot , ongelukkige wezens , van alle
maatschappelijke genoegens en voordeelen
verstoken , tot nuttige leden der men,.
schelijke zamenleving te vormen. Zijne
onbaatzuchtigheid kende geene palen. Zoe
gebeurde het , dat men op zekeren avond
in de straten van Parijs een' doofstomme
vond ronddwalen ; men bragt hem bij den
abt DE L'ÉPÉE , die niet aarzelde hem in
zijn instituut op te nemen en vaderlijk te
behandelen. Schoons de jongeling in lompen was gewikkeld , ontdekte onze menschenvriend , uit zijne houding en manie
spoedig, dat deze knaap tot eenen-ren,
aanzienlijken stand behoorde. Zoodra hij
zijnen nieuwen kweekeling eeriigzins had
ontwikkeld , gaf deze hem door teekenen
te verstaan , dat hij uit eene andere stad
naar Parijs was gebragt , maar zijn' naam
en dien zijuer geboorteplaats niet wist op
te geven. De abt nam nu het besluit ,
om met den ongelukkigen jongeling , dien
hij THEODORE noemde , eene reis te doen,
ten einde den geheimzinnigen sluijer op
te lipten. Na onderscheidene plaatsen
bezocht te hebben , kwam men eindelijk
te Toulouse; THEODORE herkende zijne geboorteplaats , en bleef, onder de hevigste
aandoeningen , voor het huis van den
graaf DE SOLAR , zijne ouderlijke woning,
staan. Bij nader onderzoek bleek het ,
dat de graaf was gestorven en THEODORE,
schoon de eenige erfgenaam, aan het mede
Parijzenaren was prijs gegeven.-lijdenr
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EPLCU RUS --EPIMENIDES.

Nu wendde de abt DE L'ÉPEE , niet zonder
gelukkig gevolg , alle middelen aan , om
den jongeling zijn vaderlijk erfdeel terug
te bezorgen. Na den dood van dezen
grooten vriend der menschheid , begaf
THEODORE zich in dienst der Fransche legers , en geraakte , door zijnen moed ver
een gevecht te diep onder den-voerd,in
vijand. Men blies den aftogt , doch hij
hoorde het trompetgeschal niet , en sneuvelde heldhaftig strijdende. De dichter
KOTZEBUE heeft de lotgevallen van THÉODORE
tot het onderwerp gekozen van zijn stuk
der Taubsiumme , daartoe tevens gebruik
makende van het Fransche tooneelstuk
l'Abbé DE L ÉPÉE , instituteur des sourds et
muets, hetwelk insgelijks in het Neder
menigmaal , met-duitschovergba,n
grooten . bijval , op den Amsterdamschen
schouwburg ten tooneele gevoerd.
De abt DE L'ÉPÉE stichtte , zonder Benige
hulp of ondersteuning , het eerste doof
instituut in Europa , waaraan hij-stomen
geheel zijn inkomen opofferde , zoo zelfs,
dat hij in den strengen winter van 1789,
schoon ongesteld , geen vuur in zijne
kamer verkoos te hebben ; niet dan op
ernstig aandringen zijner huishoudster en
vijftig zijner leerlingen , stemde bij er in
toe. « De rijken , » zeide hij , « worden
« in mijn huis slechts bij dulding toege« -laten ; het is niet aan hen dat ik mij
x toewijd — het is aan de armen ; alleen
« voor ben heb ik de opvoeding van doof« stommen op mij genomen. » Hij stierf
den 23 December 1789 , in den ouderdom
van zeven en zeventig jaren. Onder de
geschriften van dezen schranderen en edelmoedigen menschenvriend behooren La
véritable manière d'enseigner les sourds et
muets , confirmée par une longue expérienee, alsmede Relation de la maladie et
de la guérison de MARiE-ANNE PIGALLE.
(A. BEBIAN , Eloge de CHARLES MICHEL DE
L'ÉPÉE ; Gallery of pourtraits).
EPICIIRII3, een beroemd Grieksch wijsgeer , werd in het jaar 341 v. c. , zeven
jaren na den dood van PLATO , te Gargettus bij Athene geboren. Men wil dat zijn
vader , NEOCLES , schoolmeester was , en
zijne moeder , CHAERISTRATA , eene tooveres , die soms door haren zoon in de
uitoefening dezer kunst werd geholpen.
In het jaar 306 v. C. , stichtte EPICURUS
eene wijsgeerige school te Athene. Hij
kocht eenen tuin , waarin hij zijn verblijf
hield , en zijnen leerlingen onderwijs gaf.
Hij stierf in 270 v. c. aan het graved.
DIOGENES ¶ AËRTIUS zegt , dat EPICURUS Z00
vele vrienden had , « dat gansche steden
« hen niet konden bevatten. » EPICURUS leefde met zijne leerlingen op den vriendschap,
Y

pelijksten voet in bovengenoemden tuin ,
deelende met elkander lief en leed , en
terende uit eene gemeenschappelijke beurs.
Zij leefden zeer sober , schoon hunne vijanden hun de grootste buitensporigheden
toeschreven. Een opschrift boven de tuin poort verkondigde dengenen die haar wilden binnentreden , dat gerstekoeken en
water hun voedsel zoude zijn. Het stelsel
van EPICURUS is , dat de mensch , vatbaar
zijnde voor genoegen en smart , het pligt
is , het vermaak zoo veel mogelijk te
vermeerderen en de smart te verminderen.
Veel heeft men gezegd , om deze leer
verachtelijk te maken , zoodat het woord
Epicurist eindelijk zoo veel beteekende als
iemand van weelderige en losbandige leefwijze ; doch zeker is het , dat EPICURUS
door leer en voorbeeld zijnen leerlingen
inscherpte , dat het vermaak door hem
bedoeld , alleen door deugd is te verwerven.
(DIOGENES LAËRTIUS , De vitis dogniatis
et apopthegmatibus elarorum virorurn ;
CICERO , De Finibus en de De naturel
deorurn).
EPI11ENIDEB , een Grieksch wijsgeer
en dichter , werd , volgens sommigen , in
het jaar 659 v. C. , te Phaestus, op het
eiland Creta (Candia) geboren ; volgens
anderen te Cnossus. Hij bragt zijne jeugd
in eenzame afzondering door, hetgeen in
de oude verhalen wordt aangeduid door
eenen bovennatuurlijken slaap , waarin hij
als jongeling viel, en waaruit hij niet
dan vijftig jaren later ontwaakte , toen
hij aan zijne medeburgers verscheen met
een' langen golvenden baard , en groote
bedrevenheid in de medicijnen en natuurlijke historie. De gebeurtenis waardoor
hij bet meest bekend is , was zijn bezoek
te Athene, werwaarts hij zich in 5.96
v. C. , op uitnoodiging der burgers , begaf, ten einde door zuiveringen en verzoenende offeranden tot de invoering van
de wetgeving van SOLON mede te werken.
De Atheners , EPIMENIDES bijkans als eene
godheid vereerende , wilden hem met rijk
eer overhoopen , doch hij weigerde-domen
eenige belooning aan te nemen ; alleen
verzocht hij een' tak van den geheiligden
olijfboom en een verbond van eeuwige
vriendschap tusschen Athene en zijn vaderland Cnossus. Hij overleed kort na
zijne terugkomst op Creta. Hij schreef
een dichtstuk op den togt der Argonauten
en andere werken , die geheel zijn verloren gegaan. Voor meerdere bijzonder
omtrent dezen merkwaardigen per--hedn
soon , wordt de lezer verwezen naar
(C. F. IIEINRICh'S, Epitnenides aus Kreta.
Leipzig 1801) .

EPISCO—ERASMUS.

455

deed gaan. Gelukkig dat zijne bekwaamEPISCOPIUS , (SIMON) , of eigenlijk
BlsscuoP , een van de geleerdste mannen heid in het Latijn oorzaak werd , dat
der zeventiende eeuw , werd den 8 Ja- HENDRIK VAN BERGEN , aartsbisschop van
nuarij 1583 , van brave , doch weinig Kamerijk, ERASMUS aannam , om hem als
bemiddelde ouders te Amsterdam geboren. secretaris naar Rome te vergezellen. In
In 1600 ging bij naar de hoogeschool 1469 werd hij ontslagen en kreeg verlof
van Leyden , waar bij zich spoedig door om te Parijs zijne studiën te vervolgen.
zijne ongewone talenten onderscheidde, Ten einde in zijn onderhoud te voorzien,
en ijverig deel nam aan de godgeleerde onderwees hij aldaar eenige aanzienlijke
twisten tusschen GOMARUS en ARMINIUS , jonge lieden , waarna hij Engeland bewiens gevoelens hij omhelsde en voorstond. zocht , en vriendschap sloot met den kanIn 1610 werd hij als predikant van het selier THOMAS MORUS. In 1506 ging bij
dorp Bleiswijk beroepen , en drie jaren naar Italië. Paus JULIUS II ontsloeg hem
later als professor aan de hoogeschool te van zijne kloostergeloften. Te Bologna ,
Leyden, in plaats van den beroemden Venetië en Padua vermeerderde bij zijne
kennis der Grieksche taal , door den omGOMARUS, tegen wiens leerstellingen bij
zoo zeer had geijverd. Toen de Dordsche gang met de bekwaamste Grieksche en
synode van 1618 en 1619, (bij den aan Italiaansche geleerden aldaar. Schoon ERASwelke EPIscoPius eene uitmun--vang mus te Rome met de meeste onderscheitende redevoering hield) , de Remonstran- ding werd ontvangen , en men hem groote
ten of aanhangelingen van ARMINIUS in het beloften deed , keerde hij echter in 1510
ongelijk stelde , werd bij met vele anderen naar Engeland terug , in de verwachting,
gebannen. EPiscorius begaf zich naar dat HENDRIK VIII , met wien hij eenigen
Frankrijk , en trachtte zijne ongelukkige tijd in briefwisseling was geweest , en
broederen te vertroosten en te bemoedi- die onlangs den troon had bestegen , hem
gen. Zoodra de vervolging der Remon- in Bene eervolle betrekking zoude plaatstranten bedaarde , keerde hij in 1626 sen. Hij vertoefde te Cambridge , aan
naar het vaderland terug , werd predikant welke hoogeschool hij eenigen tijd voor
hield over de Grieksche letter--lezing
bij de Remonstrantsche gemeente te Rotterdam en vervolgens professor aan de kunde ; hij was toen gehuisvest in Queen's
kweekschool voor de Remonstranten te College , waar men nog de Erasmus wanAmsterdam , alwaar hij den 4 April 1643, deldreef aanwijst. Doch zijne verwachin den ouderdom van ruim zestig jaren , tingen niet vervuld ziende , nam hij de
overleed. Zijne gezamenlijke werken be- uitnoodiging aan van den aartshertog KAslaan twee deelen folio , onder den titel REL , naderhand KAREL V , en ging in 1514
van Opera omnia theologica etc. CURCEL- naar Braband met den rang van raadsheer
en een jaarlijksch inkomen van 200 gul
LAEI edita. Amsterdam 1650 , 1665 en
Hierna vinden wij hem dan eens in-den.
1671 , en te Londen in 1678. LE CLERC ,
de Nederlanden , dan weder te Bazel,
MABILLON , GROTIUS en onderscheidene uitstekende mannen , hebben aan de be- waar in 1516 zijne eerste uitgave van
kwaamheden van EPISCOPIUS den grootsten het nieuwe Grieksche Testament , vergezeld van eene Latijnsche overzetting , in
lof toegezwaaid.
't licht verscheen. Bij bet aanbreken van
(MORÉRI, Diet. CIIALMER , Biogr. Diet.;
den dageraad der hervorming , bevond
CURCELLAEUS , Life and death of ARzich ERASMUS , die vele misbruiken der
MINIUS and EPISCOPIUS ; vAN KAMPEN,
Bekn. Gesch. der Ned. letteren en Roomsch-Katholijke kerk in zijne vernuftige geschriften had ten toon gesteld , in
wetenschappen).
ERASMUS , (DESIDERIVs) , de grootste groote verlegenheid. Zijn hart was de
en beroemdste geleerde van zijnen tijd, hervorming toegedaan , doch hij was te
werd den 28 October 1467 te Rotterdam verdraagzaam om van geloof te verandegeboren. Hij was een onwettige zoon van ren , en zeide : « Ieder heeft den moed
een Goudaasch burger , GERRIT ELIAS ge- « niet om martelaar te worden ; indien ik
heeten , wiens voornaam bij , volgens de « op de proef werd gesteld , vrees ik den
grillige gewoonte van dien tijd , dubbel « heiligen PETRUS na te volgen. b
In 1520 koos ERAsMUS de 'stad Bazel tot
vertalende, in DESIDERIUS ERASMUS herschiep.
Gedurende hei leven zijns vaders werd hij zijne woonplaats , waar hij (bij zijnen
zorgvuldig opgevoed , doch op den ouder vriend IFORBENIUS) eenige zijner beste werveertien jaren viel hij in handen-domvan ken liet drukken , onder anderen de bevan eenen ontrouwen voogd , PIETER wIN- roemde Colloquia, een gemakkelijk en
vermakelijk Latijnsch schoolboek ; doch ,
KEL , die zijn vaderlijk erfgoed zoek
maakte , en hem tegen wil en dank in wijl daarin sommige scherpe uitvallen
het klooster ,Emaus of Stein , bij Gouda , tegen de Roomsch-Katholijke kerk voor ko,

;

r
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E1ATOSTHENES.

men, werd dit boek verboden. In 1529
week ERASMUS naar Freyburg , omdat de
partij der Lutheranen te Bazel de overhand had bekomen , en deze hem wantrouwde. In 1535 keerde hij naar Bazel
terug , waar hij zijne dierbaarste vrienden
had , en zijne wankelende gezondheid
hoopte te herstellen. Omtrent dien tijd
ontving hij van PAULUS III de betuiging
van den hoogen eerbied , welken deze
hem toedroeg ; zelfs gaf de paus hem zijn
voornemen te kennen , om hem tot kar
te verheffen. Doch deze gunstbe--dinal
wijzen kwamen te laat om hem iets te
baten. Hij stierf den 12 Julij 1536 te
Bazel , aan de jicht en het graveel. Daar
bij zwak van maag en ligchaam was , had
hij van den paus vrijstelling gekregen van
het vasten ; ook zeide hij meermalen:
« Mijne ziel is Katholijk , maar mijne
« maag Luthersch. » IIet zou ons te ver
afleiden , indien wij in bijzonderheden
wilden treden over den roem welken
ERASMUS als dichter , redenaar , hekel
oordeelkundig uitgever en-tichrjven
vertaler van een aantal werken heeft ingeoogst. Zijn Encoaziurn moriae, (Lof der
Zotheid) , is het meest bekend , en een
ongemeen geestig voortbrengsel , waarin
wordt aangetoond , dat er aan alle plaatsen
dwazen zijn , zelfs aan het hof te Rome.
liet maakte grooten opgang, en men zegt,
dat LEO X er groot vermaak in vond. De
eerste volledige verzameling van ERASMUS
werken werd , kort na zijnen dood, bezorgd
door BEATUS RHEANUS in 9 deelen folio , en
in 1 703 verscheen daarvan te Leyden eene
uitgave in 10 deelen, door den geleerden
LE CLERC.

Te Bazel vindt men een gedenkteeken ,
opgerigt voor den man , wiens roem den
toets der eeuwen heeft doorgestaan ; ook
treft men aldaar aan een portret van ERASMUS
door IIOLBEIN. In het vaderland werd insgelijks zijne nagedachtenis in hooge waarde
gehouden. In 1549 verrees voor het huis,
waarin bij te Rotterdam was geboren , een
bouten standbeeld , hetwelk spoedig door
een steenen werd vervangen ;' doch toen
c:e Spanjaarden in 1572 Rotterdam overrompelden , koelden zij hunnen moed aan
dit beeld , en wierpen het omver. In 1622
waakte dit geschonden beeld plaats voor
liet meer dan levensgroote metalen standbeeld , hetwelk thans nog op de markt te
iiotterdam in wezen is. Dikwijls droeg dit
beeld de leuzen van den tijd. Toen NAPOLEON ons vaderland bij Frankr ijk had ingelijfd , en het gerucht liep , dat dit metaal naar de geschuigieterij zou gezonden
worden , las uien kort hierna aan het
` oetstuk :
-

Hier sta ik nog gelijk voor dezen
Aandachtig in mijii boek te lezen;
Maar had niij eens aAVOLzoa ,
Zoo als hij had gedreigd, gegoten tot kanon;
Dan had ik, hiertoe afgezonderd
Hem zeker van zijn' troon gedonderd.

En toen in 1813 de Nederlanders den
naderenden val van NAPOLEON met ongeduld verwachtten , schoon ieder zich nog
stil hield, zag men den 16 November het
beeld van ERASMUS met de geliefde oranjekleur versierd , en de woorden:
Durft niemand nog oranje dragen?
Ik durf mijn' ouden kop wet wagen.

, Vie d ' ERASME ; Mr. JA conus
Geschied- en letterkundig
mengelwerk , I.)

(BURIGNY

SCHELTEMA ,

E1tATOSTIIENE , een vermaard wijs

wis- en sterrekundige , en tijdgenoot-ger,
van ARCHIMEDES , werd in het jaar 276 v.
C. te Cyrene geboren. Hij bezat Bene ver
talenten , gelijk men-scheidnva
zelden in denzelfden persoon aantreft;
doch vooral zijne wis- , sterre- en aard
bekwaamheden hebben zijn'-rijksundge
naam voor vergetelheid bewaard. De Egyptische koning PTOLOMEUS EVERGETUS benoemde
hem tot opziener der bibliotheek te Alexandrië , waarin waarschijnlijk al de Phenicische , Chaldeeuwsche , Egyptische en
Grieksche geleerdheid was bijeen verzameld , welke hij zich voorzeker heeft ten
nutte gemaakt. Hij bouwde het eerste
observatorium , bepaalde meetkundig del,
omtrek der aarde , en nam de helling der
ecliptica waar. ERATOSTIIENES was tevens
poëet , in oude tijden een noodzakelijk
vereischte ; want, bij gebrek van meer
beschaving , was de dichtkunst bet-der
beste voertuig , om zijne denkbeelden onder de menigte te verspreiden. Zijn werk
over de aardrijkskunde is bijkans geheel
verloren ; het ging vergezeld van eene
kaart der toen bekende wereld. De nog
overgeblevene fragmenten zijn hoofdzakelijk door STRABO bewaard gebleven , die
waarschijnlijk aan hem veel had te danken ERATOSTHENES bemoeide zich tevens
met de tijdrekenkunde. Men vindt eenige
aanmerkingen over zijne Grieksche tijdrekenkunde in de Fasti Hellenici, en over
zijne lijst der Thebaansche koningen bij
R. BASK, in diens boeksken over de oude
Egyptische tijdrekenkunde , Hoogduitsche
vertaling , Altona 1830. ERATOSTHENES bereikte den ouderdom van tachtig jaren.
Het leven moede , liet hij zich dood hongeren. MONTUCLA zegt met zijne gewone
naïviteit , het zou wijsgeeriger geweest
zijn , om den dood de pied ferme af te
wachten.
(MONTUCLA,

Histoire des Math. ;

DELAM-
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ERPENIUS--ESMENARD.
sRs ,

Histoire de l'astronomie ancienne;

LALANDE ,

Bib!. Astron.)

ERPENI OS , of VAN ERP, (THOMAS),

een beroemd geleerde in de Oostersche
talen , werd den 91 September 1584 te
Gorinchern geboren. Op den ouderdom van
tien jaren werd hij naar Leyden gezonden , waar hij zijne opvoeding genoot. Hij
studeerde hoofdzakelijk in de godgeleerd beid en Oostersche letterkunde. Toen hij
de academie verliet , deed hij Bene reis in
Frankr ij k , Duitschland en Italië. Te Venetië had hij veel omgang met Turken ,
en leerde aldaar de Turksche , Perzische
en Etiopische talen. Te Parijs raakte hij
bekend met IZAAK CASAUBONUS , en maakte
gebruik van de lessen van den geleerden
JOSEPH BARBATUS in bet Arabisch. ERPENIUS
keerde in 1612 naar het vaderland terug;
zijne beroemdheid in de Oostersche talen,
vooral in liet Arabisch , bezorgde hem het
hoogleeraarainbt in die taal te Leyden. In
1620 en 1621 werd hij voor de belangen
der Leydsche hoogeschool naar Parijs gezonden. Voor het overige schijnt hij zich
bij uitsluiting met de beoefening der Oostersche letterkunde bezig gehouden te hebben. Hij rigtte zelf eene drukkerij op
voor het Arabisch , en gaf nu onderscheidene werken uit, die veel tot de vermeerdering der kennis van de Oostersche letterkunde hebben bijgedragen. De Staten
gebruikten hem voor hunne briefwisseling
met Oostersche vorsten , en de koning van
Spanje noodigde hem uit, om eenige
moeijelijke Moorsche handschriften te verklaren. De geleerdste Arabieren bewonderden de sierlijkheid van den stijl van
ERPENIUS , die den 13 November 1624 in
den ouderdon, van slechts veertig jaren
overleed. Het werk dat het meest tot den
roem van Er.PENIUS heeft bijgedragen , is
zijne Grammatica Arabica , quinque libris
methodice explicata , welke menigwerf met
verbeteringen en vermeerderingen is uit
grondslag geworden van-gevn,d
bijkans alle volgende Arabische spraakkunsten in Europa gedrukt , tot op de ver
werk van SILVESTRE DE-schijngvaet
sACY. De andere meest merkwaardige geschriften van Er.PENIUS zijn de volgende:

Proverbiorum Arabicorum centuriac duac ;
sapientis fabulae et selecta qucedarn
Arabuin Adagia ; eene Arabische vertaling
LOCMANI

van het Nieuwe-Testament en de vijf boeken MOZES ; eene uitgave van de kronij k
van ELMAKIN , met Bene Latijnsche vertaling , na zijnen dood uitgegeven, onder
den titel van Historia Saracenica ; twee
oorspronkelijke verhandelingen over de
Arabische spraakkunst , ten titel voerende
Gr-anzinalica ,lrabica , dicta giaruniia , ei

bibelles centum rrgentium ; en eene Hebreeuwsche spraakkunst, Grammatica Ebraea
yeneralis. Al deze werken staan bij de
geleerden in zeer hooge achting.
(AME RSFOORDT , Oratio de studio . Litt.
Arabicorurn , Harderwijk 1816 , p.
1Ik-18 ; V AN KAMPEN , Bekn. Gesch.

der 11'ederl. left. en wetens.)
ESCHYLUS ,

een der drie groote treur -

speldichters van Griekenland , werd omtrent 400 jaren v. c. geboren. Hij onder
zich , met zijne broeders CYNEGI -scheid
AMINIU S , te Marathon , Plataea en-liesn
k`'alanzis. Doch vaderlandsliefde noch groot
vernuft kon hem in later tijd beschermen
tegen de beschuldiging van ongodsdienstig
hij werd ter dood veroordeeld , en-heid;
zou dit vonnis ondergaan hebben , zoo
niet zijn broeder AMINIUS hem had gered ,
door zijn' eigen mantel af ie werpen en
aan de regters den arm te vertoonen ,
waarvan hij in den slag van Salamis de hand
had verloren ESCnYLUS kreeg vergiffenis ;
doch , misnoegd over hetgeen hij geleden
had , en misschien ook over den opgang
van zijn' mededinger SOPHOCLES , vertrok
bij naar Sicilië. Hier werd hij , in liet
negen en zestigste jaar zijns ouderdoms,
gedood door eenen arend , die eene schildpad op zijnen kalen schedel liet vallen ,
welken deze vogel misschien voor eenen
steen aanzag. Van de negentig treurspelen , welke hij heeft geschreven , zijn ons
slechts zeven overig geblei en. Verheven heid is het kenmerk van ESCIIYLUS.
(BARTHELEMY , Reize van den jongen
dnacharsis door Griekenland).
.

ESMENARD , (JOSEPH ALPHONSE) ,

een Fransch dichter, werd in 1770 te
Pelissane in Provence geboren ; hij deed
twee reizen naar Amerika , kwam vervolgens in Provence terug , en volgde toen
zijnen smaak voor de letterkunde. In 1790
naar Parijs afgevaardigd , werd hij den
10 Augustus vogelvrij verklaard. Hij ontkwam naar Engeland , waar hij het belangrijkste zijner werken schreef , getiteld :
Poërne de la Navigation. Onder BONAPARTE
naar Frankr ij k terug gekeerd , werd hij
lid van het Instituut , en vervaardigde
onder andere dichtstukken , de opera Tra jan , ter eere van NAPOLEON , die hem
echter verbande , omdat hij een hekeldicht
had geschreven tegen Rusland , waarmede
de keizer toen in vriendschap wilde blijven.
ES^IENARD begaf zich naar Italië ; hij kwam
in 1811 van Napels terug , toen hij , op
den weg van Fondi , door zijne vurige
paarden in een' afgrond werd gestort , en
zich het hoofd tegen eene rots verbrijzelde.
(Dictionnaire hislorique et bibliographique).
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ESOPUS--ESSEX.

ESOPII$ , de vorst der fabeldichters ,
was een Pbrygiër van geboorte , en leefde
ten tijde van SOLON , omstreeks de 59 Olympiade , in de zesde eeuw v. c. Ilij was
slaaf en misvormd. Zoo bij niet de uitvinder van het fabeldicht is , bragt hij
het echter tot eene. groote volmaaktheid.
Hij woonde aanvankelijk te dthene , alwaar hij met het zuivere Grieksch gemeenzaam werd. Hij was in dienst van eenen
wijsgeer XANTUUS , en naderhand in die
van IDMOND , welke hem de vrijheid schonk.
Aan het hof van koning CROESUS gekomen,
gebruikte deze vorst hem bij onderscheidene gelegenheden. Eindelijk zond hij
hem naar Delphi , om APOLLO eene offerande , en den inwoners dier stad een geschenk aan te bieden. EsoPus met dit
volk eenig geschil krijgende , zond hij dit
geschenk naar Lydië terug. In hunne
woede stortten de Delphiërs hem van boven eene rots ter neder. Toen er in de
stad de pest ontstond , verklaarde de godspraak, dat de goden wraak namen over
den dood van ESOPCS. Ter verzoening van
hun misdrijf rigtten de Delphiërs hens een
standbeeld op. De menigvuldige snedige
gezegden , welke men van Esosus heeft opgeteekend , bier niet aangestipt kunnende
worden , verwijzen wij daaromtrent naar
zijnen levensbeschrijver
(LA FONTAINE , La vie d' ESOPE , in de
uitgave zijner fabelen door LA cosTE).
ESSEX , (R OBER T DEVEREUX , Graaf
YAr) , werd in November 1567 te Netherwood, in het graafschap fiere ford ,
geboren. Volgens de begeerte zijns vaders,
WALTER DEVEREUX , kwam hij onder de
voogdijschap van Lord BURLEIGH , en studeerde te Cambridge. Op den ouderdom
van zeventien jaren gunstig aan het bof
ontvangen zijnde , zocht hij roem in den
oorlog. Toen LEICESTER in 1587 met een
leger naar de Nederlanden vertrok , vergezelde bij hem als kapitein -generaal der
ruiterij. Na den dood van LEICESTER , in
1588 , werd ESSEX de voornaamste gunsteling van ELIZABETH. In 1589 voegde hij
zich eensklaps bij de expeditie van DRAKE
en NORRIS , ondernomen om ANTONIO op den
troon van Portugal te herstellen. De koningin , vergramd over zijn vertrek zonder haar daarvan kennis gegeven te hebben , zond den graaf van Huttingdon naar
Plymouth , met een dringend bevel aan
-ESSEX , om terstond terug te keeren. De
bode kwam te laat ; ESSEX was uitgezeild.
Hij bereikte de expeditie op de kust van
Portugal , trok als vrijwilliger op tegen
Lissabon, gedroeg zich gedurende de gansche onderneming ridderlijk en menschlievend, en verkreeg , bij zijne terugkomst

in Engeland , in we@rwil zijner ongehoorzaamheid , de eerste plaats in de gunst
der koningin. In 1590 huwde hij eene
dochter van Sir FRANCIS WALSINGHAM , de
weduw van PHILIP SIDNEY , waarover de
koningin zich hoogst misnoegd betoonde.
EsSEX werd het volgende jaar met 4000
man tot onderstand van BENDRIK IV naar
Frankr ijk gezonden. Hij sloeg zich voor
Rouen neder , en zond den bevelhebber
dier stad eene uitdaging tot een tweegevecht. De expeditie was geheel vruchteloos , en de graaf verloor daarbij zijn'
eenigsten broeder WALTER DEVEREUX , aan
Wien hij zeer verknocht was. Gelukkiger
was ESSEX op eenen togt tegen Cadix; de
stad werd uitgeplunderd en verbrand, en
zeven en vijftig Spaansche koopvaardijschepen en oorlogsvaartuigen bemagtigd en
vernield. In 1597 werd hij door de koningin verheven tot graaf-maarschalk van
Engeland. De hooge gunst echter , waarin
hij bij ELIZABETH stond , kreeg kort hierop
een' geweldigen knak. In 1598 met de
koningin in twist geraakt, keerde hij haar,
in tegenwoordigheid der ministers , verachtelijk den rug toe. De koningin , deze
beleediging niet kunnende verdragen , gaf
hem een' klap om de ooren , zeggende :
« ga heen , en laat je ophangen. » ESSEX
greep terstond naar zijn zwaard, en zwoer,
toen de lord-admiraal tusschen beiden trad,
dat hij eene beleediging van dien aard kon
noch wilde verdragen , en zoo iets zelfs
niet van HENDRIK VIII zou geduld hebben.
Hij verliet het hof, en eenige maanden
verliepen er , voordat hij zich met de koningin wilde verzoenen. In 1599 werd bij
als lord-luitenant naar Ierland gezonden,
om den in de provincie Ulster uitgebarsten opstand te bedwingen. Zijn bestier in
dat land was onberaden, en zijne tegenkanting tegen de bevelen der koningin ,
om de aanstelling van Lord SOUTHAMPTON
als generaal der ruiterij in te trekken,
bragt op nieuw groote verwijdering te
weeg. Ierland niet kunnende bevredigen,
keerde hij ongeroepen naar Engeland terug. Zijne eerste bijeenkomst met de koningin was vriendschappelijk , en alles
scheen vergeven ; doch ELIZABETH hem , op
aandrijven zijner vijanden, allengs met
meer strengheid behandelende , besloot bij
zich gewelddadig tegen haar gezag te verzetten. Doch de koningin , van alles onderrigt , _ liet hem den 8 Februarij 1600
in hechtenis nemen. Hij werd den 19 Februarij , als schuldig aan boog verraad,
ter dood veroordeeld, en den 25 derzelfde maand onthoofd. Ess e , die zich
ten opzigte zijner vorstin zoo vermetel
betoonde , gedroeg zich jegens zijne onder-

ESTRADES —EUGENIUS.
geschikten zoo kiesch , als men dit zelden
bij zulk een' vermogend beer aantreft,
(Edinburgh Review , vol, LXV ; Criminal
Trials , vol. I).
ESTRADES , (GODEFROI , Graaf YAN),
een bekend Fransch krijgsman en diplomatist , werd in 1607 te Agen geboren.
Hij was aanvankelijk opperhofmeester van
PHILIPPUS , broeder van LODEWIJK XIV , doch
werd spoedig , uit hoofde zijner buitengewone talenten, in krijgs- en staatszaken
gebruikt. Hij diende niet onderscheiding
in de Nederlanden onder prins FREDERIK
HENDRIK , en onderhandelde met KAREL II
van Engeland over den afstand van Duin
hij hielp in 1667 den vrede van-kern;
Breda tot stand , brengen , en in 1678 dien
van Nijmegen. Voor al deze diensten werd
hij tot maarschalk verheven. Hij overleed
den 26 Februarij 1686 te Parijs. Zijne
Brieven en negociatiën , getrokken uit een
handschrift van twee en twintig deelen
folio , verschenen in 1742 te 's Gravenhage, in 9 deelen 12mo in 't licht. Zij
zijn hoogst belangrijk voor de geschiedenis
der zeventiende eeuw , en menigmaal in
het Fransch en Nederduitsch herdrukt.
(Nouvelle biographie classique).
EUCLIDES , de grootste wiskunstenaar
der Grieken , werd , volgens PAPPUS en
PROCLUS , te Alexandrië geboren. Hij opende
aldaar , omstreeks 300 j. v. c. eene school
voor de wiskunde , onder de regering van
PTOLOMEUS , den zoon van LAGUS , uit welke
School ERATOSTHENES , ARCHIMEDES, APOLLONIUS, PTOLOMEUS, de THEONS en anderen
zijn voortgekomen , zoodat , na EUCLIDES ,
de geschiedenis der school van Alexandrië
die der Grieksche wiskunde is geworden.
Hij schreef over de muzijk , en de gezigten spiegelkunde ; doch het werk dat zijn'
naam vereeuwigt , heet Grondbeginselen der
Meetkunde , in vijftien boeken , waarvan
echter de twee laatste aan IIYPSICLES worden

toegeschreven. Toen PTOLOMEUS aan EUCLIDES vroeg of de kennis der meetkunde op
geene gemakkelijker wijze was te verkrijgen
dan door middel zijner Grondbeginselen ,
antwoordde hij : « Er is geen koninklijke
weg voor de meetkunde. »
(Penny Cyclopaedia , Geometry of the
Greeks) .
EUGENIUS, FRANS VAN SAVOYE) ,

gewoonlijk prins EUGENICS geheeten, stamde
van vaders zijde , in den derden graad,
af van het hertogelijk huis van Savoye ,
doch was een Fransch onderdaan , zijnde
een jonger zoon van den graaf van Soissons, en den 18 October 1663 te Parijs
geboren. Hij was bestemd voor de kerk,
en werd in zijne jeugd de kleine Abbé
genoemd. Doch -EUGENICS vond geen be-

459

hagen in de godgeleerdheid , maar haakte
naar den krijgsmansstand. Hij verzocht
Bene aanstelling als dragonder-kapitein;
doch zijne moeder bij LODEWIJK XIV in
ongunst vervallen zijnde , werd hem zulks
geweigerd. Nu wendde EUGENIUS zich tot
den Duitschen keizer , LEOPOLD I , wien
hij weldra gewigtige diensten bewees. Zijn
eerste veldtogt was tegen de Turken,
gedurende de beroemde belegering van
Weenen in 1683. De Fransche oorlogsminister LOUVOIS , trachtte nu EUGENIUS
en andere vrijwilligers terug te doen keeren , onder bedreiging van eeuwigdurende
verbanning in geval van ongehoorzaam
Doch de prins lachte om deze be--heid.
dreigingen , en alsof hij een voorgevoel
had dat de Voorzienigheid hem bestemde,
om een geese! van Frankrijk te worden,
riep hij uit : « In spijt van Louvots zal
« ik eenmaal in Frankrijk komen ! » Sa voye was het volgende tooneel zijner krijgsbedrijven , van waar hij terug geroepen
werd , toen de hertog de partij der Franschen omhelsde. Hij kreeg nu het opperbevel over het leger in Hongarije. LODEWIJK XIV , die eindelijk zijne groote ver
begon te beseffen , bood hem den-dienst
maarschalksstaf aan , eene jaarwedde en de
landvoogdij over Champagne ; doch EUGENILS wees dit alles met verontwaardiging
van de hand. Den 11 September 1697

behaalde hij , niettegenstaande hij bevel
had ontvangen geen' slag te wagen , eene
schitterende overwinning bij Zenta ; de
Turken lieten 30,000 man op het slagveld. In de Spaansche successie - oorlog
plukte hij zijne schoonste lauweren , en
bragt Frankrijk op den rand des verderfs ;
LODEWIJK XIV sidderde op zijnen troon.
Alleen de afval der Engelschen , die de
Duitschers en Nederlanders tot dezen oorlog hadden aangezet, redde Frankrijk.
In 1716 behaalde EUGENIUS op de Turken
de vermaarde overwinning bij Peterwaradijn en Temeswar. In liet volgende
jaar belegerde bij Belgrado met 40,000
man. Met troepen door ziekte verzwakt,
bestookt door een leger van 150,000 man
aan de Bene zijde , en bedreigd door het
sterke garnizoen der stad , verkeerde hij
in het uiterste gevaar. In weerwil van
dit alles wist hij , met die gelukkige stoutmoedigheid , welke hem kenmerkte , het
juiste oogenblik aan te grijpen , en bragt
het talrijke leger , hetwelk hem veront.
rustte , eene deerlijke nederlaag toe. Belgrado gaf zich over , en in liet volgende
jaar maakte de vrede van Passarowitz een
einde aan dezen roemrijk gevoerden krijg.
Prins EUGENIUS keerde nu naar Weenen
terug , geëerd door den keizer , die hens
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EULEIL

de gewigtigste staatsbelangen toevertrouw
e. In 1733 riep een nieuwe twist met-d
Frankr ijk hem weder in het veld , en aan
het hoofd van bet keizerlijk leger aan de
oevers van den Rijn. Den wil dat deze
oorlog tegen zijnen raad werd ondernomen. EUGENIUS, wiens veerkracht door
den ouderdom scheen verminderd , hield
zich op Benen verwerenden voet, en gebruikte al zijnen invloed om eene bevrediging te bewerken. De preliminairen van
den vrede werden den 5 October 1735
te Weenen geteekend. Hij stierf plotseling
in deze hoofdstad , den 21 April 1736.
Als veldoverste onderscheidde prins EUGENlUS zich door schranderheid , snelle beradenheid en de kunst om zijne eigene
misslagen te herstellen , en van die van
anderen het meeste voordeel te trekken.
Dien zegt dat hij zich altijd groote moeite
gaf , om het karakter van den vijandelijken veldheer te leeren kennen. Indien
het gevaar zulks vorderde , spaarde hij
zich zelven (hij werd dertien maal gewond) noch zijne soldaten , hetgeen hem
wel eens tot verwijt heeft verstrekt. Prins
EUGENIUS heeft zijne eigene Gedenkschriften te boek gesteld , welke in het Fransch
en Engelsch zijn uitgegeven.
(M. DE MAUBILLON , l'Histoire du prince
EUGÈNE) .
EULER , (LEONARD) , de beroemdste
wiskundige der achttiende eeuw , werd den
15 April 1707 te Bazel, in Zwitserland,
geboren. Zijn vader, PAUL EULER, was
predikant van het naburig dorp Reichen ,
en onderwees hem in de voorbereidende
wetenschappen . Aan de hoogeschool van
Bezel, maakte hij onder JOHAN BERNOUILLI
zulke snelle vorderingen in de wiskunde,
dat zijn vader hem veroorloofde , zich
hoofdzakelijk op de wiskunde toe te leggen. De Fransche academie der weten
Benen prijs uitgeloofd hebbende-schapen
voor de beste verhandeling over het hestier der schepen in zee , waagde het
EULER , toen slechts negentien jaren oud ,
er naar te dingen. Zijn werk werd met
toekenning van hoogen lof ontvangen ,
doch de prijs toegekend aan BOGUER , een'
oud en ervaren boogleeraar in de hydrographie. Czaar PETER I benoemde hem in
1733 tot professor in de wiskunde , en
kort hierop huwde hij eene Zwitsersche
dame , GSELL geheeten , bij welke bij onderscheidene kinderen kreeg. Na den val
van BIREN , nam EULER volgaarne eene
uitnoodiging van den koning van Pruissen
aan , om Berlijn te bezoeken. Toen hij
in 1741 aan de koninginne- weduwe werd
voorgesteld , was zij zoo getroffen over
zijne weinige spraakzaamheid , dat zij hem

naar de reden daarvan vroeg. « Ik kom
« zoo even uit een land , » antwoordde
hij , « waar degenen die te veel spreken
« worden opgehangen. » In 1750 begaf
bij zich naar Frankfort , om zijne moeder,
die weduwe was geworden , te ontvangen;
hij bragt haar naar Berlijn, waar zij tot
1761 leefde , en zich met moederlijk gevoel verheugde over de roemvolle onder
welke baren zoon door zijne-scheidng
groote talenten en zijnen rusteloozen arbeid
te beurt viel. Eene gebeurtenis , welke in
1760 plaats had , toonde hoe hoog hij in
de algemeene achting stond aangeschreven. De Russen, in Brandenburg gevallen
zijnde , kwamen te Charlottenburg, en
plunderden eene pachthoeve , die aan
EULER toebehoorde. Zoodra de generaal
TOTTLEBEN ernam wie de eigenaar was,
beval hij dadelijk de .toegebragte schade
te vergoeden , waarbij de keizerin ELIZABETH nog 4000 gulden voegde.
Ten gevolge zijner onverpoosde studiën,
had hij in 1635 één oog verloren , en
in 1766 verloor hij het ander. Nogtans
zette hij zijne onwaardeerbare navorschingen onvermoeid voort. Eenige zijner huisg e n oten dienden hem tot amanuensis, en
gelukkig nam zijn geheugen , op zijn'
ouden dag , nog ongemeen toe in vast;
houdendheid. In 1766 gaf bij aan de uit
gehoor, om-nodigvaCATIRN
naar Petersburg terug te keeren. Hier
trof hem een groot ongeval. Zijn buis,
in brand geraakt , werd eene prooi der
vlammen. EULER liep zelfs bet grootste
gevaar, doch werd door de edelmoedige
inspanning van een' landgenoot , M. GRIMON , (die den ouden man in zijne armen
wegdroeg) , gelukkig gered. De graaf AN
ORLOFF borg zijne handschriften.
Op den 7 September 17 88 , hield EULER
zich onledig met eenige berekeningen over
de bewegingen van den toen uitgevonden
luchtbol ; hij nam vervolgens het middagmaal met LEXELL , sprak over de nieuw
ontdekte planeet van SERSCIIELL , zette
zich aan de theetafel , speelde met zijn'
kleinzoon , en stierf onverhoeds zonder
eenige teekenen van smart.
EULER was tweemalen in dezelfde familie
gehuwd , en had vele kinderen en klein
hij was zeer godsdienstig , en-kinder;
besloot eiken dag met het lezen van een
hoofdstuk uit den Bijbel en een gemeenschappelijk gebed. Zijne schriften zijn zoo
talrijk , dat de bloote catalogus derzelve
vijftig bladzijden beslaat. LACROIX zegt, dat
EULER in de wiskunde dezelfde plaats beslaat als VOLTAIRE in de letterkunde. Tot
uitspanning zijner ernstige- studiën in de
wis- , sterre- , werktuig- , natuurkunde en

EURIPIDES —EUTROPIUS.

461

andere wetenschappen , hield hij zich soms hem van het vrouwelijk geslacht afkeerig
bezig met questiën van bloote aardigheid, heeft gemaakt. In hartstogtelijkbeid (pazoo als « den koning in het schaakspel zoo- thos) en zedelijke strekking , overtreft
danig te zetten , dat alle ruiten gedekt EURIPIDES verre zijne beide doorluchtige
« worden . * «Te Koningsbergen in Pruissen, mededingers ESCIIYLUS en SOPHOCLES. Zijne
verdeelt zich de rivier in twee takken treurspelen zijn in onderscheidene talen
met een eiland in het midden , door overgebragt.
« zeven bruggen aan de oevers verbonden;
(PAUSAN. , Attic. 1 , 2. BARTIIELEMY ,
t men vraagt hoe iemand ééns en slechts
Reize van den jongen ANACHARSIS) .
« éénmaal over iedere brug kan gaan. »
EUSEBIVS , bijgenaamd PAMPHILUS , bis(CONDORCET , Eloge de LEONARD EULER; schop van Cesarea , in Palestina , en een
Mém. de l'acad. de Perlin , 1715-- der uitstekendste onder de vroegste Chris1767).
ten schrijvers , werd tegen het einde der
EURIPIDES, een der drie groote Griek- regering van GALLIENUS , omstreeks het
sche treurspeldichters , was de zoon van jaar 264, in Palestina geboren. Men zegt
MNESARCIIUS , en werd omstreeks 480 v. c. van hem , dat bij alles wist wat vóór hens
op het eiland Salamis geboren , op den was geschreven. Hij was een boezemvriend
dag der groote overwinning op de vloot van PAMPHILUS, bisschop van Cesarea , die
van XERXES behaald. SocRATES , PRODICUS onder GALERIUS , in het jaar 309 , als
en ANAXAGORAS waren zijne leermeesters martelaar stierf. Ter gedachtenis hunner
in de zedekunde , welsprekendheid en wederzijdsche vriendschap , voegde EUSEBIUs
wijsbegeerte. Reeds op den ouderdom van den naam van PAMPIILUS bij den zijnen.
achttien jaren trad hij op als schrijver , In 313 werd hij zelf tot den zetel van
en in den loop van een lang leven ver- Cesarea verheven , en bekleedde dien tot
vaardigde hij niet minder dan vijf en ze- aan zijnen dood. Hij woonde in 325 de
ventig treurspelen , of volgens anderen kerkvergadering van Nicaea bij , waarop
twee en negentig , waarvan de meeste de leerstellingen van ARIUS werden ver
bijval verwierven. EURIPIDES ech- oordeeld. Ilij stierf in het jaar 340. leien-groten
ter slecht kunnende verdragen dat zijne houdt hem voor den gelcerdsten en wel werken door eenige voorstanders der oude sprekendsten man der Christelijke kerk.
tragische school scherp werden gehekeld , Daar hij echter ATHANASIUS vijandig was,
nam hij , op den ouderdom van zeventig is zijn karakter door diens aanhangers
jaren , de uitnoodiging aan van ARCIIELAUS , geenszins gespaard. Sr. JERONIMUS noemt
koning van Macedonië, om het overige hein den prins der Arianen. Zijne werken
zijns levens aan het koninklijk hof te zijn talrijk , doch vele derzelve zijn verloslijten. Hier echter had hij een treurig ren gegaan. Zijne Kerkelijke Geschiedeeinde. Toen hij te Pella drie jaren had nis , die behouden is gebleven , heeft hem
gewoond , gebeurde het dat op zekeren den eernaam van Vader der Kerkelijke
dag in eene eenzame plaats wandelende , Geschiedenis verworven. Zijne Demonsirahij door 's konings honden werd aange- tione Evangelica in twintig boeken , waarvallen , die hem zulke felle beten toe- van er slechts tien tot ons zijn gekomen ,
bragten , dat hij kort daarop aan de be- en welke strekken om de waarheid van
komene wonden overleed. AULUS GELLIUS het Christelijk geloof te betoogen , worden
verhaalt ons , dat de Atheners den Mace- door SCALIGER goddelijk genoemd.
doniërs om het lijk van EURIPIDES ver(NIEUWENHUIS , Woordenboek van kunsten
zochten , doch dat de koning zulks wei en wetenschappen ; Dictionary of Biogerde , ten einde de prachtige graftombe ,
graphy).
welke hij voor hem liet oprigten , ook
EUTROPIUS , (FLAQIUS) , een Rozijn stoffelijk overschot zoude bevatten. meinsch geschiedschrijver der vierde eeuw.
Volgens AMMIANUS MARCELLINUS werd dit Men weet weinig van zijn leven : hij was
grafgesticht door een' donderslag ingewijd, geheimschrijver van de keizers CONSTANTIJN
gelijk zulks , volgens PLUTARCIIUS, ook met en JULIANUS , en vergezelde den laatsten
dat van LYCURGUS het geval was geweest. op zijnen ongelukkigen veldtogt tegen de
De Atheners zagen zich alzoo genoodzaakt, Parthen. Men wil dat bij tot den raadsom den naam van EURIPIDES op een ledig heerlij ken rang behoorde. Hij is bekend
monument te beitelen , hetwelk ten tijde als de schrijver van een kort begrip der
van PAUSANIAS nog aan den weg stond van Romeinsche geschiedenis , in tien boeken ,
den Piraeus naar Athene. Van de menig- van de stichting van Rome tot op de revuldige treurspelen van EURIPIDES zijn er gering van VALENS , 365 jaren na CHRISTUS.
slechts negentien tot ons gekomen. EURI- Dit werk , beknopt en gemakkelijk zijnde ,
PIDES was in zijne beide huwelijken onge- is veel als schoolboek gebruikt. Hoe malukkig , en men vil (lat deze omstandigheid ger bet ook zij , strekt het echter eeni
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germate , om die gapingen In de geschil
denis aan te vullen , welke ontstaan zij
door het verloren gaan van eenige schri
vers , of door den onvolkomen staat waari
zij tot ons zijn gekomen. Onder de best
uitgaven van dit werk verdient die va
SIAVERKAMP , Leyden , 179 , 12mo. , vei
beterd door VERSEIK , Leyden , 1 76 2 , twe
doelen , 8vo. , opmerking.
(Penny Cyclopaedia; NIEUwENIIUIS, Woor
denboek van kacnsten en wetenschappen).
EVALD , (JOHANNLs) , de uitstekend
ste dichter , died Denemarken in de acht
tiende eeuw heeft voortgebragt ; hij were
den 18 November 1743 te Koppenhage2
geboren. Zijn vader , een geestelijke vai
die stad , was een voortreffelijk geleerde
doch eene slechte gezondheid verhinderd(
hem , om zich met de opvoeding zijner
zoons te belasten. JOHANNES , de tweed(
zoon , en meest begaafde der drie , were
in 1754 naar Sleeswijk gezonden , waai
men hem vrijheid liet , om in zijne vrije
uren die werken te lezen , waarin hij hei
meest behagen vond. Onder deze behoorden vooral de vertalingen van Robinson Crusoë en Tom Jones , van welke de
eerste zoo sterk op zijne verbeelding
werkte , dat bij ROBINSON CRUSOË hield voor
het model dat hij volgen moest. Toen hij
naauwelijks den ouderdom van dertien
jaren had bereikt , nam hij de vlugt naar
holland , om vervolgens naar Batavia over
te steken ; doch hij werd achterhaald en
zijn doel verijdeld. Echter liet men hem
toe zijne verbeelding met romantische lectuur te ontvlammen. Schoon hij een
zwak ligchaamsgestel had , trad hij als
soldaat in Pruissische krijgsdienst , doch
werd niet bevorderd. Ten gevolge dezer
teleurstelling liep hij over naar de Oostenrijkers , diende in Bohemen , en bevond
zich te Dresden , toen deze hoofdstad door
de Pruissen werd belegerd. Naar Denemarken terug gekeerd , beoefende hij de
godgeleerdheid , ten einde zich aan den
geestelijken stand te wijden , en zich ver
echt te begeven met eene-volgensid
danse , die hij hartelijk liefhad. Toen
deze laatste hoop werd verijdeld , waren
hem langen tijd alle aardsche zaken onverschillig ; hij schreef nu Lykken's Tem pie , (De Tempel der Fortuin , een nacht
waarop zijn roem berust. Dit-gezit),
dichtstuk werd gevolgd door zijn Adam en
Eva , een dramatisch gedicht , vol poëtisch
vuur , doch in vele opzigten gebrekkig.
Hiervan overtuigd , besteedde bij twee
jaren , om de beste poëtische voortbreng selen te bestuderen , en een meer volkomen werk te leveren. De Engelsche taal
meester geworden zijnde , doorliep hij
-

zorgvuldig sIARSPEARE , met wien hi reeds
door de vertaling van WIELAND eenigermate
bekend was. Ook oSSIAN was zijn lieve
toen hij weder de- pen opvatte,-ling,e
schreef hij Rolf Krage , een treurspel ,
sterk doortrokken met den geest van
OSSIAN. Het verscheen eerst in 1770,
omtrent welken tijd hij aangetast werd
door een hoogst smartelijk ongemak in de
beenen , hetwelk hem gedurende het overige zijns levens , bijkans zonder tusschenpoozen , folterde. Hij zette echter niet
alleen zijnen letterarbeid voort , maar
schreef zijn kluchtspel Harlekijn Patriot,
overvloeijende van luim , scherts en kluchtige uitvallen , hoofdzakelijk gerigt tegen
pseudo- hervormers. In het volgende jaar,
1773 , verscheen zijn letterkundig mees
, Balders Dód , een drama van-tersuk
ongemeen dichterlijke schoonheid , en verre
overtreffende wat van dien aard in de
Deensche taal was geschreven. EVALD .stierf
den 17 Maart 1 71 , nadat hij gedurende
twee jaren op zijn bed of leuningstoel
had doorgebragt , wijl hij bijkans geheel
van het gebruik zijner beenen was beroofd.

(Penny Cyclopaedia).
Het Zeeuwsche
geslacht der EVERTSEN , hetwelk van het
midden der zestiende eeuw tot op het
laatste gedeelte der achttiende bloeide ,
heeft niet minder dan negentien krijgshelden opgeleverd , van welke er negen
strijdende voor het vaderland zijn gestor;en. JOHAN EVERTSEN , luitenant - admiraal
an Zeeland , werd in de maand Januarij
ran het jaar 1600 te Vlissingen geboren,
,n trad vroegtijdig in de zeedienst. Reeds
n 1622 was hij tot den rang van scheeps)evelhebber opgeklommen. In 1625 had
i ij deel aan de overwinningen , die de
Jederlandsche vloot voor Rochelle behaalde
►p den Franschen zeevoogd SOUBISE , die
leze verzamelplaats der Hugenoten te
tulp kwam. JOHAN EVERTSEN veroverde een
an 's vijands schepen. Door moed en
rvarenheid zich de achting zijner overeden verworven hebbende , werd bij in
628 tot commandeur der admiraliteit van
'eeland verheven , en begeleidde de rijk
Bladen zilvervloot onder PIET HEIN naar
et vaderland. Eerst in 1636 kreeg hij
elegenheid te toonen wie hij was , geraende aan het hoofd van een smaldeel,
1 strijd met den vermaarden Duinkerker
eevoogd JACCUES COLAERT , die zich zelven
oemde Capitan des Capitanos van alle
es Conincx schepen , afvarende van de
avens van Vlaenderen. Schoon reeds meer
an honderd koopvaardijschepen voor dien
apitan des Capitanos de vlag hadden gereken , en zeven en twintig schepen van
EVERTSEN , (JOHAN).
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oorlog zich aan hem hadden onderworpen,
aarzelde EVERTSEN niet dien schrik der
zee , op den 18 Februarij , in persoon
aan te tasten. « Hij zet zijnen boegspriet
« in het want van het vijandelijke schip
« aan de achterzijde , en maakt een ge« weldig vuur op den achtersteven. Met
« zijne boegstukken wordt de spiegel van
a het schip geheel verbrijzeld , en alles
« door EVERTSEN in gereedheid gebragt,
« om te enteren , niettegenstaande één
« der andere vijanden op hem gedurig ka« nonneert. De Duinkerker ziet het na« kende gevaar. -Hij laat een anker val
beveelt , dat men zich van den-«len,
« geweldigen aanvaller zou bevrijden , het
« kostte wat het wilde. Nu hakt , en
« slaat , en snijdt , en sjort men met bijlen
« en handspaken , om het touwwerk van
a EVERTSEN te vernielen , en zich aldus van
« hem te verlossen. Groot was de moeite,
« zwaar het werk , 't welk de vijand on« dernam ; maar eindelijk gelukte het hem,
«en EVERTSEN verhinderd in het enteren,
« drijft van COLAERT af , daar het verbrij« zelen van zijne kabels hem belette ,
« gelijk deze , het anker te doen vallen. »
Gedurende vijf uren werd de strijd met
groote woede voortgezet , en eindigde voor
de onzen met eene luisterrijke zegepraal.
De geduchte COLAERT en zijn kloekmoedige
vice-admiraal NoW;c$OuT, vielen in de handen onzer zeelieden , en twee der grootste
Duinkerker schepen waren vernield. EVERTSEN ontving van de Staten van Zeeland
voor dit heldenfeit eenen gouden gedenk
hangende aan eene keten van-penig,
hetzelfde metaal , ter waarde van negen
honderd of duizend gulden. Tot viceadmiraal van Zeeland benoemd , woonde hij
in 1639 den zeeslag van Duins bij , en
hielp MARTEN HARPERTSZ. TROMP eene volkomene overwinning bevechten. In 1646
vereerde hem de koning van Frankr ijk
met de ridder-orde van ST. MICIJIEL , « uit
«hoofde van zijne verdiensten en deug« den , en bijzonder , om de goede gene« genheid , welke hij toedroeg aan het
« welzijn en de belangen van den koning. »
De vrede van Munster schonk EVERTSEN
Benige jaren rust , totdat de eerste Engelsche oorlog (165e) hem weder onverwelkbare lauweren deed plukken. In den
tweeden Engelschen oorlog ('1665) gedroeg
hij zich in den noodlottigen slag , toen
de opperbevelhebber WASSENAAR VAN OISDAM
door eigen buskruid in de lucht vloog ,
even dapper en kloekmoedig als bij alle
vroegere gelegenheden ; doch de ongeluk
uitslag van dit gevecht werd hem-kige
niettemin geweten. In den Briel door
het gemeen aangerand , werd hij , onder

groot getier , In het water geworpen , en
tot verhaasting van zijn' dood met stee
gesmeten , doch , als door een won--ne
der, nog uit de handen van het onzinnig
graauw gered. EVERTSEN verzocht nu ontslag uit de dienst , maar , toen in 1666
zijn broeder CORNELIS was gesneuveld ,
vergat hij den geleden hoon , en bood op
nieuw bet benarde vaderland zijne diensten aan , wenschende « zijn leven , den
« bestemden tijd daartoe gekomen zijnde ,
« voor het gemeenebest te mogen opoffe« ren , gelijk zijn vader , één van zijne
« zonen , en vier van zijne broederen ,
« allen het geluk reeds hadden gehad,
« in onderscheidene gevechten tegen den
« vijand , op het bed van eer te sterven. »
Dit verheven voorbeeld van kloekmoedigheid en heldendeugd , werd door de staten
van Zeeland op de regte waarde geschat, en EVERTSEN in zijnen vorigen rang
hersteld.
ct Hij gaat : -- beklimt de vloot ! Knot Englands dwing(landij! «En als zijn broedren, zoon, en vader sneuvelt hij» (1).

(Mr. J. C. DE JONGE, Levensbeschrijving
van JOHAN en CORNELIS EVERTSEN ; Ge denkstuk van Neerlands heldendaden

ter zee).
EVERTSEN , (CORNELIS) ,

bijgenaamd

de Oude, (ter onderscheiding van zijnen
neef en zoon) , de uitmuntende broeder
des voorgaanden , werd den 4 Julij 1610
te Vlissingen, de wieg en bakermat van
zoo vele helden , geboren. Tot de zeedienst opgeleid , en reeds blijken van begaafdheid en moed hebbende gegeven ,
benoemde hem de stadhouder FREDERIK
HENDRIK , in 1636 , toit bevelhebber over
een Zeeuwsch oorlogsschip. De dapperheid
van CORNELIS EVERTSEN blonk weldra uit
in onderscheidene scherpe gevechten tegen
Duinkerker kapers ; hij hielp drie veroverde schepen in triomf binnen brengen.
In den zeeslag van Duins tegen de Spanjaarden , veroverde hij het vijandelijk galjoen St. Steven , en wedijverde in beleid
en moed met de dapperste en ervarenste
zeebevelhebbers. In den oorlog tegen
Engeland, die in 1652 uitbrak , tot commandeur of schout-bij-nacht verheven , had
hij een roemrijk` deel aan bijkans al de
(1) Hij werd in één der zwaarste zeegevechten,
welke wij den Engelschen hebben geleverd, den
4 Augustus 1666, des namiddags ten drie ure, door
eenen ijzeren bout getroffen ; hij verloor één been,
zeeg bewusteloos neder, en blies den volgenden
morgen , ten vijf ure , den laatsten adem uit , izj
den ouderdom van zes en zestig jaren. lle Staten
van Zeeland rigtten hem, benevens zijnen broeder
CORRECTS, een praalgraf op, hetwelk zich thans ir:
de Nieuwe Kerk te Middelburg bevindt, werwaarts
het op last van koning WILLEN I in 1818 uit d0
Oude Kerk is overgebragt.

464

EYCK.

bloedige zeeslagen , die er geleverd werden ; doch op den 8 Augustus 1653 ,
door overmagt afgesneden , werd zijn schip
in den grond geboord en onze held naar
Engeland gevoerd , waar hij drie maanden
bleef, voordat hij werd uitgewisseld. In
1659 woonde hij den togt bij , om den
koning van Denemarken tegen cie overheersching der Zweden te beschermen.
Zijne diensten werden door FREDERIK III
beloond . met eene gouden keten en gedenkpenning. Hoe waakzaam hij zich bij
alle gelegenheden had betoond , blijkt best
uit een' zijner brieven , waarin hij zegt,
dat bij de Zweden , die door de Sond
trachtten te ontkomen , alle nacht in ver

hield , met schut te boorde en-sekring
bijl bij den cabel. Na het sluiten van
den vrede , (den 6 Junij 1660) , keerde
hij spoedig naar het vaderland terug , en
kruiste tegen de Barbarijsche roovers. In
1664 werd hij , uit erkentenis zijner
groote bekwaamheid , tot viceadmiraal van
Zeeland verheven . Toen WASSENAAR den
13 Junij 1665 , tegen de Engelschen dapper strijdende , onder het vreesselijk gekraak van zijn schip was in de lucht
gevlogen , bleef CORNELIS EVERTSEN , met
zijnen broeder en CORNELIS TROMP , de eer
der Nederlandsche vlag handhaven. «Vijf
« malen wendde hij in den vijand , vijf
« malen was hij door de Britten omringd ,
«doch met zijn geschut baande hij zich
« telkens eenen weg. Vreesselijk werd
« zijn schip geteisterd. Zijne zeilen werden
« doorschoten , zijne masten doornageld.
«Niet minder dan honderd mannen , zoo
« dooden als gekwetsten , werden hem
« ontrukt. a hij kwam één der laatsten
in Texel binnen. Zijn broeder JOHAN het
luitenant-admiraalschap nedergelegd hebbende , werd hij in Julij 1665 in zijne
plaats aangesteld. Niet lang mogt het
vaderland zich in zijne welverdiende verheffing verheugen. In den gedenkwaardigen
vierdaagschen kampstrijd tegen de Engelschen , voerde CORNELIS EVE1:TSEN het bevel
over het tweede eskader , dat den 11 Junij
1666 , omstreeks vijf ure des namiddags ,
met den vijand in eenen hevigen strijd
geraakte. EVERTSEN kweet zich zoo kloek
dat de overwinning zich eindelijk-moedig,
voor de Nederlanders verklaarde. Maar
noodlottig was het einde voor onzen onverschrokken held ; de laatste kanonskogel
uit het boord van den vijandelijken bevelhebber , scheidde hem door midden , zoodat hij aan de voeten van zijnen zoon,
COI DELIS EVERTSEN den jongsten, dood nederstortte. Hij had den ouderdom van zes
een vijftig jaren bereikt , en werd algemeen
betreurd , oordeelende 's lands hooge over-

beid dat hij was « een man , wiens beleid
« en onverschrokken moed in vele voor(( gaande gelegenheden , gelijk ook in het
« laatste gevecht , was ondervonden en
« proefondervindelijk openbaar geworden. x
Zijn stoffelijk overschot rust in het praal graf, voor hem en zijnen ouder broeder
JOHAN te Middelburg opgerigt.
(Mr. J. C. DE JONGE, Levensbeschrijving
van JOIIAN en COP.NELIS EVERTSEN ; Ge-

denkstuk van Neerlands heldendaden
ter zee) .
EYCK, (JOHAN en HUBERT SPAN),
beiden beroemde Nederlandsche schilders.
De eerste de uitvinder of liever de ver
schilderen met olieverw,-betravnh
soms JAN VAN BRUGGE genoemd , omdat hij
zich in deze stad heeft nedergezet , werd
in 1370 te Maseyk geboren , en oefende
zich in de schilderkunst met zijn' ouder
broeder HUBERT , ( geb. in 1366) , een'
verdienstelijk kunstenaar, doch die thans
zelden genoemd wordt dan in gemeen
JOHAN. De berigten omtrent-schapmet
beider verdiensten zijn zeer uiteenloopend.
Eenigen verheffen JOHAN VAN EYCK als een
krachtig teekenaar ; anderen zeggen dat
hij geese andere verdiensten bezat dan
die van goed colorist ; weer anderen beweren dat zijne eenigste aanspraak op
roem alleen bestaat in zijne ontdekking
van het schilderen met olieverw ; en de
meesten erkennen , dat RASPE, de oud
te regt deze eer-heidkung,m
heeft ontzegd. RASPE heeft inderdaad bewezen , dat men deze uitvinding niet aan
JOHAN VAN EYCK is verschuldigd ; doch hij
onderstelt , hetgeen LANZI hoogst waar
heeft gemaakt , dat VAN EYCK-schijnlk
het schilderen met olieverw grootelijks
heeft verbeterd en in zwang gebragt. Dit
bewerkte hij door liet middel te ontdekken om aan de kleuren meerdere vastheid
te geven , zonder ze in de zon te droogen , en door een vvaterproef vernis er
helderheid en glans aan bij te zetten.
Nadat hij een' geruimen tijd in de rijke
en bloeijende stad Brugge had gewoond,
verhuisden de beide broeders naar Gent,
waar zij , tusschen de jaren 14() en
143e , een groot en beroemd altaarstuk
schilderden , bekend onder den naam van
De aanbidding van het Lam. Sommigen
zeggen dat dit stuk geschilderd werd voor
JODOCUS VIJTS , een' rijk Gentenaar , terwijl
anderen beweren , dat het vervaardigd
werd op last van PHILIPPUS den Goeden ,
hertog van Bourgondië, graaf van Vlaanderen , die in 1420 aan de regering
kwam. Zeker is het , dat JOHAN VAN EYCK
lang aan het schitterend hof van PIIILIPPUS
is verbonden geweest. Dit menigwerf

FAï3FRT--FABIUS.
beschreven schilderstuk bevat niet minder
dan 330 figuren, in welke de uitdrukking der
hartstogten , alsmede de orde en uitvoering
hooge bewondering wekken. Het altaarstuk
bestaat uit twaalf paneelen door vouwdeuren beschermd , en werd zoo hoog op prijs
geschat, dat het slechts bij sommige gelegenheden te zien was. PIILIPPCS II,
koning van Spanje , wilde het derwaarts
voeren , doch vergenoegde zich eindelijk
met eene kopij van MICHAEL co IS van
Mechelen. Deze kopij schijnt zich thans te
Berlijn te bevinden. Het lot van het ourspronkelijke is opmerkelijk en zeer te bejammeren. Toen de Franschen België hadden bemagtigd , sloegen zij gretige blikken
op dit kun6tgewrocht. Het gelukte echter
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aan de geestelijkheid der kerk van St.

Bavo acht van de twaalf paneelen te verbergen , zoo dat er slechts vier naar

Parijs werden opgezonden , van waar zij
in 1815 terugkwamen. Sedert heeft de
geestelijkheid zes van de acht verborgene
paneelen verkocht , welke zich thans in
het Koninklijk Museum te Berlijn bevinden , waar zij zamengevoegd zijn met een
gedeelte der kopij , welke coxes voor PIIiLIPPUS II heeft vervaardigd. HUBERT VAN
EYCK Stierf in 146 , en JOIIAN , Z00 als
men algemeen gelooft , in 1441 , doch de
dag zijns overlijders is onzeker.
(RASPE , DESCAMPS , LANZI p SIOUBRAKEN ,

Levens der schilders).

F.
FABERT , (ABRAHAM) , een Fransch
maarschalk , de zoon eens boekdrukkers,
werd in 1599 te Metz geboren. Schoon
voor den geestelijken stand bestemd , trad
hij vroegtijdig in de krijgsdieinst. Hij onderscheidde zich bij menig gevecht en beleg. In 1610 bij Turin zwaar aan het
been gekwetst , oordeelde men , hetzelve
te moeten afzetten ; doch FABERT was hiertoe geenszins te bewegen , en zeide tegen
TURENNE : « De dood zal mij niet anders
« dan geheel hebben. » In 1646 tot veldmaarschalk benoemd , veroverde hij Porto
Longone en Pionzbino , en in 1654 Stenay.
FABERT was een man van strikt eerlijke
grondbeginselen. «Indien men tegen FA« BERT achterdocht kan opvatten , » zeide
MAZARIN , « dan is er niemand ter wereld
a aan wien men zijn vertrouwen kan
«schenken. » LODEWIJK bood hem het
blaauwe lint aan , doch hij weigerde het ,
omdat hij de vereischte bewijzen van adel
niet kon leveren. Toen men hem-dom
zeide , dat elk bewijs dat hij zou leveren
als voldoende zou worden aangenomen,
antwoordde bij : « Dat kan niet ; ik wil
« mijnen mantel met geen kruis versieren,
« en mijn' naam door bedrog onteeren.
Hij stierf den 17 Mei t662 te Sedan. Bij
zoo veel moed , braafheid en talenten ,
had hij de zwakheid zich door waarzeggers
en horoscooptrekkers te laten bedriegen.

(Dictionnaire historique et bibliographique) .
FABIUS , (0UINTUS MAXIMUS VER -

RUCOSUs) , een beroemd Rolneinsch krijgsman. In zijn eerst consulschap zegepraalde
hij over de Liguridrs , 232 jaren v. e. Na
de nederlaag der Romeinen bij Trasirnene,
werd hij door het volk niet eenparige stem-

men tot dictator benoemd. Het stelsel , dat
hij aannam , om HANNIBAL te stuiten , is wel
bekend. Door Bene reeks van schrandere
bewegingen , marschen en contre-marschen,
altijd sterke standplaatsen kiezende , matte
hij zijnen tegenstander af, die hem nimmer op eenen gunstigen grond konde lok
hein aan te vallen, terwijl FABIUS-ken,om
van elke dwaling of verzuim der Carthagers partij wist te trekken , en hun nadeel toe te brengen.
Deze wijze van oorlogvoeren , nieuw
voor de Romeinen , deed FABIUS den naam
verkrijgen van den Draler, waarover hij
door jeugdige krijgslieden en onkundige
personen hevig werd berispt , schoon zulks
waarschijnlijk het eenige middel was , om
de stad Rome van haren ondergang te
redden. 1liiNucius , die niet FABIUS het opperbevel deelde , zich onvoorzigtiglijk met
HANNIBAL in den strijd gewikkeld hebbende,
werd door de tijdelijke hulp van den dictator uit liet verderf gered. FABIUS in
het volgende jaar , (216 v. c.) , teruggeroepen zijnde , werd het opperbevel over
het leger toevertrouwd aan den consul
T. VARRO , die HANNIBAL onbedachtzaam slag
leverde , en bij Cannes geheel en al werd
verslagen , zoodat men nu duidelijk do
wijsheid van FALLUS dralen begon in te
zien. liet volgende jaar werd FABIUS tot
consul verheven , en hield HANNIBAL op
nieuw in bedwang. In 208 v. c. ten vijfden male tot consul benoemd , hernam
hij Tarente door krijgslist , waarna hij ter
naauwernood aan eenen strik , welken
HANNIBAL hem bij Metapontum spande, ontkwam. Met HANNIBAL een verdrag wegens
het loskoopen van krijgsgevangenen geslo.
ten hebbende , weigerde de senaat deze
30
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overeenkomst te bekrachtigen. FABIUS zijn
woord niet willende breken , verkocht
hierop al zijne goederen , en de uitwisseling had plaats. Toen Benige jaren later
de senaat beraadslaagde , om P. scuulo met
een leger naar Afrika te zenden , stelde
FABIUS zich daartegen , zeggende, dat men
Italië eerst van HANNIBAL moet bevrijden.
FABIUS stierf eenigen tijd daarna , 202 jaren v. C. , in hoogen ouderdom.
(Vosslus , De Historicis Latinis; FABRIcius , Bibliotheca Latina ; M. STUART
Rorneinsche Geschiedenissen).
FABRE, (JEAN) , wiens ouderliefde hem
aanspraak geeft op de achting der nakomelingschap , werd in 1727 te Nisrnes
geboren. Hij behoorde tot eene Protestantsche familie , en wijdde zich aan den
handel. Zijn vader eene Protestantsche gemeente tot stand gebragt hebbende , werd
deze tot de galeijen verwezen. Hij bood
zich in zijne plaats aan , en onderging gewillig de straf. Men wilde hem ontslaan,
bijaldien hij den Protestantschen leeraar
PAUL RABAUT wist te bewegen het rijk te
verlaten ; FABRE wees dit , zonder zich te
bedenken , van de hand. Eerst , nadat hij
gedurende zes jaren als een galeiboef was
behandeld , en onder het uitschot des
menschdoms had verkeerd , werd bij , door
bemiddeling van den minister CHOISEUL ,
in vrijheid gesteld. Zijne lotgevallen leverden overvloedige stof tot het bekende tooneelstuk l Honnete criminel (de Deugdzame
Galeiroeijer. (Dictionary of Biography).
PARE D' EGLANTINE , (PHILIPPE
FRANCOIB NAZ.AIRE) , een Fransch dra-

matisch dichter , werd den 28 December
1755 te Carcassonne geboren. Aanvankelijk behoorde hij tot eene reizende troep
tooneelspelers , maar maakte weinig opgang. Door zijne verschillende talenten
wist hij zich echter vrienden te verwerven. Hij schreef verzen , teekende , graveerde, en was toonkunstenaar en componist. In de bloenispelen van Toulouse
(jeux floraux) den prijs behaald hebbende,
bestaande in eenen gouden egelantier,
voegde hij bij zijnen naam dien van
d'Eglantine, en begaf zich naar Parijs,
waar hij verscheidene tooneelstukken uitgaf. Hij speelde in de omwenteling eene
geweldige rol , werd lid van de Nationale
Conventie , en stemde voor den dood van
LODEWIJH XVI. Eindelijk verloor hij den
5 April 1794 , niet DANTON, het hoofd onder
de guillotine. In 1802 verschenen zijne
gedichten onder den titel van Oeuvres
melées et posthumes de FABRE D'EGLANTIINE.
(LA IJAU PE , Cours de litiérature).

FABRETTI, (RAFAELE), een Italiaansch
oudheidkundige , werd in 1618 te Urbino
geboren. Hij studeerde te Cagli in de
régtsgeleerdheid, en werd secretaris van
paus ALEXANDER VIII, en directeur der
pauselijke archieven op het kasteel St.
Angelo onder INNOCENTIUS XII. FABRETTI
besteedde zijnen meesten tijd aan het
onderzoeken der ruïnen in den omtrek
van Rome , en liet onderaardsche schuil
opdelven. Hij onderzocht catacom--hoekn
ben , columbaria's , grafsteden en andere
onderaardsche bergplaatsen. Hij zamelde
eenen overvloedigen oogst van oudheden
en hoofdzakelijk van opschriften , die
hij in zijn huis te Urbino rangschikte,
welke verzameling sedert is overgebragt
naar het hertogelijk paleis dierzelfde stad.
Men verhaalt , dat zijn paard , hetwelk hij
gedurende Benige jaren op zijne omwandelingen bereed , en bij zijne vrienden den
spotnaam droeg van lllarco Polo , zoo gewoon werd aan zijns meesters jagt op
oudheden , dat het bijkans altijd staan
bleef, zoódra men deze of gene oudheid
ontmoette. FABRETTI bewees aan de oud
diensten , daar hij-heidkungwt
gewoon was het eene monument door het
andere op te helderen. Hij geraakte in
bitteren twist niet onzen GRONOVIUS over
de verklaring van eenige plaatsen in TITUS
Llvius ; de beide geleerden havenden elkander erbarmelijk. FABRETTI overleed in Januarij 1700 te Rome. Zijne nagelatene werken zijn : 1o. Inscriptionum antiquarum
explicatio , fol. , 1699 ; 20. De Columns
Trajani , fol. ,1683 ; 8°. De aquis et aquaeduetibus veteris Ronzae , 4t0. , 1680. FABRETTI wordt beschouwd als de voorganger
van BIANCHINI , BOTTARI en andere oudheid
achttiende eeuw de-kundige,
oudheden van Rome hebben opgehelderd.
(Woordenboek der Zamenleving ; Penny
Cyclopaedia).
FABRICIUS , (CASUS) , bijgenaamd LUS
, was een uitstekend voorbeeld van-CINUS
oud-Romeinschen heldenmoed en goede
trouw. In het jaar 283 v. c. tot consul
benoemd , zegepraalde hij over de Bojers en
Etruskers. Toen in 281 v. c. de consul
LEVINUS door PYRRHus was verslagen , zond
de senaat FABRICIUS aan den koning, om
over den losprijs der gevangenen , of,
volgens anderen, over den vrede te onder
trachtte FABRICIUS met-handel.PYRHUS
goud voor zich te winnen , hetgeen door
den Romein , hoe arm bij ook ware , met
verachting werd afgewezen. Even vruchteloos zocht PYRRHUS hem, door het onverwacht gezigt van een' olifant schrik aan te
jagen. PYRRHUS bewonderde de trouw en
standvastigheid van dezen edelaardigen Re-

FABRICIUS.
Lncin , en gaf aan alle krijgsgevangenen de
vrijheid om te Rome de Saturnaliën bij te
wonen , onder voorwaarde om na het
feest terug te keeren. Zij gingen en hielen woord. FABRICIUS, in 279 V. e. andermaal tot consul verheven , trok met
een leger tegen PYRRHUS op, die zich bij
Tarente had nedergeslagen . De lijfarts des
konings verscheen heimelijk in de Romein
legerplaats, en bood FABRICIUS aan ,-sche
zijnen meester voor eene bepaalde som te
vergiftigen . FABRICIUS hierover verontwaardigd , liet den snooden geneesheer in
hoeijen slaan , en zond hem in dien staat
naar PYRRHUs terug , op wien dit voorbeeld
van Romeinsche regtschapenheid zulk een'
grooten indruk maakte , dat hij uit erken
alle gevangene Romeinen zonder-telijkhd
losgeld in vrijheid stelde. PYaRnus stevende kort hierop naar Sicilië , werwaarts
hij geroepen werd door de Syracusers , die
door de Carthagers hevig werden verontrust. FABRICIUS tuchtigde inmiddels de Samniten , Lucaniërs en Bruttiërs , die PYRRHUS
tegen Rome hadden bijgestaan. PYRRHUS
weldra naar htalië teruggekeerd , werd
,

eindelijk door CURII'S DENTATUS verslagen ,
en uit Italië verdreven. Twee jaren later ,
274 v. C. , werd FABRICIUS ten derden
male tot consul verheven. Men verhaalt
van FABRICIUS verscheidene voorbeelden van
matigheid en eenvoudigheid , die aan de
strenge leefwijze der Romeinen vóór de
Punische oorlogen doen herinneren. Toen
FABRICIUS het ambt van censor bekleedde ,
verbood hij P. CORNELIUS RUFINUS in den
senaat te verschijnen , omdat bij tien pon den tafelzilver bezat FABRICIUS stierf zoo
arm , dat de senaat verpligt was , zijne
dochters op kosten van den staat uit te
huwelijken. Schoon , volgens de wet der
twaalf tafelen , niemand binnen de stad
mogt worden begraven , werd echter het
lijk van FABRICIUS, met groote statelijkheid,
.

binnen Rome ter aarde besteld.
(PLUTARCHU S , Het leven van

PYRRHUS

LlvIUS , Epitome , XIII , XIV ; EUTROPIUS ; JUSTINUS ; ROLLIN ; STUART) .

FABRICIUS, (AREND 31EINDERTSZ.),

een vermaard Nederlandsch staatsman , zag
bet eerste levenslicht in den jare 1547.
Als lid van de regering der stad Haarlem
en de statenvergadering van Holland , bewees hij zijnen medeburgeres en landgenooten belangrijke diensten. Gedurende
bet vermaarde beleg van Ostende door de
Spanjaarden , werd hij als gedeputeerde
der Staten- Generaal naar deze stad afgevaardigd , ten einde de zaken aldaar in
hunnen naam te bestieren. Hij kweet zich
van dezen gewigtigen post zoo loffelijk ,
dat 's lands Staten hem eenes zilveren
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vergulden kop vereerden , ter waarde van
twee honderd gulden , van buiten versierd
met het wapen van Holland , en van bin-.
nen in het deksel met de afbeelding van
liet beleg dier stad. Daarenboven schonk
men hem eene jaarlijksche lijfrente van
honderd gulden. In 1618 werd hij aan
een' der vier en twintig reg--gestldo
ters over OLDENBARNEVELD , DE GROOT en
HOGERBEETS ,

en het staat tot zijne eeuwige
eer aangeteekend , dat hij het doodvonnis
van den eersten heeft afgekeurd , betuigende veeleer , « dat Holland nooit een
« personaadje heeft gedragen , die den ad« vocaat gelijk was , en dat hij zich ner« Bens in had vergrepen , dan alleen in
« eene zaak : dat hij met IIUSA zijne hand
« aan de arke des Heeren had geslagen. ^•
Ook weigerde FABRICIUS de 2400 gulden, wel
aan elk der regters van OLDENBARNEVELD-ke
waren toegekend (I). Deze eerlijke , onbaatzuchtige vaderlander stierf den 19 December 1624 te Haarlem , en werd aldaar
in de Groote Kerk ter aarde besteld. Op
de grafzerk ziet men zijn wapen en eenige
dichtregelen , waarin gezegd wordt , dat
kerk en staat den dood van dien dapperen
heer , een' vader des vaderlands, betreuren.
(WAGENAAR , Vaderl. lijst. ; BRANDT
Historie der regispleging van OLDEN BARNEVELD ; KOK ,

Vaderlandsch Woor-

denboek).
FABRICIIIS , (JOHAN CHRISTIAN) , de

grootste der nieuwere insektenkenners (entomologisten) , werd in 1748 te Tondern ,
in het hertogdom Sleeswijk , geboren. Hij
werd voor de geneeskunde opgeleid , en
op den ouderdom van drie en twintig jaren professor in de natuurlijke historie en
landhuishoudkunde te Kiel.
FABRICIUS studeerde onder LINNAEUS , en

werd een zijner beroemdste leerlingen.
LINNAEUS den naam van FABRICIUS in zijne
Systema naturae roemvol vermeld hebbende , besloot deze om zich inzonderheid
op de insektenkunde toe te leggen , eene
wetenschap destijds nog in hare kindschheid. De eerste vruchten zijner navorschingen werden in 1775 het publiek aangeboden in zijne Systema entomologiae,
(1) Deze omstandigheid herinnert ons de volgende
anecdote : «Eenigen tijd na deze verfoeijelijke regtsu pleging , zeide een beroemd advocaat tegen een'
U der regters : Men zegt van u twee dingen , welke
lik niet kan gelooven. Vooreerst dat gij weicc nig verstand hebt , eis ten andere , dat gij gierig
((zijt. Het eerste kan niet waar zijn ; want gij hebt
u den raadpensionaris des doods schuldig gevonden ,
((iets dat zelfs den bekwaamsten regtsgeleerden niet
u gelukt is. En de beschuldiging van gierigheid ,
u welke men u zoo onmeddoogend aantijgt , is voorcc zeker insgelijks ongegrond ; want gij hebt voor vier
u en twintig honderd gulden een vonnis helpen vel(( l.en , hetgeen ik voor al het geld der wereld niet
u zou hebben willen doen. u
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waarin hij eene nieuwe rangschikking van
het geslacht der insekten voorsloeg , kie
zende voor zijne verdeelingen de wijzigingen welke men in de deelen van den
mond waarneemt. De twee vroeger aan
methoden waren gegrond , de-genom
eene op de gedaanteverwisselingen der
verschillende soorten , de andere op hare
bewegings-organen. De laatste werd het
eerst door ARiSTOTELES aangewezen , en
door LINNAEUS gevolgd. FABIuclus bezocht
onderscheidene landen ter verrijking zijner
kennis , verzamelde nieuwe bouwstoffen ,
bezigtigde de meeste museums , en beschreef al de insekten waarvan tot dus
verre nog geene melding was gemaakt.
FABRICIUS was geenszins afgunstig op den
roem van anderen , die met hem hetzelfde vak beoefenden. Nadat hij kennis
had gemaakt met bet fraaije werk van
WALCKENAER over de spinnen , waarin hij
groot behagen vond, zond hij dezen geleerde , ongevraagd , al de exemplaren ,
welke hij van het geslacht der spinnen
had bijeen verzameld. Schoon de entomologie zijne hoofdstudie uitmaakte, was hij
geenszins in de andere takken der dier
onervaren ; ook was hij zeer bedre--kunde
ven in de botanie en mineralogie. Hij
stierf den 3 Maart 1808 , aan de waterzucht , in het vijf en zestigste jaar zijns
ouderdoms , zeer betreurd door alle natuurkundigen. Onder de talrijke werken
van FABRICIUS vermelden wij slechts zijne
Systema entomologiae sistens insectoruin
classes , etc. , waardoor deze wetenschap
eene gansch andere gedaante bekwam ,
alsmede zijne Philosophia entomologica,
en Reise each Norwegen , mit Bemerkungen
aus der Natur , Historie and Oeconomie.
(Woordenboek der Zamenleving ; Penny
Cyclopaedia).

Hij schreef eene ontzettende menigte voor
werken , waarvan zijne Biblio--treflijk
theca Graeca als het voornaamste wordt
beschouwd. Hetzelve bevat berigten van
al de Grieksche schrijvers , met ^ijsten
hunner werken en aanteekeningen. Ook
zijne Bibliotheca Latina , Bibliotheca mediae
et infiirniae Aetatis , Bibliotheca ecelesiastica , alsmede zijne Bibliotheca antiquaria,
zijn zoo vele blijken van zijne alles omvattende geleerdheid. Zijne tijdgenooten
noemden hem dan ook den bibliothecaris
van de republiek der letteren. Hij overleed
den 30 April 1736 te Hamburg, in den
ouderdom van negen en zestig jaren. De
catalogus door hem zelven uitgegeven,
bevat meer dan 100 titels zijner werken.
FABRICIUS was zedig , gastvrij jegens vreemdelingen die hens kwamen bezoeken , onvermoeid in het vervullen zijner ambtspligten, vindende echter nog tijd voor het
zamenstellen zijner talrijke geschriften.
Zijn schoonzoon REIMAR heeft eene levens
Latijn be--beschrijvngamt
zorgd , naar welke de weetgierige lezer
wordt verwezen.
FABRIS , (NICOLAS) , een Italiaansch
werktuigkundige , werd in 1731 te Chioggia geboren , en stierf aldaar in 1801.
Hij behoorde tot den geestelijken stand.
Onder zijne talrijke en vernuftige uitvindingen noemt men een forte-piano , hetwelk , terwijl het bespeeld werd , de muzijk
aanteekende ; een vat , hetwelk bij het
aftappen door inwendige zamentrekking de
lucht uitsloot ; eene houten hand , om de
maat te slaan ; een zak-uurwerk , hetwelk
tegelijk de Fransche en Italiaansche uren,
minuten en seconden aanwees , met de
dag- en nacht-eveningen en zonnestanden ;
alsmede eene soort van klok, waarvan
een magneet de beweegkracht uitmaakte.
FABRICIUS, (JOANNES ALBERTIIS) ,
(Dictionary of Biography).
.een Duitsch kunstregter en boekenkenner,
FA.BRIZIO , (GERONIMO) , gewoonlijk
werd den 11 November 1667 te Leipzig genoemd FABRICIUS AB ACQUAPENDENTE , een
geboren. Hij studeerde aldaar in de wijs Italiaansch genees- en ontleedkundige ,
geneeskunde , en naderhand-begrtn werd in 1537 te Acquapendente, eene
in de godgeleerdheid. Vooral maakte hij stad bij Orvieto , in den Kerkelijken Staat,
groote vorderingen in de oude letterkunde, geboren . Zijne ouders , hoewel behoeftig,
en verkreeg , door zijne groote scherpzin- offerden alles op voor zijne opvoeding.
nigheid en ongemeen sterk geheugen , in Hij was een leerling van FALLOPIUS , te
,bijna alle vakken van menscbelijke weten Padua , wien bij in 1562 als professor in
Bene buitengewone bedrevenheid.-schap de chirurgie en anatomie opvolgde. Zijn
Zoodra bij zijne studiën te Leipzig had vol- roem lokte studenten uit alle landen van
tooid , begaf hij zich naar Hamburg , werd Europa naar Padua , zoodat zelfs de ana•bibliothecaris van den heer J. F. MEIJER , tomie-zaal , oorspronkelijk door hem zelen vervolgens professor in de welsprekend- ven gebouwd , te eng werd , om al de
heid en wijsbegeerte aan het gymnasium toeschouwers te bevatten. De senaat van
dier stad. Hij bleef aldaar tot aan zijnen Venetië bouwde derhalve , in 1593 , eene
dood , hebbende onderscheidene voordee- andere op ruimere schaal , en vermeerlige aanbiedingen van den landgraaf van derde tevens zijne jaarwedde. Nadat bij
Hessen-Darmstadt en anderen afgewezen. ruim eene halve eeuw de hoogeschool tot
-
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sieraad had verstrekt , onttrok hij zich aan « verkoopen , leveren zal men het niet.
bet openbaar leven. Echter gevoelde FA- « Ik zou mij liever in stukken laten kapBRIZIO zich in zijne afzondering niet ge- « per. , dan zulk eene bezending op mij te
lukkig. Zijne laatste jaren werden verbit- « nemen. » Met den ridder TEMPLE leide
terd door buisselijke oneenigheden en het hij de. eerste grondslagen tot den vrede
ongevoelig gedrag dergenen , die hij tot van Nijmegen , die in 1678 tot stand
zijne erfgenamen had bestemd. Hij over- kwam. In 1682 stelde de graaf D'AVAUX ,
leed in 1619 , in den ouderdom van twee afgezant van LODEWIJK XIV , alles in het
en tachtig jaren , niet zonder vermoeden werk , om FAGEL voor de zaak van Frankvan vergiftigd te zijn , op zijn landgoed rijk te winnen , hem twee millioenen beaan den oever van de Brenta , thans nog lovende , zoo hij 's lands belangen wilde
bekend onder den naam van Montagnuola verraden. Dit schandelijk voorstel werd
d'Acquapendente. De naam van FABIUZIO door den onbaatzuchtigen man met ver
aan alle beoefenaren zijner wetenschap diende verachting van de hand gewezen.-is
dierbaar ; hij was de leermeester van De zegepraal van FAGEL'S staatkunde was
WILLIAM HARVEY , wiens ontdekking van de verheffing van WILLEM III op den troon
den omloop des bloeds, (volgens HARVEY'S van Engeland. Hij mogt echter liet geeigene bekentenis) , toe te schrijven is noegen niet smaken wILLEM'S komst in
aan FABRIZIO's opmerkingen omtrent de Engeland te beleven ; hij stierf den 15 Deklapvliezen in de aderen , door hem het cember 1688 , voordat de tijding dezer
eerst naauwkeurig beschreven. De werken groote gebeurtenis in holland aankwam,
van FABRIZIO over de anatomie en physio- WILLEM III achtte FAGEL zÓó boog , dat
logie , zijn door ALBINUs te Leyden , in hij , bij het vernemen van zijnen dood,
f738 , in één deel folio uitgegeven , en uitriep : « Nu heeft de staat zijn' getrouwtevens van Bene levensbeschrijving voorsten dienaar, en ik mijn' besten vriend
zien.
« verloren ! »
(Biographie des Pays-Bas VAN KAMPEN,
FAGEL , (RASPER). Het geslacht van
FAGEL heeft zich , gedurende meer dan anKarakterkunde der Vaderlandsche gederhalve eeuw , in Nederland onderscheischiedenis KOK , Vaderlandsch Wo©rden door eene reeks van uitstekende staatsdenboek).
en krijgslieden. De gewigtige betrekking van
FAGEL, (FRAINCOIS NICOLAAS) , neef
griffier der Staten-Generaal werd gedurende van den beroemden raadpensionaris , en
honderd vijf en twintig achtereenvolgende zoon van Mr. NICOLAAS FAGEL , burgemeesjaren (van 1670--1795) door leden uit ter van Nijmegen , trad in 1672 als vaan dit huis bekleed. KASPER FAGEL , van Wien drig in krijgsdienst , en klom door zijne
wij in dit artikel afzonderlijk spreken , bekwaamheid en dapperheid op tot den
werd in 1629 te Haarlem geboren , stu- rang van generaal van het voetvolk en
deerde in de regtsgeleerdheid , en werd in luitenant-generaal in keizerlijke dienst. Hij
1663 pensionaris zijner geboortestad , eene verzelde , als brigadier-generaal , WILLEM III
betrekking die tot de hoogste waardigheden naar Engeland, en onderscheidde zich
in den staat den weg baande. Door in- vooral in den slag bij Fleurus (1 Julij
vloed van JOHAN DE WITT tot den beogen 1690) , waar hij zijne troepen in batailpost van griffier der Staten- Generaal be- ions quarrés schaarde , en daardoor den
noemd , werd hij zijn vertrouweling. Toen vijand in bedwang hield. In 1691 verdeLODEWIJK XIV tot in Gelderland was door- digde hij Bergen in Ilenegouwen kloek
kwam DE WITT eens in het moedig tegen 100,000 Franschen , onder-gedron,
krieken van den morgen bij FAGEL , be- het oog van VAUBAN en LODEWIJK XIV ;
tuigende geen' raad meer te weten. « Onder doch een opstand der burgers , opgeruid
« FILIPS II , ruim zoo magtig als LODEWIJK , » door priesters en monniken , noodzaakte
antwoordde FAGEL , « bevond zich de staat hem de stad aan den Allerchristelijksten
« nog wel in gevaarlijker omstandigheden ; koning over te geven. In de belegering
« het komt slechts op moed en kloekhar- van Namen , dreef hij de uitvallende Fran« tigheid ter verdediging aan. m Den 20 schen naar de stad terug , en bekwam
Augustus 1672 werd de raadpensionaris daarbij eerre zware wond. In 1702 nam
DE WITT door het Haagsche gepeupel ver- hij ijverig deel aan de redding van Nijmoord , en vervolgens FAGEL tot zijn' op- megen , en in 1703 aan de belegering
volger aangesteld. Onwrikbare standvas- van Bonn. In den slag van Ekeren ,
tigheid was een der hoofdtrekken van schoon aan het hoofd en het been geFAGEL. Toen men aan eenige afgevaar- kwetst, moedigde hij de zijnen nog door
digden volle magi wilde verleenen , oin stem en voorbeeld tot dapper strijden
met LODEWIJK XIV te onderhandelen , zeide aan ; doch hij moest weldra van liet
hij : « Men moge het land aan Frankrijk slagveld worden weggedragen. Ook woonde
,

;

;
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hij in 1704 en 1705 den veldtogt in
Portugal bij ; bier ontmoette hij echter,
door de verdeeldheden tusschen de Portugeesche , Engelsche en Nederlandsche opperhoofden, zoo vele moeijelijkheden , dat
bij verlof verzocht naar het Vaderland
terug te keeren , schoon de koning van
Portugal zeide : « Zoo FAGEL het leger
« verlaat , ben ik verloren ! » In 1711 en
1712 plukte bij nieuwe lauweren. Hij
was tegenwoordig bij de verovering van
Doornik , Bouchain , Quesnoi en andere
plaatsen , alsmede in de veldslagen van
Ramillies en Nalplaquet. De verovering
van bet sterke Bouchain , dat zich in het
Bezigt van het Fransche leger binnen
twintig dagen aan hem moest onderwerpen , (de bezetting werd krijgsgevangen),
was zijn meesterstuk. Bij den vrede van
Utrecht werd hij tot gouverneur van Sluis
in Vlaanderen benoemd , waar bij den
23 Februarij 1718 overleed. FAGEL was
even dapper als regtschapen. Toen hem
bij de belegering van Rijssel 50,000 gulden werden aangeboden , om van eene
levering van granen verschoond te blijven , zeide hij, liever zijne soldaten te
willen voeden dan zich zelven te verrij ken. Ook `vist hij nederigheid aan hoffelijkheid te paren. WILLEM III hem eens
verwijtende , dat hij zich zelven in het
gevaar te veel vergat , antwoordde hij:
« Sire ! uwe handelingen zijn niet zonder
* uitwerking op uwe krijgsbevelhebbers ! »
(Biographie des Pays -Bas ; VAN LAMPEN,
Karakterkunde der Vaderlandsehe Geschiedenis; KoK, Vaderlandsch Woordenboek) .
FAHRENHEIT , (GABRIEL DANIEL) „

-een beroemd proefondervindelijk natuur kenner , werd in 1685 te Dantzig geboren. Hij werd vroegtijdig naar Holland
gezonden , om aldaar den koophandel te
leeren , doch de natuurkunde had voor
zijnen onderzoeklievenden geest meer aan
dan de bezigheden van een-treklijs
kantoor. Door volhardenden arbeid en
rusteloos nadenken , gelukte het hem den
thermometer aanmerkelijk te verbeteren,
door kwik in plaats van wijngeest te gebruiken, en eene schaal te vormen, welke
nog in gebruik is. Ten tijde van zijn
overlijden was bij bezig met het vervaardigen van een werktuig om moerassen
droog te maken. Hij schreef eene verhandeling over den thermometer , en leverde
Benige bijdragen in de Philosophical Transactions , alsmede in de Leipziger Acta Eruditorum. Hij stierf in 1740 te Leyden , in
den ouderdom van vijf en zeventig jaren.
(Dictionnaire fiistorique des grands hom -

mes).

FAIRFAX , (EDWARD) , . een Engelsch
dichter , was de tweede zoon van Sir TaoMAS FAIRFAX , van Denton , in het graafschap York. De dag zijner geboorte i.»
onbekend ; doch daar zijne vertaling van
TASSO's Jeruzalem verlost in 1600 in het
licht verscheen , mogen wij vooronderstel-.
len , dat hij onder de regering van ELIZAt
BETH is geboren.
In strijd met de gewoonte van zijn
geslacht , hetwelk krijgszuchtig van aard
was , leidde hij een afgezonderd leven in
zijne geboorteplaats , waar hij zijnen tijd
besteedde aan het beoefenen der letteren
en de opvoeding zijner eigene kinderen
en die zijns broeders , eez van welke de
beroemde Lord FAIRFAX is geworden. Wij
leeren uit zijne eigene geschriften , dat hid
noch superstitieus papist noch fantastisch
puritein was ; doch meerdere bijzonderheden van zijn leven heeft men niet , dan
dat hij omstreeks het jaar 1632 is gestorven. Hij schreef Herderszangen, (waarvan er nog slechts één overig is) , sommige
andere verloren geraakte dichtstukken en
eene verhandeling over Booze Geesten ;
doch het werk dat hem eenen blijvenden
roem waarborgt , is zijne vertaling van
het -Verlost Jeruzalem , tot dus verre nog
door niemand overtroffen ; en schoon FAIRFAX soms van het oorspronkelijke afwijkt ,
verrijkt hij bet oole dikwijls met nieuwe
schoonheden.
(Biographia Britanica ; Preface to FAIRFAX's Tasso , edition 17fk9 ;; Pre face
t0 IiOOLE's Tasso) .
FAIRFAX , (THOMAS , Lord) , een der
voornaamste generaals in de Engelsche
burgeroorlogen , was de oudste zoon van
Lord FAIRFAX , en werd in 1611, te Denton in het graafschap York,. geboren. Zijn
lust voor de krijgsdienst deed hem de
hoogeschool van Cambridge verlaten , en
zich als vrijwilliger scharen in de gelederen van noRATIO MERE , die in Holland
prins MAURITS wakker ter zijde stond.
Toen de oorlog tusschen KAREL I en het
Parlement uitbrak , omhelsde FAIRFAX de
partij van bet laatste. Tot generaal der
ruiterij benoemd , bekwam bij kort daarna,
in plaats van den graaf van Essex , het
opperbevel over liet leger van het Parlement. Op den 14 Junij 1645 won hij op
het koninklijk leger den beslissenden slag
van Naseby , en toen de koning naar
Wallis vlood , trok FAIRFAX door het graaf
Gloucester , bemagtigde Bath , Bris--schap
tol en andere gewigtige punten in het
graafschap Somerset. Van daar baande hij
zich Benen weg door het graafschap Dor
bragt zijne wapenen naar Cornwallis-set,
over , en verstrooide geheel en al 's ku-

FALCONET—FALIERI.
i^ings legerbenden. Toen hij in de maand
November naar Londen terugkeerde, werd
hij door eene ontelbare menigte verwelkomd, en, openlijk voor zijne diensten dankzeggingen ontvangende , met een kleinood
van groote waarde beschonken . Het parlenient zond hem nu naar het leger der Schotten , met 200,000 Pst., waarvoor deze den
koning uitleverden. Schoon FAIRFAX tegen
het doodvonnis des konings gestemd was ,
bleef bij echter een geducht werktuig in
de hand van CROMWELL , tot dat deze mees
er was van het parlement en het rijk.-t
Eindelijk onttrok hij zich aan alle openbare zaken , en werkte ten laatste nog
krachtdadig mede tot de herstelling der
koninklijke waardigheid in den persoon
van KAREL II , behoorende tot de afgevaardigden , die hem te 's Gravenhage
kwamen uitnoodigen , om bezit te nemen
van den Engelschen troon. FAIRFAx stierf
in November 1681 ; hij schreef zijne eigene
Gedenkschriften en een klein aantal gedichten.
(WHITELOCK'S Memorials; RUSHwoRTH'S
Coll. ; Biogr. Brit.)
FALCONET, (ETIENNE MAURICE) ,

een beroemd beeldhouwer, werd in t716
te Parijs geboren. Zijne ouders waren
arm , en stamden af van een geslacht uit
Savoye. Hij beoefende de beeldhouwkunst
onder LEMOINE , dien hij spoedig overtrof.
Hij beitelde verscheidene groepen en standbeelden , welke zich in de kerk van
St. Roch , in het Illusée des monuments
francais en in verscheidene bijzondere
verzamelingen te Parijs bevinden . In 1 "166
nam hij de uitnoodiging aan van CATHA
om zich te Petersburg te vesti--RINA,
gen , ten einde een colossaal standbeeld
van PETER den Grooten te vervaardigen.
Hij vertoefde twaalf jaren in deze hoofdstad , eng voltooide des keizers standbeeld
te paard , eene rots oprijdende. Het is
misschien het fraaiste werk van dien aard.
De zoogenaamde berg , waarop het geplaatst werd , is een ontzaggelijk brok
graniet , welke over de drie millioenen
ponden weegt. Men vond dezen rotssteen
in eenen moerassigen grond op eenen
aanmerkelijken afstand van Petersburg,
en vervoerde hem door middel van werk
naar de hoofdstad. Daar FALCONET-tuigen
het met den Russischen kunstenaar , die
het model in brons moest gieten , niet
eens kon worden , verrigtte hij zelf deze
moeijeli jke taak. Schoon CATHARINA opgetogen stond over dit edel en grootsch
meesterstuk , ontving FALCONET niet meer
dan den bedongen prijs , hetgeen men
aan de oorblazingerl van sommige hovelingen toeschreef. F ALCONET verliet Peters-
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burg , zonder van de keizerin afscheid te
1 nemen , en onthield zich eenigen tijd in
Holland , van waar hij naar Parijs terug.
keerde. In de maand Mei 1783 zou hij
eene -reis ondernemen naar Italië, welk
land hij nimmer bezocht bad , doch werd
door eene beroerte overvallen , welke herb
van het gebruik zijner leden beroofde.
Hij overleefde dit ongeluk verscheidene
jaren , en stierf in Januarij 1791. Gedurende zijn verblijf te Petersburg onderhield
hij met DIDEROT briefwisseling , welke in
de werken van dezen laatsten voorkomt.
FALCONET schreef over de beeldhouw- en
schilderkunst der Ouden. In zijne Observations sur la statue de MARC AURÈLE ,
deelt hij niet in de bewondering , die
sommigen daarvoor hebben opgevat. In het
algemeen was FALCONET geen lofredenaar
van de kunstwerken der Oudheid. Al
zijne geschriften zijn uitgegeven onder
den titel van Oeuvres complètes de FALCO NET , 3 deelen , 8vo., Parijs 1808, waarin
tevens een verhaal van zijn leven voor
hetwelk de onderzoeklievende le--komt,
zer kan raadplegen.
FALIERI , (MARINO) , de beroemdste
der drie Dogen van Venetié van dien naam,
werd in 1278 aldaar geboren. Als opperbevelhebber van het leger der republiek ,
behaalde bij in 1346 , bij de belegering
van Zara , in Dalmatië, eene schitterende
zege op den koning van Hongarije. Ver
hij afgezant aan het hof van-volgenswa
Genua en Rome , en in 1.354 volgde hij
DANDOLO als Doge van Venetië op. Hij
had toen den ouderdom van zes en zeventig jaren bereikt en eene jolige schoont
vrouw gehuwd. In minnenijd ontstoken
tegen MICHAEL STENO , een' voornaam Patriciër , twistte hij met hem op eene
maskerade, en werd door hem grovelijk
beleedigd . STENO voor deze beleediging
slechts tot eene maand gevangenisstraf
veroordeeld , was FALIERI , een wraakzuchtig man , hierover zóó geweldig gebelgd ,
dat hij Bene zamenzwering beraamde , om
de trotsche aristocratie eenen beslissenden
slag toe te brengen en al de senatoren te
vermoorden. De 15 April 1355 was voor
de uitvoering bestemd ; doch eenige uren
te voren werd de Doge met de zamengezworenen gevangen genomen , en twee
dagen daarna geregtelijk ter dood gebragt.
Het karakter van FALIERI is door Lord
,BYRON in zijn treurspel van dien naam
naar waarheid geteekend. Ook heeft DELAVIGNE dit onderwerp als treurspel , en
E. T. V. HOFFMANN hetzelve , op eene
meesterlijke wijze, als novelle behandeld.

(Dictionary of Biagraph r1) .
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FALKLAND—FARNESE.
.

FAI.KLAND , (HENRY CARP, burggraaf) , een Engelsch staatsman en schrij- er, werd onder de regering van ELIZABETH
te Berhhamsted , in liet graafschap Ilertford geboren. Als lord-luitenant van Ierland betoonde hij zich zoo streng tegen
de Roomsch-Katholijken van dit rijk , dat
zij hevige klagten tegen hem aanhieven ,
en hij na zeven jaren , in 1629 , werd
terug geroepen. Sedert dien tijd leefde
hij geacht en geëerd tot 1633 , in welk
jaar hij in de maand SeptenIber stierf
aan eene beenbreuk , door een ongeluk
hem in Theobald's Park overgekomen.
Ilet eenigste werk dat van hem in 't licht
is verschenen , voert ten titel : history
of the most unfortunate Prince EDWARD II ,
in folio en octavo. Lord ORFORD verzekert , dat FALKLAND het geheim had uitgevonden , om te verhinderen , dat zijne
naamteekening kon worden nagemaakt ,
en wel door daarin de opvolgende jaren
zijns ouderdoms kunstiglijk te verbergen ,
en dat hij door dit middel - iemand had
betrapt , die zulk eene keurige bijzonderheid niet had in acht genomen.

(Lord ORFORD'S Royal and Noble Authors).
FALLOPIO , Of FALL OPIUS , (GABRIELLO) , de beroemdste ontleedkun-

dige van zijnen tijd, werd omstreeks het
jaar 1523 te Modena geboren. Hij studeerde te Ferrara en Padua , en werd
benoemd tot professor in de ontleedkunde
te Pisa. Na verloop van drie jaren , in
1551 , riep de senaat van Venetië hem
naar Padua , waar hij , na eene korte
doch schitterende loopbaan van elf jaren,
in 1562 , overleed , wordende door zijnen
geliefden kweekeling FABRICIUS AR AQUAPEN
DENTE opgevolgd. Hij ontdekte in het
vrouwelijk ligchaam de naar hem dus genoemde Tubae Fallopianae , (Trompetten
van Fallopius). Iiet voornaamste zijner
werken draagt den titel van Ontleedkundige opmerkingen. De anatomie heeft hem
irleuige gewigtige ontdekking in de onder
lig -scheidnlmscheijkn
te danken. Zijne werken worden-chams
thans echter zelden geraadpleegd als door
oudheidkundigen voor de medische litteratuur of om nieuwe denkbeelden te ondersteunen ; want in deze wetenschappen , gelijk in andere, is veel dat nieuw
schijnt reeds oud.
-

(Penny Cyclopaedia).
FARIA Y SOUSA , (MANOEL) , een

Portugeesch geschiedschrijver en lyrisch
dichter , werd den 18 Maart 1590 te
Souto geboren. Zijne talenten ontwikkelen zich zóó vroegtijdig , dat hij reeds in
1600 de voorlezingen van zijnen vader

en anderen aan de hoogeschool van Braga
bijwoonde , makende in de oude letterkunde en wijsbegeerte ongemeene vorderingen. Op den ouderdom van veertien
jaren , werd zijne verdere opleiding toe.
vertrouwd aan den bisschop van Oporto,
die hem spoedig tot zijnen geheimschrijver
aanstelde , niettegenstaande zijne liefde
voor een schoon meisje , hetwelk hem in
dichtvuur deed on tgloeijen. Hij bezong
haar onder den naam van ALBANIA , en
huwde haar in 1614. In 1619 verliet
FARIA Portugal , om zijn geluk aan het
Spaansche hof te beproeven ; doch zijn
onafhankelijk karakter stond hem hier in
den weg , en hij keerde naar Portugal
terug. Echter ook in dat land zijne uitzigten niet kunnende verbeteren , ging hij
andermaal naar Spanje , en werd eindelijk , in 1631 , secretaris der Spaansche
ambassade te Rome, waar hij de aandacht
trok van paus URBANUS VIII. Toen hij
zich met den afgezant niet langer kon
verdragen , keerde hij in 1634 naar Madrid terug , waar men hem verstiet. Van
nu af wijdde hij het overige zijns levens
aan de beoefening der fraaije letteren,
en wel met zulk een' onbepaalden ijver,
dat bij daardoor zijnen dood verhaastte.
Hij stierf den 3 Junij 1649. FARIA was
een vruchtbaar schrijver , die aan zijne
verbeelding den ruimen teugel vierde.
Volgens zijn eigen zeggen , schreef hij
dagelijks twaalf vellen , hetgeen ten gevolge had , dat zijne dichterlijke schoon
als onder het onkruid begraven-hedn
liggen. Daarentegen zijn de geschiedkundige werken van FARIA, in het Spaansch
geschreven , waardig gelezen te worden.
Onder dezelve rekent men Epitome de
las historias portuguesas , een verdienstelijk kort begrip der Portugeesche geschiedenis ; Asia portuguesa , Europa portuguesa en Africa portuguesa. FARIA heeft,
zelf zijne gedichten onder den titel van
Fuente de dganipe , rinmas varias, in zeven
deelen bijeen verzameld.
(M0RENO PORCEL

, Retrato de

MANOEL D£

DE FARIA ; BOUTERWECK ; NICOLAS ANTONICS , Biblio [lisp. ; NICERON ,
res etc. , Vol. XXXVI) .
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FARNESE , (ALESSANDRO) , hertog van

Parma, gesproten uit een Italiaansch vorstenhuis , reeds in het midden der dertiende eeuw bekend , was de zoon van
OTTAVIO FARNESE en BIASGARETIIA van Parma;
hij werd in 1546 geboren , en door zijne
heldhaftige moeder geheel voor den krijgsmansstand opgevoed. «In 1557 wilde de
« eerst clfjarige knaap (door zijne moeder
« naar FILIes , die zich in de Nederlanden
bevond , gezonden) reeds met geweld

FAUST.
aan dc bestorming van St. Quentin deel
nemen. Met moeite weerhield FILIPS hem
van dit voornemen. » In 1586 volgde
hij zijnen vader in de hertogdommen Parma
en Piacenza op. In 1571 onderscheidde
hij zich onder zijnen oom , Don JAN van
Oostenrijk , in den zeeslag bij Lepanto tegen
de Turken , springende het eerst op eene
Turksche galei , welke men enterende
overweldigde. Later volgde hij zijne moeder naar de Néderlanden , waar een opstand tegen den koning van Spanje was
uitgebarsten. In de volle kracht des mannelijken leeftijds, spreidde hij de grootste
talenten als krijgsman ten toon. Den
31 Januarij 1578 streed hij bij Gernblours,
en deelde in den roem der behaalde zege.
Vooral in liet belegeren van sterke vest ingen was hij een meester. Met onwankelbaren moed stelde hij zich aan de
grootste gevaren bloot , om in de loopgraven en op de batterijën alles te bestieren. Toen hij gedurende het beleg van
Oudenaarden , in f582 , met andere krijgsbevelhebbers op de bresbatterijën spijsde ,
en vier officieren door eenen kogel werden gedood of gekwetst , bleef hij rustig
zitten , beval de dooden en gekwetsten
weg te voeren , een ander tafellaken te
brengen , en andere spijzen op te zetten.
De belegering van Antwerpen , in 1585 ,
was echter zijn meesterstuk ; na ongeloofelijke inspanning en door vernuftig uit
middelen , viel hem de stad in-gedacht
handen , waarover zich de koning van
Spanje dermate verheugde , dat , toen de
tijding daarvan tot hem kwam, hij 's nachts
ten bedde uitsprong , naar de kamer zijner
dochter vloog , en , in vervoering van
vreugde , uitriep : «Antwerpen is ons ! Ant* werpen is ons ! » Antwerpen was den koning , maar sedert dien tijd de handel
aan Noord-Nederland. Tot dus verre door
de fortuin begunstigd, voelde PAIUMA zich
ongemeen ontmoedigd door de vernieling
der onoverwinnelijkeSpaansche vloot , 1588,
(vooral veroorzaakt door een verkeerd plan,
waarvoor hij een beter had opgegeven) , te
aleer daar in Spanje de gansche mislukking aan zijne traagheid werd toegescbre
ven , om de vloot in tijds te onderstcunen (1 ). Naar Frankrijk getrokken , om
de Katholijken en Parijs tegen IIENDRIK IV
te beschermen , slaagde hij aanvankelijk in
deze onderneming , doch bekwam in 1592
(1) Afgunstig op het vertrouwen , dat koning
1FILii's altijd in PARA had gesteld , rustten sommige
hovelingen niet voordat zij den vorst tegen hen,
hadden ingenomen. En ten einde de gevoeligheid
des konings des te zekerder op te wekkers , geide
,een hunner een' brief op 's vorsten tafel neder , met
liet opschrift : u Aan Zijne Kaiholijke Majesteit, nu
ti in dienst van den hertog van Parrna.»
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voor Caudebec eene wond aan den arm,
aan welker gevolgen hij den 4 December
deszelfden jaars te Atrecht den laatsten
adem uitblies. Te Borne , waar hij geboren was , werd op het Kapitool een standbeeld voor hein opgerigt. « Met regt ,
merkt VAN KAMPEN aan , « want hij had
a België voor Borne herwonnen. »
(STRADA ; ROBERTSON ; GIIOTIUS ; BENTIVOGLIO , Hist. delle Guerre di Fiandra ;
VAN KAMPEN ,

Karakterkunde der Ned.
Geschiedenis) .
FAUST , (Dr. JOHANN) , een Duitsch
geleerde, in de volksmeening een berucht
duivelskunstenaar , leefde in de tweede
helft der vijftiende en in den aanvang der
zestiende eeuw. Hij werd te Kundlingen
(thans Knitilingen) in het Wurtembergsche
geboren. Men verwart hem dikwijls met
FAUST of FUST , den medearbeider van den
boekdrukker GUTTENBERG. Hij was de zoon
eens boers , die voor zijne geestbeschaving
geene opofferingen ontzag. Nadat hij te
Wittenberg ter schole had gegaan , studeerde hij te Ingolstadt in de godgeleerdheid , en naderhand in de geneeskunst en
sterrewigchelarij , welke toen door het volk
voor tooverkunst of magie gehouden werd,
en waarschijnlijk niets anders is geweest
dan de proefondervindelijke natuurkunde.
De volksoverleveringen van IVoord-Duitschland geven van dezen man de zonderlingste berigten ; zij stellen hem voor als in
het bezit geweest zijnde van bovennatuur
geheimen , van eenen toovermantel-lijke
en ander bezwerende toestellen.'1VIen zegt
dat hij over de elementen kon beschikken,
en de grootste wonderen verrigtte met
zijnen makker den duivel , die hem op
zekeren nacht den hals brak , en weg
zaak is eenvoudig deze : Dr.-voerd.D
FAUST zijne tijdgenooten verre in de natuur-wetenschappen overtreffende , deed
proeven , welker uitkomsten aan het beperkt verstand des volks als bovenmen
toeschenen. Doch de dichterlijke-schelijk
voorstelling van dit dichterlijke karakter is
veel belangrijker dan de historische persoon. Eenige der grootste Duitsche dichters hebben FAUST voorgesteld als een' man
ontvlamd door eene brandende begeerte
naar kennis , die , na zich jaren lang de
onvermoeidste studie getroost te hebben
tot de overtuiging komt , dat de diepten
der waarheid voor den menschelijken geest
onpeilbaar zijn. De wanhoop van FAUST
over deze teleurstelling en het verzinsel
van het toevlugt nemen tot de tooverkunst , om toegang te verkrijgen tot het
verboden gebied van kennis, leent aan dit
karakter Bene bijzondere romantische bekoorlijkheid. GOTr1E , Duitschlands grootste

474

FAWKES*

dichter , heeft dit volksverhaal van Dr. FAUST
op eene voortreffelijke wijze geïdealiseerd ,
en aan de verlichting bevorderlijk gemaakt.
De etsnaald van onzen grooten schilder
REMBRANDT heeft FAUST in zijne kamer gedurende eene geestenverschijning voorgesteld.
(STIEGLITZ , Die Sage von Dr. Faust in
RAUMER's historischem Tasschenbuche).
FA'WKES , (GIIIDD of GUY) , een der
hoofdleiders van het zoogenaamde buskruidverraad, behoorde tot een aanzienlijk
geslacht uit het graafschap York. Zijn- vader , EDWARD FAY KES , was notaris te York.
Men weet niets van zijne opvoeding en
vroegste geschiedenis ; doch het gering ver
dat zijn vader hem naliet , ver -mogen,
hebbende , nam hij dienst onder de-spild
Spanjaarden in de Nederlanden , en was
tegenwoordig bij de inneming van Calais
door den aartshertog ALBERTUS in 1598.

Toen hij naar Engeland was terug gekeerd,
werd hij spoedig in de zamenzwering van
liet Catholicisinus gewikkeld.
Gedurende de laatste jaren der regering
van ELIZABETH waren de Protestanten zoo
sterk in aantal en magt toegenomen , dat
zij bet rijk naar willekeur beheerschten ,
en de ltoomsch-Katholijke godsdienst in
Engeland trachtten uit te roeijen. .Niet
«alleen was het den Katholijken verboden
« hunne eerdienst uit te oefenen , maar zij
« waren verpligt de Protestantsche godsdienstoefeningen bij te wonen , en zoo
« zij daarin , gedurende eene maand , in
« gebreke bleven , vervielen zij in eene
« boete van 20 Pst. Elk priester , die de
a mis las , en een ieder die zulks aan«hoorde, werd in eene boete van 100
«Marken en tot een jaar gevangenisstraf
« verwezen. a Toen JACOBUS I , (schoon
zelf Protestant) , van Katholijke ouders
geboren en door een' Katholijken aartsbisschop gedoopt , den troon beklom , kwam
er aanvankelijk voor hen verademing ; doch
zoodra hij zich vast op den troon gezeteld
achtte , verijdelde hij al hunne verwachtingen. In Februarij 1604 betuigde hij in
zijnen raad , dat hij nimmer de Katholijken zou dulden , dat hij de wetten tegen
glen zou versterken , en die ten strengste
doen uitvoeren.
Het plan , om het Huis der Lords , bij
de opening van het Parlement, door buskruid in de lucht te doen vliegen, werd
in den zomer van 9 604 ontworpen. De
oorspronkelijke ontwerper van deze wanhopige en bloedige wraak was RoBm.T CATESBY ,, een Katholijk , de zoon van Sir
WILLIAM CATESBY , die onderscheidene malen
in den kerker had gezucht. JOHN WRIGHT,
THOMAS WINTER , THOMAS PERCY Cn FAWKES

waren zijne voornaamste medestanders. Zij
legden , knielende , niet de hand op het
getijboek , den volgender eed van geheim
af: « Ik zweer bij de heilige Drie--houding
« eenheid en bij het sacrament hetwelk ik
«zal ontvangen , nimmer, middellijk of
« onmiddellijk , door woord of daad , het
« plan , dat zal worden voorgeslagen , te
« ontdekken , of van de uitvoering af te
« zien , voordat al de overigen mij daartoe
«verlof zullen verleenen. a' Zij hoorden de
mis , en ontvingen het sacrament van Vader GEKARD tot versterking hunner gelofte.
PEacY huurde hierop eene woning naast
het Parlements -Huis. FAWEES , die in Londen onbekend was , en den naam van
JoHNsoN had aangenomen , ging voor PERCY'S
bediende door , en nam bezit van het
huis. Kort daarop werd het Parlement tot
den 7 Februarij verdaagd. CATESBY en
zijne zaamgezworenen kwamen den 11 December in het genoemde huis bij elkander,
en besloten den steenen muur , welke hen
van het Parlements- gebouw scheidde, door
te breken. Deze muur was drie ellen dik ;
men arbeidde met kracht , ten einde eene
mijn aan te leggen. Terwijl men hiermede
bezig was , werd het Parlement andermaal
van den 7 Februarij tot den 3 October
uitgesteld. Op zekeren morgen, toen zij
aan het doorbreken van den muur ijverig
bezig waren , hoorden zij eensklaps in den

kelder, (nagenoeg boven hun hoofd), een
groot geweld. Eerst vreesden zij ontdekt
te zijn ; doch FAWKES , op kondschap uit
bevond dat zekere BP.IGHT , die-gezond,
den kelder in huur had ter berging van
steenkolen , deze brandstof had verkocht,
en afleverde. De moeijelijkheden aan het
doorbreken van den muur verbonden , de
moerassigheid van den grond , waaruit water opwelde , en het gevaar van door het
geweld der mokerslagen en breekijzers ontdekt te worden , dit alles deed den zaamgezworenen besluiten , om den ledigen
kelder onder het Parlements- gebouw van
BRIGHT te huren. Dit gelukte , en nu werden er des nachts twintig vaten buskruid
en andere verderfelijke voorwerpen ingebragt , en het geheel met takkebossen bedekt. Om alle vermoeden af te weren,
borg men nog in den kelder allerlei oud
huisraad en andere prullen. In Mei 1605
waren alle toebereidselen voltooid ; doch
het Parlement werd op nieuw van October
tot den 5 November verdaagd. Eindelijk
begon het vurig verlangd tijdstip te naderen , en nu maakte men afspraak , dat
FAWKES de mijn zoude aansteken met eene
langzaam brandende lont , die hem een
kwartier tijds zoude veroorloven , om zich
uit de voeten te maken.

FAYETTE.
Op Zaturdag den 25 October , tien dagen vóór de bijeenkomst van het Parlement , ontving Lord MOUNTEAGLE , terwijl
hij des avonds met Benige vrienden aan
tafel zat , eenen brief van den volgenden
inhoud : « Uit liefde die ik u en eenigen
« uwer vrienden toedraag , ben ik bezorgd
« voor uw behoud ; daarom raad ik u , on
« de opening van het Parlement niet bij
« te wonen ; want God en menschen spannen zamen , om de goddeloosheid dezer
« tijden te straffen. Schoon er geen schijn
« is van eenig gevaar , zeg ik echter , dat
« dit Parlement een geweldige slag be. dreigt , en nogtans zal men niet weten ,
« wie hem toebrengt. Deze waarschuwing
* is niet te verachten ; zij strekt tot uw
« heil , en kan u geene schade berok« kenen , want het gevaar is zoo schielijk
« voorbij als gij dezen brief kunt verbran« den. Ik hoop , dat God u de genade
«zal schenken er een goed gebruik van te
« maken , aan wiens bescherming ik u aan« beveel. » De zaamgezworenen vernamen
wel, dat er iets gaande was, maar wijl
zij niet wisten , in hoe ver hun plan was
ontdekt , onderzocht FAWKES den kelder,
en vond , na paauwkeurig onderzoek , dat
er niemand was in geweest. Toen zij echter vernamen , dat de gemelde brief den
31 October aan den koning was vertoond,
verminderde hunne hoop. Te middernacht
van den 4 November werd op 's konings
bevel de kelder onderzocht , en FAWKES
gegrepen op het oogenblik dat hij er uit
wilde ontsnappen. Men vond bij hem zwavelstokken en tonder , achter do kelderdeur eene dievenlantaarn met eene brandende kaars , en onder de takkebossen
zes en dertig vaten met buskruid. FAWKE5
bekende terstond zijn voornemen , en ver klaarde , dat indien men hem in den kelder bad ontmoet , hij zich zich zelven en
het Parlements- gebouw in de lucht zou
hebben doen vliegen. Hij bleef even onverschrokken , toen hij voor den koning
en den raad werd verhoord , en weigerde
zijne medepligtigen op te geven. En toen
de koning hem vroeg , hoe hij tot zulk
Gene bloedige zamenzwering , die zoo vele
onschuldige menschen het leven zou gekost
hebben , de hand had willen leersen , antvvoordde hij : « Gevaarlijke kwalen ver
wanhopige middelen. » Men heeft-seichn
reden om te gelooven , dat FAWKES te
vergeefs op de pijnbank werd gebragt, om
hem tot verdere bekentenis te dwingen.
Echter werden de meeste zaamgezworenen , die eenen opstand trachtten te verwekken, gedood of gevangen genomen.
Al de gevangenen werden schuldig bevonden , en ter dood veroordeeld. De teregt-
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stelling had den volgenden Donderdag en
Vrijdag , zoo plegtig en indrukwekkend
mogelijk , plaats.
(Verkort en getrokken uit de Library
of entertaining knowledge , Criminal
Trials, Vol. II).
FAYETTE , GILBERT MOTTIER , Marquis DE LA) , werd den 1 September 1757
te Chevagnac , bij Brioude , in het tegen
departement van la Haute Loire,-wordig
geboren. Hij huwde , op zestienjarigen
ouderdom , Mademoiselle DE NOAILLES D'AYEN,
wier betrekkingen hem eene plaats aan
het hof aanboden , welke hij weigerde.
Toen de Amerikaansche oorlog uitborst,
bood LA FAYETTE den afgezant , BENJAMIN
FRANKLIN , zijne dienst aan. Hij rustte, op
eigen kosten , een schip uit , en landde
in April 1777 te Charlestown. Hij streed
als vrijwilliger in den slag van de Brandywine, (11 September 17 77) , in welken
hij eene wonde bekwam. Het Congres hem
tot generaal-majoor benoemd hebbende ,
diende bij in het Noorden , onder de bevelen van WASHINGTON , bevond zich , bij
den slag van Monmouth , in Junij 1778,
en ontving later den dank van het Congres voor zijn onverschrokken gedrag , erf
eenen kostbaren degen. In 1779 keerde
hij naar Frankrijk terug , om hulp , in
manschappen en geld , te bekomen , waarmede hij op nieuw naar Amerika stevende.
In 4780 gebood hij de voorhoede van het
leger van WASHINGTON , en in het volgende
jaar werd hem de verdediging van Virginia
tegen Lord CORNWALLIS toevertrouwd. Toen
WASHINGTON en ROCIIAMBEAU zich 'met hem
hadden vereenigd , droeg hij veel bij tot
de krijgsverrigtingen , waardoor Lord coii*ri
WALLIS zich genoodzaakt zag te York-Town
te capituleren. Nu keerde LA FAYETTE andermaal naar Frankr ij k terug om nieuwe
versterkingen ; doch de vrede van 1783
maakte zijnen terugkeer naar Amerika onnoodig. Eenige jaren later bezocht hij dit
land weder , en werd door de dankbare~
inwoners , tot wier onafhankelijkheid hij
zoo veel had bijgedragen , in zegepraal
ontvangen. Na zijne terugkomst in Frankr ijk , deed hij eene reis door Duitschland ,
waar hij door FREDERIK den Grooten en
keizer JOZEF II met blijken van bijzondere
onderscheiding • werd ontvangen. In de
Fransche omwenteling speelde LA FAYETTE.
eerie groote en eervolle rol. In de maand
Junij 1789 tot commandant van Parijs

benoemd , organiseerde hij de nationale
garde , en gaf aan de soldaten eene drie
kokarde , namelijk blaauw en rood,.-kleurig
de kleuren van de gemeente van Pars ,.
en wit , de kleur der leliën van Frankrijk,
welke in liet vervolg de nationale kleuren
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FEDOIR.

zijn geworden. Op den 15 October van
dat jaar trok hij aan het hoofd der nationale garde naar Versailles , waar eene oproerige menigte hem was voorafgegaan.
hier was hij waarschijnlijk het middel dat
de koning en diens familie niet het slagtoffer werden van de volkswoede. Hij geleidde hen naar Parijs terug , werwaarts
de nationale vergadering ook hare zittingen overbragt. Toen de koning van zijne
vlugt naar Varennes naar Parijs was teruggevoerd, ondersteunde LA FAYETTE het
besluit , waarbij de koning , de constitutie
bezwerende , weder in de uitoefening der
koninklijke magt werd hersteld. Toen hierop een opstand der republikeinen uitborst,
wist hij dien op het Champ de Mars met
zijne nationale garden te dempen. Kort
daarna leide LA FAYETTE zijne belangrijke
betrekking neder , en begaf zich op het
land ; doch zoodra de oorlog der eerste
coalitie een' aanvang nam , werd hij tot
opperbevelhebber van het leger van Vlaancleren benoemd , en versloeg de bondgenooten te Philippeville en Maubeuge. Schoon
in haat bij de Jacobijnen, werd hij echter
door het hof mistrouwd. Den 16 Junij
179 e schreef hij eenen scherpen brief aan
de wetgevende vergadering , ontsluijerende
.de plannen dier mannen , die , onder het
masker van hunnen ijver voor het volk ,
de wezenlijke vrijheid versmoorden. Kort
hierop keerde LA FAYETTE naar Parijs te
wetgevende verga•-rug,eischndva
dering straf voor den . hoon den koning
den 20 Junij op de Tuileriën aangedaan.
Doch de republikeinsche partij had reeds
de overmagt in deze vergadering , en LA
FAYETTE achtte zich te Parijs niet meer
veilig. Men wil , dat hij destijds den koDing en de koninklijke familie voorstelde ,
om in zijne legerplaats te Compiègne eene
schuilplaats te zoeken ; doch dit aanbod
werd door LODEWIJK , of liever door degenen , die hem omringden , afgeslagen ,
wijl men van den hertog van Brunswijk
en de Pruissen hulp verwachtte.
Op den 30 Junij werd LA FAYETTE in
beeldtenis door de Jacobijnen openlijk verbrand. De commissarissen , door de wetgevende vergadering afgezonden , om een
wakend oog op hem te houden , door hem
gearresteerd zijnde , werd hij vogelvrij verklaard , en zag zich genoodzaakt niet cenige
vrienden de vlugt te nemen. Hij viel in
handen der Oostenrijkers , die hem naar
Olmuiz in Moravië voerden , waar zijne
vrouw en dochter zich bij hem voegden,
om zijn lot in den kerker te verzachten.
Hier bleef hij vijf jaren opgesloten , en
werd eindelijk bij den vrede van Can?po
Fot•mio ontslagen. Hij vertrok naar Ham-

burg , en keerde eerst in 1799 naar Frankrijk terug ; doch zich niet met BONAPARTE's
heerschzucht kunnende vereenigen, stemde
hij tegen het levenslange consulschap ,
weigerde alle ambten , welke hem werden
aangeboden , en leefde op zijn buiten
waar hij zich met landhuishoudelijke-goed,
proeven onledig hield. NAPOLEON in 1815
van het eiland Elba teruggekeerd zijnde,
werd hij tot volksvertegenwoordiger gekozen. En toen , na de nederlaag te Waterloo NAPOLEON' S broeder , LUCIEN , de volksvertegenwoordigers smeekte zijnen broeder
in tegenspoed niet te verlaten , stond LA
FAYETTE eensklaps Of , en riep met luider
stemme : « Wij hebben uwen broeder door
« de brandende zandwoestijnen van Syrië
« zoowel als over de ijsvelden van Rusland
« gevolgd ; het uitgebleekte gebeente van
« twee millioenen Franschen over den gan« schen aardbodem verspreid getuigt van onze
« opoffering voor hem ; doch deze opoff&
« ring heeft thans een einde , want zijne
« zaak is niet meer die der natie. » In
I824 bezocht hij andermaal de Vereenigde
Staten , waar bij overal met de grootste
geestdrift werd ontvangen. In 1830 behoorde hij , als afgevaardigde , tot de eersten , die zich tegen de willekeurige ordonnantiën van 5AREL X verhieven. Hij
nam toen weder het bevel over de nationale garde op zich , en stelde LODEWIJK
PHILIPPUS voor als koning der Franschen,
in de overtuiging , dat eene monarchic,
gegrond op volks-instellingen , de regeringsvorm was , die het best aan Frankrijk voegde. Met leedwezen zag hij LODEWIJK PHILIPPUS
weldra eenen anderen weg inslaan , dan
dien , welke hij in gemoede meende, dat gevolgd moest worden. LA FAYETTE stierf
den 20 Mei 1834 te Parijs. Zijne uit
dagen later plaats , en-varthdie
werd bijgewoond door vele duizenden uit
allen rang en stand , die den overledene
hoogschatteden. Volgens zijne eigene begeerte , werd hij in het graf zijner vrouw
bijgezet. LA FAYETTE was een der weinige
mannen in hooge betrekkingen , wier karakter de harde proef eener halve eeuw
van omwenteling roemrijk doorstond.
,

(CLOQUET ,

Souvenirs de la vie privée du
général LA FAYETTE ; SARRANS le Jeune,
LA FAYETTE et la révolution de 1830).

FEDOR ALEXEYEWICH , Czaar van

Rusland, de oudste broeder van PETER den
Grooten , beklom in 1676 , na den dood
zijns vaders ALEXIUS MICHAYLOWICH, op den
jeugdigen ouderdom van slechts negentien
jaren , den troon. Niettegenstaande zijne
jeugd en zijn zwak ligchaamsgestel, spreidde
hij groote talenten en eene opmerkenswaardige veerkracht ten toon , om de

FEITU—FENËLON.
barbaarsche instellingen zijns lands te verbeteren , en beschaving onder zijn volk in
te voeren , zoodat men geregtigd is te
onderstellen , dat , bijaldien de dood hem
niet zoo spoedig uit zijnen verhevener
werkkring had weggerukt , hij gedaan zou
hebben , wat later door PETER den Grooten
is tot stand gebragt. FEDOR kenmerkte
vooral zijne regering door een einde te
maken aan eene allerongerijmdste gewoonte,
welke in Mloscovië kracht van wet had bekomen. Volgens deze gewoonte , Mestnichestvo (letterlijk plaatsschap , van Mesto , '
plaats) , mogt geen lid eener aanzienlijke
familie staan onder iemand van lagere geboorte of hem in iets den voorrang geven.
Al de adellijke geslachten des lands werden in eene rol opgeschreven , Razriad of
schikking geheeten , en alle twisten , die
dikwijls , niet alleen aan het hof maar zelfs
in werkelijke dienst, over den voorrang ontstonden , werden beslecht door het raadplegen dezer wapenrol. Dit ongerijmd stelsel gaf groote verwarring , en was dikwijls
hoogst nadeelig voor de openbare dienst;
doch het had zulke diepe wortelen geschoten , dat zelfs de beruchte dwingeland
SWAN WASILEWICII , die M7oscovië in bloeden
tranen dompelde en den adel geenszins
spaarde , niet in staat was , om de Mlestnichestvo uit te roeijen. FEDOR schafte dit
gedrochtelijk stelsel door een zeer eenvoudig middel af: hij verzamelde de Bojaren ,
of voornaamste edelen , en hun de kwade
gevolgen der bovengenoemde gewoonte onder 't oog gebragt hebbende , wierp hij,
in tegenwoordigheid der vergadering , ál
de rollen van de Razriad in het vuur.
Dit auto-da-fé, hetwelk in 1681 plaats had,
vernietigde voor altijd het stelsel der
Mestnichestvo , en sedert dien tijd bezitten
alle Russische edelen gelijke voorregten.
De adel in Rusland geniet als zoodanig
onderscheidene regten , van welke de
volksklassen zijn uitgesloten ; maar , noch
oudheid van geslacht , noch titel verleent
in Rusland aan iemand die tot den adel
behoort eenig voorregt , waarin de-stand
andere edelen , hoewel van minder afkomst , niet deeles. De genealogische gedenkrollen of stamboomen der Moscovische
edelen , die geene betrekking op de Mest
hadden , werden door FEDOR ge--nichestvo
spaard, en zelfs op zijn bevel in orde
gebragt. De dood belette hem meerdere
hervormingen in zijn rijk tot stand te
brengen ; hij stierf in 1682 , slechts den
ouderdom van vijf en twintig jaren bereikt
hebbende.
(Penny Gyclopaedia).
FEITH , (RHIJNVIS) , een der hoofdopbouwers onzer nieuwere dichtkunde, werd
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den 7 Februrij 1753 te Zwolle geboren.
Hij behoorde tot een oud aanzienlijk geslacht , hetwelk onderscheidene geleerden
en regenten heeft voortgebragt. In 177O
werd onze RIIIJNVIS FEITII te Leyden tot
doctor in de beide regten bevorderd , en in
1786 tot burgemeester zijner geboortestad
benoemd. -Naderhand betkleeedde hij het
ambt van ontvanger bij de Convoyen en
Licenten , tot dat zijne klimnsende jaren
hem daarvoor deden bedanken. Op een
aangenaam landgoed , Roschwijk , leefde
hij voor de l=etteroefeningen en inzonderheid voor de dichtkunst. Zijne lier was steeds
gestemd voor godsdienst en vaderland.
Toen het Leydsche ` genootschap , Kunst
wordt door Arbeid verkregen, voorstelde,
den Lof van DE RUITER te bezingen , leverde FEITH een uitgebreid dichtstuk in
Alexandrijnsche verzen , waarmede hij den
gouden eerepenning behaalde , en eenera
Lierzang , die den zilveren prijs werd
waardig gekeurd. FEITII het dubbele eer
wijzende , stelden de-metalvndh
bestuurders van bet genoemde genootschap
hem daarvan de afdrukselen in rood was
ter hand , in eene zilveren doos , waarop
DE RUITEf's beeldtenis stond gegraveerd.
Ook als leer- en tooneeldichter had FEITII
groote verdiensten ; Het Graf, De Ouderdom , De Eenzaamheid en de Wereld bevatten de treffendste schilderingen uit het
menschelijk leven , terwijl zijne Thirsa, of
de zege van de godsdienst , door velen voor
zijn meesterstuk wordt gehouden. , Van
FEITH's Oden en Gedichten bestaat enne
beknopte goedkoope uitgave , door den
boekhandelaar u. As. ZOON DOPER te Zwolle
bezorgd. Verscheidene zijner Gezangen voor
den Openbaren Godsdienst zijn onder de
Kerkgezangen der Hervormden opgenomen.
Met het blijdst vooruitzigt op Bene betere
standverwisseling ontsliep onze voortreffelijke vaderlandsche en godsdienstige zanger
den 8 Februarij 184
Zwolle. Het
departement der Maatschappij Tot Nut van
't Algemeen dier stad vereerde zijne nagedachtenis met een gedenkteeken , door de
bekwame hand van den beeldhouwer P. J.
GRAERIEL vervaardigd.
-

(VAN KAMPEN ,

Beknopte Gesch. der Ned.
lett. en wetenseh. ; Woordenboek der
Zamenleving).

FÉNÉLON, (FRANCOIS DE SALIGNAC

, werd den 6 Augustus
1651 op het Chateau de Fénélon , in Périgord geboren , en voor den geestelijken
stand opgevoed. Zijne vorderingen waren
zoo snel , dat hij reeds op den ouderdom
van vijftien jaren , voor een uitgelezen
gezelschap te Parijs, Bene leerrede uitsprak,

DE LA MOTTE)

waarover men verrukt was. Zijn oom,
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FERDUSÍ.

de markies VAN FÉNÉLON , vreezende dat

had aangemoedigd, onttrok hem zijne be-

de ingeoogste lof hens hoovaardig zoude
maken , zond hem naar het seminarium
van St. Sulpice , ten einde aldaar « de
c stilzwijgendheid van JEZUS » te leeren
navolgen. Hier werd hij als geestelijke
geordend. Zijn eerste werk was Bene ver
de l'Education des fit/es , welke-handelig,
algemeen bekend is , en waarvan in onze
taal eene verouderde overzetting bestaat.
lYe naauwe vriendschap welke hij met
BOSSUET sloot , en vooral diens voorbeeld,
bewogen hem , om zijne pen tegen de
ketters te scherpen ; bij schreef alzoo eene
verhandeling getiteld : du ministère des
pasteurs , welke echter 'veel gematigder
is dan die van zijnen voorganger. FÉNÉLON door LODEWIJK XIV naar Poitou gezonden , om de Protestanten te bekeeren,
weigerde bij den bijstand der dragonders ,
ehi gebruikte alleen overreding als werktuig van bekeering. Zijn gedrag bij deze
gelegenheid won hem vele vrienden. In
1689 werd hij benoemd tot opvoeder van
den jeugdigen hertog van Bourgondië,
hetgeen hem met het hof in aanraking
bragt. Schoon de beschaafdheid en beval ligheid welke allerwegen in zijne geschriften doorstralen , hem ook in den omgang
eigen waren , schijnt hij nimmer een bij
gunsteling van LODEWIJK XIV ge--zonder
weest te zijn. De staatkundige gevoelens
van FÉNÉLON verrieden vrijzinnigheid , en
in eenen brief aan Mad. DE MAINTENON
veroQrloofde hij zich bet karakter des konings te berispén. Nadat hij de opvoeding
zijns vorstelijken kweekelings had voltooid ,
werd hij tot aartsbisschop van Kamerjk
benoemd. Hier geraakte hij in kennis
met de beroemde Mad. GUYON , wier godsdienst , als navolgster van MOLINOS, bestond in stille overdenkingen der verdiensten van CHRISTUS . Mad GUYON stond
aanvankelijk in groote gunst bij Mad. DE
MAINTENON , die haar aanmoedigde , om
deze leerstellingen te St. Cyr te verbréiden. Deze vrouw werd later door BO5SUET
vervolgd , en , daar men FÉNÉLON verdacht
hield hare leerstellingen te begunstigen ,

scherming . BOSSUET eischte dat het ver+
schil door een' geloofsstrijd zou beslist
worden . FÉNÉLON wilde hierin niet toestemmen , maar bood aan , zijn boek aan
de regtbank van Rome te onderwerpen.
Het gelukte zijnen vervolger hem den
toegang tot het hof te doen ontzeggen.
Paus INNOCENTIUS VIII , schoon sterk door
LODEWIJK XIV gedrongen , kon niet terstond besluiten om zulk een' vroom en

geleerd kerkvoogd als FÉNÉLON , te veroordeelen. Eindelijk kwamen de pauselijke
brieven , en de aartsbisschop van Kamerjk
was genoodzaakt zich te onderwerpen ; hij
teekende eene herroeping , en zou in de
gulist des konings hersteld zijn , bijaldien
zijn beroemd werk , Télémaque, hetwelk
hij eenige jaren te voren had geschreven ,
niet tegen zijnen wil , door het bedrog
van eenen bediende , in het licht ware
verschenen. Verscheidene plaatsen in dit
werk werden door LODEWIJE XIV beschouwd
als tegen hem gerigt ; het werd in Frank-r ijk verboden , doch in Nederland alom
verspreid . FÉNÉLON'S menschlievendheid en
milddadigheid blonken intusschen schooner
uit dan immer. In het jaar 1709 voedde
hij het Fransche leger op eigen kosten.
Het is reeds opgemerkt dat FÉNÉLON zeer
vrijzinnige staatkundige gevoelens koesterde ; hij meende te regt dat liet volk
een deel in de regering toekwam , en
men verwachtte dat de hertog van Bourgondié de inzigten zijns meesters zou in
werking gebragt hebben , zoo deze hoop
niet eensklaps door den dood van dezen
jeugdigen vorst ware verijdeld geworden.
FÉNÉLON zelf overleed den 7 Januarij 1715.
Eerst in 1826 werd te Karnerijk een
standbeeld voor FÉNÉLON , door den beeldhouwer DAVID vervaardigd , opgerigt. Zijne
werken zijn talrijk , en in 1787 verscheen
daarvan te Parijs eene fraaije kwarto
uitgave. De volledigste uitgave der Oeuvres de FÉNÉLON , bezorgde BAUSSET , 22
deelen , Versailles 1821-1824. Van zijn
meesterstuk , Les aventures de Télémaque,
heeft SYBRAND FEITAMA (een bekwaam dichterlijk vertaler) eene gerijmde Nederduitvorderde BOSSUET dat hij haar zou veroor
deden . FÉNÉLON weigerde zulks niet al- sche vertaling bezorgd.
(LA HARPE , Eloge de FÉNÉLON ; BAUSSET ,
leen , maar hij schreef een werk getiteld
Histoire de FÉNÉLON).
Explication des Maximes des saints , waarin
.

-

de grondstellingen van het

quietismus

openlijk werden goedgekeurd. Nu klaagde
BOSSUET hens bij den koning als ketter
aan. Tot overmaat van ramp geraakte ,
omtrent dezen tijd , zijn paleis in brand,
en al zijne handschriften en boeken werden eene prooi der vlammen. BossUET
zette intus Chen zijne vervolging voort ,

en Mad

.

DE MAINTENON, die FÉNÉLON

eerst

FERDUSI , (.BUL CASE^I MANSUR) ,

een der beroemdste Perzische dichters,
werd in 916 in het dorp Shadab , in
Khorasan, geboren. Zijn naam b &teekent
zoo veel als paradijsachtig , die hem ,
volgens de vertelling van DSCHAMI, door
den sultan MACHMáD GIIASNEWI werd gegeven , wijl hij door zijne liederen het hof

in een Paradijs had herschapen. Op ver-

FIfGUSON.

zoek van olien sultan schreef hij eene
dichterlijke geschiedenis der Perzische koningen. FERDUSI zonderde zich hiertoe af,
en besteedde aan dezen arbeid den tijd
van dertig jaren. Gedurende zijne afwezigheid gelukte het zijnen benijders , den
sultan tegen hem in te nemen. In plaats
van dit werk , .hetwelk den titel draagt
van Schdhnc me, en uit 60,000 coupletten
bestaat , volgens belofte , met 60,000
Dinaren of goudstukken te beloonen , zond
men hem slechts zestig duizend Dirhems
of zilverstukken. Verontwaardigd over dit
gedrag , begaf hij zich naar de markt ,
betaalde daar voor een bad dat hij nam
20,000 Dirhems , poor een glas serbet
insgelijks 20,000 Dirhems, en schonk de
overige 20,000 Dirhems aan de armen.
Hij - schreef een scherp hekeldicht op den
sultan , en vlugtte naar Bagdad , wijl hij
veroordeeld werd , om door de olifanten
vertrapt te worden. MACIIMUD echter naderhand berouw gevoelende , zond hem ,
in 1020 , ten geschenke twaalf kamelen
met indigo beladen, cf volgens anderen
60,000 goudstukken , hem verzoekende
terug te komen . Toen de afgezondenen
aankwamen , werd het lijk van FERDUSI de
poort uitgedragen. Zijne zuster liet van
dit geld eene waterleiding bouwen. TURNER
MACAN heeft in 1829 eene uitgave van
den geheelen Schdhnáme met een glossarium en eene levensbeschrijving van FERDUSI te Calcutta, in vier deden in 't licht
gegeven.
(SILVESTRE DE SACY , Notices ei Exir. des
Manuscrits , Vol. IV , p. 2O3-238).
FERGUSON , (JAMES), een uitstekend
viskunstenaar en werktuigkundige, is een
der merkwaardigste voorbeelden van mannen , die zich zelven hebben gevormd. Hij
was de zoon eens daglooners , en werd
in 1710, niet ver van Keith, een dorp in
Banffshire , geboren. Hij leerde het lezen
alleen door af te luisteren , hoe zijn vader een' zijner oudere broeders onderwees. Slechts gedurende drie maanden
bezocht hij de school te Keith.
Toen hij zeven of acht jaren oud was,
gebeurde het , dat zijn vader eene balk
als hef boom gebruikte , om het gedeeltelijk ingevallen dak zijner hut te doen rijzen ; eene schraag diende tot steunpunt.
De jonge FEUGUSON , verbaasd over de gemakkelijkheid waarmede zijn vader deze
taak volbragt, dacht over hetgeen hij gezien had na , nam verscheidene proeven ,
vervaardigde modellen en trok meetkundige
figuren , tot dat bij met de eigenschappen
van den hefboom bekend was. Ook deed
hij weldra sterrekundige waarnemingen.
Zijn vader zond hem naar eenen naburi-
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gen pachter , die hem gebruikte om de
schapen te hoeden ; des nachts vermaakte
hij zich om de sterren gade te slaan , en
des daags vervaardigde hij modellen van
molens , spinnewielen en dergelijke dingen.
Eenigen tijd later kwam hij in dienst van
een' anderen pachter, die hem met groote
vriendelijkheid behandelde , en hem in
zijne astronomische oefeningen aanmoedigde
en bijstond. « Ik had de gewoonte , » zegt
hij , « eenen draad niet kleine kralen ter
« lengte van eenen arm tusschen mijn oog
« en de sterren uit te spannen , de kralen
« opschuivende tot dat zij deze of gene
« ster voor mijn - oog verborgen , ten einde
« den schijnbaren afstand van elkander te
« bepalen. Daarna leide ik den draad neder
« op een stuk papier , en teekende daarop
«de sterren door de kralen aangewezen.
« Mijn meester gaf mij den noodigen tijd,
« om over dag nette afteekeningen te ma« ken van hetgeen ik des nachts had waar
genomen. » Mr. GILCURIST , de predikant-«
van Keith , zijne schetsen gezien hebbende,
gaf hem eene wereldkaart om na te teekenen , en voorzag hem van een' passer,
liniaal , pennen , inkt en papier.
Aan het huis van Nr. GILCHRIST ontmoette hij Mr. GRANT van Achonaney , bij
Wien hij in dienst trad. FERGUSON was nu
twintig jaren oud. Hij leerde de gewone
rekenkunst met behulp van boeken , en
Mr. GRANT'S hofmeester , Mr. CANTLEY ,
leerde hem de decimaal-rekening en de
grondbeginselen der algebra.
FERGUSON kwam kort daarop bij eenen
molenaar in de nabuurschap , waar hij
zich overwerkte, en naauwelijks het noo-

dige onderhoud had. Na een jaar in dezen

ellendigen toestand verkeerd te hebben,
kwam hij bij Dr. YOUNG, een pachter en
geneesheer , die beloofde hem in de medicijnen te onderwijzen , doch deze belofte
brak , en hem zoo onmeedoogend behandelde , dat FERGUSON , schoon hij zich voor
een half jaar had verbonden , hem na drie
maanden verliet , met verbeurte van zijn
verdiend loon. Eene zware wond aan den
arm, in des doctors dienst bekomen,
kluisterde hem , na zijne thuiskomst , twee
maanden aan zijne legerstede. Gedurende
dien tijd vermaakte hij zich met het ver
houten klok. Nader--vardigen
hand maakte bij een houten zakuurwerk
met eene baleinen veer. Nu zijne talenten
deze wending hadden genomen , begon hij
eenig geld te verdienen met het schoon
-maken
herstellen van klokken.
Omstreeks dezen tijd werd hij door Sir
JAMES DUNBAR van Durn uitgenoodigd om
bij hem te komen wonen , en , op aan
Mrs. DIPPLE , de zuster-nioedgva
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van JAMES , begoti hij patronen voor vrouwen-kleederen te teekenen. « Ik werd ,
zegt hij , « spoedig door eeltige dames,
« die op het land woonden , ontboden , en
r won met mijne patronen een aardig
« sommetje , zoodat ik het genoegen had
« in de behoeften van mijnen ouden vader
K te voorzien. » Intusschen verzuimde hij
geenszins zijne astronomische .studiën , bij
voortduring nog van zijnen draad met
kralen gebruik makende.
Behalve het teekenen van patronen,
copiëerde hij schilderijën en prenten met
pen en inkt. Eindelijk werd hij miniatuur-schilder , en won toen geld genoeg,
om in zijne eigene behoeften en in die
zijner hoog bejaarde ouders te voorzien.
In 1743 vestigde hij zich te Londen , en
werd benoemd tot lid der Koninklijke
Maatschappij. GEORGE III, die zijne voorlezingen over de proefondervindelijke natuurkunde had bijgewoond , schonk hem,
uit zijne eigene beurs , eene kleine •jaarwedde. Hij stierf in 1776 , in den ouder
zes en zestig jaren , en had eenen-domvai'
eenigen zoon , aan wien hij een aanzien
vermogen naliet. Onder zijne talrijke-lijk
werken behooren Astronomy explained;
Introduction to Astronomy ; Lectures on
mechanics , hydrostatics c. ; The Art of
drawing in perspective; dit was zijn laatste werk. Men vindt eene levensbeschrijving van FERGUSON door hemzelven geschreven , in zijne Select mechanical
exercises.
(NicuoLs's Anecdotes ; Pursuit of knowledge under difficulties).
FERISHTA, (MOSAMantD KASIM), een
Indisch historieschrijver , die in bet begin
der zeventiende eeuw bloeide , werd te
.hmudnuggur in het Oostindisch landschap
Decan geboren. Door JEHANGUIRE veronachtzaamd , gaf hij gehoor aan de uitnoodiging van den vorst van Visiapour , die
hem hoogschatte en tot hooge waardigheden verhief. In 1609 verscheen zijne
Geschiedenis van Indië onder de Muzelmannen, een werk dat alle blijken draagt
van groote waarheidliefde en onpartijdigheid. Het is gedeeltelijk door now , SCOTT,
STEWART en ANDERSON in 't Engelsch vertaald. De tijd zijns overlijdens is onbekend.
(Dictionary of Biography) .
FERNANDEZ , (JOAN) , een Portugeesch,
de eerste Europeër, die de binnenlanden
taan Afrika bezocht. In 1446 woonde hij
eene ontdekkings -reis bij , en uit eene vurige begeerte om meerdere aardrijkskundige
kennis op te doen , kreeg hij verlof om
onder de Assenhaji , of zwervers der groote
Afrikaansche woestijn , te vertoeven. De
juistheid van zijn verhaal is in onze dagen

door dat van Muxeo PARK op eene treffende
wijze bevestigd.
(KERR'S Systematic collection of Voyages
on travels).
FERNANDEZ , (JUAN) , een Spaansch
zeevaarder , die , in 1572 de eiland-groep
ontdekte , welke zijnen naam draagt ; in
1574 ontdekte hij de eilanden St. Felix en
St. .dinbrosius , en in 1576 eene uitgestrekte streek lands , welke men onderstelt een gedeelte van Nieuw- Zeeland te
zijn.
(London Geographical Journal).
FERNANDEZ XIMENES DE NAVARETTE,
(JUAN) , een beroemd Spaansch schilder,

bijgenaamd El Mundo , omdat bij doofstom
was , werd te Ligrono, aan den Ebro,
geboren. Hij was een voornaam leerling
van TITIAAN , en hofschilder van PUILIPPUS II,
die hem vooral in het Escuriaal bezigheid
verschafte. Onder de werken , welke men
aldaar van hem aantreft , wordt inzonderheid geroemd ABRAIUanz met de drie engelen,
alsmede de vier Evangelisten. Hij schilderde
met bet grootste gemak. Uit hoofde van
zijn voortreffelijk koloriet wordt hij de
Spaansche TITIAAN genoemd.
(Dictionary of Biography).
FERNANDO , (GONZALVO) , een inboorling van Oviedo in Spanje, was de
persoon , die , op het einde der vijftiende
eeuw , in Europa het gebruik van het
Lignum Guiacum (pokhout) invoerde. Zich
eene walgelijke ziekte op den hals gehaald
hebbende , welke men wil dat uit de
Nieuwe Wereld in Europa is gebragt , vertrok hij naar Amerika , om aldaar genezing te zoeken. Dit gelukte , en nu bragt
hij het hout mede , dat hem als geneesmiddel was toegediend. Hij schreef eene
Latijnsche verhandeling over de kracht van
het Lignum Guiacum.
(Dictionary of Biography).
FERREIRA , (ANTONIO) , de hersteller
der nationale poëzij in Portugal , wordt
de Portugeesche aoRATlus bijgenaamd. Hij
zag in 1528 't eerste levenslicht te Lissabon. Schoon hij te Coimbra in de regten
studeerde , besteedde bij echter zijnen tijd
meer opzettelijk aan de beoefening der oude
en Italiaansche letterkunde , en vervaar
zijn drama 0 Bristo , de naam van-dige
den hoofdpersoon. Het academie leven
moede , wendde hij zich tot het hof, en
verkreeg eene aanzienlijke waardigheid.
Toen hem de schoonste vooruitzigten toelachten , werd hij plotseling , in den bloei
des levens , in 1569 door de pest wegge
Zijn treurspel Ines de Castro wordt-r•ukt.
voor een der fraaiste voortbrengselen der
Portugeesche letterkunde gehouden. Zijne
Poemas Lusitanos verschenen het eerst in
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1598, 4to. ; zijne gezamenlijke werken in 1764. Al zijne werken zijn in 1780
werden in 1771 te Lissabon uitgegeven, door CAMPOMANES in drie en dertig boek onder den titel van Todas as Obras de deelen in 't licht gegeven.
FERREIRA, 2 deelen, 8vo. , waarin men
(Dictionary of Biography).
tevens eene levensbeschrijving van FERFICHTE, (JOHANN GOTTLIEB) , een
REIRA aantreft.
FERRERAS , ( Doctor Don JUAN) , een der beroemdste Duitsche wijsgeeren der
beroemd Spaansch historie-schrijver, werd moderne school , werd den 19 51ei 1762
in 165, uit een aanzienlijk geslacht, te te Ramrnenau bij Bischofswerda in Opper Labahieza , in het bisdom dstorga , ge- Laicsitz geboren. Hij studeerde te Jena,
boren. Hij studeerde te Salarnanca in Leipzig en Wittenberg , werd achtervol
wijsbegeerte te Jena,-gensprofid
de godgeleerdheid , en muntte uit door
zijne kanselwelsprekendheid. Men bood Erlangen en Berlin , alwaar hij den 27
hem onderscheidene eervolle betrekkingen Jan narij l 81 1 overleed. Fick E was niet
aan , welke hij steeds van de hand wees. alleen een scherpzinnig denker , maar teHij stond met den hertog van Escalona vens een edelmoedig mensch. Zoo trad
aan het hoofd der letterkundigen , die in hij namelijk in '1808, toen Be r l ij n door
1713 de academie voor de Lengua Epa- de Franschen was bezet , onbeschroomd
nola stichtten , en was een harer nuttig- op, en hield zijne toespraak aan het
ste leden, vooral in het zamenstellen Duitsche volk (1) , welke eene schoone
van baar woordenboek in 6 deelen, fo- proeve is van zijne vurige welsprekendlio. Toen hij in 1735 overleed , was hij heid en zijn edelaardig karakter. Onder
bibliothekaris van PHILIPPUS V. FERRERAS , zijne menigvuldige geschriften behooren de
alhoewel niet zoo sierlijk een schrijver volgende tot de belangrijkste : Ueber den
als MARIANA, verdient nogtans veel meer BegrifJ' der Wissenscha ftslehre ; Grundlage
vertrouwen dan deze. Hij schreef in al- der gesarninten IVi ;senscha ftslehre ; Grundles acht en dertig werken , van welke risz des Eigenthurnlichen der Wissen
Ueber die Bestimming des-sehaftlr;
eenige niet zijn uitgegeven ; het belang
is Synopsis Historica y Chronolo--rijkste Mensehen; Vorlesungen fiber die Bestimgica de Espana, Madrid, 1700-1 227, mung des Gelehrten ; Grundlage des Na16 deelen , 4to. Deze geschiedenis loopt turrechts, en het System der Sittenlehre,
tot het jaar 1588, en werd door IIER- het voortreffelijkste werk dat FICIITE heeft
geschreven. Zijne wijsgeerige denkbeelden
MILLI , met belangrijke aanteeken ingen ,
in het Fransch uitgegeven , in 10 dee- werden door zijne tijdgenooten heftig belen, 4 to. , Parijs, 'l74. Ook in het streden. SCHELLING was zijn geduchtste
Hoogduitsch is van dit werk door VON tegenstander.
(Jou. GOTTL. FICHTE S Leben and litteBAUMGARTEN eene vertaling bezorgd met
rarischer Brie fwechsel , uitgegeven
aanmerkingen en een vervolg tot op het
jaar 16!x8.
door zijnen Zoon J. II. FICHTE).
(Conversations-Lexicon ; Dictionary of
FIELDING, (HENRY), een sch!ander en
Biography).
leerrijk schrijver der Britsche natie, werd
FEYJOO Y MONTENEGRO, (BENE
den 22 April 1707 te S'harpharn Park,
DITO JERONIMO), een bekwaam schrij- in het graafschap Somerset , geboren. Hij
ver en kunstregter , werd in 1701 te was de oudste zoon van den luitenantCornpostella geboren , en studeerde aan generaal EDMUND FIELDING. Voor den tabde hoogeschool van Oviedo. In 171fá baard bestemd, verliet hij Eton , om te
kwam hij aldaar in het klooster van Leyden in de regten te studeren ; doch
St. Benedictus. Hij werd professor in de uit hoofde van beperkte geldelijke om
godgeleerdheid en abt van het klooster
zag 1-4 zich genoodzaakt-standighe,
St Vincent. FEYJOO was een der onver- naar Londen terug te keeren , waar hij
moeibaarste mannen , die ooit geleefd zich aan al de vermaken der hoofdstad
hebben. Behalve de naauwgezette ver overgaf, en zijn' toestand verergerde.
zijner ambtspligten , verkreeg hij-vuling Ten einde in zijne behoeften te voorzien,
eene grondige kennis in onderscheidene begon hij voor het tooneel te schrijven.
wetenschappen en van de beste Grieksche, Tusschen 1727 en 1736 vervaardigde hij
Latijusche, Spaansche , Engelsche , Itali- achttien blij- en kluchtspelen , waarvan
aansche en Fransche schrijvers. Hij gunde er slechts twee of drie eenige blijvende
zich naauwelijks vier uren slaap, en waarde hebben , hetgeen toe te schrijven
woonde zelden gezelschappen bij, zijne is aan de overhaasting waarmede hij artalenten wijdende aan het uitroeijen van
vooroordeelen en het bevorderen van de
(1) (( Reden an die deutsche Nation , n Berl.
welvaalt zijos vaderlands. Ilij overleed 1808, neue Aufl. , 1824.
-
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huwde in 1736 eene
beroemde schoonheid, Miss CRADDOCK ,
wier vermogen hij spoedig doorbragt. Nu
wilde hij advocaat worden , doch door het
voeteuvel gekweld wordende , liet hij ook
dit plan varen , en ging aan het schrijven
van romans. Zijn Jonathan Wild , Joseph Andrews , Tomes Jones en Amelia
zijn wezenlijke sieraden der Engelsche
letterkunde , en worden nog , niettegenstaande de verandering van smaak en
gewoonten , niet genoegen doorbladerd.
Gedurende den opstand van I745 stond
hij de regering met zijne letterkundige
bekwaamheden bij , en werd hiervoor beloond (zoo zulks eene belooning mogt
heeten) met het ambt van vrederegter.
De slechte staat zijner gezondheid noodzaakte hem eindelijk , om de zachtere
lucht van Lissabon te beproeven , en eene
beschrijving van zijne reis derwaarts was
zijn laatste werk. Hij stierf in de hoofdstad
van Portugal, in de maand October 1754,
in den ouderdom van zeven en veertig
jaren , nalatende Bene weduwe en vier
kinderen.
(Sir WALTER SCOTT'S Life of FIELDING).
FIELDING , (SARAN) , de derde zuster
van HENRY FIELDING , werd in 1714 geboren , en stierf ongehuwd te Bath in
1768. Zij was eene geleerde , talentvolle
vrouw , en vertaalde uit het Grieksch
XENOPIION's Gedenkschriften van SOCRATES ,
en onder hare oorspronkelijke werken
behooren de novellen van David Simple;
de Geschiedenis van de gravin van Delw ij n, en de Geschiedenis van 0rphelia.
(Dictionary of Biography).
FIESCO , (GIOVANNI LUIGI) , graaf
van Lavagna , werd in 1524 of 1525 uit
een aanzienlijk Genueesch geslacht geboren. Hij was het hoofd eener zamenzwering , welke in 1547 tegen ANDREA DORIA
en diens neef gesmeed werd. Het gelukte FIESCO zijne bedoelde slagtoffers in
slaap te wiegen , en zijne aanhangelingen
zonder tegenstand te verzamelen. Reeds
hadden zij onderscheidene posten bemagtigd , toen FIESCO op het onverwachts
omkwam ; zich uit eene galei over Bene
plank naar wal willende begeven , gleed
bij uit , viel in het water , zonk door de
zwaarte zijner wapenrusting , en kwam
niet weder boven. Deze wraak- en eer
jongeling had nog slechts den-gier
ouderdom van twee en twintig jaren bereikt. SCHILLER heeft de geschiedenis van
FIESCO tot het onderwerp van een zijner
treurspelen gekozen.
(Dictionary of Biography; Woordenboek
der Zamenleving) .
FILANGIERI , (GAETANO) , een der

beidde. FIELDING

beroemdste publicisten der achttiende
eeuw , die zeer veel tot de verbetering
der wetgeving heeft bijgedragen , werd
den 18 Augustus 1752 te Napels uit een
adellijk geslacht geboren. In zijne eerste
jaren verried hij geen bijzonder talent,
doch toen hij toevertrouwd werd aan
dé leiding van Monsignor DE LUCA, bisschop van Trivento , maakte hij in de
oude talen , wiskunde en wijsbegeerte
groote vorderingen. In 1774 besloten de
staatsdienaren van koning FERDINAND tot
eene hervorming in de regtspleging. De
regters der verschillende hoven werden
verpligt , oni voortaan de gronden hunner
beslissing bloot te leggen , en zich op eene
der bestaande wetten te beroepen , of,
bij gebreke van zoodanige wet , zich tot
den koning te wenden. Deze bepaling
maakte een einde aan de willekeurige
vonnissen der geregtshoven , schoon de
regters en pleitbezorgers zich aanvankelijk
daartegen heftig aankantten. FILANGIERI
beantwoordde de bestrijders dezer heilzame bepalingen in zijne Riflessioni poli
-tichesulaLgSovrnd23iettembra del 1774 , aantoonende , dat al
hunne tegenwerpingen strijdig waren met
de vrijheid der burgers en het gezag der
kroon. Dit werk werd door de regering
gunstig ontvangen , welke haar besluit ,
in weerwil der sterke tegenkanting der
belanghebbende partij , nog verder bekrachtigde. In 1780 gaf FILANGIERI , toen
acht en twintig jaren oud , het eerste
deel uit van zijn groot werk Scienza della
Legislazione , dat hem door geheel Europa
bekend maakte. Hij arbeidde aan deze
gewigtige taak , totdat de dood hem den
21 Julij 1786 , in den ouderdom van zes
en dertig jaren , naar het graf sleepte.
Hij had bijkans het achtste deel van dit
onsterfelijk werk voltooid ; het is menig
herdrukt , en in het Hoog -vuldigma
-duitsch,FraneEglovbrat.
De Fransche vertaling van GALLOIS , met
aanteekeningen voorzien door BENJAMIN
CONSTANT , wordt voor de beste gehouden.
In dezelve komt tevens eene levensbeschrijving voor van FILANGIERI , door zij
landgenoot SALFI , naar welke wij al--ne
zoo verwijzen.
FISHER , (JOHN) , een geleerd en
deugdzaam Katholijk geestelijke , bisschop
van Rochester , werd in 1456 te Beverley , in het graafschap York , geboren ,
en studeerde te Cambridge. Hij was de
biechtvader van de gravin van Richmond,
en werd in 1504 tot bisschop van Rochester verheven. Naderhand weigerde
hij , uit gemoedelijkheid , naar een rijk
bisdom verplaatst te worden. Eenige ja-
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ren later verkregen zijne handelingen eene geboren. Hij leefde onder VESPASIANUS ,
geschiedkundige vermaardheid. Toen HEN- en was een tijdgenoot van MARTIALIS , die
DRIK VIII, in 1527 , alle middelen aan
een puntdicht op hem vervaardigde , waarin
om de onwettigheid van zijn-wend, hij hem vermaant de fooëzy voor de balie
huwelijk met CATIIARINA VAN ARRAGON te te verlaten , als een zekerder middel om
bewijzen , verzocht hij den . bisschoppen fortuin te maken. IIij schijnt jong te Pahun gevoelen daaromtrent uit te brengen. dua gestorven te zijn , en QUINTILIANUS
Slechts één bisschop weigerde de verkla- spreekt van zijnen dood als een verlies
ring te teekenen dat het huwelijk on- voor de letterkunde. Hij schreef zijn hel
wettig was : deze bisschop was FISHE R.
Argonautica in navolging van-denicht
Andere personen de naamteekening van APOLLONIUS . Dit dichtstuk is vol uitweidingen en episoden , waardoor het hoofd
FISHER aan dit geschrift hechtende , onder
dikwijls uit 't oog wordt verlo--onderwp
voorgeven dat hij daartoe zijne toestemming zou gegeven hebben , maakte hij ren. Men heeft de opmerking gemaakt ,
dit bedrog openlijk bekend , in ge- dat FLACCUS sierlijker is in die gedeelten
moede het huwelijk als wettig beschou- van zijn werk, welke van zijne eigene
wende. Deze stoutmoedigheid en zijne vinding zijn , dan daar waar hij APOLLONIUS
krachtige voorspraak ten behoeve van ko- navolgt. Wij hebben van de Argonautica
ningin CATHARINA berokkenden hem vele slechts zeven boeken en een gedeelte van
vermogende vijanden. Niet alleen werd het achtste , welke door POGGIO BRACCIOLINI
hij den koning hatelijk , die op de echt
in het klooster van St. Gall werden geaandrong , maar het geheele-scheidng vonden . HEINSIUS en BURMAN hebben van
Parlement vatte achterdocht tegen hem dit vverk goede uitgaven bezorgd.
op. Toen men in '1534 beraadslaagde ,
(Penny Cyclopaedia).

om het oppergezag van den paus op te
zeggen , stond FISHER weder alleen , en
was niet te bewegen om 'zijn gevoelen in
te trekken. Eene daarop volgende gebeurtenis bewerkte zijnen ondergang. Het
bedrog van ELIZABETH BARTON , de non van
Kent , die voorwendde goddelijke openbaringen te ontvangen , en den dood des
konings had voorspeld , baarde groot opzien . FISHER beschuldigd van opzettelijk
deze bedriegster en hare medehelpers niet
ontmaskerd te hebben , werd schuldig ver
aan de misdaad van het niet open--klard
baren van een verraad , waarvan hij bewustheid had. Hij werd in den Tower
geworpen , en al zijne goederen verbeurd
verklaard ; men liet hem niets dan eenige
oude vodden om zich te dekken , en gebrek lijden aan voedsel en andere onontbeerlijke dingen, waarover hij droevige
klagten aanhief. Men ontzeide hein boeken
en schrijfgereedschap , uit vreeze , dat hij
tegen 's konings huwelijk met ANNA BOLEIN
zoude schrijven. Gedurende zijne gevangenschap paus CLEMENT hem den kardinaals-hoed zendende , werd hij als verrader ter dood veroordeeld , en den Z2 Junij
1535 onthoofd. Hij was een geleerd godvruchtig man , en zijn gedrag was liet
beste bewijs zijner opregtheid. Hij schreef
eene verklaring der zeven boetpsalmen ,
leerredenen en onderscheidene verhandelingen over godsdienstige twistpunten.
(BURNET'S Hist. Reformation, I deel).
FLACCQS, (CAJUS VALERIUS) ,

een

bekend Latijnsch dichter , werd te Padua

of volgens sommigen te Setia in Labium

FLAMSTEED , (JOHN) ,

een beroemd

sterrekundige , werd den 19 Augustus 1646
te Denby , bij Derby , geboren. Zijn vader
was een moutmaker, en hij verloor zijne
moeder vroegtijdig. Op den ouderdom van
veertien jaren kreeg hij , door zich onvoorzigtig te baden , eene verkoudheid,
welke Bene zwakte in de gewrichten ver oorzaakte , waarvan hij nimmer herstelde.
Reeds vroegtijdig begon hij zijne a:t, onomische studiën , eI, legde groote bekwaam
aan den dag in het vervaardigen van-heid
astronomische instrumenten. In 1665 bezocht hij Ierland, om 11Ir. GREATRAK5 te raad
voorgaf ongesteldheden door-plegn,di
aanraking te genezen , en an wiens proeven een opg e^ierd verhaal bestaat. FLAMSTEED bij deze behandeling geen' baat
gevonden hebbende , keerde naar Derby
terug. Te Londen geraakte hij in kennis
niet NEWTON en IIALLEY , en werd in 1670
lid van de koninklijke Maatschappij der
wetenschappen. Aangesteld als koninklijk
astronoom aan het observatorium te Greenwich zette hij zijne sterrekundige waarne
mingen met onafgebroken ijver voort , en
gaf onderscheidene hoogstbelangrijke werken in 't licht. Zijne Historia Coelestis
i;ritannica , in drie deden folio , bevat
Je beroemde lijst van 3000 sterren, welke
NIERSCHEL nog aanmerkelijk heeft vermeerlerd. Een ander belangrijk werk van
L^ LAMSTEED is zijn Atlas Coelestis in folio,
THet vijf en twintig groote kaarten , waar)p al de sterrebeelden, in Engeland zigt)aar, staan afgebeeld. in 1753 verscheen
daarvan cane prachtuitgave met nog drie
,
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kaarten vermeerderd.

FLAMSTEED stierf in

het laatst van December 1719.
(BAILY , An account of the rev. JoHN
FLAMSTEED , &C. , &C.).

FLAXMAN , (JOHN) , een der beroemd -

ste Engelsche beeldhouwers , werd den
6 Julij 1755 te York geboren. Naauwelijks zes maanden oud, vestigde zijn vader
zich als beeldgieter te Londen , in de New
Street , Covent Garden. Hier ontving de
toekomstige kunstenaar de eerste indrukken der kunst , welke hij tot sieraad zou
verstrekken. Gezeten achter de winkel bank , met penseel en papier of boeken ,
studeerde hij naarstig en ongedwongen.
Na den dood zijner moeder, welke plaats

had toen hij tien jaren oud was , huwde
zijn vader eene tweede vrouw, die den
jeugdigen FLAXMAN en zijnen broeder niet
zooveel toegenegenheid behandelde, dat
zij haar innig lief kregen. Omtrent dezen
tijd trok hij de oplettendheid van den
eerwaarden Mr MATIIEW , wiens echtge noote , eene vrouw van groote begaafdheid , hem bekend maakte met de schoon heden van HOMERUS en VIRGILIUS. FLAXMAN,
.

hierover verrukt , leerde in korten tijd

zoo veel Grieksch en Latijn , dat hij de
oude schrijvers genoegzaam verstond , om
in hunnen geest in te dringen , gelijk
blijkt uit zijne schetsen , welke hij uit
HOMERUS en ovIIMUS heeft ontleend. Op
den ouderdom van vijftien jaren kwam hij
op de Koninklijke Academie , en in 177C
stelde hij , als zijn eerste werk , een figuur
van NEPTUNUS , uit was geboetseerd , ten
toon. Terwijl hij zich bier met onafg e.
broken vlijt oefende, ontving bij eene le:
die hem overtuigde , dat naarstigheid ge.
paard aan enthousiasmus soms voor mid.
delmatigheid , ' door gunst gerugsteund
moet onderdoen. Dingende naar den you
den eerepenning , (hij had reeds vroege]
den zilveren behaald ► , kende REYNOLDS
destijds voorzitter , den prijs toe aai
ENGLEHEART , een thans geheel vergetei

naam. Verdrietig maar niet ontmoedigd
hernam FLAXMAN zijne studiën. Het jaa.
4782 was inzonderheid voor hem merk
waardig. Hij verliet niet alleen het ouder
lijk huis , en waagde het , zich in eei
huis in de Wardour Street te vestigen
maar hij naakte zich _ schuldig aan het
geen REYNOLDS de grootste onvoorzigtighei^
noemde. t. Zoo FLAXMAN ! » riep deze laat
ste hem op zekeren dag toe , « ik bel
« gehoord dat gij getrouwd zijt , — al
« dit zoo is , mijnheer ! dan zijt gij al
« kunstenaar verloren.' Doch nimmer werp
eene voorspelling zegevierender gelogen
straft ; want geene echtverbindtenis wa
oiit gelukkiger dan die van FLAXMAN Cl

,NN DENMAN ,

eene vrouw even beminnelijk

^m hare deugden als door hare talenten,
-n weldra gaf FLAXMAN de schitterendste
)lijken van toenemende kunstvaardigheid.

eindelijk besloot hij Italië te bezoeken,
►werwaarts hij zich in 1787 met zijne
vrouw begaf. Te Rome maakte hij eene
°eeks van negen en dertig obderwerpen
uit de Ilias en vier en dertig uit den Odysieus , de voornaamste voorvallen uit deze
dichtstukken opluisterende. De gravin SPENL.ER vroeg hem nu eene reeks van illustratién uit ESCIIYLUS . Gedurende zijn verblijf te Rome vervaardigde hij voor den
kunstlievenden THOMAS HOPE eene uitmuntende marmeren groep van CEPIIALUS en
AURORA , en later voor- denzelfden die
heerlijke derde reeks van dichterlijke compositiën , de illustratiën van DANTE , te
zamen honderd negen onderwerpen , te
weten : acht en dertig uit de Inferno,
even zoo veel uit het Purgatorio en drie
en dertig uit het Paradiso.
Uit Italië teruggekeerd , waar hij ruim
zeven jaren had vertoefd , maakte hij zich
te Londen weldra beroemd door zijn fraai
gedenkteeken voor Lord MANSFIELD; de
deuren der academie werden op de beleefdste wijze voor hem ontsloten , zijnde
in 1797 niet eenparige stemmen tot haar
medelid verkozen. In dit jaar stelde hij
aldaar ten toon zijn monument voor Sir
W. JONES , hetwelk zich thans in de kapel
van het Universiteits-Collegie te Oxford
bevindt , alsmede drie bas -relief schetsen
uit het Nieuwe Testament, t. w. CHRISTUS

het dochtertje van JAIRUS uit den doode
opwekkende , en twee voorstellingen- der
teksten : Vertroost en helpt de bedroe fden ; Voedt de hongerigen. Men vindt ook
bas-reliefs van dezen aard van FLAXMAN
aan het familie- monument 'van Sir F. BhRING, welke krachtig de volgende spreuken voor oogen stellen : Uw wille geschiede ; Uw koningrijk kome ; Verlos ons

van den booze.
In I810 werd FLAXMAN tot professor in
de bouwkunde aan de Koninklijke Academie benoemd , en hieraan is de wereld
die reeks van voorlezingen over de kunst
verschuldigd , welke niet alleen met vrucht
door beeldhouwers , maar tevens door kun
mannen van smaak in het-stenar
algemeen kunnen beoefend worden. Tot
1820 had FLAXMAN een allergelukkigst leven geleid , doch nu verloor hij haar, die
hem gedurende acht en dertig jaren tot
eene trouwe en liefderijke gezellin had
verstrekt. Van nu af voelde hij eene ledigheid in zijn bestaan , welke de troost
der vriendschap , noch de toejuichingen
zijner land- en tijdgenooten konden aan-
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vullen. Hij zocht in de kunst verademing
voor zijn grievend leed. Het schild van
ACUILLES , eerst in 1818 gemodelleerd ,
naderhand voor GEORGE IV in zilver-verguld afgegoten , is zeker een der heerlijkste kunststukken der nieuwere tijden.
FLAXMAN stierf den 7 December 1826 ,
nalatende den roem , dat hij onder een
der eersten behoorde , die , op voorgang
van WINCKELMANN , den waren geest der
antieke kunst vattende , den valschen
smaak hielpen verbannen. Zijn plan , om
op Greenwich Ilill een kolossaal beeld van
twee honderd voet hoogte op te rigten ,
hetwelk Britannia zou voorstellen , werd
in zijnen tijd door velen beschouwd als
de grenzen der uitvoerbaarheid overschrijdende. Welligt zou men er thans anders
over denken.
(Dictionary of Biography ; Penny Cyclopaedia).
FLÉCHIER , (ESPRIT) , een uitstekend
Fransch kanselredenaar , werd den 1 Junij
16 3 2 te Pernes , bij Garpentras , geboren.
hij genoot eene wetenschappelijke opvoeding van zijnen oom IIERCULE AUDIFRET ,
na wiens dood hij te Parijs in de godgeleerdheid studeerde. Hij wedijverde met
BOSSUET in welsprekendheid , en maakte
zich gunstig bekend door zijne lofredenen
op sommige heiligen en doorluchtige tijd
werd de Abbé FLÉCIIIER-genot.I1673
benoemd tot lid der Fransche Academie,
en in 1682 door LODEWIJK XIV tot aal
Schoon na de-moeznirdDauph.
herroeping van bet edikt van Nantes,
(22 Oct. 1685) , de Protestanten in Frankrijk heftig werden vervolgd , betoonde
FLÉCHIER zich zoo gematigd als de omstandigheden zulks slechts gedoogden. Neer
dan eenmaal uitte FLÉCUIER zijne verba zing over den vermetelen moed van de
slagtoffers dezer onmenschelijke vervolging.
In 1685 werd hij door LODEWIJK XIV tot
bisschop van Lavaur verheven , welke be
noem ing de koning deed vergezeld gaan
van de vleijende woorden : « Verwonder
« u niet , dat ik uwe verdienste zoo laat
« beloone ; ik vreesde beroofd te worden
« van het genoegen om u te hooren.
Twee jaren later werd hij als bisschop
naar Nismes verplaatst , alwaar hij den
16 Februarij 1710 overleed. Zijne ver
werken zijn onder den titel van-spreid
Oeuvres complètes de FLÉCHIER in tien deelen bijeen verzameld. Zij bestaan hoofdzakelijk uit levensbeschrijvingen en leer- ,
lof- en lijkredenen , onder welke die op
den maarschalk TURENNE als zijn meesterstuk wordt beschouwd. Zijne briefwisseling bevat eenige belangrijke bouwstoffen
voor de geschiedenis van zijnen tijd. Uit

zijne Oeuvres posthumes , contenant poé,sies latines et francaises blijkt , dat FLÉCHIER ook de lier niet ongelukkig hanteerde.
(Cardinal MAURY , Essai sur l'éloquence
de la chaire LA HARPE , Cours de
littérature).
FLINDERS , (MATTHEW) , een beroemd
Engelsch zeereiziger , werd te Doningion ,
in het graafschap Lincoln , geboren. Bij
diende vroegtijdig op eenen koopvaarder,
werd in 1795 zeekadet , en vergezelde als
zoodanig kapitein HUNTER , den nieuwen
gouverneur , naar Botanie-Baai op NieuwHolland. Aan boord van het schip , dat
hen derwaarts voerde , sloot hij vriend
niet den scheepsdoctor GEORGE BASS,-schap
die , even als hij , brandde van begeerte
om onbekende landstreken te ontdekken,
en op te nemen. Kort na hunne aankomst te Port Jackson waagden zich deze
ondernemende jonge lieden in eene kleine
boot , Tom Tumb , van slechts acht voeten
lang, met geenen anderen makker dan een'
jongen , de Botanie-Baai over te steken,
en de George's Rivier twintig mijlen hooger op te varen dan vroeger geschied was.
Zij maakten onderscheidene ontdekkingen,
en hadden me é vele gevaren te kampen.
De gansche opneming van Australië was
zijn geliefkoosd doel. Men wist toen nog
niet met zekerheid dat Van Diemens Land
een afzonderlijk eiland uitmaakte. FLINDERS
werd met zijnen ouden medgezel BASS
uitgezonden , om deze zaak op te belderen. Met de Norfolk , eene stevige groote
overdekte boot , en zes man stevenden zij
door de straat , namen alles vlugtig op,
en kwamen in weinig meer dan drie maanden te Port Jackson terug. De ontdekte
straat werd naar BASS genoemd. In het
volgende jaar 1799 , werd FLINDERS , die
nu luitenant was , niet een klein schip
uitgezonden, om de kust ten noorden van
Port Jackson , toen nog onvolledig bekend , op te nemen. Hij bezocht en
onderzocht al de kreken , baaijen en inhammen tot op 25° , inzonderheid de
Harvey's Baai , en keerde met voldoende
berigten naar Port Jackson terug. Bij zijne
terugkomst in Engeland werd hij tot kapitein bevorderd.
In 1801 , zeilde kapitein FLINDERS uit
Engeland met den Investigator, een barkschip van 334 ton , voerende 88 man,
met inbegrip van een' sterrekundige , een'
natuuronderzoeker , twee teekenaars , een'
kruidkundige en een' mijngraver. Hij onderzocht een groot gedeelte der kusten
van Nieuw -Holland , doch leed schipbreuk
op een koraal-rif. Hij bouwde van het
wrak een klein vaartuig , waarmede hij
;

FLINK —FLORIAN.

486

Port Jackson bereikte. Op zijne terug -

dende , licht bespeurde , en opstond , om

reize naar Engeland (1803) Isle de France
(Mauritius) aandoende, werd hij , schoon
een' vrijbrief van de Fransche regering

naar

hebbende,

door den

gouverneur

DE CAEN

gevangen genomen. Men ontnam hem zijn
dagboek en kaarten , en wierp hem als
spion in den kerker , waar hij , gedurende
zes jaren veel had te lijden. In het einde
des jaars 1810 kwam FLINDERS in Enge
terug , doch zoo lang bij zijn werk-land
niet als afgedaan beschouwde , behield hij
de noodige geestkracht , verbeterde zijne
kaarten, en voltooide zijne reisbeschrijving,
welke in 't licht is verschenen onder den
titel van 4 Voyage to Terra Australia ,

die. , in the years 1801 , 1802 and 1803,
in twee deelen 4to. , met eenen Atlas.
Toen hij het laatste proef blad van dit
belangrijke werk had nagezien , was bij
geheel uitgeput , en stierf den 19 Junij
1814 te Londen. Hij had intusschen lang
genoeg geleefd , om den Franschen kapitein BAUDIri te beschamen , die , zijne papieren in handen hebbende gekregen , een
werk bad uitgegeven, waarin hij de ontdekkingen van FLINDERS en BAss aan zich
zelven toekende en Terre h'apol^éon noemde. Elk punt , hetwelk door FLINDERS een'
naam had bekomen , was herdoopt , h. v.
in Kaap 1llarengo , Kaap Rivoli , Baai
7alleyrand , enz.
(Quarterly Review , Vol. XII).

FLINK, (GOVERT) , een vermaard schilder , die in Wintermaand van 't jaar 1616
te Kleef is geboren , doch het grootste
gedeelte zijns levens te Amsterdam heeft
doorgebragt. Zijn vader , een Iran van
zedige leefwijze , zag met een beklemd
hart , dat de jeugdige GOVERT , dien hij
bij eenen winkelier in zijden stoffen besteed had , met alle geweld schilder wilde
worden. Toen de patroon eindelijk den
knaap te huis zond , omdat bij niets in den
winkel deed dan mannetjes en beestjes op
het papier te teekenen , en den ouden FLINK
ried , om van den jongen een' schilder
te maken , zeide deze : « daar beware mij
« God voor , om mijn' zoon tot eenen
-

'schilder op te voeden ; want deze lieden
«zijn meestal losbollen , en leiden een
ongebonden leven. »
Schoon GOVERT nu in het ouderlijk huis
met arendsoogen werd bespied, gaf hij
zich echter aan zijnen lust tot teekenen
over. Zoodra het huisgezin zich ter rust
had begeven , ontstak hij , met behulp van
een' vuurslag , eene kaars , en teei:ende,
uren achtereen , naar prenten van eenen
glasschilder , dien hij dikwijls in zijne
werkplaats bezocht. Dit ging goed , totdat
de vader , op zekeren nacht wakker wor-

de

oorzaak daarvan te onderzoeken.

Onze arme GOVERT , aldus in zijne geliefkoosde bezigheden verrast , werd niet slagen
naar bed gedreven en het werk verscheurd.
Tot geluk van onzen toekomstigen kunstenaar-, kwam kort daarna zekere LAMBERT
JAKOBSEN , een doopsgezind leeraar van
Leeuwarden , te Kleef prediken. De ouders
van FLINK hem met groote stichting geboord en vernomen hebbende , dat deze
man tevens een beroemd schilder was,
gingen zij hem over hunnen zoon spreken,
en kwamen met hem overeen , oni den
knaap de kunst te leeren . GOVERT FLINK
vertoefde nu zoo lang bij dezen LAMBEI T
JAKOBSEN , totdat hij op eigene wieken kon
drijven. Vervolgens vertrok bij naar Amsterdam , alwaar hij eenige zeer gegoede
bloedverwanten had , en oefende zich nog
een jaar in zijne kunst , onder de leiding
van REMBRANDT , met dit gunstig gevolg,
dat verscheidene zijner penseelwerken voor
echte stukken zijns meesters werden aan
verkocht . FLINK huwde eene be--gezin
vallige jeugdige dame van aanzien en ver
welke hij echter in 1649, na hem-mogen,

een' zoon geschonken te hebben, aan

de

waterzucht verloor. Onder zijne kunstwerken rekent men MARCUS CURIUS de gesclhenken der Sarnniten verachtende , zich ver
rapen ,- waarmede de-genodmt
schoorsteen der burgemeesters-kamer van
het stadhuis te Amsterdam was versierd ;
voor de raadzaal aldaar schilderde hij een
groot stuk , s ALOMO God om wijsheid biddende. Deze beroemde kunstschilder stierf
den 2 December 1660 , in den ouderdom
van naauwelijks vier en veertig jaren.
(HOUBRAKEN , Levens der Nederlandsche
kunstschilders).
FLORIAN , (JEAN PIERRE CLARIS DE),

een der beminnelijkste Fransche schrijvers
en dichters, werd den 6 Maart 1755 op
het slot Florian in Languedoc geboren.
Zijne opvoeding werd zorgvuldig gadegeslagen door zijnen grootvader ; ,doch toen
deze stierf en diep in schulden stak , was
FLOR IAN genoodzaakt naar Benig middel van
bestaan rond te zien. De markies DE FL0RIAN , zijn oom , die met eene nicht van
VOLTAIRE was gehuwd , nam den jeugdigen
FLORIAN mede naar Ferney , waar hij , wegens zijne talenten , gunstig werd ontvangen.. In 1768 trad FLORIAN als paadje in
dienst van den hertog van Penthièvre ,
die , bemerkende dat hij lust had in den
wapenhandel , hem tot kapitein in zijn
regement dragonders aanstelde. Kort daarna
onttrok FLORIAN zich aan de werkelijke
dienst , doch werd niettemin door den hertog tot gewoon edelman gekozen en als

FLORIS---FO1X.
vriend behandeld. Thans de beste gelegen
hebbende , om zich geheel aan de let--heid
teren toe te wijden , schreef hij in 1783
zijnen roman Galatée , eene navolging van
CERVANTES. Zijne moeder eene Castiliaansche dame zijnde , was FLORIAN zeer gemeenzaam met de Spaansche taal. Galatée
werd gevolgd door den welbekenden Nurna
Poinpilius , die in 1786 verscheen. De
herder-roman Estelle , welke twee jaren
later werd uitgegeven , en door kunstkenners als FLOJUAN's beste werk wordt
beschouwd , maakte aanvankeijk weinig
opgang. Ook gaf FLORIAN , met het beste
gevolg , eene verzameling uit van fabelen
en een aantal tooneelstukjes, in den Italiaanschen trant , waarvan Harlekijn de held
is. In 1791 verscheen zijn roman Gonzalve de Cordoue , voorafgegaan door een
geschiedkundig berigt over de Mooren ,
hetwelk zeer wordt geprezen. In 1793
werd hij , ten gevolge van het dekreet
tegen den adel , uit Parijs gebannen ; hij
begaf zich naar Sceaux , waar hij , even
als de hertog van Penthièvre , hun wel
inwoners met groote har -doenr,
werd ontvangen. Naderhand nam-telijkhd
men hem in hechtenis , doch liet hem
spoedig weder los. Intusschen had zijne
gezondheid zoo veel door den schrik geleden , dat hij den 13 September 1794 te
Sceaux overleed. Gedurende zijne gevanschtp had hij , tot tijdverdrijf , zijnen roman Guillaume Tell geschreven. Zijne ver
Don Quixote , welke na zijnen-talingv
dood is in 't licht verschenen , mist het
luimige en naïve van het oorspronkelijke.
Als een vereerende trek in het karakter
van FLORIAN vinden wij opgeteekend , dat
hij een groot deel van het honorarium,
hetwelk hij met zijne geschriften verdiende ,
aanwendde , om de schulden zijner familie
te voldoen. Als fabeldichter verdient hij
eene plaats naast LA FONTAINE.
(LA ITARPE , Cours de littérature).
FLORIS V , een der beroemdste graven
van holland, was de zoon van den Roomsch
koning, WILLEM II , die in een' oorlog tetegen de West- Vriezen in 1256 , bij IHoogwoude in bet ijs gezakt , door verscholene
boeren jammerlijk werd afgemaakt. FLoIns V was toen nog slechts twee jaren
oud, en verloor liet volgende jaar ook
zijne moeder , ELIZABETH VAN BRUNSWIJK.
Gedurende zijne minderjarigheid ontstonden
er bloedige twisten over de voogdijschap ,
welke ophielden zoodra hij zelf de regering
aanvaardde. FLORIS wordt vooral om zijne
voiklievendheid geprezen, en daar hij den
boer niet beneden den edelman stelde,
gaven de trotsche edelen hem den scheldnaam van der keerlen God (Afgod der boe-
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ren) , welken het nageslacht als 's vorsten
schoonsten eernaam beschouwt. Hij beoorloogde de West-Vriezen , om den dood
zijns vaders te wreken, en rustte niet
eer hij diens gebeente had gevonden en
te Middelburg ter aarde besteld. De Hol
edelen op den-landscheZuw
volklievenden graaf vertoornd, namen hem
op eene verraderlijke wijze gevangen , en
toen het volk opstond om hunnen beschermer te bevrijden , werd bij den 28 Junij
1296 door de zaamgezworenen op eene
ellendige wijze vermoord. Buiten de ver
burgerstand had Bolland-hefingvad
hem aanmerkelijke vorderingen in den
landbouw en den koophandel te danken.
Het volk erkende deze weldaden , en droeg
hem buitengemeene liefde toe ; zelfs de
West-Vriezen , die hij eerst in 1288 geheel had onderworpen , behoorden tot degenen , die toesnelden , om hem uit de
handen zijner moordenaren te verlossen.
« Was dit mogelijk , » vraagt VAN KAMPEN,
« zoo deze graaf niet hun bijzondere wel
doener was , die zijne voormalige vijan--«
« den door goedheid aan zich wist te ver « binden ?»
(MELIS STOKE van HUYDECOPER ; VAN KAM PEN , Karakterkunde der Vaderlandsche
Geschiedenis).
FOIX , (GASTON III , graaf VAN) ,
burggraaf van Béarn , werd in 1331 geboren. Hij was de zoon van GASTON II bij
ELEANOR , dochter van BERNARD V , graaf
van Cominges. Van vege zijne persoonlijke
schoonheid of zucht voor de jagt , werd
hij PIIOEBUS bijgenaamd , en volgens de gewoonte van dien tijd nam hij daarom de
zon tot zijn devies. In krijgsdienst getreden , streed hij gelukkig tegen de Engelschen, en werd daarvoor tot gouverneur
van Languedoc en Gascogne benoemd.
Toen neen hem in 1356 verdacht hield
van misdadige verstandhouding met zijnen
schoonbroeder KAREL den Boozen van Navarre , werd hij op bevel van koning JAN
in hechtenis genomen , en in de gevangenis le Chaielet te Parijs opgesloten. Kort
daarna in vrijheid gesteld , woonde hij
eenen kruistogt bij tegen de ongeloovigen
in Pruissen. In 1358 , gedurende het oproer bekend onder den naam van La Jacquerie , bevrijdde hij den daufijn , dien de
Parijzenaren te 1ileaux gevangen hielden.
In hetzelfde jaar beoorloogde hij zijnen
bloedverwant , den graaf van Armagnac ,
die op het burggraafschap van Béarn aan
maakte, doch hem in 1373 bij-sprak
Launac in handen viel. GASTON , die in
1349 gehuwd was met AGNES , dochter
van PIULIPPUS III , koning van Navarre,
verstiet baar in 1373. Uit dit huwelijk
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had de graaf van Foix slechts éénen zoon.
Deze jongeling in 1382 een bezoek bij
zijne moeder afleggende, die zich aan het
hof bevond van haren broeder , KAREL den
Boozen , kreeg van den koning , (die zij
bijnaam te regt droeg) wat hij noemde-ien
een pakje met liefde-poeder ; dit moest de
jongeling verbergen , en , zoodra zich daartoe eene gunstige gelegenheid opdeed ,
strooijen op eene kleine hoeveelheid spijs
voor zijnen vader bestemd , wijl deze,
daarvan gegeten hebbende , zijne verstootene gemalin dan weder zou lief krijgen
en tot zich nemen. Het bleek dat dit
poeder een zwaar vergift was , en GASTON
beval zijnen zoon in hechtenis te nemen.
De bedrogene doch onschuldige jongeling
weigerde eenig voedsel te gebruiken , en
stierf in de gevangenis. Volgens FROISSART
verhaastte de vader zijnen dood door bij
ongeluk de punt van een mes in de keel
zijns zoons te steken , toen hij het tapijtbehangsel voor den ingang der gevangenis ter
zijde schoof. In 1390 ontving GASTON koning KABEL Vi en diens gansche hof op
zijn kasteel van Mizères , in het bisdom
Mirepoix , waar hij ben niet alleen prachtig onthaalde , maar den koning tot erfgenaam zijner domein -goederen benoemde.
Hij stierf aan eene beroerte in het begin
van Augustus 1391 , op het oogenblik dat
de bedienden , bij zijne terugkomst eener
beerenjagt , hem de handen met water
besproeiden. Zijn grootste hartstogt was
de jagt, drijvende dien tot zulk eene
hoogte , dat hij , indien wij SAINT-TON mogen gelooven, niet minder dan zestien
honderd honden den kost gaf. Ook schreef
bij een werk over de jagt , getiteld : Phe-

bus des deduitz de la chasse des bestes
sauvaiges et des oyseaidx de proye).
(FROISSART , Chronique de France , dec.
GOL JET , Bibliothèque francaise , 1X ,

;

-

p. 114).

FOKKE, (AREND SIMONSZ.) , een bekend schrijver van vele luimige werken,
werd den 3 J u l ij 1755 te Amsterdam
geboren. Schoon zijn vader , een beroemd
kunst-plaatsnijder, hem in dit kunstvak
onderwees , betoonde bij echter meer
lust voor de letterkunde. Bij den boek
ESVELD als leerjongen aange--handelr
nomen , doorsnuffelde hij de beste werken
der beroemdste schrijvers , en verzamelde daardoor buitengemeene kundigheden. Hij liet zich door eenen zekeren
Duitscher ALBRECUT in het Grieksch en
Latijn onderwijzen , en leerde uit zich
zelven Fransch , Hoogduitsch , Engelsch ,
Spaansch en ltaliaansch ; ook met het
Hebreeuwsch en Arabisch was hij niet onbekend , gelijk zulks uit eenige zijner

schriften blijkt ; ja er was geene weten
waarin hij een vreemdeling kon ge--schap
noemd worden. In V778 zette hij zelf
eenen boekwinkel op , en huwde daarna
zijne nicht CATHARINA BRINKMAN , eene
vrouw die vele uitstekende hoedanigheden
bezat. Daar bij echter in den boekhandel
niet gelukkig was, zeide hij dien vaarwel,
en wijdde zich geheel aan letterkundige
werkzaamheden. Zijn Moderne Helicon behaagde algemeen , en toonde wat de vernuftige FOKKE in het ironische , comische
en burleske vak vermogt. In 1795 tot
klerk op de secretarie te Amsterdam aangesteld , nam dit ambt hem veel tijd weg,
doch niettemin leverde zijne vruchtbare
pen zoo vele vertalingen en oorspronkelijke
werken , dat zijn ijver en geest onuitputtelijk schenen. Men heeft hem riet onaardig den CALLOT en HOGARTU onzer letterkunde genoemd. Zijne Boertige reis door.

Europa , zijn Ironisch-Komisch Woordenboek en Zestal spreekwoorden en zinledige
uitdrukkingen persen zelfs den deftigsten
geleerde eenen lach af, terwijl zijn Kathechismus van kunsten en wetenschappen
de nuttigste lessen in alle vakken van wetenschap behelst en van zijne grondige geleerdheid getuigt. Gekweld door eenen bijna
aanhoudenden ziekelijken toestand en het
verlies zijner meeste bestaanmiddelen onder de Fransche overheersching , overleed
FOKKE den 15 November 181 in kommer
en gebrek. Zoo ellendig en verlaten eindigde de man , die zijnen landgenooten ,
onder liet kleed der boerterij , in onder
geestige werken en door zijne-scheidn
lachwekkende voorlezingen in de Maat
Felix Menus , vele nuttige kun -schapij
-dighena
medegedeeld.
(P. G. WITSEN GEYSBEEK , Biogr. Anthol.

en Grit. Woordenboek der Ned. dichters VAN KAMPEN , Beknopte geschiedenis der Ned. lest en wetens.).
;

FONTAINE, (JEAN DE LA), de grootste Fransche fabeldichter,, werd in 1621
te Chateau-Thiérry geboren, waar zijn vader
als Maitre des eaux et des forëls zijn ver
hield. Er werd aan zijne opvoeding-blijf
weinig moeite besteed , en ook verried
hij niet het minste talent voordat hij den
ouderdom van twee en twintig jaren had
bereikt. Men wil dat zijn genie het eerst
werd gewekt door het hooren voorlezen
van eene ode van MALHERBE , toen' hij uit
ik ook een dichter ! » Aan -riep:«Wa
koos hij MALHERLE tot voorbeeld -vankelij,
doch - naderhand vestigde hij zijne aandacht
op de werken van RABELAIS , VOITURE en
CLEMENT MAROT. De vader , verrukt over
de eerste pogingen zijns zoons, beschouwde
hem als een wonder der dichtkunst , doch
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een bloedverwant ried hem aan de oude
klassieken te beoefenen. Bij den dood zijns
vaders , volgde hij hem als houtvester op
en nam Bene vrouw met welke hij zoo
ongelukkig was , dat hij eindelijk scheidde.
Inderdaad , hij was zóó vadsig , zorgeloos
en onverschillig voor de gewone beslomnleringen des levens , dat hij in een graf
zich zelven vervaardigd zegt ,-schriftop
zijn leven met slapen en nietsdoen te hebben doorgebragt. Hieronder begrijpt hij
klaarblijkelijk liet schrijven zijner dichtstukken , die hij waarschijnlijk in een gelukkig oogenblik daar benen wierp zonder
zich eenige inspanning te getroosten. De
hertogin VAN BOUILLON nam hem mede naar
de hoofdstad van Frankr ij k , waar hij de
laatste vijf en dertig jaren zijns levens
doorbragt. Ten einde hem voor gebrek
te behoeden nam Madame SABLIERE hem
in haar huis op , waar hij twintig jaren
lang een ongestoord leven leidde. Eene
wel bekende anecdote geeft een goed denk
LA FONTAINE'S traagheid en zor--beldvan
geloosheid. Madame SABLIERE op zekeren
dag al hare bedienden weggezonden heb
deze tegen Bene vriendin:-bend,zi
« ik heb mij nu van al mijne dieren ont« laan , behalve drie -- mijn hond , mijne
« kat en LA FONTAINE. b
In 1684 werd hij als opvolger van coLBERT tot lid der Academie voorgesteld,
niet zonder hevige tegenkanting van eenige
ernstige mannen , die hem , uit hoofde der
ongebondenheid van eenige zijner werken , wilden uitgesloten hebben. Echter
zegevierde hij over BOILEAU , die door LODEWIJK XIV heimelijk werd ondersteund.
De koning , hierover verontwaardigd, stelde
zijne goedkeuring uit tot den dood van
BEZONS , toen LA FONTAINE en BOILEAU tegelijk tot leden konden worden aangenomen. Ten huize van Madame SABLIERE
schreef Ls FONTAINE zijne meeste werken.
Bij den dood zijner weldoenster zou hij
bijkans geheel verlaten zijn geweest , zoo
niet een vriend , M. D'IIERVART , hem eerie
schuilplaats in zijn eigen huis hadde aan
Hij stierf in April 1695. , LA-gebodn.
FONTAINE'S fabelen , vertellingen en andere
dichterlijke voortbreng selen beslaan vier
deden folio. Als fabeldichter tart hij iederen mededinger. Onnoemelijk zijn de
uitgaven zijner fabelen ; zelfs onlangs verscheen er nog eene uitgave , versierd niet
fraaije houtsneefi guren , die al de dieren ,
in zijne fabelen voorkomende , als menschren gekleed voorstellen. Het is opmerkelijk dat LA FONT NE nooit (of zelden)
zijne onderwerpen uitvond ; zijne vertellingen zijn genomen uit BocCAGCio , MACHIAVELLI , AIIIOSTO en anderen ; zijne fabelen
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zijn hoofdzakelijk gekozen uit die van Eso Pus en PUAEDRUS. Het is niet het onderwerp, maar de wijze waarop hij het inkleedt , die aan hetzelve de grootste waarde
bijzet. Zijn onnavolgbare verhaaltrant is
zoo los en bevallig , dat alles hero , als
van zelven , schijnt uit de pen gevloeid
te zijn.
(LA IIARPE, Cours de liuérature).
FONTANA , (DOinENNICO) , een beroemd
Italiaansch bouwkunstenaar , werd in 154.3
te luili, aan bet meer Como , geboren.
Paus SIKTUS V , CLEMENS Vi ti en de koning
van Napels bedienden zich van zijne talenten , om hunne hoofdsteden met fraaije
gebouwen te versieren Paus SIXTGS begeerig om den grooten obelisk , die nog gedeeltelijk onder puinhoopen lag bedolven ,
op het plein voor de St. Pieters kerk
overeind te zetten , noodigde de bekwaamste bouw- en werktuigkundigen uit, de
middelen aan te «ijzen , hoe zulk een
ontzaggelijk gevaarte ruim 83 voeten hoog)
vervoerd en op een voetstuk overeind gesteld kon worden. Onder de vijf honderd
plannen , •,velke den paus werden toegezonden , behoorde ook dat van FONTANA,
die tevens een werktuig had veriaardigd,
hetwelk op een boden figuur van den obelisk werd beproefd , enn volkomen aan het
doel beantwoordde. Nu maakte hij aan
beroemden-staleropignvd
Egyptischen obelisk, en den 13 Junij t 586
werd deze werktuigkundige reuzenarbeid vol
welken hij zelf uitvoerig heeft be--toid,
schreven onder den titel van : Del motto
tenuto nel transportare l'Obelisco Vaticano.
Met gelijken goeden uitslag plaatste hij te
Rome later nog drie obelisken, waarvan
er een, behalve het voetstuk, ruim 105
voeten hoog is. FONTANA stierf in '1607
te Napels , nalatende een aanzienlijk ver
roem van vele nuttige-mogend
werken tot stand gebragt te hebben.
(Egyptian Antiquities ; Lib. Ent. Knowledge , I Deel , 15 hoofdstuk)
`

FONTLNELLE, (BERNARD LE BOMIER
DE) , een bekend Fransch letterkundige,

werd den 11 Februarij 1657 te Rouen
geboren. Van moeders zijde was hij een
neef van den grooten CORNEILLE , en , uit
hoofde van zijnen bijkans honderdjarigen
ouderdom -0 een tijdgenoot van vele der
grootste schrijvers van Frankrijk , onder
welke hij eene aanzienlijke plaats bekleedde. Op den ouderdom van dertien
jaren behaalde hij den uitgeloofden academischen prijs voor het beste Latijnsche
dichtstuk , en op zestienjarigen ouderdom
had bij reeds zijne regtsgeleerde studiën
voltooid. Toen hij echter zijn eerste proces verloor, werd hij wars van de regts-
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wetenschap , en begaf zich naar Parijs,
om zich aldaar met letterkundigen arbeid
onledig te houden. In deze loopbaan verwierf hij zich een groot aanzien en een
toereikend vermogen. Na vierralen afgewezen te zijn , werd hij als lid der acadernie benoemd , en negen jaren later tot
haren secretaris gekozen. Een zijner beste
voortbrengselen is zijne geschiedenis van
die academie , welke hem zoo lang uit
haren boezem had geweerd. Hij stierf te
Parijs den 9 Januarij 1757 , in den ouderdom van bijkans honderd jaren , zonder iets te lijden , zoodat hij tegen de
omstanders zeide : Mes amis , je sens ene
certaine difficulté d'être. De meeste zijner
talrijke poëtische , geschiedkundige , wijs
wetenschappelijke schriften , in-gerin
8 deden bij elkander verzameld , door
zijne tijdgenooten zeer bewonderd , zijn
thans in vergetelheid geraakt. FONTENELLE
bezat in eenen hoogen graad het talent ,
orn zijnen stijl naar de vatbaarheid van
het algmeen in te rigten , zoodat bij veel
tot de verspreiding van nuttige kennis
heeft bijgedragen.
(LA IARPE

, Cours de littérature).

een Engelsch
kluchtspeldichter, de nieuwere ARISTOPHANEs
genaamd, werd in 1719 te Fruro , in het
graafschap Cornwallis, geboren. Zijne vlug
geaardheid belette hem de aangevan--tige
gen studie in de regtsgeleerdheid voort te
zetten. Hij huwde eene vrouw die een
goed vermogen bezat ; doch deze verbind
ongelukkig uitvallende, gaf hij zich-tenis
aan buitensporigheden over , welke spoedig
zijn gansch vermogen verslonden. Nu nam
hij toevlugt tot het tooneel , en verscheen
in het karakter van Othello , doch maakte
weinig opgang. Zijn toestand verergerende , werd hij uit den drang geholpen
door Sir FRANCIS DELAVAL , die hem , voor
eene niet zeer eervolle dienst , eene jaar
toestond. Sir FRANCIS verkeerde-wed
zelf in hoogst bekrompene omstandigheden,
en was er op uit , om door een rijk huwelijk zijne zaken te herstellen. FOOTE
eene rijke dame kennende , die zich veel
met waarzeggers ophield, wist een zijner
vrienden te bewegen de rol van waarzegger te spelen , en deze dame te voorspellen , dat FRANCIS haar echtgenoot zou worden. Het plan gelukte , en FOOTE kreeg
eene jaarwedde.
In 1747 opende FOOTE een klein tooneel , het Haymarket-theater, en hier begint zijne loopbaan als schrijver , vervaardigende voor hetzelve eene reeks van
kluchtspelen , die grooten bijval ontmoetten. In 1766 viel hij van het paard , en
brak een been , hetwelk werd afgezet.
FOOTE , (SAMUEL) ,

FOOTE verliet echter het tooneel niet,
maar speelde met een kurken been. Men
wil dat zijn dood verbaast werd door
eenen knecht , die eene aanklagt van den
afschuwelijksten aard tegen hem inleverde.
Schoon door de regtbank eervol vrijgesproken , was echter zijn geest sedert dien tijd
geschokt en ter neder gedrukt. Voelende
dat zijne gezondheid afnam , stond hij zijn
theater af aan Mr. COLMAN , en speelde
slechts enkele keeren. Terwijl hij in eene
zijner geliefdste rollen optrad , werd hij
door eene beroerte overvallen. Hij begaf
zich , ter herstelling zijner gezondheid,
naar Brighton , en vervolgens naar Parijs,
doch stierf onder weg te Dover , in 1777.
Men heeft van hem zes en twintig tooneelstukjes , overvloeijende van vernuft , luim,
scherts en spot. In den omgang wist hij
iedereen voor zich in te nemen en te
boeijen , zoodat zelfs zijn vijand JonNsort
bekende , dat FOOTE onwederstaanbaar was.
(Penny Cyclopaedia ; Dictionary of Bio-

graphy) .
een der beroemd
zeeofficieren die Frankrijk ooit heeft-ste
opgeleverd , werd te Gardanne, bij Aix
in Provence , in 1656 geboren , en overleed op een landgoed bij Marseille in 1733.
Hij trad zeer jong in zeedienst. Het zou
ons te ver afleiden , indien wij een verhaal wilden. geven van al de zeeslagen en
ontmoetingen , waarin bij zich tegen de
Engelschen , Hollanders , Venetianen en de
Barbarijsche roofstaten heeft onderscheiden ;
doch wij kunnen eene merkwaardige omstandigheid van zijn leven , waarvan hij
zelf in zijne gedenkschriften melding
maakt , niet met stilzwijgen voorbij gaan.
Wij zinspelen hier op de poging , welke
in de zeventiende eeuw werd aangewend,
om de Europesche beschaving in het koningrijk Siam in te voeren. Dit plan ontstond bij eenen avonturier van de Ionische
CONSTANCE FAULCON geheeten ,
Eilanden
die nog zeer jong in Engeland kwam , en
in dienst van de Oostindische Compagnie
werd aangenomen. Na menig ongeval bereikte hij Sian , en in dienst tredende
van den koning van dit land , won hij
niet alleen de gunst van den eersten
staatsdienaar , maar van den vorst zelven,
die , bij den dood des ministers , CONSTANCE
in diens plaats wilde , benoemen. Hij was
echter verstandig genoeg den titel te wei
zich met de uitoefening der magt-gern,
vergenoegende , ten einde'de afgunst der
inboorlingen niet op te wekken. Hetbegin van zijn bestuur was gelukkig , en in
weerwil van velerlei moeijelijkheden , begon het land onder de administratie van
dezen bekwamen vreemdeling in bloei te
FOBBIN, (CLAUDE),

,

FORSKAL.
geraken. hij vatte nu het voornemen op,
vin met behulp der Jezuiten de Christelijke
godsdienst niet alleen in Siam , maar tevens in de naburige landen in te voeren.
Met dit oogmerk overreedde hij den koning
van Slain , om drie afgezanten naar Frankr ij k te zenden. De drie gezanten stierven
onderweg ; doch LODEWIJK XIV het doel
hunner zending vernomen hebbende , zond
den ridder CIIAUMONT , vergezeld van FORION , aan den Siameeschen monarch. Het
gezantschap voerde eenige troepen mede.
Men sloot een tractaat van koophandel,
bedong vrijheid van godsdienst voor de
Katholijken in Siam , en keerde niet een
gezantschap van den koning naar Frankrijk terug . CONSTANCE wist zijnen meester
te bewegen , om eenige Fransche officieren
en troepen in dienst te nemen. FoeBIN
werd tot groot -admiraal van de vloot,
generaal en chef van het leger van Siam
en gouverneur van Bang -kok benoemd.
De Fransche troepen bezetteden onderscheidene gewigtige posten , onder anderen de
forteressen van 11Mergui en Bang -kok , terwij l de koning door den Jezuït TACIIARD
LODEWIJK XIV verzocht , dit getal te ver
Alles scheen nu gunstig , om-merdn.
de Europesche beschaving in Siam ingang
te doen vinden ; zelfs voedde men gegronde hoop den koning tot de Christelijke
godsdienst te bekeeren , toen afgunst en
naijver tusschen CONSTANCE en den bevelhebber der Fransche troepen , al deze
schitterende vooruitzigten eensklaps ver
Een voornaam Siamees , PITRAR--ijdeln.
CHA geheeten , zijn voordeel doende niet
de twisten die de Europeë. s onderling ver
stond tegen den koning op , nam-deln,
hem gevangen , en verklaarde zich zelven
tot regent van het rijk. Hij noodzaakte
de Franschen het land te verlaten , en
bragt CONSTANCE en een groot aantal andere Christenen ter dood. FolIBIN keerde
na een verblijf van twee jaren , na Europa
terug. De Gedenkschriften van FORBIN werden gedurende zijn leven , in 1730 , te
Amsterdam , in twee deden í 2mo. , uit
Zij zijn met groote gemakkelijk--gevn.
heid geschreven ; de levendige beschrijvingen , zoowel als de . afwisselende gebeurtenissen daarin voorkomende , maken
dit werk hoogst belangrijk. FonnrIN wordt
om zijne onbaatzuchtigheid en zijnen ijver
om aan ware verdiensten hulde te deen ,
hoogelijk geprezen. De laatste jarens zijns
levens sleet hij op het land , waar hij
door godsvrucht en liefdadigheid velen tot
voorbeeld verstrekte.
(FORBIN , Méinoires cc. ; Nouvelle biographie classique).
FORSKAL , (PETER) ,

een beroemd
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Zweedsch botanist en Oostersch reiziger,
werd in het jaar 1736 geboren , en studeerde te Gottingen , waar hij eene disputatie uitgaf onder den titel van Dubia de
principiis philisophice recentioris , welke de
voorstanders der toen heerschende ww ijsbegeerte van WOLF tegen hem in het harnas
joeg. Naar zijn vaderland terug gekeerd ,
schreef hij zijne Pensées sur la liberté civile, een vlugschrift , hetwelk de Zweed
regering niet zeer aangenaam was.-sche
Eene groote liefde voor de natuurlijke
historie bragt hem in kennis met LINNAEUS ,
toen op het toppunt van zijnen roem ,
door Wien hij gunstig werd aanbevolen
bij FREDERIK V , koning van Denemarken.
In 1761 verkreeg hij den titel van professor te Koppenliagen, en nam deel aan
de wetenschappelijke reis , die NIEBUBR ,
voN HAVEN en KRAMER , op bevel van koning
FREDERIK, naar Arabië ondernamen. Na Marseille , Malta , sommige Grieksche eilanden
en Konstantinopel bezocht te hebben , kwam
hij te Alexandrië aan. Omstreeks een jaar
vertoefde hij in Cairo en de nabuurschap ;
daarna bezocht hij Suez , en door het dis
Loheia in Arabië komende , drong-tric
hij langs den weg van Bed el Fakih en
Zebid tot Mocca door ; van daar trok hij
over de bergen naar Faces en Abb , en bereikte toevallig en met moeite D'scherim ,
alwaar hij den 11 Julij 1 763 aan de pest
overleed. Schoon door roovers uitgeplunderd en mishandeld en dikwijls onder ziekte
gebukt , onderzocht hij met zulk eene ongewone volharding de natuurlijke voort
inzonderheid de planten , dat -bre,ngsl,
alhoewel hij niet lang genoeg leefde , om
zijne opmerkingen in orde te brengen ,
de beschrijving van het plantenrijk in Egypte en Arabië door zijne reisgenooten na
hunne terugkomst in Europa , volgens zijne
handschriften zaxrengesteld , als een model
wordt beschouwd , hoe dergelijke navorschingen behooren te geschieden. Van zij
vriend en medgezel NIEBUHR , aan wien-ne
zijne handschriften werden toevertrouwd ,
hebben wij eene Fauna Orientalis , onder
den titel van Discriptiones anirnalium ,
7

aviurn , amphibiorurn , piscium , insectorum , verrnium , quce in itin. orient. obser
-

vavit PETRUS FORSKAL , 1775 , 4to. ; en in

hetzelfde jaar en formaat verscheen eene
Flora „Eggptiaco-Arabica , of eene beschrijving van de planten in 1Veder Egypte en
Gelukkig Arabië. Dit laatste werk vooral
getuigt van FOR SKAL'S ,w ij^geerigen blik ,
en overtreft verre de werken van dien
aard door LINNAEUS' volgelingen uitgegeven.
Wij vinden hier eene poging om het bestaan van geographische paralellen van

vegetatie aan te wijzen , en de opmerke-
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FORSTER.

lijke stelling dat , zoodra de soorten van
planten worden opgegeven , men de breedte van een land , de verhevenheid van
deszelff oppervlakte en de temperatuur der
bergen van hunnen voet tot hun' hoogsten top kan vinden. De Flora £gyptiaco-Arabica is tot dus verre de eenigste
goede beschrijving welke wij van de planten dier. landen hebben , en bet is zelfs
te betwijfelen of wij over het geheel zulk
eene voldoende beschrijving van eenig land
buiten Europa bezitten.

(Penny Cyclopaedia ; Conversations-Lexicon).
FORSTER , (JOH. REINHOLD) , een
door zijne reizen rondom de wereld en
als natuur-onderzoeker roemvol bekend man,
werd den 22 October 1729 te Dirschau
bij Danizig geboren , waar zijn vader burgemeester was. Hij stamde af uit het
oude huis der Lords FORESTER in Schot
van welke eenigen zich, ten ge--land,
volge van staatkundige voelingen in hun
vaderland, in Poolsch- Pruissen hadden nedergezet. FORSTER studeerde te Halle , en
werd in 1753 als predikant te Nassenhuben
beroepen. Intusschen oefende hij zich met
grooten ijver in zijne lievelings- vakken ,
de wiskunde , wijsbegeerte , land- en vol
oude talen. In 1765 gaf-kenud
hij gehoor an eene uitnoodiging naar
Rusland , om aldaar het bestuur op zich
te nemen van eene nieuwe kolonie in
Saratow, in dziatisch Rusland, door CATHARINA 11 gesticht. Hij werd vergezeld door
zijnen zoon GEORG. In zijne berigten maakte
hij eenige misbruiken openbaar , waardoor
bij zich vele vijanden berokkende. Na
zijne aankomst te Petersburg kreeg hij van
dé keizerin den last , om met eenige andere geleerden een wetboek voor de Kolonisten te ontwerpen , doch ontving voor
dezen arbeid en zijne rjize zulk eene
schrale belooning , dat hij misnoegd Rus land verliet , en zich in 1766 naar Enge
begaf , waar hij bekend werd niet-land
Mr. BANKS , die zijne uitgebreide kennis in
de natuurlijke historie op prijs wetende te
stellen , bewerkte , dat hij als natuurkundige de tweede ontdekkings-reis van ka
COOK zou mededoen. Het parlement-piten
stond hem voor zijne uitgaven eene sons
van 4000 Pst. toe , terwijl FORSTER mondeling werd beloofd , dat hij , na zijne
terugkomst , de geschiedenis der reis zoude
schrijven en de voordeelen van de uitgave
dezes werks genieten. Deze reis , 'welke
volle drie jaren duurde , werd door zijnen
zoon uitvoerig beschreven , ' wijl Lord SANDwicu van FORSTER vorderde dat hij zich
bij uitsluiting bij het natuurkundige gedeelte zou bepalen , terwijl al het overige

der reis door coos zou behandeld wor
den. De admiraliteit hierover op FORSTER
vertoornd, keerde hij in 1778 naar Duitschland terug , waar hij te Berlijn - door FREDERIK den Grooten met onderscheiding ontvangen , en tot professor in de natuurlijke
historie en nrineralogie te Halle werd aan
Hij overleed aldaar in de maand-gestld.
December 1 798. Scherpzinnigheid en snelle
bevatting gingen bij FORSTER met een
bewonderenswaardig geheugen gepaard. Hij
schreef en sprak zeventien levende en
doode talen ; ook bezat bij eene groote
belezenheid in alle vakken ; en in de geschiedenis der botanie en dierkunde zal
zijn naam eene der eerste plaatsen blijven
bekleeden. Vrolijkheid, luim en scherts
zetteden aan zijnen omgang eene eigen
belangrijkheid bij. Toen hij aan-ardige
FREDERIK II werd voorgesteld , zeide hij
tot dezen vorst : « Ik heb zeven koningen
« gezien , vier wilde en drie tamme ; maar
« geen hunner evenaart uwe majesteit. »
De rijke opmerkingen over de natuurlijke
aardrijksbeschrijving en de natuurlijke geschiedenis , welke hij op zijne reis rondom
de wereld heeft verzameld , zijn onder
den titel van Observations made during a
voyage round the world te. Londen in 1778
in 't licht verschenen. Zijne Zoologica Indica , Halle 1781, is mede een hoogst belangrijk werk.

(Dictionnaire historique des grands hommes ; Conversations-Lexicon).
FORSTER , (GEORG E) , een Engelschman , die , in dienst der Oostindische Compagnie, door zijne stoutmoedige en gevaarlijke reis bekend is , welke hij in 1782
uit Indién door Perzië naar Europa ondernam. Ilij reisde als Mahomedaansch
koopman , en verstond zijne rol zóó vol
dat hij zelfs zijne Mahomedaansche-komen,
reisgezellen blinddoekte. Na verloop van
een jaar had hij , van Oude tot aan de
Caspische Zee , eenen afstand van 2700
Engelsche mijlen afgelegd , te midden van
velerlei gevaren en ontberingen. Nadat
hij in 1784 in Engeland was aangekomen ,
gaf hij een werk uit over de mythologie
en de zeden en gewoonten der Hindo's.
Naar Indië teruggekeerd, gaf hij in 1790
te Calcutta het eerste deel uit van bovengenoemde reis onder den titel van , Jour-

ney from Bengal to England through the
mos northern parts of India , Kashmere ,
Afghanistan and Persia and into Russia by
the Caspian Sea. Bij den aanvang der
vijandelijkheden met sultan TIPPOO , werd
hij naar liet rijk der Mahratten gezonden ,
om met den vorst des . lands te onderhandelen ; doch bij stierf onderweg te Alla
in 1792. Het tweede deel verscheen-habd

FORTIGUERRA--FOSCOLO.
na zijnen dood te Londen. Het gansche werk
het Fransch en door
MEINERS in het Hoogduitsch overgebragt.
is door

LANGLÈS in

(Dictionnaire historique des grands hornines).
FORTIGUERRA.., (N1coLo) , een Italiaansch prelaat , wiens schriften niet wei
afwijken van de gestrengheid en ernst-nig
eens geestelijken , werd den 7 November
1674 te Pisioja geboren. In zijne jeugd
studeerde hij in de regtsgeleerdheid , en
naderhand onderscheidde hij zich door zijne
ervarenheid in het Grieksch. Eene lijkrede
op INNOCENTIUS XII uitgegeven hebbende,
werd hij benoemd tot secretaris van den
pauselijken nuntius in Spanje en bij zijne
terugkomst in Rome , in 17'1'2 , tot kamerheer van CLEMENS XI , en kanunik van
de kerk van Santa Maria 1%laggiore. Een
andere paus , CLEMENS XII , beloofde hem
tot kardinaal te verheffen ; doch schoon
deze opperpriester een beschermer was van
poëten en- poëzij , ontweek hij van tijd
tot tijd de vervulling dezer belofte. Toen
FORTIGUERRA op zijn sterf bed lag , werd
hem de hooge waardigheid van kardinaal
aangeboden , die hij nu in geene zeer
hoffelijke bewoordingen afwees. De lyrische poëzij van Monsignor FORTIGUERRA,
waarin hij PETRARCA navolgde , is thans
vergeten ; zijn roem berust alleen op zijn
Ricciardetio , een kluchtig heldendicht in
dertig zangen. Dit voortbrengsel , hetwelk
eerst onder des schrijvers vergriekschten
naam CATEROMACO verscheen , werd door
hem zonder eenig plan begonnen , alleen
om te toonen met welke gemakkelijkheid
hij ARIOSI'O , PULCI en BERNI , zoo ten opzigte van hunnen stijl als in vruchtbare
vinding van merkwaardige tusschenbeider
komende voorvallen (incidenten) kon na.
volgen. Op aandrang zijner vrienden ,
wie hij den eersten zang als eene proev(
bad medegedeeld , vervolgde hij dit werk
dagelijks , gelijk men verzekert , eener
zang voltooijende. Het is alzoo niet t(
verwonderen dat de ontwikkeling vreemd
soortig en de ingelaschte voorvallen zo(
buitensporig zijn. Echter, niettegenstaande
het -groteske der karakters en gebeurtenis
sen en den ongeschaafden stijl , vloeit di
geïmproviseerd dichtstuk , (de verdorven
zeden der geestelijkheid scherp hekelende
over van luim , spot en boerterij , zooda
het lang als een klassiek werk in dit val
is beschouwd en menigwerf herdrukt
FORTIGUERRA overleed den 17 Februari
1735 te Rome.

(Penny (Jyclopaedia , Conversations-Lexi
con).
FOSCOLO , (N1CCOLO UGO) ; een mar
gloeijende van liefde voor de vrijheid ei
de wedergeboorte van Italië , werd uit ee:
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renetiaansch geslacht , omstreeks het jaar
777 , op liet eiland Zante geboren. Reeds
,ls knaap verloor hij zijnen vader , een'
eneesheer en opzigter der hospitalen te
5palatro in Dalmatië. Hij keerde met
:ijne moeder naar Venetië terug , stuleerde te Padua , en schreef zijn treurspel
rhyestes voordat hij den ouderdom van
mintig jaren had bereikt, Dit treurspel
►verd in Januarij 1797 ten tooneele gevoerd. In hetzelfde jaar bragt BONAPARTE
Ie oude aristocratie van Venetië ten val
an FOSCOLO verwachtte nu , gelijk andere
zijner landgenooten , de vestiging eener
nieuwe republiek met volksinstellingen.
Bitter was zijne teleurstelling toen de veroveraar Venetii aan Oostenrijk afstond. Te
IUilaan en Florence gaf hij aan zijne gevoelens_ lucht in zijne Lentere di due dmanti ,
naderhand uitgegeven onder den naam van
Lettere di Ortis. Dit werk, hetwelk weinig
waarde als novelle bezit , heeft eene hoogere waarde als schildering -van de staatkundige gebeurteuissen en den maatschappelijken toestand van dien tijd.
In '1802 had BONAPARTE te Lyon eenige
Italiaansche afgevaardigden zamengeroepen
om voor de Cisalpijnsche republiek eene
nieuwe constitutie te ontwerpen. FoscoLo
werd door sommigen uitgenoodigd , om
aan den eersten consul een adres te rigten , waarin de toestand des lands en de
wenschen des volks werden uiteengezet.
Hij schreef dit adres , maar in een' gansch
anderen zin dan men verwachtte. Hij
schetste in gloeijende taal de onderdruk
mishandelingen en knevelarijën ,-kinge,
welke de volkeren van Italië sedert 1796
van de Franschen hadden verduurd ; de
schandelijke vervolging der geestelijkheid
en der zoogenoemde aristocraten , en andere misbruiken der zegevierende partij.
Deze redevoering werd den eersten consul
niet voorgelezen , doch verscheen eenigen
tijd daarna te luilaan in het licht onder
den titel van Orazione a BUONAPARTE pel
congresso di Lione : dit geschrift bevat eene
belangrijke schets van dien tijd , en is
eene eervolle getuigenis van FOSCOLo's Onafhankelijken geest. In 1807 schreef hij
zijn dichtstuk Dei Sepolcri , waarin hij
het harde verbod bestreed , om op de graven eenig gedenkteeken te plaatsen. Dit
fraaije dichtstuk , vol verhevene gedachten ,
verzekert hem eenen aanzienlijken rang
onder de Italiaansche dichters. In 1808
werd FOSCOLO benoemd tot professor in de
Italiaansche letterkunde te Pavia. Van
onderscheidene kanten ried men hem aan,
zijne voorlezingen aan te vangen met eenige
loftuitingen op NAPOLEON , hem te kennen
gevende , dat deze inschikkelijkheid met
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de decoratie van liet legioen van eer zou worden ; hij maakte aldaar schitterende
vergolden worden. FoscoLo bleef onbewo- vorderingen. Toen de omwenteling uitbrak,
gen : hij koos tot onderwerp zijner inwij- hield hij te Nantes voorlezingen over de
dings-rede de oorsprong en het doel der wijsbegeerte. Hij trad in het huwelijk en
letterkunde , Dell' Origine e dell' ufficio werd advocaat , doch maakte als zoodanig
della Lelteratura ; hij sprak over de zede. weinig opgang. Te Nantes een' volksklub
lijke en burgerlijke pligten der letterkun- opgerigthebbende , was hij een der hefdigen ; over het edelaardige hunner roe- tigste redenaars , en werd in 17912 als
ping , vermanende de Italiaansche jonge- afgevaardigde der Nationale Conventie verlingschap , om zich aan de letterkunde, kozen. Hij stemde voor den dood des
uit hoofde van haar grootsch doel , toe te konings , en werd met COLLOT D' BERBOIS
wijden ; om vooral de geschiedenis van en COUTHON naar Lyon gezonden , om de
hun vaderland te beoefenen , alsmede de onderworpen stad te tuchtigen , en , gelijk
levens en de werken van DANTE , MACIIIA - men zulks noemde , de nationale wraak
VELLI, GALILEO en TASSO ; om over hunne
uit te oefenen. Met koelbloedige wreed grafsteden te buigen en van deze doorluch- heid werd deze taak volbragt ; binnen
tige dooden te leeren , hoe zij het heilige weinige maanden waren 1700 menschen
vuur voedden te midden van vervolging, door kartetskogels ter neder geveld. Hij
marteling , ballingschap , gevangenis en stemde toe in den val van ROBESPIERRE ,
armoede , en hoe hunne liefde voor het niet omdat hij de misdaden van dezen bloedvaderland, voor waarheid en. roem , niet mensch verfoeide , maar wijl hij vreesde
bezwijkende , een erfdeel is geworden voor ook diens slagtoffer te worden. Schoon hij
de nakomelingschap. Deze redevoering, zijne Jacobijnsche vrienden verliet, werd
voor een talrijk geLoor uitgesproken , ver- er echter een bevel van gevangenneming
oorzaakte eene onbeschrijfelijke geestdrift. tegen hem uitgevaardigd; doch het gelukte
FOSCOLO sprak geen woord over den kei- hem zich schuil te houden tot dat hij,
zer. Eenige maanden later werd de leer- wegens de verleende amnestie, weder veilig
stoel voor de welsprekendheid in alle in het openbaar kon verschijnen. Nadat
hoogescholen van het koningrijk Italië ( hij Bene zending naar de Spaansche grenafgeschaft, en FOSCOLO verwijderde zich zelf had volbragt , werd hij benoemd tot
naar Borgo di Vico , bij ('oino , waar hij, afgezant bij de Cisalpijnsche republiek.
met den graaf Glovlo en diens huisgezin Hij werd wegens overtreding zijner berigtop eenen vertrouwelijker voet mogt ver- schriften naar Parijs terug geroepen , en
keeren. Hier schreef hij zijn treurspel bleef buiten betrekking tot dat eene verAjax , hetwelk te Jlilaan ten tooneele andering in het staatsbewind hem tot miwerd gevoerd , en hem eene ministeriële nister van policie verhief. Naden vrede
vervolging berokkende , omdat men ver- van Amiens , in 1802 , schafte BONAPARTE
moedde , dat hij in dit stuk NAPOLEON'S dit ambt af, doch stelde kort daarop
heerschzucht had willen ten toon stellen. FoucuE op nieuw als minister van policie
FoscoLO vestigde zich nu te Florence , en aan. Toen NAPOLEON den hertog van Envoltooide zijne vertaling van STERKE, Vi- ghien door kogelschot had uit den weg geaggio sentimentale ,
schreef een ander ruimd , uitte FOUCHÉ de gedenkwaardige
treurspel , Ricciarda , en eenen lofzang woorden : « Ilet is meer dan eene misdaad ,
aan de Gratiën. In 1814 zag hij zich ge- « het is een misslag ! » In 1805 werd hij
noodzaakt naar Zwitserland te vlugtcn, tot hertog van Otranto verheven , en geduwijl hij de hand had gehad in een plan , rende den veldtogt tegen Oostenrijk in
om de Oostenrijksche onderdrukkers uit 1809 , was hij tevens 'n^i.nister van binItalië te verdrijven. Het volgende jaar be- nenlandsche zaken , en alzoo inderdaad
gaf hij zich naar Engeland, waar hij on- aan het hoofd der regering. Hij verijdelde,
derscheidene geleerde werken schreef ; hij wel is waar , door het mobiliseren der
overleed den 10 October 1827 te Turn- Fransche militie den aanslag der Engelschen
hans -Green bij Londen , aan de waterzucht, op Walcheren , doch had de onvoorzigtigin den ouderdom van omtrent vijftig jaren.
heid begaan in eene proclamatie te zeggen :
(PEceiiIo ,
Vita di UGO FO5COLO ; Opere « Laat ons bewijzen dat de tegenwoordigScelti di UGO FOSCOLO , 2 deelen 8vo .)
« heid van NAPOLEON niet noodig is , om
FOUCHÉ , (JosEPH) , hertog van Otranto,
« onze vijanden af te slaan . » NAPOLEON
de zoon eens koopvaardij-kapiteins , werd hierover geërgerd , ontnam hem de porteden 29 Mei 1763 in de nabijheid van feuille van binnenlandsche zaken. Den 5
Nantes geboren. Te zwak voor het beroep Junij 1810 moest hij ook als minister van
zijns vaders , werd hij naar Parijs gezon- policie aftreden. Om zijne ongenade te
den , om in het collegie der paters van vergulden , kreeg hij schijnbaar den rang
°bet Oratorium tot onderwijzer gevormd te van gouverneur v an Rome. FoucaE begaf
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zich naar een zijner landgoederen , en
verbleef aldaar, tot dat hij in 1813 weder op het staatstooneel werd geroepen.
NAPOLEON ontbood hem naar Dresden , zond
hem als gouverneur der Illyrische provinciën naar Laibach , en na den slag van
Leipzig naar Borne en Napels , om de
stappen van MURAT gade te slaan. In Januarij 1814 ried FOUCIIÉ , uit Rome, den
keizer inschikkelijkheid aan , en toen hij
kort daarna in Par js terug kwam , voorzag hij terstond den val van NAPOLEON.
Nadat de keizer afstand had gedaan van
den troon , gaf hij hem den raad het Europeesch schouwtooneel te verlaten. Bij de
BOURBONS drong hij aan op eene algemeene
verzoening , en trok zich terug toen dit
gevoelen niet zegevierde. NAPOLEON in
1815 van Elba teruggekeerd , ried FOUCIIÉ
hem aan , (ten einde alle partijën aan
zich te verbinden) den keizellijken titel
af te leggen , en als opperbevelhebber aan
de spits der republiek op te treden. Andermaal het ministerie van policie aanvaard
hebbende , knoopte FOUCHÉ met Oostenr ij k
en bet hritsche hof onderhandelingen aan,
en trachtte NAPOLEON tot afstand van den
troon te bewegen ten behoeve van zijnen
zoon. De keizer beschouwde al deze raad gevingen als verraad. « ik weet , » zou
NAPOLEON hem vóór zijn afreize naar het
leger gezegd hebben , « ik weet dat gij u
aan mijne vijanden verkocht hebt ; ik
zal u met den kogel straffen ; ik zal be« wijzen dat gij in de weegschaal van mijn
lot geen grein weegt. » Bij de tweede
terugkomst der BOURBONS , droeg LODEWIJK XVIII hem op nieuw het ministerie
van policie op. Andermaal ried hij tot
matiging en ontzag voor het bestaande
hierdoor haalde hij zich den haat der ultra-koningsgezinden op den hals , en ging
als Fransch afgezant naar Dresden. In
het verbannings- decreet van den 12 Januarij 1816 tegen de zoogenaamde koningsmoorders begrepen zijnde, vlugtte hij naar
Praag , waar hij onderscheidene vlugschriften in 't licht gaf. Hij stierf den 25 December 1820 te Triëst , en liet 14 millioen franken en twee zonen na , van
welke de oudste den hertogs -titel erfde.
;

(Mémoires de JOSEPH FOUCHE, duc d'Oiranto;
DESMARETS , Témoignages historiques ,
ou quinze ans de haute police sous
NAPOLEON) .

FOULIS , (ROBERT en ANDREW) ,

twee geleerde Schotsche boekdrukkers der
achttiende eeuw , zagen waarschijnlijk het
eerste levenslicht te Glasgow. Zij waren
van geringe afkomst. Men wil dat i;oBERRz
aanvankelijk barbier is geweest. Schranderheid en volharding stelden hem einde.
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lijk in staat eene drukkerij op te rigten ,
welke cenige der fraaiste en naauwkeurigste drukken van oude classieke werken
heeft geleverd. Zelfs BODONI van Parrna,
BAP,BOU van Parijs en de ELZEVIEE'S an
Leyden en Amsterdam hebben in sommige
uitgaven de gebroeders FOULIS niet overtroffen. Van de uitgave van IORATIUS
12mo. , werden de drukproeven in het
collegie te Glasgow opgehangen , en eene
belooning toegezegd aan degenen, die
eene fout konden aanwijzen.
Het is eene treurige opmerking , dat de
smaak dezer wakkere mannen voor de
schoone kunsten , hen eindelijk in het
verderf stortte. Deelgenomen hebbende
aan de oprigting eener academie ter opleiding van de jeugd in de schilder- en
beeldhouwkunst in Schotland , en geene
genoegzame ondersteuning ontmoetende ,
offerden zij an haren bloei hun gansch
vermogen op. ANDREW FOULIS stierf den
-15 September 1775 , en ROBERT verkocht
in 1776 de nog overgeblevene schilderijën
van hun kunstkabinet. Toen hij nu de balans van den staat zijner zaken opmaakte,
bleef hem slechts de som van vijftien
schellingen over. ROBERT overleed in hetzelfde jaar.

His!. of printing NICHOLS'S
Lit. Anecd. CIIALMER'S Biogr. Dict.).

(LEMOINE's

;

;

FOURCROY, (ANTOINE FR 4NCOIS DE),

een der eerste nieuwre scheikundigen
werd den 15 Junij 1 255 te Parijs geboren , en was de zoon van JEAN MICHEL DE
FOURCE,OY , die , zijne plaats als apotheker
van het huis Orléans verliezende , tot ar
verviel. Op den ouderdom van-moed
zeven jaren verloor bij zijne moeder , en
zijne zuster onderhield hem met moeite ,
tot dat hij naar het colle,gie van Harcourt
ging , waar hij zeven jaren bleef FouRCROY moest nu een besluit nemen aan
welk beroep hij zich zou wijden. Geluk
gaf de beroemde ontleedkundige vice-kig
D'AZIS hero den raad in de geneeskunst te
studeren. Na met de grootste moeijelijkheden gekampt te hebben , werd hij tot
doctor in de medicijnen bevorderd. Daar
FOURCIIOY met alle takken der natuurwetenschap , inzonderheid met de scheikunde , gemeenzaam was , won hij de genegenheid van den scheikundigen BUCQUET
die hem gelegenheid verschafte voorlezingen over de scheikunde te houden. Deze
voorlezingen lokten weldra zóó vele toehoorders, dat BUFFON op hem opmerkzaam
werd , en na MACQUEll's dood hem het
hoogleeraarambt der chimie in den koninklijken plantentuin overdroeg. Dit ambt
bekleedde hij gedurende vijf en twintig
jaren , tot aan zijnen dood , met groo7
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ten lof. Men bewonderde - hem om de
duidelijke welsprekende voordragt zijner
voorlezingen , welke van zijne groote
wetenschappelijke kennis getuigden. Hij
was achtervolgens lid van de Nationale Conventie, bet Conimitté van openbare veiligheid , den Raad der Ouden en
den Staatsraad. Hij rigtte verscheidene
lycéën , collegiën en neer dan drie honderd scholen op, terwijl zijne diensten
aan de natuurlijke historie , de kruid-,
schei- en ontleedkunde bewezen , zijnen
naam voor de vergetelheid zullen bewaren. Tot zijn groot leedwezen werd hij
niet , gelijk hij gehoopt had , toen NAPOLEON de keizerlijke universiteit stichtte ,
tot haren grootmeester benoemd , maar
FONTANES hem voorgetrokken. De keizer
zocht dit leed te verzachten , door hem
tot graaf te verheffen met eene dotatie
van 20,000 franken. Onder zijne menig
werken verdienen vooral vermel--vuldige
ding zijn Systéme des connaissances chimiques et de leur application aux phénoménes de la nature ei de l'art , zijne
Philosphie chimique en zijne Méihode de
nomenclature ehirnique. Door rusteloozen
arbeid ondermijnde FoURCROY allengs zijne
gezondheid , en kondigde zijnen vrienden
zijn naderend einde als zeer nabij aan.
Op den 16 December 1809 , na nog eenige
zaken in orde gebragt te hebben , riep hij
eensklaps uit : « Je suis mort , » en viel
levenloos ter aarde.
(CUVIER , Eloge de monsieur FOURCROY ,
in de Mérnoires de l'acadérnie des
sciences PALISSOT DE BEAUVAIS, Eloge
historique de monsieur FOUL4CROY ; Dr.
THOMSON , History of Che,nistry).
;

FOURIER, (JEAN BAPTISTE JOSEPH

baron) , een beroemd Fransch wiskundige,
werd den 21 Maart 1768 te Auxerre geboren. Hij was de zoon eens kleermakers
dier stad , en ontving zijne opvoeding op
eene school door Benedictijner geestelijken
bestuurd. Reeds vroegtijdig legde bij zich
zoo ijverig toe op de wiskunde , dat bij
in 1789 aangesteld werd tot professor
aan de hoogeschool , waar bij vroeger had
gestudeerd. FOURIER nam deel aan de
beweging der omwenteling , en was lid
van het Committé voor openbare veiligheid
te Auxerre. Meer dan eens was hij het
voorwerp van vervolging ; tweemaal werd
hij door zijne medeburgers van duxerre
gered of uit de gevangenis verlost , een
voor de guillotine behoed door den-mal
dood van ROBESPIERRE , en eens door de
tusschenkomst der professoren van de polytechnische school. In 1798 vergezelde
hij den generaal BONAPARTE naar Egypte,
en was een der ijverigste medearbeiders
-

aan de Description de I'Egypte , welker
meesterlijke inleiding door hem is geschreven. Na zijne terugkomst in Frankrijk
werd hij door den eersten consul tot prefect van bet departement de l'Isère benoemd , welk ambt hij tot NAPOLEON'S
landing in 1815 bekleedde. Toen NAPOLEON de eene poort van Grenoble binnen
verliet hij de stad door de andere,-trok,
en begaf zich weldra naar Pars , waar
hij eenigen tijd buiten alle betrekking
leefde. In 1816 werd hij tot lid van het
Instituut gekozen , en bij den dood van
DELAMBRE tot secretaris der academie , en
bij dien van LAPLACE voorzitter van den
raai der polytechnische school. FOURIER
stierf den 17 Mei 1830 te Parijs. Onder
zijne beroemdste werken rekent men:
Théorie analytique de la choicer; hlérnoires sur les températures da globe terrestre
et des espaces planétaires , alsmede zijne
Analyse des équations déierminées , welke
na zijnen dood door NAvIER is uitgegeven.
Het karakter van FOURIER was in alle opzigten achtenswaardig. Hij wist met iedereen om te gaan , tot elks verstand af te
dalen , en gelijk M. COUSIN zulks uitdrukt:
prendre chacun par oft it était prenable.
(DI. COUSIN , Eloge de FOULIER , Paris,
I831).
FOURMONT , (ETIENNE), een beroemd
Fransch philoloog, in 1683 te Herbelay,
bij Parijs , geboren , was de zoon eens
chirurgijns ; hij bezocht onderscheidene
collegiën te Pars , en toonde grooten
aanleg voor het beoefenen van talen. Hij
legde zich met ijver toe op het Latijn,
Grieksch , Hebreeuwsch , Syrisch en Arabisch , en werd benoemd tot professor in
de laatst genoemde taal aan het koninklijk collegie te Parijs. Een jong Chineesch,
ROAN-JI ,- door zendelingen naar Parijs gebragt zijnde , werd FOURMONT benoemd,
om heal in het zamenstellen van eene
Chinesche spraakkunst en een Chineesch
woordenboek behulpzaam te zijn. Na wei
jaren overleed IioAN-JI , en liet FOUR--nige
MONT slechts weinige bouwstoffen voor het
bedoelde werk na. FOURMONT vervolgde
het werk alleen , en na eenige jaren gaf
hij in 't licht zijne Mediiationes Sinicae ,
welke eene soort van inleiding tot de
Chinesche spraakkunst bevatten. Vijf jaren
later volgde de spraakkunst zelve , welke
hem twintig jaren studie bad gekost:
Linguae Sinarurn Mandarinicae Grarnniatica
duplex , Laiine et cum Characteribus Sinensium , fol. , 174. Ook vervaardigde
hij een' Catalogus der Chinesche handschriften in de koninklijke bibliotheek van
Parijs. PETER de Groote aan de Academie
der opschriften eenige fragmenten van een
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Tibetsch handschrift , door Russische soldaten gevonden , vereerd hebbende , wist
FOUKMotT zulks te ontraadselen ; zijne ver
wordt in BoTER's Museum Sinicum-taling
gevonden. Zijne Réflexions sur l'origine ,
l'histoire et la succession des anciens peupies , Chaldéens , Hébreux , Phénieiens ,
Egyptiens , Grecs , tc. , werden na zijnen
dood met eene levensschets van den schrijver uitgegeven. Hij zelf gaf een' catalogus uit van al zijne werken , die toen
1 20 bedroegen ; doch vele derzelve zijn
niet weer dan onvoltooide schetsen. FouRWONT was niet zeer nederig, en sprak
steeds met ophef over zijne eigene geleerdheid, welke ongetwijfeld zeer uitgebreid was. Hij stierf te Parijs den 18
December 1745.
(Penny Cyclopaedia; Dictionnaire historique des grands hommes).
FOURMONT, (MICHEL) , een jonger
broeder van ETIENNE , geboren in 1690,
legde insgelijks eene groote gemakkelijk.
beid voor het aanleeren van talen aan
den dag ; bij stond zijnen broeder in
diens philologischen arbeid bij , werd professor in bet Syrisch aan het Koninklijk
Collegie in 1720 , en hield tevens voorlezingen over het Ethiopisch. In 1726
door de regering naar Griekenland gezonden , om handschriften te koopen en opschriften af te schrijven , zamelde hij van
beiden eenen rijken oogst. Hij beroemde
zich meer dan 1000 opschriften , die aan
de nasporingen van SPON , WHEELER en
andere reizigers ontsnapt waren , vcrzameld te hebben. Deze opschriften werden
in de Koninklijke Bibliotheek te Parijs
nedergelegd. Hij stierf in 1746. Zijn neef,
CLAUDE LOUIS FOUR4ONT , die hem naar
Griekenland had vergezeld , keerde naar
den Levant terug , en vertoefde eenige
jaren in Egypte, In Frankrijk terug gekomen , gaf hij in 't licht eene Description
historique et géographique des plaines d'Héliopolis et de Memphis , een aangenaam
geschreven boek , hetwelk een voldoend
berigt geeft van den toestand van Egypte
in dien tijd. De schrijver stierf in 1780.
(Penny Cyclopaedia ; Dictionnaire des
grands hommes).
VOX, (GEORGE), de stichter der Kwa1 ers , werd in de maand Julij 1624 te
Drayton , in het graafschap Leicester ,
geboren. Zijn vader, een arme wever,
.testelde hem in de leer bij een' schoen
doch hij ontliep zijnen meester-maker;
uit een godsdienstig beginsel , en dwaalde
in het land hier en daar rond als een
kluizenaar , in een lederen wambuis. Zijne
vrienden eindelijk vernemende , dat hij
zich te Londen bevond , overreedden hem ,
I.
-
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om naar huis terug te keeren , en een
beroep te kiezen. Na verloop van eenige
maanden verliet hij in 1646 andermaal
zijne bloedverwanten , en woonde de
openbare godsdienstoefeningen niet meer
bij. Hij zeide , dat het hem was geopenbaard , dat eene geleerde opvoeding aan
de hoogeschool geene vereischte was om
als leeraar op te treden , maar dat alles
afhing van de zalving van den geest , en
dat God , die de wereld had geschapen,
niet woonde in tempelen met handen gemaakt. Hij vastte veel , en begaf zich
naar eenzame plaatsen , met geen' ander
medgezel dan zijnen Bijbel. Somtijds zat
hij den ganschen dag in een' hollen boom,
en doolde dikwijls des nachts , in diepe
neêrslagtigheid , op het veld rond. Eerst
laat trad hij als leeraaar van anderen op.
De hoofdinhoud zijner prediking was , dat
men inwendig goddelijk onderwijs van den
Heer moet ontvangen , en hetzelve voor
regel aannemen. Zoodra hij begonnen was
te leeren , betoonde hij niemand meer de
gewone uiterlijke teekenen van eerbied.
Hij zegt in zijn dagboek van 1648 : « Toen
« de Heer mij in de wereld zond , ver« bood hij mij om voor iemand , hoog of
« laag , den hoed af te nemen ; en wan« neer ik op reis was , iemand goeden
« dag of goeden avond te zeggen , te bui
gen of met den voet te strijken. » Niets-«
beeft waarschijnlijk tot de vinnige vervolging der Kwakers meer bijgedragen dan
hunne weigering iemand oenigen uiterlijken eerbied te bewijzen , hetgeen ambtelijke personen aan opzettelijke verachting
toeschreven , behalve hunne gemoedelijke
weigering , om eenen eed af te leggen,
waardoor zij in zware geldboeten vervielen. Wij kunnen hier de leerstellingen der
Kwakers niet uit een zetten ; de hoofd
dat niet aan de Schrift, maar-steling,
aan den Heiligen geest de godsdienstige
denkbeelden moeten getoetst worden , en
dat elk bekeerde een' onfeilbaren inwendigen gids bezit. Sedert 1648, tot op weinige
jaren vóor zijnen dood , sleet hij zijn leven in reizen , godsdiensttwisten en in
den kerker. Hij bezocht onderscheidene
malen het vaste land van Europa, en in
1671 de Amerikaansche volkplantingen
der Engelschen. Waar hij verscheen liet
hij sporen na van zijne prediking en zijne
tegenwoordigheid. De naam van Kwaker
(bever) ontstond in 1650 te Derby , hij
gelegenheid dat rox voor den regter BENNET werd gebragt , die hem en de zijnen
Kwakers noemde , omdat Fox hem gezegd
had : « Beef voor het woord (les Heeren ! »
In 1677 en andermaal in Ió81 bezocht
lij de Nederlanden 1w aar zijne leer aan3
,

-
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vankelijk wortel begon te schieten. Na een
werkzaam leven , vol ontberingen, moeite
en zorgen, stierf hij den 13 Januarij '1691.
Zijne gezamenlijke schriften vullen drie
deden folio.
(Fox's Journal SEWELL'S History of
Quakers AIKENS's Gen. Biog. bevat
een beter berigt over Fox dan eenig
ander woordenboek , hetwelk ons in
handen is gekomen) .
FOX , (CHARLES JAMES) , een der
uitstekendste staatslieden en redenaars van
Engeland , was de derde zoon van Lord
HOLLAND, en zag den 24 Janurij 1748
het eerste levenslicht. Zijne opvoeding,
in eene voorbereidende school te Wandsworth begonnen , werd , op den ouderdom
van negen jaren , te Eton voortgezet.
Hier maakte bij snelle vorderingen. Voor
bij vijftien jaren oud was , werden-dat
zijne studiën afgebroken door een uitstapje
van drie maanden naar Parijs en Spa.
Schoon vergezeld van zijnen vader , ge.
raakte hij verslaafd aan het spel , een'
hartstogt , welke hem in het vervolg is
bijgebleven , en zijn geluk menigwerf heeft
verstoord. « Hij verliet de school , » zegt
Mr. ALLEN in zijne levensschets in de.Encyclopaedia Britannica , « als een knaap , en
« keerde terug met al de dwaasheden en
« pralerij van eenen hoofschen pronker. »
Hij bleef nog slechts één jaar te Eton ,
en vertrok in den herfst van 1764 naar
de hoogeschool van Oxford. Hier vertoef
hij slechts twee jaren , en leefde niet-de
minder voor zijn vermaak dan voor zijne
studiën. Nu deed hij eerie buitenlandsche
reis , en na twee jaren in Italië doorgebragt te hebben , keerde hij in Augustus
I768 naar Engeland terug. Gedurende
zijne afwezigheid , en voordat hij nog den
bevoegden ouderdom had bereikt , werd
bij , door den invloed zijns vaders , tot
lid van het Parlement gekozen. Uit voor
trad hij niet als spreker op,-zigthed
voordat hij den wettigen ouderdom bad
bereikt , om in het Huis der Gemeenten
zitting te mogen nemen. Hij ontsloot het
eerst zijne lippen in 1770 , en was gedurende vier jaren een voorstander van
het ministerie. Voor deze hulp werd hij
benoemd tot Lord der admiraliteit , welke
waardigheid bij spoedig verwisselde voor
de betrekking van Lord van de schatkist ,
uit welke hij op eene onheusche wijze
werd ontslagen. Met den eersten minister
Lord NORTH in verschil geraakt , ontving
bij , in het Huis der Gemeenten , op de
bank der ministers zittende, uit de han
een' der deurwaarders , het vol -denva
laconiek briefje : « Mijnheer ! zijne-gend
«majesteit heeft het noodig geoordeeld
;

;

« eene nieuwe commissie voor de schat« kist te benoemen , waarin ik uwen naam
« niet vermeld vind. NORTH. » Kort daarna
voegde FOX zich bij de oppositie , welke
met blijdschap zulk een' veelbelovender
bondgenoot in haar midden opnam. Gedurende den ganschen Amerikaanschen oorlog was hij een der welsprekendste , meest
volhardende en geduchtste tegenstanders
der ministers. Met den val van het Ministerie NORTH, werd FOX staatssecretaris
van buitenlandsche zaken. Doch de dood
van den markies van Rockingham , die
als eerste minister werd vervangen door
SHELBURNE , met wien FOX zich niet kon
verdragen , deed hem uit het ministerie
treden. Ter kwader ure voor zijnen naam
bragt FOX nu de beruchte coalitie met
Lord NORTH tot stand , waardoor bet kabinet als stormenderhand werd veroverd ;
doch dit ondermijnde zijnen invloed bij
het volk , en deze kortstondige zegepraal
eindigde met zijnen val door de verwerping
der Indiën-Bill. PITT kwam nu aan het
hoofd der zaken , en gedurende meer dan
twintig jaren verspilde Fox zijne ongemeene talenten, om dezen grooten mededinger te bestrijden. Fox was een vurige verdediger der groote Fransche
omwenteling , zoo -lang zij zich niet aan
de bloedigste buitensporigheden had schuldig gemaakt. Zijn boezemvriend BURKE
daarentegen was geweldig tegen haar ingenomen , en toen Fox , in gematigde
bewoordingen , de gevoelens van zijnen
vriend had bestreden, stond BURKE eensklaps op , en beklaagde zich bitterlijk, dat
bij door Fox niet was behandeld als -een
vriend door den ander. Ten slotte zijner
redevoering riep BURKE uit : « Op mijn
« gevorderden leeftijd is het voorzeker niet
« raadzaam , vijanden uit te dagen of
« zijnen vrienden reden te geven om ons
« te verlaten ; doch , bijaldien mijne on« wankelbare gehechtheid aan de Britsche
«constitutie mij in zulk eenen tweestrijd
«brengt , zal ik alles wagen , en volgens
«pligt en geweten , tot mijnen laatsten
« ademtogt , uitroepen : « Schuwt de Fran« sche constitutie ! « Fox fluisterde hem
toe , dat hunne vriendschap hierdoor niet
gebroken was. « Ja, dat is zij , » riep
BURKE uit in drift, « ik ken den prijs van
« mijn gedrag ; ik heb mijnen pligt gedaan
« ten koste van mijnen vriend ; onze
«vriendschap is van nu af gebroken. w
Toen BURKE bad geëindigd stond FOK op ;
doch liet duurde eenige minuten voordat
zijne tranen hem toestonden te spreken.
Zoodra hij tot zich zelven was gekomen.,
herinnerde hij BURKE de regten van eene
vijf en twintigjarige vriendschap ; maar
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te vergeefs. BURKE bleef onbewogen , ei
de breuk werd nimmer geheeld.
Fox verklaarde zich tegen den oorlo.i
met Frankrijk , en dronk zelfs eens aai
een' openbaren maaltijd op de gezondheic
van zijne Majesteit het Souvereine Volk
Toen PITT in 1806 was overleden , volgdo
Fox hem als staatssecretaris op , en wa
voornemens om met Frankrijk vrede tE
sluiten , toen hij den 16 September des•
zelfden jaars overleed. Vóór zijnen dooc
had hij echter het geluk een einde te
maken aan den slavenhandel, eene zaak
welke hem vele jaren naauw aan het hart
had gelegen. Sir JAMES MACKINTOSH noemt
Fox den vorst der nieuwere redenaren,
als steeds eenheid , eenvoudigheid en vuur
in zijne redevoeringen vereenigende. Zijne

redevoeringen (Speeches in the house oj
commons) werden in zes deelen bijeen
verzameld , met eene korte biographische
en critische inleiding van Lord ERSKINE ,
in 1825. Het fragment dat hij naliet van
zijne geschiedenis der regering van JACO Bus H werd , in 1808 , met eene voorrede
van Lord HOLLAND uitgegeven.
(Political essays and public characters;
WALPOLE , Recollection of the life of
FOX) .

FOY, (MAXIMILIEN SEBASTIEN), een

der vastberadenste Fransche veldheeren
onder NAPOLEON , en later een der uitstekendste redenaren der linkerzijde in de
kamer der afgevaardigden, werd den 3 Februarij 1775 te [lam , in het departement
der Somme , geboren. Hij studeerde aan
de militaire school van La Fère , en
maakte zijnen eersten veldtogt onder DUMoURIER. In den krijg , die met den vrede
van Amiens eindigde , legde hij groote
talenten en eene uitstekende dapperheid
aan den dag , vooral bij den aanval op
het bruggehoofd van Hunningen , den
overtogt over den Rijn en de Limrnat ,
en in den slag van Peri in Tyrol. In
1805 nam hij deel aan den veldtogt tegen Oostenrijk ; in 1807 werd hij met
een hulpcorps van 1200 artilleristen naar
Turkijë gezonden , en bragt de Dardanellen in staat van verdediging. Van 1807
tot 1814 vocht hij met grootes moed en
beleid in Spanje en Portugal, alsmede aan
de Pyreneesche grenzen. Zijne militaire
loopbaan eindigde met den slag van Waterloo, waar hij gewond werd. In 1819 werd
hij tot lid van de kamer der afgevaardigden gekozen, en in deze hoedanigheid
was hij tot aan zijnen dood een der wel
verdedigers van de vrijheden-sprekndt
zijns vaderlands , schoon de koningsgezinde partij niet naliet hem de grievend
onaangenaamheden te berokkenen. Bij-ste

zekere gelegenheid werd te midden zijner
redevoering , door een lid de spotvraag gedaan , wat hij dan toch met de uitdruk king aristocraten bedoelde. Het antwoord
dat hij hierop gaf is in de jaarboeken der
Fransche parlementaire debatten vereeuwigd : « De aristocratie der negentiende
« eeuw , ' zeide hij , « is het verbond van
« al degenen , die willen verteren zonder
«voort te brengen , leven zonder te wer« ken , alle posten bekleeden zonder in
« staat te wezen de pligten daaraan ver« bonden te vervullen, alle eertitels be« zitten zonder ze verdiend te hebben -( dit is de aristocratie !
In 1825 begon FOY te lijden aan eene
uitzetting der slagaderen ; hij voelde zijn
einde naderen , en wachtte den dood kalm
en welgemoed af. Hij stierf den 28 November 1825. Zijn dood werd in Frankrijk als eene nationale ramp beschouwd,
en zijn lijk door duizenden landgenooten
naar het graf vergezeld. Daar hij zijne
familie in bekrompene omstandigheden
achterliet , opende de liberale partij voor
zijne kinderen eene inschrijving , welke
een millioen franken opbragt. Men heeft
van FOY eene Histoire de la guerre de la
péninsule sous NAPOLEON en Discours du
général FOY , waaruit men over zijne
groote redenaarstalenten kan oordeelen.
In dit laatste werk , bestaande uit twee
deelen , treft men tevens zijne levensbeschrijving aan , welke er door TISSOT is
bijgevoegd.
FR ACASTORO , (GIROLAMO) , een ge
leerd Italiaansch geneesheer en Latijnsch
dichter, werd in 1483 te Verona geboren. Hij kwam ter wereld wet zoo vast
ran elkander gesloten lippen , dat zij niet
een snijdend werktuig van elkander moes
gescheiden worden ; en, terwijl hij als-ten
kind in de armen zijner moeder rustte,
woerd deze door den bliksem gedood, zonIer dat hij het minste letsel bekwam. Hij
)ntving van zijnen vader eene voortreffeijke opvoeding , en studeerde te Padua ,
waar hij zich vlijtig in de wiskunde, wijs
geneeskunde oefende. Op-)egrtnd
len ouderdom van twintig jaren , werd
tij reeds tot professor in de redekunst te
Padua benoemd, en vervolgens door paus
'AULUS III tot lijfarts gekozen. Hij stierf
len 6 Augustus 1553. Onder de nieuvere Latijnsche dichters bekleedt hij eengin
iitstekenden rang. Zijn dichtstuk Syphilis
5 een opmerkelijk voorbeeld , hoe een
valgelijk onderwerp op eene behagelijke
vijze kan worden behandeld. De held van
it dichtstuk is een jong mensch , door
.POLIO uit wraak met eerre noodlottige
.waal bezocht , doch hij herstelt gelukkig
,
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door zich driemaal te ' d oinpelen in de en Italië , en werd overal eervol ontvan=
kwikzilver-rivier , welke in de onderwereld gen. Naar het vaderland terug gekeerd
stroomt., FRACASTORO schreef eenige andere werd hij, in 1674 , aangesteld tot progedichten en onderscheidene verhandelin- lessor der geschiedenis en welsprekendheid
gen in proza. aan de Doorluchtige School te Amsterdam,
(MENCKEN , Vita FRACasTOno , Leipzig en in 1686 ook tot professor der Griek 1731 ; GINGUENÉ , Histoire de la litté- sche taal. Te vergeefs trachtte de boogeschool van Leyden hem aan zijne gerature Italienne).
FRS, DIAVOLO , dat is Broeder Duivel , boortestad te ontlokken , alwaar hij den
wiens wezenlijke naam was MICHAEL POZZO, 19 Augustus 1704 , op zijn' negen en
werd in 1160 in Calabrië geboren. Hij vijftigsten geboortedag overleed. FRANCIUS
was van beroep kousenwever , doch verliet was de welsprekendste redenaar van zijnen
dit beroep , om zich bij eene bende struik - tijd. ADRIANUS JUNIUS had dit talent bij
roovers te voegen , waarvan hij vervolgens hem aangekweekt , en FRANCIUS schaamde
het opperhoofd werd. FRA DIAVOLO maakte zich niet , om zich verder bij een' bezich zóó gevreesd , dat de regering eene roemd tooneelspeler , ADAM KARELSEN , in
aanmerkelijke som op zijn hoofd zette. het declameren te oefenen. FRANCIUS
Daar bij zich echter , bij het inrukken der even als zijn meester KARELSEN , plaatste
Franschen binnen Napels , voor den koning zijne leerlingen voor eenen spiegel , ten
verklaarde , werd hij begenadigd en tot einde acht te geven op de beweging van
overste benoemd , waarop hij met zijne de oogen , den mond , de hand en liet
bende den veldtogt in den Kerkelijken gansche ligchaam , waarover hij door MENeStaat mede deed. Bij elke gelegenheid KENIUS , in zijne kwakzalverij der geleergedroeg hij zich dapper , maar maakte den ,- werd bespot. De schriften van ItRANzich tevens aan onderscheidene wreedheden CIus worden door de nakomelingschap nog
schuldig. In 1806 streed DIAVOLO tegen in waarde gehouden. Zijne lijkrede op
de troepen van JOSEPnn BONAPARTE ; doch MARIA , koningin van Engeland , zou zelfs
na het betoonen van groote krijgsbekwaam- FLÉCIIIER en BOSSUET tot eer hebben verheden en moed , werd hij bij San-Severino strekt. Zijne gezamenlijke werken , uit
door verraad gevangen genomen , naar dichtstukken , redevoeringen en vertalingen
Napels gevoerd, en veroordeeld om opge- bestaande , zijn in 1706 bij WETSTEIN ir!
hangen te worden , welk vonnis in de 't licht verschenen.
maand November 1806 aan hem werd
(P. G. WITSEN GEYSBEEK, Biogr. Anthol.
voltrokken. AUBER heeft FRA DIAVOLO tot
en Crit. Woordenboek der Nedert.
Dichters) .
bet onderwerp caner opera gekozen.
(Dictionary of Biography).
FRANCKE , (AUGVST HERMANN) , de
FRANCIUS , (PETRUS) , den 19 Augus- stichter van het beroemde Hallische weestus 1645 te Amsterdam geboren , wordt huis en vele daaraan verbondene inrigtinte rept onder de nieuwere dichters gere- gen , was een der invloedrijkste mannen
kend , die met den besten uitslag de La- van zijnen tijd. Hij werd den 23 Maart
tijnsche lier hebben getokkeld. Hij ver- 1663 te Lubek geboren , genoot bet eerzuimde daarom niet , gelijk zoo vele ste onderwijs te Gotha , waar zijn vader
anderen, zijne moedertaal te beoefenen ; in 1666 als justitie-raad was beroepen,
maar op liet voorbeeld van I300GSTRATEN en vertrok reeds op zestienjarigen ouderen BROEKUUIZEN legde hij er zich zoo zorg- dom naar de boogeschool van Erfurt. Hij
vuldig op toe , dat de heer JERONIMO DE bezocht vervolgens nog de hoogescholen
VRIES in zijne geschiedenis der Nederland- van Kiel en Leipzig , promoveerde in 1685
sche poëzij hem met lof vermeldt. FRAN- als doctor in de godgeleerdheid , en opende
cius bezocht de Latijnsche school zijner weldra een Collegium philobiblicuni , waarin
geboortestad , onder den voortreffelijken de Bijbel eerst spraakkunstig uit den grond ADRIANUS JUNIUS , wiens lessen , raadgevin- tekst , vervolgens practisch werd verklaard,
gen en voorbeeld hij dankbaar herdacht en waaraan derhalve ook vele ongeletterde
in zijne redevoering Pro eloquentia , ge- personen konden deel nemen. Hoe grooter
drukt in zijne nagelatene werken. JUNIUS de toeloop werd, des te meer namen nijd ,
zijnen aanleg spoedig doorgrondende , be- vijandschap en vervolging toe. De beval hem bijzonder de beoefening en na- roemde ToMASIUS , die toenmaals nog in
volging van OVIDIUS aan. FRANCIUS bezocht Leipzig leeraarde , trok zich FRANCKE ernvervolgens de hoogeschool te Leyden , stig aan , en verdedigde hem in zijne gewaar hij de beste leidslieden vond in de schriften. FRANCKE vond het echter geraGRONOVIUSSEN , vader en zoon. Na zijne den Bene beroeping naar Erfurt als
academische studiën voltooid te hebben , predikant bij de Augustijner-kerk niet van
deed hij eene reis in Engeland , Frcin*rijk de hand te wijzen. Doch ook hier liet
-
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men den man . niet in rust , die meer
waarde hechtte aan doen dan aan geloo •.
ven ; zijn practisch Christendom was velen
een gruwel. De ijveraars der oude regtzinnigheid wisten te bewerken , dat hij in
1691 eensklaps het bevel ontving, de
stad binnen tweemaal vier en twintig uren
te ruimen. Hij verliet Erfurt den 7 September , en begaf zich naar zijne moeder
en zuster te Gotha. In 1692 werd hij aan
de onlangs gestichte universiteit te Halle
benoemd tot professor in de Oostersche
talen en later in de theologie. Tevens tot
predikant der voorstad Glaucha aangesteld
zijnde , bragten de onwetendheid en ver
vele verarmde inwoners hem-wilderngva
tot de volkomene overtuiging , dat practische vroomheid de hoofdzaak is van alle
opvoeding en onderwijs. Hij onderwees de
verzuimde armen en kinderen , die bil hem
om eene aalmoes kwamen , op bepaalde
dagen en uren. Dit getal weldra tot zestig gestegen zijnde , verdeelde hij ben in
verscheidene klassen , regelde het plan van
onderwijs , en legde daardoor den eersten
grond tot de armen- en middelbare burgerscholen. In hetzelfde jaar kwam ook
het denkbeeld bij hem op , een weeshuis
en eene school voor ouderlooze kinderen
te stichten. Hij vond hulp en ondersteuning bij onderscheidene menschenvrienden ,
zoodat zijne menschlievende plannen wel
boven alle verwachting slaagden. Toen-dra
eenige buitenlandsche familiën wenschten
hare kinderen onder het oog van FRANCKE
te laten opvoeden , plaatste hij hen aanvankelijk in burgerhuizen , en stelde Benen
inspecteur over hen aan ; doch dewijl hun
aantal sterk toenam , werd er een opvoedings-instituut gebouwd , dat weldra geheel bezet was. Ook niet zijne medewerking werd er eene Latijnsche school
opgerigt. In Mei 1714 ontvingen 1075
knapen en 700 meisjes , onder het toevoorzigt van FRANCKE , een doeltreffend
onderwijs. Ook de apotheek , die bijzon
voor al deze inrigtingen werd daarge--der
steld, bekwam eene groote vermaardheid;
de zoogenaamde Hallische weeshuismèdicamenten werden allerwegen verzonden , en
bragten jaarlijks meer dan 30,000 daal
winst op. En slechts op deze wijze-ders
is het te verklaren hoe het FRANCKE mogelijk was, om zonder ondersteuning der
regering al deze inrigtingen in stand te
houden en uit te' breiden. In weerwil
van zoo vele beslommeringen, behield
FRANCKE nog kracht en tijd genoeg , om
zijne andere pligten niet te verzuimen.
Hoe meer men dit alles bedenkt , des te
meer zal men de volhardende liefde en
zeldzame werkzaamheid van dezen onbaat-
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zuchtigen menschenvriend bewonderen. IIij
stierf den 8 Junij 1727 ; zijn weldadig en
nuttig leven bleef bij zijne medeburgers
in zegening , en den 8 November 1829
werd hem ter eere een fraai metalen gedenkteeken opgerigt, waartoe elk zich had
beijverd iets bij te dragen
(FRANcKE's Sti ftungen. Eine Zeitschri ft
von SCHULZE , KNAPP and NIEMEIIER ;
IIESEKIEL , Actenmdsziger Bericht fiber
das dem Grander des hallischen Waisenhauses AUG. IIERM. FRANCKE errichtele Denkmal , Halle 1830) .
FRANKLIN , * (BENJAaurst) , een der uit
mannen zijner eeuw, werd den-steknd
17 Januarij 1706 op het tot Boston beboorende Governors- Eiland geboren. Zijn
vader was een zeepzieder en kaarsenmaker , die in bekrompene omstandigheden
verkeerde. Als knaap had hij eene groote
begeerte om ter zee te varen , doch tevens een' bijzonderen lust in het lezen ,
weshalve zijn vader besloot , hem bij een'
anderen zoon , die als boekdrukker uit
Engeland was teruggekeerd , in dé leer te
doen. FRANKLIN besteedde zijne snipper
aan het lezen van goede boeken , en-uren
beproefde weldra zijne krachten aan het
schrijven van eenige opstellen , bestaande
in artikelen voor een nieuwsblad en eenige
volksliedjes. Ontevreden over de behandeling zijns broeders, verliet hij hem hei
begaf zich naar Philadelphia,-melijk,n
waar hij bezigheid vond. Op aanraden
van den gouverneur Sir wILLIAbf KEITII,
die hem zijne bescherming had beloofd ,
bezocht hij Engeland , om zich de noodige
materialen aan te schaffen , ten einde in
Philadelphia eene drukkerij op te zetten.
Bij zijne aankomst te Londen zag hij ,
dat men hem had bedrogen , en moest,
gedurende anderhalf jaar , als boekdruk kersgezel werken , om in zijn onderhoud
te voorzien. Terwijl hij zich in de Britsche
hoofdstad bevond, schreef hij eene ver
Vrijheid en Noodzakelijk--handeligovr
heid, Vermaak en Smart. In 1 726 naar
Philadelphia terug gekeerd , vestigde hij
zich aldaar als boekdrukker en papierhan
Hij gaf een dagblad en almanak-delar.
uit , die zich , door uitmuntende opstellen
van zijne hand , aanbeval en grooten aftrek vond. Weldra behoorde FRANKLIN tot
de welvarendste en invloedrijkste burgers
van Philadelphia. Hoofdzakelijk door zijn
toedoen werden aldaar eene openbare bibliotheek, eene brandwaarborg-maatschappij
en eene maatschappij van levensverzeke.
ring opgerigt • Omstreeks het jaar 1743
hield hij zich met de electriciteit onledig,
en bet gelukkigste gevolg bekroonde zijne
bemoeijingen. Schoon tot postmeester-ge-
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neraal vail alle Engelsche volkplantingen
in Amerika benoemd , schroomde hij echter niet de belangen zijns vaderlands te
verdedigen , zoodra zijne medeburgers gereed stonden het ondragelijk juk der Engelschen af te schudden. In 1767 ver
hij voor Pennsylvanië in het Huis-schen
der Gemeenten , en sprak met evenveel
vrijmoedigheid als inzigt voor de regtvaardige zaak. Van zijn ambt ontzet en in
gevaar van in hechtenis genomen te moorden , keerde hij in 1775 naar Philadelphia
terug , waar destijds reeds bet Congres
was verzameld. In 1776 ging hij naar
Pars , waar hij aanvankelijk in het geheim onderhandelde ; doch zoodra LODEWIJK XVI in 17 78 de onafhankelijkheid der
dertien Vereenigde Staten van NoordAmerika had erkend , verscheen de schrandere eerbiedwekkende grijsaard als gevolmagtigd minister van zijn vaderland aan
het schitterend hof van Versailles , en was
bet voorwerp van aller vereering. Den
20 Januarij 1783 onderteekende bij met
de Engelsche commissarissen te Parijs de
preliminairen van den vrede , die aan zijn
vaderland de onafhankelijkheid verzekerde.
Nu keerde hij naar Philadelphia terug ,
waar alles wedijverde hem bewijzen van
achting en dankbaarheid te geven. Nog
op acht en zeventigjarigen ouderdom bekleedde hij de plaats van voorzitter van
het congres van Pennsylvanië , en stierf
den 17 April 1790 aan eene longontsteking , in den ouderdom van vier en tachtig jaren. De natuurkunde is hem de uit
bliksem-afleider en den-vindgae
electrieken vlieger verschuldigd. Hij ver
aanmerkelijk de Harmonica, waar--betrd
van sommigen hem ten onregte de uitvinding toeschrijven. Onovertrefbaar verstond
hij de kunst , zedekundige lessen in den
eenvoudigsten volkstijl te ontwikkelen.
Zijne Spreekwoorden van den ouden HENDRIK , of de wijsheid van den goeden ruCHARD vloeijen over van levenswijheid in
bet behagelijkst kleed gedoscht. D'ALEMBERT verwelkomde den uitvinder van den
bliksem -afleider , den bevrijder zijns vaderlands , bij zijne benoeming als lid der
Fransche academie , met dezen zoo schoonen als waren hexameter :
cc Eripuit coelo Julmen, sceptrumque tyrannis.»
(Hij ontroofde den Hemel den bliksem , den tirannen
den schepter).
FRANKLIN vervaardigde voor zich zelven
een grafschrift van den volgenden nederigen , doch zinrijken inhoud : « Hier ligt
«het ligchaam van den boekdrukker BENJAK MIN FRANKLIN (gelijk de omslag van een
oud boek , wanneer er de inhoud uitge-

r scheurd , en het van titel en verguldsel
«is beroofd) tot eene spijze voor de wor« men ; doel) het werk zelf zal niet verbcc ren gaan ; maar , zoo als ik hoop, eenmaal in eene nieuwe fraaijere uitgaaf,
« verbeterd en in orde gebragt door den
« auteur , weder verschijnen. »
FRANKLIN'S uitgegevene werken zijn in
drie deelen bijeen verzameld , waarin een
fragment voorkomt van zijn leven door
hem zelven geschreven en door Dr. STUBER vervolgd. Hij vermaakte zijne papieren aan zijn' kleinzoon WILLIAM TEMPLE
FRANKLIN , die ook een uitmuntend leven
van FRANKLIN in 't licht gaf , met eenige
mengelingen en een groot deel der briefwisseling zijns beroemden grootvaders.
(The private correspondence of BENJAMIN
FRANKLIN ; Memoirs of the life and
writings of BENJAMIN FRANKLIN ; Bi0graphie Universelle).
FREDERIK II , koning van Pruissen,
de Groote ook de Eenige en door zijne
tijdgenooten de koning genoemd , den 24
Januarij 1712 geboren , was de zoon van
FREDERIK WILLEM I en de Hanoversche prinses SOPHIA DOROTHEA. Hij sleet zijne jeugd
en jongelingsjaren onder het juk eener
ruwe , bloot militaire opvoeding. De generaal graaf VON FINKENSTEIN was zijn gouverneur ; de majoor VON KALKST$IN zijn
onder-leermeester. In weerwil van dit eenzijdig onderrigt, ontwikkelde reeds vroeg
neiging voor-tijdgnhemro
dicht- en toonkunst , vooral door den invloed zijner eerste verzorgster , de geestrijke vrouw VAN ROCOULLE en van zijn'
vroegsten onderwijzer DUHAN , een' Fransch
uitgewekene , die met de koningin in het
geheim tegen het opvoedings-plan des vaders zamenspanden. Met, weerzin onderwierp zich de jeugdige prins aan de dwin.
gelandij zijns vaders , en toen deze hem
nog strenger en harder begon te behandelen , besloot hij , om bij zijnen oom
van moederszijde , GEORGE II , in Engeland eene schuilplaats te zoeken. Dit
voornemen werd ontdekt en zijn boezemvriend , de luitenant VON KATT , ter dood
veroordeeld ; hij zelf behield ter naauwer
nood het leven , doch moest de doodstraf
zijns vriends uit het venster zijner gevangenis te Custrin aanschouwen. Toen de
koning van hem eischte om van zijne regtep als troonopvolger afstand te doen ,
ten behoeve van zijnen broeder , met wieti
de vader meer tevreden was , gaf hij op
beraden toon ten antwoord : « Ik neem
« het voorstel aan , wanneer mijn vader
« verklaart , dat ik zijn lijfelijke zoon niet
« ben. a De koning , die echtelijke trouw
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PAGENEL , Histoire de F. le Grand ;
godsdienstpligt achtte , zag nu voor altijd
DOXER , Life Of F. the second).
van dit voornemen af. In 1140 besteeg
FREDERIH HENDRIK, een der uitsteFREDERIK II den troon ; zijn eerste maatre gel was de regten van het huis van Bran- kendste -stadhouders van de republiek der
denburg op de Silezische vorstendommen Vereenigde Nederlanden , werd den 29 Ja
te Delft geboren. Hij was de-nuarij1584
Jdgerndorf,, Lignitz , Brieg en Wohlau te
doen gelden. En toen MARIA THERESIA Zijne jongste zoon van prins WILLEM I en LOUISE
voorslagen van de hand wees , drong hij DE COLIGNY , die haren dierbaren echtgemet een leger van 30,000 man in Neder- noot door de hand eens sluipmoordenaars
Silezie , en bereikte , na onderscheidene verloor , toen FREDERIK HENDRIK nog geen
zegepralen , het doel , hetwelk hij zich half jaar oud was. Zijne opvoeding werd
niet dezen oorlog had voorgesteld. De toevertrouwd aan UITENBOGAARD , en nadervolgende jaren van vrede besteedde hij in hand aan DOUZA te Leyden , waar hij gevaar
het versterken van zijn leger en het vermeer- liep door een' zekeren priester van Namen ,
deren der hulpbronnen van zijn rijk. In RENICHON , vermoord te worden. Door
den aanvang van 1755 brak de zevenjarige DOUZA met de schoonheden der Latijnsche
oorlog uit , waarin bij , met geene andere schrijvers bekend geworden , koos FREDERIK
hulp dan eenige geldelijke ondersteuning HENDRIK de Commentariën van CAESAR tot
van Engeland , aan de vereenigde aanval hand- en leerboek der oorlogskunst. Op
Oostenrijkers, Russen , Zweden en-lendr het krijgsveld oefende hij zich aan de zijde
Saksers het hoofd bood , en de schitte- van den bekwaamsten meester , zijnen
rende overwinningen van Praag , Lent/zen, broeder MAURITS , en toen deze hem hij
Bosbach , Zorndor f f , Torgau en vele an- Nieuwpoort wilde terugzenden , ten einde
dere voordeelen behaalde. Schoon hij me- nog ééne hoop voor het vaderland te benigwerf in de uiterste engte werd gedre- houden , weigerde hij zulks , zeggende :
ven , wist bij echter het veld te houden, « Ik wil met mijnen broeder leven en
en zijne vijanden te verschalken. De vrede « sterven ! » Dit edelmoedig besluit werd
van Hubertsburg , in 1763 , die hem op met eenen schitterenden uitslag bekroond.
nieuw het bezit van Silezië verzekerde, Reeds vroeger had FREDERIK HENDRIK in den
verschafte hem de gelegenheid , om zijn Bommelerwaard, in Bene Spaansche hinderland tot eenen hoogen bloei van welvaart laag gevallen , zich met het zwaard in de
vuist eenen weg gebaand. In 1625 zijnen
Op te voeren. In 1772 verbond hij zich
met Oostenrijk en Rusland , ter omver broeder MAURITS als stadhouder opgevolgd
Polen , en bekwam zijn aan -werpingva zijnde , veroverde bij in 1629 's Hertogen
waarvoor zijn broeder tweemaal-bosch,
dit ongelukkig rijk. Bij zijne-delvan
troonsbeklimming bedroeg het getal zijner het hoofd had gestooten , en in 1632 het
onderdanen 2,240,000 inwoners op 2190 sterke Maastricht in het gezigt van twee
mijlen , en bij zijnen dood 6,000,000 vijandelijke legers , waarvan het eene werd
inwoners op 3515 mijlen. Tot deze aangevoerd door den onverschrokken PAPhoogte verhief zich Pruissen door 's konings PENHEIM , die door GUSTAAF ADOLF nog boven
groote bekwaamheden als veldheer en re- WALLENSTEIN en TILLY werd gesteld. PAPgent. In verbinding met Saksen en Hano- PENHEIM verontrustte den prins door herver sloot FREDERIK II den 23 Julij 1785 haalde aanvallen , ten einde hem tot een'
liet Duitsche Vorstenbond , ten einde veldslag te dwingen. Op een oogenblik
Duitschland voor willekeurige aanvallen te dat de prins aan het voeteuvel te bed
beschermen. Eene ongeneeslijke waterzucht ligt , krijgt hij berigt , dat PAPPENHEIM alles
verhaastte zijnen dood. Hij stierf te Sans- dreigt te overweldigen ; hij stijgt te paard,
souci den 17 Augustus 1786 , en werd begeeft zich naar de bedreigde punten , en
opgevolgd door zijnen neef FREDERIK WIL doet zijnen geduchten tegenstander afdeinII , dien hij eene ruim voorziene schat--LEM zen. FREDERIK HENDRIK was groot als veldkist (70 m.4 en een leger van 200,000 heer , maar niet minder als regent , zoodat
man naliet. be groote gedachte zijns le. men het tijdvak zijner regering de gouden
vens was : « Als koning denken , leven en eeuw van het Gemeenebest heeft genoemd.
« sterven. » Zijne nagelatene prozaïsche Zijne inschikkelijkheid , toegevendheid en
werken betreffen hoofdzakelijk de geschie- vredelievendheid waren oorzaak , dat de
denis , staatswetenschap , krijgskunde , wijs godsdienstgeschillen , die het land op den
letterkunde. Eene nieuwe-begrtn rand des verderfs hadden gebragt , allengs
volledige prachtuitgave zijner werken is, werden gesmoord, en de toebereidselen
op last van FREDERIK WILIIELM IV , door de tot den vrede met Spanje zoo spoedig na
zijnen dood met het gewenschte gevolg
academie in 't licht verschenen.
(DonM , Denkwurdigkeiten meiner Zeit; werden bekroond. Hij stierf den 10 Maart
1647 , in den ouderdom van ruim drie
KOLT, das Leben r. des Einzigen ;
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en zestig jaren , nalatendé den roem van
den besten der stadhouderen.
(Mémoires de FRÉDÉRIC HENRI ; Leven van
FREDERIK IIBNDRIK ; KOK , Vaderlandsch
woordenboek ; VAN KAMPEN , Karakterkunde der Ned. Gesch.)
PREIN D , (J OHN) , een uitstekend Engelsch geneesheer, was de zoon eens predikants van Croton, in het graafschap
Northampton , alwaar bij in 1675 het eerste levenslicht aanschouwde. Hij bezocht
de Westminster-school en studeerde te
Oxford in de medicijnen. Aan de hoogeschool gaf hij blijken van groote schranderheid en ongemeene vorderingen. Nadat
bij _ leger-arts was geweest onder den graaf
van Peterborough en van den hertog van
Ormond in Vlaanderen , zette bij zich te
Londen neder, bekwam eene uitgebreide
practijk , en werd eerste geneesheer van
de koningin. In 1722 voor het vlek Launeeston tot lid van het Huis der Gemeenten
benoemd, verhief bij met kracht zijne
stem tegen het ministerie. Dit gedrag
mishaagde het hof ; men beschuldigde hem
van hoog verraad , en wierp hem in den
Tower. Nadat hij zes maanden in den
kerker had gezucht , werd de eerste minister gevaarlijk ziek. De beroemde ge
MEAD , een boezemvriend van-neshr
FREIND , geroepen zijnde , verklaarde , dat
hij voor de genezing van den minister
instond, maar dat hij hem zelfs geen
glas water zoude geven voordat zijn
vriend uit de gevangenis zoude ontslagen
zijn. De minister bleef weigeren ; doch
toen zijn toestand meer en meer verergerde , bewilligde hij. FREIND bekwam zijne
vrijheid en de minister eindelijk zijne gezondheid weder. Toen MEAD denzelfden
avond FREIND met zijne bevrijding kwam
geluk wenschen , stelde hij hem tevens
duizend Guinjes ter hand , welke hij als
doctor van de zieken zijns vriends had
ontvangen. Hieruit kan men ligtelijk opmaken , boe boog FREIND in achting stond
bij zijne ambtsbroeders. Hij overleed in
1728. Onder zijne werken is bet belang
Geschiedenis der geneeskunde -rijks,ten
(The History of Physic,), loopende van
GALENUS tot op zijnen tijd.
(Dictionnaire historique des grands
hommes).
FREINSHEIM, of FREINSHEMIUS ,
(JOHANN) , een beroemd Duitsch philoloog , werd in 1608 te Ulm geboren , en
gaf reeds vroegtijdig blijken van ongemeenen aanleg. Hij studeerde te Marburg,
Giessen en Straatsburg in de wijsbegeerte
en fraaije letteren. Hij bezocht de voornaamste bibliotheken van Frankrijk j en
wist zich deze gelegenheid ten nutte te

maken. Eene Latljnsche lofrede op CUSTA*?►
ADOLF deed hem grooten roem behalen ,
zoodat bij in 1642 tot professor in de
staatsbuishoudkunde en welsprekendheid aan
de hoogeschool van Upsal werd benoemd.
1647 riep koningin CHRISTINA hem naar
Stokholm , en stelde hem aan als bibliothecaris en 's lands historieschrijver. Ten
gevolge van den slechten staat zijner gezondheid , keerde hij naar Duitschland te.
rug , en werd tot honorair professor aan
de hoogeschool van h eidelberg benoemd.
Hij overleed aldaar den 30 Augustus 1660.
FREINSHEIM schreef verscheidene werken;
doch zijn roem berust hoofdzakelijk op
zijne gelukkige bijvoeging der verloren geraakte boeken van QUINTUS CURTIUS en TiTUS
LIVIUS , wier stijl hij vrij goed wist te
volgen. Hij haalt regelmatig de schrijvers
aan , waaruit -bij zijne berigten beeft ge.
put. Zijn Duitsch heldendicht op hertog
BERNHARD van Weimar, onder den titel
van Deutseher Tugendspiegel , is in eene.
verdiende vergetelheid verzonken. Zijne
Commentarién op FLORUS en TACITUS hebben
meerdere waarde.
(Penny Cyelopaedia ; Conversations-Lexi.
con ; Dictionnaire historique des grands
hommes).
FRÉRET, (NICOLAS), bekend door zijne
oudheid- en tijdrekenkundige navorschingen , werd den 15 Februarij 1688 te Parijs geboren. Hij was de zoon eens procureurs , en studeerde in de regten om
zijn' vader te believen , doch wijdde vooral
zijne krachten aan de beoefening der geschiedenis en tijdrekenkunde. Het eerste
werk , dat van hem in het licht verscheen,
Origines des Francais et leur établissement
dans les Gaules eenige stoute uitdrukkingen bevattende over de toenmalige omstandigheden , werd hij op last van den
regent van Orléans in de Bastille geworpen , waarin hij zes maanden doorbragt.
Tot lid van de academie der opschriften
verkozen , schreef bij over menig moeijelijk
vraagstuk betrekkelijk de oude geschiedenis
en tijdrekenkunde. Onder zijne voornaamste werken behooren Recherches historiques
sur les anciens peuples de l'Asie; Observalions sur la Cyropédie de XENOPHO1 ; Défense de la chronologie fondée sur les
monuments de l'histoire ancienne , contre
le système chronologique de NEWTON. Dit
laatste werk werd na FRÉRET'S dood door
BOUGAINVILLE uitgegeven , die er eene levensschets van den auteur bijvoegde. FRÉRET schreef insgelijks over de godsdienst en
de aardrijkskunde der ouden. Hij was een
man van uitgebreide geleerdheid en onaf
vlijt , en bewees aan de geschie.-matbre
denis belangrijke diensten. Hij verstond
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genoegzaam alle Europesche en Oostersche
talen , zelfs bet Chineesch. Hij, overleed
den 17 Januarij 1749 te Parijs. Zijne
verspreide werken zijn verzameld onder
den titel van Oeuvres complètes de FRÉRET,
20 deden , 12mo. , Parijs 1796. Lang na
het overlijden van FRÉRET werden onder
zijnen naam door NAIGEON , een' leerling
van DIDEROT , twee of drie werken uitgegeven van eene onchristelijke strekking ;
doch deze werken verschillen zoo zeer in
stijl en geest van al de werken welke wij
van FRÉRET kennen , dat men ze als ondergeschoven moet beschouwen. Deze zaak
wordt in het breede uiteengezet in het
artikel FRÉRET in de
(Biographie Universelle).
FRÉRON , (ÉLIE CATHERINE), een
schrijver en kunstregter , werd in 1719 te
Quimper geboren. Hij genoot zijne opvoeding van de Jezuïten , en was eenigen tijd
professor aan het Collége Louis le Grand.
Hij maakte zich vooral bekend door een
letterkundig tijdschrift , hetwelk hij in 1746
begon uit te geven onder den titel van
Leitres a madame la Comiesse de
Toen het, uit hoofde van Benige bittere
aanvallen op onderscheidene schrijvers werd
verboden , veranderde FRÉRON, in 1749,
den titel in dien van Lettres écrites sur
quelques sujets de ce temps. In 1754 veranderde hij op nieuw den naam van zijn tijd
dien van .Innee litteraire, hetwelk-schriftn
hij tot aan zijnen dood (10 Maart 1774)
vervolgde. FR4RON rigtte zijne slagen tegen de wijsgeeren der achttiende eeuw,
en vooral tegen VOLTAIRE , zoodat deze en
de Encyclopedisten hem met schimpschriften bestormden , en zijnen naam in verachting zochten te brengen , waarin zij ongelukkig slechts al te zeer slaagden. FRÉRON's
zoon , LOUIS STANISLAS , die het tijdschrift
l'Année littéraire tot 1190 voortzette
maakte zich in de Fransche omwenteling
als een bloedgierig Jacobijn berucht. Met
BARRAS naar het Zuiden van Frankrijk gezonden , woedde hij te Toulon en Marseille
als een tijger , en beroemde zich , dagelijks
twee honderd koppen te hebben doen vallen.
De Jacobijnen vereerden hem daarvoor met
den naam van Redder van het Zuiden. In
1802 zond de eerste consul hem met den
generaal LECLERC als onder -prefect naar Si.
Domingo, alwaar hij , na twee maanden,
onder de landziekte bezweek.
(Nouvelle Biographic classique ; LOUIS
STANISLAS FRÉRON , Mérnoire historique
sur la réaction royale ei sur les malheurs du midi).
FROBISHER , (Sir MARTIN) , een beroemd Engelsch zeevaarder , te Doncaster
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in het graafschap York, van arme ouders
geboren ; men weet niet in welk jaar.
Bestemd om ter zee te varen , ontwikkelde
hij reeds vroegtijdig talenten , die den
koenen zeevaarder aankondigden. Hij vaas
de eerste Engelschman , die eene poging
waagde , om eenen noord-westelijken doortogt naar China op te sporen. Gedurende
vijftien jaren deed hij aan onderscheidene
Engelsche kooplieden vruchteloos den voor.
slag
dien weg op te zoeken. Eindelijk
gelukte het hem , onder bescherming van
AMBROSE DUDLEY , graaf van Warwick , en
andere personen van rang en fortuin , een
toereikend aantal avonturiers en het noodige geld bijeen te zamelen , om een drietal schepen uit te rusten. Den 8 Junij
1576 zeilde hij uit Dept ford. Het hof zich
te Greenwich bevindende , zag hem de
koningin voorbij varen. « Zij prees hen ,
«en wenschte hun vaarwel door ben met
« bare hand uit het venster toe te wui.
« ven. » Hun koers noordwaarts zettende,
kwamen zij den 24 Junij in liet gezigt
van Fara , een der Schetlandsche eilanden ,
en den 11 Julij ontdekte men Friesland,
hetwelk met sneeuw was bedekt. Uit
hoofde van het ijs en de groote diepte
kon men het strand niet naderen. De
oostelijke punt van dit eiland noemde ka
Koningin Elizabeth's Voor--pitenFROBISHE
land. Op den 28 kwamen zij in het gezigt van Meta Incognita , zijnde een deel
van Nieuw-Groenland , waar zij niet konden landen , om dezelfde reden als voren.
Den 10 Augustus begaf zich FROBISIIER Op
een onbekend eiland , drie mijlen van het
vaste land , doch vertoefde aldaar slechts
weinige uren. Den volgenden dag zeilde
hij de straat in , welke naar hem nog den
naam draagt van Frobisher- Straat. Den
12 stevende men naar Gabriëls Eiland,
ontdekte de Prior's Sound en ankerde
aldaar in eene zandige baai Den 15 zeilden zij naar Prior's Baai ; den 11 naar
Thomas William's Eiland , en den 18
wierpen zij het anker onder het Eurcher's
Eiland. Hier ging men aan wal , en had
er eenigen omgang met de inboorlingen ,
door wier verraad zij eene boot en vijf
manschappen verloren . FROBIsnER te vergeefs getracht hebbende zijne matrozen
terug te bekomen , wendde den 26 Augustus den steven naar Engeland , waar hij
den 2 October, te Harwich , aankwam.
Toen FROBISHER van het nieuw ontdekte
land , in naam der koningin ELIZABETH,
bezit had genomen , beval hij zijn volk,
om hem te brengen , wat zij het eerst
mogten vinden. Een hunner bragt een brok
van een' zwarten steen , die er uitzag als

om

steenkool , doch heel zwaar. Bij zijne te-
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rugkomst hiervan- stukjes aan eenige zijner
vrienden uitgedeeld hebbende , wierp de
vrouw van een' der avonturiers een brokje
daarvan in het vuur , hetwelk er weder
werd uitgenomen , en , in azijn gekoeld, als
goud schitterde ; men liet bet te Londen
toetsen , en bevond , dat het een deel van
dit edel metaal bevatte. Deze omstandig
om goud te-heidopgsane
verzamelen , spoorden verscheidene personen kapitein FROBISIER tot eene tweede
reis aan. De koningin leende hem een
schip van de koninklijke marine. Den 26
Mei 1577 vertrok bij naar Gravesend,
waar de leeraar der parochie aan boord
kwam , om aan bet scheepsvolk het Heilige Avondmaal uit te deelen. Twee dagen
daarna bereikte hij Harwich , van waar
bij den 31 Mei met drie schepen in zee
stak. FROBISHER hoofdzakelijk in last hebbende , om gouderts te verzamelen , en
meenende op het Warwick's Eiland eene
groote hoeveelheid daarvan aan te treffen ,
nam hij eerie goede lading mede , en kwam
tegen het einde van September in Engeland
terug. Hij werd door de koningin aller gunstigst ontvangen , en daar de erts groote
voordeelen beloofde , en de hoop op eene
noordwestelijke doorvaart naar China door
deze tweede reis grootelijks was versterkt,
benoemde Hare Majesteit commissarissen
om den erts te onderzoeken en alles wat
tot de ganscbe zaak betrekking bad. Het
verslag daaromtrent gunstig luidende , besloot men tot eenen derden togt om gouderts te halen , en nieuwe pogingen aan te
wenden ter opsporing van de vermeende
noordwestelijke doorvaart. Bij de drie vorige schepen werden twaalf andere gevoegd.
FROBISHER bekwam den titel van luitenant generaal , verliet den 31 Mei 1578 de
haven van Harwich , en , schoon het hoofddoel niet werd bereikt , onderzocht bij
naauwkeurig vele noordelijke kustlanden.
In het begin der maand October kwam de
expeditie in Engeland terug. In 1585
vocht FROBISHER onder DRAKE in de WestIndiën ; in 1588 werd hij door den lordopperadmiraal , aan boord van zijn eigen
schip, tot ridder geslagen uit hoofde zijner
betoonde dapperheid in het bestrijden der
Spaansche onoverwinnelijke vloot. In 1590
voerde hij het bevel over een of twee
eskaders op de Spaansche kust. In 1594
werd hij met vier oorlogsschepen naar
Frankrijk gezonden , om IIENDRIK IV tegen
zijne vijanden bij te staan . De moedige
FROBISHER eenen aanval wagende op het
fort Croyzon bij Brest , (door de Span.
Paarden bezet) , behaalde wel de overwin
maar bekwam tevens een schot in-nig,
de heup , waaraan hij stierf , kort nadat

bij behouden te Plymouth was aange-'
komen.
(HACKLUYT'S Collect. of voyages ; STOW's•
Annales ; Biogr. Bril ; La navigation
the capitaine F. en regions d'aest et
nordwest, en l'année (577).
FROISSART , (JEAN) , een beroemd
Fransch kronijkschrijver en dichter, werd
omtrent het jaar 1337 te Valenciennes
geboren. Hij was de zoon eens wapen schilders , een aanzienlijk beroep in de
dagen der ridderschap.* Voor den geestelijken stand bestemd , ontving hij Bene
geleerde opvoeding ; doch meer behagen
vindende in dansen , muzijk , dichtkunst
en feesten, dan in vasten , bidden en,
prediken , trad bij in dienst van 1{lessire
ROBERT DE IAnuR , heer van Beaufort. Op
verlangen zijns meesters begon hij , nog
vóór den ouderdom van twintig jaren , de
geschiedenis van de oorlogen van zijnen
tijd te beschrijven. Hij besloot om de
plaatsen , waar de gebeurtenissen , welke
hij wilde vermelden , waren voorgevallen,
te bezoeken. Hij, bezocht eerst Engeland,
waar PHILIPPA van Henegouwen , gemalin
van EDUARD IIE , hem tot haren geheim
aanstelde. Vervolgens genoot bij-schrijve
de bescherming van znuARD den Zwarten
prins , den hertog van Braband , den graaf
van Blois en andere doorluchtige personaadjen. Na veelvuldige reizen in Schotland, Frankrijk en Italië , zette hij zich
eindelijk in zijn vaderland neder , en werd
kanunik en schatmeester van de collegiaatkerk te Chimay , alwaar hij in 1401 over
leed. Zijne geschiedkundige verhalen,
die van 1322 tot 11400 gaan , dragen in
kleur en stijl den stempel van zijn rusteloos leven , en worden als onwaardeerbare gedenkschriften van het karakter en
de zeden van dien tijd beschouwd. Zij
voeren den titel van Chronique de France , d'Angleterre , d'Ecosse , d'Espagne ,
de Bretaigne, en zijn in bet Latijn en
in onderscheidene levende talen overgezet.
De beste uitgave is van BucnoN in het
Panthéon littéraire, 3 deelen , Parijs 1836.
Ook zijne gedichten, onder welke zijne
lierzangen wezenlijke waarde hebben , zijn
door BucHON uitgegeven. Het fraaije handschrift van de kronijk van FROISSART in
de Breslauér bibliotheek is nog daardoor
merkwaardig , dat, toen de Franschen
in 1806 Breslau bij capitulatie innamen , het bezit van dit handschrift in
een afzonderlijk artikel aan de stad werd

verzekerd.
(Woordenboek der Zamenleving ; Penny
C yclopaedia) .
FRONSBERG Of FRUNDSBERG, (GEORG

von), een voornaam veldheer van KAREL V,
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dingen , getiteld : he Aquis quae in UrLem influunt , doch dat thans algemeen
onder den naam van De Aquae ductibus
bekend staat. Het bevat een belangrijk
berigt over de wijze hoe bet oude Rome
van water werd voorzien. FRONTINUS stierf
onder TRAJANUS , omtrent het jaar 106.
Er worden nog verscheidene andere werken aan hem toegeschreven , zoo als De
Coloniis , De Limitibus , De qualitate agrorum , doch klaarblijkelijk zonder grond.
Zie de Tweebrugsche uitgave zijner werken , met een leven van FRONTINIIS , 8vo.,
1788. Zijn werk De Aquae ductibus is
onlangs in het Fransch overgebragt en met
plaatwerk opgeluisterd.
PRONTO, (MARCUS CORNELIUS), geboren te Cirta in lYumidië (Afrika) uit
een Italiaansch geslacht , was een beroemd
redenaar en onderwijzer der welsprekendheid te Rome. ANTONIUS Plus benoemde
hem tot opvoeder zijner beide aangenomen
zonen , MARCUS AURELIUS en LUCIUS VERUS ,
wier vertrouwen en liefde hij in eene
hooge mate wist te winnen, gelijk uit
hunne brieven blijkt. Nadat FRONTO consul was geweest , werd hem eene landvoogdij in , 4zië aangeboden , welke hij,
uit hoofde van slechte gezondheid , moest
van de hand wijzen. Zijne wetenschappe.
lijke kennis en leerrijke omgang worden
door AULUS GELLIUS , den historieschrijver
APPIANUS en andere zijner tijdgenooten zeer
geprezen. Hij stierf in hoogen ouderdom,
onder de regering van MARCUS AURELIUS.
Tot voor weinige jaren hadden wij niets
van zijne werken dan de fragmenten eenex
verhandeling , De differentia verborurn ,
zijnde eene woordenlijst der zoogenaamde
synonymen ; doch ANGELO MAI vond in 181:
in de Ambrosiaansche boekerij te Milaan
een oud document , waarop oorspronkelijk
eenige brieven van FRONTO aan zijne beide
kweekelingen waren geschreven geweest ;
hij ontcijferde den tekst waar het schrift
niet geheel was verduisterd , en gaf dien
met aanteekeningen uit. Door een zonderFRONTINUS , (SEXTUS JULIUS) , uit ling toeval gebeurde het dat MAI , eenige
een patricisch geslacht geboren, was in jaren later , tot bibliothecaris van het Vahet jaar 70 onzer tijdrekening praetor van tikaan benoemd , een ander handschrift
Rome , en werd omtrent vijf jaren later van FRONTO'S brieven ontdekte met de
door VESPASIANUS naar Britannië gezonden, antwoorden van MARCUS AURELIUS CO VERUS,
waar hij drie jaren schijnt vertoefd te MAI gaf het geheel in eene nieuwe uithebben. Naar Rome terug gekeerd , schreef gave : M. CORNELII FRONTINIS ei M. AURELII
hij , onder de regering van DOMITIANUS , imperaloris epistula : L. VERT et ANTONINI
zijn werk Stratagematica , in vier boeken, Pit et APPIANI epistularum reliquiae : Frag+
waarin hij kortelijk de krijgslisten van menta FRONTONIS et scripta grammatica
vele Grieksche en Romeinsche veldheeren 8vo. , Rome 1823. Deze brieven zijn zeel
vermeldt. NERVA vertrouwde hem het op- belangrijk ; zij verspreiden meer licht over
pertoezigt over de waterleidingen van de eeuw der ANMONIJNEN , bevestigen wat
Rome, en terwijl hij dit ambt bekleedde, wij van het uitstekend karakter van MARschreef hij een werk over de waterlei. CUS AURELIUS weten , en vertoonen tevens
werd den 24 September 1475 te Mindel
geboren. Men beschouwde hem als-heim
den dappersten ridder van zijnen tijd ; hij
bewees den keizer voortreffelijke diensten,
schoon hij de maatregelen van dien monarch tegen de Protestanten scheen af te
keuren. Immers , toen LUTHER in 1521 te
Worms voor den rijksdag zou verschijnen ,
klopte FRONSBERG hem op den schouder ,
zeggende : «Monnikje ! monnikje ! gij doet
« thans een' gang , dien ik en menig
« veldheer zelfs in de beste slagorde niet
« gedaan hebben. Maar zijt gij op den
« regten weg en zeker van uwe zaak , ga
« dan in Gods naam voort , en wees maar
« gerust : God zal u niet verlaten. » FRONS BERG stond sedert 1512 aan het hoofd van
het keizerlijke leger in Italië , won in
1525 den slag van Pavia , en hielp ver
Rome stormenderhand bemagtigen.-volgens
Onder PIIILIBERT VAN CHALONS , prins van
Oranje , diende bij in Vlaanderen tegen de
Franschen. Ofschoon FRONSBERG aan den
oorlog zijne schoonste lauweren te dan
beschouwde hij echter den krijg-kenhad,
als noodlottig voor land en volk. Toen hij
bij Ferrara zijne oproerige soldaten , die
op hunne achterstallige soldij aandrongen,
niet tot rust koude brengen , en zich uit
gramschap Benen aanval van beroerte had
op den hals gehaald , zeide hij tegen zijnen vriend SCIIWALINGER : • Nu ziet gij,
« wie ik ben ; dat zijn de vruchten van
« den oorlog ! Drie dingen moesten een
«ieder van den oorlog afschrikken : het
« verderf en de onderdrukking der arme
«onschuldige onderdanen, het onordelijk
« en strafwaardig leven der krijgslieden ,
« en de ondankbaarheid der vorsten , bij
«welke de ontrouwen hoog in aanzien
« stijgen en rijk worden , en de verdien
onbeloond blijven.» Hij over--«stelijkn
leed in 1528 te Mindelheim aan eene beroerte.
BARTIIOLD , GEORG VON FRUNDSBERG, oder
das deutsche Kriegshandwerk zur Zeit
der Reformation) .
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zijn' ambtgenoot vERUS in een gunstiger
licht dan hij vroeger werd beschouwd. De
liefderijke wijze waarop de beide keizers
hunnen voormaligen opvoeder toespreken
is hoogst treffend. Twee of drie korte
brieven daarin van ANTONINUS Pius voorkomende zijn insgelijks belangrijk. Ook vindt
men daarin verscheidene brieven van FRONTO
aan zijne vrienden ; sommige derzelve zijn
in het Grieksch. Het werk is vertaald in
het Fransch door CASSAN niet den tekst en
aanteekeningen , in twee deelen , 8vo.
Parijs 1830.
(ROTH ,

Bemerkungen über die Schriften
des FRONTO ; Penny Cyclopaedia).
FRITGONI , (CARLO INNOCENZO), een
der beroemdste Italiaansche dichters der
achttiende eeuw , werd in 1692 te Genua
geboren. Hij was , als de jongste van drie
zonen , voor den geestelijken stand bestemd ; doch hierin eenen tegenzin hebbende , werd hij door paus CI.EMENS XII
van zijne gelofte ontslagen. Door eene
ongemeene levendigheid van geest en ver
maakte hij in de fraaije letteren-belding,
groote vorderingen. Na te Rome , Genua
en Bologna professor in de welsprekend heid geweest te zijn , vond hij aan het
hof van Parma , door de bemoeijing van
den kardinaal BENTIVOGLIO , een gunstig
onthaal. Zijne Gedenkwaardigheden van
het huis FABNESE , welké hij in 1729 uit
werden met den titel van koninklij--gaf,
ken geschiedschrijver beloond. Na den
dood van hertog ANTONIO keerde bij naar
Genua terug. Zijne groote Canzone op de
verovering van Oran door de Spanjaarden ,
onder liet bevel van graaf MONTEMAR , en
andere gedichten , welke hij omtrent
dienzelfden tijd aan koning PHILIPPUS V
en de koningin liet overhandigen , maakten grooten opgang. FRUGONI was een
vruchtbaar en sierlijk schrijver : bij stierf
in 1768 te Parma. Zijne werken , welke
bijkans elke soort van poëzij bevatten , ver
te Parma , in 10 deelen,-scheni179
en het volledigste te Lucca in 1779 , in
45 deelen. Eene bloemlezing daaruit verscheen in 1782 te Brescia , in 4 deelen.
(Dictionary of Biography; ConversationsLexicon).
FRY , (ELIZABETH) , uit hoofde harer
liefdewerken de Engelin der gevangenissen
genoemd , was de derde dochter van JOHN
GURNEY , en werd den 5 Mei 1780 te
Earlham Hall in het graafschap Norfolk
in Engeland geboren. Menschenliefde was
een overheerschende trek in haar karakter. Zij stichtte in hare geboorteplaats
Bene school voor arme kinderen. Op den
ouderdom van twintig jaren trad zij in
den echt met JOSEPH FRY , een' aanzienlijk

koopman van Londen , waar zij weldra
eene school daarstelde voor de kinderen
van de gevangenen van Newgate , alsmede
eene leer- en werksehool voor veroordeelde
gevangenen. Meer algemeen is zij bekend
door hare rustelooze bemoeijingen ter ver
gevangenen in-betringvahlod
Amerika , Frankrijk en Duitschiand ,
welke landen zij niet dit oogmerk bezocht.
Tot bereiking van dit groote doel bevorderde zij krachtdadig de uitgave van een
eenvoudig klein geschrift , waarin zij hare
denkbeelden over gevangenissen en gevangenen ontwikkelde , en hetwelk de beste
vruchten voortbragt. Een enkel voorbeeld
kan de uitwerking aantoonen van baren
Christelijken invloed. • In 1839 eene der
« gevangenissen van zeker koningrijk .... .
« bezoekende , vond zij verscheidene hon« derden gevangenen , met ketenen be« laden , arbeiden. Zij wendde zich tot
« do koningin en den kroonprins , wijl de
« koning destijds afwezig was. Niet lang
« daarna werd de koningin door eene
«ziekte aangetast , die doodelijk werd
« maar , alvorens deze wereld te verlaten,
« bekwam zij van haren gemaal dé be« lofte , dat aan bet verlangen van ELIZA«BETH FRY ten opzigte der gevangenissen
« terstond zou worden voldaan. Toen deze
« weldoenster der menschheid in 1841 deze
« gevangenis op nieuw bezocht , droeg
« geen der gevangenen boeijen ; allen arbeidden >velgemoed ; geen enkele was
« ontvlugt , en de vreugde , waarmede zij
« hunne weldoenster ontvingen en begroet.
cc ten , was groot en algemeen. » Dit sieraad der vrouwelijke kunne stierf den 13
October 1845 , in den ouderdom van zes
en zestig jaren , na eene ongesteldheid
van twee dagen. Voordat zij den laatsten
adem uitblies , zeide zij tot ecne getrouwe
dienstmaagd , die haar oppaste : De strijd
is hard , maar ik ben behouden. En buiten twijfel vertrok zij toen naar het huis
haars Vaders waar vele woningen zijn.
(J. E. MOLLET , Levensschets van ELIZABETII FRY , in de Konst- en Letterbode
voor het jaar 1846 , No. 10 , 11
-

en 12).
FTTGGER , een Duitsch geslacht , oor
uit .dugsburg , dat in de vijf--spronkelij
tiende en zestiende eeuw door den handel , en vooral door den alleenhandel in
specerijen , welke bet uit Venetië haalde ,
en waarvan bet Duitschland en andere
deelen van het vaste land voorzag ,
groote rijkdommen verzamelde. De stam vader van dit beroemd geslacht was JoHANN FUGGER , een wever in het dorp Graben, bij .dugsburg , die gehuwd was met
ANNA MEISNER uit JKirchheim. Hun oudste

FUGGER,
zoon , JOHANN , insgelijks een wever , behuwde in 1370 met KLARA \YIDOLPH het
burgerregt te Augsburg , en begon bij de
weverij een' garen- en linnenwinkel. Na
den dood zijner eerste echtgenoote huwde
hij in I382 met ELIZABETII GFATTERMANN
de dochter eens raadslleers , bij Wien hij
twee zonen en vier dochters kreeg. Als
een der twaalven uit het weversgild , werd
hij lid van den raad en vrijschepen van
het Westphaalsche veemgeregt. Hij stierf
in 1409 , en liet een in dien tijd aanzienlijk vermogen na van 3000 gulden. —
Zijn oudste zoon , ANDREAS FUGGER , wist
met zijn erfdeel zoo veel voordeel te doen,
dat hij weldra de Rijke werd bijgenaamd.
Met zijne echtgenoote BARBARA STAMMLER VOM
AST was hij de grondlegger van de adellijke linie der FUGGERS VOM REH , (aldus
geheeten naar het wapen , hetwelk keizer
FREDERIK IlI aan zijne zonen gaf) , welke
echter in 1583 uitstierf. De tweede zoon
van JonANN , JAKOB FUGGER , was de eerste
der FUGGERS , die in Augsburg een handelhuis had , hetwelk zeer goede zaken maak te. — De zonen van JAKOB FUGGER , ULRICH,
GEORG en JAKOB , breidden hunne handels
meer en meer uit , en legden-betrking
den grondslag tot den schoonsten bloei
dezer familie. Zij vermaagschapten zich
niet de aanzienlijkste geslachten , en werden door MAXIMILIAAN tot den adelstand verbeven. Daarenboven verpandde de keizer
hun het graafschap Kirchberg en de heerlijkheid Weissenhorn voor 70,000 goudgulden. Binnen den tijd van acht weken
verschaften zij hem 170,000 dukaten , om,
op aandrang van paus JULIUS II , tegen de
Venetianen krijg te voeren. Inzonderheid
knoopte ULRICH handelsbetrekkingen aan
met Oostenrijk , en er was geen tak van
handel , waarmede hij zich niet bemoeide;
zelfs gingen de kunstwerken van ALBERT
DURER door zijne tusschenkomst naar Italié.
JAKOB daarentegen hield zich onledig met
het bergwezen ; hij pachtte de bergwerken
in Tirol , en won daarmede ontzaggelijke
schatten ; hij leende den aartshertog van
Oostenrijk 150,000 gulden , en bouwde het
prachtige slot Fuggerau in Tirol. Toen hij
in 1503 te Hall in Tirol stierf , woonde
keizer MAXIMILIAAN in persoon zijne uitvaart bij. Op deze wijze verzamelden de
FUGGERS door handel en bergbouw allengs
de grootste rijkdommen. Hunne koopw a.
ren gingen naar alle oorden , ert bijkans
elke landweg , iedere zee droeg vrachtwagens of schepen der FUGGERS. De hoogste
glans bereikte dit gelacht onder keizer
KAREL V. -- Nadat de zonen van JAKOB en
ULRICH FUGGER kinderloos waren overleden
stonden RAVMUND en ANTON , de beide zonen
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van GEORG FUGGER en REGINA IMIIOF aan het
hoofd van dit doorluchtig geslacht. Toen
keizer KAREL V in 1530 den rijksdag te
Augsburg hield , betrok hij het prachtige
huis van ANTON FIJGGER op de Wijnrnarkt ,
verhief ANTON en diens broeder RAIMUND tot
den ridder- en gravenstand , schonk hun
het nog verpande Kirchberg en Weissenhorn in eigendom , plaatste hen op de
Zwabische gravenbank onder de rijksstenden , en begiftigde hen met eenen zegelbrief, waarin hij hun vrije regtspleging in
hun vorstendom toestond. Voor den onder
dien zij hem in 1535 bij zijnen-stand,
togt naar Algiers verleenden , schonk hij
hun het voorregt , orn goud- en zilvergeld
te munten. ANTON FUGGER liet bij zijn ster
gouden kroonen aan klin--ven6,0
kende munt na , behalve vele kostbaarheden
aan juweelen en goederen in alle landen
van Europa en de beide Indiën. Toen
keizer KAREL te Parijs de koninklijke schat
hij , zinspelende-kamerbzigtd,
op ANTON FUGGER : « Te ,4ugsbitrg woont
« een linnenwever , die dit alles met ge« reed geld kan betalen. » -- Ook keizer
FERDINAND bleef niet achter de beide oudsten van dit geslacht , de graven HANS en
HIERONYMUS FUGGER met zijne gunsten te
overladen. Ook als graven zetteden de
FUGGERS den handel voort , en verwierven
zich aldus onmetelijke schatten. Zij bezaten kostbare kunst- en boekverzamelingen,
onderhielden schilders en toonkunstenaars,
en ondersteunden mildelijk kunsten en
wetenschappen ; hunne woningen en tuinen
waren meesterstukken van bouwkunst in
den toenmaligen smaak. Er is dan ook
geene reden , om het volksverhaal voor
ongeloof baar te houden , dat , toen KA
V , na zijnen krijgstogt tegen Algiers,-REL
bij ANTON FUGGER zijnen intrek nam , deze
aan den haard een vuur van pijpkaneel met
eenen schuldbrief van twee millioen ten
laste des keizers aanstak , zeggende : « Ik
« ben dubbel voldaan door de eer , welke
« Uwe Majesteit mij heden aandoet. » KA
antwoordde hierop onmiddellijk : « De-REL
« lieden van rang putten mij uit , de geleerden onderwijzen mij ; doch de koop« lieden verrijken mij. » Daarenboven waren de FUGGERS er steeds op uit , om door
woord en voorgang het goede te stichten.
ULRICH , GEOJIG en JAKOB FUGGER kochten in
de Jakober Voorstad te Augsburg , eenige
huizen , sloopten ze en bouwden daarvoor
in de plaats 106 wel ingerigte huisjes ,
welke zij aan de burgers voor een' geringen prijs verhuurden. Op deze wijze ontstond de Fuggerei , welke onder dezen
naam , met eigen muren en poorten voor
tegenwoordig bestaat. Dit voor--zien,og
,

,

FULTON—FUSZLI.
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treffelijk geslacht bloeit thans nog voort i
den rijksvorst van Babenhausen LEOPOI
KAREL MARIA FUGGER , geboren den 4 Oct!
ber 1827 , wiens rijksvorstendom Babe;
pausen , met Boos en Kettershausen , 1
,

zamen 7 ^ mijlen met 11,000 inwoners
jaarlijks 200,000 gulden inkomsten opk
vert. Er bestaan van de voornaamste lE
den van dit geslacht 127 portretten , doe
DOMINICUS CUSTOS van Antwerpen gegraveerd
welke met korte levensberigten in be
Hoogduitsch in 't licht verschenen. In 175,
zijn deze portretten op nieuw uitgegeve]
met eenen Latijnschen tekst , onder dei
titel van Fuggerum et Fuggerarum aer

expressae imagines.
(IMHOFF , Notitia 1 mperii ; MORES! , Die
tionnaire , art . FEIGGER ; Almanach d^
Gotha).
FULTON , (ROBERT) , de uitvinder dei
stoomboot , werd in 1765 te Little Britain,
in Pennsylvanië, geboren. Zijne ouder;
waren uitgewekene Ieren. Hij genoot hei
onderwijs op eene dorpschool. Als kind
vervaardigde bij allerlei voorwerpen , en
betoonde grooten lust voor de teekenkunst,
Op den ouderdom van achttien jaren ver.
trok bij naar Philadelphia , en begon portretten en landschappen te schilderen ,
waarmede bij in zijn onderhoud voorzag.
In November 17 86 vertrok hij op aan
naar Londen , om zich bij zijnen-bevling
beroemden landgenoot BENJAMIN WEST, den
historie - schilder , eenigen tijd in de kunst
te oefenen.
Nadat hij WEST had verlaten , begon hij
te twijfelen , of bij ooit iets voortreffelijks
zou kunnen leveren. In kennis geraakt
met eenen landgenoot , RAMSEY geheeten ,

een' bekwaam mechanicus , besloot bij
zich geheel aan de werktuigkunde toe te
wijden. In 1796 begaf hij zich , op uit
JOËL BARLOW ,

(resident-mi--nodigva

nister der Vereenigde Staten) naar Parijs,
om aldaar de panorama's te helpen invoeren , eene onderneming , die hem eer en
geld bezorgde , en tevens de gelegenheid,
zijne mechanische studiën meer krachtdadig door te zetten. Hij vond nu een' molen uit om marmer te zagen en te polijsten , een vaartuig om onder water te
varen en den Torpedo, een werktuig om
schepen onder water te doorboren en in
de lucht te doen springen. Doch de uitvinding der stoomboot heeft vooral zijnen
naam onsterfelijk gemaakt. Zijne eerste
proeven op de Seine vonden weinig bijval,
wijl zij niet geheel gelukten ; ditzelfde lot
viel hem in Engeland te beurt. Hierop
keerde hij naar zijn vaderland terug.
In 1806 kwam FULTON behouden te
Nieuw -York aan , en weldra begon hij,

hiertoe aangemoedigd door den Amerikaanschen afgezant R. LIVINGSTON , eene
stoomboot van aanmerkelijke grootte te
vervaardigen , waarmede , in 1807 , de
Hudson met het beste gevolg werd bevaren. Vervolgens bouwde bij andere booten
van verschillende grootte , onder welke
een fregat hetwelk zijnen naam droeg. Nu
begon zijn roem zich te vestigen ; hij kreeg
octrooi voor de uitsluitende stoomvaart
op de voornaamste rivieren van Amerika.
Geldverlegenheid echter noodzaakte hem ,
zijn regt op verscheidene rivieren aan
anderen af te staan. Er bleef hem nog
slechts het octrooi voor twee rivieren overig , toen hij , in zeer kommerlijke omstandigheden , den 24 Februarij 1815 , in het
negen en veertigste jaar zijns ouderdoms
overleed , met achterlating van meer dan
100,000 dollars schuld. Zijn dood werd in
de Vereenigde Staten algemeen betreurd,
en het congres zorgde edelmoediglijk voor
het lot zijner kinderen.
(MONTGERY , Notice sur la vie et les travaux

de

ROBERT FULTON).

FURST , (PALTER) , een moedig Zwit-

ser , die , in gemeenschap met zijn' schooncoon WILLEM TELL , ARNOLD VON MELCHTHAL

°n WERNER STAUFFACHER , in 1307 , den

;rond leide tot Zwitserlands onafhankelijkheid. Hij werd geboren te dltor f in hët
Banton Uri , en stierf aldaar in 1317.
(H. ZSCHOKKE , Von WILHELM TELL and
den drei Munnern mi Griitli , in de
Miniatur-Bibliothek der Deutschen Classiker).
FUSZLI , (JOHANN HEINRICH) , een
)eroemd _ historie-schilder , werd in 1742
e Zurich geboren. Schoon hij als knaap
rooten aanleg voor de schilderkunst ver ied , begeerde echter zijn vader (een por
dat hij zich aan den geeste--retschild),
ijken stand zou wijden. Hij studeerde te
Berlijn onder SULZER , en deed in 17 61
ene reis met LAVATER . Vervolgens door
;ir ROBERT SMITH , den Britschen afgezant
e Berlijn , aangespoord om Engeland te
ezoeken , gaf hij aan dezen raad gehoor,
n nam aldaar de opvoeding op zich van
en zoon eens edelmans. FUSZLI, grondig
Iet de Engelsche taal bekend , schreef in
765 in het Engelsch : Opmerkingen over
e schilder- en beeldhouwkunst der Grieen. Dit werk werd gevolgd door eene
erdediging van ROUSSEAU tegen V OLTAIRE .
.oewel hij in zijne nieuwe loopbaan niet
ngelukkig was , ontwaakte bij hem tel ens de begeerte , om als schilder beroemd
worden. Ten einde te beslissen of hij
e neiging van zijnen geest zou opvolgen ,
Jonde bij eenige ' zijner teekeningen aan
ir JOSHUA REYNOLDS , en verzocht ernstig,
,

FYT.
hem onbewimpeld zijn gevoelen te zeggen.
« Jongeling ! » zeide Sir JosuuA , «zoo ik
« de maker dezer xeekeningen ware , en
«men mij tienduizend pond jaarlijks aanbood , om niet als kunstenaar op te
« treden , zou ik het aanbod met verachLing van de hand wijzen. » Nu aarzelde
FUSZLI niet langer. Ilij bezocht in 1770
Italië , en oefende zich aldaar niet onvermoeide vlijt gedurende acht jaren. Bij zijne
terugkomst in Engeland , schilderde hij
verscheidene stukken voor de ShakspeareGalery , en werd in 1790 lid der Koninklijke Academie. De opening zijner MiltonGalery maakte het publiek liet eerst op
(Ie volle uitgestrektheid van zijn talent
opmerkzaam. In 1799 werd hij directeur
der Koninklijke Schilder-academie te Londen. Hij stierf den 16 April 1825 te
Puttney-Hill, en werd in de St. Pauluskerk, naast zijnen vriend REYNOLDS , begraven. Niettegenstaande zijn' hoogen ouderdom, bleef hij tot liet laatst in het volle
bezit zijner vermogens. In den huisselijken
omgang was FUSZLI beminnelijk , en genoot
als geleerde de vriendschap der grootste
letterkundigen zijner eeuw. De kunstwerken , welke hij heeft nagelaten , zijn talrij k . Onder dezelve verdienen vooral onderscheiding het Spook van Dion naar

Plutarchus ; de Vrouw van Macbeth ; de
Strijd van Hercules met de paarden van
Diomedes , en zijne Miltons-Galery , bestaande uit zestig tafereelen uit MILTON'S
gedicht. Zijne Nachtmerrie is vol verbeelding en gevoel , en zijne Zonde door den
Dood vervolgd een waarlijk fraai schilder
Hij heeft veel gedaan om den smaak-stuk.
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in Engeland te verbeteren. Er bestaat
Bene volledige verzameling zijner werken ,
met Bene levensbeschrijving in drie deden
door KNOWLES , in 1831 te Londen in
't licht gegeven.
FYT , (JOHANNES) , een verdienstelijk
schilder , omstreeks het jaar 1625 te Antwerpen geboren , schilderde veel gemeenschappelijk met RUBENS, JORDAENS en TIJ. WIL
Zijn penseel was zoo vruchtbaar -LEBORT. ,
dat bijkans elke verzameling van schiiderijën
iets van hem heeft aan te wijzen. Bij voorkeur schilderde hij jagten , wilde en tamme
viervoetige dieren , vogels, vruchten, bloemen en bas-reliefs. Zijne teekening is zeer
getrouw naar de natuur en zijn koloriet
gloeijend en krachtig. Ook etste hij voortreffelijk , en leverde twee reeksen van
dierstukken , die daarvan ten blijke ver
Zijn sterfjaar is onbekend. On--strekn.
der zijne leerlingen was DAVID KONING de
beroemdste. HOUBRAKEN verkondigt ons in
het volgende rijm waarin JOIIANNES FYT
bijzonder uitmuntte :
Bier en ziet men niet verschijnen
Als den haas, hond en konijnen ,
Als den luipaard, leeuw en stier,
Als den egel, das en gier;
Als de brakken , snelle winden,
Als de herten , reên en hinden,
Als den paauw en schoon faizant,
Die daar zwieren te allen kant:
Niet en vliegt er door de wolken ,
Noch en duikt er in de kolken,
Of het komt hier al bijeen
Even als 't voor xoAcu scheen.

(Conversations-Lexicon ; Biographie de
royaurne des Pays-Bas ; IIOUBRAKEN ,
Levens der schilders).
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GADDESEN , (JonN) , een Engelsch
geneeskundige der dertiende eeuw , werd
lijfarts van EDUARD III ; hij was de eerste
Engelschman , die dit ambt heeft bekleed.
Ook is hij schrijver van de Rosa Anglica ,
een werk , hetwelk de gansche geneeskunde van dien tijd bevat, alsmede eene
menigte ongerijmdheden en proeven van de
ijdelheid des schrijvers. Echter is het opmerkelijk , dat hij bekend was met de wijze
waarop men door overhaling uit zout water verseb kan bekomen , hetgeen men als
eerie nieuwere uitvinding heeft beschouwd.
(Dictionary of Biography).
GAFORIUS , (FRANCHINUS) , ook wel
FRANCHINO GAFORI geheeten , een zeer ge
schrijver over de muzijk , werd in-lerd
1451 te Lodi uit nederige ouders geboren.
Hij leerde de muzijk van een' Karmeliter
monnik GODENDACH genaamd , welke weten
bij , zoowel theoretisch als practisch-schap
geheel meester werd. Hij begaf zich eerst
naar Verona , onderwees aldaar gedurende
eenige jaren de muzijk , en schreef tevens
zijne Musicae 1 nstitutiones Colloculiones. De
roem dien hij hiermede behaalde , verwierf
hem de uitnoodiging van den Doge , om
Genua te bezoeken , waaraan hij gehoor
gaf. Kort daarna echter ging hij naar
Napels, waar hij TINCTOR, GARNEIRIUS , HYCART
en andere beroemde toonkunstenaren ontmoette , en , volgens de gewoonte van dien
tijd , openbare disputatiën met hen hield.
Te Napels schreef hij zijn Theorieurn Opus
Iiarmonicce Llisciplince. Doch de Turken
oorlog en pest op het Napolitaansch grond
hebbende , keerde hij,-gebidovrat
op aandrang van PALLAVICIM , bisschop van
Monticello , naar Lodi terug , hield voorlezingen over de muzijk , en ontwierp zijne
Practica Musicce utriusque Cantos , zijn
grootste werk , hetwelk in 1196 te Milaan
11.
-

in 't licht verscheen. Uit dit werk heeft
Sir J. HAWKIN een breedvoerig uittreksel
gegeven , eerie eer waarop het niet alleen
uit hoofde van de innerlijke waarde aanspraak had , maar vooral wijl het de eerste verhandeling is over de toonkunst ,
welke in druk is verschenen , en den
schrijver spoedig eene Europesche vermaardheid bezorgde. Doch besmet met den pedanten geest dier eeuw , vond hij benamingen uit , die hem oneindig veel moeite
moeten gekost hebben , en ongetwijfeld van
zijne lezers niet minder inspanning vorderen. Een zijner hoofdstukken b. v. voert
tot opschrift : De Proportione Subquadruplasupertripartientiquarta. GAFOiuus schreef
nog andere werken , die in hooge waarde
werden gehouden. Men wil dat hij ij of
omtrent liet jaar 1520 is gestorven.
(J. HAwKIN's General History of Music).
GAILLARD , (GABRIEL HENItI) , ceIl

Fransch geschiedschrijver , werd den 2G
Maart 1726 in het dorp Ostel, bij Soissons ,
geboren. Aanvankelijk studeerde hij in de
regtsgeleerdheid , doch wijdde zich weldra
aan de letterkunde en later aan de geschiedenis. In 1•45 , toen hij nog slechts
negentien jaren oud was , schreef tij zijn
eerste werk Rhétorique a l'usage des demoiselles , en daar dit opgang maakte ,
volgde in 1749 eene Poetique à l'usage des
dames. Onder andere schriften van dezen
aard verdienen zijne Mélanges littéraires opmerking. Als historieschrijver trad hij , in
1757 , op niet zijne Histoire de Marie de
Bourgogne felle de Charles le Térnéraire.
Dit werk werd allergunstigst door het publiek ontvangen. In 1766 verscheen zijne
Histoire de Francois I. Men is algemeen
van oordeel , dat hij zijn onderwerp met
groote onpartijdigheid heeft behandeld,
schoon het voor de meeste lezers eenen
1
,

GAINSrO---GAJUS
onbel,agelijken vorm heeft , daar hij de negentien jaren in het huwelijk trad met
geschiedenis dezer merkwaardige regering eene jeugdige dame , die hem een vermoheeft afgedeeld in burgerlijke, staatkundige, gen van 200 Pst. jaarlijks aanbragt. Nu
krijgskundige , godsdienstige en letterkun- begaf hij zich naar Ipswich , waar hij tot
dige geschiedenis , het bijzonder leven des 1758 woonde , toen hij naar Bath vertrok.
konings , enz. GAILLAIiD volgde hetzelfde Als portretschilder grooten opgang maplan in zijne Histoire de Charlemagne , kende , begaf bij zich , in 1774 , anderprécédée de considérations sur la première maal naar Londen. Hier eenige portretten
race ei suivie de considérations sur la se- der koninklijke familie geschilderd hebbende,
conde race. Dit werk is door GIBBON en welke zeer bewonderd werden , kreeg hij
den beroemden Duitschen geschiedschrijver handen vol werk , dat rijkelijk werd beIIEGEWisca , die zelf eene geschiedenis van
taald. Doch , schoon zijne portretten hoog
KABEL den Grooten heeft geschreven , geworden geschat om hunne volmaakte gelijprezen. Het beste werk echter van GAILLARD kenis, zijn zij echter doorgaans in eene
is zijne Histoire de la rivalité de la France ruwe, zorgelooze manier behandeld , welke
et de I'Angleterre. Het omvat niet alleen op eenen afstand wel eene goede uitwerking
de staatkundige en militaire betrekkingen doet , doch van nabij onbepaald en onduitusschen de twee landen , maar tevens de delijk wordt. Toen bet hem niet wilde gelukmaatschappelijke geschiedenis van beide , ken , om de gelijkenis van het gelaat der
zoodanig ingerigt dat zij eene gedurige ver tooneelspelers GARRICK en FOOTE te treffen,
aanbiedt. In zijne Hisloire de la-gelijkn riep hij in ongeduld uit : « Deze lieden
rivalité de la France et de l'Espagne , een a hebben het gelaat van iedereen , behalve
werk waaraan in Frankrijk hooge waarde « hun eigen ! » Nogtans wordt zijn portret
wordt toegekend, is hetzelfde plan gevolgd. van den tooneelspeler QUIN onder de beste
Voor de Encyclopédie méthodique leverde van zijn penseel gehouden. Onder de
hij den Dictionnaire historique. Ook schreef schilders berust zijn roem op zijne landhij onderscheidene lofredenen , die eer- schappen , en hetgeen men fantasiestukken
prijzen werden waardig gekeurd , onder noemt , zoo als de beroemde Deur van de
anderen die op zijnen vriend , MALE5IIERBES , hut , welke zich thans in de verzameling
DESCARTES , KABEL V , IIENDRIK IV , CORvan den markies VAN WESTMINSTER bevindt.
NEILLE , MOLIÈRE , LAFONTAINE , BAYAP.D en
Er is echter een verwonderlijk onderscheid
den president LAMOIGNON. GAILLARD stierf tusschen zijne vroegste en latere voortden 13 Februarij 1806 ten gevolge zijner brengselen. In de eerste is ieder trek uit
al te groote werkzaamheid Zijn zedelijk de natuur genomen , doch zonder de minkarakter wordt zeer geprezen.
ste stijfheid , zoodat het geheel er uitziet
(Penny Cyclopaedia ; Conversations-Lex- alsof de natuur in eenen bolronden spiegel
icon).
wordt teruggekaatst. In zijne latere werGAINSBOROUGN , (THOMAS) , een der
ken doen groote breedte en eene juiste
beroemdste Engelsche landschapschilders, verdeeling van licht en bruin eene tref
werd in 1727 te Sudbury in het graafschap
werking. Beide behandelingen hebben-fend
Suffolk geboren. Zijn vader in bekrompene hare bewonderaars , schoon GAINSBOROUGII
omstandigheden verkeerende , ontving hij niet op gelijke lijn kan gesteld worden
weinig onderwijs ; en het is meer dan met VAN DIJK , RUBENS en CLAUDE in portret
waarschijnlijk , dat bij als knaap minder tijd en landschap. Hij overleed in de maand
doorbragt op school , dan in de bosschen Augustus 1788 aan den kanker in den
van Suffolk , waar bij dien smaak voor de hals , op den ouderdom van een en zestig
schoonheden der stille natuur en die in- jaren.
nerlijke bekendheid met dezelve opdeed ,
(Penny Cyclopaedia NIEUWENHUIS , Woorwaardoor zijne schilderstukken zich zoo
denboek van kunsten en wetenschappen).
bijzonder onderscheiden. Nadat hij in zijne
GAJUS, vroeger minder naauwkeurig CAjeugd zich zelven had vermaakt om alles Jus gespeld , een Romeinsch regtsgeleerde ,
te schetsen wat zijne verbeelding trof, een' die onder keizer ADRIANUS en ANTONINUS PIUS
ouden boom , eene groep beestèn , een' (117-161) bloeide. Men weet niets meer
schaapherder en zijn' hond , enz. , waagde van zijne levensgeschiedenis. Zijne Instituhij het kleuren te gebruiken , en schilderde hones , in vele opzigten de eenige volledige
verscheidene landschappen voordat hij den bron van de oude regtsgeleerdheid der
ouderdom van twaalf jaren had bereikt , Romeinen , werden langen tijd verloren
en naar Londen vertrok. Hier bezocht hij geacht , en waren slechts bekend uit eenige
eenigen tijd Mr. GRAVELOT , den graveur , plaatsen , welke andere schrijvers hebben
en IIAYMAN , den schilder , bij wier hij niet aangehaald. Nadat eerst MAFFEI in het
lang bleef , zich als portretschilder neder
begin der achttiende eeuw twee bladen van
totdat hij op den ouderdom van-zetnd, een handschrift van dit werk in de biblio;

GALBA --GALEN.
theek van het domkapittel te Verona had
gevonden, ontdekte NIEBUIIR in 1816 een
vollediger handschrift op zijne reis als
Pruissische gezant naar Rome , gedurende
een tweedaagsch oponthoud te Verona in
Benen zoogenaamden Codex rescriptus van
de brieven van den heiligen IHERONYMUS.
Door het vinden dezer Institutiones verloor eene menigte scherpzinnige en geleerde
gissingen over de geschiedenis des regts al
hare waarde , en kreeg men ten opzigte
van vele zaken geheel nieuwe inzigten. De
stijl van GAJUS is , gelijk die van alle classische Romeinsche juristen , duidelijk en beknopt. Eene der nuttigste uitgaven van
GAJUS is die van KLENZE en BOOKING , Berln 1829.
(Zeitschrift fiir geschichiliche Rechtswis
ft , Berlijn 18I 5 ; nuco , Lehr--sencha

buch der Geschichte des Rórnischen
Rechts DUPONT , Disquisit. in Commentarium Iv. Instit. GAJII , C.
Lugd. Bat. 1822).
;

GALBA, (sERvIiis SULPICIQS) , een
Romeinsch keizer , werd vijf jaren v. c.
uit een aanzienlijk geslacht geboren. Hij
diende met onderscheiding in Gerrnanië ,
werd later proconsul , eerst in Afrika en
vervolgens in Spanje , waar hij door regtvaardigheid en gematigdheid velen aan zich
verbond. Hij was nog in Spanje toen JULIUS VINDER , de proconsul van Celtisch Galhe, tegen NERO opstond. GALBA voegde
zich bij VINDER ; en OTIIO , landvoogd van
Lusitanië , volgde zijn voorbeeld. De vergaderde menigte begroette GALBA als kei
doch hij verklaarde alleen te handelen-zer;
als stedehouder van den senaat en vet
volk van Rome , ten einde de afschuwelijke
tirannij van NERO te bestrijden. De Pretoriaansche lijfwacht te Rome , kort daarna
tegen NERO in opstand geraakt, riep GALBA
tot keizer uit , welke keus door den senaat werd bekrachtigd. GALBA spoedde
zich nu naar Borne, waar hij de gunste lingen van tiERo tot verantwoording riep,
die , door verbanning en verbeurdverklaring van goederen , alsmede door de uit
verkwisting van dien vorst zich had--zinge
den verrijkt. Men bevond echter , dat de
meesten hunne schandelijk verworvene rijkdommen reeds hadden doorgebragt. GALBA,
of liever zijne vertrouwelingen , vervolgde
hierop de koopers hunner goederen , zoodat de verbeurdverklaringen weder aan de
orde van den dag kwamen. Tevens voerde
GALBA eene overdrevene zuinigheid in alle
takken des bestuurs in , en trachtte de
soldaten aan eene strenge krijgstucht te
gewennen. De keizer , die reeds meer
dan zeventig jaren oud was , werd weldra
het voorwerp van af keer en bespotting.

Op onderscheidene k►laatsen braken opi oeren uit , waarvan er eenige gedempt en
de aanstokers zwaar gestraft werden. GALHA
dacht zich op zijnen zetel te bevestigen
door Plso LICINIANUS , een' jong Patricier
van uitstekende verdiensten , als mederegent
aan te nemen. Doch oTuo , die zich met
deze keus had gevleid , maakte cone zamenzwering onder de lijfwacht , welke hens
tot keizer uitriep. GALBA , niet in staat
om te gaan , liet zich in een' draagstoel
naar de plaats des opstands dragen , hopende door zijne tegenwoordigheid de oproerlingen tot rede te brengen. Zoodra
echter de dragers de gewapende aanhangelingen van OTIIO zagen , wierpen zij dein
ouden man ter aarde , en namen de vlugt.
Eenige oproerlingen kwamen op hem af ,
en doodden hem , na Bene regering van
slechts zeven maanden , te rekenen van
NERO'S dood , 68 j. n. C. Iet lijk van
den ouden man werd door de moordenaars
jammerlijk mishandeld. « Een hunner dreef
« hem het zwaard ten halze in ; de ove« rigen hieuwen op hein met barbaarsche
« woede en geweld, en schonden deerlijk
« zijne armen en beenen , zijnde zijne
« borst gedekt ; een gemeen soldaat , te« ruggekomen van de foeragie , wierp zijne
« vracht op den grond , en hieuw het hoofd
« des keizers af. Terwijl men nu den romp
« nog vele wonden toebragt , hield deze
« knaap liet hoofd , hetwelk hij van vege
« den kalen kruin niet anders dragen kon ,
« in zijnen schoot. Daarna vervatte hij het ,
« en droeg het als een' kegelbal met den
« duim in den verstorven wond , totdat hij
« eene piek magtig werd , waarop hij het« zelve stak , en er nu dansende en sprin« gentle mede voortliep naar oTlno. N GALHA
was twee en zeventig jaren oud toen hij
dus ellendig omkwam. Hij werd opgevolgu
door ono , doch slechts voor korten tijd ,
wijl deze door VITELLIUS werd uit den weg
geruimd , die op zijne beurt voor VESPASIANUS moest onderdoen.
TACITUS , Histor. I--IV. M. STUART , Romeinsche Geschiedenissen, XV en XVI.
GALEN, (JOHAN VAN) , een doorluchtig zeebevelhebber , wiens heldenfeiten iets
bijzonder natuurlijks en eene zekere antieke
kleur hebben , werd in 1604 te Essen , in
Westphalen , uit een krijgshaftig geslacht,
geboren. Reeds vroegtijdig begaf zich de
jeugdige VAN GALEN als matroos in Neder
dienst , en werd allengs tot hoo--landsche
gere bediening bevorderd. In 1630 bekwam
hij den rang van kapitein , en zette alzoo
in de lente van het leven eenen voet in
den stijgbeugel , om allengs het toppunt
der onsterfelijkheid te bereiken , i zijnde
toen slechts zes en twintig jaren oud. Voor
,

GALEN.
manhafte dapperheid waren er in die tijden van voren door twintig man aangevallen.
onverwelkbare lauweren opgehangen ; want Zoo de moordenaars niet op hun aantal
de zeeschuimerijén der Duinkerkers maak- hadden vertrouwd , dan zou de meesterten destijds de zee geheel onveilig. Zijne lijke zwier van zijnen degen en zijn onbevordering had nimmer op gunstiger tijd versaagd beleid in het uiterste gevaar,
kunnen invallen , daar hij , geenszins te- hen op de vlugt hebben gedreven. Doch
gen verwijfde mannen te strijden hebbende , eindelijk ademloos en verzwakt door wonblijk kon geven van zijne heldhaftige in- den , schoot hij tegen zulk eene menigte
borst. Wij kunnen bier al zijne kloeke te kort. Hij neemt den hertred in het
bedrijven tegen de Duinkerkers niet aan- water , en roept zijne matrozen om bij
ontdekte hij , stand , die de gehoorzaamheid niet ten-stipen.D13Arl62
met het opgaan der zon , vier schepen aan eenenmale vergeten hebbende , zich weder
lij ; VAN GALEN zet het moedig op den ten aanval spoedden. VAN GALEN zelf met
vijand aan , haalt twee roofschepen in, een' riem vooruit gestapt , trof een' uit
plaatst zich tusschen de beide vijanden , den hoop zoo gewis, dat'deze in zee ne
geeft dapper vuur. Het schutgevaarte derplofte. Die val zette de roovers tot-en
duurt twee uren , en verspreidt wederzijds heviger wraak aan , lossende hunne pistodood en verderf. Zijn aanhoudend vuur len , terwijl eene andere bark hen kwam
joeg zijne wederpartij schrik aan en op de helpen , en twee matrozen zwaar gewond
vlugt. Door de overhaaste vlugt de groote werden. Dit ongeval maakte allen versteng van den kleinsten Duinkerker over baasd en vlugge voeten. VAN GALEN omboord rakende , viel deze in handen van ziende , vond zich weder geheel verlaten ,
VAN GALEN. De vijandelijke kapitein , SIMON den vijand te magtig en de kracht te
DANSER , bedong voor zich en zestig der zwak. Gedwongen naar strand te wijken,
zijnen het leven. VAN GALEN werd voor kreeg hij een' slag met een' riem op het
dit heldenfeit met eene gouden keten be- hoofd , viel voorover in zee , en verloor
giftigd. In 1639 stond hij TROMP treffelijk den degen uit de vuist. Op den wal naar
bij in het vernielen der Spaansche vloot een' molen geweken , vond hij aldaar een'
voor Duins , veroverde een galjoen met der moordenaars en een' matroos. Den
vier en dertig zware stukken geschut , en laatsten spreekt hij moed in het lijf, om
neg een ander , ruim zoo sterk , dat wel- den anderen aan te pakken , op hoop van
dra zonk ; vier honderd Spanjaarden von- een' degen te bekomen. De matroos aarden den dood in de golven. Op zijne zelende , grijpt VAN GALEN den roover bij
menigvuldige kruistogten tegen Duinkerker , de keel , welke hij zoo forsch toeknijpt ,
Iersche en Barbarijsche zeeschuimers , gaf dat de schelm den moed en tegelijk den
bij telkens schitterende blijken van schran- degen laat vallen.
der overleg en bewonderenswaardige stoutVAN GALEN ontdekte nu , digt bij dit
moedigheid.
tooneel , nog twee andere schurken , van
In 1649 zich te Cadix bevindende , om welke de een gewapend en de ander zonschoon te maken , begaf hij zich met de der geweer was. Geen vermoeden hebbende
boot naar Porto Maria , waar bij 4184 op den laatsten , dien hij voor den molenaar
stukken van achten had te ontvangen. Het aanzag , hield hij den gewapenden in 't
was reeds avond geworden alvorens hij oog , doch werd onverhoeds door den anterugkeerde. Digt langs de wallen voort- deren aangevallen, die heze den degen
roeijende , wordt VAN GALEN door Spaansche ontrukte. De ontweldiger hield zich stil
roovers vervolgd. Ras hunnen toeleg be- met dezen buit , doch de ander sprong toe,
merkende , trachtte hij weder Porto Maria en bragt onzen , onverschrokken held een'
te bereiken ; doch de roovers , zestien rie- zwaren houw op 't hoofd toe. De wreedmen aan boord hebbende , overtroffen hem heid was hiermede niet verzadigd. De
in snellen voortgang. Fluks kwamen zij moord wordt met eenen steek hervat,
hem met hunne bark op zijde , onder een welke echter tusschen de vingeren afglijdt.
groot getier , met pieken en dolken , en De Spanjaard verdoet den houw met eene
trachtten een steenstuk af te vuren , toen diepe wond over zijne handen , en gaat
VAN GALEN den kanonnier met den degen nu heen. Hoogst opmerkelijk is het , dat
aanviel. De schrik had zich echter zoo- VAN GALEN binnen twaalf dagen weder herdanig van de zijnen meester gemaakt , steld aan boord van zijn schip en aan zijn
dat zij , in plaats van op zijn bevel de geld geraakte. Vijf der schelmen werden
riemen voor geweer te gebruiken , in het tot de galg veroordeeld en veertien tot de
water sprongen , om naar wal te zwem- galeijen.
men. Onverschrokken bleef echter VAN
In den eersten Engelschen oorlog van
GALEN op de plecht , met het zwaard in 1652 plukte VAN GALEN in de Middellandde , vuist, - Schoon van achter verlaten en sche Zee zijne schoonste lauweren. Vroe,

GALENUS—GALIANI
ger was hem bet bloed naar het hoofd
gestegen , wanneer hij , een Engelsch parlements jagt ontmoetende , driemaal onderdanig de vlag had moeten strijken ;
doch nu toonde hij dat zulks slechts was
geschied uit gehoorzaamheid aan zijne
meesters , geenszins uit vrees voor den
Engelschman. Na eenige vinnige schermutselingen, leverde hij den 14 Maart 1653
den vijand een' geweldigen zeeslag , die
den Brit op het verlies van zes schoone
schepen te staan kwam. VAN GALEN in
den aanvang van den strijd den voet tot
boven den enkel door een kanonskogel
verliezende , verborg eenen geruimen tijd
de wond. De onderstuurman bemerkt zulks
het eerst , en waarschuwt hem voor dood
Als een andere EPAMINONDAS ant--bloedn.
woordt hij : « Ligt is zulk een ongeluk ,
« om voor het vaderland te midden der
« overwinning te sterven. » Op den ballast
nedergelaten, werd hem het been tot onder
de knie afgezet. Tot versterking gebruikte
bij een glas wijn , hetwelk bij uitgedronken hebbende ter aarde wierp , op zijn
echt zeemans uitroepende : « De Engelsche
« koningsmoorders moeten toch alles betalen. » Hij stierf aan de gevolgen van
deze wond den 23 Maart 1653 , in den
ouderdom van negen en veertig jaren. In
de Nieuwe kerk te Amsterdam , achter
den predikstoel , vindt men voor dezen
doorluchtigen zeeheld eene deftige graf
welke de volgende-tombepgri,
fraaije dichtregelen te lezen zijn:
Hier ligt in 't graf van eer de dappere VAN GALEN,
Die eerst ging buit op buit Castilié afhalen,
En met een leeuwenhart , nabij 't Toscaner strand,
De Britten heeft verjaagd, veroverd en verbrand.

, Het leven en bedrj f van den doorluchtigen zeeheld
JOAN VAN GALEN , Admiraal der h ollandsche vloot in de l<Iiddellandsche
zee) (1) .

(ARNOLDUS MONTANUS

GALENUS, (CLAUDIITs) , een der beroemdste geneeskundigen van den ouden
tijd , werd in het jaar 131 n. c. te Pergamus geboren , en wordt somtijds de
HIPPOCRATES van Pergamus genoemd. Men
zegt , dat een droom zijn genie op de beoefening der geneeskunst heeft doen vestiFen. Nadat hij eene voortreffelijke opvoeding had ontvangen, deed hij groote reizen,
om in alle takken der geneeskunde grondige kennis te verwerven. Alexandrië was
eene der steden , waar zijn navorschende
geest de meeste voldoening vond. In zijn
twee en dertigste jaar deed hij eene poging , om zich in Rome te vestigen , doch
(1) Een zeldzaam boekaken in Hooftiaanschen stijl,

de kulperijën zijner afgunstige mededingers
deden hem besluiten naar Pergamus terug
te keeren. Van hier werd hij echter door
MARCUS AURELIUS naar Rome geroepen als
lijfarts zijner beide zonen COMMODUS en
SEXTUS. De plaats en tijd zijns overlijdens
worden niet vermeld. Van de zeven honderd vijftig werken , welke hij zou geschreven hebben , is slechts een gedeelte
bewaard ; doch zelfs dit gedeelte vormt
vijf deden folio , en is een onwederlegbaar bewijs van zijne groote geleerdheid
en buitengemeene schranderheid. De eer
uitgave zijner gezamenlijke schriften-ste
verscheen in 1525 te Venetie , en in 1679
gaf CHARTIER daarvan te Parijs eene nieuwe
uitgave met eene Latijnsche vertaling. De
meeste schriften van GALENL'S zijn insgelijks in het Arabisch en sommige in het
Hebreeuwsch overgebragt. De naam van
dezen grooten schrijver gold , zoowel onder de Arabieren als onder de geneeskundigen van Europa , langen tijd als het
hoogste gezag.
(HARVEY , Exercit. Anatom. ; CLARK'S
Report on animal physiologic, from
the Trans. of Brit..ssoc. , 1834).
GALERIUS, (CAJIIS YALERIUS MAXIMIAr Us) , Romeinsch keizer , was een

Daciër van geboorte , en in zijne jeugd
een herdersknaap , van waar hij den bij
.4rmentarius bekwam. In krijgs--namv
dienst getreden , verhief hij zich door zijnen moed tot de hoogste rangen. Door
DIOCLETIANCS tot mederegent aangenomen,
kreeg hij diens dochter VALEI A ten huwelijk. Onder zijne volgende- krijgsbedrijven
behoort eene overwinning op de Perzen,
met welke hij een' roemrijken vrede sloot.
Men kan over zijne vermetele stoutmoedigheid oordeelen , als men zich herinnert,
dat hij , van slechts twee ruiters vergezeld, het waagde de stelling der vijanden
te verkennen. De uitslag bekroonde zijn
bedrijf , en nu werd dit waagstuk hem tot
eer gerekend. Hij beklom den keizerlijken
troon in 305, en stierf in 311. GALERIUS
was wreed van inborst en een hevig vervolger der Christenen. Toen hij door een
kwaadaardig en ongeneeslijk gezwel onder
aan het lijf onduldbare pijnen, leed , vaar digde hij een bevelschrift uit , ter intrek
vervolging der Christenen -king,vade
die voor zijne herstelling moesten bidden.
Men beschouwt dezen maatregel meer als
het gevolg van bijgeloof dan van berouw.
(EusEBlus, Kerkel. Gesch. , B. VIII, H.
17 ; GIBBON, Rom. lijst. , Ch. XVI) ;
M. STUART , Romeinsche Geschiedenis.
sen) .
GALIANI , (rERDINAN DO) , een uitstc-

GALILEI.
kend schrijver over verschillende onderwerpen , werd den 2 December 1728 te
L'hieti , in de Napolitaansche provincie
Abruzzo , geboren. Hij maakte zulke snelle
vorderingen in zijne studiën , dat hij op
den ouderdom van zestien jaren eene ver
schreef over het Geld , in omloop-handelig
ten tijde van den Trojaanschen oorlog. In
1759 werd GAI.IANI als secretaris van legatie
naar Parijs gezonden , waar zijne levendig
geest , zijn vernuft en scherts hem-heidvan
(len toegang bezorgden tot de aanzienlijk
letterkundige gezelschappen Hij bleef-ste
verscheidene jaren te Parijs , bezocht Engeland en Holland , en schreef vervolgens

zijne Dialogues sur le commerce des bleds.
Na zijne terugkomst in Napels bekleedde
hij onderscheidene aanzienlijke bedieningen. Toen hij paus BENEDICTUS XIV eene
volledige verzameling van vulcanische voort
Vesuvius zond , waarop-brengslvad
de woorden geschreven stonden : • Heilige
« Vader ! beveel dat deze steenen brood
« worden , » ergerde deze zich hierover
geenszins , en bevorderde hem tot kanunik
van Amalfi. Onder zijne eerste geschriften
was er een , waarin hij de academische
gewoonte bespot , om in rijm en proza
over den dood van hooge personaadjen
klaagliederen aan te heffen ; hij beweende
daarin den dood van den scherpregter , en
bootste in onderscheidene stukken zeer
eigenaardig den stijl van verscheidene academisten na. Zijne gezondheid , van nature
zwak , leed door aanhoudende inspanning ;
hij stierf den 30 October 17 87 , in den
ouderdom van negen en vijftig jaren. Hij
liet in handschrift na Commentariën op
het leven en karakter van HORATIUS en
den geest van diens dichtwerken , waarvan
hij een gedeelte aan verscheidene zijner
vrienden liet zien , die dit werk hoogelijk
prezen. Uittreksels daarvan vindt men . in
de (Jerrespondanee de GALiANI avec madame
D EPINAY.

(Mélanges de l'abbé sCAnn , tires de la
Gazette liuéraire d'Europe; UGONI , della
Letteratura Italiana , Vol. II , art.
GALIANI).

GALILEI, (GALILEO) , een doorluchtig

wijsgeer , wis- en sterrekundige , de zoon
`'an VINCENTIO GALILEI , een' Florentijnsch
edelman , werd den 18 Februarij 156 4 te
Pisa geboren. Zijn afkeer van liet genees.
kundige vak , waarvoor hij bestemd was ,
werd zóó groot , dat zijn vader hem eindelijk toestond , om zich op de wijsbegeerte en wiskunde toe te leggen. Reeds
op den ouderdom van vier en twintig jaren werd hij tot professor in de wiskunde
benoemd. Als bestrijder der wijsbegeerte
van ARISTOTELES , berokkende hij zich zoo

vele vijanden , dat bij als hoogleeraar naar
Padua vertrok , waar hij gedurende achttien jaren met schitterend gevolg werkzaam was. Uit alle oorden van Europa
stroomden toehoorders derwaarts , onder
welke men zelfs den grooten GUSTAAF ADOLF
telde. Cosno III noodigde hem uit , om
naar Pisa terug te keeren , en beriep hem
kort hierop naar Florence , met den titel
van eersten wiskunstenaar en wijsgeer van
den groot- hertog. GALILEO in 1609 bekend
geworden met de uitvinding van den telescoop , vervaardigde hij er terstond een'
voor zich zelven , waarmede hij liet luchtgewelf begluurde. Met dit werktuig ontdekte hij vier wachters van Jupiter, de
afwisselende schijngestalten van de planeten Mercurius , Venus en Mars , de bergen
en dalen van de maan en de vlekken op
de schijf der zon. Al deze ontdekkingen
overtuigden hem van de waarheid van het
Copernicaansche wereldstelsel. Zijne overtuiging haalde hem de bitterste vervolging
op den hals , vooral toen hij zijn Dialogo
over het stelsel van PTOLOMEUS en COPERNIcus in het licht gaf. De zeventigjarige
GALILEI werd gedagvaard , zich te Ronne
voor eene congregatie van kardinalen ,
priesters en monniken te komen verantwoorden. Den 20 Junij 1633 verscheen
hij voor de regtbank der inquisitie , welke
zijn werk als hoogstgevaarlijk veroordeelde.
Het vonnis is te wijdloopig om hier afgeschreven te worden , doch een gedeelte
daarvan ook te fraai , om te worden overgeslagen.
« Op het verlangen van zijne Heiligheid
« en de voornaamste kardinalen der opper« ste inquisitie , worden de twee proposi« tiën van de onbeweegbaarheid der zon
«en de beweging der aarde door de theo« logische kettermeesters bestempeld als
« volgt :
« I u. De propositie , dat de zon zich in
« het middelpunt der wereld bevindt en on« bewegelijk is , is ongerijmd , philosopllisch
« valsch en bijgevolg kettersch , wijl zij ge« heel in strijd is niet de Heilige Schrift.
(C
De propositie , dat de aarde niet
a het middelpunt der aarde is , noch on« bewegelijk , maar dat zij beweegt , en
« tevens Bene dagelijksche beweging heeft ,
« is ongerijmd , philosophisch valsch , en
« theologisch beschouwd voor het minst
« dwaling in liet geloof. »
Na een langwijlig en bombastisch exposé ,
waaruit men zou kunnen vermoeden dat
GALILEI Op de pijnbank is gebragt , elndigt het aldus :
« Wij decreteren dat het boek der Dia
van GALILEI bij edict zal worden-«log
« verboden ; v ij veroordeelen a tot de ge-

GALL.
« vangeiiis der inquisitie zoo lang als het ons
« zal behagen ; wij bevelen u , gedurende
« de drie eerste weken eenmaal 's weeks
« de zeven boetpsalmen te lezen , &c. &c. «
Ten einde ' zulk een zacht vonnis te
verkrijgen was GALILEI genoodzaakt , om
op het Jvangelie zijn geloof in de Copernicaansche leer af te zweren. `Vij halen
een gedeelte der afzwering aan :
* Met een opregt hart en ongeveinsde
« trouw , verzaak , vervloek en verfoei ik
« bovengenoemde dwalingen en ketterijën
« (t. w. dat de aarde zich beweegt ,
« &c.) ; ik zweer dat ik voortaan nooit
« iets zal zeggen of beweren , hetzij mondelijk of schriftelijk , dat tot een Berge« lijk vermoeden tegen mij aanleiding zou
«kunnen geven.... .
« Ik GALILEO GALILEI heb het bovenstaande
« met eigen hand afgezworen. b
Na deze plegtigheid , waarbij hij geknield
lag , opstaande , fluisterde hij een' vriend
in het oor : E pur Sc muove (en toch
beweegt zij zich).
In het volgende jaar trof den grijsaard
op nieuw eenen harden slag. Hij verloor
in de maand April 1634 eene geliefde
dochter, zijn' eenigsten steun. Men veroorloofde hem naar het klooster Arcetri ,
niet ver van Florence, te gaan , alwaar zij
weldra den geest gaf. GALILEI werd hier
in strenge bewaring gehouden. In zijne
laatste jaren werden zijne oogen door de
staar aangetast ; reeds was bet eene oog
geheel blind en het andere bijkans onbruikbaar , toen hij nog in 1637 de schijnbaar slingerende beweging der maan om
hare as (libratie) ontdekte. Blindheid ,
doofheid , slapeloosheid en jichtpijnen ver
zich , om hem zijnen ouderdom-enigd
te verbitteren. Echter bleef hij werkzaam ,
en het gezelschap van talrijke leerlingen
verligtte zijnen moeijelijken toestand. Hij
stierf den 8 Januarij 9 642 in de armen
van zijnen jongsten en dankbaarsten leerling , VINCENzo vIVIAri , die zijn leven beschreef en een legaat naliet , om een gedenkteeken ter eere zijns meesters te
stichten. Eerst in 1737 werd hem in de
kerk Santa -Croce , waar hij naast MICIIEL
ANGELO begraven ligt , een prachtig gedenk
Behalve de groote ver -teknopgri.
welke GALILEI aan de sterrekunde-dienst,
Beeft bewezen , vond hij den proportie -passer
uit , en ontdekte verscheidene wiskundige
waarheden ; hij bewees dat de val van een
ligchaam versnelt naar evenredigheid der
oneffene getallen í , 3 , 5 , 7 , 9 , en een
vallend ligchaam in de eerste seconde 15
voeten aflegt , in de tweede 45 in de derde
75 enz. Sommigen schrijven hein ook de
uitvinding der Slinger uurwerken toe , schoon
-

neen thans genoegzaam algemeen weet ,
dat de eer dier uitvinding aan onzen landgenoot CHRISTIAAN HUIJGENS toekomt. QLILEI was een voorstander der kunsten
en beoefende gelukkig de muzijk , teekenkunst en poëzij Hij bezat weinig boeken ,
en verklaarde de natuur voor het beste
boek. Zijne werken zijn in 13 deden
8vo., (Milaan, 1811) bijeenverzameld. Zijn
stijl is bondig , natuurlijk en vloeijend.
Eene der best geschrevene biographiën van
GALILEI is die in het Engelsch van Mr.
DRINKWATER , welke onlangs in 't licht is
verschenen.
GALL , (JOHANN JOSEPH) , de stichter
van de hersenschedelleer (phrenologie)
werd den 9 Maart V157 te Tie fenbrunn ,
in het Badensche , geboren. Hij gaf reeds
vroegtijdig blijken van zijnen navorschenden
geest. Als schoolknaap vond hij er genoegen in om de verschillende karakters en
talenten zijner broeders , zusters en speel
na te gaan. Hij bewees tevens,-kamerdn
dat liet karakter zelden verandert ; dat de
opvoeding zelden de goede of kwade inborst
van een kind wijzigt en het talent , hetwelk
een kind in eenige zaak verraadt , zelden
op iets anders kan worden overgebragt.
Hij bespeurde dat de knapen , die zijne
geduchtste mededingers waren , zich alle
onderscheidden door eene bijzondere uit
gelaat , het gevolg eener-drukinghet
ongewone uitpuiling der oogappels , hetgeen bij voor een zeker bewijs van talent
hield. Toen hij naar eene andere school
werd gezonden , moest hij weder onderdoen
voor zijne buloogige kameraden , gelijk hij
ze noemde. Ook vond bij , dat al deze
knapen zich door een bijzonder talent onderscheidden. Hij studeerde te Weenen in
de medicijnen , en koos bij voorkeur de
studenten met , vooruitpuilende oogen tot
zijne medgezellen. Allen, die bij ontmoette,
muntten uit door hunne letterkundige kennis en hun talent in het reciteren. Dit
bragt hem op bet vermoeden dat er kenteekenen voor elk talent zouden te vinden
zijn. Hij herinnerde zich , dat hij op school
verscheidene knapen had gekend , die met
het grootste gemak vogelnestjes vonden en
de plaatsen onthielden waar die geweest
waren , terwijl anderen , en inzonderheid
hij zelf , binnen een paar dagen de plek
vergaten. Nu zocht bij onder zijne mede
degenen op , die eene derge--studenal
lijke kennis en plaatselijk geheugen verrieden , en verbeeldde zich dat zij zich
allen door eenen bijzonderen vorm van de
wenkbraauw kenmerkten. Van nu af hield
%ij zich overtuigd , dat , door eene naauwkeurige opmerking van den vorm van het
hoofd in onderscheidene personen , hij voor

GALLAND.
elk talent een bijzonder teeken zou vin
Hij verzuimde geene gelegenheid -de,n.
om de hoofden van dichters , schilders,
werktuigkundigen , toonkunstenaren en al
degenen die zich in kunst of wetenschap
beroemd maakten , te onderzoeken. Hij
vond bij allen uiterlijke teekenen , welke
ben van anderen onderscheidden , zoodat
hij nu geloofde in staat te zijn , om duidelij k het karakter uit den vorm van den
schedel op te maken.
Hij had opgemerkt dat het hoofd van vastberadene personen in een of ander deel
ongemeen breed was , en uit dien hoofde
vorschte hij na of er geene kenteekenen
waren voor de zedelijke hoedanigheden ,
gelijk bij meende reeds voor de verstandelijke vermogens opgespoord hebben. Na
oenigen tijd vond hij dat deze hoedanigheden konden herkend worden aan het ver
grootte van het eene deel des-schilvan
hoofds met de andere. Zich vleijende dat
]gij weldra een volkomen sleutel zou
vinden voor het menschelijk karakter , was
zijn geest zoo geheel bezig met het ver
voorbeelden , dat zijne aca--zamelnv
demische loopbaan in geen ander opzigt
iets bijzonders opleverde. Hij zette zich
te Weenen als geneesheer neder, en maakte
zich door zijne Philosophisch -medicinischen
Untersuchungen über Natur and Kunst im
kranken and gesunden Zustande des Menschen voordeelig bekend. Doch zijne beroemdheid had hij vooral te danken aan
zijne voorlezingen over de schedelleer,
'elke hem echter spoedig werden verboden (1). Later herhaalde hij deze voorlezingen aaïi onderscheidene hoogescholen op
zijne reizen door Duitschland , Zweden en
Denemarken ., waar bij even zoo vele aan(1) De phrenol(► gie was reeds den ouden wijsgeejen niet onbekend. SOCRATES het hoofd van ALrixcenss onderzocht hebbende, voorspelde de aanstaande
grootheid van dezen man. Ook namen de Pytbagoristen geene leerlingen in hunne school aan , voordat
hun gelaat en hoofd naauwkeurig waren onderzocht.
Toen GALL in 1799 te Weenen over zijne nieuwe
leer voorlezingen hield , gebeurde het op zekeren
dag dat , toen hij over het orgaan der voot zigtigheid
sprak , er twee hem onbekende heeren in de zaal
kwamen , en aan do deur bleven staan. Een dezer
heeren , wiens hoofd zeer kaal was , GALL bijzonder
in het oog -vallende , sprak hij zijne toehoorderes
dus aan : «Ik kan u , mijne hoeren en dames , het.tc geen ik nu zoo even over het orgaan der voorzigtt tigheid eg bedachtzaamheid (Circonspections-Ortcgazn) gezegd heb , niet beter ophelderen , dan
tc wanneer ik u verzoeke dien heer aan te zien , die
tc dat orgaan in eenen zeer ontwikkelden graad bete zit ; ik ken dien heer volstrekt niet , en ik heb
tc hem ook nooit gezien ; maar ik wil er alles on(t der verwedden wat men wil, dat hij al die eigenschapSc pen hebben moet , die uit een zoo sterk ontwikkeld
cc bedachtzaamheids- orgaan moeten voortvloeijen. »
Pe onbekende , die zoo in eens aller oogen tot zich
trok , stond verbaasd hoe GALL op het eerste gezigt
af, rulk eene naauwkeurige beschrijving zijner ver
-standelijk
vermogens had kunnen geven.

hangers als tegenstanders vond. Ook bezocht hij Amsterdam , en hield aldaar eenige
voorlezingen over zijn geliefkoosd onder
waarvan M. STUART den zakelijken-werp,
inhoud in 't licht gaf. Vervolgens begaf
hij zich in 1807 naar Parijs, waar bij zijne
leer , in vereeniging met zijnen vriend
SPURZHEIM , zocht te verbreiden door het
groote werk Anatomie et physiologic du
système nerveux en général et du cerveau
en particulier , etc. Het stelsel van GALL,
nader door SPURZHEI3t ontwikkeld , kent
aan elk vermogen van den geest een afzonderlijk orgaan in de hersenen toe , en
zegt dat deze organen uiterlijk door knobbels of verhevenheden op den schedel kunnen waargenomen worden. GALL overleed
den 22 Augustus 1822 op zijn landgoed
te Montrouge bij Parijs.
Hoe weinig waarde men thans aan de
hérsenschedelleer ook schijnt te hechten ,
is het nogtans zeker , dat GALL als een
hoogst merkwaardig persoon- van zijnen
tijd is te beschouwen , en zijne ontdekkingen in de anatomie en physiologie der hersenen , in de geschiedenis der geneeskunde
eene eervolle plaats verdienen.
(Penny Cyelopaedia ; Algemeene Konsten Letterbode , 1833 , No. 28) .
GALLAND , (ANTOINE) , een geleerde
in de Oostersche talen en penningkundige ,
werd in 1646 te Rollot bij Montdidier ge boren. Zijne ouders waren arme lieden,
zoodat bij zijne beroemdheid aan eigene
vlijt had te danken. Beschermd door een'
kanunik , die hem op het collegie van
Noyon plaatste , besteedde hij zijnen tijd
zóó wel , dat bij op den ouderdom van
dertien jaren reeds Grieksch en Latijn kende,
en een weinig Hebreeuwsch. Hij verloor
toen zijnen beschermer , en zag zich genoodzaakt een ambacht te leeren. Na ver
een jaar kwam bij te Parijs,-lopvan
alwaar hij in aanraking kwam met een'
professor van het Collé&ge du Plessis , die
hem zijne studiën liet voltooijen. De jonge
GALLAND legde zich vooral op de Oostersche
talen toe , welke hem in staat stelden ,
om op last van den minister COLBERT het
Oosten te bezoeken. Hij heeft ons , door
zijne vertalingen , met onderscheidene schriften der Oosterlingen bekend gemaakt , onder anderen de Mille et une nuns , conies
arabes ; Les conies et fables indiennes de
BIDPAÏ et de LOKbIAN ; Paroles remarquables , bons mots ei maximes des orientaux.
GALLAND werd in 1701 medelid van de
academie der opschriften , in 1709 professor in de Arabische taal aan het Collége
de France , en stierf den 17 Februarij
1715. Onder al zijne werken , zoo over
de numismatiek als over de Oostersche
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letterkunde , is hij zijnen grootsten roem
aan de Duizend en één Nacht , Arabische
vertellingen, verschuldigd. — De jeugd is
altijd vol gekkernij ; GALLAND ondervond
zulks. De meeste zijner verhalen beginnen
gewoonlijk met dezen aanloop : « Lieve
« zuster ! indien gij niet slaapt , verhaal
« ons dan een dier mooije vertellingen welke
« gij weet. » Eenige jonge lieden te Parijs , die 's avonds laat van eenen feest
naar huis gingen , kwamen door de-maltijd
straat Dauphine , waarin GALLAND woonde.
Zij klopten aan , en gaven luide te kennen
dat zij hem venschten te spreken. Door
hun geschreeuw wakker geworden , vliegt
hij het bed uit en ongekleed naar het
venster : het was streng koud , en de jonge
lieden , na hem eenigen tijd geplaagd te
hebben met te vragen of hij mijnheer GALLAND was , de schrijver van de Duizend en
één Nacht , Arabische vertellingen , eindigden zij het gesprek met hem op eenen
spottenden toon te zeggen : « Mijnheer
« GALLAND , zoo gij niet slaapt , vertel ons
« dan een van die mooije vertellingen ,
« welke gij weet. » GALLAND schoof het
raam toe , en stapte van koude bibberende,
brommende weder in 't bed.
(Dictionnaire historique de la jeunesse).
GALVANI , (ALOYSIUS) , werd den 9
September 1737 uit een aanzienlijk geslacht
te Bologna geboren. Uit hoofde van de
godsdienstige stemming van zijnen geest ,
bestemde men hem voor den geestelijken
stand. Doch toen hij aan de hoogeschool
te Bologna studeerde , veranderde hij van
inzigt , en huwde de dochter zijns leermeesters GALEAllI , professor aldaar , met
wien hij in de vertrouwelijkste vriendschap
leefde. Weldra werd hij professor in de
anatomie aan de hoogeschool zijner geboortestad. De goedkeuring welke zijne verhandeling over de watervaten der vogelen
ontmoette , (zoo veel te belangrijker omdat
deze. dieren geene waterblaas hebben) ,
bragt hem tot het besluit , de physiologic
der vogelen in allen deele te bearbeiden ;
doch later bepaalde hij zich tot een onder
gehoorwerktuigen dezer-zoekdrt
dieren. Eene toevallige omstandigheid echter bragt hem op een' nieuwen tak van
geneeskundige natuur-kennis , welken de
aandacht van geheel Europa wekte , en die
nog naar hem Galvanismus genoemd wordt.
Gedurende ieene tijdelijke afwezigheid gebeurde het , dat zijne huisvrouw eene
kikvorschensoep zullende bereiden , dezen
dieren de huid afstroopte , en 'tien digt bij
den conductor eener electriceer-machine ,
die pas geladen was , nederleide. Toen
.zij ze met een schraapmesje aanraakte ,
•stond zij verbaasd te zien , dat de spieren

der klkvorschen hevige stuiptrekkingen vertoonden. Zoodra GALVANI van zijne reis
terug kwam , deelde zij hem hare opmerkingen mede ; GALVANI herhaalde de proef,
en zocht de oorzaak van dit verschijnsel
op te sporen. De gewigtige uitkomst van
zijnen arbeid is aan de wetenschappelijke
wereld genoeg bekend. GALVANI schreef
de Viribus electricitatis in motu musculari
commentarius en andere verhandelingen in
de Gedenkschriften van de universiteit van
Bologna. Zijn leerling VOLTA bragt door
nadere proeven het Galvanismus tot meer
volkomenheid , en was de uitvinder der
zoogenaamde Galvanische kolom , die thans,
met meer regt , de kolom van VOLTA wordt
genoemd. In de geneeskundige practijk
heeft men meermalen van de galvanische
electriciteit gebruik gemaakt ; bij ziekten
van het gehoor heeft men haar niet zonder vrucht aangewend.
In 1797 deed GALVANI Bene reis naar
de kusten der Adriatische Zee met het
doel om zijne begrippen omtrent het dierlijk magnetismus door proeven op den
krampvisch (Gymnotus) op te helderen.
Hij kwam tot het besluit dat de hersenen
veel tot de waargenomene verschijnselen
toebragten. Bij zijne terugkomst verloor
hij zijne echtgenoot , een slag die hem
geheel ter neder drukte. Deze droefheid
werd vermeerderd door de Fransche heerschappij over Italië. Daar hij weigerde
den eed af te leggen , die van de ambtenaren werd gevorderd , verloor hij zijne
betrekking als hoogleeraar. Zijne geldelijke
omstandigheden , even als zijne gezondheid
meer en meer verachterende , stierf hij
den 4 December 1798.
(Philosophical transactions , 1815 , 1834,
die. , .dnnales de Chimie ; WILKINSON'S
Galvanism).
GAMA , (YAsCO DE) , een beroemd
Portugeesch zeevaarder , de eerste lluropeër , die om de Kaap de Goede Hoop
naar de Indiën stevende , werd te Sines,
eene kleine zeehaven , geboren. De dag
zijner geboorte en de omstandigheden zij
eerste levensjaren worden niet vermeld.-ner
Het schijnt dat hij behoorde tot de hof
EMANUEL, koning van Portugal,-houdingva
en zeer bedreven was in de zeevaartkunde.
De koning het vertrouwen koesterende ,
dat men , bij volharding , eenen onmiddellijken weg ter zee naar de Oost -Indiën
zou vinden , stelde hij VASCO DE GAMA aan
het hoofd eener ontdekkings -reis , waartoe
drie kleine schepen, met 160 soldaten en
matrozen bemand , werden uitgerust. Dit
smaldeel verliet den 9 Julij l497.Lissabon.
Na eenen geruimen tijd met storm en tegenwind gekampt te hebben , gelukte het
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t;AMA rondom

..frika's Zuider spits te stevenen. Den 20 Mei 1498 bereikte hij
Calcutta , eene bloeijende stad aan de kust
van Malabar , het middelpunt van den
handel van de Oostkust van ,I frika , den
Perzischen zeeboezem en het Indische schier
GAMA trad met den Samorijn of-eiland.
vorst van Calcutta in gemeenschap , die ,
na eenige onderhandeling , er in bewilligde , dat hij met alle eerbewijzingen ,
eenen afgezant verschuldigd , aan bet hof
zou ontvangen worden. Daar de Mooren
of Arabieren hier den grootsten invloed
hadden , en men hun bedriegelijk en trouweloos karakter kende , trachtte het volk
GAMA te bewegen , aan boord te blijven ;
doch deze had zijn besluit genomen. Hij
begaf zich met twaalf der dapperste mannen in eene sloep, en voer naar land. Men
ontving hem . met groote staatsie ; maar
het gedrang der menigte werd zoo geweldig , dat vele menschen vertreden werden ,
en twee Portugeezen bijkans hetzelfde lot
trof. De groote zaal van het paleis , waarin
de Samorijn hem opwachtte , was bedekt
met een groen fluweel tapijt en de wanden
versierd met zijden behangsels van ver
kleuren (1). De Samorijn aan-schilend
het einde der zaal gezeten , omringd van
zijne hovelingen , gaf GAMA door eenen
tolk te verstaan , dat hij de oorzaak zijner
komst aan de staatsdienaren kon medededen ; maar GAMA gaf beleefdelijk te
kennen , dat hij met eere niet kon afwijken van het gebruik in Europa , waar de
Christen vorsten zich verwaardigden , om
de gezanten , in'het bijzijn van een klein
aantal hunner getrouwste raadslieden , aan
te hooren. De Samorijn , geenszins over
deze vrijmoedige taal gebelgd, verleende
hem hierop gehoor in een ander vertrek ,
en vroeg hem , door tusschenkomst van
een' tolk , uit welk land hij kwam , en
wat het doel was. van zijne reis. GAMA,
deze vragen beantwoordende, zeide : « Ik
« ben de afgezant des konings van Portu-

,

(1) De zetel of voetbank waarop do Samorijn zat,
was overtrokken met witte zijde , gestikt met goud ,
en hoven dien zetel een kostbaar verhemelte. Zijn
kleed was een korte rok van fijn katoen , bezaaid
met rozèn en rozenknoppen van geslagen goud. Do
knoopen waren groote paarlen en de knoopsgaten
van gouddraad. Op het hoofd droeg hij eene soort
van kroon , overladen met paarlen en edelgesteenten.
Zijne ooren , vingers en teenen waren bedekt met
paarlen en diamanten, de armen en dijèn met gouden ringen. Er stond bij hem , op een' gouden géridon , eene kom van hetzelfde metaal , uit welke
een zijner bedienden hem van betel voorzag. Ook
had hij bij zich een gouden spuwkommetje en een
gouden fonteintje met water, om den mond te zuiveren. Alle omstanders bedekten zich den mond
met do linkerhand , uit vreeze dat hun adem tdt
den vorst mogto komen. Ook was liet Bene misdaad
voor zijn aangezigt te niezen of te spuwen.

« gal , den grootsten vorst van het westen,
zoo door zijne rijkdommen als de uitge« strektheid zijner magt. Vernomen heb« bende dat er in Indiën Christen vorsten
« zijn , van welke de Samorijn van Cal« cutta het opperhoofd is , heeft koning
a EMANUEL goed gevonden , Uwe Doorluchtigheid door middel van een gezantschap
« de begeerte te betuigen , om met haar
« een verbond van vriendschap en koop« handel aan te gaan. De voorzaten van
a mijnen koning hebben sedert zestig jaren
« pogingen aangewend , om zich over den
« oceaan eenen weg naar de Indiën te
« banen. Dit groote ontwerp is thans ge« lukt. Ik ben van mijnen koning met
« twee brieven aan Uwe Doorluchtigheid
« voorzien , doch zal de overgave daarvan
« tot den volgenden dag uitstellen , wijl
« de dag reeds ten avond neigt. Intus« schen verklaar ik bier plegtig , dat ik
« in last heb te verklaren, dat mijn koning
I en meester uw vriend en broeder is,
« en zich vleit , dat Uwe Doorluchtigheid
« eenen afgezant naar Portugal zal willen
« zenden , om de banden van vriendschap
« en onderlinge zamenwerking des te vaster
« toe te snoeren. a Deze eerste gehoorgeving was * allezins gunstig ; doch weldra
veranderde de goede gezindheid van den
vorst door de kuiperijën der afgunstige
Mooren. De kwade luim van den Samorijn
vermeerderde nog toen bij vernam., dat
de vreemdeling geene voegzame geschenken
voor hem had medegebragt. De beambte
die ze moest bezigtigen, wees alles met
verachting van de hand. Niettegenstaande
al deze hinderpalen , gelukte het echter
GAMA den Samorijn van de groote voordeelen van een verbond van koophandel met
de Portugeezen te overtuigen. Tevreden
met den uitslag zijner reis , aanvaardde
GAMA den terugtogt , en wierp in September
1499 het anker in de haven van Lissabon , na eene afwezigheid van omtrent
twee jaren en twee maanden. In I524
werd GAMA andermaal naar de Indiën gezonden als onderkoning der Portugeesche
bezittingen , en stierf den 24 December
1524 te (Jochin. Zijn stoffelijk overschot
werd in 1538, op last van koning JoAO III,
naar Portugal overgebragt , en aldaar,
met de grootste statelijkheid, waaraan bet
gansche volk deel nam , ter aarde besteld.
Zijne ontdekking van den zeeweg naar de
Indiën , plaatst zijnen naam naast dien van
r

COLUMBUS.

(Historische beschr ijving der reizen , I
deel ; CASTANHEDA en LAFITAU , HiSt.
Conqu. Portug. ; COOLEY'S !list. Mar.
h)isCOV . ; CAMOENS) .

r ANSFORT , (JAN WPESSEL) , om zijne
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geleerdheid met den bijnaam van Lux
mundi (het licht der wereld) vereerd
werd In 1419 te Groningen geboren. Hij
studeerde in de godgeleerdheid te Keulen,
toen reeds eene stad beroemd door han.
(Ie! , kunst en wetenschap. Een' weerzin
voor den geestelijken stand opgevat heb
legde hij zich meer bij uitsluiting-bend,
op de wijsbegeerte toe , en oefende zich
in het Hebreeuwsch en Arabisch. Na eenigen tijd te Heidelberg de wijsbegeerte
onderwezen te hebben , bezocht hij Leuven
en Parijs , en woonde de kerkvergadering
van Bazel bij , op uitnoodiging van FRANCESCO DELLA ROVERE , die in 1471 , onder
den naam van SIXTUS IV , tot paus werd
verheven , en hem naar Rome lokte. GANSFORT wees echter de geestelijke waardig
werden aangeboden , van-hedn,im
de hand , en verzocht zijn' doorluchtigen
beschermer slechts om eenen volledigen
Hebreeuwschen en Griekschen bijbel. Met
dit geschenk keerde hij naar zijne geboortestad terug. Deze zeldzame man zag wel
dat het toenmalige Christendom niet-drain,
dat der openbaring was , en verklaarde
zich tegen de onfeilbaarheid van den paus ,
de aflaten en andere leerstukken der Roomsche kerk , weshalve hij , om zijne gevoelens , later als de voorlooper van LUTHER
is beschouwd geworden. Ongetwijfeld ware
hij in de handen der inquisitie gevallen ,
Zoo DAVID VAN BOURGONDIË , bisschop van
Utrecht , hem niet in zijne bescherming
lladde genomen. Onder zijne uitstekendste
leerlingen behoort RUDOLF AGRICOLA. De
meeste zijner schriften zijn door de monniken verbrand ; de overgeblevene werden ,
niet eene voorrede van LUTIEP. , bij elkander verzameld onder den titel van Farrago
rerum theologicarum. De laatste druk van
dit werk verscheen in 1617 te Amsterdam.
(VAN KAMPEN ,

Bekn. Gesch. der Ned.
Lett. en Wetens. ; Woordenboek der

Zamenleving) .
een bekend
Fransch componist , werd den 25 April
1764 te Ustariz geboren. Even als eenige
andere beroemde toonkunstenaren , verried
hij van zijne vroegste jeugd eene groote
neiging voor de muzijk. Voordat hij kon
spreken , neuriede hij bevallig de deuntjes
na , die men hem voorzong. Hij kreeg
de schoonste stem , welke de natuur ooit
aan iemand heeft geschonken. Hij kwam
in 1782 te Parijs , waar men hem met
geestdrift en bewondering hoorde. Zingen
was voor hem geene inspanning ; hij zong
zoo gemakkelijk eene gansche opera als
een ander eene enkele aria. In 1795 werd
hij als onderwijzer aan het Conservatorium
aangesteld. Hij deed verscheidene kunstGARAT , (PIERRE JEAN) ,

reizen in Spanje , Italy , Duitschland , En
en Rusland , overal met de luidste-geland
toejuichingen begroet wordende. CARAT
overleed te Parijs den 3 Maart 1823.
Ook zijn broeder , JOSEPH DOMINIQUE FABRY
CARAT , verwierf zich als zanger en componist eenen grooten roem.
(Dictionnaire historique des grands hommes).
GARAY , (JUAN DE) , een bekwaam,
menschlievend Spaansch krijgsbevelhebber,
werd in 1541 te Badajoz geboren. Hij
vertrok naar Amerika als secretaris van
den gouverneur van Paraguay , in welke
hoedanigheid bij zoo veel moed en bekwaamheid ten toon spreidde , dat hij tot
kapitein werd benoemd , en met eene kleine
magt naar het binnenland gezonden , om
ontdekkingen te doen. Hij voer de Parana
op , onderzocht cene groote uitgestrektheid
lands , en stichtte Santa Fé. Tot den
rang van luitenant-generaal opgeklommen
en benoemd tot gouverneur van Assomptien , herbouwde en versterkte hij Buenos
Ayres , en , in tegenstelling van de meeste
zijner landgenooten , trachtte bij de Indianen door overreding en menschlievende
behandeling te beschaven. Ongelukkig werd
GARAY aan de oevers der Parana in 1592
vermoord.
(Dictionary of Biography).
GARCIA DE MASCARENHAS, (BLAISE) ,

een Portugeesch dichter , werd in 1596
te Avo, in de provincie Beira , geboren ,
en trad in 1614 in krijgsdienst. Hij ver
naar Brazilië , waar hij zich , zes en-trok
twintig jaren ophield. In 1640 naar Portugal teruggekeerd , werd bij tot gouverneur
van Alfayates benoemd. Schoon hij deze
vesting moedig tegen de Spanjaarden ver
wierpen zijne vijanden hem in-deig,
de gevangenis , onder voorwendsel van
verraad. Hij ontwierp Benen brief in verzen aan den koning , doch daar men hem
het noodige schrijfgereedschap weigerde ,
sneed bij uit een boek de woorden die hij
behoefde , en plakte ze op een wit blad ;
dit wierp hij uit het venster eenen vriend
toe , die het den koning overhandigde.
GARCIA werd hierop in vrijheid gesteld. Hij
overleed in 1656 , en is de schrijver van
Viriatus , een dichtstuk in twintig zangen ,
alsmede van eenige kleinere stukjes in
poezij.
(Dictionary of Biography) .
GARCIAS , (LASSO) , Of GARCILASSO DE
die de Spaansche PETRARCA en

LA VEGA ,

vorst der Spaansche dichteren werd genoemd , zag in 1503 te Toledo het eerste
levenslicht. Hij trad vroegtijdig in dienst
van KAREL V , en onderscheidde zich in
den slag van Patio. Zijne dapperheid werd
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vervolgens beproefd tegen de Turken In
Hongarijë en in den togt tegen Tunis.
Eindelijk sneuvelde bij . bij den aanval op
eenen toren , waaruit op het keizerlijk
leger , (hetwelk van Marseille terug trok) ,
hevig werd gevuurd. GARCILASSO hervormde,
met zijnen vriend BOSCAN , den bedorven
smaak , welke in de Spaansche poëzij was
ingeslopen. Zijne werken , hoofdzakelijk
herderszangen en klinkdichten , maken een
klein boekdeel uit. Hij schittert in bet
teedere en zielroerende.
(Dictionary of Biography).
GARDINER , (STEPHEN) , bisschop van
Winchester en kanselier van Engeland,
werd in 1483 te Bury St. Edmunds geboren. Hij was een onwettige zoon van
Dr. WOODVIL , bisschop van Salisbury , die,
een broeder zijnde van ELIZABETH , gemalin
van EDUARD IV , insgelijks vermaagschapt
was aan HENDRIK VIII. GAP.DINER ontving
eene geleerde opvoeding te Cambridge ,
waar hij zich , behalve in de godgeleerd
ook in de staatswetenschappen met-heid,
goed gevolg oefende. Buigzaam en voortvarend van aard , verwierf hij zich de
gunst van den kardinaal WOLSEY , die hem
tot zijnen secretaris aanstelde en tevens
bij den koning aanbeval. Toen HENDRIK
VIII eene echtscheiding van zijne gemalin
CATIIARINA van Arragon beoogde , werd GARDINER , in 1528 , als onderhandelaar naar
Rome gezonden. En ofschoon zijne zending
mislukte , werd hij nogtans in 1529 tot
staatsraad verheven. Daar hij tot het beruchte scheidings-proces en de herstelling
van het koninklijk oppergezag in kerkelijke
zaken ijverig had mede gewerkt , benoemde
de koning hem in 1544 tot bisschop van
Winchester. In weerwil van dit alles was
GARDINER een heftige tegenstander der
kerkhervorming , en werkte met alle magt
de bedoelingen van CRANMER tegen ; doch
een gering toeval bragt hem in groote
ongelegenheid. De koningin (CATHARINA
PARR) , heimelijk eene ijverige beschermster
der hervormers , met haren gemaal over
de nieuwe leerbegrippen in gesprek komende , bestreed zij met zoo veel geestdrift 's konings denkbeelden dienaangaande ,
dat zij zich daardoor het ongenoegen des
konings , (die door ongesteldheid nog wreveliger was dan gewoonlijk) op den hals
haalde. De eigenzinnige monarch zijn ver
aan GARDINER klagende , besloot deze-driet
de koningin- ten val te brengen , en stelde ,
met voorkennis des konings , een' acte
van beschuldiging tegen haar op. Doch
uit afgetrokkenheid ontviel dit stuk den
kanselier eer hij het paleis had verlaten ;
eene der vrouwen van de koningin raapte
het op , en stelde het CATHARINA ter hand.

Door haar gezond verstand en karakter,
hetwelk baar op den koning grooten invloed
verschafte , gepaard met behendigheid en
schrander overleg , ontkwam zij aan de
beschuldiging. De dag was reeds bepaald
dat zij naar den Tower zou gevoerd worden ; doch toen hare beschuldigers voor
den koning verschenen , voer bij geweldig
tegen hen uit , en GARDINER herwon HENDRIK'S vertrouwen nimmer weder. Na den
dood van HENDRIK VIII trof hem grooteren
rampspoed. De jeugdige koning EDUARD VI,
een groot voorstander der hervorming , de
tegenwerking van GARDINER moede , liet
hem in den Tower werpen , waar hij , tot
op de regering van koningin MARIA , streng
werd bewaakt. MAIiIA , ijverig katholijk ,
verhief hem tot kanselier , en nu wreekte
GARDINER zich naar hartelust op de ongelukkige protestanten. Men wil echter, dat
hij vóór zijnen dood , die den 12 November 1555 plaats had , berouw gevoelde
over de bloedige vervolging , welke hij
tegen andersdenkenden had in het werk
gesteld. Hoe groot de gebreken van GARDINER ook waren , moet men hem het regt
doen wedervaren , dat hij een man was
van groote bekwaamheid , die eenen diepen blik wierp in het karakter dergenen
met wie hij te doen had. Onder zijne werken
telt men The necessary doctrine of a Christian
man , en eene verdediging van koning
HENDRIK's oppergezag in kerkelijke zaken.
(Ecelesias Hist. BURNET'S Reformation).
GARRICK, (DAVID) , de grootste tooneelspeler , welke Engeland heeft voortgebragt , was afkomstig van eene Fransche
protestantsche familie , LA GARRIQUE genaamd. Hij werd den 20 Februarij 1716,
te Fiere ford in de herberg de Engel , ge
Zijn vader was kapitein PETER GAR--boren.
RICK , die in gemelde herberg op werving
lag , en zijne moeder ARABELLA CLOUGII , de
dochter eens hulppredikers van de hoofdkerk van Lichfield. Reeds op zijn elfde
jaar toonde GARRICK zijn voortreffelijk talent
in rARQuHAR's kluchtspel de Werfo fheier ,
dat hij met zijne schoolmakkers opvoerde.
Later was hij werkzaam op het kantoor
van zijnen oom , een' rijken wijnhandelaar
te Lissabon , doch na verloop van een
jaar verdriet krijgende in deze bezigheid,
keerde hij naar zijne voormalige school te
Lichfield terug , waar de omgang met
Dr. SAMUEL JOHNSON hem zeer voordeelig
. was. Den 2 Maart 1736 vertrok hij met
JOHNSON naar Londen , en in 1737 begon
hij een' cursus in de regten onder Mr.
COLSON , den wiskunstenaar , te Rochester.
Kort daarna stierf zijn vader , en nu begon hij niet zijn' ouder broeder, PETER
GARP.ICK , den wijnhandel. Deze compagnie;

GASSENDI.
schap werd echter spoedig ontbonden , en
in 1741 besloot DAVID GARRICK zich geheel
aan het tooneel te wijden. Het eerst trad
hij te Ipswich op , onder den naam van
LYDDAL , in de rol van ABOAN , in het
treurspel Oroonoko. Hij slaagde bovenmate,
en werd weldra de gunsteling van het publiek dezer stad , niet alleen als uitmuntende in het treur- en blijspel , maar ook
uit hoofde zijner bevalligheid , vrolijkheid
en vlugheid als arlekijn. In den herfst
keerde hij met GIFFORD , den directeur van
het Ipswichsche tooneel- gezelschap, naar
Londen terug. GIFFORD tevens eigenaar
zijnde van het Goodmansfield-theater , trad
GARRICK aldaar in October 1741 op als
RICHARD III , en wel niet zulk een schitterend gevolg , dat de groote schouwburgen
ledig waren , en men elkander verdrong,
om in dit bekrompen theater eene plaats
te bekomen. Het speelsaizoen geëindigd
zijnde , begaf GARRICK zich naar Dublin,
.waar de toeloop, om hem te zien spelen,
zoo groot was , dat de zamengepakte menigte zich eene ongesteldheid op den hals
haalde , welke de Garriclr- koorts werd genoemd. Tegen den winter keerde hij naar
Londen terug en vervolgens weder naar
Dublin , en zoo bij afwisseling , tot dat hij
in 177 , gemeenschappelijk met LACY
het Drurylane-theater kocht , hetwelk den
15 September 1747 geopend werd met de
bekende voorafspraak van Dr. JOHNSON en
The Merchant of Venice.
Den 22 Junij huwde GARRICK de dochter
van een' eerwaardig burger van Weenen,
EVA MARIA VIOLETTE , die in 1746 als danseres op het tooneel van Drurylane was
verschenen. Haar eigenlijke naam was
VEIGEL , hetgeen in het Weener volksdialect zoo veel zegt als viooltje , en op
bevel van de keizerin MARIA THERESIA
noemde zij zich voortaan V10LETTE. Onder
het tooneelgezelschap , waarmede GARRICK
zijnen schouwburg opende , bevonden zich
talentvolle mannen , gelijk BARRY , PRITHARD en LIBBER ; zijne onderneming meer
en meer in bloei toenemende , verzamelde
bij het aanzienlijk vermogen van 400,000
Pst. In 1777 werd GARRICK door H. H.
Majesteiten koning GEORGE III en de koningin CHARLOTTE uitgenoodigd op het Buckingham-paleis Bene tooneelvoorstelling te
geven. Hij koos daartoe zijn eigen kluchtspel Lethe , voor die gelegenheid er het
karakter van een' ondankbaren Jood inlasschende. Doch altijd aan de daverendste
toejuichingen van het publiek gewoon,
was het alsof de verfijnde goedkeuring der
koninklijke toeschouwers (gelijk hij het zelf
uitdrukte) , hem eene natte deken op
het lijf wierp. Gedurende vier en dertig
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jaren verloor hij niets van de gunst des
publieks, hetwelk zich steeds verbaasde ,
hoe GARRICK de meest verschillende karakters , zoo in het treur- als blijspel,
met de grootste eigenaardigheid kon voor
Hij schreef zelf ruim veertig stuk--steln.
ken , van welke echter de meeste slechts
veranderingen en toepassingen van Engelsche en Fransche tooneelstukken waren.
Nog tegenwoordig worden zijn Lying Valet
en The Clandestine Marriage ten tooneele
gevoerd. Den 10 Augustus 1776 verscheen
GARRICK voor 't laatst op het tooneel , en
sleet zijne overige dagen op een bekoorlijk
buitengoed bij Londen, waar hij den 30
Januarij 1779 aan het graveel overleed ,
in den ouderdom van drie en zestig jaren.
Hij werd den 1 Februarij met groote pracht
ter aarde besteld in de abdij van Westminster _aan den voet van het monument
van SHAKSPEARE, wiens tweehonderdjarig
jubelfeest bij op de plegtigste wijze had
gevierd. In 1797 heeft men aldaar , ter
eere van GARRICK , een prachtig gedenk
Schoon GARRICK welligt-teknopgri.
de grootste tooneelspeler is geweest in het
uitdrukken van hartstogten , gemoedsbewegingen en physionomiën aarzelen wij echter geloof te hechten aan de anecdote,
dat HOGARTU het portret van FIELDING naar
GARRICK'S voorstelling van het gelaat van
FIRLDING zou geschilderd hebben.
Mevr. GARRICK overleefde baren echtgenoot drie en veertig jaren , en stierf plotseling in haren armstoel , na eene korte
ongesteldheid , den 16 October 1822 in
den ouderdom van acht en negentig jaren.
Zij rust in het graf van den grooten tooneelspeler.
(The correspondence of DAVID GARRICI{ with
the most celebrated persons of his
time; MURPHY'S ,Life of GARRICK).
GASSENDI, (PETRIIS) , eigenlijk PIERRE
GASSEND , een der uitstekendste Fransche
natuurkundigen , wiskunstenaren en wijs
werd den 22 Januarij 1592 te-gern,
Chantersier , een dorp bij Digne , in het
departement der Neder-Alpen , van godvruchtige ouders geboren. Rijker in deugd
dan in wereldlijke goederen , offerden zij
hun eigen genot op aan de opvoeding van
hunnen zoon , die , voordat hij den ouder
vijf jaren had bereikt , reeds-domvan
menig blijk had gegeven van ongemeen
groote verstandelijke vermogens. Reeds
vroegtijdig verried hij grooten aanleg voor
de sterrekunde ; dikwijls beroofde hij zich
van den slaap , ten einde den nachtelijken
hemel te beschouwen. De volgende anecdote bewijst de vroegtijdige ontwikkeling
van dat talent van waarneming en toepassing , waardoor bij zich in later tijd
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zoo zeer onderscheidde. Eenige kinderen
onder elkander verschil krijgende of de
maan of wel de wolken voortgingen,
plaatste GASSENDI zijne speelmakkers onder
eenen boom , en verzocht hen tusschen
twee takken' door naar boven te zien ; de
maan bleef zigtbaar , terwijl onderscheidene
wolken voorbij trokken , gelijk GASSENDI
had beweerd.
GASSENDI werd te Digne school gezonden , waar hij in 't Latijn snelle vorderingen maakte , en al zijne medescholieren
voorbij streefde. Naauwelijks zestien jaren
oud , werd hij te Digne als onderwijzer in
de redekunst aangesteld. Weldra bedankte
bij voor deze betrekking , ten einde zich
te dix in de godgeleerdheid te oefenen.
In 1614 werd hij benoemd tot professor
in de godgeleerdheid te Digne , en twee
jaren later te Aix , waar bij tevens als
hoogleeraar in de wijsbegeerte optrad. In
1623 keerde hij naar Digne terug , waar
hij als domproost stil leefde , en zich geheel aan zijne studiën overgaf. Hier
schreef hij een werk tegen de wijsbegeerte
van ARISTOTELES , getiteld : Exercitationes
paradoxieae adversus .,4ristotelent , waardoor hij even veel vrienden als vijanden
kreeg. Hij doorreisde Frankrijk, Duitschland en de Nederlanden , ten einde weten
mannen te bezoeken , en-schapelijk
voerde eene uitgebreide briefwisseling met
de uitstekendste geleerden van zijnen tijd.
In 1645 werd bij benoemd tot professor
in de wiskunde aan het Collége royal de
France te Parijs , waar bij den 14 October 1655 overleed. GASSENDI was godgeleerde , bovennatuurkundige , sterrekundige , natuurkenner en wiskunstenaar ;
groot in eenige dezer wetenschappen en
boven de middelmatigheid in alle. Zijne
werken zijn in zes deelen folio door MONTMORT en SORBIÈRE bijeenverzameld , en
van eene goede levensbeschrijving voorzien , waarnaar wij den onderzoeklievenden lezer verwijzen.
GAVBIL , (AlVTOINE) , een geleerd Jezult , wiens navorschingen onze kennis der
Oostersche letterkunde grootelijks heeft
vermeerderd , werd in 1689 te Gaillac
geboren. In 1723 vertrok hij als zendeling naar China , waar bij zich met onvermoeide vlijt toelegde op het Chineesch en
Mantschou , in welke talen hij zulke groote
vorderingen maakte , dat de voornaamste
Chinesche geleerden hem over duistere en
moeijelijke plaatsen in hunne schrijvers
kwamen raadplegen. Behalve deze letterkundige bezigheden , beoefende GAUBIL met
het beste gevolg de wiskunde en inzonderheid de sterrekunde , zonder de talrijke
pligten zijner geestelijke roeping te ver-

waarloozen. GAUBIL kwam in China juist
na den dood van den beroemden keizer
CITING-TSOO , in Europa beter bekend onder
den naam van RANG -nl , die den Europeanen zeer gunstig was , doch wiens opvolger een' af keer had van de Christen zen
Niettegenstaande deze ongunstige-deling.
omstandigheid , gelukte het GAUBIL de gunst
van dezen monarch te winnen , en werd
benoemd tot directeur van het collegie,
waarin een aantal Mantschou jongelingen
in het Latijn en Russisch werden onder
Ook werd hij gebruikt als tolk-wezn(1).
van het Mantschou in het Latijn , en van
het Latijn in het Mantschou voor de diplomatische correspondentie tusschen Rusland
en China. In weêrwil van zoo vele bezigheden , vond GAUBIL den tijd , in China
onderscheidene belangrijke werken te schrijven , onder anderen eene Geschiedenis der
Chinesche sterre- en tijdrekenkunde , te
vinden in de Observations mathématiques ,
astronomiques , géographiques tirées des anciens livres chinois , ou faites nouvellement
aux Indes ou a la Chine, par les missionaires-Jésuites , recueillies par le Père
SOUCIET , Paris, 1729 , 1 vol. 4to. Deze
verzameling bevat tevens het verhaal van
GAUBIL's reis van Peking naar Canton. Doch
het werk dat de bekwaamheden van GAUBIL
in het helderste licht stelt , is zijne vertaling in het Fransch van den Choo-king,
bevattende de vroegste overleveringen betrekkelijk de geschiedenis van China. Ook
heeft men van GAUBIL eene Geschiedenis
van GENGISKHAN en diens dynastie , welke ,
volgens den Chineschen geleerde ABEL
r.EMUSAT , alleen genoegzaam is , om den
roem van GAUBIL te vestigen. De andere
werken van GAUBIL zijn eene Beschrijving
van Peking en menig ander vertoog over
China en de naburige landen. Hij stierf
in 1759 te Peking , in den ouderdom van
een en zeventig jaren. Voor meerdere
bijzonderheden kan de lezer raadplegen
het 31e deel der Lettres curieuses et édifiantes door de Jezuïten in 't licht gegeven.
GAUBITIS , (HIERONYMUs DAVID) , de
opvolger van BOERHAVE , muntte vooral uit
in de ziektekunde , waarvan zrjne voor
werken blijken dragen. Hij werd-treflijk
den 24 Januarij 1705 te Heidelberg gebo(1) Overeenkomstig het tractaat van 1728 tusschen
Rusland en China , wordt de briefwisseling tusschen
de beide landen in bet Latijn, Russisch en Rantschou gevoerd , en elk geschrift moet in do drie
talen worden opgesteld. Er werd te Peking eens
bijzondere school opgerigt , om aan twintig jeupdigo
Mantschous het Russisch te onderwijzen. Deze jonge
lieden worden vervolgens bij het departement van
buitenlandsche zaken of als ambtenaren aan de greneen geplaatst , waar de kennis der Russische taal
wordt vercisclit.

GAY—GEBELIN.
ren , en opgevoed door zijnen oom JoANNEs
een' beroemd geneesheer te .dmsterdam. Hij studeerde te Ilarderwijk en
vervolgens te Leyden , waar hij het onderwijs genoot van voortreffelijke mannen ,
zoo als OOSTERDIJK , VAN ROIJEN , ALBINUS en
BOERUAVE , die met den schranderen leerling ongemeen was ingenomen. Na Parijs
bezocht te hebben , zette GAUBIUS zich als
geneesheer neder te Deventer , doch werd
weldra , in 1730 , op aanbeveling van
BOERIIAVE , tot lector in de scheikunde te
Leyden benoemd. Vier jaren later werd
hij , als ambtgenoot zijns grooten meesters,
tot professor der genees- en scheikunde
aangesteld. Gelukkig in deze eervolle betrekking , weigerde hij , op uitnoodiging
van ELIZABETH , keizerin van Rusland , naara
Petersburg te vertrekken. De staten onzes
lands benoemden hem tot lijfarts van den
minderjarigen stadhouder WILLEM Y. In
1775 trad GAUBIUS met eere af , en overleed den 28 November 1780. Door zelfonderzoek baande hij zich nieuwe wegen ,
gelijk men best kan zien uit zijne Institutiones pathologiae medicinales, een geheel
nieuw zamenstel van ziektekunde, hetwelk professor HAUN eene goddelijke wel
noemde voor de lijdende menschheid.-da
Ook aan zijn werk de Regimine mends,
quod est mediorum (Over het bestuur der
ziel door de geneesheeren) wordt hooge
lof toegekend.
(VAN KAMPEN , Beknopte Gesch. der Ned.
lett. en wetens.) .
GAY, (JOHN) , een uitmuntend Engelsch
dichter van de achttiende eeuw , werd in
1688 te Barnstaple in Devonshire geboren.
Zijne ouders onbemiddeld zijnde , werd hij
in een' winkel van zijden stoffen besteld ;
doch hij vond weinig behagen in het behandelen der el , en beoefende liever de
dichtkunst en fraaije letteren. In 1711
verscheen zijn eerste dichtstuk the Royal
Sports , opgedragen aan Mr. POPE , die
weldra zijn boezemvriend werd. In 1712
werd hij secretaris van de hertogin van
Monmouth , wier dienst bij in 1714 verliet , om in dezelfde hoedanigheid den afgezant CLARENDON naar Hanover te vergezellen. Dit was zijne inleiding tot het
hofleven. Hij zocht en verwierf de gunst
van den prins van Wallis , doch zoodra
deze den troon besteeg , werd GAY veronachtzaamd. Deze teleurstelling ging hem
zoo zeer ter harte , dat zij tot het verhaasten van zijnen dood grootelijks schijnt
medegewerkt te hebben. Dit was eene
groote zwakheid van de zijde van GAY,
die in zijne talenten het beste troostmiddel had kunnen vinden. Hij stierf den 4
December 1732 , en werd ter aarde be-
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stead in de Westminster -abdij , alwaar een
gedenkteeken , met een liefderijk grafschrift
van POPE , te zijner eere is opgerigt.
GAY schreef onderscheidene blijspelen en
kluchten , waarvan wij alleen een schertsend heldendicht What dye call it behoeven te noemen. Het maakte in 1715
grooten opgang , en kan nog met genoegen gelezen worden. Zijn letterkundige
roem steeg nog honger door zijn' Beggar's
opera , welke in November 1727 ten tooneele werd gevoerd , en gedurende het
speelsaizoen drie en zestig malen vertoond.
Zijne overige drama's zijn lang vergeten.
Zijne sierlijk geschreven fabelen worden
door de jeugd nog op prijs gesteld.
(JoHNsoN's Lives; Biog. Diet.).
GAZA , of GAZIS , (TSEODORUS) , een
geleerde Griek in Italië , werd in het eerste gedeelte der vijftiende eeuw te Thessalonica geboren , en week , gelijk vele
zijner landgenooten , naar Italië, toen de
Turken het Oostersche keizerrijk overweldigden. Hij vond milde beschermers in
zijnen landgenoot den kardinaal BESSARION ,
paus NICOLAAS V en koning ALFONSO van
Napels. GAZA 'Vertaalde in het Latijn ARISTOTELES Geschiedenis der dieren ; de Geschiedenis der planten van THEOPHRASTUS ;
de dsphorismen van FIIPPOCRATES en andere
Grieksche werken. Ook schreef hij eene
Grieksche spraakkunst , welke in 1495 te
Rome in 't licht verscheen , en dikwijls is
herdrukt. Hij was een dergenen die zeer
veel hebben bijgedragen , om de oude letterkunde in Italië te doen herleven. Een
zijner werken aan paus sIXTUS opgedragen
hebbende , ontving hij daarvoor zulk een
gering geschenk , dat hij het , uit verontwaardiging in den Tiber wierp. GAZA
stierf in 1478 te Rome , of, zoo als som migen zeggen , in Calabrië in boogen
ouderdom. Men heeft nog van hem een
boek over den Oorsprong der Turken , en
eene verhandeling over de Grieksche maanden. (De Mensibus Atticis).
(NIEUWENHUIS , Woordenboek van Kunsten
en Wetenschappen).
GEBELIN , (ANTOINE COURT »t),

een beroemd Fransch oudheidkundige , werd
in 1725 te Nismes geboren. Zijn vader ,
een hervormd predikant , zond hem naar
Lausanne , om zich in de godgeleerdheid
te oefenen ; doch de jeugdige GEBELIN bepaalde zich hoofdzakelijk bij de oudheidkunde , waarin bij zich eenen onsterfelijken
naam heeft verworven. D'ALEMBERT ver
zich over zijn voortreffelijk werk-basde
Le Monde primitif analysé et comparé avec
le monde moderne , en kon niet gelooven
dat dit het gewrocht was van een enkel
nmeusch. Onder de andere geschriften van
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men zijne Histoire de la
guerre des Cevennes. Hij overleed den 13
Mei 1784 te Parijs, in den ouderdom van
negen en vijftig jaren.
(Penny Cyclopaedia).
GEDDES , (ALEXANDER ), een Schotsch,
Roomsch-Katholijk godgeleerde , werd in
1737 te Arradowl in de parochie van
Buthven, in het graafschap Ban/`', geboren.
Zijne ouders , die zich in bekrompene omstandigheden bevonden , werden door den
ambachtsheer (Laird) van het dorp in
staat gesteld , om hunnen zoon eene goede
opvoeding te geven. Nadat bij zeven jaren
te Scalan , een Roomsch-Katholijk seminarium , had doorgebragt , kwam bij op het
Schotscb Collegie te Parijs , waar hij zich
vlijtig in de godgeleerdheid oefende , en
de meeste hedendaagsche Europesche talen
meestei. werd. In 1769 werd hij pastoor
te 4uchinhalrig , in bet graafschap Ban fJ',
waar hij tien jaren stond , zorgvuldig in
het waarnemen zijner herderlijke pligten ,
en bemind door zijne gemeente. Reeds
lang bedacht op eene nieuwe bijbelvertaling,
sloeg hij nu daartoe handen aan het werk.
Lord PETRE schonk hem eene jaarwedde
van 200 Pst. , en bezorgde hem al de
werken , die hij voor zijn oogmerk behoefde. Het eerste deel zijner vertaling -ver
onder den titel van The-scheni1792
holy Bible or the books accounted sacred
by the Jews and Christians, faithfully
translated from corrected texts of the originals , with various readings , explanatory
notes and critical remarks. GEDDES was tot
den 118 Psalm gevorderd , toen de dood
hem , den 26 Februarij 'i 802 , in den ouderdom van vijf en zestig jaren , zijnen
arbeid deed staken. Men beschuldigde GEDDES van het gezag van Gods woord te
ondermijnen wijl ' hij onder anderen de
goddelijke zending van MOZEs betwijfelde.
Ten einde dezen ongunstigen indruk bij
het publiek uit te wisschen , schreef hij
Gene verdediging , waarin hij de beschuldiging van ongelgof van zich afweerde.
« Ik belijd volmondig een opregt , alhoewel
« onwaardig leerling van cucisvUS te zijn ;
« Christen is mijn naam , en Kathofijk mijn
« bijnaam — ik zou liever mijn bloed
« storten , dan van deze titels afstand
r doen. » Er is geene reden , om aan de
waarheid dezer verklaring te twijfelen ;
geheel zijn leven bewees , dat bij een onvermoeid navorscher was der waarheid.
Behalve deze bijbelvertaling , gaf GEDDES
nog vele andere werken uit , van welke
de meeste slechts een tijdelijk belang hadden. Een volledige catalogus zijner geschriften , vindt men in Dr. MASON GOOD'S
1)lemoirs of the life and writings of the
GEBELIN noemt

,

,

Rev. ALEXANDER GEDDES , naar welke wij
alzoo verwijzen.
GEDIKE , - (FRIEDRICH) , een Duitsch
opvoed- en letterkundige , werd in 1754
te Boberow , bij Lenzen in Brandenburg,
geboren. De dood zijns vaders , toen hij
slechts negen jaren oud was , dompelde
hem in groote ellende ; men nam hem op
in het gesticht voor weezen te Züllichau.
Dr. STEINBAI(T , directeur der openbare
scholen te dier plaatse , verstrekte hem tot
een' liefderijken leidsman. In 1766 rigtte
STEINHART zelf eene school op , en GEDIKE
ontwikkelde nu talenten, die men nog niet
bij hem had opgemerkt. In 1771 vertrok
hij naar de hoogeschool van Frankfort,
en studeerde aldaar onder TóLLNER. Toen
TóLLNER stierf , werd deze opgevolgd door
STEINBACII , die nu andermaal GEDIKE'S leermeester werd. In 1775 koos SPALDING den
veelbelovenden jongeling tot opvoeder zij
beide zonen , in 1776 werd GEDIKE tot-ner
preceptor van het Fr iedrichwerder-Gymnasium te Berlijn benoemd , en binnen weinige jaren tot rector. Van nu af maakte
hij zich als een der uitstekendste onderwijzers in Duitschland bekend Onvermoeid
in het uitvinden van nieuwe leerwijzen en
verbeteringen , werkte hij weldadig op
leerlingen en opvoeders, en verhief de steeds
kwijnende inrigting tot eenen hoogen bloei.
Hij werd in 1795 directeur van het gymnasium te Berlijn , nadat bij tot doctor in
de godgeleerdheid was bevorderd. Hij overleed den 2 Mei 1803.
De werken van GEDIKE zijn hoofdzakelijk
schoolboeken en opvoedkundige wenken;
doch men heeft ook van hem eene uitgave
van den Philoctetes van SOPHOCLES en eene
bloemlezing uit de zamenspraken van
PLATO , alsmede eenige vertalingen uit
PINDARUS , die met lof worden vermeld.
(NIEuWENIJUIS , Woordenboek van Kunsten
en Wetenschappen).
GEER, (LODEWIJH VAN) , uit een
aanzienlijk Hollandsch geslacht geboren ,
begaf zich, onder de regering van GUSTAAF
ADOLF naar Zweden , en stond dezen grooten vorst krachtdadig bij om Zweden's bloei
en welvaart te bevorderen. Het was VAN
GEER , die in Zweden voortreffelijke kanon gieterijën en wapensmederijën tot stand
hielp brengen. Om dit doel te bereiken,
ontbood hij uit Luik en andere plaatsen
bekwame werklieden , die eene volkplanting
uitmaakten , welker nakomelingen men nog
met belangstelling in bet district Danmora
aantreft. De ondernemingen welke VAN GEER
beproefde , gedeiden tot welzijn van den
staat , en verschaften hem een aanzienlijk
vermogen , hetwelk hij weder aanwendde
om der maatschappij tot heil te verstrek-
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ken. Hij moedigde talentvolle jongelingen te Leipzig den 13 Bocernber 176 9. lY itscli,

aan , stichtte hospitalen en scholen , en land heeft aan GELLERT do grootste ver ontbood AMrios coMriEiUUs naar Zweden , om pligtirg ten opzigte van den verbeterden
het openbaar onderwijs te regelen. Onder smaak in de letterkunde en de verspreiding
de regering van CHRISTINA , rustte hij eene van zedelijke grondbeginselen. Ook bevloot uit , om de kusten te verdedigen en toonde het zich jegens den zedigen vromen
den koophandel te beschermen. De dien- man niet ondankbaar, wordende GELLERT nog
sten door VAN GEER aan Zweden bewezen, steeds als het sieraad en de weldoener van
werden erkend en op prijs geschat. De zijn land en volk genoemd. In de St. Jans
regering plaatste zijne wapens onder die Kerk te Leipzig prijkt een gedenkteeken
van de edelen des lands , en bewees hem te zijner eere , terwijl de boekhandelaar
de vleijendste onderscheiding. De nako- i'1 ENDLER , de uitgever zijner werken , insmelingen van dezen merkwaardigen man gelijks in zijnen tuin een monument ter
zijn in Zweden gebleven. zijner dankbare nagedachtenis heeft opge(Biographie du royaurne des Pays-Bas). rigt. De gezamenlijke werken van GELLERT
GELLERT , (CHRISTIAN FURCHTE- (Särn,ntliche Werke) zijn ook opgenomen
GOTT) , een beroemd Duitsch dichter en in de Karlsruher Deutscher Classiker. GELzedekundig schrijver , zag den 4 Julij 1715 LERT behoort tot de eerwaardige mannen ,
te Haynichen , in Saksen , het eerste le- die den Duitschen smaak veredelden , en de
venslicht. Zijn vader was aldaar predikant Duitsche letterkunde in aanzien bragten.
en had dertien kinderen , weshalve de (GELLERT'S Leben van I. A. CRAMER en
jonge GELLERT reeds op den ouderdom van DUING,.
elf jaren met afschrijven eerai; geld moest GE? GIS KHAN , eigenlijk TEMOUDJYN
verdienen. Hij studeerde te Leipzig in de DJENGUYS -KUHN , eene (lier pesten der nienschgodgeleerdheid , en trad in1738 voor de heid , welke men groote veroveraars noemt,
eerste maal als kanselredenaar op ; doch was de zoon van een' Mongoolsch vorst ,
uit aangeboren beschroomdheid bleef hij PISOUCAY of YESOUCAY , die over dertig of
reeds bij den -aanvang in zijne woorden veertig duizend Tartaarsche familiën resteken. Dit ongelukkig voorval deed hem geerde. Hij werd in 1164 te Blun Vu/duck
besluiten , eene andere loopbaan te kiezen. geboren, en veranderde zijn'oorspronkelijken
Hij belastte zich met de opleiding van naam TE1%IOUDJYN in dien van GENGIS KIJAN ,
jonge lieden , en hield openbare voorle- hetgeen Khan der Khans beteelcent , zoodra
zingen over letter- en zedekunde. In 1751 hij opperheerscller over de Mongolen en
werd hij tot buitengewoon hoogleeraar in Tartaren was geworden. GENGIS KAAN werd
de zedekunde en wijsbegeerte te Leipzig van zijne jeugd af voor den krijg opgebenoemd. Nadat hij door zijne bijdragen voed. Zijn vader stierf toen hij veertien
in twee tijdschriften grooten lof had be- jaren oud was , en de naburige vorsten
baald , gaf hij in 1746 zijne eerste verza- namen deze omstandigheid te baat , omn
nmeling van fabelen uit , alsmede zijn ro- hem van zijne bezittingen te berooven.
man die Schwedische Grd fin. Weldra volgde IIij trok tegen zijne vijanden op , doch was
eene tweede verzameling zijner fabelen en genoodzaakt te wijken , en zocht bescberonderscheidene tooneelstukken. Onder zijne ming bij OU 'Gll , den magtigen Khan der
latere werken verdienen vermelding Leer- Karaïten , die Christen en priester zijnde ,
dichten , Geestelijke oden , liederen en daarom in Europa meer bekend staat onverhandelingen over letter- en zedekunde. der den naam van priester JAN. GENGIS
Zijne gezamenlijke werken verschenen me- KIIAN vertoefde verscheidene jaren aan dit
n igmaal in druk ; de laatste uitgave ver- Hof, en huwde Bene dochter van OUNGU
scheen in 1841 in 6 deden. Van al KIIAN , die hem tot de hoogste waardighezijne geschriften hebben zijne fabelen den den verhief. Eindelijk geraakte hij bij
meesten opgang gemaakt. Geheel Duitsch- zijnen beschermer in wantrouwen , die beland juichte den goedhartik en fabeldichter vel gaf hem in hechtenis te nemen. GEN toe ; de vorst zoowel als de landman las GIS KIIAN ontkwam dit gevaar , en keerde
ze met het grootste genoegen. Een boer naar zijne eigene bezittingen terug , waar
bragt eene karrevracht hout aan den dich- hij de krijgsmagt , welke tegen hem werd
ter als een geschenk voor het genoegen afgezonden , versloeg , en verscheidene Mondat zijne vrouw en kinderen , zoowel als goolsche horden , onderdanen van OUNGH,
hij zelf, in het lezen zijner Fabelen en wist te bewegen zijne zijde te kiezen.
Vertellingen gevonden hadden. Dit werk OUNGH KIIAN trok nu tegen hem op , maar
is in vele talen overgebragt , en ook wij werd zóó geheel verslagen , dat GENGIS
hebben daarvan eene fraaije vertaling. Bij - KAAN zijnel troon besteeg. Hierop overwon
kans geheel zijn leven leed GELLERT veel hij de Naimans , en dwong de voornaamste
aan hypocandrische aandoeningen ; hij stierf Mongoolsclie en Tartaarsche opperhoofden
II.
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zich aan zijn gezag te onderwerpen. Op
deze wijze al de horden , die in do steppen
van Midden-Azië rondzwerven , vereenigd
hebbende , belegde hij Bene groote raadsv ergadering , bestaande uit de Mongoolsche
en Tartaarsche opperhoofden , die hem in
4205 tot Khan der geheele natie uitriepen.
In dezelfde vergadering ontvouwde bij zijn
plan om China en Zuidelijk Azië te veroveren , voorgevende van den hemel den
last ontvangen te hebben , om de geheele
wereld aan zijnen schepter te onderwerpen. Met dit doel ontwierp hij een wetboek , en voerde eene strengere krijgstucht
in bij het leger , hetwelk hij verdeelde in
benden van tien , honderd , duizend en
tien duizend , in de 1%Iongoolsche taal Dehe ,
Sede , Hezare en Toman geheeten. Alvorens hij zijn oogmerk ten uitvoer kon
brengen , was hij genoodzaakt , om zich
tegen die Mongoolsche opperhoofden te
verdedigen , welke weigerden zich aan zijn
gezag te onderwerpen. Binnen vijf jaren
waren allen onderworpen , en nu begon
zijne loopbaan als veroveraar. China werd
in 1210 door de Mongolen gruwelijk verwoest ; doch er kwam tusschen de beide
landen een tijdelijke vrede tot stand , en
GENGIS KHAN huwde 's keizers dochter. Drie
jaren later verbrak GENGIS KHAN den vrede ,
versloeg het Chinesche leger , en bemagtigde Pekin , hetwelk werd uitgeplunderd
en in de asch gelegd ; de brand duurde
eene maand. De Noordelijke provinciën van
China werden van dien tijd af aan bet
Mongoolsche rijk gehecht.
De magtigste vorst van Zuidelijk .dzië
was destijds MOHAMMED KOTHBEDDIN , koning
van Carizine , wiens voorouders eene onafhankelijke monarchie hadden gegrondvest.
Hij regeerde over bijkans al de landen van
Zuidelijk Azië van Syrië tot den Indus.
De kalif van Bagdad , door hem bedreigd,
riep de hulp in van GENGIS KHAN , die niet
op zich liet wachten. Deze verzamelde al
zijne strijdkrachten , en trok niet een leger van 700,000 man naar de Jaxartes.
Bij _ deze rivier ontmoette hij MOHAMMED
niet een leger van 400,000 man , en
schoon de uitkomst van den strijd twijfel
durfde MOHAMMED geenen nieu--achtigws,
wen strijd wagen ; bij trok af naar het
Zuiden , nadat bij al de versterkte plaat
talrijke bezettingen had voorzien.-senva
De verovering van Transoxiana werd in
twee jaren voltooid. Een legerkorps van
30,000 man viel in Khorasan , om MOHAMMED te vervolgen , die ontsnapte naar een
eiland in de Caspische Zee , waar bij kort
daarna stierf.
In 1221 wendde GENGIS KHAN zich OostWaarts , en vermeesterde de stad Balkh,,
,

welker inwoners werden vermoord , als hulp
verleend hebbende aan GELAL-EDDIN , den
zoon van MOHAMMED. Zijne wapenen waren
overal onwederstaanbaar. Zijn rijk strekte
zich weldra uit van de Wolga tot de
Groote Stille Zuidzee , en van Siberië tot
de Perzische Golf; doch zijne veroveringszucht was hiermede nog niet bevredigd.
In 1225 voerde hij zijne zegepralende Mongolen door de woestijn van Gobi tegels
*den koning van Tangut , dien hij versloeg,
en ten onder brags. Nu tastte hij de
Zuidelijke gewesten van China aan , doch
stierf aan de grenzen van dat land , den
2 4 Augustus 1227 , in het vier en zestigste
jaar zijns ouderdoms. Hij werd opgevolgd
door zijnen zoon OCTAL. De Mongoolsche
vorsten hebben altijd beweerd uit het geslacht
van GENGIS KHAN af te stammen ; doch
zijne nakomelingen verloren weldra alle wezenlijke magt , schoon zij ten tijde van
TAMERLAN nog den titel van KHAN behielden.
Het wetboek door GENGIS KIIAN ingevoerd
is in Azië nog bekend onder den naam
van Isa Gengis Khani , ( de wetten van
GENGIS KHAN). Men vindt een belangrijk
verslag over deze wetten in het vijfde
deel van LANGLÈS : Notices et extraits des

manuscrits de la bibliotllèque du roi.
(PETIT DE LA CROIX , Histoire de GENGIIIZCAN le Grand ; DE GUIGNES , Histoire
des Huns , VOL III. ;
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Bibliothèque orientale.
GENLIS , (STÉPHANIE FÉLICITÉ DU.CREST DE ST. AUBIN , Gravin DE),

eene begaafde letterkundige vrouw , werd
den 25 Januarij 1746 op het kasteel
Champeeri , bij Autun , uit een eerwaardig
doch min gegoed geslacht geboren. Zij
muntte vroegtijdig uit in het harpspel ,
waardoor zij toegang kreeg tot de voor
kringen , zoodat zij-namstegzlchp
spoedig niet de fijne manieren en de taal der
hoogere zamenleving gemeenzaam werd.
Hare eerste geschriften , uitmuntende door
eenen vloeijenden , gemakkelijken , sierlijken stijl , trokken zoo zeer de aandacht
van den graaf DE GENLIS , dat deze baar
zijne hand aanbood , welke door haar geenszins werd versmaad. Weldra werd zij
gouvernante van de kinderen van den hertog van Orléans, den beruchten ÉGALITL ;
een harer kweekelingen was LODEWIJK PIIILIPPUS, de verdreven koning van Frankrijk.
« Zij beleefde het dat de vader het schavot
« en de zoon den troon beklom. »
Gedurende hare opvoedkundige loopbaan , schreef Mevr. DE GENLIS ten gebruike harer kweekelingen Les veilltes dit

chateau ; Les Anrpales de la Vertu ; Le
Théátre de l'Education; Adèle et Theodore,
dec. , welke later in 't licht verschenen.

GJ1NOVE I--vE OVEVA.

Toen de Fransche omwenteling uitbrak,
welke zij aanvankelijk niet vijandig was,
verliet zij in 1791 Frankrijk , bezocht Engeland , België , Zwitserland en eindelijk
hamburg , waar zij een staatkundig werkje
uitgaf onder den titel van Les chevaliers
du cygne , hetwelk haren roem als schrijfster niet vergrootte. Later beproefde zij
haar eigen gedrag te regtvaardigen in een
vlugschrift getiteld Précis de la conduite
de madame DE GENLIS. Onder het consulschap van BONAPARTE , keerde zij naar
Frankrijk terug ; zij bekwam van hem vrije
woning en eerre jaarwedde van 6000
Franken , waarvoor zij alle maanden slechts
'éénen brief over letterkundige onderwerpen
had te schrijven. Na hare terugkomst in
Parijs schreef zij De l'influence des femmes
sur la littérature, waarin zij op de aan
voorname geleerden ant--valen ig
woordde. De pen van Mevrouw DE GENLIS
scheen onuitputtelijk. Na de herstelling
van het koningschap schreef zij ter ver
monarchie en de godsdienst-deignva
Les diners dit baron d'Holbach , een grootendeels geschiedkundig werk , waarin zij
de zwakheid en kuiperijën van de zooenaamde wijsgeeren der achttiende eeuw
ten toon stelt. Dit geschrift maakte veel
gerucht , en joeg de vrijzinnige partij in
Frankrijk tegen haar in het harnas. Ook
schreef zij Dictionnaire critique et raisonnée des étiquettes de la cour. Toen zij
ruim tachtig jaren telde schreef zij hare
11Térnoires. Zij beleefde de Julij-omwenteling van 1830 , en stierf den 31 December
daaropvolgende , in den ouderdom van vier
en tachtig jaren. Behalve de bovengenoemde werken , schreef Mevr. DE GENLIS
onderscheidene novellen waarvan La duchesse de la Vallière , Les Battueeas et
Zuma , ou la découverte du quinquina de
beste zijn. De gezamenlijke werken dezer
merkwaardige veelschrijfster beslaan 84
boekdeelen , 12mo.
(LA HARPE , Cours de littérature).
GENOVESI , (ANTONIO) , een uitstekend
Italiaansch bovennatuurkundige en wijs=
geer , in 1712 te Salerno , in het koningrijk Napels, geboren , werd in 1736 tot
priester geordend , en weldra benoemd tot
professor in de welsprekendheid aan het
geestelijk seminarium van Salerno. Ver
ging hij naar napels, waar hij ,-volgens
in 1741 door den invloed van Monsignor
GALIANI , aartsbisschop van Taranto , voorlezingen hield over de bovennatuurkunde.
In 1754 stichtte BAILTHOLOMEO INTIERI
een vermogend Florentijnsch handelaar te
Napels , eenen leerstoel voor den handel
en de werktuigkunde , en onder goedkeu
werd GENOVESI benoemd-ringdesko
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om dien te vervullen. Dit was do eerste
leerstoel voor de staatsbuishoudkunde in
Europa. Gedurende hij dit hoogleeraarambt bekleedde , schreef hij zijne Lezioni
di eomrnercio , o di economia civile , 2
deden 8vo. Dit werk is vol gezonde
grondbeginselen , die in zijnen tijd te Napels geheel nieuw waren , schoon hij in
sommige gevallen nog de school van COLBERT aankleefde. Zijne voorlezingen maakten op de Napolitanen eenen grooten indruk , die nu hunne aandacht begonnen
te vestigen op vraagstukken betreffende dent
handel , de fabrijken en den landbouw.
Toen de Jezuïten in 1767 uit het rijk
werden verdreven , raadpleegde de minister
TANUCCI met het beste gevolg GENOVESI over
een nieuw plan , om de scholen en collegiën des rijks in eenen beteren toestand
te brengen. GENOVESI , schoon zijne gezondheid veel te wenschen overliet , ging,
bijkans tot aan zijnen dood , voort met
zijne voorlezingen en het schrijven van
belangrijke werken. Hij stierf in September
1769. Men kan den geest van GENOVESI
uit de volgende regelen , welke hij in 1765
aan zijnen vriend ANGELO PANEST schreef,
best leeren kennen. « ik word nu oud
« en heb van de wereld niets meer te
hopen of te verwachten ; doch het is
« mijn wensch , om mijne landgenooten
« een weinig meer verlicht te verlaten dan
« ik hen gevonden heb , en alzoo een wei« fig meer geneigd tot de deugd , de
« oenige ware bron van het goede. Het
« heeft weinig waarde om over de rege« ring , de kunsten of den koophandel na
« te denken , zoo niet de zeden eener
« natie tevens worden verbeterd. Zoo lang
« de menschen er hun voordeel in zullen
« zien , om schelmen te zijn , hebben wij
« van onze stelselmatige planners weinig
« goeds te hopen. »
(UGONI , Letteratura Italiana).
GENOVEVA VAN BRABAND , de heldin
van een aandoenlijk volksverhaal. Vele
schrijvers maken van haar gewag , onder
anderen de BOLLANDISTEN , in het eerste deel
van de maand April. GENOVEVA was de
dochter van eenen hertog van Braband ,
die haar omtrent liet jaar 700 uithuwelijkte aan den paltsgraaf SIEGFRIED VAN
SIMMERN. De paltsgraaf was , kort na zijn
huwelijk , genoodzaakt met liet leger van
KAREL MARTEL , tegen de Sarracenen op te
trekken. GENOVEVA werd door den paltsgraaf toevertrouwd aan zijnen slotvoogd
GOLO. Deze snoodaard de kuische GENOVEVA
niet kunnende verleiden , beschuldigde haar
bij zijnen meester van overspel , hem berigtende , dat zij de vrucht daarvan ter
wereld had gebragt. SIEGFRIED schreef aan
or
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om de moeder en tiet kind te ver
gaf do beide-drinke.Dsoltvgd
slagtof%rs over aan bedienden , die , in
een naburig bosch gekomen , aan een
meer waarin zij verdronken moest worden ,
haar uit medelijden in deze eenzame wildernis aan bet lot prijs gaven. Tot hiertoe
is er in het verhaal niets onwaarschijnlijks ,
maar het vervolg wordt fabelachtig. Inderdaad hoe zal men het gelooven dat eene
hulpelooze moeder en haar kind leefden
van wilde kruiden en de melk eener
hinde , die genegenheid voor haar opvatte.
Hoe kon zij gedurende zes winters zonder
vuur , zonder kleedgren in eene grot doorbrengen ? Volgens de schrijvers die wij
hier volgen , werd GENOVEVA met haar kind
den 6 October 732 in het bosch achtergelaten en niet vóór den 6 Januarij 737
door SIEGFRIED zelven terug gevonden , toen
deze met zijne jagtgezellen door eene hinde
naar de grot van GENOVEVA werd gelokt.
Op het gerucht der jagers trachtte GENOVEVA zich met haar zoontje te verbergen.
FREIIER , een Latijnsch historieschrijver,
drukt zich hierover in zijne Geschiedenis
van de kapel van Frauenkirchcn dus uit :
« De paltsgraaf nadert zijne gemalin, die
« hij niet herkende. — Zijt gij een aan
CHRISTUS , riep hij haar toe?-«bidervan
— GENOVEVA antwoordde hem : Ik ben
4 eene vrouw en Christen , genadige heer!
« en mijne gansche naaktheid dwingt mij,
« om mij voor uwe tegenwoordigheid te
« verbergen. Leen mij uwen mantel , in« dien gij begeert dat ik voor u verschijne.
« De paltsgraaf wierp haar zijnen mantel
« toe , en riep vol verwondering uit : Hoe ,
« ongelukkige ! gij hebt in deze spelonk
« kleeding noch voedsel ? — Mijne kleede« ren , antwoordde zij , zijn geheel versleten , en ik heb tot voedsel niets dan
« de kruiden dezer wildernis. Meer dan
« vijf jaren ben ik hier met dit kind , het« welk mijn zoon is , zijn vader
ader .... .
« God weet dat uit mijnen mond nimmer
logentaal is gekomen , en ik , genadige
« heer ! ik - ben die ongelukkige CENOVEVA
die, jong en met glans omgeven , het
paleis der hertogen van Braband verliet ,
« om den paltsgraaf van dit oord te huwen. »
De officieren uit het gevolg van den
vorst en eenige oude bedienden der prinses , herkenden haar gemakkelijk aan een
likteeken aan baar voorhoofd , alsmede aan
den trouwring , welken zij zorgvuldig had
bewaard.
De paltsgraaf getroffen door deze wonderdadige bewaring , omhelsde met vervoering vrouw en kind , en beval dat men
hen op eene draagbaar naar het kasteel
zoude voeren. SIEGFRIED liet den trouwe-

GOLO ,

.........

:

loozen GOLO door vier wilde ossen van een
scheuren , en eene kapel bouwen ter plaatse
waar hij zijne gemalin had terug gevonden.
Van deze kapel , Frauenkirchen geheeten ,
ziet men nog overblijfselen (1). Dit volksverhaal heeft de stof geleverd tot onder
treurspelen , drama's , romans-scheidn
en volksliederen , die meer belangstelling
inboezemen , dan zij waarschijnlijkheid bevatten.
(Histoire de GENEVIÈVE DE BRABAND , par
le Jésuite CÉRISIERS , Paris 1647).
GENSERIK , koning der Wandalen,
werd in 406 te Sevilië geboren ; hij was
de bastaardbroeder van GONDERIK , dien hij
in 429 opvolgde. In hetzelfde jaar verliet
hij Spanje , hetwelk gedeeltelijk door de
Wandalen was veroverd , en stak over naar
Afrika op uitnoodiging van BONIFACIUS ,
landvoogd aldaar , die , op aanstoken zijns
mededingers AËTIUS , bij keizer VALENTINIANUS
III , in ongunst was gevallen. BoNIFACILS ,
zich met den keizer bevredigd hebbende ,
trachtte GENSERIK te bewegen , om naar
Spanje terug te keeren ; doch bet was te
laat. Hij werd door GENSERIK verslagen en
genoodzaakt zich in Hippo Regius te bergen , waar hij bleef , tot dat hij eene
nieuwe krijgsmagt had verzameld. Een'
tweeden veldslag verloren hebbende , liet
hij Afrika aan de Barbaren over , en stevende naar Italië. Er kwam nu een vredesverdrag tusschen GENSERIK en den keizer
tot stand , waarbij geheel Afrika , ten
Westen van Carthago , aan de Wandalen
werd afgestaan. Dit bleef echter niet lang
in stand , en de stad Carthago werd in
439 door de Wandalen bij verrassing bemagtigd. Nu was GENSERIK bedacht tot het
scheppen eener zeemagt. Een groot aantal
schepen gebouwd hebbende , verwoestten
zijne vloten de kusten van Sicilië en Italië. ' Te hulp geroepen door de keizerin
EUDOXIA , wiens gemaal door den tiran
MAXIMUS was vermoord , voer hij den Tiber
op , en bemagtigde in 455 , bijkans zonder
slag of stoot , het trotsche Rome , hetwelk
hij gedurende veertien dagen door zijne
woeste krijgsbenden liet uitplunderen. De
buit was ontzaggelijk. De keizerin EUDOXIA
,

(1) M. Missoa , schrijver van de Statisque du départeinent du Rhin et de la Moselle spreekt van deze
plaatsen alsof hij ze gezien heeft : « Het meer ,
zegt hij , tt waar de snoode slotvoogd beval GsirovavA
tt in te werpen , is in de nabijheid ; de streek draagt
u den naam van Petentz (Paltsgrafelijk) ; men her(C kent nog do overblijfselen van een oud paleis;
tc doch de plaats waar men de kapel ziet is geen
tc uitgestrekt bosh meer , maar eene welbebouwde
u en vruchtbare streek. De kapel ligt op eene hoogte:
tc zij is gedurende den oorlog bijkans geheel verwoest.
tt op het ontwijde altaar ziet men nog do gesch.ieu denis van GEIOVEVA ruw gebeeldhouwd ; de graftt steden van G »»OVEVA en SIEGFRIED Zijn ,opgedolven

tc geworden.))

GEOFFRIN-GERMANICUS.
en hare dochter PLACIDIA , werden met de
bloem der jeugd in slavernij weggevoerd.
In 460 versloeg hij de vloot welke keizer
MAJORIANUS had te zamen gebragt , om eene
landing op de Afrikaansche kust te beproeven. Hoe meer CENSERIK'S magt toenam,
hoe verder zijne verwoestingen zich uitstrekten ; hij werd inderdaad de schrik van
het Westen en het Oosten. Het eiland
Sardinië bezweek , en Spanje , Italië , Sicilië , Griekenland , Egypte en Klein-Azië
werden jaarlijks door Wandaalsche vrijbuiters
uitgeplunderd. LEO, keizer van Konstantinopel, besloot eindelijk , tot eene nadrukkelijke poging ter herovering van Afrika.
Er werd een groot leger op de been gebragt , en het opperbevel toevertrouwd aan
BASILICUS . Deze landde bij Bona , en zegevierde in de eerste ontmoeting over GEN SERIK's krijgsmagt ; doch zag zich eindelijk
genoodzaakt , Afrika weder te verlaten.
nu meester van de zee tot
aan zijnen dood , die in 477 voorviel. Hij
werd opgevolgd door zijnen zoon HUNNERIK .
GENSERIK behoorde tot de secte der Arianen , en was een wreed vervolger der
Katholijken.
GIBBON'S
(PRocoPius , De bell. Vandal
GENSERIK bleef

;

Decline and fall of the Roman empire) .
GEOFFRIN , (MARIE THÉRÈSE), eene

Frausche vrouw van groote begaafdheid en
de fijnste beschaving , was de dochter van
zekeren RODET , kamerdienaar van de danfine. Zij werd den 2 Junij 1699 te Parijs
geboren , en huwde op vijftienjarigen ouderdom den fabrikant GEOFFRIN , die haar ,
bij •zijnen vroegtijdigen dood , een aanzienlijk
vermogen naliet. Haar huis was de ver
alle mannen , die in kunst-zamelptsvn
en wetenschap uitblonken. Haar omgang
en hare gesprekken betooverden , als ware
het , den stugsten wijsgeer. Toen zij op
zekeren avond BERNARDIN DE SAINT PIERRE,
die vertrekken wilde , zeide : Vous avez
-

été charmant aujourd' hui , antwoordde hij:
Je ne suis qu'un instrument dont vous avez
Bien joué. Onder de vele vreemden , die
te Parijs haar huis bezochten was ook
PONIATOWSKI , de namalige koning van Polen , die haar den grootsten eerbied toedroeg. Zijne verheffing als koning maakte
hij haar bekend met de woorden : Maman ,
voice Pils est roi. Zij stierf in 1777 , door
velen betreurd. Men heeft van haar Bene
verhandeling Sur la Conversation en Bene
verzameling van brieven.
(Eloges de madame GEOFFRIN).
GERBERT , (M4ARTIN) ,

abt

van St.

Blaise , bij Freiburg , een geleerd schrijver
over de muzijk , werd in 172 te Horb
sur-le-Necker geboren. Van zijne jeugd af
aan de kerknluzijk verbonden , i eoefende

M

hij haar vlijtig , en besloten hebbende
om van dezen zoo hoogst gewigtigen tak
der kunst eene geschiedenis te schrijven ,
doorreisde hij drie jaren Frankrijk , Italië
en Duitschland , ten einde bouwstoffen voor
dit werk te verzamelen. Het verscheen in
4774 in twee kwarto deelen , getiteld De
Cantu et musica sacra , à prima ecclesioe
usque ad prcesens tempus. Hij verdeelt
zijne geschiedenis in drie deelen. Het eerste eindigt niet het pontificaat van ST.
GREGORIUS ; het tweede loopt tot de vijf
eeuw , en het derde bereikt nage--tiend
noeg het jaar waarin dit werk verscheen.
Schoon de doorluchtige abt zijne aandacht
liet meest vestigde op de muzijk der Katholijke kerk , (de mis) , verzuimt bij echter die der Protestantsche kerk niet. GER BERT gaf in f784 een ander werk in 't
licht, niet minder belangrijk dan het vorige,
onder den titel van Scriptores ecclesiastici de
musica sacra potissimum , dec. , eene verzameling van meer dan veertig schrijvers ,
die , sedert de derde eeuw tot op de uitvinding der drukkunst, over liet kerkgezang
hebben geschreven. Dit werk is hoogst
zeldzaam , doch FORKEL heeft daarvan in
zijne Geschichte der Musik Bene nuttige ontleding gegeven . GERBERT stierf in l'19'2.
(SCLILICHTEGROLL , Necrblogy , II deel).
GERMANICUS , (TIBERIUS DRUSUS

CJEsAR) , de oudste zoon van DRUSUS NERO
GERMANIGUS en ANTONIA de jongere , neef
van TIBERIUS en broeder van CLAUDIUS , naderhand keizer , werd ál4 jaren v. c.
geboren. Toen AUGUSTUS stierf stond GEItMANICUS aan het hoofd van liet Romeinsche
leger in Germanië. Zijne legioenen drongen
er op aan , om hem ten troon te verhef
fen ; doch met levensgevaar verijdelde hij
dit oogmerk. Moeijelijk viel liet hein eels
tweede oproer te stillen , hetwelk uitbrak
op de aankomst van eenige legaten van
den senaat , die GERMANICUS zijne bevordering tot den rang van proconsul overbragten. De soldaten vermoedende , dat zij
gekomen waren om hen te straffen , werd
de legerplaats andermaal een tooneel van

de grootste verwarring. GER MANICUS beval
zijne gemalin AGRIPPINA , on? met haren
zoon cAJus CALIGULA , vergezeld van de
vrouwen en kinderen van andere krijgsbevelhebbers , de legerplaats , als een onveilig
verblijf , te verlaten. Dit gezigt sloeg de
soldaten zoodanig ter neder , dat zij hem
smeekten , dit bevel in te trekken , de
schuldigen te straffen , en hen tegen den
vijand aan te voeren. Zij zelven vielen op
de aanstokers van den opstand aan , zon
daartoe liet bevel van hul opperhoofd-der
al te ww aeliten , en oefenden eene gestrenge
vvI aak. twEAI.rANl t^.^ vain rlcze e^teldlleid
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GERSON.

met het opschrift : « Het leger van TIBERIU5
e CAESAR , de volken tusschen den Rijn en

dat hij het slagtoffer was van bet verraad
van PISo en PLANCINA , zoodat men het er
voor houdt , dat hij ten gevolge van vergiftiging is gestorven. Zijne gemalin AGRIP ,PENA , keerde met hare kinderen en de
lijkasch van haren doorluchtigen echtgenoot
naar Rome terug. GERMANICUS werd alge
diep betreurd. Even als op zijn'-men
vader Drusus , vestigden de Romeinen op
hem de hoop eener blijde toekomst. Ilij
stierf in bet negentiende jaar na CHRISTUS ,
in den ouderdom van vier en dertig jaren.
Zijne redevoeringen zijn verloren , en van
zijne poëtische werken bezitten wij , behalve
een puntdicht , eene bearbeiding der Phaenomena van ARATUS , en brokstukken van
een dergelijk Grieksch gedicht Diosemeia
of Prognostica , door GROTIUS in 1600 te
Leyden uitgegeven.
(TACITUS, Jaarboeken , I. II. ; DIO CABBIE'S,

a de Elbe ten onder gebragt hebbende,
a wijdt dit gedenkteeken aan MARS , JUPITER
« en AUGUSTUS . I Na deze zegepraal , zond
hij een gedeelte zijner keurbenden over
land naar hare winterkwartieren aan den
Ran , en met het overige scheepte hij zich
op den Eems in , om over zee terug te
keeren ; doch door eenen verschrikkelijken
storm overvallen , werden zijne schepen
verstrooid of verzwolgen , en hij zelf bereikte ter naauwernood de kust der Cauchen. Inmiddels schreef TIBERIUS hem her-

kanselier van de universiteit van Parijs , bijgenaamd de Allerchristelijkste Doctor , werd
in 1363 geboren te Gerson , een dorp in
het bisdom Rheims , welks naam hij aannam. Hij verscheen in de kerkvergadering
van Constantz als afgezant van KAREL IV,
koning van Frankrijk , en als vertegenwoordiger van de Fransche kerk en de universiteit van Parijs. Hij oefende in deze
vergadering Benen grooten invloed uit. In

der gemoederen gebruik makende , stak
den Rijn over , tastte de Marezaten , Bructeren en andere Germaanscbe stammen
aan , en roeide hen grootendeels uit. In
het volgende jaar zijn voordeel doende met
eenen twist tusschen ARMINIUS , den overwinnaar van VARUS , en SEGESTES , een

ander Germaansch opperhoofd , viel bij op
ARMINIUS aan , en drong door tot de plek
waar de keurbenden van VARUS waren in
stukken gehouwQn. De beenderen der Romeinsche krijgslieden , die nog op den
grond verspreid lagen , werden bijeenverzameld , en door hunne landgenooten ter
aarde besteld. Er vielen nog twee hardnekkige veldslagen voor ; ARMINIUS vocht
dapper , doch werd verslagen . GERMANICUS
stichtte aan den Wezer een gedenkteeken

haaldelijk , dat hij in Germanië genoeg
roem behaald hebbende naar Rome moest
terugkeeren , om de zegepraal te genieten ,
welke hij zoo ruimschoots had verdiend.
GERMANICUS vroeg nog één jaar ten, einde
de onderwerping van Germanië geheel te
voltooijen ; doch TIBERIUS, naijverig op zijnen
roem en de liefde welke de soldaten hem
toedroegen , beval, dat bij naar Rome zou
terugkeeren . GERMANICUS toog dus naar
Rome , waar hij eenen zegepralenden optogt
hield. Het jaar daarna , werd hij ten
tweeden male , met TIBEIUU S zelven , tot
consul verheven , en naar het Oosten gezonden , waar ernstige oproeren waren
uitgebarsten. TIBERuus zorgde intusschen ,
dat cN^EUS Piso , landvoogd van Syrië , een
heftig heerst;hzuchtig man , hem heimelijk
alle mogelijke hinderpalen in den weg
leide , waarin hij treffelijk werd bijgestaan
door zijne sluwe gemalin PLANCINA. De
rondborstigheid en liet open karakter van
GERMANICUS waren tegen zoo vele kuiperijën
niet bestand . Nadat GERMANICUS met ARTA BANUS , koning der Pariben , vrede had
gesloten , en de oproeren in het Oosten
gedempt , werd hij te Epidaphne, bij Antiochië door eene slepende ziekte aangetast ;
hij verheelde liet geenszins aan zijne ge-

malili en cie vrienden die leem omringden ,

lib. 57 ; STUART , Rom. Gesch.).
GERSON, (JEAN CIIARLIER DE) ,

al zijne redevoeringen en zijne geschriften
beweerde hij , dat de kerk het regt heeft
hervormingen te maken , niet alleen ten
opzigte harer leden , maar zelfs van haar
opperhoofd : dat zij het regt heeft ver-

gaderingen bijeen te roepen zonder toestemming van den paus wanneer hij mogt
weigeren haar te geven. GERsoN redetwistte
op het concilie van Constantz met Buss,
tegen wien hij zich heftig verklaarde.

Schoon hij hierdoor geenszins zijnen roem
vergrootte , was hij echter in vele opzigten
boven de bijgeloovigheden van zijnen tijd
verheven. Hij veroordeelde in zijne ver
Contra seetam flagellatorum , de-handelig
zelfkastijding waarin vele geestdrijvers hun
heil zochten. In zijn werk getiteld De
probatione spirituum , stelde hij de regels
vast waardoor men valsche van waarachtige openbaringen kan onderscheiden. Hij
was er verre af de openbaringen van ST.
BRIGETTA als echt te erkennen , hetgeen
bij sommigen groote ergernis veroorzaakte.
De openbaringen van ST BRIGETTA , eene
Zweedsche non i geb. 1302 , gest. 1373)
maakten veel gerucht. Het concilie van
Bazel benoemde den vermaarden kardinaal
.

TORGUEMADA Of TURRECR1MATA ,

om ze te

on-

derzoeken , en in weerwil van GERSON 's
gevoelen , ried hij liet concilie al deze

GESNER--GESSNER.

23

openbaringen als echt te erkennen. Dit vrees van besmetting of dood werden aan
geschiedde , en nu werden al deze guicbe- het wankelen gebragt. Deze voortreffelijke
larijën tot stichting der geloovigen in 't vrouw overleefde hem nog eenige jaren.
licht gegeven. Er bestaan, van dit werk De kruidkunde heeft als wetenschap aan
drie Franscbe vertalingen , de eerste ver- GESNER de grootste verpligting. Onder
scheen te Lyon , in 1530 , onder den titel zijne werken onderscheidt men zijne Hisvan Prophétie merveilleuse de Mme ST. torice animalium , welke vijf folio deelen
beslaan. De Historia plantarum van VALEBRIGETTE , jusqu'à présent trouvée véritable.
GEIISON vertoefde verscheidene jaren in
RIUS CORDUS , die in 1544 te Borne in den
Duitschland , en schreef zijn werk De con- ouderdom van negen en twintig jaren oversolatione theologise naar het voorbeeld van leed , werd door GESNER uitgegeven en opgehet beroemde werk van BOËTHIUS, De con- luisterd met 1500 figuren , door hem zelven
solatione philosophise. Het is geschreven in geteekend en gekleurd. Ten slotte van
rijns en onrijm , en dikwerf herdrukt. Te de levensschets van dezen beminnelijker)
onregt echter wordt GERSON door sommigen geleerde is het misschien niet onbelangrijk
voor den schrijver gehouden van het be- aan te merken , dat hij , volgens MALLER ,
roemde werkje De navolging van JEZUS de eerste bijziende persoon is geweest,
CHRISTUS , welke eer aan onzen landgenoot
die dit gebrek van het oog met bolgesleTHOMAS á KEMPIS toekomt. GERSON overleed
pene glazen wist te verhelpen.
(HANHART , Biographic GESNER'S ; HALLER ,
in 1429 , in den ouderdom van zes en
zestig jaren , in een klooster der Celestijner
Bibliotheca Botanica ; Theatrum Bota.
:monniken te Lyon , waarvan zijn broeder
nicum , Basel 1744).
prioor was.
GESSNER , (SALOMON j , een bekend
(Biographie Universelle ; Eistory of the dichter , prozaschrijver , schilder en gracouncil of Constance by L'ENFANT ; veur , die de Zwitsersche VIRGILIUS genoemd
is , werd den 1 April 1750 te Zurich geL'ECUY , Essai sur la vie de JEAv
boren. Schoon hij tot eene letterkundige
GERSON).
GESNER , (KONRAD YON) , een uitste- familie behoorde , was hij in zijne jeugd
kend Zwitsersch kruidkundige , die een schijnbaar zoo dom dat BODMER , zijn opschitterend voorbeeld was van de waarheid voeder , verklaarde dat hij het nooit ver
der opmerking , dat degenen die het meest
zou brengen dan het lezen en schrijven.-der
te doen hebben en lust in den arbeid Een' ander onderwijzer echter gelukte bet,
betoonen , den meesten tijd vinden. Zurich de verholen vonken van zijn genie aan te
was zijne geboorteplaats , waar hij den 26 blazen. Aan de poëzij werden zijne eerste
Maart 1516 het eerste levenslicht aan offers gebragt ; doch zijn vader , een boek
weinig niet deze broode--verkop,had
Zijn vader schijnt een leer--schouwde.
looijer geweest te zijn , en de naam zijner looze kunst op , en zond hem naar Berlijn ,
moeder was FRICCIUS Of FIUCK. Zijn moe- om den boekhandel te leeren. GESSNER
derlijke oom , JOHANN Fn1CC1US , zorgde aan weldra van zijnen nieuwen meester af keerig
voor zijne opvoeding ; doch deze-vankelij geworden , verliet hem , huurde eens neliefderijke bloedverwant ontviel hem , en derige kamer , en begon verzen te maken ,
zijn vader sneuvelde in den slag van Zug te teekenen en te schilderen. Na eenigen
(1531) , toen hij nog slechts vijftien jaren tijd hield hij op met schilderen , doch
oud was. Door onvermoeide vlijt en vol- kweekte zijne letterkundige talenten verder
harding , verwierf hij zich de uitgebreidste aan , hierin de raadgevingen van LESSING ,
kundigheden en eenen beroemden naam. GLEIM en RAMLER volgende. Eindelijk de
Gedurende vier en twintig jaren was hij gunst zijns vaders herwonnen hebbende,
te Zurich professor in de wijsbegeerte en keerde hij naar Zurich terug. Zijn eerste
practiserend geneesheer tot dat de pest dichtstuk die Nacht had weinig opgang;
hem in 1565 in den ouderdom van negen doch zijn herdersdicht Daphnis werd luide
en veertig jaren aan de maatschappij ont- toegejuicht , en zijn roem gevestigd door
rukte. Toen de pestbuil zich met de slecht- zijnen Tod Abel's , eene soort van idyllisch
ste kenteekenen vertoonde , wist hij dat heldendicht in proza , hetwelk in bijkans
hij sterven moest. Hij verlangde dat men alle Europesche talen is overgebragt , doch
hem naar zijn kabinet van natuurlijke echter niet onder zijne schoonste voorthistorie zoude brengen ; omringd van al brengselen kan gerekend worden. Hij
de voorwerpen welke hij had verzameld volgde zijn vader als boekveikooper op ,
en beoefend ,. blies hij den 13 December doch liet de zaken geheel over aan zijne
'1565 met de kalmte van een' waar Chris- schrandere liefderijke echtgenoot , die hells
ten-wijsgeer den laatsten adem uit , in de van alle zorg onthief , zoodat hij geheel
armen eener liefderijke echtgenoote , wier voor zijnen letterarbeid en de schoone
huwelijkstrouw en godsvrucht dooi gecue kunsten kon leven. GEssNEc werd door
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GETA—GIAXIBELLI.

eigen oefening een verdienstelijk landschapschieder en graveur. hij stierf den 2
Maart 1787 te Zurich aan eene beroerte.
Zijne medeburgers rigtten , te zijner nagedachtenis , een gedenkteeken met zijn
borstbeeld op , aan de zamenvloeijing van
de Linth en Limmat , een verrukkelijk
plekje gronds. Zijne Briefe fiber die Landscha/tsmalerei verdienen gelezen te worden.
GESSNER graveerde onderscheidene zijner
eigene land.chappen, welke bij kunstkenners
in hooge achting staan.
(IIoTTINGER , Biographic GESSNER'S ; coNDORCET , La vie de GESSNER).
GETA , (ANTONIUS) , de jongste zoon
van keizer SEPTIMUS SEVERUS , werd in 190
na cusisius geboren , en in 208 , niet
zijnen broeder CARACALLA , ambtgenoot zijns
vaders. Zoo wreed als zijn vader en broeder waren , zoo zachtaardig en vriendelijk
was GETA. Daar hij CARACALLA menigmaal
over zijne wreedheid bei ispte , vatte deze
Benen doodelijken haat tegen hem op.
Toen SEVERUS in 211 te Eboracum (York)
overleed , benoemde bij CARACALLA en GETA
tot zijne gezamenlijke opvolgers in het
rijk. De krijgslieden , gehecht aan GETA,
wederstonden al de kuiperijën van CARA CALLA , om hem alleen tot keizer uit te
roepen. Na eenen kortstondigen en vruchteloozen veldtogt tegen de Caledoniërs (in
.Schotland) , keerden de beide broeders ,
niet hunne moeder JULIA , naar Rome terug.
Ziet keizerlijk paleis werd verdeeld tusschen
tie beide broeders , die er over dachten
om ook het rijk onderling te deden. GETA,
4p rust en vrede gesteld , wilde zich ver
Egypte en Azië , en zich te-genomt
14lexandr•ié of te dntiochië vestigen ; doch
de keizerin JULIA kantte zich hier tegen ,
zeggende , met tranen in de oogen : « Het
is mij onmogelijk, om mij van een' mij -

nar zonen te scheiden ! w Toen CARACALLA
een en andermaal te vergeefs getracht had
zijnen broeder GETA te vermoorden , veinsde
hij , zich met hem te villen verzoenen , en
noodigde hem tot eene bijeenkomst uit in
de vertrekken van JULIA. De argelooze
CETA ging derwaarts, en werd door eenige omgekochte honderdmannen vermoord. Zijne
moeder JULIA poogde hem te beschermen,
doch uien vermoordde hem in hare armen ;
zij werd met het bloed haars zoons bespat
en in do hand gewond. Dit had plaats in
liet jaar 212. Na den moord van GETA
vervolgde CARACALLA al degenen die zijnen
dood betreurden , doch werd , vijf jaren
later , op zij:ie beurt vermoord.
(liEso:BIANUS IV boek ; 010 , LXXVII
boel, ; SPARTIANUS , in historria Au:

G lluiU 1t! (L€ ns Nzo) , C€n

beroemd

Italiaanscll beeldhouwer , werd in 1378 te
Florence geboren. Ilij ontving het eerste

onderrigt in het teekenen van zijnen stiefvader BARTOLUCCIO , een ornament- schilder
(ore ficeria) . De bronzen deuren van de
doopkapel der St. Jans-kerk van Florence
behooren tot GUISERTI's uitstekendste voort
Deze deuren , bestaande uit-brengsl.
twintig paneelen , zijn versierd met onderscheidene tafereelen uit den bijbel in
half verheven beeldwerk. MICHEL ANGELO ,
dit kunstgewrocht beschouwende , riep in
verrukking uit : « Zij zijn waardig om de
« poorten van het Paradijs te zijn ! » Onder zijne andere werken mogen genoemd
worden de bronzen standbeelen van JoHANNES den Dooper , den evangelist MATTHEUS
en ST. STEPHANUS , in de kerk van Or San
Michele in dezelfde stad. Men weet den
juisten tijd zijns overlijdens niet ; doch
men onderstelt , dat dit in de maand November 1455 plaats had.
(AUGUST HAGEN , Die Chronik seiner Va-

tersiadt vom Florentiner LOIIENZ GaIBERTI) .
GIIYSEN , (HFNDRIK) , een bekwaam

goud- en zilversmid te Amsterdam , die in
de zeventiende eeuw bloeide , en tevens
voorzanger was in de Amstelkerk. Schoon
geene geletterde opvoeding genoten hebbende , verzamelde hij zeventien onder
waaruit hij-scheidnpalmbrjg,
de beste regels koos , en ze tot een geheel
bragt , hetwelk in 16.86 te Amsterdam in
't licht verscheen , onder den titel van
Hoonig -raat der Psalmgedichten. Dit werk
werd gunstig ontvangen , en uit hetzelve
een tiental psalmen en de meeste gezangen overgenomen in de verbeterde psalmberijming , welke in 1773 het broddelwerk
van PETRUS DATIIENUS in de Nederlandsche
kerk verving.
(WYoordenboek .der Zamenleving)..
GIANIBELLI of GIAMRELLI , (FREDE•

Rico) , geboren te Mantua , een uitstekend
krijgsbouwmeester, maakte zich vooral door
de verdediging van Antwerpen tegen den
hertog ALEXANDEP. VAN PARIA beroemd. Hij
had vroeger als ingenieur in Italië gediend , en bood later den koning van
Spanje , PIILIPPUS II , zijne diensten aan.
Daar men hem echter met ijdele beloften
ophield , verwijderde hij zich uit misnoegd
zette zich te .duteverpen neder ,-heid,n
waar hij als natuur- en werktuigkundige
hoogst welkom was. Van hier wendde hij
zich tot ELIZABETH , koningin van Engeland
die hem , nadat zij zich door onderscheidene
proeven van zijne ongemene talenten
overtuigd had , eene jaarwedde tgestond.
Toen in 3 584 de hertog van Parma de
Atari /IntU erl :cri met Beha belegering be-
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dreigde , kreng G1A1 1BELLI van haar den oever onder water. De linkerzijde an de
last , de stad met raad en daad }-ij te brug was met alles , wat zich daarop bestaan. Zijn wel overlegd plan om de stad vond , in de lucht gevlogen , en de brok
levensmiddelen te voorzien , werd uit ken , met de lading van het mijnschip,-van
kleingeestigheid verworpen . 111 iddelerw ijl de hadden naar alle kanten Gene verschrik hertog in het voorjaar van 1585 aan de kelijke verwoesting aangerigt. Behalve de
daarstelling eener brug over de Schelde bij gewonden waren 800 menschen op verCalloo arbeidde , om daardoor de Antwer- schillende wijze , velen zelfs door de perpenaren zoowel de gemeenschap niet de sing der lucht , omgekomen. Onder de
zee als met het land af te snijden , was dooden telde men onderscheidene krijgsbeGIANIBELLI er op uit , dit reuzenwerk te velbebbers ; vele Spaansche schepen waren
verijdelen. Hij verlangde van den magis- verbrand of vernield. Toen de Antwerpetraat drie groote schepen van 150-500 naren den ontzaggelijken knal hoorden ,
ton , waarin hij mijnen wilde aanleggen , zonden zij eenige vaartuigen af, om zich
alsmede 60 kleine platboomde vaartuigen , van de gevolgen der uitbarsting te over(pleiten) , die den aanslag zouden onder - tuigen. Men had besloten , wanneer de
steunen. Doch deze eisch werd als te brug vernietigd was , de Antwerpsche vloot
kostbaar verworpen. Eindelijk kreeg hij met die der Zeeuwen , welke bij Calloo
twee kleinere schepen van 70 tot 80 ton, lag , te vereenigen , en alsdan gemeen
pleiten. In de beide schepen , schappelijk de Spaansche werken aan te-enig
«elke hij de Hoop en de Fortuin noemde, tasten. De bloohartige kondschappers waagliet hij steenen bakken metselen , vulde den zich niet tot in de nabijheid der
die niet 60 Centenaars van het fijnste Spanjaarden , en keerden terug met het
buskruid door hem zelven gemaakt , en be- bcrigt dat de brug niets geleden had. Zoo
dekte ze dan weder met zware zeiksteenen. bleef de ware toestand der zaak twee
De overige ruimte van elk schip werd geheele dagen den Antwerpenaren onbeinsgelijks met steenen , kogels , bouten en kend ; de hertog won hierdoor tijd om zijn
dergelijke dingen opgevuld , en het dek leger en de brug , zoo goed mogelijk
met een steenen dak voorzien. Aan de schijnbaar te herstellen. Het woedende
bakken waren lonten, die de mijnen moes- gepeupel in de stad bedreigde GIANIBELLI
ten aansteken ; daarenboven waren de beide en den burgemeester MARNIX VAN ST. ALDEschepen voorzien van een uurwerk , het- GodDE met den dood ; doch zoodra men
welk op den daartoe bestemden tijd vonken het verlies en de schade der Spanjaarden
zoude slaan , wanneer de werking der vernam , veranderde deze smadelijke bejelonten was verongelukt. Ten einde den gening in luide toejuiching. Dadelijk bevijand ten opzigte der wezenlijke bestem - kwam GIANIBELLI een aantal pleiten , die
ming dezer schepen te misleiden , werd nadat hij ze behoorlijk had uitgerust
op het dek een vuurwerk van zwavel en tegen de brug dreven , en haar op nieuw
pek aangebragt , en ook de kleinere vaar - niet onweerstaanbaar geweld verbrijzelden.
tuigen werden hiervan voorzien , alsof zij De wind verhinderde echter het uitloopes
gezamenlijk bestemd waren , de brug slechts der Zeeuwscbe vloot , en zoo had de herin den brand te steken. In den nacht van tog andermaal den tijd , de brug te herden 1s op den 5 April , liet men eerst de stellen. Hierop wapende GIANIBELLI twee
kleinere vaartuigen en vervolgens de beide groote vaartuigen met haken en spietsen ,
mijnschepen met den stroom afdrijven. die de brug op nieuw zouden verbreken.
Toen de hertog deze vuurvloot zag aanko- Daar zich echter niemand met het bestuur
men , schaarden de Spaansche soldaten (lezer schepen wilde belasten , deed een
zich op de brug en aan den oever , ten Duitsch arbeider van GIANIBELLI het vooreinde de branders af te weren. Er verhief stel , om het vaartuig , door zeilen , onder
zich een storm , die de Spanjaarden hierin water cone vaste rigting te geven. Deze
hielp. Dc vaartuigen, dreg en naar den vindingrijke proef gelukte , de brug werd
oever en verteerden ; ook een der groote nogmaals gebroken , doch zonder dat de
schepen , de Foible , zonk voordat 1;et Antwerpenaren er eenig voordeel uit trok
bestemder plaatse kwam ; doch het ken , wijl zij zonder overeenstemming met-ter
ander , de hoop , borst op liet oogenblik , de Zeeuwen hadden gehandeld. GIANIBELLI
dat liet de brug bereikte. De uitwerking rustte nu een nieuw groot mijnschip uit
was vreesselijk. Het gansclle leger `nerd waarin hij 4000 Centenaars kruid verborg
ter aarde geworpen door den schok , die doch het bleef ongebruikt , wijl de Antzich drie mijlen ver deed gevoelen. Toen v,erpenaren hun geluk niet een zoogenaamd
iaen veder tot zich zelve: kwam , vond vlottend kasteel wilden beproeven , maar
enen de Schelde tot in hare onderste diepte dit lomp gevaarte werd onbruikbaar bevonce pleten cn alle vesthl :vvelven aai-, (Ikea den. Nit kwwaui veeij tot liet besluit Glen
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Kouwensteinschen Dijk , die gemeenschap
had niet de brug , door te steken , en
alzoo het Spaansche leger tot den aftogt
te noodzaken. GIANIBELLI ondersteunde deze
onderneming met vier branders , (waarin
manschappen waren verborgen) welke hij
den 16 Mei 1585 tegen den Dijk liet afdrijven. De Spanjaarden , de naderende
vaartuigen voor mijnschepen aanziende,
sloegen op de vlugt , zoodat het gelukte
de daarin verborgene manschappen , te ontschepen. Onder een bloedig gevecht werd
nu de Dijk op dertien plaatsen doorgestoken ; doch de Antwerpenaren , dien het aan
eensgezindheid en volharding ontbrak , ontweken eindelijk den strijd. Toen men den
17 Augustus met PARMA over de overgave
der stad begon te onderhandelen , verliet
GIANIBELLI de schouwplaats zijner vernuftige
doch vruchtelooze bemoeijingen , en ging
naar Engeland. Hier was hij tot bet jaar
1588 bezig om verscheidene punten aan de
zeekust , waar men eene landing der Spanjaarden duchtte , te versterken. Toen de
groote zoogenaamde onoverwinnelijke Spaan
vloot zich in het kanaal vertoonde,-sche
rustte GIANIBELLI acht branders uit , welke
de Britsche admiraal IIOWARD in den nacht
van den 7 op den 8 Augustus , op de
hoogte van Duinkerken, onder aanvoering
der kapiteinen YOUNG en PRows E , tegen den
digtsten drom der vijandelijke vloot , af
Spanjaarden de brandende-zond.Zrae
vaartuigen ontwaarden , riepen zij verschrikt
uit : « Het vuur van Antwerpen ! » en
zochten zich met de vlugt te redden.
Ilieruit ontstond Bene onbegrijpelijke wanorde , die door een' heviger storm nog
werd vermeerderd. Met het aanbreken
van den dag werden eenige verspreide
schepen van de trotsche Spaansche Armada
door de Britscke vloot vervolgd , aangetast , genomen of vernield. Wat GIANIBELLI
verder mag hebben bedreven is even zoo
-onbekend, als het jaar waarin hij te Londen stierf.

(P. c.

ROOFT , Nederlandsche historiën ;
Conversations-Lexicon ; OTTO VON coRVIN-'WIERSCITZKY, De Tachtigjarige oorlog der Nederlanders tegen de Spaan
-scheovr ing(1).

GIANNONE , (PIETRO) , een verdienstelijk en stoutmoedig geschiedschrijver ,
werd in 1676 te Ischitella in de Napel(I) Dit hoogst belangrijk werk , waarin (door
Benen vrijzinnigen vreemdeling) de tachtigjarige
worstelstrijd der Nederlanders , ter verbreking van
het ijzeren Spaansche dwangjtik, met krachtige
verwen wordt geschilderd , is , Lij den boekhandelaar m. ir. xivGE$ te 4iiesterda,ss, than, - kompleet
verkrijgbaar.

sche provincie Capitanata , geboren ; hij
studeerde te Napels in de regtsgeleerdheid,
en zette zich aldaar als advocaat neder.
Uit de voordeelen zijner practijk kocht hij
een klein buitengoed , waar hij al den
tijd , die hem van• zijne beroepsbezigheden
overbleef, doorbragt. Hij schreef hier zijn
groot werk Storia Civile del Regno di Napoli , 4 deden 4to. , 1724. Afwijkende
van de meeste andere historieschrijvers ,
die hem waren voorgegaan , en wier verhalen niets meer zijn dan kronijken van
koningen , oorlogen en veldslagen, ontwikkelde GIANNONE daarentegen de geschiedenis van de regering, de burgerlijke inzettingen , wetten en gebruiken in de
verschillende landen , die later door de
Noormannen tot éénen staat werden ver
Toen dit werk van de pers kwam,-enigd.
zeide zijn vriend ARGENTO : «Gij hebt op
« uw hoofd eene doornen kroon gezet. a Dit
was inderdaad het geval. Het hof van
Rome hem aan de bitterste vervolging
prijs gevende , werd hij openlijk in de
straten van Napels beleedigd ; zijn boek
werd verboden en hij zelf in den ban gedaan. GIANNONE vlugtte naar Weenen, en
bezocht daarna Venetië en Geneve , waar
hij een werk voltooide , hetwelk niet in
't licht is verschenen , en ten titel voert :
Il Triregno , ossia del Regno del Ciello ,
della Terra , e del Papa , waarin hij zich
tegen de tijdelijke raagt van den paus 'verzet. GIANNONE , begeerig om op Paschen het
sacrament te gebruiken , en er te Geneve
geene Katbolijke kerk zijnde , gaf gehoor
aan de inblazing eens schijnvriends, die
hem ried , om over de Geneefsche grenzen te gaan , ten einde in een naburig
dorp dezen godsdienstpligt te verrigten.
Zoodra hij zich op Savooisch grondgebied
bevond, werd hij in 1736 in hechtenis
genomen , en , op last van den koning
van Sardinië , naar de citadel van Turin
gevoerd , alwaar hij , na eene twaalfjarige
gevangenschap, in de maand Maart 1748
overleed. In 1738 verscheen in den Haag
een uittreksel uit bovengenoemd werk,
onder den titel van Anecdotes ecclésias-.
tiques.
, Secoli della letteratura Italiana ; BOTTA , Storia d'l talia ; Woordenboek der Zamenleving).

(CORNIANI

GIBBON , (ED WARD) , een der drie
grootste Engelsche geschiedschrijvers , werd
den 27 April 1737 te Putney , in het
graafschap Surrey , geboren. Volgens zijn
eigen verhaal genoot hij in zijne kindschlleid eene zeer zwakke gezondheid , en
werd aanvankelijk opgevoed door zijne
tante , Mevr. PORTEN. Op den ouderdom
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van negen jaren kwam bij op eene kost-

school te Kingston-upon-Thames , waar hij
twee jaren bleef , maar weinig vorderingen maakte , wijl zijne studiën dikwerf
door ongesteldheid werden afgebroken. Dezelfde oorzaak verhinderde hem , om dit
op de Westminster-school, werwaarts hij
in 1749 werd gezonden , te vergoeden.
In 1752 begaf hij zich naar de hoogeschool
van Oxford , waar eenige ijveraars hem in
1753 tot de Katholijke godsdienst wisten
over te halen. Zijn vader zond hem hierop naar -Zwitserland , ten einde hem tot
het ouderlijk geloof terug te brengen.
GIBBON werd opgenomen in het huis van
den Calvinistischen predikant PAVILLARD te
Lausanne, een' verstandig man , die hem ,
zoo door onderrigt als het -aandachtig lezen van eenige geschriften , bewoog tot
het Protestantismus terug te keeren. GIBBON vertoefde ruim vijf jaren in Zwitser
en werd zoo gemeenzaam met de-land,
Fransche taal , dat hij zijn eerste werk in
die taal schreef onder den titel van Essai
sur l'étude de la littérature. Dit werk werd
op het vaste land gunstiger ontvangen dan
in Engeland, waar het weinig werd gele
spoedig vergeten. In 1758 naar-zen
Engeland teruggekeerd , werd hij kapitein
bij de militie van Hampshire, doch kreeg
met den vrede van Parijs zijn ontslag. Intusschen had hij vele krijgskundige kennis
opgedaan , welke hem bijzonder te stade
kwam , toen hij als geschiedschrijver van
liet Romeinsche rijk optrad. Gedurende
zijn bezoek te Rome, in 1764 , op de
puinhoopen van het Kapitool in mijnlering
verzonken , werd 1 ij daaruit opgewekt door
het gezang van barrevoeter monniken in
den tempel van Jupiter. Deze omstandig
denkbeeld de ge--heidbragtmop
schiedenis van het verval en den ondergang
van het Romeinsche rijk te schrijven. In
1776 verscheen het eerste deel van zijn

Decline and Fall of the Roman Empire,
in 4to. Binnen weinige dagen was de eer
druk uitverkocht ; een tweede en derde-ste
druk voorzagen naauwelijks in de aanvraag. Het tweede en derde deel verschenen in 1781. In 1783 verliet GIBBON
Engeland, en begaf zich naar Lausanne,
001 bij zijnen vriend Drz VERDUN te wonen.
Van dien tijd tot 1787 voltooide hij de
drie laatste deelen van zijn beroemd werk,
hetwelk den grootsten lof waardig zou
zijn , zoo hij liet niet had doen dienen
tot een werktuig, om het geloof aan de
geopenbaarde godsdienst te ondermijnen of
ten minste liet gevoel van eiken Christen
lezer pijnlijk aan te doen. Dit werk is
bijkans in alle Europcsche talen (ook in

liet Nederduitseli) overgezet. De laatste

uitgave der Fransehe vertaling bevat aan
betrekkelijk de geschiedenis-teknig
van het Christendom van Gulzov. GIBBON
stierf den 16 Januarij 1794 te Londen.
(GIBBON'S

Autobiography).

GIBBONS (ORLANDO) , een beroemd

Engelsch orgelspeler, werd in 1583 te

Cambridge geboren. Op den ouderdom van
een en twintig jaren werd hij organist van
de koninklijke kapel. In 1622 vereerde
men hein te Oxford met den graad van
doctor, en in 1625 componeerde hij de
muzijk ter gelegenheid van het huwelijk
van KAREL I, welke algemeen werd bewonderd. Hij stierf kort daarop aan de
kinderziekte , en werd begraven in de
hoofdkerk van Canterbury , alwaar zijne
vrouw hem een fraai gedenkteeken stichtte.
Hij liet eenen zoon na, die even als de
vader in de toonkunst uitmuntte , zoodat
de universiteit van Oxford hem tot doctor
in de muzijk verhief. ORLANDO had daarenboven twee broeders , EDWARD, organist
te Bristol , en ELLIS , organist te Salisbury,
die beiden hun geslacht door uitstekende
bekwaamheid in hun vak tot eer verstrekten. Gedurende de burgeroorlogen stond
EDWARD koning KAREL 111Ct 1000 Pst. bij,
waarom bij later door de zegevierende
partij van een aanzienlijk vermogen werd
beroofd , en op hooggevorderden ouder
zijne drie kleinkinderen , uit-dom,et
zijne woning gedreven.

history of Canterbury Cathedral;
Harmonicon , X. 192).

(DART'S

GIBBONS (GRINLING) , een uitstekend
beeldhouwer , zoo men wil van Hollandsche afkomst, werd omtrent het midden
der zeventiende eeuw te Londen geboren.
Zijne bloemen en bladeren in hout hebben
bijkans de ligtheid van natuurlijke blocmen en bladeren. Onder zijne beste werken telt men de koren van St. Paulus en
JJ'indsor, den aartsbisschoppelijken troon
in de hoofdkerk van Canterbury , de ornamenten in Petworth House en het standbeeld van JACOBUS II. Ook in zijn bijzon
leven verdiende GIBBONS , die , in-der
sommige opzigten , de Engelsche CELLINI
werd geheeten , de algemeene achting zijner landgenooten. Hij overleed den 3

Augustus 9 721. (penny Cyclopaedia).
GIBSON, (RICHARD) , een Engelsch
schilder , geboren in 1625 , was van Bene
dwergachtige gestalte , zijnde slechts drie
voet en tien duim hoog. Hij oefende zich
in de schilderkunst onder Du CLEYM ,
bootste LELY na , en stond in hooge gunst
bij KAREL I , CP.OMW'ELL Cl] KAREL II. Ilij
huwde ANN SIIEPIIEBD , eene dwergin aan
liet hof valk KABEL I , van gelijke grootte
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een huwelijks - eenen scherpen po&ischen brief rigtte ; in
zang op dit dwergpaar geschreven. GIBSON 1802 verscheen zijne vertaling van JuvENALJs , bij welke hij later eene vertaling
stierf in 1690.
(Dictionary of Biography).
van PEnsius voegde. In 1809 werd hij
GIFFORD , (WILLIAM) , een uitstekend uitgever van -het Quarterly Review , een tijd
dichter en kunstregter , werd in April 1757
hetwelk hij zoo lang voortzette,-schrift,
te Ashburton , in Devonshire , geboren. tot dat zijne afnemende gezondheid hem
Hij behoorde tot een geslacht , dat vroe- in 1824 noodzaakte daarvan af te zien.
ger in het graafschap in aanzien stond, Zijn honorarium , aanvankelijk 200 Pst.
doch allengskens tot armoede was verval
's jaars , klom weldra tot 900 Pst. op.
ouderdom van dertien jaren-len.Opd Ook is men hem de - uitmuntende uitgaverloor hij zijne ouders , die hem zonder ven van MASSINGER , BEN JONSON , FORD en
éénen penning , zonder huis en zonder SIIIRLEY verschuldigd. Hij overleed den 31
vrienden achterlieten. Zijn peet , die , uit December 1826. Het hekeldicht van GIF hoofde van voorgeschotene penningen , aan FORD is ongemeen scherp en bijtend , zijn
geringe nalatenschap-sprakhdoe prozastijl naauwkeurig en krachtig , en
zijns vaders , nam den knaap tot zich, daar , waar staatkunde hem niet van den
naar veronachtzaamde zijne opvoeding. weg voert , munt zijne kritiek uit door
Gedurende eenigen tijd was GIFFORD kajuits- gezond oordeel en eenen zuiveren smaak.
jongen op eenen kleinen kustvaarder , en
(GIFFORD'S Autobiography ; Ann. Biogr.
werd vervolgens bij een' schoenmaker te
and Obituary for 1828).
,4shburton in de leer besteld. In weerwil
GIL VINCENTE, bijgenaamd de PLAUzijner verzuimde opvoeding , dorstte hij
naar kennis. De wiskunde was zijne ge- TUS van Portugal , werd omtrent het jaar
liefkoosde studie. Hij verhaalt , dat hij, 1485 uit een oud aanzienlijk geslacht gebij gebrek aan papier , snippers leder met boren. Volgens den wensch zijner ouders,
Benen hamer effen en zacht sloeg , en studeerde hij in de regten , welke hij
,daarop niet eene stompe els zijne vraagstuk- echter voor het tooneel verliet. Door geken uitwerkte. Zijn meester hiermede boorteregt toegang ten hove hebbende,
geenszins genoegen nemende , behandelde vervaardigde hij onderscheidene gelegen
welke aan het hof ten too--heidstukn,
hem ruw en onbeschoft , ten einde hem
den lust voor de wiskunde te doen ver , neele werden gevoerd. Koning EMANUEL en
Doch dit gelukte niet. Integendeel,-gan. hij zelf vervulden daarin dikwijls eene rol.
Zijne dochter PAULA , Bene staatsdame der
CIFFORD begon nu ook verzen te maken ,
die hij van buiten leerde en opzeide, koninklijke prinses , was de bekwaamste
waarmede hij songs eene kleinigheid ver tooneelspeelster in Portugal; ook muntte
welke hij dan aan boeken be--dien, zij uit als dichteres , en bezat tevens groote
steedde. In dezen toestand kwijnde hij verdienste in de muzijk. GIL VINCENTE
voort tot op den ouderdom van twintig bloeide bijkans Bene eeuw vóór LOPE DE
jaren , toen hem , door Mr. COOKESLEY , VEGA en SHAKSPEARE , en was de eenige
een' chirurgijn van 4shburion, eene hel tooneeldichter van dien tijd , zoodat hij
werd toegereikt. Deze liefde -pendha zich spoedig Bene Europesche vermaard
verwierf. ERASMUS , waarschijnlijk door-heid
opende eene inteekening , ten-rijkeman
einde GIFFORD in staat te stellen de hooge- de Portugeesche Joden , die in Nederland
school van Oxford te bezoeken. Hier Bene schuilplaats zochten , met zijnen letmaakte hij snelle vorderingen , en geraakte terkundigen roem bekend geworden , leerde
in kennis met Lord cnosvaNOR , die , toevallig liet Portugeesch , ten einde zijne werken
eenen brief van hem in handen hebbende te lezen , welke in 1562 door zijnen zoon
gekregen , hem in zijn huis opnam , en de in een deel folio werden bijeen verzameld.
opleiding toevertrouwde van zijnen zoon , Voor meerdere bijzonderheden omtrent GIL
met wien hij weldra Bene buitenlandsche VINCENTE en zijne dichtwerken kan men
reis ondernam. Hier eindigt het roman- naslaan : SISMONDI , Ilistoire de la littérature
tisch gedeelte van GIFFOr.D'S geschiedenis ; du midi , Vol. IV ; en Biogr. Univ.
liet overige zijns levens is slechts eene
GILBERT , Sir EIIMPHRY) , een stoutkronijk van zijne werken.
moedig krijgsman en zeevaarder , werd
In 1791 gaf bij The Baviad in't licht, eene omstreeks het jaar 1539 , in Devonshire ,
omschrijvende navolging van de eerste satire geboren. Hij studeerde te Eton en Oxford,
van PERSIUS ; in 1794 volgde The Maeviad, diende in de expeditie tegen Ifavre, in
cane satire op het hedendaagsche drama ; in Ierland , waar hij tot ridder werd geslagen,
1798 bestuurde hij de uitgave van een Anti- en in de Nederlanden tegen de SpanjaarJacobijnsch dagblad , hetwelk hem in twist den. Hij deed twee ontdekkings-reizen
wikkelde niet PETER PINDA I; , aal wien hij naar Noord-Amerika , en nani bezit van
als hij zelf. WALLER heeft

(
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GILBERT --GILPIN.
Newfoundland. Hij leed

in 1583

schip-

breuk , en vond zijn graf in de golven.
GILBERT schreef eene verhandeling over
de mogelijkheid om eenen Noordwestelijken doortogt te vinden. Zijne scheepstogten vindt men beschreven in de verzanmeling van HACKLUYT.
( Woordenboek der Zamenleving ; Dictionary of Biography) .
GILBERT , (NICOLAS . JOSEPH LAYT-

RENT) , een Fransch dichter` , die zoo
zeer in het schimpdicht uitblonk, dat zijne
landgenooten hem den JUVENALIS der acht
eeuw hebben genoemd , werd in-tiend
1751 te Fontenoi-le-Chateau geboren. Hij
ging als een letterkundig avonturier naar
Pars , en verwekte aldaar de algemeene
oplettendheid en niet weinig vijanden door
zijne scherpe aanvallen op de encyclopedisten en wijsgeeren. Door eenen val eene
kwetsuur aan het hoofd bekomen hebbende , geraakte hij in verstandsverbijstering,
gedurende welke hij eenen sleutel inzwolg ,
waaraan hij in 1780 stierf.

(Woordenboek der Zamenleving ; Dietionary of Biography).
GILDAS , (bijgenaamd Sapiens of de
Wijze) , de oudste Britsche historieschrijver , werd in 511 in het graafschap Wallis geboren. In het midden der zesde
eeuw was hij monnik te Bangor , en een

werd een nieuw regeringsstelsel aangenomen , en GILPIN keerde in vreugde en vrede
naar zijne gemeente van Houghton terug.
Koningin ELIZABETIh bood hem het bisdom
van Carlisle aan , doch hij wees zulks van
de hand , om zijne kudde niet te verlaten.
Zijne milddadigheid en gastvrijheid wonnen
hem aller harten. Elke veertien dagen
werden er in zijn huis veertig schepels
koorn , twintig schepels mout en een
gansche os verbruikt. Zijne pastorij stond
voor alle reizigers open , en zoo groot was
de eerbied voor den bewoner , dat er zei
zijne gastvrijheid misbruik werd-denva
gemaakt. Hij zorgde voor het onderwijs
der jeugd , voor de zieken en armen , en
hielp veelbelovende jongelingen met raad
en daad voort. Men noemde hem den
Vader der armen. Zijne godsvrucht en
ijver, om door leer en voorbeeld overal
godsdienstige beginselen rondom zich te
verspreiden, verwierven hem daarenboven
den eernaam van den Noordschen Apostel.
Hij stierf in 1583 , door duizenden diep
betreurd.
WILLIAM GILPIN'S Life

Of BERNAIID GILPIN).

belioorende tot
het geslacht van BERNARD GILPIN. Hij werd
in 1724 te Carlisle geboren , studeerde te
Oxford in de godgeleerdheid er stond
eenigen tijd als predikant op een gering
aanschouwer van de ellende en liet ver
dorp. Doch weinig vermogen bezittende
zijner landgenooten. Zijn epistel of-derf
verhandeling De calamitate , excidio , et en gehuwd, zette hij zich neder te Chea?n,
conquestu Britanniae is alles wat van hem in het graafschap Surrey , en opende alin druk is verschenen. Hiervan bestaat daar eene inrigting voor opvoeding en
eene Engelsche vertaling , onder den titel onderwijs, welke spoedig in grooten bloei
van A Description of the state of great geraakte. Toen hij door vlijt en spaarBritain , written eleven hundred years since, zaamheid 1 0,000 Pst. bad bijeenverzameld,
l2mo. , Lond. 1652. GILDAS overleed , besloot hij deze moeitevolle loopbaan te
volgens den aartsbisschop usnzR , in liet verlaten. Zijn voormalige leerling , de kojaar S70.
lonel MITFORD, bezorgde hem de predikants(TANNER , Bibl. Brit. Rib. , p. 329plaats te Boldre , een aanzienlijk dorp in
332 ; NICOLSON'S Engl. list. Lib.,
fhampshire , waar hij de overige dagen
edit., 1776 , p. 26) .
zijns levens sleet in het ijverig vervullen
GILPIN, (BERNARD), een Protestantsch
zijner ambtspligten en tot zegen zijner
hervormer, werd in 1517 te Kentmirc, dorpgenooten. Hij stierf aldaar den 5 April
in Westmoreland , geboren , en studeerde 1804 , in den ouderdom van tachtig jaren.
te Oxford. Hij werd predikant te Hough- Hij werd ten grave besteld op liet kerkton-le-Spring. Om de vervolging onder hof , waar ook zijne veeduw begraven ligt,
koningin MARIA te ontgaan , verwijderde die hem drie jaren overleefde , « Hopende
hij zich drie jaren , en kwam toen terug.
« ten tijde door God daartoe goedgedacht
De bloeddorstige BONNEIR , bisschop van «uit den doode te verrijzen , wanneer het
Londen , dagvaardde GILPIN voor hem te « eene nieuwe vreugde zal zijn , hunne
verschijnen. In de overtuiging , dat men « goede buren , die daar rondom hen ver.
hem naar den brandstapel wilde voeren , «spreid liggen, weder te aanschouwen. »
zeide hij tot zijnen bediende : « Geef
GILPIN was niet alleen een verdienstelijk
« mij eenen langen tabbaard , ten einde onderwijzer en een uitmuntend herder,
« ik met welvoegelijkheid sterve. » On- maar tevens een voortreffelijk letterkunder weg brak hij door een ongeval liet dige. Hij schreef de levens van BERNARD
been , zoodat lij de reis niet kon vervol- GILPIN , LATIMER , CRANMER , WICKLEFF , BUSS,
gen. Intusschen stierf de koningin ; er i AIEION 1 3iUS VAN I RAAG Cu ZISGA , behalve
GILPIN , (WILLIAM) ,

GINGUE --GIOJA.

30

eene menigte werken over de natuur -

schoonheden in Engeland en Schotland.

(The Omnium Gatherum , waarschijnlijk
geschreven door den Eerw. RICHARD
WARNER).

GINGUENÉ , (PIERRE LOUÍS) ,

een

Fransch letterkundige en kunstregter , werd
den 25 April 1748 te Rennes geboren. Hij
leerde vroegtijdig onderscheidene talen , en
beoefende niet ongelukkig de dichtkunst ,
de muzijk en schilderkunst. Hij opende
zijne letterkundige loopbaan met een naam
gedicht , La Confession de Zulmé,-los
hetwelk ongemeen gunstig ontvangen en
toegeschreven werd aan uitstekende dichters, van welke sommige de onbeschaamdheid hadden , zich die eer te laten toerekenen. In den twist over de vergelijkende
verdiensten van CLUCK en PICCINI , trad
GINGUENÉ als voorvechter der ltaliaansche
muzijk op. Bij den aanvang der omwenteling schreef bij het Feuille Villageoise,
ten einde onder de lagere standen , vooral
onder de landlieden , waren vrijheidszin te
verspreiden. Gedurende de regering der
Jacobijnen ontkwam hij naauwelijks het
schavot ; de val van ROBESPIERRE ontsloot
hem den kerker. In 1798 vertrok hij als
Fransch afgezant naar Turin , en hielp het
verdrag sluiten , waarbij de citadel der
stad aan de Franschen werd ingeruimd.
GINGUENÉ , gemoedelijk van aard , en ziende
dat men door "listige en onedelmoedige
middelen den koning van Sardinië van
zijne kroon vilde berooven , nam zijn
ontslag , en - keerde naar Parijs terug.
BONAPARTE gaf hem zitting in het Tribunaat, doch in 1802 werd hij , uit hoofde
van heftige tegenkanting tegen sommige
plannen der regering , uitgesloten. Sedert

dien tijd leidde hij een ambteloos leven,
hetwelk hij geheel aan de letterkunde toewijdde. Hij overleed den 16 November
1816 te Parijs. Van zijne menigvuldige
werken heeft zijne Histoire littéraire d'Italie het meest tot zijnen roem bijgedragen.
Dit werk bestaat uit negen deden , waar
drie laatste zijn voltooid door-vande
SALFI , die er Bene lofrede Op GINGUENÉ
heeft bijgevoegd.
(UGONI , Voorrede voor de Scoria della
Letteratura Italiana).
GIOJA , (FLAYIO) , door eenigen ook
GIr.A of GIRT genoemd , een zeevaarder uit
Pasitano , een Napolitaansch dorp in de
nabijheid van ,dmal fi , op het einde der
dertiende of in den aanvang der veertiende
eeuw geboren , is lang voor den uitvinder
van het kompas gehouden. Uit nadere
onderzoekingen omtrent deze belangrijke
uitvinding is het intusschen gebleken , dat
de Europesche zeevaarders zich reeds in

de twaalfde eeuw van de magneetnaald
bedienden. Een oud Fransch dichter,
GUYOT DE PROVINS , gaf reeds in 1180 eene
beschrijving van eenen steen , i)Iariniere
genoemd , welke geen twijfel overlaat , dat
de magneetnaald destijds reeds volkomen
bekend was. Immers , volgens de vertaling
van een Heer OUDEMANS , zegt hij : « Van
« onzen vader den Paus , ziet men , dat
« hij gelijkt aan de star , die zich niet be«weegt. Vele zeevaarders , die hunne rig« ling naar bet Noorden nemen , zien
« haar. Door deze star gaan en komen
«zij, en houden streek en koers. Zij noe« men haar poolstar. Deze is zeker zeer
« vast ; al de anderen bewegen zich , ver
anderen van stand , en draaijen rond;-«
« maar deze star beweegt zich niet. Zij
«bezitten eene kunst , die niet liegen kan
« (die niet faalt) , en zulks door de kracht
« van de marinière , zijnde een ruwe bruine
« steen , waarmede het ijzer zich gaarne
« yereenigt, en waardoor zij regt op hun
« doel afgaan. Wanneer eene naald den« zelven heeft aangeraakt (daarmede be(( streken is) , en dat men haar op een
« stukje hout in het water legt , dat daar
drijft , dan draait de punt der naald-«op
« zich zóó juist naar de star , dat niemand
«er aan kan twijfelen, en dat niets haar
« van die rigting kan doen afwijken. Wan« neer het op zee donker en schemerend
« is , en dat men starren noch maan kan
« zien , zoo zien zij naar deze naald met
«een licht , als wanneer zij niet kunnen
« missen , want de naald wijst noar het
« Noorden. » — De eer der uitvinding van
dit nuttig werktuig komt hoogst waarschijnlijk aan Frankrijk toe, en hieraan zal het
dan ook wel toe te schrijven zijn , dat de
streek op de roos , die het Noorden aan
immer prijkt met eene lelie ,-duit,nog
het oude wapen van Frankrijk. De ver
FLAvI0 GIOJA zal derhalve daarin-dienstva
bestaan , dat hij de reeds bestaande uit
heeft verbeterd. Hij schijnt de-vindg
eerste geweest te zijn , die de magneetnaald op eene stift plaatste en voor den
wind beveiligde , eene gewigtige verbetering , welke hem iI den eigenlijken zin
als den vader der nieuwere zeevaart heeft
doen beschouwen. - De stad Amalfi voert,
hem ter eere , een kompas in haar wapen.
(Dictionary of Biography ; ConversationsLexicon A. C. OUDEMANS , Prospectus
eener Beknopte Geschiedenis van de
voornaamste uitvindingen en ontdekkingen) .
;

GIOJA , (MELCBIORRE) , de grondlegger der nieuwere statistiek (beschrijving
van alle staatskrachten) onder de Italianen. Hij werd den 20 September 1767

GIORDANO--GIOTTO.

te Piacenza geboren , studeerde aan het
gymnasium aldaar , en verliet hetzelve als
geordend priester. Den prijs behaald heb
beantwoording der vraag:-bendmt
« Welke staatsvorm is voor Italië de beste ? »
voelde hij zich geroepen als publicist op
te treden. Hij nam deel aan de bewegingen van dien tijd , vestigde zich in 1797
te Milaan , en werd tot staatsgeschiedschrijver benoemd. Onder zijne veelvuldige geschriften over de statistiek en staats economie , verdient vooral vermelding zijn
Nuovo prospetto dolle scienze economic/ic,
6 deden 4to. , 117ilaan , 1815-1817 , een
werk van groote navorsclling en onvermoeiden arbeid, waarin de schrijver de
denkbeelden der meeste Italiaansche en
buitenlandsche staatshuishoudkundigen heeft
verzameld , onderzocht en vergeleken met
de geschiedkundige daadzaken en instellingen van onderscheidene oude en nieuwere
volken. Ook liet moeijelijke punt der ver
volk laat bij niet on--kiezngdorht
aangeroerd. «De massa's van het volk ,
zegt hij , « worden gemakkelijk door drog« redenen en valschen schijn misleid ; zij
« worden op den dwaalweg gebragt door
« degenen , die hunne ijdelheid en hunne
« afgunst op de rijken weten te vleijen ;
« zij stellen gemeenlijk een ras besluit
« boven eene langzame raadpleging ; zij
« vallen van het eene uiterste tot het an« dere ; wanneer geestdrijverij , medelijden
t of vrees hen beheerscht , dan worden zij
« woest en wreed , terwijl in kalme tijden
« zij gevoel- en zorgeloos zijn , of open
« voor omkooping ; zij omhelzen de on« regtvaardigste zaak in de hoop van goed
koop te kunnen leven. Het is alzoo-«
« noodzakelijk het kiesregt te bepalen tot
« degenen , op wier goede trouw men zich
« wegens hunnen ouderdom , hunne ge« goedheid , kennis en zedelijke boedanig« beden , kan verlaten. » GIOJA stierf te
Milaan, den 2 Januarij 1829. Zijn stoffelijk overschot werd door zijne leerlingen
en vrienden ter aarde besteld.
(PECCHIO , Degli economisti Italiani; Bibliotheca Italiana , No. 156).
GIORDANO , (LUCA) , bijgenaamd LUCA
fa presto (haast u) , een beroemd Italiaansch schilder , werd in 1632 te Napels
geboren. Hij was een leerling van SPAGNOLETTO en PIETRO DA CORTONA , waarna hij
de werken van TITIAAN en PAOLO YERONESE
bestudeerde , die bij zoo naauwkeurig wist
na te bootsen , dat zelfs de ervarenste
kenners er door misleid werden. Hij had
niet alleen eene vruchtbare verbeelding,
maar Bene onbegrijpelijke vlugheid in de
bewerking. Het is echter niet aan deze
Omstandigheid te wijten , dat inca hem
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den bijnaam gaf can Fa Presto , maar
aan de gierigheid zijns vaders. Deze , bij
den aanvang van LUCA'S loopbaan, veel
geld makende van zijne teekeningen naar
de werken van groote meesters , riep heal,
zoo wel aan den maaltijd als bij liet werk,
dikwerf toe : « LUCA ! fa presto ! » weshalve
zijne makkers hem dezen bijnaam hebben
gegeven. KAREL lI , koning van Spanje,
gebruikte hein , ons het Escuriaal te ser
sieren en sloeg hem tot ridder. Hij stierf
te Napels in 1704. Zijne beste werken
zijn in fresco , en bevinden zich op het
Escuriaal , te Madrid , Florence en Rome.
Het groote altaarstuk in eene der hoofd
Napels , voorstellende den strijd-kernva
-

der Engelen en den val van LUCIFER, wordt
als zijn best penseelwerk beschouwd. Uit
hoofde GIORDANO met veel gemak den stijl
der grootste schilders navolgde , wordt hij
wel eens de PROTEUS der schilderkunst
genoemd. (penny Cyclopaedia).
GIORGIONE DI CASTELFRANCO, een
uitstekend schilder der Venetiaansche school,
wiens eigenlijke naam was GEORGIO BARBA
, werd in 1477 te Castel franco ge--RELI
boren , was een leerling van BELLINI , en
verbeterde zijnen stijl door het beoefenen

der teekeningen van LEONARDO DA VINCI.
Hij stierf in 1511 te Venetië aan de pest,
op den jeugdigen leeftijd van drie en dertig jaren. GIOIIGIONE muntte uit in liet
fresco , in liet portret en in het landschap , en was een der eersten die zich
door eerre fiksche tegenstelling van licht
en bruin onderscheidden. dien heeft van
hem weinig historiestukken , onder welke

aan zijn' CIIRISTUS den storm op zee bezwerende , groote waarde wordt toegekend.
(Nouvelle Biographic classique).
, or ANGIOLOTTO , ( verklein
.dngiolo of Angelo) , wiens-wordvan
eigenlijke naam was DI BONDONE , en die
SOMS ook DA VESPIGNANO wordt geheeten ,.
naar zijne geboorteplaats bij Florence,
aanschouwde in 1276 het eerste levens
Hij was schilder , beeldhouwer en-licht.
bouwkunstenaar , de leerling van CIMABUE ,
die hem als knaap liet eerst op het veld
had ontmoet , terwijl hij met een' scherpen steen een schaap op een stuk lei
zoo natuurlijk en uitvoerig teekende , dat
CIMABUE bewogen werd , den veelbelovenden jongeling in de schilderkunst te onder
GIOTTO overtrof verre zijn' meester-wijzen.
in stijl , teekening en coloriet , en was een
van de herstellers der kunst in Italië. Hij
was daarenboven een man van vernuft en
kennis , aangenaam in den omgang en gevoelig voor de dichtkunst. hij ging niet
GIOTTO
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paus cLEMEras V naar Frankrijk , waar bij
vele fresco-stukken schilderde. GIOTTO
bouwde den Dom te Florence , versterkte
de stad , en herstelde onderscheidene bas reliefs en standbeelden. Hij stierf aldaar
den 8 Januarij 1336 , en werd begraven
in de kerk Santa-Maria del Fiore , waar
later een marmeren standbeeld voor hem
is opgerigt.

(Penny Cyclopaedia ; Conversations-Lexicon).
GIOYIO , (PAOLO) , een beroemd Italiaansch schrijver , gewoonlijk bekend onder
den naam van Jovius , werd in 1483 uit
een adellijk geslacht te Como geboren ; bij
studeerde aanvankelijk te Padua en Pavia
in de medicijnen , doch bepaalde zich weldra tot de oude letterkunde , vlijtig de
oude Latijnsche schrijvers beoefenende. Hij
geraakte spoedig in gunst bij paus LEO X
en den kardinaal GIULIO DE' MEDICI , naderhand paus CLEMENS VII , die hem tot bis
l ocera verhief. Hij stierf in-schopvan
December 1552 te Florence , en werd
begraven in de kerk van St. Lorenzo,
waar , te zijner gedachtenis , een standbeeld is opgerigt. Ilij schreef onderscheidene werken, onder anderen Historiae sui
ternporis , 2 deden , fol. , '1550. Deze geschiedenis van zijn' eigen tijd verdient met
omzigtigheid gelezen te worden , wijl GIOVIO zelf verhaalt , dat hij twee pennen
had , de eene van ijzer , de andere van
goud, van welke hij naar de omstandigheid
gebruik maakte. Zijn werk Illustrium virorurn vitae , fol. , 1551 , overtreft het
vorige , zoo in onpartijdigheid als in wel
hij schetst daarin meester--sprekndhi;
lijkk het leven van LEO X , ADRIAAN VI,
den kardinaal PROSPERO COLONNA , den markies PESCARA , GONSALVO VAN CORDOVA en
den hertog ALFONSO IL van Ferrara. Een
zijner nakomelingen, die in onzen tijd
stierf, graaf GIOVAN BATTISTA GIOVIO , heeft
een uitgebreid levensberigt van PAOLO GIovIO in 't licht doen verschijnen , naar hetwelk wij alzoo verwijzen.
GIRALDI, Of GYRALDUS , (LILIO
GREGORIO), een geleerd Italiaansch schrij-

ver en Latijnsch dichter , werd in 1479
te Ferrara geboren. Bij de plundering
van Rouse verloor hij alles wat hij bezat,
en moest gedurende verscheidene jaren
zóó aanhoudend met armoede en ziekte
kampen , dat hij gewoon was te zeggen :
« Ik heb drie magtige vijanden , de na« tuur , de fortuin en de onregtvaardigheid
« der menschen. » Vóór zijn' dood echter,
die in 1552 plaats had , zegevierde hij
zóó volkomen over Fortuna , dat hij nog
tien duizend kroonen naliet. Van zijne werken , twee folio deden , is het voornaam-

te eene uitmuntende Geschiedenis der
Heidensche Goden.
(Dictionary of Biography).
GIRARD , (GABRIEL) , geboren te Clermont in Auvergne , in 1677 , de schrijver
van een - beroemd werk , getiteld : Diction-

naire universel des synonimes francais ,
waarvan BEAUZÉE , ROUJAUD en GUizoT nieuwe
uitgaven hebben bezorgd , was tolk des
konings voor de Russische taal. Ook heeft
men van hem Principes de la langue francaise , en vele andere werken over de
Fransche taal en de spelling , alsmede
eene lijkrede op PETER den G'rooten , door
PROCOroWICII , aartsbisschop van Novogorod,
in het Russisch geschreven. De abt G ARD
stierf den 4 Februarij 1748.

(Dictionnaire historique et bibliographique).
GIRODET-TRIOSON, (ANNE LOUIS DE
DE ROUSSY), een der grootste moderne

Fransche historie-schilders ; werd den 5 Januarij 1767 te Montargis geboren. Hij
oefende zich onder DAVID en te Rome , en
stierf den 19 December 1824 te Parijs.
Zijn talent ontwikkelde zich zoo vroegtijdig , dat hij , op den ouderdom van dertien jaren , het portret zijns vaders treffend
schilderde. Op den ouderdom van twintig
jaren , won hij in Rome den grooten prijs.
Onder zijne beste stukken behooren ENDYMION slapende

HIPPOCR ATES de geschenken
van ARTAXERXES weigerende ; een tafereel
uit den zondvloed NAPOLEON de sleutels der
stad Weenen ontvangende ; de opstand van
Cairo , alsmede PYGMALION en GALATEA.
Zijne Oeuvres posthumes , met eene levens;

;

schets van CoUPIN , in twee deden , te
Parijs in 1830 uitgegeven , bevatten zijne
briefwisseling en zijn gedicht Le Peintre.
Hij nam den naam aan van TRIOSON , om
deze menschlievende geneesheer hem-dat
als zoon had aangenomen.

(Woordenboek der Zamenleving ; Dictionary of Biography ; ConversationsLexicon).
GIUSTINMANI , (POMPEJO) , een uit -

stekend veldheer, werd in 1569 op het
eiland Corsika geboren. Hij trad vroegtijdig in Spaansche dienst , en verloor in de
belegering van Ostende eenen arm. Het
ontbrekende lid vergoedde hij door een
ijzeren, waarom hij den bijnaam met den
IJzeren arm bekwam. Hij werd gouverneur van Vriesland en vervolgens van
het eiland Candia , hetwelk destijds aan
de Venetianen behoorde , en waar hij in
1616 sneuvelde. De senaat van Venetië
vereerde zijne nagedachtenis met een rui
GIUSTINIANI beschreef in het-tersandbl.
Italiaansch den Nederlandschen oorlog,
een werk dat in 't Latijn is overgebragt

GLATZ---GLEIMM.
onder den titel van helium 13elgicum ,
en in 1609 te Antwerpen in 't licht ver
-schen.
(Woordenboek der Zamenleving ; Dictionary of Biography).
GLATZ , (JAKOB) , een verdienstelijk

Duitsch opvoedkundige en schrijver, werd
den 17 November 1776 te Poprad in
Hongarije geboren , alwaar zijn vader het
smidsambacht benevens een' linnenhandel
dreef. Hij vormde zich op liet Protestantsch lyceum te Kesmark en Presburg,
studeerde sedert f796 te Jena in de godgeleerdheid, en leefde vervolgens als opvoeder te Schnep fenthal , tot dat hij in
1804 als hoofd-onderwijzer der Protestantsche schoolinrigting te Weenen werd benoemd. Hier werd hij in 1805 tot derden
predikant der Evangelisch-Luthersche gemeente, en in 1806 door den keizer tot
consistoriaal-raad der Augsburgsche confessie benoemd. Van vege zijne verzwakte
gezondheid legde hij in 1826 het predikambt neder , en stierf te Presburg , den
25 September 1831. Van zijne talrijke
verdienstelijke werken voor jonge lieden
zijn er onderscheidene in het Nederduit^ch
overgebragt , en met groot genoegen ontvangen. Zijn .dndachtsbuclz fur gebildete
Familien , het .dndachtsbuch zunáchtst fur
die Jugend ; Die Familie Karlsberg en
Posaliens Vermkchtniss werden algemeen
gelezen. Ook is hij de zalnensteller van
het Evangelisch-christliche Gcsangbuch en
de Kirclienagende , welke bij de Evangelische gemeenten in de Oostenrijksche staten zijn ingevoerd geworden.
(WENRICH , JAKOB GLATZ ,

eine biographi-

sche Skizze).
GLAUBER , (JOHANN RIIDOLPH) , een

bekend geneesheer en scheikundige , werd
in 1604 te Karlsstadt geboren. Hij hield
zich op in de Nederlanden , Salzburg , Kiizingen , Frank fort aan den Main en Keulen,
en overleed in 1688 te Amsterdam , alwaar zijne werken in 't licht verschenen,
onder den titel van Opera chyrnica , die
door CHRISTOPHER PACKE in het Engelsch
zijn vertaald. Men is hem de betere inrigting van den toestel tot verscheidene
chemische bereidingen verschuldigd, als
uitvinding van bet Glauber- of-med
zoogenaamd Wonderzout , hetwelk hij toevallig ontdekte , toen hij keukenzout door
middel van vitriool-zuur on ond. Onder
zijne veelvuldige ontdekkingen behoort ook
het maken van houtazijn. Schoon zijne
werken thans naauweliks de moeite bebonen van ze te doorbladeren , bevatten zij
echter veel , hetwelk bewondering wekt
voor een' man , die in zulk een vroeg

tijdvak van scheikundige nay orsching , zoo
II.

33

veel tot hare bevordering heeft bijge-

dragen

.

(Penny Cyelopaedia ; Conversations-Lexicon).
GLEICHEN , (LrDEWICH , graaf VAN),

een dapper Duitsch ridder , afstammende
uit een eertijds beroemd Duitsch geslacht,
hetwelk in de zeventiende eeuw is uitgestorven , trok aan het hoofd van andere
kruisvaarders naar 't Heilige Land , doch
viel in handen van de Sarracenen , die
hem in slavernij wegvoerden. Volgens een
bekend volksverhaal gebeurde het , dat de
dochter des sultans hem op zekeren dag
als slaaf in den tuin ziende arbeiden,
medelijden met hem kreeg. Zij waagde het
hem aan te spreken , en werd zoodanig
door hem getroffen , dat zij beloofde hem
te zullen bevrijden , en in zijn lot deden.
GLEICUEN bekende haar echter , dat hij
vrouw en kinderen had ; doch hare liefde ,. vond daarin geen' hinderpaal voor
haar geluk. De ontvlugting gelukte , en
nu scheepten zij zich in naar Venetië,
waar de graaf zijne vrouw en kinderen
in welstand aantrof. Hierop reisde bij naar
Rome , en verwierf van den paus de vrij
om ook de Turksche prinses tot-heid,
vrouw te nemen , zoodra zij de Christelijke godsdienst zou omhelsd hebben. De
Turkin liet zich doopen, en leefde voortaan met GLEICHEN hoogst gelukkig, wijl de
vroegere vrouw bare ijverzucht hedwong,
begrijpende dat zij , zonder de hulp der
andere , haren echtgenoot nimmer zou
hebben wedergezien. Het gedenkteeken ,
waarop de graaf VAN GLEICUEN met zijne
beide gemalinnen staat afgebeeld , oor
Kloosterkerk op den-spronkelijd
Pelersberg bij Erfurt , werd sedert 1813
in den Dom te Erfurt overgebragt , en
het groote bed van den graaf, waarvan
zoo veel is verhaald , nog onlangs in den
burg van Gleichen vertoond. Uit nieuwere
navorschingen is het gebleken , dat in de
jaarboeken der graven van Gleichen inderdaad eene geschiedenis van dezen aard

staat opgeteekend , doch dat de vorm d ezer stof of de verdichting zelve uit eenen
oud-Franschen roman over het dubbéle
huwelijk van den Henegouwschen ridder
GILIOi' DE TRASYGNYES is ontleend.
(HELLCACU , Archiv der Grofschaft Glei
en van denzelfden Itistorhthe-chen;
MTachrichten von den Dergschlóssern
Gleichen , Jlluhlberg and Wachsenburg).
GLEIi1 , (JOHANN WILHELM LUDWIG) , gewoonlijk vader GLEIII genoemd ,

een beroemd Duitsch dichter , werd dekt
2 April 1719 te Ernasleben in het Ilalberstadische geboren. Na den dood zijns va3
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fiers , in 1735 , vond hij te Wernigerode,
waar bij ter schole ging , de noodige ondersteuning , en studeerde vervolgens ,
onder vele ontberingen , te Halle. Als
huisonderwijzer bij den overste vo N SCHULZ
te Potsdam , leerde hem prins WILIIELM ,
de zoon van den markgraaf van Branden
kennen , en nam hem als-burg•Swchedt,
secretaris in zijne dienst. GLEIU maakte
in dien tijd kennis met EDWALD CHRISTIAN
VON KLETST , die tot aan zijnen dood zijn
vertrouwdste vriend bleef. De tweede
Silezische oorlog scheidde , in 1744 , de
beide vrienden van elkander , en beroofde
daarenboven GLEIN van zijnen welwillenden
beschermer , die voor Praag sneuvelde.
In het volgende jaar werd hij secretaris
van DIEDEIIIK , prins van Dessau , met wiens
ruw karakter hij zich echter niet kon ver
waarom hij weldra voor deze-enig,
betrekking bedankte , en eenigen tijd te
Berlijn vertoefde, tot dat bij in 1747,als
secretaris van het Domkapittel te Jialberstadt werd beroepen. Nu knoopte bij kennis aan met alle mannen , die aan de
spits der poëtische ontwikkeling in Duitschland stonden; want vriendschap was zijn
lust en leven. Daarentegen trad hij nimmner in den echt ; zijne huishouding werd
bestierd door zijne geestrijke nicht SOPHIE
DOROTHEA GLEIN , die onder den naam van
GLEMINDE dikwerf werd bezongen. Tevens
gloeide GLEiM het hart van liefde voor het
vaderland. De Fransche omwenteling ver
afgrijzen. Onophoudelijk-vuldehmt
vermaande hij de 1)uitschers tot eendragt
en tot eenen strijd op leven en dood voor de
onafhankelijkheid. Twee jaren vóór zijnen
dood werd hij blind ; doch ook in dien
treurigen toestand nam bij een levendig
aandeel in de groote gebeurtenissen dier
dagen. Onder zijne menigvuldige vrienden,
telde bij uz , KLEIST , LESSING , MICHAELIS
en KLOPSTOCK , aan Wien hij zijnen laatsten brief heeft geschreven. «Ik sterf,
« lieve KLOPSTOCK ! » dus schreef hij , « en
« ik zeg u als een stervende , dat wij op
« deze wereld niet genoeg voor elkander
« geleefd hebben. In de andere zullen wij
r onze verkeering hervatten. Mijne zang «nimf heeft mij , tot aan den rand van
« bet graf vergezeld , en staat nog aan
« mijne zijde. » Hij stierf den 18 Februarij
3 803 , en werd , volgens zijne begeerte,
in zijnen tuin bij Halberstadt begraven.
Men heeft GLEIr den Duitschen ANACREON
geheeten , maar zijn' grootsten roem heeft
bij te danken aan zijne Kriegslieder , welke
hij onder den naam en in het karakter
eens Pruissischen granadiers zong. Zijne
Eabeln and Erzáhlungen , goldene Sprüche
and Lieder filr Kinder werden uitgegeven

door KORTE , die ook het leven van GLEIK
uit zijne brieven en schriften , alsmede
eene uitgave zijner gezamenlijke werken in
7 deden , Halberstadt , 1811-1813 , heeft
bezorgd.
GLUCK, (JOHANN CHRISTOPH VON),

een der beroemdste componisten der achttiende eeuw , stamde af van een aanzienlijk geslacht , en werd den 25 Maart 1700
te Neustadt aan de Waldnab geboren.. Zijn
vader was opperjager bij den vorst LoBKOWITZ. Van zijne jeugd af wijdde CLUCK
zich aan de muzijk , voor welke hij den
grootsten aanleg verried. Hij leerde de
eerste gronden te Praag , en ging in 1738
naar Italië, waar MARTINI hem in de compositie onderwees. Zijne eerste opera
Artaxerxes, welke bij in Milaan schreef,
werd aldaar opgevoerd , en eene andere,
Demetrius, irk 1742 te Venetië. Eene derde,
getiteld La caduta dei Giganti (De Val der
Reuzen) , componeerde hij voor de Italiaansche opera te Londen , werwaarts hij
zich in 1745 had begeven. Dit stuk wekte
echter weinig belangstelling bij het publiek;
de dansende Mademoiselle VIOLETTA (naderhand Mevr. GARRICK) maakte meer indruk
dan de muzijk. Intusschen had de omgang
van CLUCK met AnNE en diens echtgenoote,
eene voortreffelijke zangeres , grooten invloed op de eenvoudigheid zijner voort
Hij schreef in het tijdverloop-brengsl.
van 18 jaren 45 opera's , in welke zich
echter nog niet dat grootsche en die diepte
vertoonden , welke hij in zijne latere werken ontwikkelde. Zoodra GLUCK van den
Florentijn RANEIRI DI CALZABIGI goed zamen hangende teksten voor zijne opera's bekwam , toonde bij wat bij vermogt. De
.Wleeste, Orpheus, en Helena en Paris,
welke GLUCK in Weenen schreef, haarden
groot opzien en vestigden, met de latere,
zijnen onsterfelijken roem. Zelfs in Italië
ontmoette de ernstige , verhevene muse
des Duitschen kunstenaars luide toejuiching.
De schouwburgen van Ronne , Parma , Napels , Milaan en Veneti? wedijverden met
elkander zijne Helena en Orpheus op te
voeren. Zijn roem was nu reeds zoo boog
gestegen , dat hij uitgenoodigd werd , om
voor de Fransche Académie Royale eene
opera zamen te stellen. Hiervoor schreef
hij zijne Iphigénie en Aulide , welke den
19 April 1774 onder zijne eigene directie
te Parijs werd uitgevoerd , en over de
nationale vooroordeelen van 't publiek volkomen zegevierde. Zulks geschiedde echter
niet zonder eenen lievigen strijd , waaraan
de ongelukkige AIARIE ANTOIN.ETTE (GLUCK's
leerling) , ter gunste van den Duitschen
vreemdeling , levendig deel nam. Binnen
de twee volgende jaren , werd deze opera
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170 malen ten tooneele gevoerd. In Frankrijks hoofdstad woedde inmiddels een lievige muzikale oorlog , tusschen degenen
die , of de Italiaansche of de nieuwere
Duitsch school voorstonden. De uitstekendste Fransche letterkundigen mengden
zich in den strijd. Wanneer twee personen elkander ontmoetten , vroeg de een
den ander , welke partij hij was toego=
daan. Etes-vous Gluckiste ou Picciniste ?
Het antwoord op de vraag besliste of het
gesprek eenen vriendelijken of vijandigen
keer zoude nemen. Deze onzinnige strijd
duurde nog een' geruimen tijd voort,
toen GLUCK en inceiNI , die elkander als
uitstekende kunstenaars hoogachtten , reeds
met elkander waren verzoend.
Behalve de bovengenoemde opera's schreef
GLUCK nog verscheidene andere , van welke
zijne drrnide , Iphigénie en Tauride , en
Echo et Nareisse als de voortreffelijkste
worden aangemerkt. GLUCK keerde in 1787
naar Weenen terug, en overleed aldaar
den 17 November deszelfden jaars.
(117émoires pour servir a 1'histoire de la
révolution opérée dans la musique par
Mr. GLUCK ; Woordenboek der Zamenleving).
GNEISENAU , (AUGUST NEIDHARD ,

Brienne en Parijs. Na den Parijschen vrede
verhief de koning hem tot den gravenstand , en in 1815 werd hij weder chef
van ILUCIIER's generalen staf. Na den ongelukkigen slag van Ligny bragt GNEISENAU
het Pruissische leger zoo spoedig weder in
orde , dat hetzelve nog tijdig op de kampplaats van Waterloo kon verschijnen, om
de weifelende kans ten voordeele der vrijheid van Europa te beslissen. Ter belooning dezer onwaardeerbare diensten werd
hij tot generaal der infanterie benoemd ,
en hem door den koning de decoratie van
de orde des Zwarten Adelaars verleend,
welke men in NAPOLEON'S buit gemaakten
reiswagen had gevonden. In 1818 benoemde hein de koning tot gouverneur
van Berlijn en lid van den staatsraad , en
in 1825 tot veldmaarschalk. Toen de Polen in 1831 opstonden , werd hem het
opperbevel over het oostelijk Pruissisch leger toevertrouwd ; doch hij stierf in den
nacht van den 23 op den 24 Augustus
1831 te Posen aan de cholera. Met do
uitstekendste krijgsbekwaamheden , die zelfs
TURENNE en prins MAURITS tot eer zouden
verstrekt hebben , vereenigde hij de beminnelijkste bescheidenheid , zoodat de algemeene achting en liefde zijner land- en
tijdgenooten zijn levenspad met rozen hadden bestrooid.

graaf vAN) , een uitstekend Pruissisch
veldmaarschalk , werd den 28 October 17 60
te Schilda , in het Pruissisch hertogdom
Saksen , geboren. Zijn vader was kapitein
in Oostenrijksche dienst en in winterkwartier te Schilda , toen de zoon ter
wereld kwam. GNEISENAU werd in het huis
zijns grootvaders, een' artillerie -overste in
Wurzburg , opgevoed , en studeerde aan
de hoogeschool te Erfurt. In 1782 ging
hij als Anspach-Baireutsch luitenant met
400 man naar Amerika , waar hij echter,
uit hoofde van den gesloten vrede , overtollig werd. In het volgende jaar naar
4nspach teruggekeerd , nam hij eenige jaren daarna zijn a,I'scheid , trad , als luitenant bij de Silezische fuselier-brigade , in
Pruissische dienst , en werd in 1789 kapitein. Weldra werden de groote militaire
talenten van GNEISENAU opgemerkt , die
allengs in rang opklom , en in 1813 als
generaal-majoor bij het corps van BLCCIJER
werd geplaatst. Zoo meesterlijk bebtierde
hij den terugtogt van Luizen naar Silezië,
dat de vijand , die hem vervolgde, in ver
gevechten , veertig kanonnen-scheidn
verloor. Tot chef van den generalen staf
benoemd , bevond hij zich steeds in de
nabijheid van BLUCUER , die van zijne
schrandere raadgevingen uitmuntend partij
wist te trekken. Na den slag van Leipzig
werd hij luitenant -generaal. In 1814 bragt

broeders , die , onder de regering van
FRANS I , het scharlakenverwen uit Venetic
in Frankr ij k invoerden. Te dien einde
rigtten zij uitgestrekte werkplaatsen op
aan het riviertje de Bièvre in den Faubourg
S. Marcel van Parijs. Dit plan werd door
de mededingende verwers zoo belagehelijk
geacht, dat men het Folie Gobelin noemde ; doch de schitterende glans en vastheid
der kleuren verbaasden weldra de Parijzenaars dermate , dat zij zeiden , dat de
GOBELINS een verbond met den duivel hadden gesloten. Intusschen bragt het schar
beiden broeders een-lakenvrwd
aanzienlijk vermogen aan , en hun naam
ging zelfs over op de wijk , waarin zij
woonden , en het riviertje hetwelk er voorbij
stroomde. Eindelijk werden zij opgevolgd
door zekeren cANYE , die er eerre tapijt
aan verbond , en , omstreeks het-fabryk
jaar 1655 , de gansche inrigting afstond
aan twee Hollanders , HARMEN KLOCK of
KLOEK en JAN LINSEN. De heerlijke tapijt
welke deze fabryk leverde ,-behangsl,
en Gobelins werden genoemd , wekten zoozeer de aandacht van COLBERT , dat hij
haar 's koaings bescherming bezorgde , die
haar zoo vele bestellingen deed , dat zij

hij veel toe tot de overwinningen bij

uitsluitend voor hem werkte. De beroemde

(Conversations-Lexicon).

GOBELIN, (GILLES en JEAN) , twee
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schilder LE BRUN verschafte daarvoor de zijnen hoogen beschermer, dat hem, na
patronen , waarvan sommige de veldslagen eenige jaren , eene jaarwedde van 3600
van ALEXANDER, de vier jaargetijden , de livres werd toegestaan. De omverwerping
vier elementen en de geschiedenis der van den troon beroofde hem van zijne
voornaamste gebeurtenissen onder de rege- voornaamste inkomsten ; hij verzonk in
ring van LODEWIJK XIV voorstelden. Op diepe droefgeestigheid, en stierf den 8 Jahet kasteel St. Cloud , bij Parijs , vindt nuarij 1793. GOLDONI vervaardigde ruim
men eene heerlijke reeks dezer tapijtbe- 200 stukken voor het tooneel. Onder
hangsels , zijnde tafereelen uit het leven zijne Fransche blijspelen behoort Le
B ourru bienfaisant, dien wij in het Nedervan MARIA DE MEDICIS door RUBENS.
(Penny Cyelopaedia ; Woordenboek der duitsch onder den naam van den WeldaZamenleving; Conversations-Lexicon). digen Knorrepot kennen , en welke meerGODEWIJK , (MARGARETHA VAN) , malen op onze schouwburgen is vertoond.
eene zeer geleerde vrouw , die in ver GOLDONI bezorgde eene uitgave zijner blij
kunsten uitblonk , werd in 1627-scheidn
Venetië 1761.-spelni18dvo.,
te Dordrecht geboren. Haar vader , PIETER Ook schreef bij in het Fransch de gedenkVAN GODEWIJK, een verdienstelijk letterschriften van zijn leven , in 3 deelen.
kundige , die aldaar aan de Latijnsche.
(UGONi , Letteratura Italiana).
school was geplaatst , onderwees haar het
GOLDSMITH , (OLIVER) , een beroemd
Grieksch en Latijn. Ten einde het Oude geschiedschrijver en dichter, was de zoon
Testament ook in de grondtaal te kunnen eens landgeestelijken , en werd den 10
lezen , beoefende zij het Hebreeuwsch. In November 1728 te Pallas , in het Iersche
de bedendaagsche talen, Italiaansch, Fransch graafschap Longford, geboren. Hij was
en Engelsch was zij ongemeen ervaren. het vijfde der zeven kinderen van CHARLES
Zij schreef Nederduitsche , Fransche en GOLDSMITH , die den toekomenden geschiedLatijnsche verzen , teekende , schilderde schrijver en dichter als een' dommen jon
beschouwde. Hij bezocht de dorp--gen
en borduurde voortreffelijk watergezigten
en bloemen , en muntte uit in de zang- school , en begon weldra verzen te maken.
en toonkunst. Ook schreef en graveerde Zijn oom en eenige andere bloedverwanten
zij kunstig op glas , hetgeen destijds in zonden hem in 1744 naar Dublin , om in
ons vaderland veel werd beoefend. Schoon de theologie te studeren. Hij gedroeg zich
bekend met onderscheidene wetenschap- hier zeer ligtzinnig, bekwam van zijnen
pen , zelfs de sterrekunde , bleef zij nede- leermeester Bene duchtige oorveeg , en
rig en minzaam , en bewees, dat eene verliet de stad ; doch de honger dreef hem
geleerde vrouw geenszins hare huisselijke terug, en zijn broeder verzoende hem
pligten behoeft te verzuimen of gering te met den leermeester. Na verloop van een
jaar , besloot hij naar Amerika te gaan;
achten.
VAN KAMPEN , Bekn. Gesch. der Ned. doch de kapitein , die zijn goed reeds aan
Lett. en Wetens. NIEUWENHUIS , Woor- boord had , zeilde zonder hem af. Hij
denboek van Kunsten en Wetenschap- kwam arm en berooid bij zijne moeder
terug ; doch door tusschenkomst van zijpen).
GOLDONI , (CARLO) , dien men niet nen oom , wiens goedhartigheid nog niet
zonder Benig regt den Italiaanschen xo- was uitgeput , vertrok hij in 1752 naar
Edinburg , om zich aldaar in de geneesLIÈP.E beeft genoemd , en die door voLTAIRE
de schilder der natuur werd geheeten , kunst te oefenen. Ten gevolge van eenen
zag in 1707 het eerste levenslicht te Ve- onvoorzigtigen borgtogt , moest hij naar
netië. Voordat hij acht jaar oud was, Leyden wijken , waar hij zich , gedurende
schetste hij reeds bet plan voor een blij
een jaar, onder GAUBIUS en ALBINUS in de
Hij studeerde te Perugia en Rimini,-spel. schei- en ontleedkunde oefende. Door ver
nood verkee--kwistngdero
was een' korten tijd advocaat en secretaris van den Venetiaanschen resident te rende , besloot hij eene voetreis door
Milaan ; doch liet dra alle andere bezig
Europa te doen , en van zijne fluit te levaren , om voor het tooneel te-hedn ven. De volgende plaats uit zijnen Vicar
schrijven. Als tooneeldichter maakte bij of Wakefield heeft waarschijnlijk betrek
zulk een' grooten opgang , dat de direceigene reis : « Ik had eenige-kingopzje
teur van den Italiaanschen schouwburg te « kennis van de muzij k , en wendde nu,
Parijs hem uitnoodigde zich aldaar te « hetgeen mij vroeger tot vermaak had
vestigen. GOLDaNI bij het Fransche hof « verstrekt , als een middel aan , om in
bekend geraakt , werd benoemd tot ouder- « mijne behoeften te voorzien. Wanneer
« ik niet het vallen van den avond Bene
wijzer der Italiaansche taal van de doch
« boerenwoning naderde , speelde ik een
LODEWIJK XV. Deze betrekking-tersvan
vervulde bij zoo zeer ten genoegen van «mijner vrolijkste deuutjes, en dit be;

GOLIUS.
« zorgde mij niet alleen huisvesting , maar
* ook voedsel voor den volgenden dag.
op deze wijze bezocht hij België, Frankrik , Duitschland , Zwitserland en het
noorden van Italië. Hij vertoefde zes maanden te Padua , alwaar bij , zoo men wil,
tot doctor werd bevorderd. GOLDSMITH
kwam in den herfst van 1756 in Engeland
terug. Hij werd hulponderwijzer in eene
school te Londen en daarna apothekers
bediende. Weldra echter zocht hij zijn
onderhoud in de voortbrengselen van zijnen geest , en sloot eene overeenkomst
met GRIFFITHS , den eigenaar en uitgever
van het Montlhy Review , om voor dit
maandwerk te schrijven , tegen een behoorlijk honorarium , kost en inwoning.
Dit contract was voor een jaar , doch na
verloop van zeven of acht maanden , werd
het met wederzijdsch goedvinden verbroken. In 1759 verscheen zijn Present state
of literature , in 't licht , en in 1761
schreef bij , in de gijzeling , den Vicar of
Wakefield , waarvoor Dr. JOIINSON hem
60 Pst. wist te bezorgen. Onder de ge
werken van GOLDSMITII wor--schiedkung
den zijne History of England en Roman
History het meest geprezen. Men twijfelt
er aan , of the History of the Grecians ,
welke na zijnen dood onder den naam van
GOLDSMITH werd uitgegeven , van hem zij.
Ook als tooneeldichter heeft hij eenigen
roem verworven. Dr. JOIINSON zegt van
zijn blijspel She stoops to conquer , dat er
in vele jaren geen stuk was verschenen ,
dat de aanschouwers zoo vrolijk maakte.
Een zijner laatste voortbrengselen was
eene History of the earth and animated
nature , hetwelk in 1774 verscheen , en
waaraan bij twee jaren had gearbeid. Voor
dit werk ontving hij 850 Pst. ; doch GoLDSMITH verspilde het geld spoediger dan hij
het verdiende. In de lente van 1774 werd
hij aangetast door eene zenuwkoorts, welke,
door zijne ongeregelde leefwijze verergerende , hem den 4 April den laatsten snik
deed geven. Hij stierf in den ouderdom
van vijf en veertig jaren. Zijne vrienden
rigtten , te zijner gedachtenis, een marmeren gedenkteeken op in de Westminsterabdij , voor hetwelk Dr. JOIINSON een
Latijnsch opschrift heeft vervaardigd.
De bovenstaande levensschets van GoLDSMITH vertoont duidelijk genoeg zijn karakter. Hij was de zwakheid zelve. Schoon
beminnelijk van aard, ontbrak hem echter
geheelenal de noodige standvastigheid,
om zich bij ééne zaak te -bepalen. Zijne
zucht tot een onafhankelijk leven ging
zoo ver, dat hij zeide , de tirannij des
hongers minder te vreezen dan de tirannij
der menschen. Hij werkte nooit voordat
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de nood hem daartoe drong ; en in weerwil van dit alles , behoort hij ontegenzeggelijk tot de beste Engelsche prozaschrijvers.
(Bishop PERCY'S Life of GOLDSMITH ; Sir
WALTER SCOTT'S Miseellanous prose
works).
GOLIUS , (JACOBUS) , een beroemd
hoogleeraar in de wiskunde en de Arabische taal te Leyden , werd in 1596 uit
een aanzienlijk geslacht te 's Gravenhage
geboren. Hij studeerde aan de hoogeschool
te Leyden in de oude talen , wiskunde,
godgeleerdheid en de medicijnen , en maakte
zulke ongemeene vorderingen , dat hij op
den ouderdom van een en twintig jaren
te Rochelle als hoogleeraar voor bet Grieksch
werd aangesteld. Hij vertoefde hier slechts
een jaar, en keerde naar Leyden terug,
waar hij zich , onder ERPENIUS , vooral met
het beoefenen van 't Arabisch onledig hield.
Toen de regering onzes lands een gezant
naar Marocco afvaardigde , verge--schap
zelde hij hetzelve, met oogmerk eene
volkomene kennis der Arabische taal te
verkrijgen. Hij overhandigde MULE! SIDEN ,
den koning van Illarocco , eenen brief en
een geschenk van zijnen vriend en leermeester ERPENIUS , waarmede de vorst zoo
zeer was ingenomen , dat hij GOLIUS met
bewijzen van vriendschap overlaadde. Deze
omstandigheid maakte het hem gemakkelijk vele handschriften te verzamelen,
waaronder de Jaarboeken van FEZ en
bouwstoffen voor eene Geschiedenis der
Sheri fs. De hoogleeraar ERPENIUS aan eene
besmettelijke ziekte overleden zijnde, werd
GOLIUS in zijne plaats benoemd. Kort
daarna ondernam hij eerre reis van vier
jaren naar Aleppo , Arabië, Mesopotamië
en Konstantinopel. Gedurende zijne afwezigheid overleed w. SNELLIUS , hoogleeraar
in de wiskunde te Leyden, tot wiens opvolger hij werd benoemd. GoLius kweet
zich, gedurende bijkans veertig jaren, met
groote getrouwheid , van zijne beide betrekkingen als hoogleeraar in de Arabische taal en de wiskunde. Hij schreef
het, groote Arabische woordenboek , Lexicon Arabico-Latinum , hetwelk thans nog
met vrucht door de Oostersche laalgeleerden wordt geraadpleegd, en zelfs de nieuwe Lexicon van professor FREYTAG van
Bonn in waarde overtreft. Onder de andere voornaamste werken van coT ius telt
men Proverbia quaedam .dus Imperatoris
et Carmen Tograi; Ahmedis Arabsiadae Vi-

tae et eerurn gestarum Timuri , en een'
herdruk der Arabische spraakkunst van
Er,PINIus. Ook schreef hij een uitvoerig
Woordenboek der Perzische taal , hetwelk
door CASTELLUS als Bene hoofdhron werd
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gebezigd voor het Perzisch woordenboek in
zijn Lexicon voor zeven talen. Met bet
Chineesch was GOLIUS genoegzaam bekend,
om den atlas van China vermeerderd uit
te geven. Hij genoot als 's lands tolk voor
het Arabisch , Turksch en Perzisch eene
vaste jaarwedde , en bekwam bij zekere
gelegenheid eene gouden keten met een'
fraaijen gedenkpenning. Schoon GoLius zich
bijkans geene verademing van zijnen menigvuldigen letterarbeid gunde , genoot hij
echter eene bijkans onafgebrokene gezond
hetgeen hij vooral aan zijn sterk-heid,
ligchaamsgestel en zijne matige leefwijze
te danken had. Hij overleed den 28 September 1667 , in den ouderdom van een
en zeventig jaren. Aan zijne geleerdheid
paarde hij eene uitstekende godsvrucht.
Ter voortplanting van het Christendom en
ter vertroosting der Christenen , die onder
het juk der Mahomedanen zuchtten , vertaalde hij het Nieuwe Testament in NieuwGrieksch,en de geloofsbelijdenis der Hervormden , alsmede de Heidelbergsche Catechismus
in het Arabisch , welke beiden in den
Levant werden verspreid.
(SGffNURRER, Bibliotheca .4rabica; SIL
VESTRE DE SACY in de Biographic universelle , op het art. GOLIUS ; VAN
EAMPEN , Bekn. Gesch. der Ned. Lett.
en Wetens.).
GOMARUS , (FRANCISCUS), een bekend godgeleerde , werd den 30 Januarij
1563 te Brugge in Vlaanderen geboren.
Zijne ouders de Hervormde godsdienst ombelsd hebbende , weken in 1578 naar den
Palts. Nadat hij eenigen tijd aan de hoogescholen van Straatsburg , Neustadt en
Heidelberg had gestudeerd , ging hij in
1582 naar Engeland , en voltooide zijne
godgeleerde studiën te Oxford en Cambridge. In 1587 werd hij predikant bij
de Vlaamsche kerk te Frankfort aan den
Main , en in 1594 professor in de theologie te Leyden. Hij is vooral bekend als
de tegenstander van ARMINIUS, die in 1603
te Leyden zijn ambtgenoot werd. Toen
ARMINIUS in 1608 was overleden en opgevolgd werd door CONRADUS VORSTIUS , die
hij den voet niet konde ligten , legde co-MARUS zijn hoogleeraarambt neder , en
vertrok naar Middelburg , alwaar hij in
1611 tot predikant werd benoemd. Hier
bleef hij .tot 1614, toen hij als hoog
predikant te Saumur werd be--leran
roepen. Drie jaren later vertrok hij naar
Groningen als professor in de theologie en
de Hebreeuwsche taal , in welke hoedanigbeid hij aldaar den 11 Januarij 1641 in
den ouderdom van acht en zeventig jaren
overleed. Hij woonde in 1618 de Dordsche synode bij , waar hij zich door zijnen
-

onbesuisden ijver , om zijne partij te doen
zegevieren , bijzonder onderscheidde. Eens
met den predikant MARTINUS over de predestinatie in redetwist geraakt , en bij
dezen te kort schietende , werd hij zoo
driftig , dat hij MARTINUS tot een tweegevecht uitdaagde, willende alzoo met den
degen beslissen , wie hunner gepredestineerd was om gelijk te hebben. Zijne werken werden in één folio boekdeel bijeenverzameld, en zijn in 1645 te Amsterdam
in 't licht verschenen.
(UITENBOGAARD , Kerkelijke historie TRIGLAND, Kerkelijke Geschiedenissen; Woordenboek der Zamenleving).
;

GONSALVO VAN CORIDOVA, (HERNANDEZ Y AQIIILAR) , bijgenaamd de

Groote Veldheer (el Grand Capitan) , werd
in 1453 uit adellijke en vermogende ouders
te Montilla bij Cordova geboren. Reeds als
vijftienjarig jongeling vocht hij met ongemeene dapperheid tegen de Mooren in
Granada ; hij werd begroet als prins der
Spaansche jeugd , en was weldra het grootste sieraad van het hof van ISABELLA. Aan
het hoofd van 120 ruiters hielp hij zijnen
broeder de Portugeezen bij 4lbuera verslaan. De Mooren van Granada vonden in
hem hunnen geduchtsten vijand. Toen
KAREL VIII , koning van Frankrijk , aan
LUDOVICO SFORZA van Milaan ,-geztdor
in 1495 , Napels veroverde, werd GONSALVO
door FERDINAND den Katholjken gezonden ,
om de Franschen te verjagen , en den
wettigen koning weder op den troon te
plaatsen. Europa stond verbaasd over den
snellen en schitterenden uitslag van dezen
krijgstogt. Vriend en vijand noemden hem
den Greoten Veldheer, onder welken eer titel hij algemeen bekend staat. Na de
uitdrijving der Franschen uit Napels, riep
paus ALEXANDER zijne hulp in tegen zekeren MENOLDO GUERRI van Biscaije , aan
wien KAREL VIII , op zijnen terugtogt,
Ostia had verpand, en die door zijne aanrandingen van de schepen , welke den
Tiber ,bevoeren , Rome in ellende dom
dreigde uit te hongeren. GoN--peld,n
SALVO berende met zijne beste soldaten
deze vesting , en nam baar binnen acht
dagen stormenderhand in. De hoofdstad
der Christenheid zag den held der eeuw
het monster , dat haar zoo veel schrik had
aangejaagd , met ketenen beladen , in zegepraal binnen hare muren voeren. GoNSALVO verhoogde zijnen roem door zich
voor de overwonnenen in de bres te stellen , en den inwoners van Ostia en de
omstreken gedurende tien jaren vrijdom
van alle belastingen te bezorgen. Hij nam
afscheid van den opperpriester , hem opmerkzaam makende op de noodzakelijkheid

GORGIAS—GOTHE.
eener hervorming in zijne hofhouding.
Aldus bekroonde de Groote Veldheer zijnen eersten krijgstogt in Italië, in 1498.
Twee jaren later dempte hij eenen opstand
in de Alpujarras , en verzocht voor de bewoners vergiffenis als het loon zijner bewezene diensten. Toen het Spaansche en het
Fransche hof in 1500 met elkander eene !I
overeenkomst hadden gesloten, om het
koningrijk Napels onderling te deden , trok
GONSALVO met 4300 man ten strijd , onder
voorwendsel de Venetianen tegen de Turken bij te staan. Hij veroverde Zante en
Ce falonie , en gaf deze eilanden aan de
Venetianen terug. NV landde hij echter
op Sicilië , en verklaarde den koning van
Napels gekomen te zijn , om dat gedeelte
van het rijk te bezetten , hetwelk volgens
het gesloten verdrag met Frankrijk aan
Spanje moest komen. De koning van Napels zich plotseling van twee zijden bedreigd ziende , wierp zich in de armen
der Franschen , die reeds Napels hadden veroverd , terwijl GONSALVO zich in
Calabrië ophield. Toen nu GONSALVO , vol
gesloten overeenkomst , ook Basi--gensd
licata en Capitanata van de Franschen
verlangde , en dezen de uitlevering dier
gewesten weigerden , kwam het tusschen
de beide veroverende magten tot eenen oor
welke lang met afwisselend geluk werd-log,
gevoerd , tot dat eindelijk de Franschen ,
den 29 December 1503 aan de Garigliano
door GONSALVO geheel werden verslagen ,
en ook Napels verloren. Koning FERDINAND
schonk den overwinnaar het hertogdom
Sesa , en benoemde hem met onbepaalde
magt tot onderkoning van Napels , waar
hij door zijne vriendelijkheid , regtvaardigheid en edelmoedigheid zich weldra de
liefde des volks verwierf. Dit wekte den
argwaan des Spaanschen konings dermate,
dat deze GONSALVO, onder een schoonschijnend voorwendsel , naar Spanje lokte ,
doch hem ras zijn wantrouwen deed gevoelen. GONSALvo begaf zich hierop naar
zijne landgoederen in Granada , waar hij
zich onledig hield met de verbetering van
het lot zijner onderdanen en den akkerbouw, tevens de edelste gastvrijheid jegens
landgenoot en vreemdeling betrachtende.
Hij stierf den 2 December 1515 te Granada. Twee honderd gescheurde vaandels
en twee koninklijke standaards , eenmaal
door den vijand ontrold , wuifden over
het graf van dezen held der vijftiende
eeuw, die de Spaansche krijgsmagt tot
die meerderheid verhief , welke zij , gedurende bijkans twee eeuwen , in Europa
handhaafde.
(QUINTANA, Espailoles Celebres, of de Engelsche vertaling van PRESTON).
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GORGiAs een vermaard Grieksch sophist en redenaar , werd te Leontinum -,
op Sicilië , geboren , waarom hij Leontinus
werd bijgenaamd. Hij bloeide in de vijfde
eeuw v. C. , en was waarschijnlijk een
leerling van EMPEDOCLES. De juiste tijd van
zijne geboorte en zijn' dood is onbekend ,
doch het aantal jaren bedroeg veel meer
dan dat van den gewonen menschelijken
leeftijd ; volgens onderscheidene berigten
bereikte bij den ouderdom van 107 jaren.
PLATO heeft hem in eene afzonderlijke zamenspraak verheerlijkt. Er zijn nog twee
redevoeringen van hem voorhanden , de
Lof van Helena en de Verdediging van
Palaniedes, welker echtheid nogtans door
sommigen wordt betwijfeld. In zijn wijs
werk over de Natuur , waarvan-geri
eenige weinige uittreksels zijn overgebleven , trachtte hij te bewijzen, 4o. dat er
niets bestaat ; 2 0 . dat , zoo er iets mogt
bestaan , het niet kan gekend worden , en
30 . zoo er zelfs iets mogt bestaan en
konde gekend warorden , het niet kan worden uitgedrukt , of aan anderen medegedeeld. Hoe sophistisch dit voorstel ook
moge zijn , is het echter eene groote ver
GORGIAS de eerste geweest te-dienst
zijn , om het onderscheid te bepalen tusschen begrip en het voorwerp , en tusschen
het woord als het teeken der gedachte ,
en de gedachte zelve. Door dus de aan
te vestigen op het onderscheid tus--dacht
schen het onderwerp en het voorwerp van
beschouwing , bragt hij veel toe tot bevordering der wijsbegeerte.
(Foss , Ike GORGIA LEONTINO Commentatio SCIi NIIORN , De duthentia decla,

;

mationum quae

GORGIAE LEONTINI

nomine

extant,).
GÓTHE, (JOHANN WOLFGANG VON),

een der uitstekendste en vernuftigste Duit
dichters en schrijvers , «werd den 28-sche
Augustus 1749 te Frankfort aan den Main
geboren. De geschiedenis , of liever het
dichterlijk berigt, hetwelk hij van zijn
eigen leven heeft gegeven , in het werk
getiteld Aus meinenz Lepen , schildert ons
de trapswijze ontwikkeling der verstandelijke vermogens van dezen buitengewonen
man. De smaak van zijnen vader voor
letterkunde en kunstwerken , en het uitbreken van den zevenjarigen oorlog , hadden op zijnen geest eenen verbazender
invloed. In zijne vroegste jaren koesterde
bij angstvallige gedachten omtrent de gods.
dienst , en vóórdat hij den ouderdom van
acht jaren had bereikt , verzon hij Benen
vorm van aanbidding van den God der
Natuur , en ontstak inderdaad brandoffers.
Muzijk , teekenen , natuurwetenschappen ,
de beoefening van talen , alles had voor
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hem groote aantrekkelijkheid. Hij beschreef
in een- opstel twaalf tafereelen , welke de
geschiedenis 'van JOZEF moesten voorstelle n , van welke er eenigen zijn g+steekend
en gegraveerd. Ter bevordering zijner
taalkennis , schreef hij eenen roman , waarin zeven zusters , elk in eene andere taal,
met elkander briefwisseling hielden. Weldra
vestigde bij zijne aandacht op de dichtkunst , en schreef liederen , om eenigen

hem aanried met de Italiaansche dichters
kennis te maken. Na zijne terugkomst
gaf bij het drama Götz von Berlichingen
en de novelle van Werther in 't licht ,
welke beiden in gansch Duitschland grooten indruk maakten. De prins van Weimar met hem bekend geworden zijnde ,
noodigde hem later aan zijn hof. Hij begaf
zich in 1775 derwaarts, en werd in 1779
geheimraad , en vergezelde in hetzelfde

jongen lieden zijner kennis genoegen te
doen. Ook vatte hij groote genegenheid
op voor een jong meisje, GRETCHEN, hetwelk
de heldin van zijnen Faust is geworden.
Zoodra deze teedere betrekking werd afgebroken , verviel bij in eene hevige ziekte.
Kort na zijne herstelling, vertrok hij naar
Leipzig ,, waar GOTTSCHED , die de Fransche
school begunstigde , ERNESTI en GELLERT de
toongevers waren. Hier openbaarde zich
meer en meer zijn dichterlijke geest ; en
schoon zijn vader begeerde , dat hij zich
op de regtsgeleerdheid zoude toeleggen,
zag hij veeleer rond naar eene geschikte
handleiding voor de poëzij. Doch de Duit
dichtkunst was in hare kindschheid;-sche
hij vond niets dat hem bevredigde, en
dit deed hem uit zich zelven putten.
« Hier begon , » zegt hij , « die neiging,
« welke mij altijd is bijgebleven , om alles
« wat mij genoegen of smart veroorzaakt,
« in een lied uit te storten. Omtrent
dezen tijd schreef bij een klein stukje ,
Die Laune des Verliebten , alsmede een
tooneelspel , genaamd Die Mitschuldigen ,
waarin de zedelijke val met scherpe kleu.
_ren wordt geschilderd. Tevens vestigde hij
zijne aandacht op de schoone kunsten.
WINCKELMANN was zijn geliefkoosde schrijver. Hij nam eenige proeven met de
etsnaald ; doch de uitwaseming van het
oplossend vocht benadeelde zijne gezond
hij was nog niet geheel hersteld,-heid,n
toen bij in 1768 Leipzig verliet. Ter herstelling zijner krachten , vertoefde hij eenigen tijd op het landgoed eener aanzienlijke
dame , KLETTENBERG , of liever de schoone
heilige genaamd , wier geloofsbelijdenis opgeven wordt in zijnen Wilhelm Meister.
Zij hield zich vooral bezig met diepzinnige
navorschingen over de verborgenheden der
Heilige Schrift , en haar omgang bleef niet
.zonder uitwerking op GOTHE , die er zelfs
op bedacht was eene nieuwe godsdienst te
stichten , gegrond op de Alexandrijnsche
pliilosophie. Dit vreemde denkbeeld bragt
hem tot de beoefening der natuurwetenschappen. Toen hij naar Straatsburg ver
om aldaar zijne regtsgeleerde studiën-trok,
te voltooijen , verzuimde hij de regtsgeIeerdheid voor de schei- en ontleedkunde.
flier werd hij bebeud met U£iw&R, die

jaar dezen vorst naar Zwitserland. In
1786 deed bij eene reis in Italie, waar
bij twee jaren vertoefde. Naderhand werd
hij minister , ontving van onderscheidene
vorsten eervolle blijken van onderscheiding , en eindigde zijn langdurig leven,
geheel aan de wetenschap , letterkunde en
sclioone kunsten toegewijd, te Weimar,
den 22 Maart 1832. Zijn borstbeeld,
door den Franschen beeldhouwer DAVID gebeiteld , staat naast dat van SCHILLER in
de zaal der Weimarsche bibliotheek. In
zijne geboortestad werd hem in 1844 een
standbeeld opgerigt. Het jammert ons ,
dat wij hier geene beknopte schets van
zijne werken kunnen geven. Om de grootheid van GOTHE naar waarde te schatten,
moet men bedenken , dat bij nagenoeg als
de schepper der Duitsche letterkunde
moet aangemerkt werden. Vóór zijnen tijd
was er in het 1 liuogdititsch weinig geschreven , dat wegens voortreffelijkheid van gedachte en stijl boven andere schriften
uitstak. Gedurende geheel zijn leven hield
hij briefwisseling met de voornaamste gelijktijdige vernuften , zoodat hij op den
arbeid van anderen grooten invloed uitoefende. De algemeenheid van GOTHE's
genie is bewonderenswaardig. Geen schrijver waagde zich aan zulk eene verscheidenheid van onderwerpen , en slaagde
beter in alles. Zijne levensgeschiedenis
is , als ware het , de geschiedenis der
Duitsche letterkunde tot het jaar 1832.
De volledigste Duitsche uitgave zijner werken verscheen in 1840 te Stuitgardt en
Tubingen in 40 deelen. In 1841 gaf
E. BOAS daarbij nog eenige bijdragen ,
welke in drie deelen te Leipzig zijn uit
-

-gevn.
DÓRING , GÓTHE'S Leben ; J. P. ECKERMANN's Gesprache mit GOTIIE ; J. FALGIC,
GOTHE aus persönlichem Umgang dar gestellt ; FR. VON MULLER , GUTHE in
seiner practischen Wirksamkeit ; dezelfde , GÖTHE in seiner ethischen

Eigenthumlichkeit).
GOTTSCHED, (JOHANN CHRISTOPH),

een geleerde , die zich ten opzigte van de
hervorming der Duitsche letterkunde ver
heeft gemaakt , werd den 2 Fe--dienstljk
bruarij 1100 te Juditenlcirch bij Konings-

GOUJON—GOZZI.

M

bergen in Pruissen , geboren. Hij ontving

graf , en twee groepen van Diana op

van zijnen vader , een' achtenswaardig
leeraar , liet eerste onderwijs in talen en
wetenschappen , en ging reeds in 1714
naar de hoogeschool van Koningsbergen,
waar hij de studie in de theologie weldra
verwisselde tegen die der wijsbegeerte en
fraaije letteren. Om de Pruissische krijgsdienst te ontduiken , vlugtte hij in I74
naar Leipzig , waar de beroemde veelschrijver i. L. MENCKE hem de opvoeding zijner
kinderen toevertrouwde. In 1730 werd
GOTTSCHED buitengewoon hoogleeraar in de
wijsbegeerte en dichtkunst, en in 1734
gewoon hoogleeraar in de redeneer- en

de jagt.

(Dictionnaire historique des grands hommes).
GOYA Y LJCIENTES , (FRANCISCO) ,

de voornaamste schilder der nieuwere
Spaansche school , werd den 31 Maart
1746 te Fuente de Todos in Arragon ge-

boren. Hij begon zijne kunststudiën aan
de academie van San-Luis te Saragossa,
en begaf zich vervolgens naar Rome. Later vormde bij zich vooral naar VELASQUEZ
en REMBRANDT , wiens verrassend lichteffect
hij trachtte na te volgen. Onder zijne
groote stukken verdienen vermelding het
bovennatuurkunde te Leipzig. Hij stierf altaarstuk en het heerlijke kruisbeeld in
aldaar den 12 September 1766. GOTTSCHED den ingang van het koor der kerk van
overleefde zijnen roem. De overdrevene S. Francisco al Grande te Madrid , alsvoorkeur , welke hij aan de Fransche let- mede een stuk , waarin KABEL IV en zijne
familie levensgroot worden voorgesteld. De
terkundige school gaf, en de beslissen
toon , dien hij steeds voerde , haalden-de schoone uitvoering en de treffende gelijhem de bitterste schimpschriften op den kenis der daarin voorkomende personen ,
hals. De secretaris der schatkist JOHANN verschaften hem den titel van hofschilder.
CHRISTOPH ROST te Dresden , havende hem Schoon hij met de grootste gemakkelijk erbarmelijk in een satirisch gedicht. Op beid en spoed schilderde , kon hij moeijeeene reis naar Dresden vond GOTTSCHED lijk aan al de bestellingen voldoen. GOYA
dit bijtend schotschrift in alle logementen, onttrok zich meer en neer aan de groote
en besteedde veel geld , om al de exem- wereld , en wijdde zich ten laatste geheel
plaren op te koopen , zoodat hetzelve tot aan de studie der natuur , welke bij zijne
de groote zeldzaamheden behoort. De Benigste leermeesteres noemde , wijl bij
vrouw van GOTTSCHED , LUISE ADELGUNDE sedert zijn drie en veertigste jaar geheel
VICTORIE , geb. CULMUS , die hem in zijnen doof was. Sedert 1822 verzwakte hij al
letterarbeid behulpzaam was, wreekte ha- meer en meer , zoodat hij , tot herstel
ren gekrenkten echtgenoot met het vel zijner gezondheid , zich in 184 naar
puntdicht :
-gend Parijs begaf. Hij zag echter zijn vader
nimmer weder , en stierf den 16-land
Hóhrt, Christen , eiree neue Náhr!
April 18?8 te Bordeaux. GOYA oefende
Rosr ist des Teufels Secretair.
Dies Ambt 1st ihm gar eben recht,
zijne kunst tot aan liet einde zijns levens
Deun wie der Herr, so auch der Knecht.
uit. Hij schilderde niet alleen in olie
Onder de menigvuldige geschriften van
maar ook al fresco , ja hij beproefde-verw,
GOTTSCUED wordt de meeste waarde toege- zijne krachten in alle deden zijner kunst.
kend aan zijne Peitrugen zur kritischen Men heeft van hem een aanmerkelijk aanHistorie der Deutschen Sprache, Poesie and tal geëtste bladen , deels naar de beste
Deredisarnkeit ; aan zijne Grundlegung einer stukken van VELASQUEZ , deels naar eigene
Deutschen Sprachkunst, en inzonderheid aan compositiën , waaronder eene verzameling
zijnen vlijtig verzamelden Nvthigen Vorrath van 80 capriccios , welke van zijne rijke
zur Geschichte der Deutschen dramatisehen oorspronkelijke fantazie, zijne echt comiDichtkunst von 1450 , welke uit oorspron- sche luim , zijn bijtend o ernuft en zijne
kelijke bronnen is geput.
stoutmoedigheid getuigen. In zijne laatste
(Conversations-Lexicon; Woordenboek der levensjaren leverde hij eene reeks van li
Zamenleving).
i ëa , die onderscheidene tafereelen-thograp
uit stierengevechten voorstellen.
GOUJON , (JEAN) , een verdienstelijk
beeldhouwer en bouwkunstenaar, die de
(Conversations-Lexicon).
Fransche PIIIDIAS en ook , wegens de beGOZZI , (GASPARO , graaf) , een be.
valligheid zijner voortbrengselen , de coR- roemd ltaliaansch letterkundige der achtREGGIO der beeldhouwkunst is genoemd,
tiende eeuw , zag den 4 December 1715
bloeide in de zestiende eeuw te Parijs, het eerste levenslicht te Venetië. Hij werd
en werd in 157i , in den Bartholomeus- opgevoed in, een collegie te Murano ; doch
nacht vermoord. Onder zijne beroemdste in plaats van zich op het wetenschappelijk
werken telt men de fontein op de Place gedeelte zijner studiën toe te leggen ,
des Innocents , alsmede een half verheven boeiden hem slechts de fraaije letteren en
beeldwerk , voorstellende GREISTUS in het werken van smaak. Afkeerig van a ll e be-
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roepsbezigheden, was zijn vaderlijk erfgoed
spoedig verteerd , zoodat hem geen ander
hulpmiddel overbleef dan zijne pen. Hij
had dan ook met vele wederwaardigheden
te kampen , welke niet verminderden door
zijn huwelijk met LUIGIA BARGALLI, eene
vrouw van groote letterkundige bekwaamheden , doch die tien jaren ouder was
dan hij , en niet zoo beminnelijk in het
huisselijk leven als in hare dichterlijke
uitboezemingen. Zij was' echter eene talentvolle vrouw , en behalve verscheidene
oorspronkelijke drama's en blijspelen , vertaalde zij TERENTIUS en RACINE in rijmlooze

verzen. Ook schilderde zij niet onaardig.
Wij mogen alzoo zijne levensbeschrijvers
gelooven , wanneer zij ons zeggen , dat hij
haar verlies opregt betreurde, te meer,
daar zij hem een talrijk kroost naliet.
Nadat hij tot op , zestigjarigen ouderdom
met de pen had geploegd , begon de fortuin hem eindelijk toe te lagchen. De orde
der Jezuiten opgeheven zijnde , werd hem,
in 1774 , de last opgedragen , eene nieuwe
school- organisatie te ontwerpen , waarvoor
hem eene ruime bezoldiging werd toegelegd. Hij kweet zich hiervan zoo wel , dat
men hem verzocht , zich met de weder
Padua onle--oprigtndehsclva
dig te houden. Hij vertrok naar deze stad,
waar hij zijne overige levensdagen sleet.
In 1778 stortte hij zich, in eene ijlende
koorts , uit zijn venster in liet water , doch
werd gered. Later woonde hij weder eenigen tijd te Venetië, en stierf den 26 December 1786 te Padua. Gozzi heeft in
poëzij en proza onderscheidene verdienstelijke werken geleverd. Als kunstregter
onderscheidde hij zich door een diep en
grondig oordeel, groote onpartijdigheid en
prijzenswaardige bescheidenheid. Zijn Giudizio degli antichi poeti sopra la moderna
censura di DANTE etc. is te dezen opzigte
een uitmuntend voorbeeld.
(UGONI , Letteratura Ilaliana).
GOZZI , (CARLO , graaf) , een Italiaansch blijspeldichter , de broeder des
vorigen, werd in Maart 1722 te Venetië
geboren. Reeds vroegtijdig verried bij
grooten smaak voor de letterkunde , en
oefende zich met zulk een' overspannen
ijver , dat hij dikwijls in flaauwte viel,
zoodat men hem meermalen als wezenlijk
dood beschouwde. Vóórdat hij den ouder
zestien jaren had bereikt , schreef-domvan
hij vier dichtstukken van aanmerkelijke
lengte , Il Berlinghieri, Don Chisciotte , La
Filosofia Morale en Gonella , in twaalf
zangen, behalve een groot aantal ligtere
stukjes in proza en poëzij , en eene ver
Pharsampn van MARIVAUX.-talingvde

Drie Oranje appelen , hetwelk zooveel op,

gang maakte , dat er weldra eene reeks
van dergelijke drama's volgde , alle gegrond
op Oostersche toover- vertellingen. SCHILLER
heeft zijnen landgenooten eene vrije vertaling gegeven van Gozzi's Turandotte ,
eene Chinesche prinses. Daarenboven bestaat er van zijn tooneelarbeid eene volledige Hoogduitsche vertaling in vijf deelen , te Bern in 1777 in 't licht verschenen.
En inderdaad , Gozzi is meer geprezen
geworden door vreemden, zoo als GINGUENÉ,
SCHLEGEL , DE STAËL en anderen , dan door
Italiaansche kunstregters. Gozzi stierf den
4 April 1806 , in den ouderdom van vier
en tachtig jaren. Over zijn karakter en
zijne verdiensten als dichter en schrijver
kan men met vrucht naslaan zijne Memorie inutili della vita di CARLO GOZZI.
GRACCHUS , (TIBERIUS SEMPRONIUS),

een beroemd Romein , wiens bemoeijingen
voor de belangen des volks hem het leven
kostten , werd in het jaar 163 v. c. geboren. Hij was de zoon van TIBERIUS SEMPRoNIUS GRACCHUS , een' man van eenige
beroemdheid in de jaarboeken van Rome,
en van CORNELIA., dochter van SCIPIO AFRIcANUS. Na den kroegtijdigen dood van haren echtgenoot , weigerde CORNELIA alle
aanzoeken voor een tweede huwelijk , ten
einde zich geheel toe te wijden aan de
opvoeding harer kinderen, die, gelijk PLU
ons zegt, hunne mannelijke deugd-TARCHUS
meer aan hare leiding verschuldigd waren
dan aan het edel bloed waaruit zij waren
gesproten.
TIBEP.IUS deed zijnen eersten veldtogt
in Afrika onder Zijnen oom SCIPIO , en
verzelde als quaestor den consul MANCINUS ,
den ongelukkigen bevelhebber in den oorlog tegen Numantië. De Numantiërs over
de Romeinen gezegevierd hebbende , wilden slechts met TIBERIUS onderhandelen,
en hem bet behoud van het leger (20,000
Romeinsche burgers) toestaan. Hij was
een vriend der armen , en toen hij bij
zijne terugkomst in Rome , in 138 v. c.,
tot volkstribuun was verkozen , stelde hij
voor , de wet weder in werking te brengen , waarbij het aan een' ieder verboden
was , meer dan vijfhonderd morgen lands
te bezitten , ten einde de overige akkers
onder de arme burgers te verdeelen. Deze
akkerwet ging eindelijk door ; maar bragt
TIBERIUS in haat bij de patriciërs. Terwijl
de zaken dus stonden , kwamen de bezittingen en schatten van ATTALUS , koning
van Pergamus , bij erfenis aan het Romeinsche volk. GRACCUUS stelde nu voor,
deze schatten onder de nieuwe landeigenaren te verdeelen , ten einde hen in
In 1761 schreef hij zijn eerste blijspel de staat te stellen , om zich alle benoodigd-
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heden voor den landbouw aan te schaffen.
Men beschuldigde GRACCrUS naar de opper
te staan. Toen hij andermaal als-magt
volkstribuun zou herkozen worden , stelden
zijne vijanden alles in 't werk , om zulks
te verhoeden. Men raadpleegde over deze
zaak tot het vallen van den avond. Den
volgenden morgen ging GRACCIIUS , vergezeld van eene groote menigte aanhangelingen , naar het Kapitool ; doch toen hij
vernam , dat de senaat besloten bad , om
geweld tegen hem te plegen , wapende hij
zijne volgelingen met stokken, en maakte
zich gereed om het Kapitool te zuiveren.
In dit beslissend oogenblik maande sci io
riASICA den consul aan , om maatregelen
voor de veiligheid van den staat te nemen. En toen zulks vergeefsch was , trok
hij op uit den Tempel aan de Trouw gewijd ,
(waar de senaat was vergaderd) , gevolgd
door den ganschen adel van Rome , joeg
het volk op de vlugt, en maakte zich van
de wapenen meester. Omtrent drie honderd burgers vielen , en onder de gesneuvelden telde men GRACCHUS , die door herhaalde slagen op het hoofd was gedood,
133 jaren v. c.
Zijn broeder , CAJUS SEMPRONIUS GRACCHUS,
negen jaren jonger dan hij , die ook als
volksleider tegen de patriciërs optrad ,
delfde later mede het onderspit. Zijne
aanhangelingen , onverwachts door den
consul OPIMIUS aangevallen , werden ver
GRACCHUS was ëen te goed burger,-stroid.
om zijne partij , die gezind was wederstand
te bieden , aan te hitsen , en vlugtte. Van
nabij vervolgd , stak hij den Tiber over,
en daar , in eel Boschje der Furiën , beval hij zijnen dienaar hem te doorsteken.
Dit geschiedde in het jaar 121 v. c. , toen
hij nog slechts den ouderdom van drie en
dertig jaren had bereikt. De gansche geschiedenis dezer beide broeders is uitvoerig
en duidelijk uiteengezet door Dr. ARNOLD
in de Encyclopedia ?iletropolitana.
GRAFFIGNY , (FRANCOISE D' ISSEMBOURG-D'APPONCOURT DE) , eene Fran-

sche schrijfster van naam , zag in 1694
te Nancy het eerste levenslicht. Haar vader was militair , eerst adjudant van den
maarschalk BOUFFLERS , en vervolgens in
dienst van den hertog van Lotharingen ;
hare moeder was eene nicht van den beroemden GALLOT. Nog zeer jong , huwde
zij met FRAN901S HUGUES DE GRAFFIGNY,
kamerheer van den hertog van Lotharingen. Nadat zij zich van hem had laten
scheiden uit hoofde van zijn ruw en onwaardig gedrag , kwam zij in gezelschap
van Mademoiselle DE GUISE , namaals hertogin VAN RICHELIEU te Parijs. Hier trad
zij als schrijfster op , en hare Leitres Pd-
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ruviennes vondén een allergunstigst onthaal ; zij zijn in onderscheidene Europesche
talen overgezet , en wedijveren met de
Leitres persannes van MONTESQUIEU. Zij
overleed te Parijs den 12 December 1758.
Haar nagelaten werk Vie privée de VOLTAIRE et de Madame DUCIIdTELET kwam in
1820 te Parijs in 't licht.
(Dictionnaire historique des grands hom mes).
GRADIMONT, (PIILIBERT, graaf VAN),
een beroemd personaadje uit den tijd van
LODEWIJK XIV , diende met groote onderscheiding in het leger , en klom op tot
den rang van luitenant-generaal ; doch
zijne vermaardheid had bij vooral te danken aan zijn uitstekend vernuft , en zijne
betrekkingen met de doorluchtigste personen zijner eeuw. Gedurende zijn verblijf
in Engeland verloofde hij zich aan Miss
HAMILTON. Zonder zijne belofte na te komen , begaf hij zich op reis , om naar
Frankrijk terug te keeren ; doch door de
beide broeders zijner verloofde te Dover
achterhaald wordende, vroegen zij hem of
hij niets vergeten had. « Ja , waarlijk , ik
« heb vergeten uwe zuster te huwen ,
antwoordde , GRAMMONT , en keerde terstond
met hen terug , om zijn woord gestand te
doen. GRAMMONT bereikte , onder een onafgebroken genot van alle wereldsche vreugde , den ouderdom van 86 jaren , en stierf
in 1707. Zijne Gedenkschriften , door zijn'
schoonbroeder ANTHONY HAMILTON uitgegeven , vloeijen over van vernuft en leven
geven eene getrouwe schilde--dighe,n
ring van het bedorven hof van KAREL II.
Zij zijn te Londen en te Parijs menigmaal
herdrukt. Van de volgende uitgave werden slechts honderd exemplaren gedrukt :
Mémoires du comte de GRAMMONT , nouvelle
édition augrnentée des notes et des éclaireissemens nécessaires , par M. HORACE WAL POLE , Strawberry Hill, 1772 , in kwarto,
met drie portretten. De beste Engelsche
uitgave is die van 1811 , in 2 deden,
met 63 portretten , en eene menigte aan
ophelderingen , welke aan-teknig
Sir WALTER SCOTT worden toegeschreven.
(L0 NDES's Bibliographical llIanual).
GRANADA , (FRAY LUIS DE) , een beroemd Spaansch kanselredenaar , de Spaan
CIIRYSOSTOMUS geheeten , werd in 1504-sche
te Granada, naar welke stad hij zich later
noemde , van arme ouders geboren. Toen
hij op den ouderdom van vijf jaren zijnen
vader verloor , trok de graaf VAN TENDILLA
zich zijner aan , en liet hem met zijne
zonen opvoeden. Op zijn negentiende jaar
trad hij in de orde der predikheeren , en
vertrok in 1529 , ter voortzetting zijner
studiën , naar Valladolid. Reeds toen werd
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zijne begaafdheid als kanselredenaar opge- om den Katbolijken meerdere vrijheid te
merkt , en weldra zijn naam zoo beroemd, doen erlangen. Te vergeefs bevrediging
dat de kardinaal Don HENRIQUE , infant van aangeraden hebbende , in plaats van feiPortugal en destijds bisschop van Evora, telijken wederstand , nam bij zijn afscheid
hem derwaarts riep , en zijne ordebroeders als lid van bet parlement toen de ophem , niettegenstaande hij geen Portugees stand uitbrak , en wilde zich niet weder
was , tot hunnen provinciaal verkozen. laten benoemen dan toen hij meende,
Zijne nederigheid evenaarde echter zijne zich tegen de voorgenomen vereeniging
verdiensten ; want, ofschoon de koningin- te moeten verzetten. In 1805 werd bij
regentes , Donna CATALINA, hem het bisdom voor New Mallon benoemd , en spreidde
van Viseu en later zelfs het aartsbisdom nu weder zijnen gewonen ijver en groote
van Braga aanbood, bedankte bij echter talenten ten toon. Hij overleed den 14
voor deze beide waardigheden. Toen zijne Mei 1820. Zijne redevoeringen zijn in
betrekking als provinciaal in 1572 ein- vier deelen in 't licht verschenen ; zijne
digde , trok hij zich in het klooster van Mengelingen beslaan slechts één deel. De
Santo-Domingo , in Lissabon , terug , om stijl zijner redevoeringen was stout , beelduitsluitend voor bet predikambt en de rijk en hartstogtelijk , altijd overeenstem
tijd en omstandigheid , en-mendt
voltooijing zijner godsdienstige geschriften
te leven. Hier legde hij de laatste hand inzonderheid strookende met den smaak
aan het Memorial de la vida cristiana , en de stemming dergenen tot wie hij zich
en zijn Simbolo de la F. Tot dezen tijd be- wendde (1). In het laatste gedeelte zijner
hooren insgelijks al zijne Latijnsche wer- loopbaan waren zijne bewijsgronden meer
ken , zoo als de Sermones , 6 deelen , en ineen gedrongen ; zij hadden minder siede Rhetorica ecclesiastica. Hij overleed in raad , maar meer daadzaken en redenezijne cel den 31 December 1588. In Benen ring , minder wat schittert , en meer
tijd toen TORQU EAIADA en xlnrn::cts door vuur wat het verstand overtuigt.
(Dictionary of Biography).
en zwaard het geloof zocbten te bevestiGRIUN , (CARL HEINRICH) , een
gen , trachtte GRANADA de harten te winnen
door eenen deugdzamen wandel en zijne
ongemeene welsprekendheid. Daarenboven
had hij de taal geheel in zijne magt ; hij
wist het voor 't verhevene reeds zoo eigen
Bene harmoni--ardigeCstlnchzuk
sche vloeibaarheid , zulk eene zachte smelting , zulk eene treffende eenvoudigheid
en verstaanbaarheid te geven , dat zijne
schriften nog als classieke voorbeelden
worden aangeprezen. De volledigste verzameling zijner werken , met eene levens
LUIS !nu^os, verscheen te-beschrijvngdo
Madrid in 6 deelen folio, en in 19 deelen 8vo.
GRATTAN, (HENRY) , een voortreffelijk redenaar en staatsman , werd omstreeks
1750 te Dublin geboren , waar zijn vader
(een Protestant) stedelijk secretaris was.
Hij studeerde aan de hoogeschool zijner
geboortestad in de regtsgeleerdheid , en
werd in 1772 advocaat. In 1775 kreeg
bij , door den invloed van Lord cHARLEMoxT , zitting in het parlement van Ierland. Zijne parlementaire loopbaan was
schitterend. Hij behoorde tot de uitstekendste mannen der oppositie , en zijn
voorbeeld, zoowel als zijne welsprekendheid,
werkte sterk op den geest zijner landgenooten. Het Iersch parlement bood hem
50,000 Pst. aan, als Bene geringe erkentenis voor zijne gelukkige behartiging van
's lands dierbaarste belangen. Hij was gedurende Benige jaren de hoofdleider der
lersche Whigs , en een der ijverigste leden

Duitsch componist van groote vermaard
gedurende het laatste gedeelte der-heid
vorige eeuw , en kapelmeester van FREDE
koning van Pruissen , werd in-lUKI,
1 7 01 te Wahrenbruck in Saksen geboren.
Als knaap bezocht hij de Kruisschool te
Dresden , waar hij als kweekeling van
GRUNDIG in den zang , en van den organist
PEZOLD in het klavierspel onderwijs ontving. Onder toevoorzigt van den kapelmeester SCHMIDT leerde hij de compositie ,
en door eigene vlijt en het bezoek der
opera vormde hij zijnen smaak. Nadat hij
in 1720 de school had verlaten , begon
hij voor de kerk te componeren. In 1725
volgde hij 1ASSE als eerste tenor aan de
opera te Brunswijk op. Daar men de door

hem gecomponeerde aria's algemeen bewonderde , werd hij spoedig daarop als
onder - kapelmeester aangesteld. De roep
welke van hem uitging , bewoog den kroon(1) In 1780 beweerde hij , dat alleen de koning
en het lersche Hnis der Gemeenten de bevoegdheid
hadden wetten voor Ierland te maken , en liet zich
dus hooren: a Ik begeer niets anders dan om in
cc dit ons land, gemeenschappelijk met mine mede«burgers , de lucht der vrijheid in te ademen. Ik
((heb geene eerzucht dan om uwe kluisters te vercc breken en uwen roem te aanschouwen. Ik zal
u nimmer tevreden zijn zoo lang den minsten hut(( bewoner in Ierland nog eene schakel der Britsche
cc keten op de lompen rammelt. Hij moge naakt
u zijn , maar niet in ijzer. En alhoewel groote manco nen de zaak der vrijheid verlaten , zij zal echter
u leven ; het onsterfelijk vuur zal weder ontvlamu men , en de adem der vrijheid , gelijk do woorden
((van den Godsman , zal niet met den profeet ster-

ven , maar hem overleven. »
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prins van Pruissen , naderhand koning
, hem in 1735 bij zijne kapel te
Rheinsberg als kamerzanger aan te stellen,
waar hij zeer vele cantaten schreef. Toen
de prins , in 1740 , den troon besteeg,
benoemde bij GRAUN tot zijnen kapelmeester, hem naar Italië zendende , om voor
den opgerigt wordenden schouwburg de
noodige zangers en zangeressen op te sporen. Na zijne terugkomst was hij onafgebroken bezig , om voor dit theater te
componeren. Hij stierf den 8 Augustus
1759 te Berlin , in dienst van FREDERIK ,
die zoo zeer aan hem verknocht was , dat
hij weende, toen hem de dood van zijnen
gunsteling werd aangekondigd. Op deze gebeurtenis zinspelende , zegt Dr BURNEY :
FREDERIK II

.

Aan riuro'e oog ontvloot een ijzren traan (1).

De talrijke werken van GRAUN zijn thans
geheel vergeten. Zijn oratorium , Der Tod
Jesu is hoogst verdienstelijk , vooral de
recitativen en koren ; doch zijn naam
zal tot de nakomelingschap worden overgebragt door zijn Te Deem , een werk van
vinding , schoonheid en grootheid. Zijn
leven is door den kapelmeester MILLER be-

schreven.
S GRAVESANDE , (wILLEIII JACOB),

tuurkunde , onder anderen over de zamenstelling der luchtpomp , waaraan hij eenige
verbeteringen had gemaakt , alsmede over
de botsing der ligchamen. Dit letterkundig tijdschrift werd vervolgens te Leyden
voortgezet, onder den titel van Journal
de la republique des lettres , en eindigde in
het jaar 1733. 's GRAVESANDE vergezelde
in 1715, als secretaris , de Nederlandsche
afgezanten naar Engeland , om GEORGE I
met zijne komst tot den troon geluk te
wenschen. Te Londen werd hij bekend
met Dr BURNE T , bisschop van Salisbury,
en de Koninklijke Maatschappij nam hem
onder hare leden op. Na zijne terugkomst
in het vaderland , werd hij , in 1717 ,
professor in de wis- en sterrekunde aan
de hoogesehool te Leyden. Gedurende de
vacantiën van de jaren 1721 en 17 22 ,
bezocht hij Kassel , en zulks op uitnoodiging van den landgraaf van Hessen , die
zijn gevoelen wilde vernemen omtrent het
toenmaals uitgevonden Perpetuum mobile
van oRPHIREUS . Deze werktuigkundige , wei
zijn kunststuk te verplaatsen -ger,nd
verklaarde 'S GRAVESANDE niet te kunnen
beslissen , of hetzelve al de vereischten
van een Perpetuum mobile in zich vereenigde ; maar dat het echter iets bewonderenswaardig was , al ware het dan ook
een bedrog. In 1734 werd 'S GRAVESANDE
ook tot professor in de wijsbegeerte aan
de Leydsche hoogeschool benoemd. Uit
gehechtheid aan liet vaderland had hij
Bene uitnoodiging van PETER den Greaten,
om een hoogleeraarambt aan de onlangs
opgerigte academie te Petersburg te bekleeden van de hand gewezen , alsmede
.

een beroemd wijsgeer en wiskundige , wiens
geslachtsaam was STORM VAN S GRAVESANDE,
werd den 27 September 1688 te 's Hertogenbosch geboren. Van moeders zijde stamde bij af van den beroemden Leydschen
hoogleeraar JOANNES IIEURINIUS , en eenige
zijner voorvaderen vvaren , in het begin
der vijftiende eeuw , overheidspersonen van
Delft. Hij ontving zijne eerste opvoeding
in het ouderlijk huis , en reeds vroeg gaf in x.740 Bene dergelijke uitnoodiging van
bij blijken , dat wetenschappelijke navor- vege den koning van Pruissen. Men raad
waterbouwkundige-plegdhmovr
schingen hem het meest ter harte gingen.
Op den ouderdom van zestien jaren begaf werken 'oen in ons land werden
bij zich naar Leyden, om in de regtsge- ^ uitgevo€. ,rede over financiële planleerdbeid te studeren , en vóór het einde nen , die lands overheid in werking
van 1707 werd bij tot doctor bevorderd. wilde brengen. Daar hij met het grootste
Zijne regtsgeleerde studiën verhinderden gemak allerhande soort van cijferschrift
hem echter niet , om zich tevens op de wist te ontraadselen , bewees bij , geduwiskunde toe te leggen , en voordat hij rende den successie-oorlog , in dit opzigt
den ouderdom van negentien jaren had de belangrijkste diensten. Deze uitstekende
bereikt , verscheen zijn Essai sur la Per- geleerde was de eerste , die op het vaste
spective reeds in 't licht. Deze verhande- land de wijsbegeerte van NEWTON in bet
ling over het perspectief werd door JEAN openbaar onderwees, en alzoo er veel aan
BERNOULLI zeer geprezen . 's GRAVESANDE
toebragt , om in de natuurwetenschappen
zette zich in den haag neder als advo- Bene omwenteling daar te stellen. 's GRAcaat ; doch toen in 1713 een gezelschap VESANDE was in 1720 gehuwd , en had
van jonge lieden van talent een werk twee zonen, die hij acht dagen na elkanhadden op touw gezet , onder den titel der verloor ; de oudste had den ouderdom
van Le Journal littéraire , werd hij een van veertien en de jongste dien van derder ijverigste medearbeiders , en leverde tien jaren bereikt. Hij verduurde deze
vele bijdragen betrekkelijk de wis- en na- groote droefheid met de onderwerping
eens Christen-wijsgeers , en stierf , na eene
langdurige ziekte, den 28 Februarij 1742,
(1) (( Drew iron tears down PLUTO'S cheeks.))
I
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in den ouderdom van vier en vijftig jaren.
Zijne beroemdste schriften zijn : Physices
elementa mathematica experimentis con firmata , en Philosophiae Newtonianae institutiones. Eene verzameling zijner Oeuvres
philosophiques et mathématiques zag in 1774
te Amsterdam in twee deelen het licht.
(Oeuvres philosophiques et mathématiques
de M. G. J. 'S GRAVESANDE , rassemblees et publiées par J. N. S. ALLAMAND, qui y a ajouté l'histoire de la
vie et des écrits de l'auteur, .mst.
1774, 4to. , 2 vol.)
GRAY , (JORAPTNA) , koningin van Engeland , geboren in 1537 , was de oudste
dochter van HENRY GRAY , hertog van
Suffolk , de kleindochter van MARIA , zuster van HENDRIK VIII , en de gemalin
van GILFORD , Zoon van DUDLEY , hertog
van Northumberland. De jeugdige koning
EDUARD VI , zoon en opvolger van HENDRIE VIII , had de opvolgings-acte zijns
vaders tegen den wil van den staatsraad
willekeurig veranderd , zijne beide zusters,
de namalige koninginnen MARIA en ELIZABETH , als onwettige spruiten van de troon
uitgesloten , en de jeugdige-opvlgin
Protestantsch gezinde JOHANNA GRAY bij
testament tot zijne opvolgster benoemd.
DUDLEY , de hertog van Northumberland,
was hiervan de bewerker. Hij huwde zijnen jongsten zoon , Lord GUILFORD DUDLEY,
uit aan JOHANNA GRAY , en koesterde de
heerschzuchtigste plannen. Toen EDUARD VI
den 6 Julij I553 onder vermoeden van
vergiftiging was gestorven , ijlde NoRTHUMBERLAND naar zijne schoondochter , haar
verkondigende, dat zij koningin was geworden. JOHANNA weigerde aanvankelijk
haren gerusten staat te verlaten , en niet
dan op groóten aandrang harer bloedverwanten bewilligde zij , met tranen in de
oogen , in hare verheffing. Zij werd hierop
den 10 Julij 1553 te Londen en in den
omtrek tot koningin uitgeroepen. De aan
echter van MARIA weldra den boven -hang
bekomende , legde JOHANNA den 19-ton
Julij de kroon neder , welke zij naauwelijks tien dagen , onder duizend angsten,
had gedragen. Zoodra MARIA zulks vernam,
beval zij de gevangenneming van NoRTIIUMBERLAND en zijnen aanhang , wordende tevens de hertog VAN SUFFOLK , zijne dochter
JOIIANNA en haar gemaal in den Tower
opgesloten. NoRTHUMBERLAND moest als aanstoker van alles den 22 Augustus het
schavot beklimmen ; ook JOHANNA GRAY en
baar gemaal werden ter dood veroordeeld,
ofschoon de beide echtgenooten den daartoe vereischten ouderdom van zeventien
jaren nog niet hadden bereikt. Intusschen

scheen het , dat dit vonnis niet ten uitvoer zou gelegd worden , toen MARIA,
verbitterd door den opstand van THOMAS
WIAT , waaraan ook de hertog van SUFFOLK
had deelgenomen , tot JOHANNA'S ondergang
besloot. Een Katholijk geestelijke FERKNAM
kondigde baar aan , dat zij den volgenden
dag moest sterven , en zich zelven daartoe
voorbereiden. JOHANNA bleef bedaard , en
toen hij haar aanmaande het Protestantsch
geloof te verlaten en het voorvaderlijke
op nieuw te omhelzen , antwoordde zij:
« Ik heb nu geen tijd , om over iets an'C ders te denken , dan om mijne ziel aan
« Gods genade aan te bevelen. » FERKNAM
zich verbeeldende , dat JOHANNA zulks slechts
had gezegd om tijd te winnen , wist te
bewerken , dat baar nog een uitstel van
drie dagen werd verleend. Toen hij haar
dit kwam berigten , zeide zij : « Zoo gij u
cc verbeeldt dat ik begeer mijn leven te
« rekken , dan vergist gij U. Ik verzeker
« u , dat bet leven mij , sedert gij mij
« hebt verlaten , tot een' zwaren last is
« geweest ; ik verlang niets liever , dan
« van bier te scheiden. » GUILFORD haar
zijne begeerte hebbende doen weten , om
van haar afscheid te nemen , keurde zij
dit af , ten antwoord gevende : « Zulk een
« bezoek is eerder vermeerdering van uwe
«en mijne droefheid , dan troost in ons
« sterven. Ook twijfel ik geenszins , of
« wij zullen elkander binnen weinige uren
« met blijdschap in eene betere wereld
« ontmoeten. » Zij had zelfs de kracht van
geest zijne onthoofding en de wegvoering
van zijn lijk uit het venster barer gevangenis te aanschouwen. Met gelijken moed besteeg zij een uur later het schavot , bad
God om vergeving van al hare overtredingen , ontdeed zich van eenige opperkleederen , bond zich een' doek voor de oogen,
legde het hoofd op het blok neder , en
ontving welgemoed den doodelijken slag,
die zelfs den ijverigsten aanbangelingen van
MAMA tranen afperste. Dit geschiedde den
12 Februarij 1554. Vijf dagen later werd
ook haar vader onthoofd. JOHANNA GRAY
was eene geleerde godvruchtige vorstin.
Zij verstond en sprak Italiaansch , Fransch,
Latijn en Grieksch ; zelfs op den morgen
van haren sterfdag schreef zij aan hare
zuster, de gravin van Pembroke , eenen
Griekschen brief tot afscheid , welke in
LARREY'S geschiedenis van Engeland is opgenomen. Ook was zij geenszins onbekend met het Hebreeuwsch , Caldeeuwsch
en Arabisch , en zeer bedreven in alles
wat de vrouw tot sieraad kan verstrekken.
Hare ongewone schoonheid , zachtaardigheid
en godsvrucht wonnen haar het hart van

een' ieder , hubalve dat van hare ouders,

GRAY--- GREENE.

wier groote gestrengheid r afkeuring ver
schoon zij daarom nimmer de hun-dien,
verschuldigde gehoorzaamheid uit het oog
verloor. Eenige oogenblikken vóór haren
dood , schreef zij de drie volgende gedachten op , de eerste in 't Grieksch , de tweede
in 't Latijn en de derde in 't Engeisch.
c De dood dien ik zal ondergaan is een
« getuige tegen mij voor de menschen ;
«maar mijne ziel , die de eeuwige vreugde
« zal genieten , is voor God eene getuige
« mijner onschuld. »
.« De menschelijke regtvaardigheid is,
« helaas ! zonder genade ; maar die van
« den Oppersten Regter vervult mij met
« blijdschap en troost.'
« Zoo mijn misstap strafwaardig is , dan
« eischen toch mijne jeugd en mijne bedoe« ling verschooning, en ik durf verwachten,
« dat de nakomeling mij gunstig zal zijn.
Haar treurig uiteinde gaf aan verscheidene Engelsche dichters de stof tot dra
Ook onze FEITH heeft-matischefrln.
daarvan een treurspel vervaardigd , waarin
het geenszins aan treffende plaatsen en
tooneelen ontbreekt.
HARRIS NICOLAS , Memoirs and remains
of Lady JANE GRAY ; RICHARD BARE,
Chronyck van het leven en bedrijf
van al de koninghen van Engelandt;
ASCHAM's Works
BURNET , Hist. Ref.;
Biog. Brit.).
GRAY , (THO1vrAS) , een der voortreffelijkste Engelsche dichters , werd den 26
December 1716 in Cornhill geboren. Hij
was het vijfde onder de twaalf kinderen
van een' welgesteld burger en makelaar
in speciën te Londen. Hij studeerde te
Cambridge in de regten , vergezelde vervolgens zijnen jeugdigen vriend HORACE
WALPOLE naar Frankrijk en Italië, doch
scheidde zich echter in Reggio van hem
af, keerende in 1741 alleen naar Engeland terug. HORACE WALPOLE was openhartig genoeg , om naderhand openlijk te
bekennen , dat de schuld dezer plotselinge
scheiding bij hem zelven was. « Ik had ,
zegt hij , « zoo even de banden der hooa geschool losgerukt, en zooveel geld als
« ik wilde verteren. Ik had lust een vro«lijk leven te leiden ; GRAY bezocht oudheden en ik danspartijën en schouwburc gen : de schuld was aan mij.» GRAY
sleet zijnen tijd in letterkundige rust , tot
dat hij , in 1768 , tot professor in de
hedendaagsche talen en de geschiedenis te
Cambridge werd benoemd. Hij stierf aldaar den 30 Julij 1771 aan een' aanval
van jicht in de maag , in den ouderdom
van vijf en vijftig jaren. GRAY heeft wei
dichtstukken geleverd , maar het zijn-nig
juweelen van het eerste water. Als lier;
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zanger wordt hij alleen door COLLINS geevenaard , en zijne beroemde Elegie is
zelfs door den aartsbediller JOIINSON met
grooten lof vermeld. Zijne briefwisseling
plaatst hem onder de beste Engelsche
briefschrijvers ; zijne Latijnsche poëzy evenaart die van den besten der hedendaagsche dichters , en sommige zijner nagelatene stukken dragen kenmerken van diepe
geleerdheid. De volledigste uitgave zijner
werken verscheen in 1816 te Londen , in
twee deelen , waarbij Mr. MITFORD eene
levensbeschrijving van den dichter heeft
gevoegd.
GREAVES , (JOHN) , een beroemd Engelsch wiskunstenaar , geleerde en oudheidkenner , in 1602 te Colmore geboren,
studeerde te Oxford , en werd in 1630
benoemd tot professor in de wiskunde aan
het Gresham-Collegie te Londen. In 1637
ondernam hij Bene reis naar den Levant
en Egypte , met het doel om die oudheden
te onderzoeken , welke dienstig konden
zijn ter opheldering van oude schrijvers ,
en tot het doen van sterre- en aardrijkskundige waarnemingen. Hij vertoefde bijkans een jaar te Konstantinopel , en vertrok in den zomer van 1638 naar Egypte,
hoofdzakelijk met het doel de pyramiden
te beschouwen , van welke toen nog geene
voldoende beschrijving voorhanden was.
Hieruit ontstond zijne Pyramidographia ,
welke in 1646 in 't licht verscheen. Bij
zijne terugkomst bezocht hij de voornaam
steden van Italië, ten einde hare-ste
oudheden en boekerijën zorgvuldig te onderzoeken. In 1640 bereikte hij Engeland , en vestigde zich te Oxford , waar
hij in 1643 tot professor in de wiskunde
werd benoemd , doch in 1648 , als koningsgezinde , weder afgezet. Daar GREAVES
zelf een toereikend vermogen bezat , deerde
hem zulks weinig. Hij overleed den 8 October 1652.
Mr. GREAVES vestigde inzonderheid zijne
aandacht op maten en gewipten , en gaf
in 1647 eene verhandelïng uit over den
Romeinschen Voet en den Danarius , van
welke de Maten en Gewigten der ouden,
als van twee standaards, kunnen worden
afgeleid. De meeste zijner werken hebben
betrekking op de wis- en aardrijkskunde
van het Oosten. Hij schreef eene Perzi-.
sche spraakkunst en ontwierp een Perzisch
woordenboek. Dr. nlr ii bezorgde in 1737
eene verzameling zijner kleinere geschriften in 2 deelen 8vo. (WArn's
Lives).
GREENE , (DIAURIC E) , een beroemd
componist van Engelsch kerkniuzijk , werd
tegen het einde der zeventiende eeuw te
Londen geboren. Hij ontving onderwijs
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van BRIND een' bekwaam organist van de
St. Paulus-kerk , en volgde hem in 1718
als zoodanig op. In 1726 werd hij benoemd tot organist der Koninklijke Kapel,
en overleed in 1755. Onder zijne compositiën telt men eenige fraaije cantaten
en liederen ; doch zijn roem berust op
veertig geestelijke koorgezangen voor een ,
twee , drie , vier , vijf , zes , zeven en
acht stemmen , in twee deden. « Deze , »
zegt de schrijver in den liarmonicon, « plaat
sen hem aan het hoofd van de lijst der-«
« Engelsche componisten van kerkmuzij k ,
«want zij paren de wetenschap en kracht
«onzer vroegste schrijvers aan de melodie
der beste Italiaansche meesters , die in
« de eerste helft der achttiende eeuw
« bloeiden. »
(Penny Cyclopaedia ; Dictionary of Biography).
GREGORIUS VAN NAZIANZUS, een der
kerkvaders , werd in liet begin der vierde
eeuw geboren te Mrianzus , een dorp in
de nabijheid van Nazianzus in Cappadocië,
van welke stad zijn vader bisschop was.
Hij studeerde te Caesarea , Alexandrië en
Athene. Nadat hij groote theologische bekwaamheden en andere talenten had ten
toon gespreid , werd hij in 380 door keizer THEODOSIU5 op den aartsbisschoppelijken
zetel van Konstantinopel verheven. Hij
deed echter spoedig uit weerzin afstand
van deze hooge waardigheid , en leefde
ambteloos te Nazianzus , alwaar hij in
389 overleed. Zijne werken (twee folio
boekdeelen) bestaan uit leerredenen , dichtstukken en brieven , in eenen zuiveren en
welsprekenden stijl. Zijne afscheidsrede in
de Sophia-kerk uitgesproken , is vooral Bene
uitstekende proef zijner kanselwelsprekendheid. Nadat bij kortelijk zijnen levensloop
heeft geschetst , neemt bij afscheid van
allen , die hem omringen ; groet voor de
laatste maal den prachtigen tempel, waarin
hij spreekt , en wendt zich tot zijne nederige doch geliefde kapel van Anastasia,
tot de koren van maagden en matronen,
van weduwen en weezen , en de snelschrijvers , die zijne woorden opteekenen. Hij
wenscht « vaarwel aan de koningen en
d hunne paleizen , aan de hovelingen en
dienaren der koningen , getrouw , zoo
« hij hoopt , aan hunnen meester , maar
« meer nog aan God ; vaarwel aan de opper« magtige stad , de vriendin van CURISTts ,
« doch nog vatbaar voor verbetering en
« berouw ; vaarwel aan de Ooslersche en
« Westersche wereld, voor welker zaak
« bij heeft gestreden , en voor welker zaak
« hij thans wordt veracht. » Bij eindigt
met zijne kudde aan de hoede van den
engel des vredes aan te bevelen , hopende
,

in de plaats zijner eenzaamheid te hooren,
dat zij dagelijks toeneemt in wijsheid en
deugd.
(S. GREGORII NAZIANZENI , Opera ; BILLY'S
uitgave, Oratio 32) .
GREGORIUS VAN TOURS, geboren in
544 van een géslacht uit Auvergne, was
een neef van GALLUS , bisschop van Clermont, die voor zijne opvoeding zorg droeg.
Hij werd in 573 bisschop van Tours ,
woonde verscheidene conciliën bij , en onderscheidde zich door zijnen moed en
standvastigheid , geenszins het schuldig gedrag van CHILDEPERIK en FREDEGONDA , die
over Frankrijk heerschten , verschoonende.
Zijne stoutmoedigheid hem aan vervolging
blootstellende , vertrok hij naar Rome , alwaar hij in 595 overleed. Hij schreef in
het Latijn eene geschiedenis van Frankrijk
sedert de eerste vestiging van het Chris.
tendom tot op het jaar van zijnen dood.
GREGORIUS is de vader der Fransche geschiedschrijvers , en de eenige die ons een
verhaal van de Merovingische koningen
heeft nagelaten. Hij is waarheidlievend ,
doch zeer ligtgeloovig ; dikwijls ruw in
stijl en uitdrukking , en verzuimt telkens
de dagteekeningen. Hij spaart .geenszins
zijne vijanden , noemt CIHLDEPEPIK den
NERO zijner eeuw , en spreekt in niet veel
zachtere bewoordingen van FREDEGONDA. De
beste uitgave van GREGORIUS geschiedenis is
die van Parijs, 1609 , fol. Ook schreef hij
legenden van de deugden en wonderwerken van eenige heiligen , en andere dergelijke werken , waarvan men een berigt
vindt in RIVETS Histoire litiéraire de la
France , derde deel.
GREGORIUS VII , paus , wiens eigenlijke
naam was HILDEBRAND , zoo men wil de
zoon eens timniermans van Soano in T oscanen , werd monnik in het klooster van
Cluny. Weldra zich eenen naam gemaakt
hebbende door zijne bekwaamheid in de
theologie en in het kanonieke regt, alsmede
door zijn voorbeeldig gedrag , ging hij
vervolgens naar Rome met BRuNo , bis
Toul (een' bloedverwant van-schopvan
keizer IENDRIK III) , die in 1049 , onder
den naam van LEO IX , hoofdzakelijk door
den invloed van IIILDEBRAND , tot paus werd
verkozen. Van dien tijd af werd de monnik IIILDEBRAND de hoofdleider der Roomsche hierarchic , en de vertrouwde raadgever van LEO en zijne opvolgers VICTOR II,
STEPHANCS IX , NICOLAAS II en ALEXANDER II,
na wiens dood hij door de geestelijkheid
en liet volk van Rome niet eenparige
stemmen tot paus werd verkozen. , Echter
nam hij dezen titel niet aan , voordat keizer HE1 DRIK IV zijne benoeming had goed
doel van GREGORIjS-gekurd.Hto

GREGORIUS.
was eene geheele hervorming in de kerk ,
welke hieraan voorzeker groote behoefte
had , daar te stellen. Het handeldrijven met
geestelijke ambten (simonie) was overal in
zwang ; koningen en vorsten verkochten
ze openlijk , of begunstigden daarmede
hunne lievelingen. De bisschoppen , die
door zulke middelen hunnen zetel beklom
bekommerden zich weinig om hunne-men,
herderlijke pligten , en leefden veeleer
voor hunne vermaken en hun wereldlijk
belang. GREGORIUS besloot dit kwaad uit
te roeijen , en aan de vorsten het regt te
ontnemen , om bisschoppen in hunne staten aan te stellen. De Duitsche keizer
HENDRIK IV , losbandig en heerschzuchtig,
en daardoor altoos in geldverlegenheid
verkeerende , maakte zich aan het grootste misbruk in het verkoopen van geestelijke ambten schuldig. Hij beschikte over
bisdommen en geestelijke beneficiën ter
gunste van zedelooze en onbekwame lieden. GREGORIUS begon , met HENDRIK hierover te vermanen ; bij zond legaten naar
Duitschland, doch zonder eenig gevolg.
Nu riep hij in 1074 een concilie bijeen te
Rome , welke al degenen , die zich aan
simonie schuldig maakten , met den ban
bedreigde , en de afzetting beval van alle
priesters , die met bijzitten leefden , onder
welken naam ook begrepen waren degenen , die zich door het huwelijk aan eene
vrouw hadden verbonden. Er werd vastgesteld , dat niemand tot den geestelijken
stand zou worden toegelaten , zoo hij niet
de gelofte deed in den ongehuwden staat
te zullen leven. Dit besluit verwekte een
hevig oproer , vooral te luilaan , waar ,
even als in de Oostersche -kerk , de meeste
priesters gehuwd waren. In 1075 belegde
GREGORIUS eene andere kerkvergadering,
waarin voor de eerste maal aan alle koningen en vorsten , onder straffe van den
banvloek , verboden werd , bisschoppen en
abten , door het geven van ring en staf,
in hunne waardigheid te bevestigen. Dit
was het begin van den twist omtrent de
leenhuldiging (investituur) , welke Europa
gedurende eenige jaren beroerde. Keizer
HENDRIK IV stak den spot met GREGORIUS
en de besluiten zijner conciliën , en vervulde , niet alleen in Duitschlarrd , maar
zelfs in Italië , de openvallende bisdommen Onder anderen benoemde hij zekeren TEDALDO tot aartsbisschop van Milaan ,
in plaats van Azzo , een' veelbelovend
jongeling , die door den legaat van GREGORIUS was aangesteld. Doch de twist over
het regt van investituur, hetwelk de breuk
tusschen den paus en den keizer opende ,
geraakte op den achtergrond door de meer
ernstige geschillen , welke er tusschen deze
II.
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beide hoog e personen ontstonden. GrscoP.IUS , onophoudelijk lastig gevallen door ds
klagten van HENDRIKS misnoegde vassalen
in Saksen , Thuringen en andere landen ,
dagvaardde eindelijk den keizer , om te
Rome voor hem te verschijnen , en zich van
alle beschuldigingen te zuiveren. HISNDRIK,
verontwaardigd over deze aanmatiging van
magt , deed den rijksdag te Worms bijeen
komen , waarop verscheidene bisschoppen
en abten tegenwoordig waren , die tegen
GREGORIUS stemden , en een' boodschapper
naar Rome zonden , ten einde de geestelijken te bewegen , om eersen nieuwen
paus te verkiezen. Hierop raadpleegde
GREGORIUS met zijne geestelijkheid, en deed
in 1076 HENDRIK met alle plegtigheid in
den ban , verklaarde hem ipso- facto vervallen van de Croonen van Duitschland en
Italië , en zijne onderdanen ontslagen van
den eed van gehoorzaamheid. GREGORIUS ,
zegt PLATINA in zijne Levens der Paussen,
was de eerste , die zich het regt aanmatigde , om keizers af te zetten , wier vassalen hij en zijne voorgangers vroeger geweest waren , en die vroeger verscheidene
paussen hadden afgezet. Deze stoute daad
van GREGORIUS had gedurende eenigen tijd
de uitwerking, welke hij daarvan ver
meeste van IIENDRIKS onder--wachte.D
danen , reeds rijp voor afstand , juichten
's paussen besluit toe , en de rijksdag ver
om eersen nieuwen keizer te-gader,
kiezen. HENDRIK verkreeg echter uitstel,
en de zaak aan den paus opgedragen
zijnde , reisde de keizer , in den winter
van 1077 , naar Italië. De Alpen van Susa
overgetrokken zijnde, vond hij GREGORIUS op
het kasteel van Canossa , in de nabijheid
van Reggio in Lombardijë , hetwelk toebehoorde aan de gravin MATHILDA , eene
vriendin en groote begunstigster van den
paus. GREGORIUS wil in 't eerst HENDRIK
niet zien , maar eischt eindelijk , dat do
keizer al de teekenen zijner waardigheid
zal afleggen, en in het gewaad eens boe
een ruw wollen kleed en bloot-telings,
verschijnen. In dit boetgewaad-voets,
stond HENDRIK drie dagen lang , oan den
opgang der zon tot haren ondergang , op
een buitenplein van het kasteel , schoon
het weder ongemeen guur was. Op den
vierden dag werd hij in 's paussen tegen
toegelaten ; hij beleed zijne-wordighe
dwalingen en ontving vrijspraak ; doch de
paus herstelde hem niet in zijne vaardigbeid , en verwees hem naar den algemeenen rijksdag. HENDRIK , wraak ademende
over deze onwaardige behandeling , keerde
over de Alpen terug , verzamelde zijne
aanhangers , leverde verscheidene veldsla
versloeg en wondde doodelijk RU--gen,
4
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DOLF van Zwaben , die in zijne plaats tt^t
keizer was verkozen , en door GREGOR IUS
verd ondersteund. Zoodra HENDRIK Zijne
zaken in Duitschland had hersteld , trok
bij in 1081 met een leger naar Italië , om
zich op den paus te wreken , dien hij op
zijne beurt vervallen verklaarde , en door
CUIBERT , aartsbisschop van Ravenna , onder
den naam van CLEMENS III , wilde doen
vervangen. GREGORIUS had inmiddels RoBERT GIISCARD , den veroveraar van Apulië
en Sicilië , tot zijne partij weten over te
halen ; deze kon echter niet verhinderen,
dat IIENDRIK de muren van Rome naderde.
Doch de stad was in goeden staat van
tegenweer , en de zomerhitte noodzaakte
den keizer , om naar het Noorden van Italië
af te trekken , waar zijne soldaten de bezittingen van de gravin MATHILDA verwoesten. Hij hervatte zijnen aanslag op Rome
in 1082 , en andermaal in 1083 , doch
vruchteloos. In liet volgende jaar, 1084,
werd HENDRIK door Benige afgevaardigden
uit de burgers van Rome , die op den
paus misnoegd waren, uitgenoodigd, om
de stad te komen bezetten. HENDRIK aar
niet , en kwam den 21 Maart bin--zeld
nen Rome. GREGORIUS vlugtte op het kasteel
van Si. Angelo, en de tegenpaus GUIBER T
werd op Palm- Zondag openlijk door ver
bisschoppen ingehuldigd. Op den-scheidn
volgenden Paasch- Zondag werd IIENDR IE op
zijne beurt door hem in de St. Pieterskerk als keizer gekroond. Na deze plegtigheid begaf HENDRIK zich naar het kapitool, en werd door de Romeinen , onder
levendige toejuichingen , als keizer uitgeroepen en erkend. Toen hij echter vernam,
da t ROBERT GUISCARD Rome naderde , verliet
hij de stad , en trok naar Toscanen. RoBERT kwam spoedig daarna met zijne
Noormannen en Sarracenen binnen Rome ,
onder voorwendsel van paus GREGORIUS te
verlossen , die nog op het kasteel van St.
Angelo was opgesloten , plunderde Rome,
en bedreef de afschuwelijkste wreedheden.
GREGORIUS riep nu eene nieuwe kerkvergadering te zamen , die BENDRIK en den tegenpaus weder in den ban deed. Doch
zoodra ROBERT naar zijne eigene bezittingen was teruggetrokken , achtte de paus
zich binnen Rome niet meer veilig, en
begaf zich naar Salerno , alwaar hij in het
volgende jaar , 1085 , overleed. Zijne
laatste woorden waren : « Ik heb de regt• vaardigheid bemind , de onregtvaardig« heid gehaat, en daarom sterf ik als bal ling.
(J. VOLGT , BILDEBRAND als Pabst GREGO-

and sein Zeitalter ROGER
The Life and pontificate of
GREGORIUS VII , en G. CASSAIDER , Das i
RIUS VII

GRISLEY ,

Zeitalter TiILDEBRAND' S f iir and gegen
ihn. Darmst. 1842).
GREGORY, (DAMES) , een uitstekend
wijsgeer en wiskunstenaar , werd in 1648
te Aberdeen geboren , studeerde aan het
Marischal-Collegie dier stad , vertoefde
eenige jaren in Italië , werd in 1668 tot
professor in de wiskunde te St. Indries
benoemd en in 1674 in dezelfde hoedanigheid naar Edinburg beroepen. Hij stierf
in 1685 , weinige dagen nadat hij bet
gezigt had verloren , toen hij de wachters
van Jupiter waarnam. Hij schreef over de
kwadratuur van den cirkel en de kromme
lijnen gevormd door kegelsneden ; over
de verwisseling der kromme lijnen en de
gezigtkunde. Ook vond hij den reflecterenden telescoop uit. Zijne ontdekkingen
in de wiskunde zijn zoo talrijk en gewigtig , dat hij onder de wijsgeeren eene
eerste plaats verdient. Onder zijne werken
worden met roem vermeld Exercitationes
geometricae en zijne Optica promota , waar
theorie der gezigtkunde veel te-ande
danken heeft. (Dictionary of Biography).
GRESHAM, (Sir THOMAS) , de stichter
der Londensche beurs , werd in 1519 te
Londen geboren. Hij was de tweede zoon
van Sir RICHARD GRESIIAM , wien het telkens
gelukte aan HENDRIK VIII geld te ver
waarvoor deze hem tot den rid--schafen,
derstand verhief. Nadat THOMAS GRESIAM
te Cambridge had gestudeerd , leerde hij
bij zijnen broeder den handel , en ver-wierf zich weldra , door omvattende ondernemingen , een aanzienlijk vermogen.
Koningin ELIZABETH gebruikte hem als
haren agent bij gewigtige financiële aangelegenheden , schonk hem den titel van
Koninklijk Koopman , en verhief hem in
1559 tot ridder. In zijn vorstelijk ingerigt huis ontving GREsuAn dikwijls de gas-

ten van het hof. Als een gedenkteeken
van zijnen rijkdom en zijne edelmoedig
heid, stichtte hij in 1556 , op eigene kos
ten , de beurs te Londen. Wanneer deze
beurs eigenlijk voltooid is geworden, vindt
men niet aangeteekend , doch de koningin
den 23 Januarij 1570 bij GRESIIAM spijzende , bezocht zij bij deze gelegenheid
het nieuwe gebouw , en liet hetzelve ,
onder trompetgeschal , als de Koninklijke
Beurs aankondigen. Bij den grooten brand
in Londen , in 1666 , werd deze beurs
Bene prooi der vlammen ; zij werd ter
zelfder plaatse , op grootere schaal , maar
in denzelfden vorm herbouwd , doch den
10 Januarij 1838 op nieuw door de vlammen verteerd (1) . GRESHAM stierf den
-

;

(1) Ook dit gebouw is als ren feniks uit zijne
arch verrezen; liet is grouter en prachtiger dun liet
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111 November 1579 , .chterlatendc Gene
Benige natuurlijke dochter. In zijn woonhuis werd , in gevolge zijnen uitersten
wil , een wetenschappelijk collegie opgerigt , hetwelk nog tegenwoordig zijnen
naam draagt. Ieder der zeven leeraren
genoot vrije woning en jaarlijks 50 Pst.
uit de inkomsten van het beursgebouw.
In de zeventiende eeuw werd dit collegie,
hetwelk in alle vakken uitstekende leeraren had, druk bezocht ; doch in de
achttiende eeuw geraakte deze stichting
in verval. In 1768 kocht de regering
GR,ESHAM'S huis , en bragt het collegie over
naar de beurs. De jaarwedde der leeraren
werd tot 100 Pst. verhoogd , en hun , bij
eene acte van liet parlement, vergund in
liet huwelijk te treden.

Lives of the Gresham's professors).

(WARD'S

GRESSET , (JEAN BAPTISTE Louis),
een der bevalligste Fransche dichters, in
1709 te Amiens geboren , studeerde bij
de Jezuïten , en trad met zijn zestiende
jaar in hunne orde. Hij werd vervolgens
naar Pars gezonden , om zijne studiën
in het collegie Louis le Grand te vol
slechts vier en twin--toijen.Ilwasg
tig jaren oud , toen hij het beroemde
comische dichtstuk Vert-Vert vervaardigde,
hetwelk de lotgevallen vermeldt van eenen
papegaai , een der geestigste voortbrengselen van de Fransche taal. Kort daarna
verschenen van hem Le caréme impromptu
en Le Lutrin vivant , twee vernuftige
stukjes , alsmede twee fraaije brieven ,
getiteld : La Chartreuse en Les Oorbres.
De schrijver behaalde niet dit alles zooveel
roem , dat hij tot professor benoemd werd
van het collegie te Tours ; doch de schijn
zuster van eenen invloedrijken-heilg
minister zich over den spottenden toon
van GRESSET's poëzij ergerende , klaagde
hem bij zijne superiëuren aan , die hem ,
tot penitentie , naar La Flèche zonden.
Verscheidene zijner dichterlijke brieven,
zoo als b. v. ,4 ma Muse en Au père
Bougeant zijn fraai geschreven ; doch de
.Epbre a ma steur sur ma convalescence
wordt als een meesterstuk beschouwd.
Daar GBESSET zich te La Fleche verveelde,
verzocht hij verplaatst te worden , en
toen hem zulks geweigerd werd , verliet
hij de orde , en vestigde zich te Parijs ,
waar zijn vernuft en zijne talenten , ge
zijne aangename manieren en-pardmet
letterkundige vermaardheid, hem weldra den
gunsteling deden zijn van de uitgelezenste
vroegere en voldoet alzoo meer aan (ton zich steeds
uitbreidenden wereldhandel van Engerartds oninetelijke hoofdstad.

gezelschappen. In '74$ nerd hi' ekozen
tot lid der Fransche academie , b kort
daarna keerde hij naar zijne geboortestad ,
.nniens , terug , waar hij , met 's konings
toestemming , eene academie stichtte. Hij
trad nu in den echt , en vestigde zich in
de nabijheid der stad. In 1774 werd hem
de last opgedragen , LODEWIJK XVI uit
naam der Fransche academie met zijne
komst tot den troon geluk te wenschen.
De koning verhief hem in den adelsland ,
en Monsieur , naderhand LODEWIJK XVIII ,
benoemde hem tot geschiedschrijver van,
de orde van St. Lazarus. GRESSET stierf
den 16 Junij 1777 te Amiens. Behalve
de reeds genoemde voortbrengselen , schreef
hij verscheidene tooneelspelen , waarvan
Le 111échant den meesten opgang maakte.
In zijne laatste jaren onderscheidde hij
zich door zijne godsvrucht , en vernietigde
Benige onuitgegevene tooneelspelen , alsmede twee nieuwe zangen van Vert-Vert.
Hij veroordeelde zelfs zijne vroegere dicht
waarover VOLTAIRE zich zeer boos-werkn,
maakte. De beste uitgave van GRESSET'9.
werken is die van LESiOuARD , in 1811 te
Parijs in drie deden in 't licht ver
-schen.
(LA iIAfpE , Cours de littérature).
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ORÉTRY, (ANDRÉ ERNEST MODESTE),

een beroemd componist , werd den 11
Februarij 1741 te Luik geboren. Op den
ouderdom van vier jaren , gaf hij duidelijke
proeven van den invloed welke maatgevoel
(rhythmus) op zijne prikkelbare zenuwen
maakte. Deze aandrift had hem bijna
van liet leven beroofd. « Ik was alleen , »
zegt hij ; « het bruisen in een' te vuur
« hangenden ijzeren pot trok mijne aan
dacht ; ik danste op het geluid dezer-«
a trommel ; ik werd nieuwsgierig ; en be«geerig zijnde te zien , hoedanig dit afge« meten geraas in den pot ontstond , stiet
a ik denzelven om in een gk „.ijend steen« kolenvuur ; de uit`verki-, - was zoo gea weldig , dat ik , bijna verstikt en over

« het geheele lijf verbrand , nederviel. »
Aan dit ongeval had GeETRY cie verzwak king zijner oogeb voor gelee(1 zijn leven
te wijten. Toen hij zes jaren oud was,
kreeg hij een' muzijkmeester , wiens ruwe
manieren . het weldra noodzakelijk maakten , dat men hem eenen anderen gaf,
en deze tweede was even vriendelijk en
beschaafd als de eerste ruw en lomp. Een
gezelschap van Italiaansche tooneelspelers
te Luik Benige voorstellingen gevende,
zong GIIÉTRY , toen tien jaren oud, mede
in de opera's Pergolesi , Galuppi , enz. ;
dit besliste zijne loopbaan. In x.759 begaf

hij zich naar Rome , en begon zijne muzikale studiën onder CASALI. Gedurende een
F
1*
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GRIBEAUVAL.

lang verblijf in do hoofdstad der Pauselijke
Staten , had GRÉTRY de beste gelegenheid
de werken der eerste meesters te hooren ,
waardoor hem eindelijk de lust bekroop ,
zijne eigene krachten te beproeven. Hiertoe deed zich schielijk de gelegenheid op.
De directeur van het theater Alberti noodigde hem uit eene soort van opera te
componeren , De Vendemiatrice (de wijn
welke met groote toejuiching-lestr),
werd begroet ; hij had het onuitsprekelijk
genoegen zijne aria's in alle straten te hooren zingen. Eindelijk nam hij het besluit
naar Parijs te gaan ; hij vertoefde echter
nog eenigen tijd te Geneve , waar hij zijne
eerste Fransche opera Isabelle et Gertrude
op muzijk stelde. Te Parijs had hij de
twee eerste jaren met groote moeijelijkheden te kampen , eer hij zijne opera Le
Huron van MARM©NTEL , die hij in zes weken componeerde , in 1769 zag opvoeren.
Zij werd gunstig ontvangen , doch met nog
grootere toejuiching zijne opera-comique
Lucile. Van nu af wijdde hij zich uitsluitend aan het tooneel , en componeerde
meer dan 40 opera's , van welke Le ta
-bleauprnt,ZémiAzoL'ade
la maison , La fausse magie , Le jugement
de Midas , L'amant jaloux , Colinette à la
cour , Les événements imprévus , Raoul,
La Caravane , Richard Coeur-de-Lion en
Anacréon chez Policrate het meest bekend
zijn. De omwenteling beroofde hem van
het grootste deel zijner bezittingen , de
vrucht van vele jaren vlijt en inspanning.
Doch de zwaarste slag trof hem op zijnen
gevorderden leeftijd. Drie beminnelijke
dochters, die zich door schitterende talenten onderscheidden , stierven aan de
lering. Intusschen trachtten het publiek
en . de regering hem zooveel mogelijk te
troosten. Hij werd lid van het Instituut,
professor en mededirecteur van het Conservatoire, en ook zijne laatste zwakkere
compositiën werden gunstig ontvangen.
Als schrijver is bij bekend door zijne Xérnoires ou essai sur la musique, door het
werk getiteld : La vérité ou ce que nous
fumes , ce que nous sommes , ce que nous
devrions être , alsmede door de in zijne
laatste jaren uitgegevene Réflexions d'un
solitaire. Deze beroemde toonkunstenaar
overleed den 24 September 1813 te Ermenonville in de Hermitaadje van J. r.
ROUSSEAU , welke hij in 1799 met al de
daarin nageblevene meubelen gekocht had.
In 1802 rustte hij nog op het bed van
ROUSSEAU. Zijn lijk werd met veel pracht,
plegtstatig , op het kerkhof Père la Chaise,
digt hij DELILLE , ter aarde besteld , waar
ktHUL , uit naam van het Instituut , en
noUILLY redevoeringen hielden , in welke

de kunstverdiensten des afgestorvenen op
eene treffende wijze werden ontwikkeld.
Zijn standbeeld versiert den ingang der
Opéra comique. Na een veeljarig proces
verkreeg zijne geboortestad Luik het regt
het. hart van GuETRY in het aldaar voor
hem opgerigt gedenkteeken bij te zetten.
In den zomer van 1842 werd voor hem
nog een bronzen standbeeld te Luik opgerigt. GRÉTRY was de hulde , die - zijne
tijd- en landgenooten hem toebragten ,
overwaardig. « Zijne , hem overlevende
« familie , neven en nichten , eerbiedigden
« zijne nagedachtenis als die 'an den ver
hunner jeugd en den weldoener-«zorge
« in hunnen verderen leeftijd. A
(Jaar- en Zakboekje der kunst en wetenschap bevorderende maatschappij , onder de zinspreuk V. W. 1822--1823;
Algem. Konst- en Letterbode , 1813 ,
No. 51):
GRIBEAUVAL , (JEAN BAPTISTE VAQUETTE DE) , een beroemd Fransch ves-

tingbouwkundige en luitenant-generaal ,
werd den 15 September 1715 te Amiens
geboren. In 1732 in krijgsdienst getreden , bekwam hij reeds spoedig den rang
van kapitein bij de artillerie. Met bewilliging zijns konings in Oostenrijksche dienst
overgegaan , werd de gewigtige vesting
Glatz , vooral door zijne beschikking ,
den Pruissen ontweldigd. In 1762 hielp
hij , onder het opperbevel van den veldtuigmeester GUASCO , Schweidnitz tegen
FREDERIK II verdedigen. De koning , die
de belegering dezer stad in persoon bestuurde , liet , naar de methode van BELIDoR , vier groote mijnen springen ; doch
de tegenmijnen van GRIBEAUVAL verijdelden
al zijne pogingen. Waar de koning ook
zijne vijanden onder den grond aanviel ,
overal vond hij de nadrukkelijkste tegen weer , zoodat hij drie en zestig dagen
na het openen der loopgraven , en de
ongeloofelijkste inspanning , zich genoodzaakt zag , de belegering op te heffen.
Reeds had de koning daartoe bevelen gegeven , toen eene gelukkig geworpene bom
alles veranderde. Een kruidmagazijn vloog
in de lucht ; er ontstond eene bres , en
de Oostenrijkers waren genoodzaakt zich
over te geven. FREDERIK ontving GRIBEAUVAL aan zijne tafel, en vereerde hem met
de billijkste lofspraak. Nadat de vrede
tot stand was gekomen , keerde GRIBEAUVAL
naar Frankrijk terug , waar hij zich omtrent de genie en het artilleriewezen hoogst
verdienstelijk maakte. LODEWIJK XV1 benoemde hem in 1776 tot gouverneur van
het groote arsenaal. Hij stierf den 9 Mei
1789. Eene soort van affuiten draagt nog
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naar heng den naam van Gribeauvalsche
affuiten.
(PASS AC , Précis sur Mr. DE GRIBEAUVAL).
GRIBOJEDOW, een Russich dichter en
diplomaat , omstreeks 1794 in Moscou geboren , trad vroeg in Russiche krijgsdienst,
en was tot minister van buitenlandsche
zaken in Petersburg aangesteld , toen een
ongelukkig voorval hem noodzaakte zich
naar Georgië te begeven . Verontwaardigd
over menigvuldige krenkingen , die hij in
de hoogere gezelschappen had moeten
verduren , vervaardigde bij , tijdens zijn
oponthoud in Azië , zijn beroemd blijspel
Lijden des beschaafden , hetwelk door KNOIIUING in het Hoogduitsch is overgebragt ,
en geplaatst in de Russ. Bibliothek fur
Deutsche. Hij schildert daarin op eerre
geestige wijze , met scherp vernuft , de
halfbeschaafden in Rusland , en verwierf
zich daarmede eenen grooten naam , wijl
hij alles uit het echt Russich volksleven
bad ontleend. GRIBOJEDOW was reeds in
zijne jeugd zeer vertrouwd met de Fransche en Engelsche letterkunde. In 1828
werd hij , uit hoofde zijner gemeenzaam
Perzische taal , als gezant-liedmt
naar het hof van Teheran gezonden , waar
hij , den 12 Februarij 1829 , in een volksoploop werd vermoord.
(Conversations-Lexicon).
GRIESBACH, (JOHANN JAKOB) , een
uitstekend bijbeluitlegger, werd den 4 Januarij 1745 te Butzbach , in het groot
Hessen , geboren. Als kind-hertogdm
kwam hij te Frankfort aan den Main,
waar zijn vader in 1777 als predikant en
consistoriaalraad stierf. Ilij bezocht de
hoogescholen van Tubingen , Halle en
Leipzig , waar hij zich in de godgeleerd
oefende. Besluitende zich geheel aan-heid
de kritiek van het Nieuwe Testament te
wijden , ondernam hij in 1769 en 1 770
Bene wetenschappelijke reis door Duitsebland , Holland , Engeland en Frankrijk.
In 1776 werd hij te Jena als professor in
de theologie beroepen , waar hij ruim
dertig jaren met veel vrucht arbeidde,
en den 24 Maart 1812 overleed. Van
zijne talrijke geleerde werken heeft zijne
uitgave van het Grieksche Testament , niet
verschillende lezingen, de grootste waarde.
Zijn leven is beschreven door KOTIIE ,
AUGUSTI , en EICIISTaDT
GRIJALVA , (JUAN DE) , werd tegen
het einde der vijftiende eeuw te Cuellar,
in Oud-Castilië , geboren. In 1518 werd
hij door VELASQUEZ , gouverneur van Cuba,
benoemd tot bevelhebber van Benige scheen , waarmede hij Mexico ontdekte. Naar
Cuba teruggekeerd , vleide hij zich aan
het hoofd caner nieuwe expeditie geplaatst

te worden , doch het bevel daarover vrerd
aan FERDINAND CORTES toevertrouwd.
(Dictionary of Biography).
GRIMM , (FRIEDRICH MELCHIOR ,

baron VAN) , een geestig man , die gedurende zijn lang oponthoud in Parijs met
de vermaardste zijner tijdgenooten in naauwo
verbinding stond , werd den 25 December
1723 te Regensburg geboren , en ontving,
alhoewel zijne ouders behoeftig waren,
eerie zeer zorgvuldige opvoeding. Zijn eerste stap in de letterkundige loopbaan
was niet gelukkig , wordende zijn treurspel
Banise in ruime mate bespot en uitgefloten.
Als opvoeder begeleidde hij den jongen
graaf VAN SCHÖNBERG naar de universiteit
van Leipzig en vervolgens naar Pars.
Hier werd hij voorlezer van den toenma1 igen erfprins van Saksen-Gotha ; maar
deze betrekking meer eervol dan voordeelig zijnde , bevond GRIMM zich in benarde
omstandigheden. Intusscben leerde hij JEAN
JACQUES ROUSSEAU kennen , die hem in
aanraking bragt met DIDEROT , den baron
IIOLBACII , mevrouw D'EPINAY en andere
voorname personen , wier gunst hij wist
te winnen. Weldra werd hij secretaris van
den graaf FR[ESEN , neef van den maar
Saksen , die hem een aanzien--schalkvn
lij k inkomen toestond. Na den dood van
dezen graaf werd hij secretaris van den
hertog van Orleans. Zijn vernuft , zijne
beschaafde manieren en talenten verschaften hem toegang tot de hoogste kringen.
Toen er te Parijs, met de komst der Italiaansche boufons, groote twist ontstond
over de nieuwe muzijk, stelde GRIMM zich ,
als een geoefend kenner , aan het hoofd
van de partij Coin de la reine genoemd ,
omdat de voorstanders der Italianen zich
in het parterre onder de loge der koningin
verzamelden , terwijl de vrienden van RAMEAU , en dus der Fransche school , zich
onder 's konings loge vereenigden. Bij deze
gelegenheid gaf GRIMM een vlugschrift in
't licht , vol geest , vernuft en smaak , Le
petit prophéte de Boemischbroda. En toen
de tegenpartij daarop antwoordde , sloeg
hij haar geheel uit het veld met zijne
Lettre sur la rnusique franeaise. Spoedig
daarna begon hij zijne letterkundige bulletins voor onderscheidene Duitsche vorsten
te schrijven , waarin van alle eenigzins
belangrijke Fransche werken , die destijds
in 't licht verschenen , een oordeelkundig
en geestig verslag werd gegeven. Nog nadat hij tot baron en gevolmagtigd minister
van den hertog van Gotha aan het Fransche hof was benoemd , zette hij zijne
letterkundige briefwisseling voort. De Fransche omwentelingdreef hem uit Parijs
naar Gotha , waar hem de keizerin CArHA-

54

GRIMDD--GRONOVIUS.

nuts van Rusland tot staatsraad en haren gevolmagtigden minister te hamburg
benoemde. Hij vervulde dit ambt tot dat
.cene ziekte , waarbij hij één oog verloor,
hem noodzaakte zijn ontslag te nemen.
Hij ging nu weder naar Gotha , alwaar hij
den 19 December 1807 overleed. Het hof
maakte zich van onderscheidene zijner
belangrijkste handschriften meester , hetgeen te bejammeren is , want met groot
genoegén leest men zijne Correspondance
littéraire philosophique et critique , welke
na zijnen dood in 't licht verscheen. Zij
bevat eene volledige geschiedenis der Fransche letterkunde van 1753-90 , welke zich
door Bene geestige kritiek onderscheidt.
(Penny Cyclopaedia; ConversationsLexicon).
GRIMOD DE LA RETNIÈRE, (ALEX-

Duitschland oorspronkelijk , hetwelk zich in
Holland vestigde , en verscheidene mannen
heeft opgeleverd , die zich door hunne groote
geleerdheid hebben beroemd gemaakt.
I . JAN FREDERIK GRONOVIUS , een der
vermaardste oudheidkundigen , werd den
8 September 1611 te Hamburg geboren
studeerde te Leipzig , Jena en Altdorf,
vertoefde tot zijn twintigste jaar in Duitschland , en oefende zich vervolgens , onder
den beroemden M ATTHEUS , te Groningen,
in de regten. Hierna bezocht hij Holland,

Engeland, Frankrijk en Italië. In 1643
werd hij professor in de geschiedenis en
welsprekendheid aan liet Atheneum te
Deventer. Na den dood van DANIEL IEINsius kwam hij, in 1658 , in diens plaats
te Leyden , alwaar hij den 28 December
1761 stierf. Ilij vereenigde niet uitgebreide kundigheden en onvermoeide vlijt
eene beminnenswaardige vriendelijkheid.
Door oordeel in de bewerking der Ouden
verdiende hij den lof van flonkerstar der
eerste grootte. Zijne uitgaven van Livius ,

, een
der geestigste Epicuristen van liet nieuwe
Frankrijk, die zich inzonderheid door zij
eetlust en zijne lekkerbekkerij-negrot
onderscheidde , werd den 20 November
1758 te Parijs geboren. Hij was de zoon STATICS , JUSTINUS , GELLIUS , TACITUS , PIIEvan eenen pachter - generaal , had zeer DIiUS, SALLUSTIUS, SENECA, PLAUTUS , PLINIUS
wanstaltige handen , doch wist zijne kunst - en anderen , bevatten de scherpzinnigste
vingers zeer goed te gebruiken. Hij stu- en belangrijkste verbeteringen. Zijne uit
deerde in de regten , en werd advocaat;
LIVIUS vooral wordt voor zijn-gaven
maar van wege een ongemeen scherp meesterstuk gehouden. « hij was voor
vlugschrift werd hem de balie ontzegd. a LIVIUS , wat LIPSIUS was voor TACITUS en
Sedert dien tijd leefde hij geheel voor de « N. IIEINSIUS voor ovIDiUS. » Zij ne C0rletterkunde. In den schitterenden gezel - mentarius de sestertiis doet hem als een'
schapskring zijner ouders gedroeg bij zich grondig kenner der Romeinsche oudheid
links en bloohartig, doch maakte zich eer aan. Ook zijne uitgave van liet Regt
intusschen over den rangzucht der groote van oorlog en vrede van nUGO DE GROOT
-wereld vrolijk. Onder anderen gaf hij een (De jure belli et pacis) wordt, wegens de
groot gastmaal , waaraan niemand werd door hem daarbij gevoegde aanmerkingen ,
toegelaten , die suet bewees , dat hij van op prijs gesteld.
burgerlijke af komst was. Kort daarna
Z. JACOBUS GRONOVIUS , oudste zoon van
noodigde hij voorname gasten , en liet den voorgaanden , den 20 October 1645
hun in eene zaal met zwart tapijtbehang- te Deventer geboren , toonde vare_ zijne
sel spijzen , hebbende elk gast Bene dood vroegste jeugd af eene groote geschiktheid
achter zich staan. Zijn geestige Alma--kist voor philologische studiën. Ilij studeerde
rtae des gourmands , welpen hij aan den deels te Deventer, deels te Lerjden , en
kok van cáM.in ter.RÈS opdroeg , maakte hein hield zich ook eenigen tijd te Oxford ell
door geheel Europa bekend. Hij schreef Le Cambridge op. Toen hem het hoogleermnanuel des Antphitralonzs voor lieden die van ambt te Deventer werd aangeboden , bediets tot iets zijn gekomen , ten einde zij dankte hij voor deze eer, ten einde aan
mogten weten , hoe hun vermogen eer aan zijnen lust tot reizen te kunnen voldoen.
'te doen. Zijn ijver voos' de wetenschap om De groothertog van Toscanen benoemde
het gehemelte te streelen , deed hem eerie heul tot professor in de fi'aaije letteren
jury van lekkerbekken instellen , die aalt do hoogeschool van Pisa ; doch land
nlaandelijks in de Rocker de Cancale zit- cu volk hem Inishagende, legde hij weldra
ting hield aan eene uitgelezene tafel , dit ambt neder , bezocht Venetië en Padua ,
waar over de waarde der spijzen ernstig en daarna Duitschland , waar hij eerie
werd geredetwist. Sedert 1814 leefde cui- aanzienlijke erfenis had te ontvangen.
Vervolgens- in 1679 als hoogleeraar in de
DIOD in letterkundige rust op het land ,
Grieksche taal en de historiën naar Ler]waar bij den 13 Januarij 1838 overleed.
(Conversations-Lexicon).
den beroepen, gaf hij aan deze roepsterrr
gehoor. In I692 werd hij insgelijks tot
GRONOVIUS , gelatijniseerd van Gronov , was de naam van oen geslacht uit gewoon hooglceraar iii de wclsprokendlicid
ANDRE BALTHASAR LAURENT)
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reeds op de boogeescbool van Leyden,
vel'koxen , met eene aanzienlijke e ermeer
dering van jaarwedde. Ook schonk men waar zijne opleiding vooral werd toeverhem in 1702 den titel van Geographus trouwd aan den godgeleerden FRANCISCUS
der hoogeschool. hij stierf den 21 Octo- JUNIU8, bij Wien hij inwoonde, en aan den
ber 1716. Als kenner en beoefenaar der letterkundigen JosEPH SCALIGER . hij bleef
oude talen maakte bij zich verdienstelijk aldaar drie jaren , gedurende welke hij
door de uitgave van vele oude classieke zich toelegde op de . godgeleerdheid , do
schrijvers , schoon bevoegde regters hem wiskunde en de regten , schoon hij daarom vele andere vakken van geleerdheid
beneden zijnen vader stellen.
3. ABRAHAM GRONOVIUS , een verdienste niet verzuimde. In 1597 hield hij , in
geneesheer , de oudste zoon van JA--lijk het openbaar , een' redetwist over de
COBUS , geboren te Leyden in 1694 , en wijsbegeerte met veel schranderheid vol ,
aldaar als bibliothecaris den 17 Augustus en schreef tot lof van HENDRIK IV een
1775 gestorven, heeft zich door zijne Latijnsch gedicht , getiteld : Triumphus
Gallicus , hetwelk hij opdroeg aan M. DE
uitgaven van JUSTINUS , POMPONIUS MELA en
BUZENVAL , Fransch ambassadeur in NederTACITUS insgelijks als een' goed philoloog
land. In 1598 vergezelde hij de Staatsche
doen kennen.
4. JAN FREDERIK GRONOVIUS, de broeder afgezanten JUSTINUS VAN NASSAU en JOHAN
des vorigen , als overheidspersoon in 1760 VAN OLDENBARNEVELD naar Frankrijk,, waar
te Leyden gestorven, was een verdienste- hij den koning werd voorgesteld. llENlijk kruidkundige , en schreef eene Flora DRIK IV , in den vijftienjarigen jongeling
Virginica en de Flora orientalis. Daaren- groot behagen vindende, hing hem cone
boven vindt men in de werken van eenige gouden keten met zijne beeldtenis om den
geleerde genootschappen onderscheidene hals , en zeide , zich tot zijne hovelingen
verhandelingen over visschen , welke uit wendende : « Zie daar het wonder van
« Holland ! a DE GROOT vertoefde één jaar
zijne pen zijn gevloeid.
in Frankrijk, waar hij door vele uitste5. LAURENTIUS THEOPIIILUS GRONOVIUS een
zoon des laatsten , als raad der stad Ley- kende mannen met groote onderscheiding
den in 1777 aldaar gestorven , was een werd behandeld. In het vaderland terug
schreef hij eenes brief aan THUA--gekrd,
verdienstelijk beoefenaar der natuurlijke
geschiedenis , inzonderheid in die der vis- NUS (DE THOU) , tot betuiging van zijn
schen. Hij gaf het Museum ichthyologicum, leedwezen , dat hij , tijdens zijn verblijf
Zoöphylacium Gronovianum en de Liblio- in Frankrijk , de gelegenheid had gemist,
theca regni animalis atque lapidei uit. Hij om met hem kennis te maken. Deze brief
rangschikte de visschen naar het zamenstel, legde den grond tot Bene letterkundige en
het getal en de al of niet tegeuwoord:g- vriendschappelijke briefwisseling , welke tot
den dood des laatsten heeft voortgeduurd.
heid hunner vinnen.
(SAxII , Onomasticon Liter. V . , p.178-- In hetzelfde jaar (1599) bezorgde DE GROOT
Bene uitgave van MARTIANUS CAPELLA , slet
184 ; SIECENBEEK , Gesch. der Leydsche Hoogeschool ; VAN KAMPEN , Bekn. aanteekeningen , welke hij aan den prins
Gesch. der Ned. Letteren en Weten van Condé opdroeg. Deze uitgave is ver-schapen). sierd met een portret van den prins van
GROOT , (HIIGO DE) , het sieraad van Condé en dat van DE GROOT zelven, dra
gouden keten , welke hij van-gend
het geletterd Europa in de zeventiende
eeuw , werd den 10 April 1583 te Delft HENDRIK IV had ontvangen. Onmiddellijk
geboren. Zijn vader, JAN DE GROOT, bur- na zijne terugkomst uit Frankr ij k , zette
gemeester dier stad en curator der Leyd- hij zich in den Haag als advocaat neder ,
sche hoogeschool , onderwees hem in de en pleitte tot elks verwondering met den
voorbereidende wetenschappen. Reeds als besten uitslag tegen de oudste en ervaknaap verried DE GROOT buitengewone ta- renste pleitbezorgers. Intusschen zette hij
lenten , schrijvende op achtjarigen ouder ook zijne andere studiën ijverig voort. In
verzen , waarover bekwame-domLatijnsche hetzelfde jaar , 1599 , bezorgde hij , op
mannen verbáasd stonden. Eene dezer verzoek van prins MAURITS , ten gebruike
proeven werd zelfs waardig gekeurd prins der zeeofficieren , een werk over de zeevaart van SIMON STEVIN . In 1600 ver
MAURITS te worden aangeboden : zij had
zijne uitgave van de Phaenomena-schen
betrekking op de inneming der stad Nijmevan ARATUS . De verbeteringen , welke hij
gen , en luidde ten naastenbij aldus:
in den Griekschen tekst maakte , worden
Elk klappe op 't krijgsgeluk van aS&rntxs in de hand,
tinijl hij de keizersstad , Nij me;ego, heeft vermand;
als zeer oordeelkundig aangemerkt , en uit
Of liever loov' den Heer , als winnaar voor deez' zegen, zijne aanteekeningen blijkt liet , dat BE
Wijl MA UaITS deze stad van CHRISTUS heeft gekregen.
GROOT niet onbekend was met het Arabisch.
0 1) den ouderdom van elf jaren kwam lIij In weerv^il van al deze ernstige sttudicii ,
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vond DR GROOT den tijd om de dichtkunst
te beoefenen , en wel met zulk een' goeden uitslag , dat hij voor een' der beste
Latijnsche dichters zijner eeuw wordt gehouden. De Prosopopeia van de stad Ostende , welke eene driejarige belegering had
verduurd , werd algemeen als een meesterstuk beschouwd , en in 't Fransch vertaald
door RAPIN , PASQUIER en MALHERBE , en in
't Grieksch door CASAUBON (1) . In 1607
werd HUGO DE GROOT benoemd tot advo.
caat-fiskaal van Holland , Zeeland en
West-Vriesland , en in het volgende jaar
huwde hij MARIA VAN REIGERSBERGEN , de
dochter van den burgemeester der stad
Veere , en in 1613 werd hij benoemd tot
pensionaris van Rotterdam , eene waar
welke hem zitting gaf in de ver -dighe,
staten van Holland , en later-gaderin
in die der staten- generaal. Omtrent dezen
tijd sloot hij eene naauwe vriendschap met
OLDENBARNEVELD , hetgeen op zijn volgend
leven den grootsten invloed heeft uitgeoefend. In 1615 werd DE GROOT naar
Engeland gezonden , om de bestaande twisten wegens den handel op Indië uit den
weg , te ruimen. Gedurende deze onder
DE GROOT in geenen deele-handeligws
tevreden over het Engelsch ministerie,
schoon hij door koning JACOBUS minzaam
ten hove werd ontvangen. Het aangenaamste voorval van zijn bezoek in Engeland
was zijne kennismaking ` met CASAUBON ,
die even als bij de hoop koesterde , om
alle Christenen tot ééne kerk te vereenigen. De betrekking van DE GROOT tot
OLDENBARNEVELD, wiens staatkundige en
godsdienstige gevoelens hij omhelsde en
voorstond, wikkelde hem in de ongeluk
zijnen boezemvriend. Hij werd-kenva
den 18 Maart '1619 tot eene levenslange
gevangenis veroordeeld met verbeurdverklaring zijner goederen. Ten gevulge van
dit vonnis , werd hij den 6 Junij van hetzelfde jaar gevoerd naar het kasteel van

Loevestein. Zijne echtgenoote , de schrandere DIARIA VAN REIGERSBERGEN , kreeg ver
lof, om in zijn lot te deelen , doch zijn
grijze vader werd afgewezen , toen deze
verzocht hem te bezoeken. Gedurende
zijne gevangenschap vond DE GROOT zijn'
besten troost in letterkundige bezigheden.
In verscheidene zijner brieven uit Loevestein aan vossius geeft hij een verslag van
zijne letteroefeningen in den kerker. Des
Zondags las hij godsdienstige werken , en
de tijd die hem van zijne gewone werkzaamheden overschoot , werd op dezelfde
wijt_ besteed. Ook schreef bij , ten dienste
der Nederlandsche zeelieden , een Neder duitsch dichtstuk , hetwelk hij later in
Latijnsch proza overbragt, getiteld : Bewijs
voor de ware godsdienst, een werk zoo algemeen geacht , dat hetzelve in 't Fransch,
Engelsch , Hoogduitsch , Deensch , Grieksch,
Perzisch , Arabisch , Maleitsch , ja zelfs in
't Chineesch werd overgezet. Ook ver taalde hij in dien tijd de Phoenissae van
EURIPIDES in Latijnsche verzen , en schreef
zijne Inleiding tot de Hollandsche regtsgeleerdlieid , zoo men wil voor het onderwijs van zijnen dienaar WILLEM VAN DE
VELDE , alsmede eene berijmde catechismus in 185 vragen en antwoorden voor
zijne dochter CORNELIA . Na achttien maanden in den kerker te hebben doorgebragt ,
ontkwam DE GROOT door de schranderheid
zijner echtgenoote en het kloek beleid barer trouwhartige dienstmaagd ELSJE VAN
HOUWENINGEN ,

den 21 Maart 1621 , op

Tout ce doet la Fortune afflige vette vie
['êle-mêle assemblé, me presse tellement,
Que r,'est parmi les miens être digne d'envie
Quo de pouvoir mourir d'une mort seulement.

eene bijna wonderdadige wijze, zijne gevangenis. Hij vlutte naar Antwerpen en
vervolgens naar Frankrijk, waar hij zeer
gunstig werd ontvangen door LODEWIJE XIII,
die hem Bene jaarwedde van 3000 livres
toestond , welke echter nimmer is uitbetaald. « RICHELIEU'S vijandschap , — mis(C schien lage jaloerschheid op onbereikbare
« grootheid , — verstak DE GROOT van de
« hem toegelegde jaarwedde. a Ook werd
hij liefdeloos behandeld door den Protestantschen predikant van Charenton (1) ,
die, de gevoelens der synode van Dor
drecht omhelsd hebbende , weigerde DE
GROOT in zijne gemeente op te nemen. Te
Parijs schreef hij in 162^2 een verweer
tegen de Staten van Holland , het--schrift
welk aldaar onder zware straf werd ver
Nadat hij een jaar te Parijs had-boden.
vertoefd , betrok hij het buitenverblijf van
den president DE MESHES , bij Senlis, waar
hij den zomer van 1623 doorbragt. Hier
begon hij zijn vermaard werk De Jure
Belli et Pacis , hetwelk in het volgende

Que tardez-vous, Destine ? Ceci nest pas matière
Qu'avoeque tant do doute it faille décider;
Touts la question n'est que d'un cimetière t
Prononrves librement qui Ie duit posedder.

Pui ijs.
s.

(1) Daar de oude Fransehe dichters niet overal
voor de hand liggen, willen wij hier onzen lezers
vertaling dezer beroemde Prosopopeia
mèdedeelen. De stad Ostende spreekt:

aIAl,liaRBS ' s

Trois ans déj{ passés, théátre de la guerre,
J'exerce de deux chefs les funestes combats,
Et fais émerveiller toes les yeux do la terre
De voir que Ie malheur ne m'use mettre bas.
A la merci du viel en ces rives je reste,
Uu je sonore, I'hivcr, froid a l'extrémité;
Lorsque 1'été revient , it m'apporte la peste ,
at le glaive est Ie moins do ma calamité.

-

(1) Een Frsnseh dorp , liggende één uur van
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GliUBENMANN.
jaar in 't licht verscheen. Het werd in
alle Europesche talen overgebragt , en aan
de hoogescholen lang als een elementair
boek voor de studie van het volkenregt
gebruikt. Het was vooral een geliefkoosd
werk van GUSTAAF ADOLF , die het altijd
bij zich had.
Gedurende zijn verblijf te Parijs , werd
hij onophoudelijk gekweld , om tot de
Roomsch-Katholijke godsdienst over te gaan ;
doch , schoon hij Frankrijk moede was en
van den hertog van Holstein en den koning van Denemarken onderscheidene uit
ontving , wees hij alles van-nodige
de hand. Ook GUSTAAF ADOLF deed hem
aanbiedingen , welke , na diens dood , door
den kanselier OXENSTIERN , in naam van
koningin CHRISTINA , werden herhaald.
lntusschen stierf de stadhouder MAURITS,
en zijn opvolger FREDERIK HENDRIK onzen DE
GROOT niet ongenegen zijnde , werd hij
door zijne vrienden overgehaald , om naar
het vaderland terug te keeren. Hij kwam
in September 1631 te Rotterdam , doch de
tijding zijner terugkomst bragt geheel Iiolland in beweging , zoodat , in weerwil van
alle pogingen zijner vrienden , hij op
nieuw genoodzaakt was het land te verlaten. Hij begaf zich in 1632 naar IKamburg , waar hij tot 1634 vertoefde , toen
de koningin van Zweden hem tot haren afgezant aan het hof van Frankrijk
benoemde. Het doel van dit gezantschap
was , om van Frankrijk hulp te verkrijgen
tegen den Duitschen keizer. DE GROOT
kwam in Maart 1635 te Pars , en schoon
RICIIELIEU hem vele moeijelijkheden in den
weg legde , handhaafde hij mannelijk de
regten zijner aangenomene souvereine,
wier belangen hij krachtdadig voorstond.
Hij bekleedde deze hooge betrekking tot
liet jaar 1644 , toen hij , op eigen ver
werd terug geroepen. Hij nam zijne-zoek,
reis over Dieppe naar Holland. In Rotterdam aangekomen , werd hij door de burgerij met blijdschap ontvangen, alsmede te
Amsterdam , waar bij op kosten der stad
werd onthaald. Vervolgens reisde hij naar
&tokholm , en werd door de koningin op
de vleijendste wijze ontvangen. DE GROOT
kon zich echter met de kwakzalverige ge
CHRISTINA'S hof slecht ver -lerdhivan
ook werkte Zweden's luchtge--cenig;
steldheid nadeelig op zijne gezondheid. De
koningin te vergeefs getracht hebbende,
DE GROOT in hare dienst te houden , schonk
hem eene aanzienlijke som gelds en eenige
kostbare voorwerpen , tevens voor een
schip zorgende , dat hem naar Lubek zou
overvoeren. Hij scheepte zich den 1 Z Augustus in ; doch een hevige storm nood
om op de I'onln7er•--zaktehmdn17,

sche kust te landen , en zijne reis over
land te vervolgen. Den 2G bereikte hij
Rostok , doodelijk krank van vermoeijenis
en de onguurheid van het weder , aan
welke hij op een open , hotsend rijtuig was
blootgesteld geweest. Hij overleed aldaar
den 28 Augustus 1645 , in het drie en
zestigste jaar zijns ouderdoms. Zijne laatste oogenblikken sleet hij in godsdienstige
overdenkingen en in het gebed , en stierf
als een waar Christen wijsgeer. Zijn lijk
werd naar Delft gevoerd , en in het graf
zijner voorvaderen bijgezet , waar zijne na
een praalgraf voor-komeling,178
hunnen roemwaardigen voorzaat hebben
opgerigt.
In weerwil van liet stormachtige leven
van onzen beroemden landgenoot , zijn do
werken van DE GROOT zeer talrijk. Zij
handelen over godgeleerdheid , geschiedeDis , regtsgeleerdheid en dichtkunde , waarvan vele als classiek worden beschouwd.
DE GROOT was zachtmoedig van inborst ,
beminnelijk in den buisselijken kring en
zeer vergevensgezind. Toen in 1638 te
Parijs op zijne koets geschoten en zelfs
de koetsier gedood werd door twee pistool
slechts een duim breed voorbij-kogels,di
het hoofd van DE GROOT vlogen , rustte
onze zachtaardige letterheld niet voordat
hij van den Franschen koning vergiffenis
voor den booswicht had verworven. Wij
mogen dit artikel niet verder uitbreiden ,
waartoe de stof zoo zeer uitlokt , en moeten alzoo onze onderzoeklievende lezers
naar de volgende bronnen verwijzen
BRANDT, Leven van DE GROOT , vervolgd
door CATTENBUB.GH ; DE BURIGNY , Vie
de GROTIUS ; CHARLES BUTLER , The life
of ITUGO GROTIUS , with brief minutes
of the civil , ecclesiastical and literary
history of the Netherlands II. LUDEN ,
HUGO DE GROOT uit zijne lotgevallen en
schriften , uit het Hoogduitsch door
;

STEENBERGEN VAN GOOR ; P. G. WITSEN
GEYSBEEK, 13iogr..4nth. en Crit. Woordenboek ; CRAS , Laudatio H. GROTII ;
DE WIND ,

Bibliotheek der Nederl. geschiedsehrjvers; SAXII , Onomasticon
Liter. , IV , p. 100 seqq. ; JERONInO
DE VRIES , HUGO DE GROOT en MARIA VAN
REIGEESBERGEN ; VAN KAMPEN , Be/in.
Gesch. der Nederl. lea. en wetens. ;
A. C. OUDEMANS , Het leven en de lotgevallen van HUGO DE GROOT).
GRVBENMANN, (JAN ITLRICH en JAN),
geboortig uit het kanton Appenzell , onderscheidden zich , in de achttiende eeuw,
door liet maken van houten bruggen van
buitengewone spanning zonder tusschensteunsels of beeren. Zij hadden nimmer
in de bouwkunde gestudeerd en werden

GUARN EKIUS
hierin alleen door hun genie gedreven.
De merkwaardigste gewrochten van hunnen
bouwkundigen arbeid waren de brug te
Reichenau , Wettingen en Schaffhausen,
in Zwitserland. De laatste dezer drie,
over den Rijn , bestond uit eenen enkelen
boog van ongeveer vierhonderd voeten.
In den veldtogt van 1799 werden zij allen
verbrand. De gebroeders GRUBENMANN stierven in bet laatst der vorige eeuw.
(Dictionary of Biography).
GUARNERIUS , (JOSEPH en PETRUS) ,
twee beroemde Italiaansche muzijk-instrumentmakers , van welke de eerste een leerling was van STRADIVARIUS , en de laatste
van AMATI ; zij bloeiden te Cremona , in de
eerste helft der achttiende eeuw. De vorm
hunner violen verschilt aanmerkelijk vals
dien van andere fabrijken. Hunne instrumenten gelden onder de liefhebbers hooge
prijzen.
(Dictionary of Biography).
GUERICHE, (OTTO TON) , een der
verdienstelijkste natuurkenners der zeven
eeuw , werd den 20 November--tiend
1602 te Maagdenburg geboren. hij studeerde te Leipzig , Helmstedt en Jena in
de repten , en te Leyden in de wis- en
werktuigkunde. Hierna deed hij eene reis
in Frankr ijk en Engeland , diende vervolgens als opper-ingenieur te Erfurt , werd
in 1627 raadsheer te Maagdenburg en in
1646 burgemeester aldaar ; ook verkreeg
hij den titel van raadsheer van den keurvorst van Brandenburg. GUERICKE legde
echter in 1681 zijn ambt neder , en begaf
zich naar zijnen zoon te Hamburg, waar
hij den 11 Mei 1686 overleed. Zijne
grootste verdienste is de uitvinding van de
luchtpomp , ter zelfder tijd toen ROBERT
BOYLE op een dergelijk denkbeeld in Enge
kwam. Hierdoor nam de gansche-land
proefondervindelijke natuurkunde eene geheel andere gedaante aan , en werd eene
naauwkeurigere kennis van de natuur en
de werking der lucht mogelijk. De eerste
openlijke proeven met de luchtpomp deed
bij in 1654 op den rijksdag te Regensburg
voor keizer FERDINAND III , zijne zonen ,
den Roomsch- koning FERDINAND IV , onder
keurvorsten en andere rijkssten--scheidn
den. Het eerste exemplaar dezer naar
zijne vinding vervaardigde luchtpomp werd
op de Koninklijke Bibliotheek te Berlijn
zorgvuldig bewaard , tot dat de Franschen
haar in 1807 naar Parijs voerden ; doch
in 1815 bragten de Pruissen dit gedenk
GUERICKE'S schrandere vinding-teknva
naar hare vroegere bewaarplaats terug.
Behalve de luchtpomp vond GUERICKB ook
Bene weegschaal uit, om de zwaarte der
lucht naauwkeurig te bepalen , alsmede
,

-
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kleine glasiguren , welke , vóór de uitvinding van den barometer , algemeen gebruikt
werden ter aanduiding van de veranderingen in de gesteldheid van het weder,
en gewoonlijk Guericksche weermannetjes
genoemd werden. Ook hield hij zich veel
met de sterrekunde onledig, en zijn gevoelen, dat de terugkomst der kometen
te berekenen zoude zijn , heeft zich later
bevestigd. Zijne belangrijkste waarnemingen vindt men in het werk Experiments
nova , ut voeant , Magdeburgica de vacuo
spatio , Amsterdam , 1672 , folio.
Guericksche of Maagdenburgsche hal (ronden noemt men het door GUERICKE uitgevonden toestel , om de geweldige persing
der lucht te bewijzen. Hij liet namelijk
uit rood en geel koper twee tamelijk
groote halve kogels vervaardigen , die
naauwkeurig op elkander pasten. Een dezer halfronden had eene buis en Bene
klep , ten einde , zoodra de beide helften
op elkander waren gelegd , de lucht er
uit te pompen ; ook bevonden zich aan
dit toestel ringen , waardoor men touwen
trok , aan welke paarden konden gespan.
nen worden. Men bevond , dat er dertig
paarden vereischt werden , om de beide
halfronden van elkander te scheiden.
(BIGT , Traité de physique , I , 127
Encyclopaedia Metropolitana , artikel
« Pneumatics ; » LARDNER'S Cyclopaedia , artikel « Pneumatics ») .
GUESCLIN , (BERTRAND Dir) , graaf
van Longueville , connétable van Frankrijk , een der uitstekendste Fransche veldheeren uit den vroegeren tijd , werd , in
1314, uit eene adellijke familie op het
kasteel Motte Broon , in den omtrek van
Rennes , geboren. Gelijk de meeste edel
dien tijd , groeide hij zonder-liednva
eenig onderwijs op. Hij kon lezen noch
schrijven, maar toonde reeds als kind ,
dat de oorlog zijn lust en leven was. « Ik
« ben heel leelijk , » zeide hij , « en zal
« nimmer aan de vrouwen behagen , maar
« ik zal mij bij de vijanden van mijnen
« koning gevreesd maken. » Hij hield
woord. Op den ouderdom van zeventien
jaren woonde hij , zonder voorkennis van
zijnen vader , te Rennes teen steekspel bij ,
en behaalde den prijs. Van nu af voerde
hij onophoudelijk , en veelal met het beste
gevolg , de wapenen. Hij was een geducht
tegenstander der Engelschen. Toen koning
JAN in den sla van Poitiers (1356) in gevangenschap raakte , beschermde hij Frankrijk tegen den Zwarten Prins , en behaalde op de Engelschen menig voordeel.
Kort na de troonbeklimming van KAREL V,
in f 364 , behaalde hij bij Cocherel eene
groote overwinning op het leger van den
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kouirl.g vara Navaa•re , waardoor hi' do
waardigheid van graaf van Longueville en
maarschalk van Normandië verwierf. In
hetzelfde jaar werd hij door de Engelselien
verslagen , en genoodzaakt zich aan Sir
J011N CHANDOS over te geven , die hem
echter spoedig in vrijheid stelde , tegen
een rantsoen van 100,000 Franken , hetwelk de koning , de paus en meer andere
vorsten bijeen bragten. Toen de vrede
tot stand was gekomen , zwierven er vele
soldaten en edellieden van verschillende
natiën rond , groote verwoestingen aanrigtende. De GUESCLIN kreeg van den koning
bevel , om Frankrijk van deze lastige gasten te zuiveren , aan hem de middelen
overlatende , om hiertoe te geraken. DU
GUESCLIN wist Gene menigte dezer avontuC iers , die onder hem gediend hadden , te
overreden , om hem naar Spanje te ver
tegen de Sarracenen te strij--gezln,
,len. hij gaf hun 200,000 Franken , en
beloofde hun , dat zij op hunnen weg
derwaarts iemand zouden ontmoeten , die
hun Bene gelijke som zou geven. Zij volgden hem onder de luidruchtigste toejuichingen , en trokken op .,4vignon , destijds
de verblijfplaats van den paus. De paus
had deze zwervende bende in den ban
gedaan: zij eischten nu absolutie en 200,000
Franken. De absolutie werd toegezegd,
maar het geld geweigerd ; doch zoodra zij
nu de omstreken begonnen te verwoesten
en de stad te bedreigen , verkregen zij,
behalve de absolutie , 100,000 Franken.
Du GUESCLIN voerde zijne nieuwe troepen niet tegen de Sarracenen aan , maar
tegen ]PETER den Wreeden , koning van
Castilië, ten einde diens natuurlijken broeder IIENDRIK , graaf van Transtamare , bij stand te bieden. PETER werd van den
troon verdreven , en HENDRIK in zijne plaats
bevestigd. Deze overlaadde Du GUESCLIN
met eer en geschenken , die naar Frankrijk terugkeerde. PETER intusschen te Bordeaux van den Zwarten Prins eene aanzienlijke versterking gekregen hebbende, welke
door dezen laatsten werd aangevoerd, keerde
eensklaps terug , om IIENDRIK op nieuw
den troon te betwisten. Du GUESCLIN ijlde
!JENDP.IK te hulp , doch werd verslagen
en gevangen genomen. Ilij bleef Beni gen
tijd te Bordeaux ; doch een zijner vrienden den Zwarten Prins op Bene behendige
wijze te kennen gevende , dat sommige
lieden meenden , dat bij Du GUESCLIN gevangen hield , alleen omdat hij bevreesd
ivas , hein zijne vrijheid weder te geven
ontbood de ridderlijke prins DU GUESCLIN
zeggende , (lat hij slechts 100 Franken
als losgeld van hem eischte, of zelfs minder indien 1.!, deze áo111 te hoog keurde.
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Dv cveSCLIN bood 100,000 Franken ; en
toen de prins zeido , dat dit te veel was,
verklaarde Du GUESCLIN , dat hij niet minder
dan 70,000 Franken wilde geven , en dat,
alhoewel hij zelf een arme ridder was,
zijne vrienden ; de koningen van Castilië en
Frankrijk , die som wel voor hem zouden
betalen.
DU GUESCLIN hielp andermaal IIENDRIK
van Transtamare tegen ]ETER. den Wreeden ,
die , schoon bijgestaan door de Moorsche
koningen van Spanje, werd verslagen en
ter dood gebragt ; zijn mededinger besteeg
weder den. troon. In 1369 , toen do oor
nieuw tusscllen Frankrijk en Enge -logp
uitborst , was DU GUESCLIN in bijkans-land
al de gevechten , welke er geleverd werden , overwinnaar , den Engelschen onder
steden ontnemende , die met-scheidn
Frankrijk werden vereenigd. Toen hij
echter later minder gelukkig was, werd
hij bij den koning belasterd , die luide
zijne ontevredenheid te kennen gaf. Do
GUESCLIN gevoelde dezen hoon zóó diep,
dat hij den bevelhebbersstaf nederleide , en
besloot naar Spanje te gaan , ten einde
zijne overige levensdagen bij HENDRIK van
Translamare, dien hij op den troon had
geplaatst, te slijten. Alvorens liet land
zijner geboorte voor altijd te verlaten ,
was zijn eenigste wensch , zijnen vriend
SANCERRE het kasteel van Bandon te hel
stierf gedurende liet-penbmagti.Ij
beleg (lezer sterkte in 1380 , in het zes
en zestigste jaar zijns ouderdoms. Toen
liet kasteel zich moest overgeven , bedong
de gouverneur de sleutels van hetzelve
op de doodkist van DU GUESCLIN te leggen,
zeggende , dat hij ze aan niemand anders
zou afstaan. Koning KAREL V liet hem
met groote pracht te Si. Denis naast zijn
eigen grafgewelf bijzetten.
DU GUESCLIN is een der meest populaire
helden van Frankrijk; zijn leven is dik
eerste levensbeschrij--wijlsbegchrvn.D
ving van dezen ridderlijken held werd in
-1487 te Abbeville uitgegeven , onder den
titel van Le trionnsphe des neuf preux , on
Itistoire de BERTRAND Du GUESCLIN.
(GUYARD DE BERVILLE , Histoire de DERTRAND DU GUESCLIN , Lyon 1829).
GIIICCIARDINI , (FRANCFSCO) , een

beroemd ltaliaansch geschiedschrijver , werd
den 6 Maart 1482 te Florence uit een
adellijk geslacht geboren. Op den ouder
drie en twintig jaren werd bij-domvan
aldaar tot professor in de regten benoemd.
De staatkunde echter hield hem het overi e zijns levens bezig. IIij was op onder
►eiclene tijden afgezant , gouverneur van-scl
Reggio en Modema , van Romagna en Boegru , en luitenant - genci aal der pan eliji
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krijgsmagt. Als gouverneur onderscheidde
hij zich door zijne regtvaardigheid , door
zijnen ijver voor de belangen van het
volk, en de kloekmoedige verdediging van
Parma tegen de Franschen. Hij stond in
zulk een hoog aanzien bij keizer KAREL V,
dat deze op zekeren dag tegen zijne edellieden , die zich hierover beklaagden , zeide : « Ik kan ieder oogenblik honderd
« Spaansche Grandes , maar in honderd
jaren geenen GUICCIARDINI maken. » Hij
stierf den 17 Mei 11540 te Florence. Zijne
istoria d'Italia verzekert hem eene vaste
plaats onder de eerste geschiedschrijvers.
(POMPILIO POZZETTI in de Opusc. lest.
di Bologna).
GUIDO VAN AREZZO Of GUIDO ARETINUS , die door velen gehouden wordt
als de ontdekker van het pad dat leidde
tot de uitvinding van het tegenwoordige
notenschrift , en de ware kunst om het
zingen te onderwijzen , alsmede van andere verbeteringen , werd tegen het einde
der tiende eeuw te Arezzo, in Toscanen,
geboren. Op jeugdigen ouderdom kwam
hij in het Benedictijner klooster dier stad,
waarschijnlijk als koorzanger. Hier vond
hij Bene nieuwe methode uit om muzijk
te schrijven en het zingen te onderwijzen,
levens Bene zangschool oprigtende. Het
bleek dat hetgeen waartoe anders tien
jaren werden vereischt , _ nu in zoo vele
maanden kon geleerd worden. Deze schitterende uitslag wekte , gelijk zulks meestal
gebeurt , den naijver zijner kloosterbroeders op, die hem noodzaakten een ander
verblijf te zoeken. De roem zijner school
kwam intusschen ter ooren van paus JoIIANNES XIX , die hem uitnoodigde naar
Rome te komen. GUIDO had niet alleen
de eer den Heiligen Vader zijne nieuwe methode te verklaren , maar hem
naar dezelve te leeren zingen. Bij zijne
terugkomst van Rome , bezocht hij den
abt van Pomposa , in het hertogdom Ferrara , die hem overreedde , zich aldaar
neder te zetten. Hier schreef hij zijn Mi
of beknopte verhandeling over-crolgus,
de muzijk , waarin de meeste zijner uitvindingen worden vermeld , alsmede zijne
leermethode. Doch van liet gebruik der zes
eerste muzijklettergrepen tit , re , mi , fa,
sol , la wordt in dit werk niet geproken ;
dit vindt men verklaard in een kleiner
werk , getiteld Argumenium novi Cantus
inveniendi. Daar de muzijkinstrumenten
in zijnen tijd waarschijnlijk zeer gebrekkig
waren , onderwees hij zijnen leerlingen
zingen naar den Monochord (éénsnaar) ,
voor welks juiste verdeeling hij de regels
opgeeft. De werken van GUIDO VAN AREZZO
zijn liet eerst door den abt GERBERT (een'

Duitsch geschiedschrijver• in 1793 gestorven) ontdekt en bekend gemaakt.
(FORKEL , dllgemeine Geschichte der Musik)
GUIDO RENI , (dien wij hier plaatsen,
zijnde , even als RAPHAEL , meer algemeen
bekend bij zijnen voornaam) , de zoon
eens verdienstelijken toonkunstenaars, werd
in 1574 te Bologna geboren , waar hij
zich het eerst in de kunst oefende onder
DENYS CALVART, een' verdienstelijk Vlaamsch
schilder. Naderhand bezocht hij de school
van de CARRACI'S, die , gelijk men -wil,
afgunstig op hem werden. Uit hoofde zijner schitterende talenten , wedijverden vorsten, paussen en kardinalen met elkander,
om een stuk van zijne hand te hebben.
Eene ongelukkige speelzucht echter deed
de groote gaven , die de natuur hem had
geschonken , bijkans geheel verloren gaan.
Hij stierf in 1642 in eenen staat van armoede en vernedering (1). GUIDO is inzonderheid de schilder der schoonheid,
uitdrukking en bevalligheid. Zijne kunstgewrochten zijn altijd en te regt door geheel Europa bewonderd , en rijzen nog
steeds in achting en waarde. Onder zijne
meesterstukken behooren , een CHRISTUS niet
de doornenkroon , en het Berouw van
PETRUS (na den Heer verloochend te heb
een' der Apostelen hem ver -ben),mt
-trosend.
(DE PILES , Het leven der vermaardste
schilders, uit het Fransch door J.
VERHOEK).
GIJIGNES , (JOSEPH DE) ,

een geleerd
oosterling en taalkundige, werd den 19
October 1721 te Pontoise geboren , en
beoefende de Oostersche talen onder FOURMONT. Na den dood zijns onderwijzers werd
hij in diens plaats als tolk der Oostersche
talen bij de Koninklijke Bibliotheek benoemd , en in 1752 tot lid van de Academie der fraaije letteren. De Fransche
omwenteling bragt hem in groote verlegenheid , doch hij verdroeg het ongeluk
met groot geduld , weigerende zelfs eenigen onderstand van zijne vrienden aan te
nemen. Hij stierf den 19 Maart 1800 te
Parijs. Zijne Ilistoire genérale des 1/zins,
des Tures , des Mogols et des autres Tartares occidentaux is uit de belangrijkste,
(1) Zijne vrienden deden al wat zij konden , om
hem bet verderfelijk dobbelspel vaarwel te doen
zeggen; het scheen hem echter onmogelijk dit gebrek te overwinnen. Hij zond onder de hand zijne
schilderijen te koop voor spotprijs , waarvoor hij
vroeger veel geld had geweigerd. Zoodra hij geld
in den zak had, zocht hij zijne makkers weder op,
en eischte revenge. En daar do eene hartstogt den
anderen verzwakt , nani zijn talent niet alleen merkbaar af, maar hij schilderde slechts om spoedig aan
geld te komen ; eer en roem waren hem onversckillig geworden.

GUILLOTIN--GUISCARD.
t-In deele nog ongebruikte bronnen met
de grootste vlijt geput. Ook komt hem do
onbetwistbare roem toe, het eerst de verhalen der Westersche schrijvers met die
van China vergeleken te hebben.
Zijn zoon , CHRÉTIEN LOUIS JOSEPH , beoefende insgelijks vlijtig het Chineesch ,
en ging in 1784 als resident naar Chita.
Hij vergezelde het Nederlandsche gezant
aan welks hoofd zich de Heer TIT--schap,
811GH bevond , naar Peking , van waar hij
in 1801 naar Frankrijk terug keerde. Op
last van NAPOLEON bezorgde hij de uitgave
van den door den zendeling BASILIUS DE
GLEMOA bearbeiden Dictionnaire chinois ,
`rancais et latin van bijna 1200 bladzijden, groot folio, een waar meesterstuk
van drukkunst. Zijne Réflexions sur les

anciennes observations astronomiques des
Chinois et sur l'état de leur empire dans
les temps les plus reculés , verdienen niet
minder de achting der geleerden.
(Penny Cyclopaedia).
GUILLOTIN, (JOSEPH IGNACE) , een
Fransch geneesheer , aan wien de Guillotine haren naam verschuldigd is , werd
den 28 Mei 1738 te Saintes gehoren. Hij
was reeds professor in de godgeleerdheid
aan het Iersche Collegie te Bordeaux,
toen hij besloot te Parijs in de medicijnen
te studeren , waar hij vervolgens als geneesheer practiseerde. Hij werd het eerst
bekend door zijne scherpe kritiek der Mes
Bij het uitbreken-merschgnku.
der omwenteling , ontwikkelde hij met
vrijmoedigheid en ijver de misbruiken ,
welke destijds in het medicinaalwezen waren ingeslopen , en werd uit dien hoofde
door de gemeente van Parijs tot afgevaardigde der nationale vergadering gekozen.
Alhoewel GUILLOTIN niet de uitvinder van
het scllerpregterswerktuig is , dat onder
zijnen naam bekend staat , heeft hij echter
de invoering daarvan in Frankrijk aaugeraden. Als medelid der constituerende
vergadering stelde hij den 10 October
1789 voor, om aan de doodstraf zoo veel
mogelijk het smadelijke te ontnemen , en
haar , zonder onderscheid van stand of
misdaad , op eenerlei wijze te voltrekken,
waartoe een werktuig zou moeten worden
aangewend , dat de straf sneller en zekerder uitvoerde dan de hand eens scherp
uitvinding van dusdanig straf--regts.D
werktuig wordt aan de Perzen toegeschreven.
Zeker is het , dat in de middeleeuwen bij
de meeste volken in Europa dergelijke
machines in gebruik waren. Ook in de
achttiende eeuw gebruikten de Nederlanders eene onthoofdings-machine , om mis
slaven in onze koloniën ter dood-daige
te brengen. Toen nu het nieuwe straf-
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wetboek bij de vergadering in behandeling
kwam , werd den 21 December , op GUILLOTIN's voordragt, de gelijkvormige doodstraf, zonder onderscheid van persoon of
rang , aangenomen. Van de valbijl (Guillotine) werd toen nog niet gerept. Eerst
toen men in het midden des jaars 1791
weder over het strafwetboek handelde
kwam er in Junij , op voordragt van den
afgevaardigde FELIX LEPELLETIER , de wet
tot stand , dat de doodstraf door onthoofding zou plaats hebben. Toen de wetgevende vergadering de constituërende ver
niet uitgemaakt , welk-ving,washeto
middel men bij de onthoofding zou aan
een groot aantal veroordeelden-wend;
wachtte in de gevangenissen de eindelijke
beslissing hiervan af. Ten laatste wendde
men zich aan den secretaris van het collegie der wondartsen , ANTOIIE LOUTS , en
vorderde van hem een beredeneerd berigt
over de (volgens de wet van 1791) beste
wijze van onthoofding. Tot het maken
der voorgeslagene machine gebruikte men
een Duitsch werktuigkundige , SCHMiTT geheeten , die te Parijs woonachtig was.
Reeds den 19 April werden met dit dood
Ricétre proeven genomen-strafwekuign
op drie lijken , welke geheel aan de opge.
vatte verwachting voldeden. De machine
werd nu op het Grève -plein te Pars opgeslagen , en den 25 April 17 92 het
eerste doodvonnis daarniede voltrokken aan
den struikroover NICOLAS JACQUES PELLETIER.
Aanvankelijk noemde men het instrument
naar den naam van den eigenlijken uit
Louisette of Petite Louison. Weldra-vinder
echter kwam bij het volk en van wege de
justitie de benaming van Guillotine in gebruik , als zijnde GUILLOTIN de eerste , die
tot de daarstelling van dit werktuig aan
gegeven. GUILLOTIN heeft zich-leidngha
nimmer over deze benaming beklaagd , wijl
hij dit strafwerktuig voor zeer doelmatig
hield. Tijdens het schrikbewind echter liep
hij groot gevaar zijn eigen hoofd onder de
valbijl te moeten leggen. Hij stierf te Parijs den 26 Mei 1814.

(Réflexions historiques et physiologiques
sur le supplice de la guillotine ; Biographie universelle).
GUISCARD , (ROBERT) , een Normandisch krijgsman , de zevende zoon van
TANCRED van Hauteville , werd omstreeks
het jaar 1015 geboren. Gelokt door den
roem en den voorspoed , welke aan drie
zijner broeders , WILLEM , DAGOBERT en
IIUMPIIREY , in Italië waren te beurt gevallen , besloot hij hunne voetstappen te vol
moed en voorzigtigheid , maakte-gen.Dor
hij zich meester van de landen , welke
thans liet koningrijk Napels uitmaken. Ver-
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volgens viel hi in het Oostcrsch keizer rijk, en behaalde over een zesmaal sterker
leger , onder de muren van Durazzo , op
den Griekschen keizer ALEKIUS COMNENUS ,
eerie schitterende zegepraal. Reeds was
hij in de nabijheid van Konstantinopel,
toen hij berigt ontving , dat de Duitsche
keizer HENDRIK IV in Italië was gevallen.
Onverwijld begaf hij zich derwaarts , dwong
UENDRIK IV tot den terugtogt, verloste
GREGORIUS VII uit het kasteel Engelenburg,
en voerde hem in veiligheid naar Salerno.
Van dezen vijand ontslagen , bemagtigde
hij , met behulp zijner vloot , onderscheidene eilanden in den .Archipel , en was
voornemens ten tweeden male tot Kon
door te dringen , toen hij den-staniopel
17 Julij 1085 op het eiland Cephalonié
den laatsten adem uitblies. GUISCAP..D was
niet alleen held en veroveraar , maar tevens een ijverig beschermer en voorstander der wetenschappen. De hoogeschool
van Salerno noemt hem haren stichter.
(GAULTHIER D'ARC , Hisloire des conquetes
des Normands en Italic , en Sicile et
en Grèce).
GUISCHARD, (KARL GOTTLIEB), een
lieveling Vail FREDERIK den Groeten , koning
van Pruissen , werd in 174 te Maagdenburg geboren. Na in de godgeleerdheid
gestudeerd te hebben , trad hij in 1747
als vaandrig bij den vorst van Saksen
in krijgsdienst. Als vrij -fildburghasen
leger der bondgenooten,-wilgernht
leerde hij door zijnen beschermer , FERDIFREDERIK den Grooten
NAND van Bronswijk
kennen , die hem als kapitein in zijn gevolg opnam. Eens met den koning in
gesprek komende over den honderdman
ILICIUS , van wien POLYBIL'S melding maakt,
en dien de koning ICILIUS noemde , ver
GUISCIIARD zich deze misvatting-orlfde
te verbeteren. De koning zijne gevoelig
hierover onderdrukkende , zeide hem:-heid
« Nu zult gij ook uw leven lang QUINTUS
* ICILIUS heeten , )' en onder dezen naam
is GUISCHARD het meest bekend geworden.
Hij stierf als overste te Berlijn den '15 Mei
1775 , en was een der weinige mannen , met wien de koning geheel ver
omging , schoon hij zich de luimen-trouwd
des konings menigmaal moest laten wel
Zijne Mémoires militaires sur les-gevaln.
Grecs et les Romains, in 1758 te 's Gravenhage in 't licht verschenen , werden
dikwijls herdrukt , en in zijne ]Wérnoires
critiques et historiques sur plusieurs points
d'antiquités militaires heeft hij ons op vele
misslagen in het werk van den ridder F0LARD opmerkzaam gemaakt.
(Dictionary of Biography ; Conversations,

Lexicon).

GVISB , (FRANCQIS AN LOTHARIN-

GEN, hertog vAN), een der doorluchtigste
krijgslieden van Frankr ij k , werd in 4519
geboren. Hij begon zijne schitterende loopbaan in den aanvang der regering van
HENDRIK II, die hem uitermate gunstig
was. Uit hoofde eener diepe wonde, welke
hij bij de belegering van Boulogne , in
1545 , in het aangezigt bekwam, en een
zwaar likteeken naliet , werd hij le Balafré
bijgenoemd. Hij streed in de oorlogen tegen KAREL V , en later tegen PHILIPPUS II,
en ontnam den Engelschen Calais , die
deze stad meer dan twee eeuwen hadden
bezeten. Hij en zijn broeder CHARLES , '
kardinaal van Lotharingen , oefenden op
HENDRIK II en FfANS II den grootsten invloed uit. Ten einde de gunst des volks
te winnen , begonnen de beide broeders
eene gruwzame vervolging der Protestanten. Ook oordeelden zij het in hun belang , om den uitgeputten staat der schatkist door afpersingen te verbeteren. De
kardinaal liet zelfs te Fontainebleau eene
galg oprigten en bij een edict bekend maken , dat hij alle verzoekers en sehuldeischers van het hof zou laten ophangen,
wanneer zij zich niet binnen de vier en
twintig uren verwijderden. Deze geweldige
maatregelen maakten de broeders niet minder gehaat dan gevreesd. Onder de leiding
van den prins LOUIS VAN coNNDÉ bragten
de Protestantsche grooten de zamenzwering van Amboise tot stand , welke den
val der GUISEN ten doel had ; doch het
plan werd ontdekt, en kostte aan meer
dan 1200 personen het leven. Onder KA
IX waren de LUISEN niet minder mag -RELtig. Na eenen toevalligen en bloedigen
twist tusscllen de Protestanten en het gevolg van den hertog VAN GUISE te Vassy,,
in Maart 1562 , brak de eerste burgeroorlog uit. Den 19 December deszelfden
jaars leverden de beide partijën elkander
bij Dreux eenen hardnekkigen slag , in
welken de hertog VAN GUISE , ondersteund
door den connétable van Montmorency en
den maarschalk SAINT -ANDRÉ , eene volkomene overwinning behaalde. De hertog nu
ten toppunt van magt stijgende , was erop
bedacht de heerschzuchtige koninginnemoeder , CATIIARINA DE AIEDICIS , ter zijde
te stellen, wijl zij heimelijk de Protestanten begunstigde , om de raagt der GUISEN
te fnuiken. In Februarij 1563 ondernam
hij de verovering van Orleans , de wapenplaats der Protestanten ; reeds bad hij de
voorstad bemagtigd, toen hij door een'
jong Protestantsch edelman , POLTROT DE
MERE , die zich achter eene struik had
verscholen , den 1 8 Februarij werd doodgeschoten.

Het vredesverdrag van Amboise,
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in Maart 1563 , was de vrucht van dezen
moord.
(A. L . IIERMANN , Frankrijks godsdienst- en
burgeroorlogen).
GUISE , (HENRI I VAN EOTHARIN-.

hertog VAN) , de oudste zoon des
vorigen , werd in 1550 geboren , en bezat , gelijk zijn vader , bij groote schoon
alle talenten oni den staat omver te-heid,
werpen. In den slag van Jarnac gaf hij
in 1569 de eerste proef van ongemeenen
moed. hij was in 1572 een der bewerkers van den bloedigen Bartholomeus- nacht,
en nam, uit wraak over den dood zijns
GEN,

vaders , persoonlijk het vermoorden van
zijne rekening. Na den dood
van KAREL IX , beheerschte hij naar wille
zwakken en losbandigen nEN--keurdn
DRIK II[ , en dwong hem , om de beloften
van vrede en verdraagzaamheid , welke den
Protestanten gedaan waren , te Schenden.
HENDLIK III en zijne moeder CATHARINA DE
MEDICIS den overmoed en heerschzucht der
GUISEN moede , werd hem eindelijk verboden aan het hof en in Parijs te komen.
Nu ontrolde hij openlijk de oproervaan tegen zijnen koning , en versloeg hem , den
12 Mei 1588, in zijne eigele hoofdstad.
Dit werd de Dag der Barricaden genoemd.
IIENDRIK III verliet Parijs , en vlugtte
Daar Chartres , van waar hij de staten -generaal opriep , om in Blois bijeen te komen. Er schijnt geen twijfel aan , dat
de partij der GUISEN het voornemen koes
IIENDRIK te onttroonen, en met dit-terd
oogmerk Bene verraderlijke briefwisseling
onderhield met den paus en de Spanjaarden , destijds Frankrijks vijanden. De
staten den 16 October 1588 te Blois geopend zijnde , bleek het , dat de leden
bijkans geheel in het belang waren van
den hertog VAN GUISE en zijnen broeder
den kardinaal , die zich ook aldaar bevonden. De zitting was onstuimig en het
koninklijk gezag in gevaar. De hertog
eischte voor zich de `vaardigheid van eersten connétable en generaal en chef van
het rijk . HENDRIK III , bloohartig van aard
en onstandvastig, door hovelingen aangezet even snood als hij , nam zijne toevlugt
tot moord , ten einde zich in eens van de
GUTSEN te ontdoen. CRILLON , de bevelhebher der Fransche lijfwacht , werd over dit
plan gepolsd. Deze brave krijgsman gaf
ten antwoord : « Ik zal hem openlijk bevechten, en hem trachten te doo« den. » Dit kwam niet met IENDRIKS Oogmerk overeen ; hij vond weldra een gedweeër
werktuig in LOGNAC , eersten kamerheer ,
die negen Gascogners van de nieuwe lijf
uitkoos , en in 's koning s kabinet-wacht
verberg. Zoodra cle l^erto v cutsc a!COLIGNY voor
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daar, op den 23 December 158E t binnen
trad , werd hij met verscheidene dolken
doorboord , en stierf , uitroepende : « 0
«God , wees mij genadig ! » Hij had slechts
den ouderdom van acht en dertig jaren
bereikt. Zijn broeder , de kardinaal , werd
den volgenden dag gegrepen en gedood.
Hun broeder , de hertog van Moyenne,
afwezig zijnde , behield het leven. CnARLES , de oudste zoon van HENRI van Guise ,
die nog slechts een knaap was , werd te
Blois in hechtenis genomen en in het kas
Tours opgesloten , waaruit hij in-telvan
1591 ontkwam. Hij en zijn oom MAYENNE ,
alsmede zijn neef CHARLES , hertog van
Aumale , werden de hoofdleiders van het
verbond tegen IIENDRIK IV.
(A. L . IIERMANN , Frankrijks godsdiensten burgeroorlogen LACRETELLE , HisLoire de France pendant les guerres de
religion).
;

GUITON , (JEAN) , een burger van la

Rochelle , die gedurende het beleg dezer
stad door den kardinaal RICHELIEU , in
1627 , tot burgemeester (maire) werd benoemd. Hij nam deze waardigheid niet
aan dan op voorwaarde , dat er altijd een
dolk op tafel zou liggen , om dit moord tuig dengenen in het hart te boren , die
van overgave zou durven spreken. Toen
men hem zeide , dat de meeste burgers
reeds van honger waren omgekomen, antwoordde hij , dat zulks niets beteekende ,
zoo lang er nog één man overbleef om de
poorten der stad te sluiten.

(Nouvelle JJiographie historique).
GUSTAAF I , de herschepper van Zwe-

den , bekend onder den naam van GUSTAAF
vvAsA , werd den 12 Mei 41490 op het kas
Lindholm in Upland geboren. Hij-tel
heette oorspronkelijk GUSTAAF EIIKSSON , en
was de oudste zoon van den rijksraad
ERICII JOHANSSON , die van vaderszijde uit
het huis Wass en van moederszijde uit
het huis Sture afstamde, twee geslachten
aan de koninklijke familie verwant. Na
aan de hoogeschool van Upsala geweest to
zijn , werd zijne verdere vorming als staats
toevertrouwd aan den geleerden bis--man
schop van Linkoping , IJEnMING GLAD. Hij
begon zijne militaire loopbaan bij gelegen
jongen STURE-heidnrvta
tegen den aartsbisschop GUSTAAF TROLLS ,
die als een vijand der STUREN verraderlijke
bedoelingen koesterde. Hij sloeg de Denen,
die den aartsbisschop in het belegerde slot
Stake wilden ontzetten , dapper terug,
zoodat deze geestelijke zich moest overgeve,d . Ook had hij een roemrijk deel aan
de zege . oelpee sTt^a sTUI,E , in 1518 , of',
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do krijgsmagt van CHI1ISTIAA:1 II behaalde.
Toen hij bij de daarop gevolgde onder
vijf andere voorname-handelig,mt
Zweden , als gijzelaar aan boord van een
vijandelijk schip kwam , liet CHRISTIAAN hem
en zijne medgezellen gevankelijk naar Denemarken voeren , en in het fort Calloe
opsluiten . Intusschen maakte CHRISTIAAN
zich van de Zweedsche hoofdstad meester,
beloofde 's volks regten en vrijheden te
handhaven , en werd als koning erkend en
gekroond. Doch drie dagen na zijne krooning , den 8 November 1520 , schond hij
zijne plegtige belofte , en liet de hoofden
der voornaamste Zweedsche geslachten ,
alsmede de leden van den rijksraad , openlijk op de markt onthoofden. Zoo verloren
op éénen dag vier en tachtig aanzienlijke
mannen , onder welke de vader van GUSTAAF WASA geteld werd, het leven. Toen
de vergaderde menigte hare gewaarwordingen niet langer kon verbergen , en geneigd scheen hare vrienden en landgenooten aan de handen van den scherpregter
te ontrukken , vielen de Deensche soldaten
op het ongewapende volk aan , en ver
allen die hun in handen vielen.-morden
Die straten van Stokholm stroomden van
bloed ; gedurende drie dagen lagen ver
honderden lijken onbegraven op-scheidn
den grond , en werden eindelijk voor de
stadspoorten verbrand. Inmiddels ontkwam
GUSTAAF WASA uit zijne gevangenis , en na
een lang oponthoud te Lubek , waar hij te
vergeefs de hulp dezer magtige stad inriep , vlood hij naar het gebergte van
Dalecarlië. Hier ontving hij berigt van de
bloedtooneelen te Stokholen 'en het lot
Zijns vaders. Zoodra CHRISTIAAN de terug
GUSTAAF vernam , zette hij eenen-komstvan
prijs op zijn hoofd , en dreigde den dood
aan degenen , die hem eene schuilplaats
zouden verleenen. De vrees sloot nu voor
hem alle deuren , en zelfs een oude dienaar , op 'wiens trouw hij rekende , verloochende hein niet alleen , maar ontstal
hem al zijn geld. In lompen gehuld , zwierf
hij in het Dalecarlische gebergte rond , tot
dat hij eindelijk als een arbeider in de
mijnen van Fahlun eene schuilplaats vond.
Na eenigen tijd verliet hij de mijnen , en
trad als daglooner in dienst van eenen
welgestelden pachter te Wi/ca FEIIRSON
geheeten ; doch werd spoedig als de afstammeling van de koningen van Zweden
herkend , en bekwam , uit vrees voor CHRISTIAAN , zijn afscheid. Te midden van den
winter in dit strenge klimaat ronddolende , liep hij het grootste gevaar door koude
en gebrek om te komen. Eenige boeren ,
die hem in een bosch bijkans bevroren
vonden , bragten hem naar PETERSON , den
,

heer van hun dorp i doch ook bier werd
hij herkend , en terwijl PETERSON hein met
schijnbare vriendelijkheid ontving , verried
hij zijn verblijf aan den Deenschen bevelhebber van uit oord. De vrouw echter van
PETERSON het verraad van haren man verafschuwende , redde GUSTAAF het leven.
Hij vlugtte in de woning van eenen boer
NILSON , en verborg zich in eenen wagen
met stroo , waarmede NILSON naar Rattwik
ging , dieper in Dalecarlië gelegen. Onder
weg werd de wagen aangehouden door
eenige Deensche soldaten , die met hunne
pieken in het stroo staken. GUSTAAF ontving eene diepe wonde in de dij , doch
verduurde stilzwijgend het gevaar en de
pijn , en bereikte eindelijk Rattwik.
Hier begon GUSTAAF de toebereidselen
voor zijne groote onderneming. Met onvermoeiden ijver, ging bij van huis tot
huis , van hut tot but , de harten dezer
ruwe bergbewoners met haat tegen do
dwingelandij der Denen vervullende. Zijne
welsprekendheid was zoo overtuigend , dat
hij weldra eerie menigte manhafte strijders
om zich zag geschaard. Met deze magt
rukte hij op tegen Stohholm ; het leger
groeide bij elken stap aan ; elk gloeide
van wraak over de wreedheden der bloed
Denen. In Mei 1521 stond GUSTAAF-dorstige
aan het hoofd van 15,000 man , en bemagtigde , na eenen bloedigen slag , de
vesting Westeras. CHRISTIAAN dreigde moord
en brand , toen de eene stad na de andere GUSTAAF in handen viel. Eindelijk
hemagtigde deze ook Stokholm. De bevrijde
natie bood hem , in dankbare geestdrift,
de kroon aan van Zweden ; doch h ij wei
zijne landge--gerdsouvint
nooten aan te nemen. Echter voerde hij,
onder den titel van stadhouder , de teu-

gels des bewinds. De Katholijken en de
aanhangelingen van den verdreven koning
gingen inmiddels voort om het land door
hunne kuiperijën in onrust te houden ,
zoodat de Zweden meer en meer overtuigd
werden , dat het eenige middel om tot rust
en vrede te geraken was , om GUSTAAF
tot koning te verheflen. Men drong
dus op weuw bij hem aan, om de koninklijke waardigheid aan te nemen. In
de maand Junij 1527 plegtiglijk tot koning
van Zweden gekroond zijnde , werd hij
de stichter van een nieuw regerend vorstenhuis. GUSTAAF voerde in zijne staten
de Luthersche godsdienst in , beperkte den
overmagtigen adel door den burger- en
boerenstand zitting en stem in den rijks
te verleenen , en voerde meer dan-dag
drie en dertig jaren de teugels des bewinds , tot heil van land en volk. Hij
stierf den 29 September 1560. Zijne na-
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leidvollen aftogt. Geheel Duitschland lag
nu voor de Zweden open. De keizer ver
grootste onrust , en riep de-kerdin
hulp in van wALLENSTEIN , dien hij eenigen
tijd te voren , op aanstoking der pauselijke
partij , had verwijderd. WALLENSTEIN , de
Geschichie von Dalekarlien , aus dein opmerkelijkste man zijner eeuw, sloeg zich
neder in den omtrek van Neurenberg , en
Schwedischen , [813).
sneed den koning , die op TILLY eene
GUSTAAF ADOLF , Zweden grootste
monarch en Duitschlands redder , werd tweede overwinning had behaald , allen
den 9 December 1594 geboren (1). Hij toevoer van hulp en levensmiddelen af.
was de zesde koning van de dynastie van Binnen den tijd van twee en zeventig daWasa , sedert de bevrijding van het DeeII- gen verloor GUSTAAF 30,000 man door
sche juk. Zijn vader , KABEL IX , den honger , ziekte en vruchtelooze aanval30 October 1611 gestorven zijnde , besteeg len op de sterk verschanste legerplaats van
GUSTAAF ADOLF , slechts zeventien jaren oud, WALLENSTEIN. Eindelijk trok WALLENSTEIN
den troon. De eerste achttien jaren zijner op naar Saksen , en den 16 November
regering besteedde bij om het lot zijner 1632 bood hij zijne tegenpartij te Luizen
onderdanen te verbeteren , en den oorlog een treffen aan. GUSTAAF opende den slag
waarin het land met Denemarken , Rusland onder het trompetgeschal var LUTHER'S
enn Polen was gewikkeld tot een roemrjk lofzang Ein feste Burg ist unser Gott. Hij
einde te brengen. In 1630 opende zich zong zelf eerbiedig mede , en het leger
voor hem eene glansrijke loopbaan. Met volgde in koor. GUSTAAF bestierde persoon
aanval , stapte op het beslissende-lijkden
het doel om de Protestanten in Duitschland van de dwingelandij van het huis oogenblik van zijn paard , en velde ' do
van Oostenrijk te bevrijden , landde hij, voorste vijanden met eene lans ter neder ;
doch toen hij te paard eenen tweeden aanval
den 4 Julij 1630 , met 15,000 man Zweed
troepen , bij het kleine eiland Ruden ,-sche tegen de vijandelijke ruiterij aanvoerde ,
in Duitschland. Zijne wapenen aanvanke- werd hij doodelijk getroffen , en viel ter
lijk reeds zegevierende , ontving hij eenen aarde. Het paard onder de Zweedsche
brief van keizer FE.RDINAND , waarin deze gelederen rennende, verkondigde den dood
hem voordeelige voorslagen deed tot vrede, des konings ; maar zoodra de hertog van
en hem zelfs gansch Pornineren wilde af- Weimar den Zweden toeriep , dat de koning
staan. GUSTAAF echter antwoordde , dat was gevangen genomen , ontvlamde zulks
hij niet in Duitschland was gekomen , om hen dermate , dat niets hunne onstuimigzijg gebied te vergroaten , maar om zijne heid kon beteugelen. Na een vreesselijk
geloofsgenooten te beschermen. Op den bloedbad werd de vijand tot den aftogt
gedwongen. De Zweden behaalden dus de
7 September 1631 streed hij , in de vlak
Leipzig , aan het hoofd van 40,000-tenva overwinning , doch met verlies van hunman tegen TILLY , wiens leger het zijne nen stoutmoedigen koning , wiens lijk benog overtrof. De zege tusschen deze twee bloed en uitgeschud op het slagveld wend
groote veldheeren was lang twijfelachtig ; gevonden.
doch de geestdrift der Zweden , aangeDus eindigde het leven van GUSTAAF
vuurd door de toespraak en het voorbeeld ADOLF , een der beste vorsten , die ooit
van hunnen heldhaftigen koning , besliste eene kroon droegen. Ilij was de eigenlijke
de krijgskans. TILLY's nederlaag was vol
stichter der Zweedsche zeemagt ; bij beoverschot zijns legers bleef-komen,ht vorderde de, mijnwerken , den landbouw
slechts door standvastigheid en militaire en den handei , en vermeerderde het aantalenten behouden ; hij maakte eenen be- tal zijner onderdanen door aan alle ver
Protestanten eene wijkplaats in zijn-volgde
rijk
aan
te bieden. Hij was een vroom
wat
hij
kind
als
(1) GPTSTAAF ADOLF verried reeds
vorst , af keerig van huichelarij en bijgein rijperen leeftijd zou worden. Op zekeren dag met
zijne opvoedster in een weiland wandelende , verloof , en een beschermer van kunsten en
wijderde hij zich van haar, en liep naar een digt
wetenschappen. liet beroemde werk van
kreupelboschje. De opvoedster riep hem toe , terug
te keeren , omdat de struiken vol slangen en adders
HUGO DE GROOT Over het regt van den oorwaren , die hem zouden bijten en doen sterven.
log en vrede , dat geheel met zijnen geest
u Welnu ! » hernam de jonge prins , « geef mij een'
overeenstemde , vergezelde hem overal.
cc stok ; ik zal ze dooden , en dan kunnen ze nieu mand meer kwaad doen. » Hij was toen slechts
Hij was een vijand van het tweegevecht ,
vijf jaren oud , en dit was geen ijdel besluit ; want,
hetwelk bij voor valsche dapperheid hield (1).
zich met eenen dikken tak gewapend hebbende ,
gedachtenis is nog heden ten dage bij de
Zweden in zegening.
(La vie de GUSTAVE ERICKSON par le comte
SELLY ; ARGHENHOLZ , Geschichte GUSTAV
WASA'S ; FRYXELL , Leben and Tliaten
GUSTAV S I WASA, Deutsch von EKENDAUL ;
'

ging hij stoutmoedig in het hakhout , en zocht overal
naar die vreessel'rjke kruipende dieren; maar, schoon
hij natuurlijk niets had te bestrijden , bewees hij
nogtans , dat hij voor Beene gevaren terug deinsde.

II.

(1) ck Eenigen tijd nadat hij tegen liet tweegote vecht de doodstraf had bepaald, kwamen twee
5
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Hij was strenger tegen zijne bevelhebbers
dan tegen zijne soldaten , die hij zelden
aan den lijve liet straffen. In den rijks
OXENSTIERN had hij een waardig-kanselir
raadsman, die den koning wel eens eene
gewaagde onderneming ontried. Eenmaal
hierover ongeduldig, zeide GUSTAAF ADOLF :
« Mijn goede kanselier , gij zijt voor mijne
inborst te koud. » -- « Het kan zijn , »
antwoordde OXENSTIERN ; « doch wanneer
K mijn ijs uwe hitte niet bekoeld had ,
« ware uwe majesteit misschien reeds voor
« eenige jaren verbrand.
GUSTAAF ADOLF huwde, in 4621 , MARIA
ELEONORA s zuster van den hertog van
Mecklenburg , bij welke hij eene dochter
had , CHRISTINA , die hem is opgevolgd.
(SCHILLEn ; WESTENRIEDER , Geschichte des
dreiszigjährigen Krieges RANGO , GUSTAv ADOLF der Grosze , König von
Schweden. Ein historisches Gelnälde;
SPARFELD , GUSTAV ADOLF ; Algemeene
Geschiedenis voor jonge lieden , door
J. II SCJIRÓCK ; Dictionnaire historique
de la jeunesse).
GIISTAAF III, koning van Zweden ,
geboren den 24 Januarij 1746 , was de
oudste zoon van ADOLF FREDERIK , hertog
van Holstein-Gottorp , ( namaligen koning
van Zweden) , en ULRICA LOUISA , zuster
van FREDERIK II , koning van Pruissen. Op
den ouderdom van vijf en twintig jaren
beklom hij den troon ; het rijk was in
jammerlijk verval , verdeeld in twee aristocratische partijen , (de Hornsche en Gyllenborgsche , bekend onder den naam van
mutsen en hoeden) , en de koninklijke magt
te zeer beperkt om den adel te beteugelen , Onder toejuiching des volks nam hij ,
den 19 Augustus 1772 , den rijksraad gevangen , en gaf eene nieuwe staatsregeling , welke zonder eenige bloedstorting
tot stand kwam , en de natie eene gepaste
vrijheid waarborgde. Door zijne bemoei
weder handel en land--jingeotluk
;

«zijner veldheeren in twist; zij baden dus den kot t ning , om dien gewapenderhand te mogen beslis tc sen. GVBTAAF ontveinsde den toorn , dien hunne
«onbeschaamdheid in hem verwekte , bewees hun
ti wel , dat zij de ware eer niet regt kenden ; doch
((prees hunnen moed , en betuigde , wel getuige te
u willen zijn van hunne ongemeene dapperheid. Ten
«bepaalden tijde liet de koning zich op de plaats
tc van het tweegevecht vindé* r vergezeld van eens
c« kleine bende soldaten , van welke hij een' kring•
((rondom de strijders vormde. Nu beval hij dezen,
tc zóó lang te vechten, tot een van heiden op de
((plaats zou blijven liggen. Doch tevens ontbood hij
u den scherpregter , en zeide hem : Zoodra een van
at dezen dood is, moet gij den anderen onthoofden!
ct De beide veldheeren , verbaasd over 's konings
u standvastigheid in liet handhaven zijner wetten,
«vielen , na een kort beraad, voor hem neder, en
c« baden hem om vergiffenis. Hij schonk hun haar,
«en verzoende ben onderling, met dit gevolg , dat
t( zij altijd vrienden bleven.))

bouw, kunsten en wetenschappen ; het
geheele staatsbewind bekwam een nieuw
leven ; jammer echter , dat door zijne
prachtliefde de noodige zuinigheid niet in
acht werd genomen , en door den oorlog
met Rusland en Denemarken het land

zwaar in schulden geraakte. Uit dit alles
ontstond misnoegdheid , welke door den
weerbarstigen adel steeds werd gevoed.
De graven HORN en RIBBING , de vrijheeren
en PECHLIN , de luitenant - kolonel
LILJEHGRN , de edelman ANKERSTRÖM en anderen verbonden zich , om den koning te
vermoorden. Eene maskerade te Stokholm,
in den nacht van den 15 op den 16 Maart
1792, werd voor de uitvoering bestemd.
De koning ontving heimelijk van dit snood
ontwerp kennis ; doch hij begaf zich niettemin , tegen elf ure , met den graaf ESSEN
naar het bal , en nam plaats in eene loge;
alles was rustig in de zaal. Weldra echter
werd hij. door verscheidene maskers omringd , terwijl een derzelve (de graaf IIORN)
hem met de «oorden : « Goeden nacht,
« Masker ! s op den schouder klopte ,, om
aan de eedgenooten te kennen te geven ,
dat het de koning was. ANKERSTROM schoot
hem nu in den rug , en verborg zich onder de menigte. De koning was zwaar
gewond , droeg zijn lijden niet de grootste
standvastigheid , en behield nog de tegen
geest , om over de noo--wordighevan
digste zaken te beschikken. Hij stierf den
29 Maart 1792. Zijn moordenaar werd
ontdekt en onthoofd , en onderscheidene
zamenzweerders uit het land verbannen.
GUSTAAF III was een vorst van veel be.
kwaamheid en een goed letterkundige.
BIELKE

Zijne Oeuvres politiques , littéraires et dramatiques zijn in 1805 door DECHAUX in
vijf deden te Parijs in 't licht gegeven.
(GEIJER , Konung GUSTAF III's efterlemnade och ferrpig ur efter hans död
oppnade pepper; D'AGUILA , Histoire dec
regne de GUSTAVE III ; POSSELT , GUS-

TAV III von Schweden).
GUSTAAF IV , koning van Zweden,
werd den 1 November 1778 geboren , en,
na den moord zijns vaders , den 29 Maart
1792 , tot koning uitgeroepen. Zijn eigenzinnig gedrag en onberadene stappen stortten Zweden in groote ellende , zoodat men
er op bedacht werd dezen modernen Don
QUICI30T van zijne waardigheid te ontzetten.
De koning van het naderend gevaar onderri t , wilde zich naar Lingkóping begeven,
om daar troepen te verzamelen. Vóór
zijne afreize verlangde lij van de bank
twee millioenen Thaler. Toen de commissarissen deze uitbetaling weigerden , begaf
hij zich den 13 Maart 1809 met een detacliement militairen naar de hank , om
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zich gewapenderhand van het geld meester
te maken. De commissarissen riepen de
bescherming in van den rijksdag , die de
generaals KLINGSPORR en ADLEP.CREUTZ afzonden , om den koning door overreding
of geweld van zijn voornemen te doen
afzien. De generaals ontmoetten den koning op de voorplaats van de bank , en
trachtten hem het onvoegzame van zijn
gedrag onder het oog te brengen ; doch
GUSTAAF behandelde hen als oproermakers,
en beval den soldaten hen met geweld uit
zijne tegenwoordigheid te verwijderen.,
ADLERCREUTZ trad hierop voorwaarts , greep
den koning in de borst , en riep met lui
naam der natie, neem-derstm:«In
ik u , GUSTAAF WASA ! als verrader gevanR gen ! » Eenige soldaten wilden den koning verdedigen , doch de meerderheid
gehoorzaamde het bevel van den generaal,
om den last van den rijksdag te volvoeren. GUSTAAF , zich als een wanhopige
verdedigende , werd met geweld ontwapend. Hij scheurde zich los uit de handen
der soldaten , en ware bijkans ontsnapt.
Zoodra men hem weder in handen had,
sloot men hem op in eene kamer , waar
hij zich , gedurende eenige uren , als een
razend mensch gedroeg. Terstond na de
inhechtenisneming van GUSTAAF , werd de
hertog KABEL van Sudermanland aan het
hoofd van een regentschap geplaatst , tot dat
de rijksdag een nader besluit zou hebben
genomen. In den nacht van den 24 Maart
werd GUSTAAr naar het kasteel Gripsholm
gevoerd , waar hij zich met het lezen van
de Openbaring van JOHANNES ijverig bezig
hield. Hier schreef hij den 29 Maart eene
acte van afstand. Op den 10 Mei 1809
werd hij , in de eerste zitting van den
rijksdag , vervallen verklaard van de kroon,
en de hertog van Sudermanland , onder
den naam van KAREL XIII , tot koning
verkozen.
GUSTAAF verliet nu spoedig het Zweedsch
grondgebied , en reisde door de meeste
landen van Europa , doch leefde vooral in
het kleine St. Gall , de hoofdstad van het
Zwitsersch kanton van dien naam. Ilij
nam den naam aan van kolonel GUSTAFSON,
en vermeed alle uiterlijkheden , die hem
zijnen vorigen rang konden herinneren.
Hij weigerde een jaarlijksch inkomen , hetwelk Zweden hem aanbood , en scheidde
zich den 17 Februarij 1812 van zijne gemalin FREDERIKA van Baden, schoonzuster
van keizer ALEXANDER en MAXIMILIAAN I,
koning van Begieren. Ook weigerde hij
niet zijne familie in Benige aanraking te
komen , en wees' allen onderstand , die
hem werd aangeboden , standvastig van de
hand , levende van een gering pensioen
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dat hij als kolonel trok , en van hetgeen
hij als schrijver verdiende.
In een zijner gedrukte werken , gedurende zijn verblijf in Zwitserland verschenen , vindt men de mystieke , ultra-royalistische strekking van zijnen geest terug.
De gematigdheid en kieschheid zoowel als
de standvastige kalmte waarmede hij zijnen
val verduurde vereerden hem , en vergoed
als ware het , de dwaasheden , welke-den,
hem den troon deden verliezen. Hij was
een martelaar zijner grondbeginselen , ontsproten uit zijne overdrevene begrippen
van het goddelijk regt der koningen over
hunne onderdanen. Hij stierf den 7 Februarij 1837 te St. Gall, betreurd door al
degenen , die hem in de laatste jaren zijns
levens gekend hadden. Zijn zoon voert den
titel van prins van Wasa , en leeft te
Weenen als kolonel van een Oostenrijksch
regement. Zijne drie dochters werden`door
hare moeder , die den 25 September 1826
te Lausanne overleed , voortreffelijk opgevoed ; de oudste, SOPIiIA WILHELMINA , is
met den thans regerenden groot-hertog
LEOPOLD van Baden gehuwd.

(Biographic des Conternporains ; Mémorial du colonel GUSTAFSON ; La journée du 13 Mars 1809) .
GUTENBERG , (JOHANNES Of HíENNE),

genaamd GENSFLEISCH , dien de Duitschers
voor den eigenlijken uitvinder der boek
willen doen doorgaan , werd-druknst
tusschen 1395 en 1400 te Mentz geboren,
van waar hij , als deel genomen hebbende
aan eenen opstand der burgers tegen den
adel , in 1424 naar Straatsburg vlugtte.
Hier sloot hij in 1436 eene overeenkomst
met zekeren DRITZEIJN , waarbij hij zich
verbond dezen met al Zijne geheime en
wonderbare kunsten bekend te maken ; en
om deze reden willen de Franschen de
stad Straatsburg -dater door hen veroverd)
als de wieg en den bakermat der boek
beschouwd hebben. Niet vóór-druknst
1438 heeft GUTENBERG met beweegbare hou
gedrukt. In 1443 keerde hij-tenlrs
naar Itlentz terug , waar hij zich verbond
met een' welgestelden goudwerker FAUST ,
die in 1455 weder van hem scheidde , en
eene gemeenschap aanging suet PET. ScIIOErFER van G`ernsheim . Door de ondersteu•
Icing van eenen raadsheer der stad Mentz,
KONR.SD HUMMER , werd GUTENBERG op nieuw
in staat gesteld het volgende jaar Bene
pers aan te leggen , waarop wettigt hIERMATITNI DE SALDIS speculum sacerdotuin., in
4to. , zonder jaartal of naam is gedrukt.
De drukkerij van GUTENBERG bestond te
Mentz tot het jaar 165. Omtrent dezen
tijd werd lij in den adelstand verheven.
Hij stierf den 24 Februarij I468. In 1837

GUYOT--GUYTON.
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werd hem op het Gutenbergsplein een bronzen standbeeld opgerigt. De Nederlander
misgunt den Duitscher geenszins dit standbeeld , maar kan GUTENBERG niet huldigen
als uitvinder der drukkunst , wijl het in
den laatsten tijd van onze zijde is voldon
dat die eer onbetwistbaar aan onzen-gen,
LAURENS KOSTER toekomt.
(OBERLIN , Essai d'annales de la vie de
GUTEI^BERG ; NÉE DE LA ROCHELLE , Eloge
historique de J. GUTENBERG ; WAGEN
Biographien ; DANOU , Analyse-SEIL,
des opinions diverses sur l'origine de
l'imprimerie).
GUYOT , (HENRI DANIEL) , een door

de invoering van bet onderwijs van doofstommen in Nederland hoogst verdienstelijk
man , werd den 25 November 1753 bij
Trois Fontaines , in de nabijheid van Maastricht , geboren. Na de herroeping van
het edict van Nantes waren zijne voorouders uit Frankrijk naar Nederland geweken. Zijn vader oefende te TroisFontaines
het beroep uit van geneesheer ; hij verloor
hem reeds op den ouderdom van negen
jaren. De jeugdige knaap ontving evenwel te Maastricht eene beschaafde opvoeding , en vertrok op zeventienjarigen ouder
naar de hoogeschool van Franeker ,-dom
waar hij , wegens zijnen ijver en vlugge
geestvermogens , in onderscheidene vakken
van wetenschap , en bijzonder in de godgeleerdheid , uitstekende vorderingen maakte.
In 1776 werd GUYOT als predikant bij de
Waalsche gemeente te Dordrecht beroepen , en in 1780 naar Groningen. Hier
trad hij in 1783 in het huwelijk met

zijne ongelukkige natuurgenooten. Het
dankbare vaderland -vereerde zijne nagedachtenis met een gedenkteeken van wit
marmer, hetwelk prijkt op liet plein van
het Instituut , terwijl koning WILLEM I te
zijnen koste eene der leerzalen met een
marmeren borstbeeld van den edelen menschenvriend heeft versierd. Bij de inwijding van het monument sprak de hoogleeraar LULOFS eenige dichtregelen uit ,
waarvan de volgende zeker niet de minst
treffende zijn :
naar 't verre land geweken,
Voor ons bedekt met duisternis;
die thans vertoeft in streken,
Waar 't leven niet meer raadsel is.
GtrYOT, moogt ge ook uw stof der aarde een wijl
(reeds schenken ,
Hecht ginds misschien reeds mos zich aan uw's
(grafkuils steen;
Wij blijven uwer steeds met dankbaarheid gedenken;
GUYOT !

GIIYOT!

Het licht van uwen roem breekt door uw lijk(zerk heen l

De menschlievende inrigting van GUYOT
wordt thans bestuurd door twee zijner
waardige zonen , die de voetstappen van
hunnen uitstekenden voorganger gelukkig
natreden.
(Mr. B. x . LULOFS , Gedenkrede op HENRI
DANIEL GUYOT).

GUYTON DE MORYEATT, (LOUIS BERNARD ) , een beroemd Fransch scheikun-

dige , werd den 4 Januarij 1737 te Dijon
geboren , waar zijn vader professor was in
het burgerlijk regt. Ook hij ttudeerde in
de regten , en zette zich vervolgens als
advocaat te Parijs neder , waar hij , op
vierentwintigjarigen ouderdom , verschillende belangrijke regtsgedingen voerde.

F. S. M. VAN IDDEKINGE , en

Zijn vader kocht echter voor hem het

werd niet een talrijk kroost gezegend.
GUYOT , reeds vijf jaren vóór zijn huwelijk
te Parijs in kennis geraakt met den waar
abt DE L'EPÉE , en daardoor bekend-digen
geworden met het onderwijs van doofstom
bij hem de zucht ontwaakt, om-men,was
die onwaardeerbare kunst in ons vaderland
in te voeren. Hij begon op eigen kosten
een Christen meisje en Joden jongen , die
van het spraak- en gehoorvermogen waren
beroofd , te onderwijzen. De goede uitslag
dezer menschlievende bemoeijingen deed
in Groningen het plan ontwerpen , om aldaar een instituut op te rigten. In 1790
kwam dit plan tot stand , en nu voelde
GUYOT zich gelukkig in zijnen heilrijken
werkkring. Gedurende acht en dertig jaren arbeidde hij , met onvermoeiden ijver,
om ongelukkigen van gehoor en spraak
beroofd , tot nuttige leden der maatschappij
te vormen. Honderden doofstommen zijn
aan hem hun levensgeluk verschuldigd. Hij
was tot aan zijnen dood , die op den 10
Januarij 1828 voorviel , werkzaam voor

ambt van advocaat- generaal in het parlement van Dijon. Kort daarna werd hij
benoemd tot eerelid van de academie der
wetenschappen , kunsten en fraaije letteren. Zijn smaak voor de scheikunde werd
opgewekt door het bijwonen der voorlezingen van Dr . CHARDENON ; en , zonder de
beoefening der letterkunde te laten varen ,
trok echter de Scheikunde van MACQUER en
het UUandboek voor de Scheikunde , dat
onlangs was uitgekomen , zijne grootste
aandacht. In 1772 verscheen van hem
eene reeks van wetenschappelijke verhandelingen , onder den titel van Digressions
académiques, die hem als een' verdienstelijk scheikundige deden kennen. In het
volgende jaar voltooide hij zijne belangrijke
ontdekking van het middel om de stoffen ,
met welke de lucht besmet is , te vernietigen , waardoor zijn naam onder de
weldoeners van het menschdom is opge-

jonkvrouwe

schreven.
In eene der kerken van Dijon bestond
het gebruik , om sommige lijken bin-

GUZMAN---IIAAFNER.
bij Madame

non hare muren te verbranden ; hier-
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de weduwe van

uit ontstond eene besmettende uitwase- een' Dijonsch professor. Hij stierf den 3
ming , welke eene kwaadaardige ziekte Januarij 1816 kinderloos. Onder zijne
veroorzakende, de ingezetenen der stad in talrijke schriften vindt men vermeld : Esgroote ongerustheid bragt. Toen men te sai sur le phlogistique ; Journal de l'école
vergeefs verscheidene middelen had be- polytechnique; Traité des moyens de désinproefd om dit kwaad te stuiten , gelukte fecter lair; enz.
(Dictionnaire historique et bibliograhet MORVEAU de besmetting tegen te gaan.
phique).
Tot zuivering der lucht gebruikte hij een
mengsel bestaande uit 4 deelen keukenGUZMAN, (ALPSONSO PERES) , een
zout , één deel bruinsteen-poeder , 2 dee- beroemd Spaansch krijgsman , geboren in
len zwavelzuur en 2 deelen water. Uit 1228 en gestorven in 1320 , het bevel
dit verwarmd mengsel ontwikkelt zich voerende in de Spaansche vesting Tarifa ,
zoutzuur en chloor-gaz , dat alle gevaar aan de straat van Gibraltar, viel zijn zoon
van besmetting wegneemt. In 1766 begon in handen van den Infant Don JUAN van
Castilië. Deze bedreigde GUZMAN den jonMORVEAU te Dijon voorlezingen te houden
over de scheikunde , welke door de tref geling te dooden , indien de vader de stad
proeven werden opgehelderd. Zijne-fendst niet aan hem overgaf GUZMAN aarzelde
vermaardheid verspreidde zich allerwegen , geenszins in zijn besluit ; hij wierp zijnen
en in het volgende jaar gaf hij het eerste dolk over de muren , ten bewijze dat het
deel uit van Benen scheikundigen cursus , levensgevaar van zijnen zoon hem niet in
getiteld : Élémens de chimie de l'académie zijnen pligt zou doen wankelen. Don JUAN
de Dijon , welke tot vier deelen aangroeide. volvoerde inderdaad zijn onmensclielijk
Dit werk viel eene algemeene goedkeuring voornemen. GUZMAN , het geschrei zijner
te beurt. Bij het uitbreken der Fransche manschappen hoorende , vloog naar de
omwenteling , omhelsde hij de zaak des wallen , en vernam aldaar deze verscin ikke
tijding. Hij keerde naar zijne woning-lijke
volks , en werd lid van de wetgevende
vergadering en den raad der vijfhonderd. terug , en zette zich aan tafel, zonder
In 1799 benoemde BONAPARTE hem tot van het gebeurde iets aan zijne vrouw te
zeggen . LOPE DE VEGA heeft deze moedige
administrateur der munt , en in het vol
jaar tot directeur der polytechni--gend daad op de treffendste wijze bezongen.
.

(Dictionnaire historique des grands

sche school. In 1811 werd bij tot baron
verheven , en op gevorderden leeftijd huwde

hommes).

H.
HAAFNER , (JAKOB) , een merkwaardig reiziger , wiens werken , om den
levendigen , wegslependen stijl , eene aan
plaats onder de nieuwere reisbe--zienljk
schrij vingen bekleeden, werd in 1755 te
Halle geboren. Zijn vader , die zich later te Amsterdam nederzette , vond het
raadzaam , ten einde in het onderhoud
van vrouw en drie kinderen te voorzien,
als opper-doctor naar Batavia te vertrekken. Hij nam zijnen elfjarigen oudsten
zoon , onzen JAKOB , mede. In April 1766

uit Texel gezeild zijnde , had men weldra
met tegenwinden en stormen te kampen.
De oude IIAAFNER bezweek , in het gezigt
van de Kaap de Goede Hoop , aan de aan
boord heerschende koortsen. De troostelooze knaap, geheel aan zich zelven overgelaten , deed vervolgens verscheidene
grootere en kleinere togten in de Indische
zeeën , kwam daardoor in aanraking met
lieden van verschillende natiën , en leerde
zoo doende vier Europesche talen. Eindelijk
,geraakte bij in dienst der 0. I. Compagnie op de kust van Coromandel , en wist

zich , door middel van oude kantoorboeken , de kunst van bet boekhouden schielijk eigen te maken. In 1779 werd hij
secretaris en boekhouder. Inmiddels ver
hij , door omgang met eenige geleerde-kreg
inboorlingen en Braminen , zulk eene uit
kennis der aloude Indische tálen ,-gebrid
dat hij zelfs een Indisch heldendicht uit
den Sanscritschen Mahabahrath vertaalde.
Toen de Engelschen in 1781 de bezittingen der Oostindische Compagnie overrom-

pelden, landde HAAFNER in Bengalen aan ,
waar bij voor den heer W. JONES een Ma.
labaarsch handschrift in 't Engelsch ver
Na Bene afwezigheid van een en-talde.
twintig jaren , keerde hij naar Amsterdam
terug , en begaf zich in het huwelijk. Nun
gaf hij verscheidene geschriften in 't licht ,
waarin zijne merkwaardige ontmoetingen
en de landen welke hij had bezocht met
leiendige kleuren werden geschilderd. 1)e
stijl van IAAFNER is vloeijend en krachtig,
en bezit eenen Oosterschen gloed , dice
hij voorzeker aan het beoefenen der hoog-

dravende Oo^tcrsclie talen had te dank n.

HAAN---HAII EMANN .
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Zijne Lotgevallen en vroegere Zeereizen ;
Beize van Madras naar Ceylon ; Reize te
voet naar Bengalen en terugreize naar
Europa zullen altijd met genoegen gelezen
worden . HAAFNER overleed den 3 September 9 809 , in den ouderdom van vier en
'vijftig jaren.
(VAN KAMPEN , Bekn. Desch. der Ned.

lest. en wetens. ; Woordenboek der
Zamenleving).
HAAN , (CORNELIS JANSZOON DE) ,
-

bijgenaamd het Haantje , die zevenmaal de
Duinkerkers overwon , was een Amsterdammer van geboorte. Vroegtijdig in zeedienst getreden, klom hij allengs op tot
den rang van kapitein , en werd de schrik
der Spanjaarden en Duinkerkers. Nimmer
aarzelde hij op eenen overmagtigen vijand
aan te vallen. Den 19 April 1633 ontmoette de stoutmoedige DE HAAN twee
Duinkerkers , boorde er een in den grond
en joeg den ander op de vlugt. Deze
laatste overwinning boette hij echter met
het leven. Zijn lijk werd in de Oude
Kerk te .dmsterdam ter aarde besteld,
waar , ten zuiden van het Koor, aan den
hoekpilaar , eene zwart marmeren Tafel
met eenige Latijnsche dichtregelen van
BARLAEUS , in vergulde letteren , te zijner
eere geplaatst werd. BARLAEUS vergelijkt
hem bij de Romeinsche DECIUSSEN :
ó Romers! Wilt niet op uw DECiëa hoogdraven,
Dees marmersteen houdt ook een DECIëa begraven.

Hier onder ziet men het laatste zeegevecht van onzen held afgebeeld , met het
volgende kernachtige grafschrift van onzen
zoetvloeijenden dichter LAURENS REAAL
:

Hier rust de held , die van zijn vijands schepen,
In zevenmaal kwam zeven vlaggen slepen;
En gaf in 't laatst op twee zóó dapper vonk,
I+ t de eene vlood , en de ander bil hem zonk.
(t,t^MMELIN

en

W AGENAAR,

Beschrijvingen

van Amsterdam).
HACHETTE , (JENNE) , eene Fransche

'heldin , die in 1472 de stad Beauvais ,
door de Bourgondiërs belegerd , wakker
hielp verdedigen. Als aanvoerster eener
talrijke vrouwenschaar verscheen zij bet
eerst op de bres , niet Bene bijl (hachette)
gewapend. De wezenlijke naam dezer heldhaftige vrouw onbekend zijnde , heeft men
haar naar dit wapentuig HACHETTE genoemd.
De aanvallers reeds eenen standaard op de
vallen geplant hebbende , rukte zij dien
omver , en verdreef den vijand. LODEwIJK XIII" beval dat op den feestdag van
de patrones der stad , de vrouwen de processie zouden openen , ter dankbare herinnering aai) het heldhaftige bedrijf der
vrouwen van Beauvais.

(J4'oordenboek der Zalnenlei'ing).

HAFIZ , (MOHAMMED SHE1tIS EDDIN) ,

een der beroemdste en bevalligste dichters
van Perzié , werd in het begin der veertiende eeuw te Schiras geboren. Hij ontving eene geletterde opvoeding , en legde
zich vooral toe op de theologie en regtsgeleerdheid , welke wetenschappen bij de
Mahomedanen naauw aan elkander verbonden zijn. Naderhand beoefende hij de
dichtkunst , en maakte zich hierin zóó
beroemd , dat de sultan van Bagdad hem
aan zijn hof noodigde. HAFtz schijnt echter het grootste gedeelte zijns levens als
Derwisch (monnik) in vrijwillige armoede
te Schiras geleefd te hebben. Zijne Perzische levensbeschrijvers spreken van eene
zamenkomst met den beroemden TIMUR
(TAMARLAN) , die in 1387 Schiras veroverde , en IIAFIZ met groote onderschei ding behandelde. Zijn sterfjaar is onzeker;
sommigen geven daarvoor het - jaar 1389
op. Er werd een prachtig gedenkteeken
over zijn graf opgerigt , dat nog tegenwoordig door vrome Muzelmannen ijverig
wordt bezocht. De gedichten van HAFIZ ,
even als die van ANACREON , hebben den
wijn en de liefde tot onderwerp , en w orden door geheel Perzië bewonderd , schoon
menig Mahomedaan ze als ongodsdienstig
en onzedelijk verwerpt. De bewonderaars
van HAFIZ daarentegen , houden vol , dat
men zijne liederen niet in eenen letterlijken , niaar in eenen allegorischen zin
moet opvatten , en dat zij in zinnebeeldige
taal de liefde van het schepsel voor den
Schepper afmalen. De dichtstukken van
IIAFIZ zijn , na zijnen dood , bijeen verzameld , onder den titel van Divan , welke
571 ghazel of oden bevat. Eenige dezer
oden zijn in 't Latijn en Engelsch vertaald ,
terwijl de gansche Divan door vo N HAMMER
in het Hoogduitsch is overgebragt.

Observations on a tour from
Bengal to Persia ; wILKEN's Chrestomathia Persica ; Biographic universelle ;
Notices et extraits de M S S. de la
biblioihèque du roi).

FRANKLIN'S

HAHNEMANN , (SAMUEL CHRISTIAN
FRIEDRICH) , de ontdekker en het hoofd

der homoeopatische geneeswijze, werd den
10 April 1755 te Meissen geboren , waar
hij van zijnen vader , een' porseleinschilder , eene zorgvuldige opvoeding genoot,
en de Vorstenschool bezocht. Door onverpoosden ijver in eene kwijnende ziekte
vervallen , besloot bij , tegen den zin zijns
vaders , zich aan de studie der geneeskunst toe- te wijden. IIij vertrok in 1775
naar Leipzig , en geene ondersteuning van
Zijne ouders ontvangende , voorzag hij in
zijne behoeften door liet vertalen vati En

1I:KLUiT

-

IL LLER.
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gelsche geneeskundige werken. Later ging
hij naar IYeenen , van waar de stadhouder van Zevenbergen , de baron vow BRUcKENTBAL , benl als huisarts en bibliothecaris
naar Hermannstadt met zich mede nam.
Na eenige jaren keerde hij naar Duitschland terug, voltooide zijne studiën te
Erlangen , practiseerde op verschillende
plaatsen , en wijdde zich eindelijk aan de
chemie. In 1789 ging hij naar Dresden,
waar de vertaling van CULLEN'S Maleria
Medica hem aanleiding gaf tot het vinden
eener nieuwe geneeswijze , welke later
zijnen naam overal bekend maakte. De
verklaring namelijk , welke CULLEN van de
koortsverdrijvende kracht van den kinabast
gaf, bevredigde HAIINEMANN zoo weinig,
dat hij , om daarmede proeven te nemen,
zelf eene tamelijk sterke dosis van dit middel innam , waardoor hij zich eene koude
koorts op den hals haalde. Van dit punt
ging hij bij zijne ontwikkeling der homoeopatische geneeswijze uit. In 1810 verscheen te Dresden zijn Organon der rationellen Heilkunde. Schoon van alle kanten
bestrijders tegen dit nieuwe stelsel optraden , verliet IIAHNEMANN echter den eenmaal
betredenen weg niet. De regering van
Leipzig , waar hij zich had nedergezet,
hem verbiedende aan zijne patiënten de
geneesmiddelen , welke hij zelf toebereid de , uit te reiken , bood de hertog van
Anhalt-Kóthen hem eene wijkplaats in zijne
residentie aan , en schonk hem den titel
vair hofraad. Hier vertoefde hij tot 1835 ,
toen hij in het huwelijk trad met eene
jeugdige Fransche dame , MÉLANIE D'HERVILLY , en zich met haar naar Parijs begaf, om voor zijne geneeswijze Benen
uitgebreideren werkkring te zoeken. Zijne
verwachting werd niet te leur gesteld ; bij
koninklijke ordonnantie van 31 Augustus
1835 verkreeg hij vrijheid de bomoeopathie
uit te oefenen. HAHNEMANN bleef tot ii1
hoogen + " ouderdom ijverig werkzaam , en
stierf den 2 Julij 1843. Onder de talrijke
werken , die van zijnen ijver en kunde
getuigen , behooren het Apothekerlexikon ;

hetwelk in alle apotheken is ingevoerd.

Reine drtzneimittellehre; über Venerische
Krankheiten ; über Arsenikvergi ftungen en
die Chronischen Krankheiten. Vele zijner

(Penny Cyclopaedia ; Conversations-Lexicon).
RALLER , (ALERECHT vo N), een der

(Algemeene Konst- en Leiterbode, 1834,
No. 37 ; Conversations-Lexicon).
HAHLUYT , (RICHARD) , een beroemd
Engelsch aardrijkskundige , werd in 1553
te Eyton of Yatton in het graafschap Hereford geboren , wijdde zich reeds op de
Westminster-school aan de studie van de
geschiedenis der ontdekkings- reizen toe ,
en zette zulks te Oxford ijverig voort.
Tot professor in de Cosmographie benoemd , voerde hij het gebruik van globen
en andere geographische leermiddelen in.
Ter bevordering van de studie zijner geliefkoosde wetenschap , gaf hij verscheidene
reisbeschrijvingen uit , welke naderhand
werden bijeen verzameld. Zoowel enkele
personen als handelmaatschappijën raad
hunne ondernemingen-plegdnhmovr
ter zee. Omstreeks 1584 ging hij als kapellaan met Sir EDWARD STAFFORD , afgezant
van koningin ELIZABETII , naar Parijs , waar
hij tien jaren vertoefde. Naar Engeland
teruggekeerd , begon hij , ondersteund door
WALTHER RALEIGH , bouwstoffen te verzamelen voor de Geschiedenis van de zeereizen
der Engelschen. De vrucht van dezen
arbeid was een werk , hetwelk meer dan
200 reisbeschrijvingen bevat , onder den
titel van : The principal navigations , voya-

ges and discoveries of the English nation ,
by sea and land , to the remote and farthest distant quarters of the earth , at any
time within the compass if these 1500 years.
Ook heeft men van dezen onvermoeiden
aardrijkskundige vertalingen van verscheidene vreemde reisbeschrijvingen , waaruit
eene keur is verzameld , getiteld : 4 selec-

tion of curious , rare , and early voyages
and histories of interesting discoveries ,
chiefly published by IIAKLLUYT. Hij stierf
den 23 October 1616 , en ligt in de Westniinster-abdij begraven. Van zijne nagelatene handschriften heeft PURCHAS in zijne
Pilgrims gebruik gemaakt, en BYLOT een
eiland in de Pa ffinsbaai , en HUDSON eene
kaap op Spitsbergen naar hem genoemd.

schriften werden in andere talen overge- uitstekendste mannen van zijnen tijd en
bragt. HAHNEMANN had zijne vrouw zoo beroemd als ontleedkundige , physioloog ,
grondig in zijn stelsel ingewijd , dat zij plantenkenner , geneesheer en dichter ,
niet alleen hem bij de behandeling zij- werd den 16 October 1 7 08 te Bern uit
ner zieken behulpzaam was, maar zelfs een aanzienlijk geslacht geboren. Zijn vana zijnen dood onderscheidene lijders der , NICOLAS EMANUEL VON HALLER , was een_
met goed gevolg behandelde. Onder bekwaam advocaat ; deze stierf in 1721
zijne ontdekkingen , die algemeen op en kon toen reeds vermoeden , welke ver
zijnen zoon eenmaal zou te-mardhei
prijs worden geschat,. behoort het zoogenaamde Mercurius solubilis Hahnemanni beurt vallen. In zijne eerste jaren was
(salpeterzuur k"ikzilveroxydul- ammoniak) MALLER zwak en -tenger , en sukkelde aan
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HALLEY .

de Engelsche ziekte , eene omstandigheid,
welke , zoo als zijn vriend en levensbeschrijver ZIMMERMAN aanmerkt , niet zelden
strekt om talenten te ontwikkelen en aan
te kweeken. Men zegt , dat hij op den
ouderdom van negen jaren de gewoonte
had , al de weinig gebruikelijke woorden,
die hij ontmoette, op te Schrijven. Tevens
vervaardigde bij twee duizend levensschetsen van vermaarde personen in de manier
van BAYI.E's woordenboek , en maakte eene
Chaldeeuwsche spraakkunst. Slechts tien
jaren oud , schreef hij eene satire in Latijnsche verzen op zijnen leermeester , die
hem met groote strengheid behandelde ,
en twee jaren later begon hij in zijne
moedertaal te dichten Zijn vader bestemde hem voor den geestelijken stand ,
maar zijn eigen aanleg belde over tot
de beoefening der geneeskunst. In 1723
vertrok bij naar de hoogeschool van
Tubingen , doch weinig tevreden met de
vorderingen , welke hij hier maakte , begaf hij zich in 1725 naar Leyden, welks
ijverige en bekwame professoren hem de
gelegenheid aanitoden, om zijne studiën
meer overeenkomstig zijne wenschen voort
te zetten. Aan deze hoogeschool bevond
zich destijds ROERHAAVE , wiens onderwijs
hij bewonderde , terwijl ALBINUS voorlezin gen hield over de ontleed- en wondheelkunde. Geen wonder alzoo , dat HALLER
later met het grootste genoegen van zijn
erblijf te Leyden sprak. Omtrent dezen
tijd bezocht hij Ruvscu te Amsterdam,
toen negen en tachtig jaren oud , en zag
een gedeelte van diens beroemde verzameling van anatomische preparaten , wel
voortreffelijkheid , zegt hij , meer toe-ker
te schrijven was aan de schrandere behandeling dan aan eenig ander geheim. Nadat
HALLER in 1727 de doctorale waardigheid
had bekomen , doorreisde hij Engeland,
Frankrijk en later Zwitserland , waar hij
Zich , onder JACQUES BERNOUILLI , in de
wiskunde oefende. De botanie was tevens
eerre zijner geliefkoosde studiën. Op zijne
reis door de Alpen , in gezelschap van
Son . GESSNER , vervaardigde hij zijn uitmuntend dichtstuk : de Alpen. In 1736 werd
hij aan de nieuw opgerigte hoogeschool
van Gottingen benoemd tot hoogleeraar in
de medicijnen en de ontleed- , kruid- en
wondheelkunde. Gedurende zeventien jaren
was hij niet den meesten roem werkzaam,
legde toen , uit hoofde van verzwakte gezoudheid , zijne ambtsbetrekkingen neder ,
en vestigde zich te Bern , waar hij nog
- gedurende het vierdedeel eener eeuw ,
geëerd door zijne medeburgers , voor de
wetenschappen leefde. Sedert 1773 begon
zijne gezondheid merkelijk te wankelen ;

ij leed aan eene aanhoudende slapelooseid , zoodat hij zelfs tot opium zijne toelugt moest nemen. I3ij stierf den 12
)ecember 1777 , nadat keizer JOZEF II
gem kort te voren bezocht had. Zijne
alrijke werken , eene kleine bibliotheek
uitmakende, vindt men in eenige der volende bronnen vermeld.
(J. G . ZIMMERMAN , Inas Leben des Herrn
VON HALLER ; K. SPRENGEL ,

la médicine

;

SENEBIER ,

Histoire de

Moge de

HAL

Lobrede au f HALLER ;-LER;TSCHAN,

Epoques raisonnées sur la vie d'

AL-

BERT DE HALLER; HALLER, Tagebuch

seiner Beobaehtungen irber Sehri EtstelIer and uber rich selbst).
een beroemd
(EDMOND)
HALLEY
,terrek-undige en natuuronderzoeker, werd
Ien 29 October 1656 geboren in de na^ijheid van Londen , op Hagerston , eene
ruitenplaats behoorende aan zijnen vader ,
yen' zeepzieder in Winchester Street te
Zonden. Aanvankelijk legde hij zich toe
)p de letterkunde en de talen , doch wel
wijdde hij zich geheel aan de sterre--dra
kunde , waartoe zijn aanleg hem aandreef.
Nadat hij op den ouderdom van negentien
jaren een zeer moeijelijk vraagstuk over
de afstanden der planeten , als zij in haren loop het verste van de zon zijn , en
hare afwijking van bet eerste middelpunt
(excentriciteit) had opgelost , zond koning
KAREL II hem naar het eiland St. Helena,
om de sterren van het zuidelijk halfrond
waar te nemen. De vrucht dezer reis was
zijn voortreffelijke Catalogus stellarum
austral , in 1679 te Londen in 't licht verschenen. Naderhand deed hij eene reis
ten behoeve der sterrekunde naar Dantzig,
om den tusschen HOOKE en HEVELIUS ontstanen wetenschappelijken strijd te beslis
bezocht hij Frankrijk en-sen.I1682
Italië. Tusschen Calais en Parijs nam hij
de naar hem genoemde komeet waar,
welke ten tweeden male in hetzerfde jaar
(op baren terugweg van de zon) zigtbaar
werd. Hij berekende de baan van 24 kometen , die van 1337 tot 1698 naauw,

,

keurig waren waargenomen. Dit voerde
hem onder anderen tot de ontdekkking,
dat de komeet van 1682 in 1759 weder
zigtbaar zou zijn , hetgeen bevestigd is
geworden. Dit was de eerste voorspel
terugkomst eener komeet.-lingvade
De juiste berekening der verschijning van
dezelfde komeet in 1835 , door onzen
langenoot F . KAISER , hoogleeraar te Legden , verzekert ook dezen eene eervolle
plaats onder de thans levende astronomen.
In 1683 schreef HALLEY over de afwijking
van de magneetnaald , en werd in 1720
koninklijk sterrekundige te Greenrich. Be-

H ALS----11AMBROEK.
halve ecne menigte waarnemingen en berekeningen , vond hij den meridiaankijker
uit. De tegenwoordige steunpilaren der
zeevaartkunde , de octanten en sextanten
zijn insgelijks van zijne vinding. HALLEY
stierf in zijnen stoel zonder Bene enkele
zucht te slaken , den 14 Januarij 1742, in
den ouderdom van ruim vijf en tachtig
jaren. De voornaamste vrucht van zijnen
geleerden arbeid is na zijnen dood ver
onder den titel van Tabulae astro--schen

nomicae.
(Biographia Britanniea ; Penny Cyclopaedia ; Dictionary of Biography).
een uitstekend por
, in het jaar 1580 te Mechelen-treschild
geboren , bloeide te Haarlem , waar hij
den 29 Augustus 1666 overleed. Zijn
roem verbreidde zich allerwegen ; zelfs de
vermaarde kunstschilder VAN DIJK wilde
niet naar Engeland oversteken , alvorens
den man gezien te hebben , van wien hij
zoo vele wonderen had gehoord. Toen hij
zich bij FRANS HALS aanmeldde , bevond
deze zich , gelijk veeltijds gebeurde , in
de kroeg. Toen men HALS naar huis had
gelokt , om een' vreemdeling te konterfeiten , zette hij zich aan het werk , en had
VAN DIJK'S afbeelding spoedig voltooid. Nu
vatte deze op zijne beurt het penseel, om
HALS te konterfeiten , en zoodra hij hier
gereed was , riep HALS in verbazing-med
uit : « Gij zijt VAN DIJK , want geen
menscb anders kan zulks doen, » en kuste
hem. Inderdaad werd HALS door niemand
in het portretschilderen overtroffen dan
door den eenigen VAN DIJK. Al zijne portretten , welker aantal zeer aanmerkelijk
is , zijn geestig opgevat , met geniale
vrijheid behandeld en sprekend gelijkend.
Hij besteedde veel zorg aan het costuum ,
en zijne Banden zijn meesterlijk. Hij is een
der deugdelijkste vertegenwoordigers van
de toenmalige Nederlandsche portretschilderkunst ; men streefde er niet naar , om
het origineel te idealiseren , maar om het
karakter krachtig uit te drukken , zoodat
de portretten van FRANS HALS en zijne
schoolgenooten , zoo niet aanlokkend , dan
ten minste zielkundig belangwekkend zijn.
Jammer alzoo , dat FRANS HALS door slordigheid van leefwijze de edele schilderkunst
onteerde (1). Hij stierf in 1666 , nalaHALS , (FRANS) ,

(I) tt Hoe dronken FRANS HALS ook veeltijds was ,
tt stamerde hij echter , zoodra men hem te be had
u geholpen , een avondgebed. Dit gebed sloot hij
tt altijd met den weusch : Lieve .Heer! haal mij
ct rs•oeo in uwen hoogen hemel. Om hem eene poets
«te spelen , boorden zijne leerlingen vier gaten in
"tlen zolder , boven zijne slaapplaats , waardoor zij
t* sterke koorden neerlieten , welke aan de vier hoen ken van zijn heil werden vastgemaakt. Toen zij
tt gent den ti olgenden avond vol en zoet te bed h. d-

ig

tende onderscheidene zonen , die ook als
kunstenaren genoemd worden.
(HOUBRAKEN ,

Leven der schilders).

RAMRROEK, (ANTOONIUS), de Neder
REGULUS genoemd , was leeraar-landsche
onder de Hervormden op het eiland Formosa, (sedert 1630 eene bloeijende volk planting der Nederlanders) , toen zekere
COXINGA , een Japannees van geboorte, met
40,000 Chinezen , die hun land hadden
verlaten , om niet in handen der Mantchoux Tartaren te vallen , dit als oorlogspost verwaarloosde eiland overrompelden.
Door dezen onverhoedschen aanval , vielen
vele Nederlanders den overmagtigen vijand
in handen ; de predikant HAMBROEK met
vrouw en drie kinderen behoorden onder
dit getal. Ongeduldig , om ook het kasteel
Zeelandia te bezetten , zond COXINGA den
geliefden leeraar derwaarts , met den last,
hetzelve op te eischen , belovende bij
overgave het leven der bezetting te zullen
sparen , doch bij weigering zelfs niet de
zuigelingen. De dienaar van het Evangelie , de man des vredes , vergeet echter
zijnen pligt omtrent het Vaderland niet ,
en moedigt den bevelhebber CovEv toot
standvastige tegenweer aan. Geen oogenblik aarzelt men den woesten zeeschuimer
het hoofd te bieden , maar dringt bij den
edelen ISAMBROEK aan , om in de vesting
te blijven. Twee zijner dochters zich toevallig op het kasteel bevindende , vallen
hem te voet , bidden , smeeken , stortten
tranen , en bezweren hem zijn dierbaar
leven te sparen. HAMBROEK weigert ; hij
heeft zijn woord gegeven om terug te
keeren , en wil zijne vrouw en drie lieve
niet aan den verschrikkelijksten dood-linge
prijs geven. Eene zijner dochters zijgt
bewusteloos neder , de andere valt hem
om den hals , en tracht hem met hare
teedere armen te weerhouden. Vergeefs!
hij scheurt zich los , vermaant bij het
uitgaan de soldaten tot hunnen pligt, en
ijlt den dood te gemoet. Uit spijt over de
teleurstelling en onder voorwendsel eener
zamenzwering , doet de grimmige coxINGA
den edelen HAMBROEK en al wat mannelijk
was onder de Nederlanders ter dood geleiden. Voor het oog van vrouw en kin-

den geholpen , gingen zij naar boten , en luisterden scherp toe naar het prevelen van zijn avondgebed , dat hij , zoo als gewoonlijk , besloot met
tt de woorden : Lieve Heer! haal -mij vroeg in uwen
tt hoogen hemel! Terstond trokken zij hem met bed
«en al naar boven. HALS zulks eindelijk gewaar
tt wordende , en denkende dat de Hemel zijn gebed
tt had verhoord , riep nu met luider stemme : Zoo
tt haastig niet , lieve Heer! zoo haastig neet / zoo
tt haastig niet ! Nu liet men hem weder zachtjes
tt nederdalen , zonder dat hij bemerkte , welke poets
e men hem gespeeld had. FRÂrs gebruikte na diets
tt lijst deze wijze von bidden niet sneer. »
(C
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IIAMlIL'I'O? ---II ANDEL.

deren wordt ITAMBROEK liet hoofd afgéhouwven. « Doorluchtig voorbeeld van Nederlandsche trouw en deugd ! » roept hier
VAN KAMPEN uit ; « reeds meermalen hebben
« wij bij onze natie daden aangetroffen,
« die de Romeinen in hunnen schoonsten
« tijd waardig waren : en wij hebben voor
« éénen REGULUS twee voorbeelden van de
« grootmoedigste zelfopoffering : BEILING en
a IIAMBÍROEK ! »

(W. SCHOUTEN , Reize naar Oostindië,
tweede druk, I. 162-164) .
HAMILTON, (ELIZABETH) , in 1758 te
.Rel fast in Ierland geboren , doch waar
afkomst , wordt-schijnlkvaSote
te regt geroemd als eene gelukkige bevor4eraarster van een meer uitgebreid stelsel
van verstandelijke ontwikkeling bij de
schoone kunne , en eene der voorgangsters
van die nuttige klasse van romanschrijvers, die het belangwekkende hunner ver
niet zoeken in zeldzame voorval--dichtng
len en schitterende beschrijvingen , maar
in de naauwkeurige teekening van het
dagelijksch en huisselijk leven. Men vindt
van hare eigene geschiedenis weinig aan geteekend. Het schijnt dat zij de opvoedster is geweest van de dochters van een'
Schotsch edelman , voor de oudste van
welke hare Letters on the formation of
the religious and moral principle werden
geschreven. Zij stierf den 25 Julij 1816,
betreurd en bemind van al hare kennis
Onder hare novellen worden hare-sen.
Cottagers of Glenburnie het meest geroemd.
Dit werk , schoon niets meer dan eerre
schildering van eenen nederigen stand ,
kan nimmer onbelangrijk worden , want de
karakters zijn overeenkomstig de natuur ,
en het hartstogtelijke , het geestige en
het treffende der zedelessen behooren tot
alle tijden en alle volken. In de Monthly
Magazine van de maand September 1816 ,
vindt men hare levensschets , welke aan
Miss EDGEWORTII wordt toegeschreven.
HAMILTON, (PATRICK) , de eerste
belijder van het Protestantismus in Schot
geboren in 1503 , en zoo men wil-land,
vermaagschapt aan den graaf van Arran,
en het huis Stuart, studeerde te St. Andrews, en ging , gelokt door den roep der
nieuwe Evangelie -leer, naar Duitschland.
Jij vertoefde eenigen tijd te Marburg , en
verdedigde daar zelfs meermalen de grondstellingen der hervormers. Naar zijn vaderland terug gekeerd , en door JACOBUS V
tot prioor der abdij Ferm , in het graaf
Ross , benoemd , liet hij zich daar--schap
door niet afhouden , om voor zijne godsdienstige overtuiging rondborstig uit te komen.
Bekommerd over de gevolgen , werd hij

drews te verschijnen. Hier wegens zijne
hervormde gevoelens aangeklaagd, en wei
dezelve te herroepen , werd hij-gernd
voor ketter verklaard , en aan den wereld
overgeleverd , die hem den-lijkenrgt
1 Maart 1527 tot den brandstapel veroordeelde , en dit vonnis nog dienzelfden dag
liet voltrekken. Zijne standvastigheid en
verachting van den dood droegen zoo veel
bij tot de verbreiding der hervorming in
Schotland , dat men zeide : « De wind van
« zijnen brandstapel heeft allen voor de
« nieuwe leer doen ontvlammen. » _ Na den
marteldood van PATRICK HAMILTON heeft
JOHANNES FRYTH zijne geloofsbelijdenis in
't licht gegeven.

(Conversations-Lexicon).

HANDEL, (GEORG FRIEDRICH), een
der oorspronkelijkste en vruchtbaarste componisten , werd den 24 Februarij 1684 te
Halle aan de Saaie geboren. Zijn vader,
een verdienstelijk geneesheer , wilde , dat
hij zich op de regtsgeleerdheid zoude toeleggen , schoon bij reeds op den ouderdom
van zeven jaren zoo vlug op het klavier
en orgel speelde , dat hij , op eene reis
met zijnen vader naar Weissen fels , de
aandacht trok van den hertog , die den
vader gelukkig wist te overreden , zijnen
zoon vrijheid te geven , om zich geheel
aan de muzijk te wijden. ZACHAU , organist der Domkerk te Halle , werd nu
ii3NDEL'S onderwijzer. Deze talentvolle man
maakte den leergierigen knaap spoedig
met de gronden der wetenschap en de
wetten der harmonie bekend ; hij gaf hem
de beste verken der grootste componisten
in handen , zonder zijne oplettendheid op
een derzelve in het bijzonder te vestigen ,
ten einde , uit de kennismaking met vele
voortreffelijke modellen , bij hem een eigen
stijl mogt ontstaan. Deze zienswijze had
het gelukkige gevolg , dat IIáNDEL , in zijn
negende jaar , eenige voortreffelijke sonaten componeerde , die nog in de bibliotheek
van koningin VICTORIA aanwezig zijn. In
1698 vertrok bij naar Berlin , waar de
Italiaansche opera bloeide onder het bestuur van BO ONCINI en ARIOSTI , naderhand
zijne mededingers te Londen. Hier wekte
hij weldra opzien , doch nam de aanbiedingen van den keurvorst niet aan , en
keerde naar Malle terug. Na den dood
zijns vaders , vertrok hij naar Hamburg,
en werd aldaar directeur van het zangtooneel , waarvoor hij , naauwelijks vijftien
jaren oud , opera's begon te componeren.
Intusschen had hij tegen de afgunst te
kampen van MATTIIESON , een' bekwaam
toonkunstenaar , die den jeugdigen I1 NDEL
zoodanig tergde , dat daaruit een tweegedoor de bisschoppen gedagvaard te St. An- vecht tusschen hen beiden ontstond. Eene
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plank , onder llaNDEL's rok verborgen , en vermogen opbragten (1). Onder zijne
waarop de degen zijns wederpartijders groote Oratoriën verdienen zijn Samson,
brak , redde hem het leven. Zijne eerste Judas Maklcabeus , Jo sua en Jephta veropera , Alrnira , werd verscheidene malen melding. Acht jaren vóór zijnen dood ,
achter elkander opgevoerd ; ook de beide verloor hij geheel het gezigt ; echter ging
volgende , Florinde en Nero , genoten de I hij voort zijne Oratoriën te besturen , en
goedkeuring des publieks. Na vijf jaren voerde, als naar gewoonte , concerto's en
verliet hij Hamburg , om zijne studiën in andere orgel-stukken tusschen de onderItalië te voltooijen. Te Florence compo- scheidene afdeelingen uit. Het was eene
neerde hij voor den groothertog de opera aandoenlijke omstandigheid IIhNDEL naar het
Rodrigo , en begaf zich vervolgens naar orgel te zien geleiden , en hem uit zijn
Venetië. Toen hij , alvorens zijne aankomst Oratorium Samson den tref enden passage:
aldaar was bekend geworden , zich op eene A'lgeheele verduistering , zonder hoop op
maskerade op liet klavier liet hooren , ge- het licht des dags , op de schitterendste
raakte de beroemde SCARLATTI over zijn wijze te booren uitvoeren. Deze in vele
spel zoodanig in verrukking , dat hij uit- opzigten weêrgalooze componist overleed,
riep : « Alleen de Sakser of de duivel kan gelijk hij gewenscht had , op Goeden Vrij« zoo spelen ! » Binnen drie weken corn- I dag , den 13 April 1759. Zijn lijk rust in
poneerde hij te Venetië zijne iIgrippina , ^ de Westminster -abdij , waar een fraai gewelke zeven en twintig ngalen achter el- I denkteeken zijne nagedachtenis vereeuwigt.
kander werd gegeven. Nadat hij Rome en In de boekerij der koningin berusten de.
Napels had bezocht , keerde hij naar Duitsch- ' oorspronkelijke handschriften van bijkans
land terug , en werd kapelmeester van : al de werken van IIaNDEL , twee en tachden keurvorst van Hanover. Tegen het tig dikke folio deden vullende. De Engeleinde des jaars 1710 ging hij naar Enge- sche uitgave zijner gezamenlijke werken
land , componeerde aldaar zijne opera beslaat zes en dertig folio banden.
(Gallery of Portraits , deel II ; Penny
Rinaldo , (welke lang het lievelingsstuk
Cyclopaedia; Conversations-Lexicon).
der Engelsche natie is gebleven) , en
keerde een jaar later naar Hanover terug
HANr IBAL , een der grootste veldheeReeds in 1712 ging hij op nieuw naar ren en staatslieden van den ouden tijd , de
Engeland , waar hij , op verzoek van ko- I zoon van den Cartbager IJAMILCAR BARCAS ,
ningin AïNNA , de compositie ondernam van in het jaar 247 v. c. geboren , was negen
een Te Deum op den Utrechtschen vrede. jaren oud, toen zijn vader hem eeuwigen
Wijl hij hierdoor de ongenade van den • haat aan de Romeinen liet zweren , en
keurvorst op zich laadde , voor wien deze , naar Spanje medenam. Onder zijnen schoon vrede niet voordeelig was geweest , bleef broeder IIASDRUBAL , die na den dood van
hij in Engeland en bekwam van koningin HAMILCAR het opperbevel in Spanje voerde,
ANNA eene jaarwedde van 200 Pst. Toen werd hij (224) aanvoerder der ruiterij. Na
na haren dood de keurvorst als GEORGE I den moord van HASDRUBAL (221) riep het
den Britschen troon beklom , wist de ba- leger , dat hem liefhad en om zijne krijgsron vo KIELMANNSEGG hem met den koning bekwaamheden en dapperheid bewonderde,
te verzoenen. Bij gelegenheid dat de ko- tot opperbevelhebber uit. In den loop van
ning Bene zeilpartij op den Theems bij- drie jaren onderwierp hij, het oostelijk gewoonde, verscheen nhNDEL onverwacht met deelte van Spanje tot aan den Ebro , en
eenige hoornblazers , die de bekoorlijke om den oorlog met de Romeinen te doen
Water-muzijk uitvoerden , welk hij voor ontvlammen , belegerde hij de stad Sadeze gelegenheid had gecomponeerd. Ko- guntum ; welker onafhankelijkheid de Romeifling GEORGE was hiermede zoo ingenomen, nen hadden bedongen. Gedurende acht
dat hij den grooten componist niet alleen maanden bood de vesting dapperen weder in zijne vorige gunst herstelde , maar hem stand , en toen zij in 't jaar 219 bezweek,
een jaargeld van 600 Pst. toelegde ; geen eischten de Romeinsche afgezanten de uitgering inkomen in die dagen ! In 1 720 levering van HANNIBAL , en daar zulks
kwam HANDEL aan liet hoofd der Italiaansche opera ; doch deze gebeurtenis, welke
(1) Zie hier Bene bijzonderheid , die bewijst , niet
hem rijkdom en eer scheen te beloven, welk genoegen men te Londen dezen grooten toon Hij droeg altijd eene groote geeindigde met zulk een verlies , dat zijne kunstenaar hoorde.
poederde pruik ; wanneer de uitvoering zijner stukken
vrijheid door onver biddelijke sckuldeischers naar zijn' zin ging , dan nam deze pruik eene tril dikwijls gev aar liep . Na twintig jaren te- lende beweging aan; zonder dit kon men zeker zijn,
OSNDEL ontevreden was.Ook zeide dan de l^rinleurstelling en verdriet , zeide hij eindelijk - dat
ses van Wullis aan degenen die rondom haar praatten
de opera vaarwel. Hij schr eef nu ver- of gerucht maakten : u Stil ! de pruik van aá:rneL is
, ii ten einde hun op eene zachte en
scheidene Oratoriën , die als concerten «gramstorig
bescheidene wijze te doen gevoelen , dat zij tiaar vair
.
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vruchteloos bleef , verklaarde Rome aan
Carthago den oorlog , welke in de geschiedenis onder den naam van den tweeden Punischen bekend staat. HANNIBAL
ontwikkelde nu zeldzame militaire talenten.
1)e overtogt over de Alpen werd tot dus
verre als eene onmogelijke onderneming
beschouwd , en hij baande zich over dezelve eenen weg. Naauwfelijks was hij in
Italië , of hij leverde den verschrikten Romeinen onderscheidene bloedige veldsla
Wij kunnen den Carthaagschen veld--gen.
heer hier niet op al zijne zegevierende
krijgstogten volgen. Bij Cannae verdelgde
hij de kern der Romeinsche legermagt,
waarna bijkans geheel Beneden-Italië hem
toeviel ; doch nu begon zijne gelukster te
tanen. Uit Carthago geen' onderstand erlangende , om zijne gesmoltene krijgsmagt
te versperken , bleef hij langen tijd werkeloos , en werd eindelijk terug geroepen,
om zijn vaderland tegen SCIPIO den Ouden
te beschermen. In den slag van Zama
overwonnen , keerde hij naar Carthago terug , en ried zelf tot vrede, als het eenige
redmiddel zijns vaderlands. De Romeinen 1
echter rustten niet voordat zij HANNIBAL ,
dien geduchten tegenstander , hadden uit
den weg geruimd. HANNIBAL vlood naar
Ephesus , en voegde zich bij ANTIOCHUS ,
dien hij overhaalde, om de Romeinen te
beoorlogen. Indien de koning HANNNIBAL'S
raad in het beleid van dien krijg had gevolgd , dan ware de uitslag van den strijd
waarschijnlijk geheel anders geweest. Daar
het opperbevel hem niet werd toeter trouwd , gingen zijne buitengewone talenten voor den koning verloren , en bij het
sluiten van den vrede zag HANNIBAL zich
genoodzaakt eene schuilplaats te zoeken
aan het hof van PrusIAS , koning van Bithynië , wien hij gewigtige diensten bewees.
Doch de Romeinen lieten hem ook bier
geen rust ; zij zonden QUINTIUS FLAMINIUS
aan koning PIRusIAS, om HANNIBAL op te
eischen. HANNIBAL wel bevroedende , at
de koning uit vrees hieraan zou voldoen ,
en vernemende , dat het kasteel , waarin
Blij zich bevond, reeds van alle zijden door
krijgsvolk was omringd , nam bij een snel
werkend vergift in , dat hij onder den
steen van zijnen zegelring had verborgen,
zeggende : « Verlossen wij het Romeinsche
* volk van deszelfs rusteloozen kommer ,
daar hun het wachten naar den dood
« eens ouden mans te lang valt. De zege
« van FLAMINIUS over een weerloos verra« den man zal groot noch heugelijk wezen , maar deze dag zal tonnen , hoe
« ver der Romeinen zeden reeds zijn ver• basterd. Hunne vaders waarschuwden
« koning rvrnnus , tenen gewapenden vij-

« and, die zijn leger iq Italië had , voor
« het verraderlijke gif ; en zij — zenden
«eenen oud- consul af, ten einde PRUSIAS
« zijnen gastvriend vermoorde. » Hij werd
te Libyssa in eenen steenen kist ter aarde
besteld ; zijn grafschrift luidde : Ilier ligt
HANNIBAL. Schoon dit eenvoudig opschrift
aan de schroomvalligheid van den trouwe
PRUSIAS is te danken , was bet ech--lozen
ter zeer eigenaardig voor eenen man,
wiens daden luid genoeg zijn krijgsbeleid
aan de wereld verkondigden.

, liet leven van
Romeinsche Geschie-

(POLYEIUS ; LIVIUS , NEPOS
HANNIBAL ; STUART ,

denissen , VI d.).
, een oud-Duitsch poëet,
werd in 1494 te IV eurenberg geboren , en
stierf aldaar in 1576. Ilij was een schoenmaker, en bleef geheel zijn leven bij dit
handwerk. « Behalve LOPE DE VELA, » zegt
LOEVE—VEIMARS , « heeft nimmer een sterveling , met zulk eene zware poëtische
« vracht beladen, den Helicon beklommen. a
En wij moeten de waarheid dezer opmerking aannemen , wanneer men ons
zegt , dat de eerlijke IIANS niet minder
dan tien duizend acht honderd veertig berijmde opstellen heeft gemaakt , onder
welke zich twee honderd achttien blij- en
treurspelen bevonden ! Deze ontzaggelijke
massa werd door eenige vonken van vernuft en oorspronkelijkheid verlicht.
SANS SACHS

(Dictionary of Biography).
HAREN, (WILLEM VAN) , een uitste-

kend dichter , werd in 1710 te Leeuwarden uit een oud adellijk geslacht geboren,
en stierf in 1768 te St. Oldenrode in
Pul/and. Uit hoofde zijner geboorte en
verdienste , bekleedde hij aanzienlijke waar
maar vooral onderscheidde hij-dighen,
zich op den Nederlandschen Parnas. Hoe
krachtig en kernachtig hij soms was , oordeele men uit de volgende regelen:
U Daar moed is , daar is hulp. Uit moed is heil te halen.
tc Zal moed met regt gepaard , niet altijd zegepralen?
cc Die endre grondbeginsels voedt,
cc Die kniela neer , die heeft geen moed!»

Onder de beste zijner dichterlijke voortbrengselen telt men zijn , episch gedicht :
De gevallen van Friso , waarvan onze
keurige kunstregter JERONIMO DE VRIES getuigt, dat dit misschien het eenigste ware
heldendicht is , hetwelk wij in onze taal
bezitten ; het is ten minste het eenigste ,
dat naar het voorbeeld van den vorst der
Grieksche dichters is ontworpen. Ook heeft
men van WILLEM VAN HAREN eene fraaije
ode over de wisselvalligheden van het
menschelijk leven , welke door den baron
VAN HOLBACH in bet ' Fransch is overgebragt. Bij gelegenheid van zijnen vrijlieidademenden liel'zaang Leonidas , dri ►e;;

HAREN-- HARRINGTON.
VOLTAIRE hem een dichtstuk op , hetwelk
met deze regelen aanvangt :
Démosthène au conseil , et Pindare au Parnasse ,
L'auguste liberté marche devant tes pas :
Tyrtée a dans ton sein répandu son audace ,
Et to tiens sa trompette au milieu des combats.
Je ne peux t'imiter, mais j'aime ton courage;
Né pour la liberté , to penses en héros ;
Mais qui naquit sujet ne dolt penser qu'en sage,
Et vivre obscurément, s'il peut vivre en repos.
Notre esprit est conforme aux lieux qui font vu naitre;
A Rome on est esclave, a Londres citoyen.
La grandeur dun Batave est de vivre sans maitre ,
Et mon premier devoir est de servir le mien.

boven de andere in voortreffelijkheid uitmunt. Jammer is het , dat zijne levensbeschrijving over FR ANCOIS FAGEL , griffier
der Staten-Generaal , in den brand zijner
woning is verloren gegaan.
VAN KAMPEN , Bekn. Gesch. der Nederl.
Lett. en Wetens. ; Keur van Neder landsche letteren , het 45 stukje J. DE
VRIES , Geschiedenis der Nederl. Dicht kunde , II D. ; Alg. Konst- en Letterbode, 1847, No. 41).
;

HARPE , (JEAN FRAN9OIS DE LA) ,

een Fransch dichter en kunstregter , werd
in 1739 te Parijs geboren , en kosteloos in
(VAN KAMPEN , Beknopte Gesch. der Ned.
Lett. en Wetens.; Biographie du royau- het Collége d'Ilarcourt opgevoed. Ongeluk me des Pays -Bas ; Het geslacht der kiglijk de correctie van een spotdicht (pasquinade) tegen een' zijner onderwijzers op
VAN IIARENS , Fragment van J. H. HAL
, Deventer 1829 ; Keur van-BERTSMA zich genomen hebbende , werd hij als de
Nederlandsche Letteren, het 44 stukje ; schrijver aangemerkt , en negen maanden
Alg. Konst. en Letterbode , 1847, in de Bastille gevangen gehouden. Zijne
jeugdige gedichten genoten een gunstig
No. 41).
onthaal. Zijn eerste treurspel , Warwick ,
HAREN, kONNO ZWIER TIN), de verdiende den lof die aan hetzelve te beurt
nog grootere broeder des voorgaanden, viel. Hij vervaardigde er nog verscheiwerd in 1713 te Leeuwarden geboren , en dene anderen , die minder gunstig ontvanoverleed in den jare 1779 te Wolvega in gen werden. Zijne lofreden op IIENDRIK IV,
Vriesland. Hij bekleedde onderscheidene FÉNÉLON en RACINE bezitten groote verdien
staatsposten , en was in 1748 buitengemaar zijn Lycée , ou Cours de la-sten,
woon afgevaardigde tot den vredehandel littérature zullen zijn' naam vooral voor
van Aken. Even als zijn broeder bevor- de vergetelheid bewaren. Bij den aanvang
derde hij ijverig de belangen van WILLEM IV. der omwenteling was hij een ijverig geNa het vroegtijdig afsterven van dezen meenebestgezinde , doch de democraten
vorst en de vrouwe gouvernante , diens hem in de gevangenis geworpen hebbende,
gemalin , trad VAN HAREN van het staats- veranderde hij van staatkundige denkwijze,
tooneel af , en leefde op zijn landgoed in en werd een warme verdediger van de
Vriesland. Deze afzondering kon hem ech- kerk en de monarchie. Kort vóór zijnen
ter niet voor vele onaangenaamheden be- dood achtte de eerste consul zich door
hoeden , welke de afgunst hem berokkende. zijne vrijheid van spreken beleedigd , en
In 1769 werd hij door eene gewelddadige verbande hem naar Orléans. Hij keerde
inbraak verontrust, en twee jaren later echter spoedig naar Parijs terug , en overzijne woning moedwillig in brand gesto- leed kort hierop , in de maand Februarij
ken ; hij verloor hierbij zijne bibliotheek 1803 , in den ouderdom van vier en zesen vele belangrijke papieren. Zijne naaste tig jaren.
betrekkingen deden hem een allertreurigst
(Nouvelle Biographie classique).
regtsgeding aan , hem beschuldigende van
BARRINGTON, (JAMES) , een Engelsch
eene misdaad , die de natuur doet walgen staatkundig schrijver , stamde af van een
en ijzen. Sommigen onderstellen , dat eene oud adellijk geslacht in het graafschap
hoofsche kabaal hier de hand in 't spel Rutland ; hij was de oudste zoon van SAPhad. De dood maakte weldra aan al de COTES IIARRINGTON , en werd in Januarij
verdrietelijkheden zijns levens een einde. 1611 geboren. Na te Oxford gestudeerd
Met uitstekende kundigheden toegerust, te hebben , deed hij eene reis door Franken een levendig vernuft aan eene verhe- rijk , de Nederlanden , Denemarken, Duitschvene zielstemming parende , was het hein land en Italië. Schoon hij na zijne terug
niet moeijelijk zijne gewaarwordingen in
partij der republikeinen omhelsde,-komstde
derzelver volheid aan anderen mede te werd hij echter door KAREL I tot kamer deeleit. Hij heeft zich onsterfelijk gemaakt jonker benoemd ; hij toonde den vorst
door zijne Geuzen, waarin hij de helden
getrouw te zijn , en vergezelde hem tot
Nederlanders tegen het dwang--daenr aan het schavot. HARRINGTON leefde nu
ziek Spanje in zoo vele meesterlijke lier - afgetrokken , en schreef zijn beroemd werk
zangen verheerlijkt. Onder zijne andere Oceana , eene denkbeeldige beschrijving
gedichten bevinden zich insgelijks fraaije eener republiek. Op dit werk werd , terlierzangen , b. v. De Schimntnen, welke wijl liet nog ter perse was , op clto WELL'S
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bevel , beslag gelegd. HARRINGTON vergeefs
alles beproefd hebbende , dit werk terug
te bekomen , vervoegde zich bij Mevr.
CLAYPOLE , CROMWELL'S geliefde dochter ,
die hem persoonlijk onbekend was , doch
van wier vriendelijkheid en goedhartigheid
hij veel had hooren spreken. In hare kamer geleid zijnde , vond hij aldaar een
kind van drie jaren spelen. Hij wist met
dit meisje zoo aardig te keuvelen , dat
liet zich door hem op den arm liet nemen. Zoodra Mevr. CLAYPOLE binnen kwam,
trad hij haar te gemoet , en het kind aan
hare voeten nederzettende , zeide hij :
« Mevrouw ! het is gelukkig, dat gij in
«tijds binnen kwaamt, want anders had
« ik zeker dit aardig juffertje gestolen. » -« Haar gestolen , » hernam de moeder,
«eilieve , wat wildet gij met haar doen?
« Zij is toch te jong om uwe vrijster te
« wezen. » — « Mevrouw ! » antwoordde hij,
« schoon hare bekoorlijkheden haar eene
« belangrijker verovering verzekeren , moet
« ik u echter bekennen , dat niet liefde,
« maar wraak mij tot dezen diefstal aan« spoorde. » -- « Mijnheer ! » hernam de
dame , « welke beleediging heb ik u aan« gedaan , dat gij mij mijn dierbaar kind
« wildet ontrooven ? » — « Niets ter we« reld , » was het antwoord , « maar opdat
« gij daardoor bewogen mogt worden , om
« uw' vader over te halen , mij rept te
« doen , en mij het kind terug te geven,
« dat hij mij ontroofd heeft. » Doch toen
zij hiertegen aanvoerde , dat zulks onmogelijk was , wijl haar vader zelf genoeg
kinderen had , zeide hij haar eindelijk,
dat het de vrucht zijner hersenen was,
welke , aan den protector als gevaarlijk
afgeschilderd , op zijn bevel in beslag was
genomen. Het vernuft van ITARRINGTON bekoorde dermate Mevr. CLAYPOLE , dat zij
bij baren vader wist uit te werken , dat
aan zijn verlangen werd voldaan. CROMWELL
las het boek , hetwelk hem dermate b*viel ,
dat hij gaarne zag , dat hetzelve aan hem
werd opgedragen. Onder KAREL II , den
28 December 1661 , als onruststoker in
hechtenis genomen , werd hij wel niet aan
hoogverraad schuldig bevonden ; maar nogtans op het eiland St. Nicholas bij Plymouth in hechtenis gehouden , tot dat hij ,
in eene zware ziekte gestort , door tusschenkomst zijner bloedverwanten , in vrijheid werd gesteld. HARRINGTON stierf kort
daarna aan eene beroerte te Londen , den
11 September 1677 , in den ouderdom
van zeven en zestig jaren.

(Penny Cyclopaedia ; Dictionary of Biography).
HARRIOT , (THOMAS) , een bekwaam
Engelsch wis- en sterrekundige , werd in

1560 te Oxford geboren. Na volbragte
studie , vergezelde hij in 1584 WALTER
RALEIGH op zijnen togt naar Virginië, waar
hij het land meetkunstig opnam er_ in
kaart bragt. Bij zijne terugkomst in Engeland , in 1588 , gaf bij zijn Report of the

Newfoundland of Virginia , the commodities
there found to be raised , óác. in 't licht.
Hij overleed in 1621. Men had aan EARRIOT eene verbeterde leerwijze der algebra
te danken. Ook was hij de eerste , die de
zonnevlekken ontdekte.
(MONTUCLA , Histoire des mathématiques,
tome II, pag. 105).
HARRIS, (JAMES) , een uitstekend En.
gelsch letterkundige , werd den 20 Julij
1709 te Close in Salisbury geboren. Hij
studeerde te Oxford in de regten ; doch
toen zijn vader in 1734 was overleden ,
wijdde hij zich geheel aan de beoefening
der Grieksche en Romeinsche letterkunde.
In 1762 werd bij lord der admiraliteit en
het volgende jaar lord van de schatkist,
welk ambt hij slechts twee jaren bekleedde,
wijl zijne partij aftrad. Hij leefde nu buiten ambtsbediening tot 1774 , wanneer
hij tot secretaris der koningin werd benoemd. Hij overleed in December 1780.
HLRRIS is het best bekend door zijnen Her-

mes , or philosophical inquiry concerning
language and universal grammar. De wezenlijke waarde dezer wijsgeerige spraakkunst wordt misschien het best uitgedrukt
in de weinige volgende woorden uit de
voorrede : « Het hoofddoel van den schrij« ver dezer verhandeling is , om bij zijne
«lezers weetgierigheid en navorsching op
« te wekken. » Eene zorgvuldige beoefening van dit werk gewent den lezer
naauwkeurig denken , schoon hij eenige
voorafgaande stellingen des schrijvers ver
Hermes van HARRIS verscheen-werpt.D
in 1761. Eenige jaren vroeger had hij
drie verhandelingen geschreven , de eerste
over de kunsten , de tweede over muzijk ,
schilderkunst en poëzy , en de derde over
het geluk. Zijn laatste werk voert ten
titel : Philological Enquiries , zijnde hoofdzakelijk eene geschiedenis der letterkunde,
ruim voorzien van aanhalingen uit de
schrijvers der oudheid. Zijn bijzonder karakter schijnt voorbeeldig geweest te zijn.
De ongekunstelde bewondering des zoons
voor de zedelijke hoedanigheden zijns vaders strekt hiervan tot een onloochenbaar
bewijs ; immers, het gebeurt wel eens ,
dat iemand de wereld te zijnen opzigte
misleidt , maar nimmer gelukt het hem
zijne kinderen in dezen geheel op 't dwaalspoor te brengen.

(Penny Cyclopaedia ; Woordenboek der
Zaunerleving).

1IARRIS--IIAIZTSOEK EIS .
HARRIS , ( Joni) , een Engelsch god.
geleerde en schrijver , werd omstreeks het
jaar 1667 geboren , en stierf den 7 September 1719, in groote armoede , zoo men
wil door eigene onvoorzigtigheid. Hij werd
ten koste zijner vrienden begraven. Onder
den titel van Lexicon Technicum , stelde
HARRIS , in twee deden folio , de eerste
Encyclopedie te zamen , welke ooit in 't
licht was verschenen. Ook schreef hij
,4 History of Kent en vele andere werken,
onder anderen eene verzameling van zeeen landreizen.

(Penny Cyclopaedia).

HARRISON , (JOHN) , de uitvinder der

in

in zijne jeugd in de toonkunst uit. In het
laatste deel der Biographia Britannica , in
1766 verschenen , vindt men een gedenk
HARRISON , zamengesteld uit-schriftvan
bouwstoffen door hem zelven geleverd.

117athemat. Diet. ; Gallery of
Portraits, vol. V , p. 153).

(HUTTON'S

HARTE , (OPAL T ER) , een Engelsch
dichter en geschiedschrijver, werd omtrent
het jaar 1697 geboren , ontving zijne opvoeding op de school te Marlborough , en
studeerde aan de hoogeschool te Oxford
in de godgeleerdheid. Als opvoeder van
den zoon van Lord CIIESTERFIELD deed hij
met zijnen kweekeling eene reis, waarop
hij de bouwstoffen verzamelde voor zijnen
History of GUSTAVUS ADOLPHUS. Hij werd
predikant te St. Rustle en St. Blaze in
Cornwallis , en stierf in Maart 177k te
Bath. HArrTE wordt onder de Britsche
dichters gerangschikt. POPE is over het
algemeen zijn model , en hij geen verachtelijk navolger van dezen grooten meester.
Zijne Geschiedenis van GUSTAAF ADOLF bevat veel wetenswaardigs , doch de eerste
uitgave werd ontsierd door eenen slechten
stijl , dien Lord CHESTERFIELD beschrijft als
vol van La-tinismen , Gallicismen, Germanismen, en alle mogelijke ismen, behalve
Anglicismen , ( Engelsche spraakwendingen) .
HARTE heeft , bij eenen herdruk , vele dezer gebreken verbeterd. Zijn voordeel
doende met de scherpe beoordeelingen ,
waaraan hij had ten doel gestaan , wist hij
zijne Essays on Agriculture in goed en
sierlijk Engelsch te kleeden.

zeehotologiën , werd in het jaar 1693 bij
Pontefract , in het graafschap York , ge
Hij was de zoon eens timmermans,-boren.
welk beroep hij gedurende eenige jaren
uitoefende. In 1700 zette de familie zich
te Harrow , in het graafschap Lincoln ,
neder. HARRISON verried reeds vroegtijdig
grooten aanleg voor de werktuigkunde,
en was steeds bedacht op de verbetering
der uurwerken. In 1726 vond hij eenen
nieuwen slinger uit , en vervaardigde, bijkans geheel uit hout , twee uurwerken,
die in de maand naauwelijks ééne halve
seconde ver liepen. In 1736 maakte hij
een zeehorologie , (tijdlneter) , hetwelk op
Bene reis naar Lissabon zulke goede dien
bewees, dat hem de Copleysche eere--sten
penning voor de nuttigste uitvinding te
beurt viel. Een tweede nog niet meer
zorg door hem vervaardigd zeehorologie
deed met JOHN BYRON eene reis rondom
(Dictionary of Biography ; Conversationsde wereld , en voldeed geheel aan de ver
hij aanspraak had op-wachting,zod
Lexicon) .
den prijs van 20,000 Pst. , welke voor de
HARTSOEKER, (NMCOLAAS), een beuitvinding van een naauwkeuriggaand zee- roemd Nederlandsch natuurkundige en wijshorologie was uitgeloofd. De helft van geer , werd den 26 Maart 1656 te Gouda
deze som werd hem uitbetaald toen bij geboren. Zijn vader, een Remonstrantsch
de gronden van deszelfs zamenstelling had . predikant , bestemde hem voor den geesverklaard , en de andere , toen men zich telijken stand, maar IIARTSOEKER gevoelde
had verzekerd, dat zijne zeehorologiën ook in zich eene andere neiging. Reeds in
door anderen konden vervaardigd worden. zijne vroegste jeugd schepte hij er behaEindelijk vond hij een middel uit, om gen in den hemel gade te slaan , en zocht in
horologiën op te winden, zonder ze in almanakken eenige sterrekundige kennis
hunnen loop te storen. HARRISON overleed op te doen. Zoodra hij vernam, dat do
in 1776 , in den ouderdom van drie en wiskunde hem onontbeerlijk was, om deli
tachtig jaren. Hij sprak gaarne over de loop der sterren te berekenen , legde hij
werktuigkunde , doch het viel hem uiterst zich , tegen den zin van zijnen vader en
moeijelijk, om zijne denkbeelden schrifte- met den meesten ijver , op de beoefening
lijk op eene bevattelijke wijze te ontwik- dezer wetenschap toe. Vreezende dat zijn
kelen , zoo als blijkt uit zijne Description vader mogt ontdekken , dat hij den nacht
containing such mechanism as will afford met werken doorbragt , spande hij de dea nice or true mensuration of time , waarin kens van het bed voor de vensters van
eene korte berekening wordt gevondén van het slaapvertrek. De onderwijzer , dien hij
zijnen nieuwen toonleider naar de verhou- van zijn zakgeld betaalde , deed hem
ding tusschen de middellijn van eenen snelle vorderingen maken, en leerde hem
cirkel en diens omtrek (peripherie). 1JAn- daarenboven optische glazen slijpen. Het
BI50:NN een fijn gehoor bezittende, muntte
toeval brast hem toen tot eeoe belangrijke
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ontdekking. Opgemerkt hebbende , dat het
einde van Genen glazen draad , in de vlam
eener kaars gehouden , eene bolvormige
gedaante kreeg , en dit verschijnsel toepassende op proeven , die bij door LEEUWENIiOEK had zien doen , vervaardigde bij
microskopen, nagenoeg even voortreffelijk
als die van dezen beroemden natuurkenner. Zoodra hij zulk een kostelijk werk
bezat , bespiedde hij de geheimen der-tuig
natuur , en ontdekte weldra de zaaddiertjes , welke bij gedurende twee jaren gadesloeg, zonder iemand zijne opmerkingen
mede te deelen , wijl hij deze ontdekking
te gewigtig achtte , om niet eerst herhaaldelijk beproefd te worden. Zijn verblijf
te Leyden, om aldaar zijne studiën te
voltooijen , noodzaakte hem deze microskopische beschouwingen af te breken , die
hij in 1677 weder opvatte. Aan de zaad
meende hij den oorsprong van het-diertjs
leven te moeten toeschrijven; doch uit
een naauwkeurig onderzoek door BUFFON
is gebleken , dat deze onderstelling te
voorbarig was. Omtrent dezen tijd spoorde
HIUYGENS , die te Leyden was gekomen,
hem sterk aan , om zich aan dit onder
verder te wijden, en nam hem zelfs-zoek
mede naar Parijs. HARTSOEKER werd aldaar
spoedig bekend met GASSINT , die hem aan
vervaardigen van verre--moedigth
kijkers. Na eenige vruchtelooze pogingen,
maakte hij eindelijk glazen , welke die
van CAMPANI , destijds voor de beste gehouden , overtroffen. HARTSOEKER sleep
onder anderen een glas , hetwelk 600 voet
brandpunt had , en waarvan hij zich nooit
heeft willen ontdoen. In 1679 naar Holland terug gekeerd , trad hij hier in het
huwelijk , en deed , kort daarop , eene
tweede reis naar Frankrijks hoofdstad , waar
hij het zoo aangenaam vond , dat bij , in
1684 , zich andermaal derwaarts begaf, en
er twaalf jaren vertoefde , gedurende welke
bij met den vermaarden MALEBRANCHE en
den markies DE L'IIOPITAL op eenen zeer
gemeenzamen voet leefde. De slechte staat
zijner -zaken , noodzaakte hem in 1696
Frankrijk te verlaten , en zich te Rotterdam te vestigen. De overheid van 14msterdam , hem eenigen tijd daarna aan Czaar
PETER den Grooten aangewezen hebbende
als hoogst bedreven in de wis- en sterrekunde , riep deze vorst hem tot zich. Ten
einde het onderwijs zoo nuttig als aangenaanl te maken , liet de regering van
Amsterdam op een der bolwerken een klein
Observatorium in gereedheid brengen . Czaar
PETER was zoo verrukt over het onderwijs
en de leerrijke gesprekken van zijnen I ederlandschen professor , dat hij ernstig bij
dezen aandrong , hem naar Rusland te

volgen ; doch HARTSOEKER wees dit aanbod
standvastig van de hand. De keurvorst
van den Paltz , die een groot beminnaar
was van de wetenschappen , deed hem nu
de verlokkendste aanbiedingen. Na drie
jaren weigerens werd hij , met zijne toestemming , benoemd tot honorair professor , niet den titel van eersten wiskunstenaar, aan de hoogeschool te Heidelberg.
Hij leefde bier eenen geruimen tijd naar
zijnen zin , en maakte van deze gelegenheid gebruik , om vele oorden in Duitschland te bezoeken. Toen de keurvorst met
groote bewondering sprak over den grooten
brandspiegel van Tschirnhausen , liet HARTSOEKER drie dergelijken in de glasblazerijën
van Neuburg gieten , waarvan de grootste
naauwelijks door twee mannen kon gedragen worden. Uit hoogachting voor zijnen
vorstelijken weldoener droeg hij zijne Ver
lingen en Redevoeringen , onder den-hande
titel van Conjonctures physiques , aan den
keurvorst op. Na diens dood , bleef HARTSOEKER bij de weduwe , tot dat deze naar
ItaiiÊ , haar vaderland , vertrok. Hij vestigde zich nu te Utrecht, en overleed
aldaar den 10 December 1725 in het
zeventigste jaar zijns ouderdoms. In zijne

Verzameling van verscheidene stukken , de
Natuurkunde betreffende, welke hij in 1722
te Utrecht in 't licht gaf, tastte hij tot
elks verwondering het stelsel van den beroemden NEWTON en MAIRAN aan. IIARTSOEEER scheen er behagen in te vinden tegen
beroemde mannen op te treden en hunne
stellingen, die tegen de zijnen indruischten , vinnig te bestrijden. Voor het overige
was hij levendig , vrolijk en goedhartig,
waarvan valsche vrienden , zegt FONTENELLE , dikwijls misbruik maakten. Zijne
somtijds overspannene verbeelding vertoonde hem wel eens in de maan eene
stad met al de wegen , die derwaarts ge
Hij was lid van de Koninklijke-leidn.
Academie te Pars, en de Koninklijke
Societeit te Berlijn. « Het verdient opmerking , dat hij nimmer met deze eertitels
« heeft willen pronken , schrijvende voor
« zijne werken slechts eenvoudig zijn' naam
« NICOLAAS HARTSOEKER , en alzoo veel ver«schillende van hen,_ die alle mogelijke
« titels bij elkander halen , en hunne ver
diensten meenen te vergrooten door hun -«
naam te doen zwellen.
-«ne

(Levens van Nederl. Mannen en Vrouwen , II D. , bl. ,174-193 ; Éloges
de FONTEN.ELLE).
Hktux, bijgenaamd ,4l-Rachid (de Regtvaardige) , de beroemdste uit de lange
reeks der Califen , volgde in 786 zijnen
vader MEIiDi in diens waardigheid op.

HHARVEY.
IIaL: rc had toen nog niet den ouderdom
van een en twintig jaren bereikt. Zijne
regering was over het geheel zeer gelukkig. Verscheidene opstanden in het rijk
werden spoedig onderdrukt , de oorlogen
tegen de naburige staten eindigden roemrijk , en schoon IthEdIN de grenzen van
zijn onmetelijk rijk niet uitbreidde , dat
van den Indus tot aan de Middellandsclie
Zee , en van den Caucasus tot de bronnen
van den Nijl zich uitstrekte , ging er ook
geen enkel gewest van verloren. HaRUN
leefde prachtig en vrolijk , hetgeen hij des
te eerder doen kon , wijl hij in het geslacht der Barmekiden de bekwaamste
staatsdienaren en veldheeren aantrof. IIij
verhief Bagdad , zijne residentie , tot de
bloeijendste stad van dien tijd ; uit alle
oorden der wereld stroomden derwaarts
schattingen henen , en uit grootmoedige
verkwisting en prachtliefde stichtte riáu iiv
daar en elders de heerlijkste gebouwen.
Ook was hij een groot voorstander der
geleerdheid , dichtkunst en muzijk ; zijn
hof was de verzamelplaats van de berocmdste mannen der Mahomedaansche
wereld. Dit alles, zoowel als zijne persoonlijke , verblindende hoedanigheden ,
maakte hem tot den lieveliing zijns volks.
In tallooze liederen en vertellingen werden de gebeurtenissen zijner regering en
de voorvallen uit zijn leven verheerlijkt.
Ook is hij de hoofdpersonaadje van onder
verhalen uit de duizend en éénen-sheidn
nacht Arabische vertellingen. Tegen liet
einde zijner regering vatte hij mistrouwen
op tegen de Barmekiden , en liet hen , in
803 , gezamenlijk ter dood brengen , zelfs
zijnen lieveling DSCIIAFAR, die hem steeds
op zijne nachtelijke avonturen langs de
straten van Bagdad had vergezeld. Tot
demping van eenen opstand in het noorden des rijks , in Khorasan , trok hij in
persoon de oproerlingen te gemoet. Eene
bloedspuwing echter noodzaakte hem in
Tus terug te blijven , waar hij in de
maand Maart van het jaar 809 den laatsten adem uitblies.
(Dictionary of Biography ; ConversationsLexicon) .
HARVEY, (wILLIAii), een der beroenldste Engelsche geneesheereh , werd
den 1 April 1578 te FolI stone geboren.
Na de taalschool van Canterbury bezocht
te hebben , studeerde hij te Cambridge in
de medicijnen , en vervolgens te Padua
waar toen de bekwaamste mannen - gevonden werden. Op den ouderdom van vier
en twintig jaren , keerde h ij naar Enge
terug. lij zette zich te l onden ne -land
alwaar hij weldra als een uitstekend-der,
geneesheer bekend stond. In 1 GO ti werd
Il.
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hij lid van het genen kundig oollejie , en
kort daarna geneesheer van het ihartholomeus-hospitaal. In 1615 hield [jij , daartoe
door het collegie aangezoclrt , de Lumleirelic voorlezingen over anatomie en chirurgie. Men wil , dat hij bij deze gelegen
eerst zijne inzigten omtrent den-heidt
omloop des bloeds heeft medegedeeld.
Eerst dertien jaren later , na menigvuldige
waarnemingen en proeven , maakte hij
zijne denkbeelden daaromtrent in druk
openbaar.
Deze belangrijke ontdekking baarde groot
opzien in de geneeskundige wereld , en
berokkende HARVEY vele benijders , die zijne
leer niet alleen heftig bestreden , maar
hem tevens door kwaadsprekendheid in
verachting zochten te brengen , zoodat hij
zelfs aan een' zijner vrienden klaagde, dat
zijn practijk aanmerkelijk verminderde ,
nadat hij zijne verhandeling over den om
(on the circulation of the-lopdesb
blood) in 't licht bad gegeven. Zijne ge
werden onder anderen heftig be--voelns
streden door PRisunosIUS , PAI1ISANUS en
RIOLANUS. De eenigste man , wien IIARVEX
niet een antwoord vereerde , was ITIOLANUS,
professor in de anatomie te Parijs. In
1652 had IIAIZVEY liet genoegen te zien
dat een zijner vroegere tegenstanders,
PLEMPIUS , professor te Leuven , zich voor
zijne zaak verklaarde, waardoor velen beWogen werden hunne tegenkantingen te
staken. In dezen ganschen twist mogen
I]ARVEY's bescheidenheid en zeldzame zedigheid gerustelijk als een voorbeeld voor do
geleerden aangeprezen worden. Intusschen
had IIAIIVEY zoo veel weerzin gekregen in
liet schrijven voor de pers , dat hij besloot
mets nicer uit te geven , en het was
slechts op ernstig aandringen van zijnen
vriend Dr. ENT , dat hij in de uitgave
zijner Exercitationes de Generatione toestemde. Uit dit werk blijkt , dat hij van
gevoelen was , dat alles wat leeft uit eijeren ontstaat , hetgeen thans buiten allen
twijfel wordt gesteld.
In 1623 werd IIARVEY lijfarts van JACOBUS I en vervolgens van KABEL , dien hij
gedurende den burgeroorlog op zijne reizen
volgde. liet huis van IIAaVEY werd gepl u n
verbrand , waarbij vele belangrijke-diren
geschriften verloren gingen. Hij sleet zijns
laatste jaren meestal op zijn landgoed te,
1 ambeth of bij zijnen broeder in de nabij 1(cid van Richrnond. In 1G54 werd hij tot
voorzitter van liet geneeskuildig collegie
benoemd , doch uit hoofde van gevorderden lecfi ijd en toenemende zwakte , moest hij
voor deze eervolle betrekking bedanken. I1ij
stierf den 8 Junij 1657 , negen en zeventig
jaren oud , en werd begraven te I1empsicad
t;
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HASECH--HASSELAAR.

in Essex , waar een gedenkteeken te zijner gedachtenis is opgerigt. De beste uit
zijner werken , in zuiver en sierlijk-gave
Latijn geschreven , werd bezorgd door het
geneeskundig collegie , in één deel 'Ito.,
prijkende met zijne afbeelding door BALL
gegraveerd naar het portret van CORNELIUS
JANSEN , dat de bibliotheek van het collegie
versierd. ALBINUS heeft uit HARVEY'S werken een uitttreksel gegeven , hetwelk in
1734 te Leyden in 't licht verscheen.
(IIARVEY's Life prefixed to his works;
SPRENGEL'S History of Medicine).
IIASECS , (ANTONIE) , een priester van
het bisdom Luik , die om zijne langlevend
verdient ; hij bereikte den o u--heidmlng
derdom van honderd vijf en twintig jaren ,
en stierf in 1626. Toen zijn bisschop, hem
vroeg, waaraan bij zijn lang leven -had
toe te schrijven , antwoordde hij : « Ik heb
« mij onthouden van de drie voornaamste
«oorzaken des doods : van de vrouwen,
( de dronkenschap en den toorn (mulie.
4 rum , ebrietatis et iracundiae). » Zijn
gegraveerd afbeeldsel wordt thans zelden
aangetroffen.
(Biographie du royaume des Pays-Bas).
IIASENCLEVER, (PETER), een beroemd
staatshuishoudkundig koopman , werd in
1716 te Reinscheid in het Bergsche geboren. hij wijdde zich reeds vroegtijdig aan
bet fabrijkwezen en den handel , en bezocht meermalen Frankrijk , Saksen , Silezie , Polen en Rusland. Gedurende eenige
jaren deed hij belangrijke zaken in Lissabon , Cadix en Londen , waar hij in 1764
liet burgerregt verkreeg. Met goedkeu
regering zich naar de Amerikaan -ringde
begeven hebbende,-schevolkpantig
rigtte hij aldaar onderscheidene ijzersmelterij ën , smederijën en andere werkplaatsen
op , die aanvankelijk in bloei geraakten ;
doch , door de schuld van eenige zijner
niededeelhebbers, verloor hij een aanzienlijk vermogen. Naar Europa terug gekeerd , zette hij zich in Silezië neder.
Hier maakte hij zich inzonderheid ver
omtrent den Silezischen linnen -dienstljk
vestigende nog in hoogen ouderdom-handel,
een aanzienlijk etablissement , in welks
beheer hij even veel kennis als regtschapenheid aan den dag legde. Algemeen
geacht overleed hij in 1793. De vele geschriften , door hem nagelaten , getuigen
van zijne * uitgebreide kundigheden. In
1794 verscheen te Landshut eene levens
dezen beroemden man,-beschrijvnga
wiens bloedverwant JOHANN PETER fIASENCLEVER , uit Remscheid , thans geteld wordt
onder de beste humoristische genre-schilders, op welke de Dusseldorfer school
trotsch kan `vezen. Zijne zinnebeelden in

de Jobsiade zijn meesterlijk in uitvoering
en vinding.
(Woordenboek der Zamenleving; Conversations-Lexicon).
HASSELAAR , (HENAU SIMONS) , eene
dappere Nederlandsche vrouw , werd in
1527 uit een aanzienlijk geslacht te h aarlens geboren. Toen in 1573 de stad
Haarlem door de Spanjaarden werd belegerd, was zij weduwe van NANNING BORST,
mede uit een deftig Haarlemsch geslacht
gesproten. Met innige vreugde was zij
getuige van de heldhaftige verdediging der
stad ; doch toen de St. Janspoort door de
Spanjaarden werd omvergeschoten en menig bolwerk ondergraven , kromp haar het
hart ineen. Beducht dat de benaauwde
stad weldra stormenderhand zou worden
bemagtigd , voegt zij zich met schop en
spade bij de werklieden , om tegen den
naderenden vijand eenen aarden wal op
te werpen , en Bene gracht te delven.
Haar voorbeeld wekt andere vrouwen op;
weldra groeit dit getal aan tot drie honderd , die zich scharen onder de banier
van onze wakkere KENAU. Onverpoosd
werkt men aan wal en gracht , en zoo
ras de vijand zich ten aanval vertoont ,
wapent men zich met musket , spies en
zwaard , en doet den vermeteler vijand
niet bebloeden kop afwijzen.
«Neen, neen! n riep ALvA's trotsche zoon,
Van diepe spijt geknaagd,
«Hier schokt en waggelt 5 anje's troon,
«Van Oost en West geschraagd.
a Hier haat geen strijd , geen straf, geen ban,
«Geen raagt, die .Spanje heeft,
«Waar ieder matgestreden man
u Iu elke vrouw herleeft.))
«Neen , neen !» riep FLIPS, van schrik ontzet,
En zat van kroon en staf,
C) Dat volk kust nooit geknield mijn wet,
tc Dat asaAU 't aanzijn gaf.»

Toen alzoo geweld niet baatte , nam
de boze Spanjaard zijne toevlugt tot ver
Aan de uitgehongerde bezetting en-rad.
burgerij werd behoud van lijf en goed
toegezegd. In den uitersten nood gaf men
de stad op deze voorwaarde over. De
Spanjaard, zijne heilige belofte schendende , baadde zich in het bloed der slagtoffers hunner trouweloosheid. KENAU bleef
echter wonderdadig gespaard , en werd
door de staten van Holland en Zeeland
begiftigd met het waagmoesterschap en de
ontvangst van de nieuwe belasting op de
turf te Arnemuiden. Het jaar van haren
dood vindt men niet vermeld.
WAGENAAR ; Resolut. Roll. 2
(HOOFT
Sept. 1574, bl. 72) .
;

HASSELAAR, (PIETER DIRKSZOON) ,

de heldhaftige neef van onze KENAU , had
bijkans den ouderdom van achttien jaren
bereikt, toen Haarlem door de Spanjaarden

IIASSELQUIST.
werd belegerd. Zoo groot was zijn ijver
om als vaandrig der burgerij den vijand
afbreuk te doen , dat hij , als ware het,
op 'de wallen woonde. Zijne vaderland
godvruchtige moeder AAGJE-lievnd,
Hoos voorzag hem aldaar van spijs en
drank , en , zoodra zulks noodig was , van
kruid en lood. De vurige jongeling , ver
dat de Spanjaarden bij het huis-nemd
Zwanenburg den Spaarndammer Dijk hadden doorgegraven , en door deze opening
eene vloot uit bet IJ in het Haarlemmer
Meer gevoerd , ijlt hij niet zijnen broeder
NICOLAAS en eenige kloekhartige jongelingen derwaarts , om het opwerpen eener
schans ter dekking der vijandelijke vloot
te verhinderen. Doch het werk was reeds
te ver gevorderd , en HASSELAAR , buiten
staat om weder binnen Haarlem te geraken , week naar Leyden , waar hij bij
eenen predikant , aan Wien zijne moeder
vroeger Bene schuilplaats had verleend,
luttel troost en hulp vond. Toen nu BAS
vernam , dat men iemand zocht -SELAR
die het zou durven wagen , om brieven
van groot gewigt naar Ilaarlem over te
brengen , aarzelde PIETFR DIRKSZOON geen
oogenblik , om zich voor deze hagchelijke
dienst aan te bieden. Men hield hem bij
het woord, en deed hem zweren , dat hij,
indien bij gevaar liep om in 's vijands handen te vallen , den boden koker , waarin
zich de brieven bevonden , in het water
zou werpen , en liever zich zelven van het
leven berooven , dan zich door martel dwang zijn geheim te laten ontwringen.
Al sluipende en zwemmende kwam hij behouden over , en nam weder deel aan
menig gewaagd krijgsbedrijf, vooral uit
kunst om met het vuur--muntedi
roer zijnen vijand nimmer te missen. Toen
eindelijk de stad overging , vlogen eenige
Spanjaarden naar zijne ouderlijke woning ,
en vonden hem met zijne bloedverwanten
aan tafel. Bij vergissing grepen zij zijnen
broeder NICOLAAS aan , doch nu stond onze
stoutmoedige jongeling eensklaps op , uit
Zoo gij den vaandrig zoekt,-roepnd:
laat dezen los ; ik ben het ! Hierop sleurde
men hem naar den kerker , waaruit hij
echter, met eenige anderen , spoedig werd
ontslagen tegen Benige Spanjaarden , die
den onzen , in den slag op de Zuiderzee
tegen Bossu , waren in handen gevallen.
HASSELAAR vestigde zich vervolgens te Amsterdam , waar hij met den handel zulk
een aanzienlijk vermogen vergaarde , dat
hij in 1595 ruimschoots deel kon nemen
aan de uitrusting van de eerste Neder
vloot, die onder CORNELIS HOUT -lan-dsche
MAN naar de Oostindië stevende. Niet minder bevorderde hij , drie jaren later, den
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scheepstogt onder tiet opperbevel van JA COB CORNELISZ. VAN NEK , die uit liet Oosten
met eene rijke lading wederkeerde. HAssELAAR is alzoo aan te merken als een der
eerste medeoprigters der Oostindische Maat
welke naderhand zoo vele schat--schapij,
ten in het vaderland bragt. In 1594 tot
raad der stad gekozen , bekleedde hij deze
waardigheid met zoo veel roem , dat hij
bijkans telken jare werd herkozen. HASSELAAR schijnt in 1615 overleden te zijn,
wijl hij in het volgende jaar aan de beurt
was , om Voorzittend schepen te zijn , en
men zijn' naam niet later op de regeringslijst aantreft. HASSELAAR was een vriend
van onzen grooten historieschrijver P. c.
ROOFT , die vele zijner lotgevallen heeft
opgeteekend.
IIASSELQUIST , (FREDERIK) , een beroemd Zweedsch plantenkenner en kwee
LINNAEUS , werd den 14 Januarij-kelingva
1 7 22 te Tdrnwalla, in Oost- Gothland , geboren. Zijn vader , ANDREAS BJASSELQUIST,
een arm dorppredikant, vroegtijdig gestorven zijnde , nam zijn oom van moeders,
zijde, een geestelijke, die den naam van
PONTIN voerde , hem onder zijne bescherming , en plaatste hem , met zijne eigene
kinderen , op de school te Linkoping. Na
den dood zijns weldoeners , vertrok hij in
1741 naar de hoogeschool van Upset, waar
hij in LINNAEUS eenen nieuwen beschermer
vond , die hem ried zich vooral op de
beoefening van de eigenschappen der planten toe te leggen. Zijne Vires Plantarurn ,
in 1747 in 't licht verschenen , deden hem
kennen als een' jongeling van ongemeene
oorspronkelijkheid, zijnen grooten meester
waardig. Hij toonde aan , hoe niets beduidend destijds de begrippen waren omtrent
de geneeskundige eigenschappen der planten , en hoezeer de gansche materie medica
uit het plantenrijk hervorming behoefde.
Hij drong aan op de wijsgeerige leer van
gelijke gestalten , gel ijke krachten. Deze waarheid , eene der belangrijkste in de botanie,
was bij gebrek van 'wetenschap te zijnen
tijde zoo verduisterd , dat men haar bijkans
als het uitvloeisel eener overspannene ver
beschouwde. LINNAEUS eens de-belding
aanmerking gemaakt hebbende , dat de.
natuurlijke geschiedenis van Palestina nog
al te weinig was beoefend, bragt hem
zulks tot het besluit , dit land te onderzoeken. Door medewerking des konings
werd hij in staat gesteld alle zwarigheden
te overwinnen. In de maand Augustus
1749 vertrok hij van Stokholin te scheep
naar Smirna, ging van daar naar Cairo ,
onderzocht de pyramiden en mumiën , en
verzamelde onderscheidene voortbrengselen
des lands. In 1751 begaf hij zich over

u*
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VAN 1IASSELT.

Damiate en Jatja naar het Heilige Land.
Met onvermoeiden ijver onderzocht hij
hier de drie rijken der natuur , en verzamelde eenen grooten schat van planten ,
delfstoffen , insekten , visschen , enz. , terwijl tevens zijne opmerkzaamheid gevestigd
was op Arabische handschriften en munten.
Zijne gezondheid bezweek onder de inspanningen van zijnen ondernemenden geest.
Over Cyprus , Rhodus en Chios terugkeerende , werd hij te Smirna door eene doodelijke krankheid overvallen ; hij stierf
aldaar den 9 Februarij 1752 , in den
jeugdigen ouderdom van een en dertig
jaren. De vruchten zijner navorschingen
werden in 1757 door LINNAEUS aan de
wereld medegedeeld in een werk , getiteld
Iter Palaestinum. Ilet is rijk aan belangrijke opmerkingen over viervoetige dieren,
vogelen , kruipende dieren , visschen , insekten , wormdieren , planten , delfstoffen
en de materia medica van de landen die
hij bezocht , en wordt nog heden als eene
gewigtige vraagbaak beschouwd. LINNAEUS
vereeuwigde in de botanie den naam van
UASSELQUIST , door dien te geven aan eene
plantensoort uit de familie der kruindragenden , en wel aan de Egyptische Apiaceae.

(Penny Cyclopaedia ; Conversations-Lexicon ; Woordenboek der Zamenleving).
HASSELT , (GERARDUS VAN) , een
verdienstelijk oudheid- en historiekenner,,
zag het eerste levenslicht te Arnhem. Men
leeft aan dezen geleerde een aantal werken over de geschiedenis en de oudheden
van het vaderland te danken , die om den
belangrijken inhoud eene nadere kennis.
making verdienen. In 1777 bezorgde lij
eene nieuwe uitgave van het beroemde
Vlaamsch en Latijnsch woordenboek van
KILIAAN , met geleerde aanteekeningen , iii
twee deelen , 410. Deze uitgave wordt of
hoogen prijs geschat. In 178() gaf hij aan•
teekeningen in 't licht over de Analectc
van MMATTIE US , en in 1792 onderscheiden(
stukken betrekkelijk de vaderlandsche ge.
schiedenis. « De lieer VAN IIASSELT dol
«(zegt VAN KAMPEN) uit de oude grafelijke
R rekeningen vele bijzonderheden op , di(
« echter wel eens nog aleer , dan bij des
« Baron VAN SPAAN , in liet kleine vielen. x
Zijne oudheidkundige geschriften versche
nen in 't licht bij den boekhandelaar MOE
LEMAN te Arnhem , en beslaan elf of twaal
deelen 8vo.

(Biographic du royatcrne des Pays-Bas)
HASSELT , (Dr. JOHAN CONRAD VAN)
een onvermoeid jeugdig beoefenaar de
natuurlijke historie , werd den 24 Juni
1797 uit een sedert lang bekend Gelders c .
geslacht te Doesburg geboren, waar zij
vader, lilr. BABTUOLD VAN II.tSSELT , ( g(:

uwd mot vrouwe DERNARDINA ANTOi 1A RASCu),
et ambt van vrederegter bekleedde. ]Reeds
roegtijdig verried hij eene heerschende
neiging voor de beoefening der natuurlijke
Historie. Als knaap ontzag hij moeite noch
ermoeijenis , om torren en kapellen te
erzamelen , ten einde hierdoor zijne
pennis uit te breiden en zich in hare
,choonheid te verlustigen. Als Ieerling op
Ie Latijnsche school , als student in de
;eneeskunde aan de academie van Groninyen , behoorde hij steeds tot de ijverigste
;n vlugste jongelingen , weshalve hij bij
zijne leermeesteren in hooge achting stond.
[lij koos de studie der geneeskunde , wijl
jij deze als naauw aan zijne geliefde natuurwetenschap verbonden achtte. De uren,
welke hem van zijne geneeskundige collegiën overbleven , bragt hij door in het
Museum , en bestudeerde (met zijnen academievriend KUBL) de voorwerpen aldaar
voorhanden. Het natuur- en scheikundig
genootschap van Groningen eene prijsvraag
uitgeschreven hebbende over den zachten
,

,

overgang in de klasse der zoogdieren , viel
hem voor zijne ingezonden verhandeling
liet accessit ten deel. In den zomer van
1818 deed VAN IASSELT niet zijnen Duit schen vriend KUIIL Bene voetreis door Duitschland , gezamenlijk de voornaamste kabinet.
ten van natuurlijke historie bezoekende.
In den herfst des jaars 1819 deed hij
eene reis naar Zwitserland , waar hij geen
punt voorbij ging , dat eenig natuur- of
geschiedkundig belang inboezemde. `'elke
aandoeningen hem toen bezielden , kan
men eenigermate bevroeden uit de vol
woorden , welke hij later schreef aan-gend
zijnen vriend CREMERS , die hem op deze
reis had vergezeld. « Iloe gelukkig gevoel
« ik mij nog altijd bij de herinnering aan
«de vrije dagen , die zulk eenen geweldia gen invloed op ons gemoed maakten ,
« toen wij met onzen Tyroler vriend den
« Gothard beklommen , of met gevaar des
« levens die Schlunde bezochten , of toen
« wij op de Thel's platte , met ScnILLER in
«de hand, ons verheugden over het ge« luk , over de vrijheid van een volk , dat
« deze zoo zeer verdient ; ja de gedachten
« aan deze voorwerpen hadden de magt ,
« om de stemming in mij geheel te ver
anderen. Welk een' ilns lood heeft liet-«
« leven toch op den nlensch ! dáár,,
a in het vrije Zwitserland, in de vrije
«lucht, in de heerlijke natuur, onder
« zachtaardige menschen , was ik zelfs
«vrijer, dan ik mij ooit te voren ge«voeld had ; mijn leven was frisseher dan
« ooit , enn mijn gevoel gestemd naar de
« natuur , die mij omgaf. » Van Zwitser lancl begaf hij zich naar Parijs , aldaar
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den meesten tijd in liet Museum van Natuurlijke Historie , de geneeskundige collegiën en in de hospitalen doorbrengende.
In het laatst van Februarij 1820 keerde
hij , met vele kundigheden verrijkt , naar
Groningen terug, wordende aldaar den 13 Mei
tot doctor in de geneeskunde bevorderd.
Door Z. M. den koning benoemd , om
met zijnen vriend KUui de natuurvoortbrengselen onzer Oostindische bezittingen
wetenschappelijk te onderzoeken , stevende
hij den 11 Julij 1820 uit Tegel derwaarts,
en kwam in het laatst van December deszelfden jaars ter reede van Batavia. Groot
was de ijver , waarmede VAN HASSELT en
zijn vriend KUIIL hunne nieuwe loopbaan
intraden ; doch reeds den 14 September
1821 bezweek de laatste , ten gevolge
hunner vermoeijende togten naar den Sallak en Pangerango , twee hooge bergen in
de omstreken van Buitenzorg. Twee dagen
later verloor VAN HASSELT ook zijnen teekenaar BEULTJES. Schoon diep bedroefd
bleef onze jeugdige natuuronderzoeker onvermoeid bezig , om aan zijne gewigtige
zending te beantwoorden. Aanzienlijk was
dan ook zijne verzameling van zeedieren
en planten. In 1822 bezocht VAN IIASSELT ,
met den ontleedkundige VAN RAALTE de
woeste binnenlanden van Bantam , waar
nog geen natuuronderzoeker den voet had
gezet. Talrijk waren reeds zijne ontdek
klassen der amphibiën , vis--kinged
schen , weekdieren , polypen, actiniën en
radiariën , toen hij den 29 Augustus , door
Gene zware diarrhée aangetast , naar Bui
terug keerde , alwaar hij in den-tenzorg
morgenstond van den 8 September zacht
ontsliep , en in hetzelfde graf van zijnen
dierbaren vriend KUIIL werd bijgezet. « Daar
rusten nu ,» roept zijn leermeester en
levensbeschrijver VAN SWENDEIREN uit , n de
a beide geliefden naast elkander. 0 treurige rustplaats ! welke schatten hebt gij
niet verzwolgen ; welke uitzigten hebt
gij niet doen tanen ; hoe vele wenschen
t hebt gij niet te leur gesteld ; hoe vele
t tranen doet gij niet vloeijen ! » Wat VAN
hASSELT in zijnen kortstondigen leeftijd
reeds voor de wetenschap had gedaan , zal
den weetgierigen lezer duidelijk worden ,
wanneer hij do volgende bronnen raadpleegt:
(Ta. VAN SWINDEREN , Bijdragen tot eene
schets van het leven , het karakter en
de verdiensten van wijlen Dr. J. c. VAN
HASSELT ; Leuerbode 1822, No. 8 ; 182),
No. 7, 21, 23, 35, 41 , 42 , 43 en 1824,
No. 2 , 3 , 4 en 15 ; Reis naar dcn westhoek van Java, Prov. Groninger Courant
voor 1824 , No. 7 en 8).
lASTINGS , (wARnEN) , een merk -.
waardige naam in do geschiedenis ais
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Britsch IndiE , werd in 1733 geboren te
Churchill , in liet graafschap Worcester ,
waar zijn vader geestelijke was. Na de
school van Westminster bezocht te heb
studeerde hij te Oxford , en kreeg-ben,
in 1750 , een' post als schrijver in dienst
der Oostindische Compagnie. [lier zich
krachtdadig op het Perzisch en het Indostansch toegelegd hebbende , werd hem
weldra meer dan eene nuttige en eervolle
zending betreffende den handel en do
staatkunde opgedragen. Nadat hij veertien
jaren in Indië had doorgebragt, keerde hij
met een middelmatig fortuin naar huis,
waarschijnlijk met het voornemen , om
zijne overige levensdagen in rust te slijten.
In 1769 ontving hij echter onverwacht do
aanstelling als medelid der regering to
Madras , en werd in 1772 benoemd tot
gouverneur van Bengalen. De Indische
staatsinrigting bij eene acte van bet par
lenient aanmerkelijke veranderingen ondergaan hebbende , bekwam hij den 1
Januarij 1774 de waardigheid van gouverneur-generaal over alle Britsche bezittingen
in de Indio. De zaken bevonden zich toen
in groote verwarring. Iiet gebied der Compagnie was wel door de veroveringen van
CLIVE en zijne opvolgers aanmerkelijk uit
maar alles stond nog op lossen-gebrid;
grond , terwijl de regering (van den ingekankerden haat van IIYDER ALI , rajah van
Mysore , ondersteund door de Mabratten
en andere inlandsche magten) , het ergste
had te duchten. Het is niet te ontkennen , dat II A5TINGS , onder den drang der
omstandigheden , daden heeft gepleegd ,
welke in kalmer tijden hooge afkeuring
zouden hebben verdiend. Maar regt of
onregt , hij wendde gelukkig de gevaren
af, die Tritsch Indië bedreigden. Niette
deze diensten , berokkende hij-genstad
zich vele en niagtige vijanden , waarover
hij zich
weinig bekommerde , dat hij
tot de maand Februarij 1785 de zaken
als oppermagtig gezaghebber bestuurde. Van
zijne hooge waardigheid afstand gedaan
hebbende , stevende hij naar Engeland,
alwaar spoedig een hevige storm tegen hem
losborst. Den 17 L ebruarij 1 i 86 werd hij
door EURKE bij het Buis der Gemeenten
aangeklaagd in Oost -Indië als tiran gehandeld , en zich aan ongehoorde afpersingen
en knevelarijén schuldig gemaakt te hebben. II STIsGS verdedigde zich mannelijk ,
en betuigde niet anders te hebben kunnen
handelen dan hij gedaan had , zoo hij do
belangen der Compagnie niet aan het toeval en hare vijanden bad willen prijs gegeven ; ten opzigte der knevelarijën en
afpersingen , welke leem werden ten laste
gelegd , verklaarde lei; ldlegtiglijk , iiinimer
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een vermogen van 100,000 Pst. bezeten
te hebben. Eerst den 17 April 1795 werd
,hij door eene groote meerderheid van alle
punten van beschuldiging vrijgesproken.
Intusschen kostte hem deze regtshandel
76,080 Pst. , waarvoor de 0. I. Maatschappij hem nogtans ruim schadeloos
stelde. In Maart 1796 schonk zij hem
een jaargeld van 4,000 Pst. , en leende
hem , voor achttien jaren , 50,000 Pst. ,
vrij van interest. HASTINGS onttrok zich
nu aan alle openbare zaken , en leefde op
zijn aangekocht landgoed te Daylesford,
in het graafschap Worcester , waar bij den
22 Augustus 1818 overleed. Zijn levensbeschrijver Mr. MILL beschouwt hem als
den bekwaamsten van alle opperbestuurders , die de Compagnie ooit gehad heeft,
en meent te mogen zeggen , dat ieder
ander dan hij onder de zwarigheden , welke
hij te boven kwam , zou bezweken zijn.
Ilij was de eerste (of onder de eersten) ,
die zich de moeite gaf , om de taal der
inboorlingen te beoefenen , ten einde met
de letterkunde en instellingen der Hindo's
naauwkeurig bekend te worden.
for
(MILL's British India ; Obituary
,

1819).
HATTO I , aartsbisschop van Mentz,
bloeide tegen het einde der negende
eeuw. Als voogd van den minderjarigen
keizer LODEWIJK III , en van wege zijnen
invloed op keizer KOENRAAD I , verkreeg
hij in Duitschland een staatkundig aanzien.
Ili bewoog den graaf ADALBERT VAN BABENBERG , die den keizer beoorloogde , hem
naar de keizerlijke legerplaats te volgen,
ten einde zich met den keizer te verzoenen , zwerende , dat bij hem ongedeerd
naar zijn kasteel zou terug voeren. Op
den weg derwaarts , wist hij echter den
graaf over te halen , om met hem nog
eens naar het kasteel terug te keeren ,
waardoor IATTO meende aan zijnen eed
voldaan te hebben. In de legerplaats aan
leverde hij den graaf aan den-gekomn,
keizer over , die hem ter dood liet brengen. Deze schanddaad gaf waarschijnlijk,
bij zijnen dood in 913 , aanleiding tot het
volksverhaal , dat de duivel hem den nek
had omgedraaid , en in den mond van den
vuurspuwenden berg Etna geworpen.
(Conversations-Lexicon).
HATTO II , sedert 968 aartsbisschop
`an Mentz , vroeger abt van Fulda , is
vooral merkwaardig om het volksverhaal
van den zoogenaamden Muizen-toren hij
Bingen , die in 1635 door de Zweden is
verwoest. Tijdens een' hongersnood namelijk , zou eene menigte arme lieden , op
zijn bevel , in eene schuur opgesloten en
daarin verbrand zijn geworden. Toen men

I1 het kermen der ongelukkigen vernam ,
vroeg bij den omstanders , of zij de broodmuizen hoorden piepen. Uit dien hoofde,
of , gelijk anderen verhalen , omdat bij
eens gezworen had , dat de muizen hem
zouden opvreten , zoo hij zijn' eed niet
hield , welken hij toch later brak , laat
het volksverhaal hem door zoo vele muizen aanvallen , dat hij , om zich van dit
gedierte te ontslaan , midden in den Rijn
den zoo evengenoemden toren liet bouwen.
Maar ook hier vond hij geene rust , en
werd eindelijk door de muizen met huid
en haar verslonden. Anderen daarentegen
laten hem eenen natuurlijken dood sterven , en zijn van gevoelen , dat de wraak
der monniken , die HATTO tot den arbeid
dwong , dit spreukje heeft verzonnen tot
afschrik van al degenen , die zijn voorbeeld zouden hebben willen volgen.
(Conversations-Lexicon).
HAUKAL , (ABUL HASEDI MOHAM •
NED IBN) , een beroemd Arabisch reizi-

ger en aardrijksbeschrijver. De weinige
bijzonderheden zijns levens , vindt men in
zijne eigene werken. Hieruit leeren wij,
dat hij van zijne vroegste jeugd af vlijtig
de aardrijkskunde beoefende , en al de
boeken verzamelde , welke over vreemde
volken handelden. Ten einde de dwingelandij des regerenden sultans te ontgaan ,
en tevens zijne kundigheden en vermogen
door den handel te vermeerderen , verliet
hij in 942 Bagdad , en bezocht versclieidene landen. IIij verhaalt ons niet waar
hij al zoo geweest is ; doch wij zien uit
zijn verhaal, dat hij Mesopotamië , Afrika,
Sicilië en Mecca heeft bezocht. Iiet aardrijkskundig wef•k van HAUKAL voert ten
titel : Een boek over wegen en koningrijken.
Na een algemeen overzigt gegeven te heb
aarde , do landen waar do-benvad
Mahomedaansche godsdienst de heerschende
was , alsmede van derzelver inkomsten ,
natuurlijke voortbrengselen en koophandel,
beschrijft hij eerst Arabië. De beschrijving
van elk land gaat vergezeld van eene
kaart ; doch ABULFEDA , die het werk van
HAUKAL dikwijls aanhaalt , beklaagt zich ,
dat de namen onnaauwkeurig gespeld , en
de lengten en breedten niet zijn aangewezen. Dit werk is hoogst zeldzaam ; zelfs
in het Oosten treft men moeijelijk een
handschrift van dit werk aan. Er bestaat
een afschrift van in de Bodleische bibliotheek te Oxford en een ander te Leyden ,
omtrent hetwelk professor UYLENBROEK een
belangrijk berigt heeft gegeven in zijn
Iracce Persicce Descriptio ; prceniissa est
Dissertalio de Ibn flaukali Geographi codice
Lugduno-Ratavo , 4to , Lug. Bat. 18. De
majoor OUSELEY heeft , naar Bene Perzische
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vertaling , IIAUKAL'S werk in het Engelsch
overgebragt.
(Penny Cyelopaedia ; Woordenboek der
Zamenleving).
HAUSER , (KASPAR) , de Neurenberg
vondeling , werd den tweeden Pink--sche
sterdag (26 Mei 1828) des namiddags tusschen vier en vijf ure op de Talkmarkt
(Unschlittmarkt) te Neurenberg , door eenen
burger dier stad opgemerkt. Hij was als
boerenknaap gekleed , en had bij zich eenen
brief aan den ritmeester van het vierde
eskadron van het zesde regement ruiterij,
aldaar in garnizoen. Naar dezen officier
gebragt en aldaar ondervraagd , bemerkte
men spoedig , dat hij naauwelijks eenige
weinige verstaanbare klanken kon uit
geheel onwetend was. Op alle-breng
vragen antwoordde hij : « von Regensburg ,
of: « Ich woais nit ; » echter schreef hij
in vaste leesbare trekken zijnen naam
( KASPAR IIAUSER » op een vel papier , zon
er de plaats zijner af komst of iets-der
anders te kunnen bijvoegen. IIAUsER was
destijds een knaap van ongeveer zestien
of zeventien jaren. Zijn ligchaamsbouw,,
gezet en breedgeschouderd , was zeer regelmatig ; zijne huid zeer blank en fijn ;
zijne ledematen waren teer , de handen
klein en fraai gevormd , even zoo de voeten , die geen spoor droegen vroeger in
schoenen geklemd te zijn geweest. Hij
betoonde grooten afkeer van alle spijzen
en dranken , behalve van droog brood en
water ; hij was geheel onbekend met de
gewone natuurverschijnselen en alledaagsche zaken en behoeften des levens. Onder de armoedige kleedingstukken die hij
droeg, bevond zich een zakdoek , gemerkt
K. II. ; ook had hij eenige geschrevene
katholijke gebeden bij zich. In den mee gebragten brief , gedagteekend « van de
Beijersche grenzen , de plaats onbekend,
1828 , » gaf de schrijver daarvan zich uit
voor eenen daglooner en vader van tien
kinderen , en zeide , dat de knaap den
7 October 1812 door zijne onbekende
moeder bij hem voor de deur was nedergelegd ) en hij hem had opgevoed ; dat hij
hem nimmer uit buis had laten gaan,
maar hem echter lezen , schrijven en het
Christendom geleerd had ; de knaap wilde
ruiter worden. In dezen brief lag eene
geschreven doopcedul , die het voorkomen
had alsof zij door de moeder ware geschreven. Hierin werd gezegd dat de
moeder een arm meisje was en de knaap
den 30 April 181.2 geboren ; dat de knaap
KASPAR heette , en zijn vader vroeger gestaan had bij het zesde regement lipte
ruiterij en in Neurenberg was gestorven.
1I_iusi n werd door de overheid van Nee-
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renberg als een verwaarloosde knaap , uit
eene onbekende plaats , behandeld. Hij
wekte in hooge mate de algemeene belan gstelling op , vooral van den burgemeester BINDER, die zich beijverde het
duister waarin de afkomst en betrekkingen
van den ongelukkigen jongeling waren
gehuld , op te klaren. Na vele proeven
bleek het , dat HAUSER slechts een hemd
en eene broek had gedragen , in een donker onderaardsch hok , waarin hij niet
eens uitgestrekt kon liggen , was opgesloten geweest , en met water en brood gevoed door Benen man , die zich niet aan
hem vertoonde , maar hem , terwijl bij
in eenen natuurlijken of kunstmatigen
slaap was gedompeld , van spijs en drank
voorzag , reinigde en aankleedde. Het
spelen met twee houten paardjes was zijne
eenigste bezigheid geweest. Eenigen tijd ,
vóór zijne wegvoering naar Neurenberg ,
was deze man dikwerf bij hem verschenen , en had hem , door zijne hand te besturen, in bet schrijven , en door het opheffen der voeten in het loopen onderrigt.
Deze vertelling werd de bron van aller
zonderlinge gissingen en geruchten.-hande
Den 18 Julij 1828 werd nAUSER toevertrouwd aan de leiding van professor DAUMER te Neuren rg. De ontwikkelings-geschiedenis van dezen jongeling is vooral
opmerkelijk , doordien zijne oorspronkelijke weetgierigheid en volharding , zijn
verbazend geheugen en de scherpte zijner
zintuigen afnamen , naarmate de kring
zijner kundigheden zich uitbreidde. Zijne
vorderingen waren dus niet aanmerkelijk. Den 17 October 1829 bekwam hij
van Benen sluipmoordenaar, die zich geheel zwart had gemaakt , eene gevaarlijke
snijwonde aan bet voorhoofd. Alle navorschingen naar dien onverlaat bleven vruchteloos. Men bragt nu IIAUSER naar het
huis van den regeringsraad BIBERBACH , en
liet hein voorloopig door twee soldaten be'waken. Onder de vele vreemdelingen ,
die IAUSEC bezochten , behoorde ook Lord
STANIIOPE , die hem lief kreeg , als pleegzoon aannam , en ter verdere ontwikkeling naar Anspach zond. Hier was nausea
werkzaam in een bureau van het Hof van
•Appél , doch onderscheidde zich in geenen
deele door zijne vlijt , en werd langzamer
vergeten , toen zijn dood eensklaps-hand
weder het grootste opzien baarde. Den
14 December 1833 bestelde een vreemde
onzen HAUSER , onder voorwendsel dat-ling
bij hem eenige berigten van vege Lord
STANIIOPE had mede te deden , tegen des
namiddags ten drie ure , in den slottuin ,
en bragt hein . verraderlijk eene diepe
steekwonde in de liiiherzijde toe. Il.icsLc

8$

HAi1V.

had nog de kracht om zijn huis te bereiken , en de omstandigheden van den
moordaanslag te verhalen. Hij stierf echter drie dagen later , den 1 7 December
1833. Noch de moordenaar , noch de afkomst van dezen raadselachtigen jongeling
is tot heden toe ontdekt geworden. In
1834 weid op zijn graf een eenvoudige
steen geplaatst , met het opschrift : Hic
facet CASPARUS IIAUSER , cenigma sui temporis.
lgnota navitatas , occulta mors 1833. (Hier
ligt KASPAR xlvusEIt, het raadsel van zijnen
tijd. Zijne geboorte is onbekend. Zijn dood
geheimzinnig, 1833). De eerste kritische,
onpartijdige daarstelling van de geloofwaardigste daadzaken , gaf FEUERBACII in zijn
werk , getiteld : KASPAR IIAUSER , Beispiel eines
Verbrechens am Seelenleben, Anspach 1832.
HAUY, (RÉNÉ JUST) , een der beroemdste Fransche natuurkundigen en mineralogen , werd den 28 Februarij 1743
te Saint-Just geboren. Zijn vader was aldaar wever ; doch uit hoofde van de ongewone talenten , die de jeugdige RENÉ ontwikkelde , werd hij , op aanbeveling van
de geestelijken zijner geboorteplaats , naar
het Collége de Navarre te Parijs gezonden. Reeds in 1764 werd hij benoemd
tot professor aan hetzelfde Collegie , en
vervolgens van dat van den Kardinaal le
Bloine. Zijne aandacht werd het eerst op
de delfstofkunde gevestigd door het bij
voorlezingen van DAUBENTON;-wonedr
doch het toevallig breken van een fraai
kristallen voorwerp , toebehoorende aan
zijnen vriend FRANCE DE CROISSET , bragt
hem tot de ontdekking van de wetten der
kristallisatie. IIAUY de verspreide stukken
angstig oprapende , verlangde CrOISSET ,
dat hij zich deze moeite zou sparen , en
beval een' bediende de stukken weg te
werpen , welke , volgens zijne meeping ,
Beene waarde hadden. Doch HAUY, die
ze met de meeste oplettendheid bezag,
verzocht verlof dit zelf te mogen doen,
zeggende dat de overeenkomst der boven
kristalstof niet de platen-steplanv
der middelste prisma , of kern , heni een
geheim had geopenbaard, hetwelk hij
venschte meer naauwkeurig te onderzoeken. Van dit oogenblik af trachtte hij de
waarheid te ontwikkelen , welke zijn schrander oog hem had doen opmerken , en zijne
der
pogingen werden met den gelukkigsten uit
beloond. Hij was de eerste die aan -slag
dat het zamenstel van kristallen-tonde,
zelfstandigheden bepaald werd door wetten
even onveranderlijk als die waaraan bewerktuigde ligchamen zijn onderworpen.
lle kristallisatie kreeg dus voor liet eerst
het karakter eener regelmatige weten
verzoek der heereis DAUBENTON-schap.O

en LAPLACE , deelde iiAUY den uitslag zijner
navorschingen mede aan de Koninklijke
Academie , en werd in 1783 tot haar
medelid verkozen. Op • aanbeveling van
DAUBENTON en LAPLACE werd hij in Februarij 1793 als professor van den Jardin
des Plantes aangesteld. Gedurende de eerste
stormen der omwenteling , welker grond
bij afkeurde , was bij aan groote-beginsl
gevaren blootgesteld. In den kerker geworped , had hij zijne bevrijding te danken aan de pogingen van GÉOFFROY SAINTIIILAIRE , ( een' zijner leerlingen) , en de
aanmerking eens burgers , dat het beter
ware een' wederspannigen priester te sparen , dan een' vreedzaam letterkundige
ter dood te brengen. In 1794 werd IIAUY
benoemd tot bewaarder van het Cabinet
des mines , en het volgende jaar tot lid
der Commission des poids et mesures. Ook
stond hij in hooge achting bij NAPOLEON,
die hein aanstelde als hoogleeraar van de
faculteit der wetenschappen aan de hoogeschool van Parijs. Hij stierf den 3 Junij
182, aan de gevolgen van eenen val.
Onder zijne belangrijkste werken telt men :

Essai sur la théorie et la structure des
cristaux ; Tableau comparatif des résultats
de la cristallographie et de l'analyse chimique, relativennent a la classification des
cristaux ; en Trailé de cristallographie , in
twee deden , met eenen Atlas , in 4to.

(Journal des mines ; 4nnales du muséum ;
Journal des savants).
HAUY , (VALENTIN) , een broeder des
vorigen , werd den 13 November 1745 te
Saint-Just geboren , en heeft zich vooral
verdienstelijk gemaakt ten opzigte van het
onderwijs voor blinden. Het vaardig klavierspel en andere ongemeene kundigheden
van een jong blind meisje , PARADIES geheeten , hetwelk naar de leerwijze van
WEISSEMBURG uit Manheien was onderwezen,,
wekten zijne aandacht. Hij begon over de
opvoeding en ontwikkeling der blinden na
te denken , en zijne onderzoekingen vonden weldra van de zijde der academie en
andere geleerde genootschappen , kracht
aanmoediging. Men gaf hem twaalf-daige
kweekelingen , wier snelle vorderingen het
hof op zijne leerwijze opmerkzaam maakte.
Hierdoor nam niet alleen zijne inrigting
in bloei toe , maar hij werd zelfs tot
professor en tolk des konings benoemd.
Doch de omwenteling kwam hem in zijne
liefderijke bemoeijingen verstoren. Later
door keizer ALEXANDER uitgenoodigd , om
zich in Petersburg te vestigen , schiep hij
aldaar , met medehulp zijns kweekelings
FOURNIZR , cell blinden - instituut op Bene
uitgebreide schaal , hetwelk door den hei
werd betcllerind. Van-zerdlnoigjk

IIAWKINS-- HEIER.

w ege den zwakken staat zijner gezondheid,
keerde ii uY in 1817 naar Frankrijk terug,
en leefde te Parijs bij zijnen broeder
RÉNÉ JUST , totdat hij den 18 Maart 1822
stierf. Zijn werk , Essai sur l'cdttccation
des aveugles , is het beste gedenktceken ,
om zijnen naam aan de vergetelheid te
ontrukken. (Conversations-Lexicon).
HAwKINS, (JonN) , een uitstekend
zeeman , onder de regering van koningin
ELIZABETII , werd omtrent het jaar 1520
te Plymouth geboren. Hij onderscheidde
zich roemrijk in verschillende ontmoetingen niet de Spanjaarden , vooral in den
strijd tegen de onoverwinnelijke vloot. Hij
stond hoog aangeschreven bij koningin ELIZABETn , die hem tot ridder sloeg. HAwKINS overleed in 1595. In spijt zijner
ongemeenc verdiensten , kleeft op hem de
spet de eerste Engclsche slavenhandelaar
geweest te zijn. Hij deed drie reizen naar
de kust van Afrilka, waar vele ongeluk
werden geroofd , gevankelijk-kigeZwartn
weggevoerd en in de Spaansche voikplantingen als slaven verkocht. De eerste reis
geschiedde in 1562. IIet zedelijk gevoel
was in dien tijd zoo verstompt, dat zelfs
de koningin hem veroorloofde den helm
van zijn wapen te versieren met de beeld
aan een touw ge--tenisva Mor
bonden , en zulks ter belooning eener daad,
welke veeleer het schavot had verdiend.

(Penny Cyelopaedia ; Dictionary of Biography).
UAZLITT , (wILLIAtii) , een Engelsch
letterkundige , werd den 10 April 1778
te Maidstone , in het graafschap Kent ,
geboren , en op de school te Hackney bij
Londen opgevoed. Hij verried vroegtijdig
grooten lust voor de teekenkunst , en besloot schilder te wonden. In 1802 bezocht
bij Parijs , met oogmerk om de schilde
Louvre te bestuderen. Schoon-rijënbet
hij in liet portretschilderen uitmuntte ,
was hij echter zoo weinig over zich zelven voldaan , dat hij liet penseel met de
pen verwisselde. Ilij was een vruchtbaar
schrijver , en zijn stijl schitterend en sier
Onder zijne werken behooren The-lijk.
Round Table , bevattende verscheidene zij
tijdschriften verstrooide opstellen-neri
over do staatkunde , het theater en de
beeldende kunsten , alsmede The life of
NAPOLEON , door SPOLSCIIIL in 't Hoogduitsch
overgezet. Hij stierf den 18 September
1830 te Londen aan de Cholera. Na
rJAZLITT's dood heeft zijn zoon zijne letterkundige nalatenschap (Literary Remains)
in twee doelen in 't licht gegeven, voor
een kort leveusberigt , waaruit-zienva
liet bovenstaande is ontleend
IIEAtiNE, (SAJTUEL) , een Eng,el:•clh
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zeereiziger , werd in 1742 te Lenden geboren. Na korten tijd jong officier op een oor
geweest te zijn , trad hij in dienst-logschip
der Iludson's Baai Compagnie. Van 1769 tot
17 ï 2 , werd hij door deze Compagnie uit
om de Noordwestkust van Amerika-gezond
op te nemen. Ilij was de eerste Europeër
Wien het gelukte de Noordpool -Zee te bereiken. Hij stierf in 1792 , doch het belangrijk verhaal zijner reis zag eerst in 1795
't licht. (Dictionary of Biography).
HEBEII , (REGINALD) , bisschop van
Calcutta , de zoon eens geestelijken , werd
den 21 April 1783 te Malpas ', in Shropshire , geboren. Hij bezocht de hoogeschool
van Oxford , waar bij zich door zijne
dichterlijke en andere talenten onderscheid
behaalde hij den prijs voor-de.In1803
een Engelsch dichtstuk , Palestine , hetwelk , als Oratorium gecomponeerd , in
Engeland menigmaal bij feestelijke gele
wordt uitgevoerd. HEI:Er, deed-genhd
eene reis door Duitschland , Zweden ,
Rusland en de Krim, was eenige jaren
prediker te Ilodnet, in Shropshire , en
werd in 1823 tot bisschop van Calcutta
verheven. Door zijne schrandere echtgenoote aangemoedigd om aan deze roep stem , als een' wenk des hemels , te gehoor
verliet hij in de maand Junij-zamen,
1823 Engeland , beoefende onder weg do
Perzische en Indostansche talen , en kwam
in October behouden te Calcutta aan.
Reeds in Junij des volgenden jaars , bezocht hij zelfs de opperste provinciën van
Indostan. In 1825 ging hij naar Bombay
en Ceylon , en in 1826 naar Tandschoro
in het presidentschap van Madras. Van
hier reisde hij naar Trinchinopally , waar
hij den 3 April 1826 predikte. Uit do
kerk terug gekeerd , nam hij , zeer ver
een koud bad , waarin men hem-hit,
dood vond. Bij Hindo's , Mahomedanen
en Christenen , overal verscheen hij als
een bode des vredes. Hij trachtte het
Christendom vooral door het onderwijs der
jeugd uit te breiden. Na zijnen dood
werden uit vrijwillige giften gedenkteekenen te zijner eere te Madras en Calcutta
opgerigt. In de kerk te Hodnet vindt men
insgelijks een gedenkteeken voor dezen
vromen bisschop. Zijne Apostolische reizen
in Oost-Indië zijn beschreven in een werk
getiteld : Narrative of a Journey through

the upper provinces of India from Calcutta
to Bombay , hetwelk ook in het Hoog
Zijne weduwe -du,itschovergba.
gaf in 1830 eene levensbeschrijving van neaEn uit , welke alla
opmerking verdient.

AMALIE SHIPLEY ,

(KI,olia, IEBER's

vlier Indic) .

Leben and Nachrichlc7;,
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HEEiI , (JOHAN DAVIDSZ. DE) , de

grootste Nederlandsche schilder van vruchten en stilleven , werd in het jaar 1600
te Utrecht geboren. Hij leerde de kunst
bij zijnen vader DAVID DAVIDSZ. DE HEEM,
die ook uitmuntte in het schilderen van
allerhande soort van oog- en smaakstreelende vruchten. JOHAN bootste tevens gouden en zilveren schotels , schalen en andere voorwerpen zoo natuurlijk na , alsof
het wezenlijk goud en zilver ware:
Wanneer ee xaaI vol vuurs, op 't onbezield paneel,
't Nieuwsgierig oog verschalkt door streken van 't penseel,
Verwondert zich natuur,die voor den gloed der verven,
Haar ooft, hoe glansrijk, ziet verbleeken en besterven.
't Is ijdel dat men van den vrekken MIDAS rept;
Hier heeft de kunst de verw in klinkklaar goud her(schept.

Tegen het einde zijns levens trok DE
van Utrecht naar Antwerpen , alwaar
hij in den jare 1674 overleed. Opmerkelijk is het dat hij op hoogen ouderdom
kunststukken leverde , die alle vroegere
in waarde te boven streefden. Zijne penseelwerken stellen meest prachtige vazen
met vruchten , ornamenten , uurwerken
en dergelijke schitterende zaken voor ; de
achtergrond sluit gewoonlijk met eerie
rijke groene draperie. Ook plagt hij heer
vruchten en bloemen-lijkegurandv
voor te stellen als omgeving van altaarkassen , madonna's , enz. Zijn koloriet en
licht en bruin laten niets te wenschen
over. De kunstschilder JOHAN VAN DER MEER
betaalde hem voor een groot tafereel, voor
een' krans van allerhande fruit-stelnd
en bloemen , 2000 gulden , eerie groote
som in die dagen ! Zijne harmonische stille
levens behooren tot de sieraden der beste
kunstgalerijën.
(l10UBRAKEN , Levens der Nederlandsche
DEEM

kunstschilders).
, een
beroemd Nederlandsch zeeheld, in het
midden der zestiende eeuw uit een aan
geslacht te Amsterdam geboren,-zienljk
onderscheidde zich vroegtijdig in de zeedienst , en maakte zich in 1596 en vol
jaren beroemd door zijne herhaal --gend
de, doch vergeefsche pogingen ter ontdekking van eenen noordoostelijken doortogt
naar China en de Oost- Indiën , alsmede door
zijne overwintering op Nova Zembla, zoo
voortreffelijk door onzen volksdichter TOLLENS bezongen. In 1601 streed hij met
geluk tegen de Portugeezen in de Indische
Zee , veroverende eene kraak ter waarde
van drie milloenen. In 1607 stevende hij
als viceadmiraal met eene vloot naar de
3Iiddellandsche Zee , en streed den 25
April voor Gibraltar tegen Gene veel ster
vloot onder »'AVILA , welke-kerSpansch
HEEMSKERK, (JACOB VAN)

geheel werd verslagen. HEEMSKERK boette
dit heldenfeit met zijn leven. Zijne gedachtenis wordt door onderscheidene schil
gedenkpenningen en eene graf--derstukn,
stede in de Oude Kerk te Amsterdam
vereeuwigd. Onze dichter en historieschrijver PIETER CORNELISZOON HOOST vereerde hem
met het volgende kernachtige grafschrift:
Hsxinsxzns, die dwars door 't ijs en ijzer darde streven,
Liet de eer aan 't land , bier 't lijf, voor Gibraltar
('t leven.

Beschr. van Amsterdam).
een
vermaard Hollandsch schilder , in 1498 in
het dorp Heemskerk bij Haarlem geboren,
was de zoon eens metselaars VAN VEEN,
die hem aanvankelijk bij eenen Haarlemschen schilder in de leer hebbende gedaan,
hem spoedig weder naar huis deed keeren , ten einde een' metselaar van hem te
maken. Met weerzin naar de ouderlijke
woning terug gekomen , nam bij de eerste
gelegenheid de beste te baat, om haar
weder te verlaten. Hij begaf zich naar
Delft bij JAN LUCAS , die als schilder eenigen naam had. Toen hij echter zag , dat
zijn meester niets voor hem deed , ging
hij bij VAN SCHOREL, een' beroemd kunstenaar , die uit Rome en Venetié vele studiën had medegebragt. Omrent dezen tijd
schilderde hij den heiligen LUCAS de maagd
MARIA en het kindeken JEZUS afmalende ,
en schonk dit tafereel , hetwelk luide werd
geprezen , aan het schildersgild te Haarlem. Ten einde het fraaije der oudheid af
te zien , en zich verder in de kunst te
oefenen , vertoefde hij drie jaren in Italië,
en zette zich vervolgens te Haarlem neder,
waar hij grootera opgang maakte. Eenige
zijner werken zijn bij de overgave der
stad aan. de Spanjaarden verloren gegaan.
Men vindt nog tegenwoordig een altaar
HEEMSKERK in Stokholm. -Hij stierf-stukvan
in den jare 157 11 , in den ouderdom van
zes en zeventig jaren , en liet een aan
vermogen na. Bij uitersten wil-zienljk
had hij eene bepaalde som afgezonderd ,
om jaarlijks eene jonge dochter van Heemskerk uit te huwelijken , onder voorwaarde
dat bruid en bruidegom en al de gasten
op en om zijne blaauw arduinsteenen
grafzerk zouden komen dansen.
(DE PILES, liet leven der vermaardste schilders; SOETEBOOM, ZaanlandscheArcadia).
HEE11SKERK , (JOHAN VAN) , maakte
zich bij uitnemendheid bekend als minne
Hij zag 't eerste levenslicht te-dichter.
Amsterdam , in het jaar '1597 , en was
een neef van den doorluchtigen admiraal
JACOB VAN HEEMSKERK. Na te Leyden in de
regtsg eleerdheid gestudeerd te hebben
liezoclit hij , gedurende vier jaren , dc
(WAGENAAR,

HEEMSKERK , (MARTEN YANG ,

IIEEM STRA.
voornaamste landen van Europa , en werd

te Bourges tot doctor in de regten bevorderd. In liet vaderland terug gekeerd,
vestigde hij zich als advocaat in 's Gra•
eenhage , waar hij grooten opgang maakte.
In 1628 tot advocaat der Oostindische
Compagnie aangesteld, vertrok hij met drie
bewindhebbers naar Engeland , om do hatelij ke geschillen over de executie van
Amboina en andere bezwaren te vereffenen. Schoon hij , na zes jaren, onverrigter
zake terug keerde , was men echter zoo
tevreden over zijne bemoeijingen , dat
men hem een geschenk van 6000 Gulden
vereerde. Later zich in Amsterdam gevestigd hebbende , bekleedde hij aldaar, met
grooten lof, onderscheidene ambten. Tot
lid van den IIoogen Raad benoemd , leidde
hij een gerust en stil leven , tot dat eene
koorts hem op liet onverwachtst aan zijne
bloedverwanten en vrienden , aan de letterkunde en het vaderland ontrukte. Als
dichter en prozaschrijver heeft IIEEMSKEIIK
groote verdiensten. Zijn allerliefste dicht bundel , onder den naam van Ninnekunst,
Minnebaet , Minnedichten en Mengeldichten
in 't licht verschenen , bevat een getrouw
tafereel der Amsterdamsclle zeden vóór
twee eeuwen. Schoon hij oVIDIUS heeft
nagevolgd , verraadt bijkans niets den Latijnschen oorsprong. Zijn Batavisch Ar
in dichterlijke proza en met fraaije-cadi,
dichtstukken doorweven , is eene zonder
mengeling van ernst en boert , waarin-linge
op de vernuftigste wijze over oudheid ,
geschiedenis, regtsgeleerdheid en galanterie wordt gehandeld. Ook heeft IEEMSKERK
veel toegehragt tot de verzachting der
lijfstraffelijke regtspleging , ten aanzien der
pijnbank, de verbeurdverklaring en de straf
der zoogenoemde toovenaars. Het proza
van HEEMSKER( is niet minder beeldrijk dan
de gedichten van Vader CATS. Zijn stijl is
gemakkelijk , vloeijend . en afwisselend.
(SCIIELTEMA , Mengelwerk , I D. 3e Stuk
VAN KAMPEN , Beknopte Gesch. der
Ned. letteren en wetenschappen , I D.
bl. 205--207).
HEEMSTRA , (VAN) , een der oudste

Vriesche geslachten , welks aloude luister
met dien van Vriesland steeds toe- en
afnam , heeft eene reeks van helden en
staatslieden opgeleverd , van welke wij hier
slechts eenige weinigen kunnen vermelden.
HEEMSTRA , (FEIJF, I) , die als stamvader
van dit aanzienlijk geslacht wordt beschouwd , stond , in het laatst der veertiende eeuw , in de rampzalige twisten
tusschen de Schieringers en Vetkoopers
aan liet hoofd der laatstgenoemde partij.
hij had its Oostdongcradecl , waar zijne
sties was gelegen , uitgestrekte goederen.

sl

Als voorstander en vriend van hertog ALBRECIIT VAN BEIJEREN , graaf van Ilolland ,
werd hij door dezen vorst , in 1396 , tot
ridder geslagen , en benoemd tot baljuw ,
om Dokkum en omstreken in naam des
hertogs te bestieren. Deze betrekking heeft
FEIJE VAN IIEEMSTRA , in do geschiedenis
van Vriesland , den naam van FEIJE VAN
DOKKUM doen bekomen. In 1397 werd zijn
huis te Dokkum door de zegepralende
Schieringers verwoest. Hertog ALBRECIT deed
nu zijn' eigen zoon , WILLEM VAN OSTERVANT ,
met een leger naar Vriesland stevenen ,
hetwelk voor deze overmagt bezweek. Den
10 Augustus 1398 werd hertog ALBBECUT
door FEIJE VAN IIEEMSTRA en andere edelen te
Stavoren als landsheer gehuldigd. Intusschen was hiermede Vriesland nog niet
geheel tot rust gekomen ; in 1400 zag
FEYE zich genoodzaakt , met vijftig andere
voorname personen , zijn vaderland te verlaten , en Bene schuilplaats te zoeken bij
den hertog , die hem , gedurende zijne
ballingschap , eene jaarlijksche toelage van
twee honderd gulden toestond. Men weet
weinig van den vorderen loop zijns levens;
alleen meldt ons de geschiedenis , dat in
het verdrag van den 1 Augustus 1411
tusschen de Hollanders en Vriezen , uit
bepaald was , dat FEIJE onver--drukelij
hinderd naar zijne goederen zou mogen
terug koeren , en ze gebruiken op gelijke
wijze als zijne voorouders die gebruikt
hadden . Zijne vier zonen , ABBE HEEMSTRA,
FEIJE II IIEEMSTRA , TAECKE IIEEMSTIIA en POPPE
HEEMSTIIA, waren insgelijks partijhoofden
der Vetkoopers , en den Hollanders ijverig
toegedaan. Alle nog in leven zijnde fEEMsTr.A's stammen af van POPPE's dochter, ANSE,K
IIEEMSTRA , die haar regtsgebied overdroeg
aar. SIPPE SIJDSES TJAARDA , toen zij dezen
edelman huwde , en welke naamsveranderingen reeds vóór de komst der vorsten in
Vriesland in gebruik waren. De meeste
edelen hadden toen hun eigen regtsgebied
en rigteden te hals en te zwaard. Wanneer
het nu gebeurde , dat of door trouw , of
op eene andere wijze hunne woonplaatsen
in eens anderen regtgebied overgingen ,
veranderden zij ook hunnen naam en hunne
wapens , gelijk het hier heeft plaats gehad
toen TJAAIiDA met deze rijke Vriesche erfdochter in den echt trad.
IIEEMSTRA Jonker FEIJE VII , (zoon van
FEIJE VI VAN HEEMSTRA) gehuwd aan MARIA
VAN BANKIER , afstammende van PETER Baron VAN BANNIER , viceadmiraal van Zweden , studeerde in do regten te Franeke, , en werd aldaar tot doctor in de
regten bevorderd. Vervolgens trad hij in
dienst van den staat , en bekwam weldra
dell rang van kapitein onder de jagers van

Ti

HLLMSTRA.

scUIMMELGRUIS. Als cone bijzonderheid vindt
men in liet archief van Koeverden aangetcekend , dat FEIJE VII VAN IIEEMSTItA , in

1635 aldaar begraven wordende , door het
geweldig trommelen van een' tamboer der
Graauwe Huzaren , onder den ritmeester
ASSENEDE , uit zijnen schijndood ontwaakte.
IIij stierf den 4 Januarij 1636 , en werd
in de familie-kelder te Oenkerk bijgezet.
FEIJE VIII , zoon des vorigen , slechts
zes jaren oud toen zijn vader overleed,
koos insgelijks de militaire loopbaan , en
werd , -na menig blijk van onverschrokkene
dapperheid gegeven te hebben , op aanbeveling van prins IIENDRIK CASIMIR 11 , tot k0-

lonel bevorderd , en in 1677 van vege de
Staten-Generaal der Vereenigde I ederlanden tot kommandant der stad Embden
aangesteld , waar hij tot 1682 in deze betrek
bleef. Als ijverig beoefenaar der Vader -king
inzonderheid der Vriesche ge--landsche
schiedenis , was hij de eerste vermeerderaar
van het Geslachtboek des Vriesenen adels, van
hetwelk TE WATER in zijn Verbond der Edelen
gewag maakt. Hij was in September 1658
gehuwd , te Bolsward , met de schoone ,
verstandige , deugdzame TJETSKE SCHELTES
LAUTA VAN AYSMA , die hem zeven kinderen
schonk. Hij overleed den 7 Maart 1690.

VAN SCHELTINGA , werd in 1694 op DotingaState te Donrjp geboren. Reeds vroegtijdig verried hij geneigdheid voor den krijgsmansstand , waartoe liet verblijf van den
jeugdigen prins JOHAN WILLEM FRISO , die

ook Dotinga-State bewoonde , waarschijnlijk
veel heeft bijgedragen. In lateren leeftijd
herinnerde FEIJE zich met het grootste genoegen , hoe hij als kind , gezeten op de
knie van . dien heldhaftigen prins , dezen
dikwijls van veldslagen en uitstekende daden
hoorde vertellen , en later den veldslag
van Ekeren (27 Junij 1"103) beschrijven ,
welken de prins , onder geleide van zijnen
w akkeren

leidsman (SCHELTE VAN HEEMSTRA)
had bijgewoond . FEIJE trad als vrijwilliger
in dienst bij de Vriesche garde , en gedroeg
zich , gedurende de laatste jaren van den
Spaanschen successie- oorlog , bij elke ontmoeting , als een man van moed en beleid. Ook tijdens den oorlog niet LODEWIJK
XV , die . de Oostenrjksche Nederlanden

zocht te overweldigen , onderscheidde hij
zich als kolonel van het regement OranjeVriesland , boven velen. In den veldslag
van Fontenoy bekwam bij Bene wond in
den schouder door een' musketkogel, welke
hem onder den strot werd uitgesneden.
Zoodra hij van deze zware wond was herGEORG SIGISMUND I VAN UEEMSTRA , zoon steld , voegde hij zich weder bij het leger,
des vorigen , een dapper krijgsman , over- waar hij nieuwe lauweren , maar ook
leed den 11 September 1709, in den nieuwe wonden bekwam. In den slag van
ouderdom van één en veertig jaren aan Rocroy werd hij andermaal door een'
drie wonden in den buik , de borst en aan musketkogel in den buik getroffen , en
het hoofd , die hij in den slag van MIal- zag zich genoodzaakt het slagveld te ver
na vooraf tot luitenant -generaal der-laten,
plaquet had bekomen.
Jonker SCIIELTE I VAN DEEMSTRA , broeder infanterie op hetzelve te zijn bevorderd. Op
des vorigen , geboren op Pinksterdag 1665 , den 7 September 1748 eindigde hij , op
en overleden op Ileemsira-State den 15 Ja- Heemsira-State, zijne roemvolle loopbaan ;
nuarij 1 733, gordde aanvankelijk het zwaard hij stierf kinderloos , en - werd den 18
aan , doch was vervolgens , gedurende September in den familie-grafkelder to
Bene reeks van jaren , een der achtbaarste Oenkerk met veel luister ter aarde beregenten van Vriesland. Toen W ILLEM III steld. (1). Wij zouden hier nog een aantal
den 19 Maart 1702 te Kensington kinder(1) Niet onbelangrijk voor de kennis der voorva
loos was overleden , droeg prinses BENzeden en gebruiken achten wij de beschrij--derlijk
EIETTA AMALIA VAN ANHOLT , weduwe van
ving dezer lijkplegtigheid , welke wij hier kortelijk
prins HENDRIK CASIMIR II ,

hem het toevoorzigt
op over de opvoeding baars oenigen zoons,

mededeelen. be optogt was als volgt: 1°. 1)e Eateur
van Tietjerksteradeel. 2°. He koetsier , in diepen
rouw met mantel en tangen hangenden sluijer, die
vijftienjarigen
prins
JOHAN
WILLEM
FRISO.
den
het wapen droeg ; en naast hem de hovenier zonder
sluijer. 3°. Officieren van liet
Den jeugdigen prins aan jonker SCHELTE mantel , maar langen tíoogheid.
4°. liet lijk. 5°. Do
lijfregement van Zijne
voorstellende zeide zij : c Zie daar , mijn- jager met langen slepenzden mantel en sluijer. 6°. De
heer VAN HEEMSTRA, mijnen zoon ! Leer naaste vrienden, voorafgegaan door predikanten0met
sluijer en een' mantel langer dan gewoonlijk. 7 . Do
hem slechts in alles u gelijken , en hij vrouwen
der vrienden en voorts de vrouwen die
zal een sieraad van ons geslacht worden ; bijeen gekomen waren aan het huis van den guarklokken werden geluid van elf tot een
denier.
-De
•^ geene loffelijke hoedanigheden zullen hem
De v rienden in het sterfhuis begaven zich om
dan ontbreken ! » De uitkomst heeft deze ure.
elf ure uit de dagkamer naar de eetzaal , alwaar do
gunstige gedachte der prinses bevestigd ; vrouwen reeds zaten niet overhangende kappen. Do
begon tegen half twaalf, en ging twee
men kent uit de geschiedenis het uitstekend likstaatsie
en een half maal om het kerkhof, en terug een en
karakter en liet droevig uiteinde van den een half maal rondom hetzelve. In huis gekomen,
zijn wtl gegaan in de dagkamer , en onze mantels
heldhaftigen prins.
enz. afgelegd hebbende (om een ure) in de eetzaal
FEIJE VAN IIEEMSTRA , zoon des voriger , ( waar ccu propere maaltijd voor 29 personen was
C.IT
eclitgcnoote
IiAI,IN A aai; gcregt van koude spis , alles tegelijk op tafel,
bij diens tweede

IIEEI EN--IIEGEL.
merkwaardige personen uit htt geslacht
der UEEMSTRA'S kunnen aanstippen , onder
welke er thans nog het vaderland tot sieraad verstrekken, doch moeten ons vergenoegen dienaangaande naar de onderstaande
bronnen te verwijzen.
(BosseiiA , heldendaden te land , II , 323
en 632 ; WIAIIDA, Oost-Friesche Geschiedenis , VI , 160 ; SCHELTEMA , Staatkundig Nederland; Leven van JOUAN WILLEN
FRISO ; FOKKE SJOERDS; WINSEMIUS ; SCIIOTANUS ; KONIJNENBUP.G ; VAN KAMPEN ,

en

andere geschiedschrijvers).
IIEEREN, (ARNOLD HERMAN LIIDwIG) , een der beroemdste Duitsche ge-

schiedschrijvers , werd den 25 October
1760 geboren te Arbergen bij Breinen,
waar zijn vader toenmaals als predikant
stond. hij ontving Bene geleerde opvoeding op de Bremer Dom-school en de
universiteit te Gottingen. Daar hij geenen
smaak vond in de beoefening der godgeleerdheid , waaraan hij zich zou toewijden ,
leide hij zich inzonderheid toe op de letterkunde en geschiedenis. Als privaat -onderwijzer maakte hij zich door de uitgave
van cenige oude klassieke werken bekend.
-

In de groote keuken , waar de boden , knechts van
do hecreu en eigen domestiken waren , was ten
1 este : een groote schapen-voorbout , een bofert ,
\vestf'aalsche hang , ene. , wittebrood , boter , kaas ,
jenever , brandewijn , en ieder eene flesch wijn
rolde of witte naar verkiezing. In de oude keuken
bevonden zich de boeren, die het lijk hadden gedragen, alsmede do Exteur en drie assistenten , die
onthaald werden op drie zware Vriesche hammen ,
twee groote jarige achterbouten schapenvlcesch ,
twee bof erts , pruimen, appels , enz. , jenever, brandewilu , tabak , pijpen , wittebrood zoo van weggen
als kruiskebollen , grove weitebollen , acht bollen
boters , twee zoetemelksche kazen , eene halve ton
zoet bier , alsmede een anker witten wijn. Bij den
guardenier waren de buren, mannen en vrouwen ,
te zamen 60 a 615 personen. Be mannen luidden dw
keukenklokken van het slot en zetteden zich vervolgens met hunne vrouwen aan den maaltijd, bestaande
uit : drie zware hammen , twee bofferts , twee groote
schapen-achterbouten, witte- en roggebrood , twaalf
hollen boters , twee zoetenielksche kazen , tabak en
pijpen, jenever, brandewijn , twee halve tonnen tien guldens zoet bier. Het overblijvende eten werd
verdeeld tusselien do arbeiders , wiedsters en de ar
Oenkerk.
-menva
In de lijkkamer was behangen de geheele sehoorsteen , twee kabinetten , liet ledekant , twee por
vloer met zwart belegd. Zoo lang; het-tren,d
lijk over aarde was , stond liet wapen des overledenen op den grond aan het voeteneinde der kist.
Toen in den jare 1823 eenige veranderingen aait den
familie-kelder te Oenherk plaats hadden en de lijkkist van Jonker ccIJB vs s 1Er,meae werd erschoven , hoorde men er iets in rollen. Men opende de
kist , en vond dei kogel , welke horn in den veldslag bij Rocroy had getroilbu, en dien inca bij de
kunstbewerking niet had kunnen bekomen. Deze
kogel wordt flog op .Fleenzstra-State bewaard, zijnde
in liet bezit van Mevr. do Douarièro VAN uscasrRa
geboren vvv sixni.
liet klokje , dat Fsiis ten allen tijde, zelfs in het
leger, mede nam, en waaraan hij bijzonder was gehecht, zou afkomstig zijn van keizer KAREL V, en
is van eenc bijzondere eottstruetie. lietrel -,e is thans
liet eigeildoin van den heer i;. in. Baren von
I I i.ly,li S'r R A .

0

Na eene letterkundige reis door Nederland
Frankrijk en Italië volbragt to hebben ,
werd hij in 1787 buitengewoon en in
1794 gewoon hoogleeraar in de wijsbegeerte aan de hoogeschool te Gottingen.
In 1801 bekwam lij het hooglceraarannbt
in de geschiedenis , later den titel van
hofraad en vervolgens dien van raad van
justitie. Ilij overleed den 7 Maart 1842.
Zijne Ideen über Folitik, den Verkehr and
den Handel , in onderscheidene talen overgebragt , verzekeren hem eenevoorname
plaats onder de geschiedschrijvers. Zijne
Geschichte der Staaten des dlterthums ,
alsmede zijne Geschichte des europ. Staatens ystems and seiner Golonien , vloeijen
over van nieuwe inzigten en scherpzinnige
ontwikkelingen. Met zijne Untersuchungen
über die Kreuzzüge , behaalde hij den prijs
bij het Fransche Instituut. Ook zijne kleine
historische geschriften worden als hoogst belangrijk erkend. (Conversations-Lexicon).
HEGEL , (GEORG WILHELM FRIEDitiCH) , een der invloedrijkste wijsgeerets

van (len nieuweren tijd , werd den 27
Augustus 1 i 70 te Stuttgart geboren. Ilij
bezocht het gymnasium zijner geboortestad,
en vertrok , op den ouderdom van achttien jaren , naar de hoogeschool van Tubingen , waar hij in de godgeleerdheid en
de wijsbegeerte studeerde , en zich reeds
als zelfdenker begon te kenmerken. Nadat hij zijne academische studiën had vol
hij eeoc plaats aan als huis -bragt,lIm
welke hoedanigheid hij eenige-lera,in
jaren eerst in Bern en daarna in Frankfort aan den Main leefde. Toen zijn va
j 800 stierf, stelde een klein-derin
ouderlijk erfdeel hem in staat , om zich
geheel aan de beoefening der wijsbegeerte
toe te wijden. Ilij vestigde zich te Jena ,
trad aldaar op als docent in de pitilosoPPhie , en gaf onderscheidene werken in 't
licht , (lie zijnen naam beroemd maakten.
Ilij werd in '1806 buitengewoon professor
in de philosophic te Jena. Onder het donderen van het geschut bij Jena voltooide
hij zijne Phccnoirvetlologie cues Gcistes ; echter ging hij nog in hetzelfde jaar , toen
alle betrekkingen aldaar gewelddadig werden verstoord , naar Bainberg. IIier
stond hij eenigen tijd aan liet hoofd van
een staatkundig dagblad , tot dat hij in
den hei fst van 1808 tot rector van liet
gymnasium te Neurenberg en tot professor
der philosophische voor bereidings -wetenschappen werd benoemd. In '1816 als
professor in de l-Phil0sopiiie naar Heidelberg
beroepen , ' schreef hij aldaar zijne l;ncyl1opdie der philosophischen WissenschaJten.
In 1818 werd iiij beroepen , oaa te Berlijn de
plaats an FiUril'. te vers uille 1. Hier maakte
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KEGEL grooten opgang ; het aantal zijner
toehoorderen vermeerde dagelijks ; mannen
uit allen stand bezochten zijne voorlezingen. De wijsgeerige stellingen Van UECEL
wonnen al meer en meer veld , toen hij
den 14 November 1831 door de cholera
uit zijnen moeijelijken werkkring werd
weggerukt. Kort na zijnen dood vereenigden zich onderscheidene zijner leerlingen
tot eene volledige uitgave zijner werken,
welke uit achttien boekdeelen bestaat. «In
« zijnen persoonlijken omgang en in gezel« lige kringen liet HEGEL de wetenschap te
« huis ; hij hield er niet van met haar
a overal te schitteren ; zij bleef in zijne
a voorlezingen en op zijne studeerkamer.
a wie hem , met kleine menschelijke be« langen onledig , vrolijk en schertsend in
« den gezelligen kring zag , zou uit de
« eenvoudigheid van zijn gedrag naauwea lijks hebben kunnen vermoeden, dat
« deze man in de gedachten -wereld zoo
« veel verrigt en tot stand had gebragt. »
Volgens zijn verlangen heeft men hem
naast zijnen grooten voorganger FICUTE ter
aarde besteld.
K. ROSENKRANZ , IIEGEL'S Leben ; A. OTT,
IIEGEL et la philosophie allemande).
HEGESIAS , een beroemd Grieksch
wijsgeer , die in de vierde eeuw vóór
CURISTVS bloeide , werd waarschijnlijk te
Cyrene geboren. Hij was een tijdgenoot
van PLATO en leerling van ARISTIPPUS. HEGESIAS leerde , dat het beter was te sterven
dan te leven , en schilderde de ellende
des menschelijken levens met zulke levendige kleuren af, dat verscheidene zijner leerlingen zich van het leven beroofden. Geen
wonder derhalve , dat PTOLOMEUS , koning
van Egypte hem verbood , meer als leeraar op te treden. Het blijkt echter niet
dat IIEGESIAS zijne stelling op zich zelven
heeft toegepast.
(ROLLIN , Histoire ancienne).
HEIDEN , (JAN VAN DER) , de uitvin
slangbrandspuiten , werd in 1637-der
te Gorinchem geboren. Grooten lust voor
de teeken- en schilderkunst gevoelende ,
begaf hij zich naar Amsterdam , om zich
daarin te oefenen en te bekwamen. Dit
gelukte hem volkomen. Zijn penseelwerk
is hoogst uitvoerig. Bij voorkeur schilderde
bij oude en nieuwe gebouwen , of dorpsbuurten met boomgaarden en wandeldreven. Alles wat bij deed was volgens de
natuur. Van de buizen , kerken of kas
schilderde hij zelfs ieder steentje ,-teln
zoowel van de gebouwen op den voorgrond
als in het verschiet ; van nabij ziet men
duidelijk de kalk tusschen de voegen ,
terwijl zulks op eenigen afstand niet de
minste hardheid veroorzaakt. Daarenboven

nam hij ook dc vermindering der steepen
in acht naar mate van de verkleining der
gebouwen , hebbende hieromtrent een' bij
kunstgreep uitgevonden , wijl-zonder
het onmogelijk schijnt dat zulks op de
gewone wijze kan geschieden. Zijne schil derstukken worden dan ook op de verkoopingen tegen zeer hooge prijzen verkocht.
Nog heeft men van dezen vermaarden
schilder verscheidene stille levens ; op
een dezer stukken ziet men onder anderen
Benen opengeslagen bijbel ter grootte van
den calm eener hand , waarvan het schrift
duidelijk kan gelezen worden. Niet minder eer dan met het penseel , behaalde
hij met zijne uitvinding der slangbrandspuiten. Ziende dat lederen emmers
brandladders , brandhaken en brandspuiten
voorzien van eene lange kromme -koperen
pijp onvoldoende waren , om in eene digtgebouwde stad de vlammen van in brand
staande huizen meester te worden , verzon
hij om aan de brandspuit lederen pijpen
te hechten , die , door middel van schroeven verlengd , door huizen , stegen en
sloppen geleid konden worden. De regering weldra van het nut zijner uitvinding
overtuigd , stelde VAN DER HEIDEN aan tot
algemeenen brandmeester , en verleende
hem octrooi , om in Amsterdam alleen
brandspuiten te mogen maken en verkoopen. Hij hield zijne werkplaats in de
Koestraat , bij de Nieuwe Markt , boven
welker deur eene zinnebeeldige vertooning
ons nog aan zijne onschatbare uitvinding
doet denken. Ook vond hij eene betere
verlichting der straten uit ; de oude lantaarnen met kaarsen werden vervangen
door vierkante lamp-lantaarnen met ver
openingen nederwaarts uitko--scheidnp
komende , om , zonder togt te veroorzaken,
den rook der brandende pit aan alle zij
uit te laten. Deze bekwame schilder-den
en verdienstelijke werktuigkundige overleed te Amsterdam den 28 September
1712 , in den ouderdom van vijf en zeventig jaren. Zijn naam zal bij den kun
-stenardmchvienstd
zegening blijven.
(VAN DER HEIDEN , Beschrijving der slangbrandspuiten ; IIOUCRAKEN , Levens der

Nederlandsche kunstschilders).
HEIN , (PIETER PIETERSZOON) , een

der dapperste Nederlandsche zeehelden ,
gewoonlijk PIET HEIN genoemd , werd in
1578 te Del Pishaven geboren. Zijn vader,
een matroos , door de Spanjaarden gevangen genomen , moest vier jaren ach
als galeislaaf dienst doen. Deze-tern
had zijnen zoon bij zich , die , met breijen eenig geld verdienende , hunne ellende aldus eenigzins verzachtte. Dit

IIEINECKEN.
harde lot schrikte den jeugdigen PIET InEIN
niet af , om ook zeeman te worden. Wel
onderscheidde hij zich door zijnen on--dra
gemeenen moed , enn werd de schrik des
vijan.ls. Zelfs bediende men zich in Nederland van zijnen naam , om stoute kinderen tot rust te brengen , door te zeggen
dat I=IEINTJE PIK ben zou halen. In Mei
162 werd de toenmalige hoofdstad van
Brazilië , Si. Salvador aan de Allerheiligen
Baai door den admiraal VVILLEKENS en PIET
IIEIN als viceadmiraal overrompeld ; doch
in het volgende jaar ging St. Salvador
weder verloren. Op eenen tweeden togt
naar Brazilië met eene vloot bestaande uit
drie en twintig groote schepen en drie
jag ten, werden de Portugeezen andermaal
geheel verslagen. Zij verloren dertien
schepen , waarvan PIET REIN er twaalf ver
buit was aanzienlijk. Nu-brande.D
werd de geheele Brazilische kust tot de zilverrivier geblokkeerd, eene menigte schepen
genomen , en PIET HEIN door de Westind.
Maatschappij met eene gouden keten beschonken. Doch zijn gelukkigste wapenfeit
was het nemen der Spaansche zilvervloot ,
op den 9 September 1628. De Westindische Compagnie had hem in 1628 het
bevel toevertrouwd over eene vloot van
een en dertig schepen. Hiermede stevende
hij naar de Ilavanna. Kort daarna kondschap bekomen hebbende , dat de vijandelijke vloot op welke hij loerde in aan
zeilde hij haar te gemoet. De-togwas,
Spanjaarden vloden naar de baai van
llïatanza ; doch PIET HEIN hen onverwijld
aantastende , gaven zij zich bijkans zonder
slag of stoot op genade en ongenade over.
De buit was ontzaggel i j k , wordende met
de scheepsbehoeften in alles op ruim vijftien millioenen berekend. Toen men de
lijst der buitgemaakte goederen en kostbaarheden opmaakte , en een papegaai ,
die uit de vijandelijke vloot was gekomen ,
de klank van 't zilver hoorde , herhaalde
hij het lesje dat de Spaansche matrozen
hem geleerd hadden , uitroepende : Vic-

toria , victoria , o que buene va ! o que
buene va ! victoria ! victoria ! ( Victoria ,
victoria , o hoe wel gaat het ons ! o hoe
wel , hoe wel gaat het ons ! victoria ,
victoria). Er werd in het vaderland een
plegtige dankdag voor deze belangrijke
zege gehouden , en PIET HEIN tot den
rang van luitenant-admiraal van holland
bevorderd. Naauwelijks van zijnen roem
vaderland teruggekeerd ,-rijkentogb
en op eenen kruistoga tegen de Duinkerkers uitgezonden , geraakte hij den 20
Junij 1629 met hen in een scherp gevecht , doch betaalde de verovering van
drie schepen , niet zijn leven. Zijn lijk,
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naar liet vaderland gevoerd , werd met
groote statelijkheid in de Oude Kerk te
Delft ter aarde besteld , en aldaar Bene
prachtige graftombe te zijner gedachtenis
opgerigt. PIET HEIN was zeer godsdienstig ;
nimmer begon hij den strijd zonder zich
tot den dood voorbereid te hebben , en
bij de schitterendste overwinning bleef bij
nederig. Toen hij , na de verovering der
Spaansche zilvervloot met uitbundige lof
werd overladen , riep hij in do-tuinge
zelf bewustheid zijner waarde uit : « Zie
« hoe het volk nu raast , nu ik een' groo« ten schat te huis breng , waarvoor zoo wei« fig gedaan is : te voren toen ik , al strij« dend, veel grooter daad heb verrigt, heeft
« naauwelijks iemand aan mij gedacht. P
(DE LAAT , Verhaal van West-Indiën ,

Gedenkstuk van Neerlands heldendaden
ter zee ; VAN KAMPEN , Karakterkunde
der vaderlandsche geschiedenis).
HEINECKEN, (CHRISTIAN HEINRICH),

een kind , dat door vroegtijdige ontwikkeling groote verbazing wekte , den 6 Februarij 1721 te Lubek geboren , was de
zoon van derf schilder PAUL IIEINECKEN en
jonger broeder van KAEL HEINRICH IIEINECKEN,
insgelijks een kunstenaar en schrijver over
de fraaije kunsten. Op den ouderdom van
tien maanden sprak IEINECKEN elk woord ,
dat hem werd voorgezegd , duidelijk uit.
Toen hij twaalf maanden oud was , kende
hij al de geschiedkundige verbalen uit do
vijf boeken MOZES van buiten. In zijn
tweede jaar leerde hij het grootste gedeelte
der hijbelsche geschiedenis , zoo wel van
het Oude als liet Nieuwe Testament. In
zijn derde jaar beantwoordde hij de meeste
vragen , welke men hem over de alge
geschiedenis en aardrijksbeschrijving-men
deed , en in hetzelfde jaar leerde hij Latijn
en Fransch spreken. In zijn vierde jaar
hield hij zich bezig met liet beoefenen der
godgeleerdheid en kerkelijke geschiedenis ,
en was niet alleen in staat om te herha
wat hij had gelezen , naar tevens-len
over hetzelve te redekavelen , en zijn
eigen oordeel te vellen. De roep van dit
wonderkind verspreidde zich wijd en zijd,
en menigeen reisde opzettelijk naar Lubek , om hem te zien en te hooren. De
koning van Denemarken wenschende HEI
te zien , werd hij naar Koppenha--NECK
gen gevoerd , en aldaar in tegenwoordigheid van het hof ondervraagd , en voor
een wonder verklaard. Na zijne terugkomst,
leerde hij schrijven , doch zwak van gestel
zijnde , werd hij weldra ernstig ziek.
Schoon hij eenigermate herstelde , stortte
hij spoedig weder in , en overleed den 27
Junij 1725 , zonder de minste vrees bij
de aannadering des doods verraden te heb-
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ben. Zijn onderwijzer , CtlraSTIAN VON
SCI18NEICll , gaf Bene schets van zijn leven,
welke door tijdgenooten , die dit buiten
verschijnsel hebben gekend , als-gewon
geheel met de vaarheid overeenkomstig is
verklaard. MARTINI gaf in 1730 eene ver
licht , waarin hij de vroeg -handelig't
ontwikkeling der geestvermogens-tijdge
van dit kind zocht te verklaren.
(Ii1P,SCUING, Historisches-literarisches Handbitch , 3e Stuk , bl. 62-64 ; Deutsche Bibliothelr , 17e deel ; JócnE1I ,
Gelehrien Lexicon ; Allgemeine Eneyklopddie der Wissenscha ften and Kï n ste ; cnn. VON SCIIONEICII , nE1NECKENS
Leben , Thaten , Reisen and Tod).
IIEINSIUS , (DANIEL) , een man van
ongemeene geleerdheid , als taalkenner ,
oordeelkundige en Latijnsch dichter door
geheel Europa bekend , werd den 30 Mei
1580 te Gent geboren. Ten gevolge der
overgave zijrrer geboortestad aan de Spanjaarden , kwam hij reeds als kind in
de Vereenigde Nederlanden. Nadat hij te
Franeker en Leyden in de regtsgeleerdheid en oude letterkunde had gestudeerd,
verkreeg hij , drie en twintig jaren oud ,
aan de laatstgenoemde hoogesclhool , eenen
leerstoel in de Grieksche en Latijnsche
letteren , en later liet opzigt over de
openbare boekerij. HEINSIus werd voor een'
der geleerdste mannen van Europa gehouden , en wees de uitlokkendste aaQbiedingen van onderscheidene vorsten , om zich
in hunne staten te vestigen , gereedelijk
van de band. Zijne Latijnsche gedichten
zijn voortreffelijk ; als Nederduitsch dichter
verdiende hij meer gekend te worden.
Menigvuldig zijn de uitgaven van oude
klassieke schrijvers door hem in 't licht
gegeven , en die alle van zijne veelzijdige
kennis en zijnen smaak getuigen. Hoe geleerd ook , had hij nogtans tot zinspreuk:
Quantum est quod nescinzus ! ( Hoe veel is
er, dat wij niet weten !). De hervormer
der Hoogduitsche poëzy , MARTIN OPJTZ , die
zich oenigen tijd te Leyden ophield , had,
volgens de getuigenis van BORDEN (in diens

Lexicon Deuischer Dichter and Prosaisten)
voornamelijk aan de vriendschap van den
grooten DANIEL HEINSIUS zijne vorming als
zinrijk en verstandig dichter te danken.
IIEINSIUS stierf den 25 Februarij 1655 te
Leyden , in den ouderdom van vier en
zeventig jaren. OPITL heeft hem met een
gedicht vereerd , waaruit wij het begin
ontleenen :
Ihr Nymphen auf der Maas , ihr Meer-Ein'vohnerinnen,
hebt cure Háupter auf, erhóhet cure Sinner,
Iiis froh, du schoner Rein and du gelehrte Stadt,
Die €lungers,toth and Krieg z„gleicli ertragen hat
her gauze helicon ist bey dich eingezogen ,
.Nachdcm der holle Geist von Gent hither gedogen.

De Nederduitsche gedichten van HEINSIUS,
bevattende heldenzangen , zinnebeelden ,
minnezangen en elegiën werden door zijn en vriend SCRIVERIUS uitgegeven.
(DE vriEs , Geschiedenis der Nederlandsche dichtkunst; Vita Prof. Leidens ;
VAN KAMPEN , Lekn. Gesch. der Ned.
lest. en wetens.).
HEINSIUS, (NICOLAAS) , de zoon des
vorigen en zijn mededinger in alle takken
van geleerdhid , werd den 29 Julij 1620
te Leyden geboren , en ontving aldaar ,
onder het vaderlijk toezigt eene zorgvuldige letterkundige opvoeding. Hij deed
vervolgens eene reis door Engeland, Frankr ij k en Italië , zich beijverende , om de
gedrukte uitgaven van onderscheidene Latijnsche dichters met oude handschriften
te vergelijken. Na drie jaren afwezigheid,
zette hij zich te Leyden neder, doch werd
weldra door de Zweedsebe koningin CnRisTINA , die in zijne fraaije Latijnsche gedichten groot behagen vond, naar Stokholm
gelokt , waar hij aanvankelijk met eer en
gunst werd bejegend. De Algemeene Staten benoemden hem in 1654 tot hunnen
resident aan het hof van Stokholm. In
de maand Februarij 1655 zijnen vader
verloren hebbende , besloot hij naar het
vaderland terug te keereu. Even als nuio
DE GROOT liep hij groot gevaar op den
overtogt om te komen ; doch gelukkiger
dan deze , herstelde hij van eene zware
ziekte, die hem zes en dertig dagen in
Dantzig ophield. Zoodra hij te 's Gravenhage was terug gekomen, boden hem de
Staten eene zending aan naar Pruissen en
Denemarken; doch de slechte toestand
zijner gezondheid belette hem dit aanbod
aan te nemen. Hij vestigde zich in 1656
te Amsterdam, en werd aldaar benoemd
tot secretaris der stad , welk ambt hij
in 1658 nederleide , om geheel voor do
letteren te leven. In weerwil hiervan
werd hij in 1667 met acne buitengewone
zending naar Petersburg belast , van waar
hij in 1671 met eene zwakke gezondheid
terugkeerde. Eindelijk vond hij rust in
het stille landelijke Vianen , waar hij zich
met vernieuwden ijver met zijne letteroefeningen bezig hield. Voor familie-zaken
naar 's Gravenhage gereisd , overleed hij
aldaar den 7 October 1681 , in den
ouderdom van een en zestig jaren. Hij
werd in de St. Pieterskerk te Leyden , in
het graf zijns vaders, bijgezet. DIETER
BUR3IAN de Jonge, die zijn leven heeft beschreven , (te vinden aan het hoofd zijner
Adversaria) , merkt aan dat , daar hij een
eenige zoon was en ongehuwd stierf , de
beroemde naam van IREINSIUS met hem uit
Dit is echter alleen toepasselijk op-stierf.
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zijnen tak , gelijk uit het volgende artikel ontdekt te hebben , alsmede het kruis
blijkt. De Latijnsche poëzij van HEINSIUS , aan hetwelk hij stierf. 1)e echtheid van
uitmuntende door sierlijkheid en zuiver
dit kruis wordt zeer betwijfeld. Zij bouwde
verwierf hem den bijnaam van-heid, niettemin op de plaats, welke zij voor het
de Zwaan van Holland. Behalve zijne ge- graf hield , eene kerk , welke thans nog
dichten , heeft men van hem belangrijke onder den naam van de Kerk van het
aanteekeningen op ovIDiUS , CLAUDIUS , VA- Heilige Graf bekend staat, Ook stichtte zij
eene kerk te Bethlehem , de geboorteplaats
LERIUS TLACCUS en VELLEJUS PATERCULUS.
(Biographie des Pals -lias KOK , Va- van den Heer JEZUS. Van Palestina begaf
zij zich naar haren zoon te Nicomedië , in
derlandsch Woordenboek).
Bithynië , alwaar zij in het jaar 327 , als
REINSIUS , (ANTONI) , een `uitstekend
staatsman en raadpensionaris van holland, non , in hoogen ouderdom stierf. Haar
werd omstreeks het jaar 1641 te 's Gra- lijk werd naar Konstantinopel gevoerd en
venhage geboren , en stierf aldaar den 3 de Roomsch-Katholijke kerk nam haar onAugustus 1720. Gedurende veertig jaren der de heiligen op.
vervulde hij met roem zijne hooge waar
(EusEBlus , liet leven van CONSTANTIJN
raadpensionaris , zich steeds-dighevan
IIÜBNER , De Crucis Dominicae par
onderscheidende door omzigtigheid , standHELENAM inventione).
vastigheid , regtschapenheid en onbaatzuchHELIODORUS, een inboorling van Emesa,
tigheid. Hij bezat het volle vertrouwen in Syrië, bloeide in de vierde eeuw. Hij
van WILLEM 111 , MARLBOROUGH en EUGEISIUS
was bisschop van Tricca in Thessalië, en
en was een der verlichtste en ijverigste voerde , zegt men , in zijn bisdom de gevoorstanders van dat stelsel , waardoor de woonte in , om alle priesters af te zetten ,
trotschheid en heersehzucht van LODE- die na de wijding hunne vrouwen bij zich
'WIJK XIV eindelijk werden vernederd. De hielden. In zijne jeugd schreef hij in liet
Fransche afgezant DE TORCY , die te 's Gra- Grieksch een' roman , getiteld : i;tiophica,
venhage den vrede kwam vragen , schildert een verhaal bevattende der M ondervolle
hem in zijne Gedenkschriften « als een lotgevallen van twee geliefden , CIIARICLEA ,
« man volleerd in staatszaken , van een de dochter van IHYDASPES , een' Ethiopisch
« koel voorkomen , beschaafd in den om- koning, en THEAGENES , een' voornaam Thes« gang , en zelden in drift gerakende Zijn saliër. Men heeft aangemerkt , dat IIELIo« uiterlijk was even eenvoudig als zijne DORUS het model is geweest van alle vol« huishouding ; zijne bedienden bestonden gende Grieksche romanschrijvers. Volgens
« slechts uit één' klerk , één' koetsier, zeker volksverhaal, zou eene kerkverga« één' lijf knecht en ééne dienstmaagd. » dering het hem in de keus gegeven hebben
HEINSIUS was de laatste magistraat en
het werk zijner jeugd te verbranden , of
staatsdienaar , die het costuum van mantel van zijne bisschoppelijke waardigheid a#=
en bef heeft gedragen.
stand te doen. Hij verkoos liet laatste.
(Biographie du royaume des Pays-Bas; Men vindt nog ten minste een half dozijn
Dictionary of Biography).
andere Grieksche schrijvers van den naam
HELENA , De Heilige) , de eerste ge- van HELIODORUS vermeld.
malin van CONSTANTIUS CULORUS , werd ge(Penny Cyclopaedia).
boren uit nederige ouders , in een dorp
HELaLERS, (JAN FREDERIK) , de
Drepanum , in Bitb ynië , hetwelk nader
dichter der lollandsche Natie , werd den
haren zoon CONSTANTIJN den-handor 7 Maart 1767 te Amsterdam van deftige
Grooten , onder den naam van Helenopolis, ouders geboren. Hoezeer bij geene gelet
tot den rang van stad is verheven. Haar
opvoeding genoot, verried hij echter-terd
echtgenoot CONSTANTIUS , door DIOCLETIANUS vroegtijdig grooie begeerte om zijne kenen MAXIMI ANUS in het jaar 292 tot Caesar nis te vermeerderen, waartoe de beoefeverheven , verliet HELENA , en huwde THE- ning der Fransche , Engelsche en Hoog
ODORA , dochter van MAXIMIANUS. HELENA
talen hem ruimschoots bet middel-duitsche
leidde nu een afgezonderd leven , tot dat aanbood. Ook was hij spoedig ongemeen
CONSTANTIJN de Groote , over al zijne vijan- ervaren in de geschiedenis , de aardrijksden zegepralende , keizer werd , zijne moe- kunde en de natuurlijke historie, In 1786
der aan het hof riep , en haar den titel trad hij op als dichter met eenes lijkzang
gaf van AUGUSTA. Ook schonk hij haar op sERNARDUS DE BOSCU , een' vurig ijveraar
aanmerkelijke sommen gelds , welke zij voor de Nederlandsche vrijheid ; hij vormde
besteedde tot het stichten en begiftigen zich in de school van UIJLENBROEK , een'
van kerken en tot ondersteuning der ar- man van veel kunde , smaak en oordeel,
men. Omtrent het jaar 325 eene bede
dien hij echter met zijne ode, De Nacht,
naar Palestina ondernomen hebben -vart in 1788 vervaardigd , reeds ver voorbij
vermeende zij het graf van CHRISTUS-de, streefde. Twee jaren later verscheen zijn
II.
;
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dichtstuk Socrates , in drie zangen , hetwelk de onmiskenbare sporen droeg , dat
IJELMERS eenmaal onder Neërlands voortreffelijkste dichters zou gerangschikt worden.
De staatkundige gebeurtenissen oefenden
op zijn dichterlijk genie grooten invloed.
Zijne prozaïsche beroepsbezigheden , als
metselaar , steenkooper en makelaar , kon
dat in hen. woelde ,-denhticvur,
in geenen deele verdooven. Gloeijende
van vaderlandsliefde, en de vernedering van
den grond zijner geboorte met weedom
aanschouwende , zocht hij zijne smart te
lenigen in liet bezingen van den roem
onzer voorvaderen , en hieraan hebben wij
zijn voortreffelijk meesterstuk de Hollandsche Natte te danken. Intusschen behaagde
het der Voorzienigheid niet , dat IIELMERS
Neerlands verlossing van de Fransche heerschappij zou beleven. Met welken gloed
ware dan de herborene vrijheid door hem
bezongen ! HELMERS overleed den 26 Februarij 1813, in den ouderdom van bijkans
zes en veertig jaren. Zijn stoffelijk overschot rust op het Luthersche kerkhof te
IlTuiderberg , en is bedekt met eene eenvoudige zerk , waarin slechts zijn naam
gebeiteld is. Weinige maanden vóór zijnen
dood vervaardigde hij het aandoenlijk dicht stukje , waarmede hij zijnen meesterlijken
lofzang op den stichter van het Christendom besloot ,' en waaruit schijnt te blijken,
dat hij op geen lang leven rekende. Zie
hier den aanvang :
Ja ! ras zal de aard mijn asch bedekken,
Geen lente me uit den doodslaap wekken;
'k Zal rusten in den nacht van 't graf.
'lc Zal daar 't geschrei, de klagt niet hooren
Van 't dierbaar kroost aan mij geboren,
Dat mij de liefste moeder gaf.
De roos zal uit het knopje schieten ,
Maar 'k zal haar geur dáár niet genieten!
En de aard bedekk' zich met een kleed
Van gouden halmen , die , bij 't ruischen
Der winden , als de golven bruisen ,
Maar ach! voor mij niet toegereed.
Geen gloed van zomerzonnestralen
Zal in mijn zwarte kluis dan dalen;
Geen vooglenzang treft daar mijn oor;
En 's menschen hopen , worstlen , lijden ,
Zijn lange smart, zijn kort verblijden,
Dringt tot mijn eng verblijf niet door.

VAN KAMPEN , Bekn. Gesch. der Ned.
left. en wetens. ; Gedichten van JAN
FREDERIK HELMERS , III deel ; NIEUWEN
, Woordenboek van kunsten en-IUS

wetenschappen).
HELST, (BARTHOLOIIEUS VAN DER),

een beroemd Nedellandsch historie- en
portretschilder , werd in het begin der
zeventiende eeuw te Ilaarlem geboren.
Men weet niet , wie hem de eerste beginselen zijner kunst heeft onderwezen. Zonder Italië bezocht te hebben , wedijverde
hij niet de grootste Italiaansche meesters

in het portretschilderen. Hij zette zich te

Amsterdam neder , waar hij in de Doelen straat heeft gewoond. Zijn groot Schutters
thans in 's Rijks Museum te Amster--stuk,
dam , is een wonderschoon kunstgewrocht,
dat hem door sommigen boven REMBRAND ,
VAN DIJK en andere groote meesters doet
stellen. « In dit stuk is het naakt zoo geheel
« natuur , helder en gloeijend , de onder« scheidene stof der kleedingstukken zoo
« gemakkelijk te onderscheiden , en de
« gouden en zilveren kelken en andere
«feest- en dischversierselen zoo natuurlijk
« en kunstig geschilderd, dat een groot
« kenner en liefhebber van de kunst , in
«het bijzijn van verscheidene heeren, in
« verwondering uitriep : Zoo er eene schilderij aanbiddelijk is in de wereld,. zoo
« behoeft men naar geene andere landen
« te gaan , om beter voorwerp te zoeken. a
JAN VOS het kunstvermogen van HELST hul
toen deze de afbeelding van CON--digen,
STANCE REINST uitvoerig en treffend gelijkend
had geschilderd , liet zich dus hooren:
Op, Duitsche APELLE5, op ! verschijn met puik van verve;
Want REINST verwacht u , om te leven op 't paneel.
Een geestig ommetrek vereischt een wis penseel.
Natuur vertoont in haar vrouw vaNus en assoava.
Zoo ziet men glans en geest, dat zelden beurt, gepaard.
IIoe! is dat leven ? Neen; want REINST, heel braaf van
Vertoont zich hier van verf. ó Loffelijk vermogen! (aard,
Wie 't oog door verf bedriegt, heeft eerelijk bedrogen.

« Voordat ik de werken van dezen schil« der gezien had , a zegt FALCONET , « konde
« ik het naauwelijks met hen eens worden ,
« die hem boven REMBRAND , VAN DIJK en
« soortgelijke meesters verkozen. Ik heb
« zijne stukken gezien , naauwkeurig en
« bij herhaling bezigtigd , en ben van ge« dachte , dat men , alle vooroordeelen af« leggende , bevinden zal , dat VAN HELST ,
« in zekere opzigten , die groote schilders
« overtreft. )' Het zal niemand verwonderen , dat VAN HELST met zijn kunstig penseel veel geld won , maar misschien meer
dat hij op gevorderden ouderdom nog een
jeugdig meisje huwde. « Doch , a zegt HOUBRAKEN , « wie is t' aller ure even wijs ?
Opmerkelijk is het , dat men het sterfjaar
van dezen beroemden kunstschilder nergens vindt aangeteekend.
(HOUBRAKEN , Levens der Ned. schilders;
NIEUWENHUIS , Woordenboek van kun

wetenschappen; Woordenboek-sten
der Zarenleving).
HELVETIUS, (CLAUDE ADRIEN) , een
schrander Fransch letterkundige en dichter
van Nederlandsche afkomst , werd in Januarij 1715 te Parijs geboren, en ontving
eene zorgvuldige opvoeding aan het Jezuïten Collegie van LOUIS le Grand. Hij werd
spoedig met de grootste letterkundigen van
zijnen tijd bekend. Gedurende eenige jaren
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bekleedde bij de winstgevende betrekking
van fermier général (algemeen pachter)

beelden ontwikkelde. Zij hadden ten doel
om te bewijzen , dat men in het stuk van

en maakte een lofwaardig gebruik van
zijn vermogen. Na ecnigen tijd legde hij
dezen voordeeligen post neder , en leefde
op zijn buitengoed , ten einde zich geheel
aan de letterkunde te wijden. In f785
gaf bij zijn werk de l' Esprit in 't licht
dat hem de bitterste vervolging der geestelijkheid berokkende ; het werd ten vure
gedoemd , en de schrijver genoodzaakt Gene
herroeping te onderteekenen. Het valt
niet te ontkennen , dat , uit een zedekundig oogpunt beschouwd , onderscheidene
zijner stellingen gevaarlijke gevolgen konden hebben , doch het is geen liefdeloos
oordeel , wanneer men vooronderstelt , dat
zijn af keer van willekeurig gezag en dwingelandij , in de pogen zijner vijanden,
zijne grootste misdaad was. I^ij bezocht in
1764 en 1765 Engeland en Pruissen,
waar hij door FREDERIK den Grooten niet
al de blijken der hoogste achting werd
ontvangen. Hij overleed te Parijs , den
26 December 1771. Ilij liet een werk
na , hetwelk onder den titel van De l'ho,nme , de ses faculiés et de son éducation
zijne vroegere wijsgeerige geschriften in
fraaiheid van stijl overtreft. Ook schreef
hij , behalve verscheidene dichterlijke brieven , een allegorisch gedicht in zes zangen , getiteld : Le Bonheur , hetwelk vele
dier opmerkingen omtrent nlenschen en
zaken bevat , welke zijne wijsgeerige bespiegelingen zoo aanlokkend maken. HIEL VETIUS liet eene weduwe na , de dochter
van den graaf VAN LIGNEVILLE , eene uit muntende vrouw , welke er haar genoegen
in vond , om zieken en behoeftigen te
troosten en te helpen. Zij ligt in haar
tuin te 4uteuil begraven. Bij zekere gele
zij tegen NAPOLEON , die haren-genhidz
toestand beklaagde : Vous ne savez pas
combien on peut trouver le bonheur dans
trois arpens de terre.
(Oeuvres d' IIELVETIUS , 3 vol. , Paris
1818 ; Penny (]yclopaedia) .

godsdienst de rede niet blindelings vlag
uitsluiten. Ilieruit ontstond tusschen deze
beide geleerden een hevige pennestrijd,
waarin VAN I1EMIERT het veld behield. VAN
IIEIIERT vestigde zich nu te Amsterdam
en schreef aldaar een antwoord op eene
vraag van TEYLER'S Godgeleerd Genoot
Over het regt en de verpligling ,-schap:
om in zaken van de godsdienst voor zich
zelven te oordeelen. Zijne prijsverhandeling
werd met goud bekroond. VAN HEMERT
behaalde bij ditzelfde genootschap nog twee
andere prijzen, en werd in 1790 tot hoogleeraar in de wijsbegeerte en voorbereidende wetenschappen bij de Remonstrantsche kweekschool te Amsterdam beroepen.
In 1795 keerde hij echter weder tot den
ambteloozen staat terug , en begon de
uitgave van de Beginselen der Kantiaansche wijsbegeerte , om het Nederlandsch
publiek niet de leer van den Koningsberg schen wijsgeer bekend te maken. De beroemde WIJTTENBACH dit wijsgeerig stelsel
aanvallende , bleef VAN HEMERT hem geen
antwoord schuldig , en ook hier behield
hij het laatste woord. Behalve meerdere
geschriften , die van zijne geleerdheid ,
grondigheid en bevalligheid van stijl getuigen , heeft men nou van hem letterkundige , wijsgeerige en geschiedkundige
mengelingen, welke van 1804-1809 in
elf stukken , onder den titel van Lektuur
b ij het ontb ij t en de theetafel , in 't licht
verschenen. VAN HEMERT stierf den 10 Februarij 1825 te 's Gravenhage , ruim acht
en zestig jaren oud. Zijn deugdzame levenswandcl en zijne levendige belangstel
zijner behoeftige natuur -lingheto
strekken hem niet minder tot-genot
eer dan zijne ongemeene geleerdheid.
(VAN KAMPEN , Bekn. Gesch. der Ned. lett.
en wetens.; Woordenb. der Zamenlev.)

HEMERT , (PAVLUS VA]) , een voor-

naam Nederlandsch wijsgeer en schrijver ,
werd in 1756 te Amsterdam geboren. Hij
studeerde aan het Atheneum zijner geboortestad , vervolgens te Leyden en laatstelijk
te Utreeht, waar hij den graad van doctor
in de godgeleerdheid verwierf. Na vier
jaren predikant te Baarn geweest te zijn ,
werd hij beroepen te Wijk bij Duurstede ,
waar zijne vrijzinnige denkbeelden hem
groote onaangenaamheden berokkenden. Hij
leido zijn ambt neder, en gaf toen ach
drie brieven aan GIJSBERT BON--tervolgns
NET in 't licht , waarin hij met veel
scherpzinnigheid zijne godgeleerde denk-

HEIMSTERHUYS , (FRANS) , de zoon van

den hoogleeraar TIBERIUS HEMSTERHUYS , ( die
grooten roem behaald had met de invoering eener verbeterde leerwijze voor de
Grieksche taal) , zag in 1 720 het eerste
levenslicht te Leyden. Men weet weinig
van zijne geschiedenis. Iiet grootste deel
zijns levens bragt hij door te 's Gravenhage , waar een post als eerste commies
van staat, hem een onafhankelijk bastaan
verschafte , en tevens tijd vergunde, om
zich bij voortduring aan ijsgeerige studiën
te wijden. Als ware liet in 't verborgen
levende , zweefde zijn naaal op weinige
tongen , doch het nageslacht vereert in
hem oenen wijsgeer , op Wien Nederland
te regt roem draagt. Als een groot bewonderaar van SOCRATES , bediende bij zich
1
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in zijne werken ook veeltijds van den levendigen gesprekvorm. De beelden , welke
er in voorkomen , zijn doorgaans nieuw en
altijd gepast ; zijn stijl is zuiver en gekuischt , zoo dat men in alles den man
van kieschen smaak, den kweekeling der
Grieken ontdekt , weshalve de geleerde
JOHANN FORSTER , in zijne ansichten vom
Nieder-Rhein , ' niet schroomt te zeggen :
« Wanneer het nog eenig bewijs behoeft
cc dat fijnheid van gevoel, rijkdom en keur
« van denkbeelden , beschaafde smaak , ver( eenigd met vaardigheid en het fijne ste« kelachtige van echt vernuft , eene opge« klaarde en warme wijsbegeerte en het
« dichterlijk tooisel eener alles verjongende
« verbeeldingskracht , niet aan het oord
« der wereld verbonden zijn , dan zou ten
«minste een man als deze het bewijs op«leveren , dat Holland onder het getal
« der landen behoort , waar de edelste
«krachten en de teederste vatbaarheden
«der menschelijke natuur zich ontwikkel«den en de rijpste vruchten kunnen voort« brengen. » HEMSTERIIUYS schreef steeds
in het Fransch , en zulks zoo zuiver en
gemakkelijk, dat zijne taal voor geen' ge
behoeft te wijken. Onder-borenFaschm
zijne werken noemt WIJTTENBACII: Lettre

Beknopte Gesch der Nederl.
lest. en wetensch. ; r. H. TYDEMAN ,
Proeve eener lofrede op F. HEMSTERPEN ,

1

IIUYS).

IV , koning van Frankrijk,
werd in 1553 te Pau geboren. Hij was
de zoon van ANTONY VAN BOURBON, koning
van Navarre , en van JEANNE D'ALBRET , en
werd door zijne moeder in het Protestantsche geloof opgevoed. Hij onderscheidde
zich vroeg door zijne dapperheid. Na den
vrede van St. Germain in 1570 tusschen
de Protestanten en Katholijken gesloten,
huwde hij , twee jaren later , MARGARETHA
VAN VALOIS , dochter van CATHARINA DE MEDICIs en zuster van KAREL IX ; doch dit
huwelijk werd weldra gevolgd door de
gruwelen van den St. Bartholomeus- nacht.
HENDRIK ontkwam ter naauwernood aan
dit verschrikkelijk bloedbad. Zich aan het
hoofd der Protestantsche partij gesteld heb
hij de veldslagen van Coutras ,-bend,wo
Arcques en Ivry. Schoon overwinnaar
treurde hij echter over het bloed , dat in
deze burger- en godsdienstoorlogen werd
vergoten ; zijn oorlogskreet was altijd :
R Spaart de Franschen ! » HENDRIK III in
1589 door JACQUES CLEMENT vermoord zijnde , was hij de regtmatige erfgenaam van
sur une pièce antique du cabinet de ill. DE den troon , als lijnregt afstammende van
SMETII ; Lettre sur la sculpture á 3i1. TH. DE
ROBERT van Frankrijk , graaf van Clermont,
SMETH ; Sur les désirs ; Lettre sur l' homme
vijfden zoon van LODEWIJK IX of den Hei
et ses rapports ; Sur le caractère de M.
Daar de Parijzenaren hem uit hoofde-ligen.
bij Protestant was vijandig waren , werd
FAGEL ; Sophyle , ou de 1e philosophie ;
Aristée ou de la Divinité ; Alexis , ou l'áge de stad naauw ingesloten en op straffe
d'or , te zamen in 1792 te Parijs uitge- des doods verboden derwaarts levensmidgeven. Ook WIJTTENBACH zwaait IIEMSTER- delen toe te voeren ; doch wijl men 's koIIUYS den regtmatigsten lof toe, wanneer
nings gezindheid genoeg kende , stoorde
hij zegt : « Hij had zijn' eigen geest zoo- niemand zich daaraan. Intusschen gebeurde
« danig naar PLATO (een' leerling van socRA- het op zekeren dag , dat men twee boeren
«TES) gevormd ; hij heeft in de werkjes,
wilde ophangen , omdat zij een paar kar« die hij daarvan in 't Fransch schreef, de ren met brood naar Parijs hadden ge« afgetrokkenste geschilstukken der boven- bragt. Gelukkig verscheen HENDRIK te goer natuurkunde zoo aangenaam en duide- der ure ; de boeren smeekten hem om
« lijk blootgelegd , dat men twijfelt , wat genade , wijl zij , zoo als zij zeiden , geen
« meer te bewonderen zij , 's mans scherp
ander middel hadden gehad , om in hun
zinnigheid of oorspronkelijke Socratische-« levensonderhoud te voorzien. HENDRIK
r bevalligheid ; dat men ten minste zekerschonk hun niet alleen het leven , maar
« lijk PLATO zelven in 't Fransch meent te ook al het geld dat hij bij zich had , met
« hooren redeneren. » HEMSTERIIu1S stierf de woorden : « Gaat gerust heen , de Bearin de maand Junij 1790 te 's Gravenhege. « ner is arm ; wanneer hij meer had , zou
Hij was zeer bedreven in de sterrekunde, « hij meer geven. » Eerst toen HENDRIK
een uitstekend teekenaar , en bezat eene liet Protestantsche geloof had afgezworen
kostbare verzameling van gegraveerde stee- en de Roomsch-Katholijke godsdienst omven , beeldhouwwerk enz. Uit zedigheid helsd , opende Parijs hem hare poorten.
had hij van zijne werken slechts een klein In 1595 vaardigde hij echter het beroemde
aantal exemplaren laten drukken , om die Edict van Nantes uit , waarbij den Protesonder zijne vrienden nit te deelen. Na tanten Bene gematigde godsdienstige vrijzijnen dood werden zij meermalen her- heid werd verleend. HENDRIK voerde den
drukt , onder den titel van oeuvres philo- oorlog met Spanje , welke in 1598 geluk
sophiques de F. IEMSTERHUYS.
einde werd gebragt. Nu genoot-kigten
WIJTTENBACH , Opusc. , T. I; VAN KAMFrankrijk in ruime mate de vruchten des
,
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huwde de koninklijke moordenaar SANE
SEYMOUR , die den 14 October 1537 in het
kraambed stierf. In Januarij 1540 trad
hij in den echt met ANNA VAN KLEEF , welk
huwelijk, door het gedienstig parlement,
op HENDRIKS begeerte , zes maanden later
weder werd ontbonden. Den 8 Augustus
1540 huwde HENDRIK zijne vijfde gemalin,
CATHARINA HOWARD , die hij den 13 Februarij 1542, als beschuldigd van wangedrag,
PIETER CORNELISZ. IIOOFT , Leven van
liet onthoofden. Den 10 Julij 1543 koos
IENDRIK den Grooten , koning van
Frankrijk ; Bibliothèque historique de hij CATHARINA PARR , de weduwe van Lord
la France ; Bibliographic de la France; LATIMER tot zijne koningin , die , door hare
Dictionnaire historique des grands hout- godsdienstige denkbeelden tegen den godmes CAPEFIGUE , Histoire de la ré for- geleerden koning gekant , eenmaal groot
me , de la ligue et du règne de gevaar liep het schavot te beklimmen.
Deze bloeddorstige vorst stierf den 28 JaHENRI IV).
HENDRIK VIII , koning van Engeland, nuarij 1547 , des morgens ten twee ure ,
de tweede zoon van HENDRIK VII en ELI- denzelfden dag , dat anders de hertog van
Norfolk ook zijn leven op het schavot zou
ZABETH VAN YORK, werd den 28 Junij 1491
te Greenwich geboren. Daar zijn vader verloren hebben. HENDRIKS opvolger was
hem tot aartsbisschop van Canterbury be- EDUARD VI , de zoon uit zijn huwelijk met
stemde , ontving hij , overeenkomstig dit JANE SEYMOUR.
EDWARD HERBERTS history of the life
oogmerk , aanvankelijk eene geleerde opand reign of HENRY VIII).
voeding, zoodat hij , volgens Lord IERHENDRIK IV , keizer van Duitschland ,
BERT , behalve een bekwaam Latinist,
wijsgeer en godgeleerde , een goed toon- zoon en opvolger van HENDRIK III of den
kunstenaar was , zoo als blijkt , zegt deze Zwarten, werd in 1050 geboren. Zijn vader
geschiedschrijver, uit twee geheele missen in 1056 gestorven zijnde , voerde zijne
door hem gecomponeerd en dikwijls in moeder AGNES van 4quitanië , gedurende
zijne kapel gezongen. Daar echter zijn zijne minderjarigheid , met wijsheid de teuouder broeder ARTHUR reeds den 2 April gels des bewinds. Na haren dood , maakten
1502 stierf, is het duidelijk, dat zijne zijne ooms , de hertogen van Saksen en
geestelijke opvoeding nog niet ver gevor- Deijeren , zich meester van de voogdij ;
derd kon zijn , toen hij , op den ouderdom doch HENDRIK had naauwelijks den ouderdom
van elf jaren , de vermoedelijke troonop- van dertien jaren bereikt , toen hij zich
volger werd. HES-WRIK besteeg den 22 April van zijne voogden ontsloeg , en zelf het
1509 den troon , en huwde in het begin bewind aanvaardde. De Saksers tegen hem
der maand Junij deszelfden jaars CATHARINA opgestaan zijnde , klaagden hem bij paus
GREGORIUS VII aan over het verkoopen van
VAN ARRAGON , dochter van FERDINAND en
kerkelijke ambten en waardigheden. De
ISABELLA van Spanje , en weduwe van zijnen broeder ARTHUR. De aanvang zijner paus daagde den keizer voor zijne vierregering was loffelijk , doch weldra maakte schaar , waarop HENDRIK antwoordde met
hij zich aan gruwelijke wreedheid en dwin- liet bijeen roepen van den Rijksdag te
gelandij schuldig. Hij versloeg JACOBUS IV, Worms. Nu zwaaide GREGORIUS den bankoning van Schotland , verbond zich met bliksem tegen HENDRIK , en ontsloeg zijne
den keizer en den paus , en schreef tégen onderdanen van hunnen eed van gehoor
allen verlaten , ging HEN--zamheid.Vn
LUTIIER , waarvoor hem de paus den titel
schonk van Verdediger des geloofs. Wel - DRIK naar Italië , om den paus te vermurdra echter verliefde HENDRIK Op ANNA BO- wen. Dit ging moeijel ijk. Na drie dagen
in het voorhof van liet kasteel van Canossa,
LEYN , en nu was hij er op bedacht , om
zijne gemalin CATHARINA VAN ARRAGON te (waar de paus zich bevond) , blootvoets en
verstooten. Onder voorwendsel dat zijn met eene pij gedekt, midden in den winhuwelijk niet haar ongeoorloofd was, wilde ter , als boeteling doorgebragt te hebben ,
hij hetzelve nietig doen verklaren. De verwierf hij op de vernederendste voor
vergiffenis. HENDRIK , hoogst ge--warden
paus zulks weigerende , brak -hij met
Rome , stelde zich aan het hoofd van de voelig over den smaad hem aangedaan,
Engelsche Kerk , en verhief ANNA BOLEYN en door eenige Lombardische grooten optot koningin , die hij echter , drie jaren gezet , om zich te wreken , verzamelde
later, onder eene weinig bewezene be- een leger , waarmede hij RUDOLF , hertog
schuldiging van overspel , ter dood liet van Zwaben , die inmiddels den troon
brengen. Denzelfden dag van ANNA's dood , beklommen had , versloeg, en vervolgens

vredes , tot dat een gehuurde dweepzieke moordenaar , RAVAILLAC geheeten ,
den 14 Mei 1610 dezen goeden koning
in zijne koets vermoordde. Men heeft hens
den bijnaam van den Goeden gegeven,
welken hij zich door zijnen moed , zijne
openhartigheid, milddadigheid en zijne vurige begeerte om zijn volk gelukkig te
maken , heeft verworven.

;

HENRY—HERBELOT.

102

naar Italië trok. GREGORIUs het onderspit
delvende , werd afgezet en vervangen door
GUIBERT , aartsbisschop van Ravenna , 's kei•
zers beschermeling , die hem binnen Rome
kroonde. Be fortuin keerde hem echter
op nieuw den rug toe , hebbende hij het
bitter verdriet onder zijne beide zonen,
ZOENRAAD en HENDRIK , de snoodste vijanden te vinden. Door de gezanten van
PASCAL II omgekocht , liet zijn zoon HENDRIK hem in bet kasteel Bingenham opsluiten. De Rijksdag in 1100 te Mentz
bijeen gekomen , verklaarde zich voor den
ontaarden zoon , die niet aarzelde den
troon te bestijgen. Inmiddels ontsnapte
de ongelukkige vader uit de gevangenis,
vlugtte naar Keulen , en vervolgens naar
Luik, alwaar hij, onder het inroepen van
's hemels wraak over zijnen zoon , in
1106 , den laatsten adem uitblies. Zelfs
-zijn lijk was geene rust beschoren ; hetzelve werd , op last van den ontaarden
zoon , of volgens sommigen op dien van
den paus , opgegraven , en naar Spiers
gevoerd , waar het twee jaren onbegraven
in Benen kelder bleef liggen. De lotgevallen en regering dezes keizers zijn onder anderen beschreven door J. AVENTINUS,
en in 1518 te Augsburg in 't licht gegeven.
HENRY, (PATRICK), een der werk
grondleggers der Noord-Amerikaan--zamste
sche onafhankelijkheid , werd den 29
Mei '1 7 36 in het graafschap Hanover in
Virginië geboren. Op den ouderdom van
vijftien jaren , kwam hij bij een' koopman
in de leer ; doch na menige mislukte
onderneming , begon hij zich in de regtsgeleerdheid te oefenen , en trad weldra
als pleitbezorger op. Hij woonde bij zijnen
schoonvader , die eene herberg hield , en
had vele jaren niet tegenspoeden te worstelen. Zijne welsprekendheid echter , in
een gewigtig proces op eene schitterende
wijze aan den dag gelegd , bragt hem bij
zijne medeburgers in aanmerking. In 1765
tot lid van het huis der afgevaardigden
gekozen , verhief hij zich nadrukkelijk te
willekeurige heerschappij der Engel.-gend
schen , vooral tegen de zoogenaamde zegelwet. In het vuur zijner redevoering
riep hij met ongemeene geestdrift uit:
« CESAR had zijnen BRUTUS , KAREL I zijnen
« CROMWELL , en GEORGE III - » « Hoog
« verraad ! ' riep de Spreker des Huizes ,
en zoo klonk het van alle kanten. HENRY,
zonder zich in het minst te ontzetten,
wierp eenen vurigen blik op den Spreker,
en vervolgde met nadruk : «moge zich
aan hun voorbeeld spiegelen. Is dit hoog
:verraad, dan moogt gij er van maken
« wat gij wilt. » Van dezen dag af was
HENRY de

lieveling

des

volks. Als

vrijwil-

liger in den vrijheidskamp en als volks
bewees hij zijn vader -vertgnwodi
diensten. Hij stierf ,-landegwits
als gouverneur van Virginië , den 6 Junij
1797 , overleefd door vijftien kinderen ,
wien bij , door een verstandig bestuur
zijner zaken , een aanzienlijk vermogen
naliet.
(WIRT'S Life Of PATRICK HENRY).
HERACLITUS , een Grieksch wijsgeer,
geboren te B'phesen , bloeide omtrent 500
jaren v. C. , en stierf , volgens ARISTOTELES , in den ouderdom van zestig jaren.
Het ambt van eersten overheidspersoon ,
hem door zijne medeburgeren aangeboden,
weigerende , verwijderde hij zich naar een
bergachtig oord , waar hij leefde van de
voortbrengselen , die de grond van zelven
opleverde. Hij stierf aan de waterzucht.
Zijne droefgeestige geaardheid gaf waarschijnlijk aanleiding tot het volksverhaal ,
dat hij onophoudelijk do menschelijke dwaasheden beweende , waarom men hem den
huilenden wijsgeer heeft genoemd. Ook
noemde men hem den Duisteren w ij sgeer ,
omdat hij zijne leerbegrippen wikkelde in
eenen raadselachtigen stijl , ten einde het
algemeen daarvan onkundig zoude blijven.
De fragmenten van HERACLITUS werk Over
de Natuur zijn door SCIILEIERMACHER in
WOLF en BULTMAN'S Museum der Alterthumswissenscha ft omschreven en verklaard.
(BRANDIS , Handbuch der Geschichte der
Griechisch-Röm. Philos. ; RITTER'S History of ancient philosophy).
HERBELOT , (BARTHÉLEMY D') , een
geleerd kenner der Oostersche letterkunde,
werd den 14 December 1625 te Parijs
geboren. Hij begon vroegtijdig de Ooster
talen te beoefenen , en verwierf eene-scile
naauwkeurige kennis van het Arabisch,
Hebreeuwsch , Syrisch , Perzisch en Turksch.
Gedurende zijn verblijf in Italië , werwaarts
hij zich begaf in de hoop van Oosterlingen
te ontmoeten , genoot hij de vriendschap
en bescherming der kardinalen BARBEBINI
en GRIMALDI. Naar Frankr ij k terug gekeerd,
werd hij tot koninklijken tolk der Ooster'
sche talen benoemd. Gedurende een tweede
bezoek in Italië , verwierf hij de gunst
van FERDINAND , groot-hertog van Toscanen,
die hem een groot aantal belangrijke Oostersche handschriften bezorgde , en hem
aan zijn hof trachtte te houden. Doch
D'IIERBELOT , door den staatsdienaar COLBERT
uitgenoodigd naar Parijs terug te keeren ,
gaf hieraan gehoor , en werd , na den
dood van AUVERGNE , benoemd tot professor
in liet Syrisch. Ook stond de koning hem
Bene jaarwedde toe. Hij stierf den 8 Decenlber 1695. Het werk , waardoor D'HERBELOT bij het nageslacht bekend is , voert

HERBERT--HERDER.
ten titel : Bibliothèque orientale , ou dicti-

onnaire universe! , contenant généralement
tout ce qui regarde la connaissance des
peuples de l'Orient , fol. , Paris 1697.
GIBBON geeft aan dit werk den verdienden
lof , wanneer hij het noemt « een aange« naam mengelwerk , hetwelk den smaak
van een' ieder bevredigd. » D'IIERBELOT
schreef nog verscheidene andere werken
die nimmer in 't licht zijn verschenen. Onder dezelve noemt GALLA:4D een Turkscll en
Perzisch woordenboek , in drie dcelen folio.

(Penny Cyclopaedia ; Conversations-Lexicon).
HERBERT , (Sir THOMAS) , een beroemd Engelsch reiziger , werd in 1606
te York geboren , en studeerde in de
godgeleerdheid aan de hoogescholen van
Oxford en Cambridge. In 1626 vertrok bij
met Sir DODMMORE COTTON , afgezant van
KAREL I, naar Perzië. Hij stevende naar
Suratte, van daar naar Orinus , reisde
door Perzië naar de Kaspische Zee , en
keerde naar Ispahan en Bagdad , langs
den Tigris , terug. Vervolgens bezocht hij
de Indische kust bij Suratte , alsmede de
straten van Malacca , Java , Pegu , de
Molukken enz , en kwam , na eene vierjarige afwezigheid , in Engeland terug. In
4 634 gaf hij in 't licht : Some Meares
Travels into Africa and Asia , de beste
beschrijving van Perzië vóór die van CIIARDIN. Dit werk bevat eene menigte wetens
zaken , welke men niet ligtelijk-wardige
elders zal aantreffen. Het werd door VAN
VLIET in het Nederduitsch vertaald , en
weder in het Fransch overgebragt door
WICQUEFORT. Gedurende den burgeroorlog
omhelsde IIERBERT de partij van het parlenient , en werd benoemd om koning
KAREL I in zijne gevangenschap bij te
staan. Schoon hij geheel andere godsdienstige en staatkundige denkbeelden koes
dan de koning , vatte deze echter-terd
eene bijzondere toegenegenheid voor hem
op. Ook bleef bij tot de laatste oogenblikken bij dezen ongelukkigen vorst. In
1678 verscheen van hem Threnodia Carolina , een geschiedkundig verhaal van de
twee laatste jaren van het leven van koTling KAREL I , in 1813 bij NICOL herdrukt.
IIEREERT stierf te York in 1682.
(Athenae Oxonienses , waarin een oor
verhaal van de laatste-spronkelij
dagen en de begrafenis van KAPEL I
door HERBERT zelven aan woon wordt
medegedeeld) .
HERDER , (JOHANN GOTTFRIED VON),

een verdienstelijk Duitsch geleerde en dichter , werd in 1744 te Morungen in OostPruissen geboren , waar zijn vader eene
meisjesschool hield. De Benige boeken ,
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waarin hij lezen mogt , waren een bijbel
en een gezangboek. De predikant , TRESCHO
geheeten , gebruikte hem als schrijver , en
toen deze bemerkte , dat de knaap ongemeene begaafdheden bezat , stond hij hem
toe , om de lessen , welke hij zijnen zonen
in het Grieksch en Latijn gaf , bij te wo
nen. Met eene oogziekte gekweld , ge
jeugdige HERDER in kennis met-rakted
Benen Romeinschen heelmeester , die zoo
veel behagen in hem vond , dat bij aan
naar Petersburg mede te nemen,-bod,hem
met het doel , om hem in de heelkunde
te onderwijzen. HERDER nam dit voorstel
aan , doch te Koningsbergen viel hij in
zwijm , toen bij daar de ontleding van
een lijk bijwoonde. HERDER besloot nu
van dit plan af te zien , en zich aan de
godgeleerdheid te wijden. Gelukkig ontmoette hij twee mannen , die zijn genie
wetende te waarderen , hem eene betrekking bezorgden aan het Frederiks-Collegie
te Koningsbergen. Met onvermoeiden ijver
oefende hij zich in de godgeleerdheid, wijs
geschiedenis , natuurkunde en-begrt,
talen. In 1765 werd hij beroepen als rector aan de Domschool te Riga , waaraan
tevens het predikambt 'sas verbonden. De
toevloed der menigte , om hem te booren
prediken , werd allengs zoo groot , dat
men, te zijnen gevalle, cane nieuwe kerk
bouwde. Ook trad hij thans op als schrijver , en verwierf daardoor spoedig de
achting van LESSING, GLEIM en andere uitstekende mannen , schoon zijn scherpe schrijftrant hem tevens vele vijanden berokken
Toen bij hem de begeerte opkwam-de.
de wereld in de wereld en de menschen
op het groote schouwtooneel des levens te
leeren kennen , leide hij zijne ambten
neder , om Italië te bezoeken. Hiertoe
deed zich spoedig eerre schoone gelegen
voor hem op , aangezocht wordende-heid
om den prins van Holstein Eutin als reis
naar Frankrijk en Italië te verge--nmaker
zellen . Zoodra hij echter Straatsburg had
bereikt , werd hij op nieuw , en erger dan
te voren , door Bene oogziekte aangetast,
die hem verhinderde verder te reizen.
Uier leerde hij het eerst GOTIIE kennen,
met wien hij cie naau«ste vriendschap
sloot. Na te Buckeburg en Gottingen aanzienlijke ambten en waardigheden te hebben bekleed , vertrok hij in 1773 als
hofprediker , superintendent- generaal en
opper-consistoriaalraad naar Weimar, waar,
(onder de liefderijke bescherming van den
hertog van Saksen- Weiinar) , de vruchten
van zijnen veelomvattenden geest tot volle
rijpheid kwamen. Den 18 December 1803
werd deze schrandere geleerde door (een
dood aan zijne veelvuldige Tienden out-
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HEIIMANS--IIERODOTUS.

rukt. Zijne werken vullen nagenoeg zestig
boekdeelen , waarin de grootste verscheidenheid heerscht. Zijne verzameling van
volksliederen van alle nation wordt op
hoogen prijs gesteld , terwijl de Spanjaarden zijn dichtstuk de Cid voor echt Spaansch
verklaren. Het belangrijkste werk echter
van HERDER is zijne Ideen. zur Philosophie
der Geschichte der 111 enschheit , « waarin
« zich de stralen van zijnen geest als in
« één middelpunt vereenigen. » De groot
Saksen- Weimar KARL AUGUST,-lhertogvan
liet in 1819 op HERDER'S graf eene gedachtenis-tafel leggen , met liet opschrift :
Licht , Liebe , Leben. Te Koningsbergen en
op andere plaatsen werd in 1844 zijn honderdste geboortedag gevierd. Zijne waar
weduwe , MARIA CAROLINA , die in-dige
1815 overleed , heeft hem een schoon
gedenkteeken opgerigt in hare Erinnerun-

« gevangenschap te mogen deden , en here
« in den hardsten arbeid , zelfs in den
I wreedsten en pijnlijksten dood , te ver« gezellen ! » De geestelijke , diep met
haar bewogen , wist te bewerken , dat zij
naar de gevangenis van haren man werd
overgebragt. Op het zien van haren echtgenoot , viel zij in onmagt neder. Allengskeus tot zich zelven gekomen , had er
tusschen het liefhebbend paar het hartroerendst tooneel plaats. Schoon in den
kerker , waanden de beide echtgenooten
zich als in den hemel. De graaf VAN
BUCQUOI van dit vreemd voorval onderrigt ,
had de edelmoedigheid , om , zonder eenig
losgeld aan te nemen , CATHARINA en haren
man in vrijheid te stellen , haar , over
hare kloekmoedige huwelijksliefde , naar
verdienste prijzende.

,

(DE COSTE

gen aus HERDER'S Leben.
(DÓRING , HERDER'S

, Les l emmes illustres).

HERMOGENES , een der eerste onder

Leben).

welsprekendheid , werd te-wijzersnd

HER1WANS, (CATHARINA) , eene Noord

Tarsus , in Cilicië , geboren , en bloeide

vrouw van geringe afkomst,-Holandsche
doch beroemd door hare voorbeeldige kloek
huwelijkstrouw. CATIARINA-moedighn
was gehuwd aan Benen wakkeren zeeman.
Lang klopte haar bet hart , toen haar huwelijksvriend, in 1603, afscheid van baar nam ,
om niet Bene vloot naar Oostende te stevenen , hetwelk door de Spanjaarden fel
werd belegerd. Onder weg niet den vijand
slaags geraakt , werd bij niet een goed
aantal matrozen en eenige loodsen gevangen genomen , en gekluisterd in eenen
akeligen kerker geworpen. Dit ongeval
kwam CATIIARINA ter ooren , en nu was
haar besluit genomen. Zij verkocht alles
wat slechts eenige waarde had , sneed
zich het fraaije hoofdhaar af , vermomde
zich in mansgewaad, en aanvaardde de reis
naar de Spaansche legerplaats , ten einde
haren echtgenoot te verlossen of vrij te
koopen. Hare uitstekende schoonheid strekte
haar hierin tot Benen onoverkomelijken
hinderpaal ; zij werd als verspieder van
prins M AURITS gevat , aan handen en voeten gekluisterd en streng bewaakt. Hoe
kromp haar het hart in een , toen zij
vernam, dat zeven der gevangene Hol
zeelieden ter dood gebragt en de-landsche
overige tot zwaren dwangarbeid veroordeeld of naar Spanje gevoerd zouden moorden. In wanhoop verkeerende , nadert
haar een Pater-Jezuït , die , volgens zijne
gewoonte , de gevangenen kwam bezoeken. Zij bekent hens alles in de biecht,
en smeekt hem om voorspraak bij den
Spaanschen bevelhebber. « Zoo het mij
« mislukt , » zeide zij , « mijnen man vrij
« te koopen , dan zal ik het flog als eene
e ongemeene gunst beschouwen , in zijne

onder de regering van MARCUS AURELIUS.
Hij is inzonderheid beroemd door de vroeg
ontwikkeling zijner talenten , die-tijdge
weder even schielijk afnamen. Op den
ouderdom van -vijftien jaren werd hij luide
toegejuicht over zijne redevoeringen, welke
hij voor de vuist uitsprak. Als professor
in de Grieksche welsprekendheid te Rome,
had hij de eer den keizer onder zijne toehoorders te tellen. Drie jaren later schreef
hij zijn werk over de welsprekendheid ,
waarvan de ophelderingen en aanhalingen
vooral uit de redevoeringen van DEMosTllENES waren ontleend. Dit werk van HERDIOGENES werd in hooge achting gehouden,
en een geliefkoosd boek in alle Grieksche
scholen. Bij dit werk heeft hij gevoegd
een boek , getiteld Progymnasmata , of
voorbeelden van oefeningen voor de wel
hetwelk PRISCIANUS in het-sprekndhi,
Latijn heeft overgebragt. Op den ouderdom van vijf en twintig jaren verloor
HERMOGENES geheel en al zijn geheugen ;
hij leefde tot in hoogen ouderdom in
eenen toestand aan onnoozelheid grenzende.
(FABRlcIUs ,

Bibliotheca Graeca SCHOELL ,
History of Greek litterature).

I

;

HERODOTUS , de oudste Griekscbe geschiedschrijver dien wij kennen , zag het
eerste levenslicht te Halicarnassus in Carië,
omtrent 484 jaren v. c. Bij was de zoon
van LYXUS en DRYO , gesproten uit een
aanzienlijk geslacht. Wars van de regering van LYGDAMIS (een' kleinzoon der heldhaftige ARTEMISIA) , tiran van Halicarnassus , begaf hij zich voor oenigen tijd naar
Samos , waar hij zich oefende in het
Ionisch dialect ,_ dat aldaar gesproken werd.

HERIIERA— HERSCHEL.
HERODOTUS doorreisde vervolgens Grieken
Egypte en Italië. Voordat bij den-land,
ouderdom van dertig jaren had bereikt ,
hielp hij LYGDAMIS verdrijven. Doch de
verbanning van den tiran de rust in
Halicarnassus niet herstellende , voegde hij
zich bij eerre Atheensche volkplanting ,
welke zich te Thuriunc , in Zuidelijk Itatië , vestigde , waar men wil , dat hij is
gestorven. Zijne geschiedenis in negen
boeken , welke hij naar de negen zang
noemde , bevat eene groote ver -godine
stof, welker eenheid men-scheidnva
niet bemerkt , voordat men het gansche
werk aandachtig heeft doorgelezen. Zijn
oogmerk was , om Bene algemeene geschiedenis van de Grieken met de geschiedenis van de oorlogen der Grieken en
Perzen zamen te vlechten. Volgens dit
plan schetst hij den loop der gebeurtenissen van den tijd , dat het Lydisch rijk
van cnESUS gesloopt werd door conus , den
stichter der Perzische alleenheersching ,
tot op de bemagtiging van Sestos , eene gebeurtenis , welke de zegepraal der Grieken
over de Perzen voltooide. Om dit doel te
bereiken , koos hij eene reeks van gebeur
welke niet alleen de geheele-tenis,
Grieksche natie, maar ook de geheele beschaafde wereld betroffen , en de wijze,
waarop hij deze moeijelijke taak volbragt ,
heeft hem den eervollen en welverdienden
naam van Vader der Geschiedenis doen
verwerven. IIet verhaal , dat IERODOTUS
op acht en twintig jarigen ouderdom zijn
werk bij gelegenheid der Olympische spelen aan de verzamelde Grieken voorlas
wordt door eenige onderzoeklievende geleerden zeer betwijfeld. Zijn werk was de
vrucht van veeljarige reizen , en draagt
alle kenteekenen van de hand eens mans
van rijperen leeftijd, PLUTARCHUS en EUSEm us zeggen , dat HERODOTUS zijne geschiedenis aan liet volk te Athene heeft voor
werk van IIERODOTUS is-gedran.Ht
in onderscheidene Europesche talen overgezet.
(DAULMANN , HER0D0TUS, aus seinera Bu-

che sein Leben ; Journal of Education).
HERRERA, (Ar TOKIO) , een beroemd
Spaansch geschiedschrijver , wiens wezen
naam was TORDESILLAS , doch die den-lijke
geslachtnaam zijner moeder aannam , werd
in 1549 te Cuellar geboren, en stierf den
49 Maart 1625 te Madrid. Hij wordt door
ROBERTSON en andere voorname schrijvers
geprezen. HERRERA werd door PIIILIPPUS II
benoemd tot eersten geschiedschrijver en
`ervolgens tot secretaris van staat. Ilij
schreef verscheidene werken , waarvan liet
gewigtigste is zijne Ilistoria general de los
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Hechos , de los Castellanos en las Islas y
Tierra Firma del Mar Oceano , en 8 décadas , vier deden fol. , Madrid, 1601.
BARLAEUS maakte deze geschiedenis van de
daden der Castillianen op de eilanden en
het vaste land van den Itlantischen Oce
bekend in zijn IVovus Orbis; en Nico--an
LAS LOSTE in zijne Histoire generale des
voyages des Castillans , 1659 ; en kapitein
STEVENS in zijne History of America , 1725.
VON HASSEL and HOFFMAN , Allgemeine
Encyclopádie ; BRUNET , Manuel du li-

braire) .
HERSCHEL , (FRIEDRICH WILHELM),

een der grootste sterrekundigen van den
nieuweren tijd , werd den 15 November
1738 te h anover geboren. Hij was de
zoon eens muzikants, die hem, gelijk
zijne overige vier zonen , voor zijn eigen
beroep opvoedde. Op den ouderdom van
veertien jaren , werd hij als hoboïst bij
een Hanoversch regemevt der garde geplaatst , hetwelk hij naar Engeland vergezelde. Zulks geschiedde tusschen het jaar
1757 en 1759. Volgens een ander ver
kwam hij alleen in Engeland. Na-hal
zijne aankomst vertoefde hij eenigen tijd
te Durham , waar hij een muzijkkorps voor
de militie in orde hielp brengen ; vervolgens was hij verscheidene jaren organist
te Halifax, waar hij onderwijs gaf in de
muzijk, en zich zelven in de talen oefende.
Er zijn vele vertellingen over zijne muzikale werkzaamheden in omloop , welke
echter weinig grond hebben. Men wil ,
onder anderen , dat hij in liet orchest van
de Danszaal te Bath speelde; dat hij op
zekeren lijd naar eene organistplaats dingende , bij liet spelen op de proef zich
bediende van stukjes lood , welke hij op
de toetsen legde , welke lang aangehouden
moesten worden , en dat hij die dan weder behendiglijk wist weg te tooveren.
Ook verhaalt men , dat hij in Italië concerten gaf op eene harp en twee aan zijne
schouders vastgemaakte horens , en hij
hiermede zijne reiskosten wist goed te
maken. `Vat flier ook van zij , zeker is
het , dat HERSCHEL nimmer in Italië geweest is.
Omstreeks 1766 was hij organist van
de octagoon -kapel te Bath , in welke plaats
hij zijne aandacht bijzonder op de sterrekunde begon te vestigen. Hij was ervaren
in de wiskunde , en wist deze wetenschap
op het dagelijksch leven voortreffelijk toe
te passen. Het eerste bekende geschrift
van IIERSCI1EL is het antwoord op eene
prijsvraag in liet Ladies' Diary voor 't
jaar 1779 : de lengte , de spanning en
het gewigt eener muzijksnaar gegeven
zijnde , verlangde neen te weten , hocvele
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trillingen zij in een' bepaalden tijd zou
snaken , wanneer een klein gegeven gewigt
aan het midden der snaar was vastgemaakt , en dit niet haar trilde.
Zijne sterrekundige navorschingen wek ten bij hem de begeerte op , eenen telescoop te bezitten ; doch Zijne middelen
gelukkig niet toereikend zijnde om zulk
een werktuig te koopen , besloot hij voor
zich zelven eenen Newtoniaanschen vij fvoetigen Spiegel -telescoop of een' Reflector te
maken. Toen dit gelukte , nam hij liet
stoute besluit , deze maat te verdubbelen.
Nu zag bij het heelal in al deszelfs heerlijkheid en grootheid. In 1781 verkondigde hij aan de wereld de ontdekking
van eene vooronderstelde komeet , welke
spoedig bleek eene nieuwe planeet (Uranus) te zijn. GEORGE III benoemde hem
nu tot zijnen astronoom op eene jaar
Pst. HERSCHEL vestigde-wedvan40
eerst zijn verblijf te Datchet en later te
Slough bij Windsor. Zijne verblijfplaats
werd , zegt FOURIER , een van de belangrijkste plekjes der beschaafde wereld.
Aanvankelijk bestond zijn huisgezin uit
een' zijner broeders en zijne zuster cAROLINA IIERSCHEL , die hem in zijne berekeningen de gewigtig ste diensten bewees.
Ook deed zij belangrijke waarnemingen ,
en ontdekte meer dan eene komeet. Deze
dame keerde na den dood haars broeders
naar Hanover terug , alwaar zij in 1838
nog leefde.
HERSCHEL huwde Bene weduwe , MARY
PITT , die hem eenen zoon schonk , den
beroemden JOHN HERSCHEL , cie zich vier
jaren aan de Kaap de Goede Hoop heeft
opgehouden , om liet zuidelijk halfrond
gade te slaan.
De rustelooze HERSCHEL , die reeds te
Bath begonnen was eenen telescoop van
dertig voet te vervaardigen , voltooide in
1789 een' ander van 40 Eng. voeten
lang , en 4 voet en 10 duim middellijn,
waarvoor te Slough een bijzonder toestel
werd gemaakt, hetwelk, rustende op 20 rol.
len , met veel gemak naar alle rigtingen
kon bewogen worden. De werking van
dezen telescoop was zóó verbazend sterk,
dat de eerste vaste ster drie duizend malen werd vergroot. Meermalen zag HER'SCHEL vijftig duizend sterren op zijn gezigtsveld voorbij gaan. Onder de ontdekkingen
van HERSCHEL behooren de vuurspuwende
bergen in de maan , de zesde en zevende
wachter van Saturnus , de ringen van Uranus en de zes wachters dezer nieuwe planeet , alsmede de aard der zoogenaamde
nevelvlekken , bestaande uit enkele sterren
of verzamélingen van sterren. Van vele
zijner ontdekkingen heeft hij in de Philo-

sophical Transactions uitvoerige beschrijvingen gegeven. HERSCHEL stierf den 23
Augustus 1822 in ruime omstandigheden.
(European Magazine for January 1785 ;
Philosophical Transactions) .
HERZBERG, (EWALD FRIEDRICH) ,

een beroemd staatsman , werd den 2 September 1725 te Lottin bij Nieuw -Stettin
geboren. Na zich aan de hoogeschool te
Holle in de staatsbuishoudkunde geoefend
te hebben, werd hij als secretaris bij het
Pruissisch gezantschap naar Frank fort gezonden. Zoodra zijne verdiensten meer
aan het licht kwamen , benoemde hem de
koning tot geheimraad bij het departement
van buitenlandsche zaken. Toen de vrede
van Hubertsburg tusschen Pruissen , Oostenrjk en Saksen , den 15 Februarij 1763,
alleen door zijne bekwaamheid was tot
stand gekomen , was de koning hierover
zóó verrukt , dat hij IIERZBERG daarover
luide prees, zeggende : « Gij hebt den vrede
« gemaakt , zoo als ik oorlog heb gevoerd,
« één tegen velen.
De onvermoeide IIERZBERG deed veel voor
de verbetering van het inwendig bestuur
des lands. De zijdeteelt onder anderen
geraakte in aanmerkelijken bloei. Ofschoon
HERZBERG zich door de hoogste eenvoudigheid kenmerkte , verscheen hij in 1784 ,
op 's konings verjaardag , in een prachtig
zijden kleed , van eigen gewonnen zijde
in Pruissen vervaardigd. Ook in het
schoolwezen bragt hij vele verbeteringen
tot stand. In 1 790 leide hij zijn ambt als
minister neder , en wijdde den overigen
tijd zijns levens aan de beoefening der
wetenschappen , de Duitsche taal en letterkunde , welker bloei hem zeer ter harte
ging. Hij stierf den 27 Mei 1795, in
den ouderdom van zeventig jaren.
(D0HSI, Denkui rdigkeiten ; POSSELT, EWALD
FRIEDRICH , Graf voN HERZBERG).
HESIODTTS , een oud Grieksch dichter ,
was een inboorling van Asera , een dorp
aan den voet van den Helicon. Sommigen
houden hem voor een' voorganger of tijd
zelven-genotvaHMERUS.Vnhem
vernemen wij , dat hij op den berg Helicon schapen gehoed heeft , en door zijnen
broeder beroofd is geworden. Men wil ,
dat hij op eene valsche beschuldiging van
deel genomen te hebben aan de wegvoering
van een jong meisje , verdronken is geworden. Hij is schrijver van de Werken
en Dagen , het Geslaehtregister der Ileidensche goden (Theogenie) , en het Schild
van HERCULES , een brokstuk of liever, eene
aaneenschakeling van brokstukken , welke
sommigen echter als het werk van latere
rhapsodisten beschouwen.
(ULRICI , Geschichte der Hellen. Dicht-

HESS--HEYNE.
kunst; HERMANN and CREUZER , Brie fe
über HOMER and IIESIOD ; Mr. TIIIRLWALL'S history of Greece) .
HESS, (JOHANN JAKOB), een beroemd
Zwitsersch godgeleerde , die in het zeven
en tachtigste jaar zijns ouderdoms in Mei
1828 te Zurich , de plaats zijner geboorte,
is overleden. Sedert 1795 bekleedde hij
aldaar het ambt van Antistes , en gaf zich
geheel over aan de beoefening der Heilige
Schrift. In ons vaderland hebben zijne
schriften eenen zeldzamen opgang gemaakt
en in vele godsdienstige huisgezinnen eene
grondige bijbelkennis vermeerderd. De
veeljarige werkkring van den Zurichschen
kerkleeraar was alzoo hier en elders hoogst
gezegend. Onder zijne menigvuldige schriften noemen wij in de eerste plaats zijn
Leven van JEzus en zijne Geschiedenis der
Apostelen; ook zijne Geschiedverhalen des
Ouden en Nieuwen Testaments , de Christenleeraar , het Christelijk Oefenjaar , alsmede zijne Geschiedenis der Israëliten en
de Verhandeling over Gods Koningrijk hebben hooge waarde en getuigen van 's mans
geleerdheid. Al deze werken zijn uit het
Hoogduitsch in onze taal overgebragt. « De
« verstandig godsdienstigen onder onze natie, afkeerig van die groote losheid en
«oppervlakkigheid , van die nieuwigheids«zucht en twijfelarij , met welke men
« vóór ruim vijftig jaren de Heilige Boeken
a in Duitschland begon te behandelen,
«vonden smaak in den bedaarden gang ,
«met welke hij zich steeds over Bijbel en
« Christendom uitdrukte , en zij werden
« verrukt door de nieuwe , of meer hel« dere inzigten , welke hij hun gaf in den
« zamenhang en de wijze schikkingen der
« Goddelijke Openbaringen , met welke de
« Hoogste Wijsheid en Goedheid, van de
« vroegste tijden af tot op JEZUS CHRISTUS
« en zijne Apostelen , het menschdom be.
« giftigd heeft. Daarom konden ouders
« zonder schroom de werken van HESS aan
«hunne kinderen in handen geven ; wel
« verzekerd , dat , hoe meer zij dezelve
« met nadenken lazen , de eerbied voor
« den Bijbel en de waarheden van de
«godsdienst, des te dieper in hunne har
zouden worden ingeplant en beves--«ten
« tigd. »
(Levensgeschiedenis van JEZUS , door JOU.
JAKOB HESS , naar de achtste uitgave
uit het Hoogduitsch).
HESSEN , (WILHELIIT, Landgraaf VAN),
werd in het midden der zestiende eeuw te
Kassel geboren , en overleed in den jare
1597. Hij vereeuwigde zijnen naam door
de beoefening der wijsbegeerte krachtdadig
aan te moedigen, en vooral door zijnen
ij' er , om aan de wetenschap der sterre-
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kunde bevorderlijk te zijn. Met behulp
van ROTIIIIANN en BYRCE stichtte h ij een
observatorium , en voorzag hetzelve van
de beste werktuigen , «'elke men toen kon
bekomen. Zijne waarnemingen waren zeer
belangrijk, en werden, een en twintig
jaren na zijnen dood , door WILLEBROBD
SNELLIUS te Leyden in 't licht gegeven.
TTCIuo BRAHÉ spreekt daarvan in zijne Brieven en in het tweede deel der Prog yrnnasmata.
(MARTIN , Biographia Philosophica
HUTTON'S Dictionary).
HEVELIUS , (JOANNES) , of eigenlijk
JOHANN HEVEL , een uitstekend sterrekundige , werd den 28 Januarij 1611 te Dantzig geboren. Nadat hij de voornaamste
landen in Europa had bezocht , keerde hij
naar zijne geboorteplaats terug , en hield
zich hoofdzakelijk met de sterrekunde bezig. In '1641 bouwde hij in zijn eigen
huis eene sterrewacht , en -voorzag haar
met een' kwadrant en sextant van drie en
vier voet middellijn , alsmede met groote
telescopen door hem zelven vervaardigd.
In 1647 gaf hij eene beschrijving uit van
de maan , onder den naam van Selenographia , waarbij hij eene afbeelding voegde van de andere planeten , zoo als zij
zich door den telescoop vertoonen. In
1679 leed hij een groot verlies door eenen
brand, die zijn huis en observatorium in
asch legde. Dit ongeval schijnt echter zijnen ijver niet uitgebluscht te hebben ;
immers kort hierop bouwde hij een nieuw
observatorium , (schoon op eene minder
kostbare schaal) , om zijne waarnemingen
te kunnen voortzetten. Onder zijne werken onderscheidt neen zijne Cometographie,
zijne Machina Coelestis , zijn Annus Clin'iactericus , zijn Firmarnenturn Sobiescianunk
en zijn Prodomus astronommmiae, waarin
menigvuldige platen voorkomen , door hens
zelven geteekend en geëtst. Hij stierf in
1687 te Dantzig , in den ouderdom van
zes en zeventig jaren , en algemeen geacht.
(DELAMBRE , lijst. Istron. Mod. WEIDLER
Hist..4stron.).
HEYNE, (CHRISTIAN GOTTLOB), werd
in 1729 te Cheinnitz , in Saksen , van
arme ouders geboren , en werd , in spijt
van bijkans onoverkomelijke hinderpalen
een der geleerdste mannen zijner eeuw.
Op den ouderdom van vier en dertig jaren werd eindelijk zijne ongeloofelijke inspanning niet eenen schitterenden uitslag
bekroond , wordende IEYNE , door tusschenkomst van RUIIINKENIUS , in 1763 , in plaats
van den overledenen GESNER, tot hoogleeraar in (le welsprekendheid te Gottingen
beroepen. Eenige jaren later vertrouwde
;

,

;
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men hem het bestuur over het algemeen
letterkundig Seminarium en het opzigt over
de bibliotheek. Te midden van al deze
verschillende bezigheden, wijdde hij zich
inzonderheid aan de oude letterkunde. De
klassieke schrijvers , die hij bearbeidde ,
zijn algemeen bekend ; het is genoeg zijne
uitgaven van TIBULLUS , VIRGILIUS , DIODORUS
SICULUS , EPICTETUS , PINDARUS en IIOMERUS te
noemen. Zijn weldadig en verdienstelijk
leven eindigde in de maand Junij 1814 ,
in den ouderdom van drie en tachtig jaren ;
hetzelve is breedvoerig beschreven door
zijnen schoonzoon IIEEREN (Gottingen 1813,
8vo.) en bevat een belangwekkend ver
waartegen-halvndemoijk,
deze geleerde in zijnen jeugdigen leeftijd
had te worstelen.
(Journal of education , Vol. II ; Diet.

hist. des grands hommes REHBERG'S
Politisch-historische kleine Schriften).
;

HEYWOOD , (THOMAS) , een welbekend
Engelsch tooneeldichter , die onder de regering van ELIZABETH , JACOBUS I en KAREL I
leefde , schoon de dagteekeningen van zijne
geboorte en zijnen dood , even als die van
vele zijner tijdgenooten, onbekend zijn. Men
heeft hem , uit hoofde van de vruchtbaarheid zijner pen vergeleken met den Spanjaard LOPE DE VEGA. In het voorberigt van
de English Travellers zegt hij zelf aan
twee honderd en twintig tooneelspelen te
hebben gearbeid. «Hij is, » zegt CHARLES
LAMB , « eene soort van SHAKSPEARE in
« proza ; zijne tooneelen zijn hoogst nacc tuurlijk en vol gevoel. » HEYwooD bepaalde zich niet geheel bij het drama ;
hij schreef nog verscheidene werken , waaronder The Hierarchy of Angels ; The Life
of Queen Elizabeth en eene General h istory of Women.

(Dictionary of Biography ; Penny Cyelopaedia).
HIERO I, vorst van Syracuse op Sicilië , volgde zijn broeder GELO in 478 v. c.
op. In den aanvang zijner regering gedroeg bij zich als een geweldenaar , doch
toen later zijn gezag meer was bevestigd,
wist hij eindelijk de liefde zijner onderdanen te winnen. Hij beschermde kunsten
en wetenschappen , en de voornaamste
dichters begaven zich naar zijn hof PLU
verhaalt , dat HIERO zeide : « Mijn-TARCIUS
« huis en mijne ooren zullen altijd open
staan voor elk , die mij openhartig en
onbewimpeld de waarheid zullen willen
« zeggen. » HIERO overleed te Catana in
het jaar 467 v. C. Na zijnen dood werd
hij door de inwoners van Catana en Naxos,
twee zijner volkplantingen , als een halve
God vereerd.
C DlonoRus, Xl , 48-66 ; AELIANUS , IX,

1 -; STUART , Romeinsche Geschiedenissen).
IflLR o II , zoon van HIEROCLES , een'
vermogend burger van Syracuse , en afstammende van GELO , onderscheidde zich
vroegtijdig door zijne schitterende hoedanigheden. Hij diende met lof onder PVRRnUS op Sicilië ; doch zoodra ¶YRRHUS dit
eiland verliet , zagen de Syracusers zich
aan de eene zijde bedreigd door de Carthagers en aan de andere door de Mamertynen, eene buurtende , die zich verraderlijk van 31essana meester maakte. De
Syracusers eenen bekwamen aanvoerder
behoevende , kozen daartoe HIERO , die ,
al zijne vijanden overwonnen hebbende,
tot koning werd uitgeroepen. Een verbond
van vrede en vriendschap met de Romeinen gesloten hebbende , vervulde hij naauwkeurig de gemaakte overeenkomst , en
regeerde zeer gelukkig ; koophandel en
landbouw bloeiden , terwijl de weelde en
bevolking in groote mate toenamen. HIERO
verfraaide en versterkte Syracuse , en
bouwde groote schepen , waarvan een ,
volgens ATHENAEUS , zoo buitengemeen groot
was , dat het , in geen Siciliaansche haven
kunnende binnen loopen , aan PTOLOMAEUS
PHILADELPHUS werd ten geschenke gezonden. ARCHIMEDES leefde onder IHERO's regering en behoorde tot zijn geslacht. Toen
de tweede Punische oorlog uitbrak , bleef
HIERO aan zijn verbond met de Romeinen
getrouw , en na de nederlaag van Thrasymenus zond hij eene vloot naar Ostia met
levensmiddelen , geschenken en eene hulpbende van ligte troepen. Hij beleefde den
slag van Cannes , na welken zijn eigen
zoon GELD de zijde der Carthagers koos.
GELD echter stierf, niet zonder vermoeden van geweld , en DIERO zelf, ruim
negentig jaren oud , stierf kort daarna ,
216 j. V. C. , de kroon aan zijnen kleinzoon HIERONYMUS nalatelnde. Met HIERO
stierven , als ware bet , de voorspoed en onaf hankelijkheid van Syracuse.
(Livlus , XXII en XXIII ; POLYIiIUS 1 VII ;
STUART ,

Rom. Gesch.).

HIEROM Y11IUS VAN PRAAG , de trouwe

medgezel van JOHANNES Huss , dien hij in
wetenschappelijke vorming en welspekendheid , maar geenszins in gematigdheid en
bedachtzaamheid overtrof , stamde af van
het geslacht FAULFISCH , en zag te Praag
het eerste levenslicht. Na in zijne geboorteplaats, zoowel als te Parijs, Keulen ,
Oxford en Heidelberg gestudeerd te hebben , werd bij door WLADISLAW II van
Polen over de inrigting van de hoogeschool te Krakau geraadpleegd , en koning SIEGMOND van Hongarjë liet hem
te Ofen voor zich prediken. Als aanhan-

HINLOPEN---HIPPARCHUS.
ger van de leer van w IcKLEFF nam hij

met hart en ziel deel aan den kamp van
zijnen vriend IIUSS tegen de misbruiken der
hierarchie en de zedeloosheid der geestelijken. In zijnen overmoedigen ijver ver
hij openlijk de reliquiën , en wierp-trad
geestelijken , die met zijne inzigten niet
instemden , in den kerker. De kruisbulle
tegen koning wLADISLA`v van ,Napels en IIongarjë en de aflaatbrieven van den paus
werden door hem openlijk verbrand. De
hertog van Sulzbach liet hem , in April
1415 , te Hirschau in hechtenis nemen
en geketend naar Constanz voeren. HIERONYMUS aanvankelijk volhardende in zijne
gevoelens, had in den kerker zoo veel te
lijden , dat hij den 23 September 1415
de hem ten laste gelegde ketterijën herriep ; doch den 26 Mei 1416 andermaal
in het verhoor gebragt , nam bij zijne
herroeping plegtiglijk terug , betuigende ,
dat geene zonde hem meer bedroefde ,
dan zijne ontrouw. Reeds den 30 Mei
werd hij op bevel van het Concilie ver
Onder bet zingen van geestelijke-brand.
liederen , ging hij moedig naar den brandstapel , en gaf onder het uitstorten van
een vurig gebed den geest. Zijne asch
werd in den Rijn verstrooid , ten einde
zijn aandenken voor altijd uit te delgen.
(HELLER , HIERONYMUS

VON PRAG) .

HINLOPEN , (JAN) , een veelzijdig ge-

leerde , die tevens met geluk de Nederlandsche lier hanteerde , werd den 25
October 1759 te Utrecht geboren. Zijne
voorouders woonden in de zestiende eeuw
te Hindelopen in Vriesland. Zijn vader ,
JACOBUS HINDELOPEN , een verdienstelijk Christen-leeraar , getroostte zich groote moeite,
om de verstandelijke vermogens van den
zoon te ontwikkelen , te meer , wijl de
toenmalige dorre leerwijze op de Fransche
en Latijnsche scholen hem weinig deed
vorderen. Gelukkig vond hij ook eenen
kundigen leidsman in den geleerden RE ► TZ,
rector der Latijnsche school te Utrecht ,
en nu beoefende bij met zoo veel vrucht
de Grieksche en Latijnsche schrikvers, dat
hij , bij het verlaten dier school , eene
Latijnsche lofspraak in verzen hield op
JOZEF als regent van Egypte. Aan de hoogeschool oefende hij zich in de taal -, redeneer-,
wis- en natuurkunde , alsmede in de oude
en nieuwere geschiedenis en de regtsgeleerdheid. In November 1782 werd fIINLOPEN benoemd tot lid der vroedschap te
Utrecht, en het volgende jaar tot secreta
welken post hij in-risvanhetGg,
1795 verloor , omdat hij weigerde den
van hem gevorderden eed af te leggen.
Als beoefenaar van kunsten en wetenschap
wist hij zich in het ambteloos leven-pen,
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uitmuntend te schikken , doch koning LODEWIJK , die zoo gaarne verdienstelijke
mannen aan zich verbond , koos ' hem tot
staatsraad in vaste dienst , en belastte
hem daarenboven met de waarneming der
zaken van den directeur der publieke
schuld. Ook benoemde koning LODEWIJK
hem tot lid van de ridderorde der Unie,
terwijl hij met eenparige stemmen tot lid
der tweede klasse van het Instituut , door
de leden zelve werd verkozen. IIINLOPEN,
altijd ijverig in het volbrengn der pligten,
welke op hem rustten , bezweek den 21
December 1808 onder zijne veelvuldige
werkzaamheden. Op last des konings werd
het stoffelijk overschot van IIINLOPEN met
statelijke rouwpracht ter aarde besteld.
Zijne asch rust in de St. Geertruida-kerk
te Utrecht in het graf zijns vaders. Schoon
IIINLOPEN veel dichterlijk talent bezat , was
hij echter schroomvallig , om zijne verzen
in 't licht te geven. Als eene kleine proeve
van zijn uitstekend dichtvermogen, laten
wij hier een grafschrift volgen , hetwelk
hij op den dood van CORNELIA ELIZABETH
MILL , eene jeugdige vriendin zijner ouders ,
vervaardigde :
Hier rust een kind van God; Zijn vrees washarev reugd.
Gelijk de druif beschaamd zich dekt in 't lof der bladren,
Verbergde ootmoed vaak haar liefde erg haar deugd;
Be LANDHEER Zag , ih 't eind , haar volle rijpheid nadren,
En brak , met eigen hand , de vrucht zorgvuldig af.
Nu leeft haar geest omhoog, maar vriendschap veent
(bij 't graf.

Ook in den bundel der Evangelische
gezangen vindt men van hem drie liederen , die zoowel van zijn dichterlijk talent
als zijnen vromen godsdienstzin getuigen.
(Woordenboek der Zamenleving).
HIPPARCIIU S , de grootste der oude
sterrekundigen. IIij werd , volgens STRABO,
te JVicea in Bithynië geboren , en bloeide
in het midden der tweede eeuw vóór
CHRISTUS. Zijne vlijt , waarheidsliefde en
scherpzinnigheid worden door PTOLOIIIEUS en
PLINIUS zeer geroemd. HIPPARCHUS bepaalde
naauwkeuriger de lengte van het jaar, en
ontdekte dat de destijds op 365 dagen
en 6 uren aangenomene lengte van het
zonnejaar eenige minuten te veel telde.
Hij berekende de eerste zon- en maantafelen. De plotselinge verschijning eener
nieuwe ster zou hem aanleiding gegeven
hebben tot het vervaardigen zijner sterrelijst , welke de plaatsen van 1022 vaste
sterren aanduidt. Deze lijst wordt door
sommigen een eeuwigdurend gedenkteeken
genoemd , door IIIPPARCIIUS voor zich zelven opgerigt. Ook strekt het hem tot
groote verdienste , dat hij de eerste was,
die leerde , op welke wijze men door bepaling van lengte en breedte , de juiste
ligging der plaatsen op de oppervlakte der
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aarde kan aanduiden , en tevens dat men
hem de belangrijke kennis van de ware
teruggaande beweging der nachteveningspunten te danken heeft.
(DELAAIBRE , Hist Astr. Aiw.).
HIPPOCRATES , de oudste geneeskundige , wiens verken tot ons gekomen zijn,
werd in 460 v. C. op het eiland Cos geboren. Zijn geslacht beoefende sedert drie
honderd jaren de geneeskunde , en leverde
zeven geneesheeren op , die groote ver
verwierven , en waarschijnlijk-mardhei
de menigvuldige verhandelingen geschreven
hebben , welke gewoonlijk aan HIPPOCRATES
alleen worden toegekend. Vóór hunnen
tijd bepaalde zich de geneeskundige kennis tot de priesters , die ze voor anderen
zorgvuldig verborgen hielden , ten einde
hunnen invloed op het volk des te gemakkelijker te handhaven. Het zou hoogst
belangrijk zijn eenige bijzonderheden uit het
leven van HIPPOCRATES te kunnen medededen ; doch ongelukkig bezitten wij wei
echte bouwstoffen voor dit doel. Hij-nige
werd in de geneeskunde onderwezen door
zijnen vader en HERODICUS van Selymbrië,
en oefende zich in de wijsbegeerte onder
GOItGIAS van Leontium en DEMOCRITUS van
Abdera , dien hij naderhand van krankzinnigheid genas. Men zegt , dat hij oenigen
tijd aan het hof van PERDICCAS , koning van
Macedonië , heeft doorgebragt , en Thracië
en Scythië bezocht , en dit is te meer
waarschijnlijk, omdat hij in zijne geschriften van onderscheidene steden in Thracië
melding maakt. SORANUS verhaalt , dat hij
Athene van de verwoesting eener verschrikkelijke pest verloste , doch dit kan moeijelijk die pestziekte geweest zijn , welke in
het tweede jaar van den Peloponnesischen
oorlog woedde , en waarvan THUCYDIDES
zulk eene treffende beschrijving geeft ;
want , schoon THUCYDIDES zelf er door werd
aangetast , maakt bij van den naam van
HIPPOCRATES geen gewag , en zegt daarentegen , dat geneeskundige hulp bier te
kort schoot. Van de talrijke werken aan
HIPPOCRATES toegeschreven , worden als
echt erkend zijne verhandeling de aëre,
aquis et locis (over de lucht , de wateren
en plaatsen) , de Prognosticon of voorzeg
Aphorismen , bevattende in-ger,nd
korte, doch krachtige bewoordingen de
bevindingen van een lang leven geheel
aan de kunst gewijd. De eed, dien hij
van zijne leerlingen vorderde , bewijst het
hooge denkbeeld , dat hij van de pligten
en verantwoordelijkheid eens geneesheers
koesterde. De leerling zwoer zijnen leermeester als zijnen vader te eeren , en
diens nakomelingen als broeders ; dat hij

de kunst tot nut zijner lijders zou aan-

wenden , nimmer tot hunne schade of hunnen dood , al ware het dat zij zelven hem
daarom baden ; dat hij nimmer trachten
zou eene misdragt te doen ontstaan ; dat
hij kuisch zou leven, enn nooit een beroepsgeheim openbaren. Zijne kennis der
ontleedkunde en physiologic en van het
aaneengeschakeld beloop , welke in den
gezonden staat en gedurende ziekte in het
ligchaam plaats heeft , was zeer gebrekkig ,
doch in de naauwkeurigheid , waarmede
bij de ziekte-kenteekenen waarnam , en
in de getrouwheid zijner beschrijvingen
is hij zelden , zoo ooit , overtroffen. Op
dezen grond heeft men hem teregt den
eernaam van Vader der Geneeskunst toegekend. HIPPOCRATES stierf in hoogen ouder
te Larissa in Thessalië. Er bestaat-dom
eene volledige Iloogduitsche vertaling van
IIIPPOCRATES door J. F. C. GRIMM , .Altenburg
1 i 81-1792 , in vier deden 8vo.
(SPREaGEL

, - Histoire de la Médeeine ,

tom. 1).
HOBBES , (THOMAS) , een der scherp zinnigste Engelsche wijsgeeren , werd den
5 April 1588 te Malrnesburij geboren. Hij
was de zoon van een' Protestantsch geestelijke dier stad. Nadat hij te Oxford had
gestudeerd, werd hij in 1608 privaat -opvoeder in de familie van den graaf van
Devonshire. In 1610 doorreisde hij , met
zijnen kweekeling Lord CAVENDISII , Frankr ij k en Italië. Na zijne terugkomst kwam
hij met vele uitstekende geleerden en
mannen van hoogen rang in aanraking.
BEN JOHNSON herzag voor HOBBES zijn eerste
werk , de vertaling van THUCYDIDES. Deze
vertaling had HOBBES , volgens zijn eigen
zeggen , begonnen met het loffelijk doel
om , zoo mogelijk , de woelingen die zijn
vaderland dreigden te verscheuren , te
doen bedaren , door in de geschiedenis
van den Peloponnesisclien oorlog de noodlottige gevolgen van binnenlandsche tweespalt aan te toonen. Dit werk verscheen
in 1628 in 't licht. In 1640 verwijderde
hij zich naar Parijs , ten einde aan den
dreigenden burgeroorlog geen doel te nemen. Gedurende deze vrijwillige ballingschap , schreef hij zijne beroemde werken

De Give; Human Nature; De Corpore Politico , en den nog meer gerucht makenden
Leviathan , waarna hij , in 1652 , naar
Engeland terug keerde. In 1654 verscheen
zijn Letter upon Liberty and Necessity,
waardoor hij in eenen langduriger pennestrijd geraakte met den bisschop BBAMHALL.
Hij woonde nu , tot aan zijnen dood ,
weder bij de familie DEVONSHIRE. KAREL II
schonk hem uit zijne eigene beurs eene
jaarwedde van 100 Pst. Onder zijne latere
werken telt men Decameron Phisiologicum ;

HOCHE—HOFFMANN.

.4 Dialogue between a philosopher and a
student of the Common law ; Behemoth,
Gene gechicdenis der burgeroorlogen , en
vertalingen van de Ilias en 0dyssea van
JlO;IlEP,US. hij stierf den 4 December 1679
aan eene beroerte.
De hoofdtrek van IIOBBES karakter was
onafhankelijkheid , waaraan hij zelfs de
gunst des konings opofferde. Den voormiddag besteedde hij aan li g chaanlsbeweging , en na het middagmaal begaf hij
zich naar zijn studeervertrek , en vond dan
op zijne tafel eene kaars met tien of twaalf
pijpen tabak. Vervolgens sloot hij de deur,
begon te rooken , te denken en schreef
gedurende eenige uren. In den omgang
verdroeg hij zelden tegenspraak. Ook van
verwaandheid was IIOBBES niet vrij te spreken. Meermalen beroemde hij zich , « dat
« ofschoon de natuurkunde eene nieuwe
« wetenschap ware , de burgerlijke wijsbe« geerte echter nog nieuwer was , als niet
« ouder kunnende genoemd worden dan
« zijn boek De Cive. » De beschuldiging
van godverloochening , welke men hem
aantijgde , is ongegrond , doch men kan
niet ontkennen , dat zijne godsdienstige en
staatkundige begrippen ligtelijk verderfelijke gevolgen zouden kunnen hebben.
(Dr. KENINET'S Memoirs of the CAVENDISIH

Family 11 Brief View of the dangerous and pernicious errors to church
and state in Mr. IIOBBES'S book entitled
Leviathan).
;

HOCHE, (LAZARE) , een uitstekend
generaal der Fransche republiek , werd
den 25 Junij 1768 te ]Jlontreuil bij Versailles geboren. Ilij begon zijne aardsche
loopbaan als staljongen , en trad in 1785
in dienst. Met roem alle mindere krijgsrangen doorloopen hebbende , verkreeg hij
in 1793 het opperbevel over het leger
van de Moezel , en kort daarna dat van
den Rijn. In 1795 werd hij geplaatst aan
het hoofd van het republikeinsche leger in
de Vendée. In deze gewigtige betrekking,
welke groote burgerlijke en militaire ta
kweet hij zich met veel-lentvrisch,
beleid , geluk en menschlievendheid van
zijnen moeijelijken pligt. In December
9 796 , verkreeg hij het bestuur over de
vloot , welke eene landing in Ierland zou
beproeven. Toen deze onderneming , bij
gebrek aan gunstigen wind , mislukte en
gestaakt werd , kreeg hij het opperbevel
over het leger aan de Sambre en Maas,
en had reeds aanzienlijke voordeelen behaald , toen hij in zijnen loop gestuit
werd door eene wapenschorsing tusschen
prins KAREL e11 BON APARTE . In 1797 werd
hem liet ministerie van oorlog aang eboden , hetwelk hij , uit hoofde van zijnen
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jeugdigen leeftijd , afwees. Doch nu aan
hij het opperbevel over het leger-varde
aan de Duitsclre grenzen. Eer hij echter
den veldtogt opende , werd hij plotseling
in het leger van Wetzlar ziek , en overleed den 18 September 1797. Zijn dood
is aan vergiftiging toegeschreven. Zijn lijk
werd van Wetzlar naar Coblenz gevoerd.
Dc generaal LE FEBRE hield eene sierlijke
redevoering bij zijn graf, welke hij aan
woorden : « Kameraden ! nooit-vingmetd
« was de dood voor ons verschrikkelijk;
« maar hier vertoont hij zich in zijne af« grijselijke gedaante : hij vernietigt , door
« éénen slag , jeugd , talent en deugden.
« HoCIIE is niet meer ! De dood heeft zijn
« leven afgesneden , en eerlang zal niets
« meer van hem overig zijn , dan het
« aandenken zijner roemrijke daden. » In
1836 werd te Versailles een standbeeld
ter eere van noCIIE opgerigt.
(Conversations-Lexicon; Woordenboek der

Zamenleving).
na B0ERIHAVE
de beroemdste geneesheer van zijnen tijd,
werd den 19 Februarij 1660 te Halle geboren , en behoorde tot een geslacht , dat
zich gedurende twee eeuwen aan de genees
toegewijd. Na te Jena gestu--kundeha
deerd te hebben , zette hij zich , in 1682 ,
te Minden neder. In 1684 bezocht hij de
11 ederlanden en Engeland , en werd bij
zijne terugkomst benoemd tot lijfarts van
FREDERIK WILIIELM , keurvorst van Branden burg , en geneesheer van liet garnizoen te
Minden. In 1688 verplaatste hij zich naar
Halberstadt, en verwierf zich door zijne
praktijk en zijne geschriften zoo veel
roem , dat hij door FREDERIK III, keurvorst
van Saksen , naderhand koning van Pruis sen , werd uitgenoodigd , om aan de nieuw
opgerigte hoogeschool te Halle het hoog
medicijnen te aanvaar -leranbtid
hij nam deze benoeming in 1693-den.
aan , ontwierp de statuten dezer inrigting ,
en vervulde zijne pligten als hoogleeraar
met zulk een goed gevolg , dat zijne vermaardheid die van zijnen grooten tijdgenoot BOERHAVE eenigermate evenaarde. IÍij
stierf den 12 November 1742. De zoogenaamde Hoffmann's druppeltjes , zamengesteld uit zwavelether en alcohol , dragen
naar hem dien naam. II0FFMANN's werken
zijn wel bekend en hoog geacht ; zij beslaan zes dikke folio deden. IIoFF.MANN
beweert dat de verschijnselen van levende
ligchamen niet kunnen verklaard worden
uit de wetten der levenlooze stof , maar
afhangen van de aanhoudende werking
van een bijzonder levensbeginsel. Dit leversbeginsel , hetwelk hij geloofde van de
Godheid uit te gaan , werd voorondersteld
HOFFMANN, (FRIEDRICH),
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IIOGARTH—HOGENDORP.

als in de hersenen opgehoopt , van waar
bet zich , langs de zenuwen , naar alle
deelen des ligchaams verspreidt , leven en
veerkracht aanvoerende.
(BRoussA! , Examen des doctrines niédicales) .
HOGARTII , (WILLIAM) , een der oor
-spronkelijtEgchnars,ilders en graveurs -, werd in 1697 te Londen geboren. Zijn vader RICHARD HOGARTII
(Of HOGART , zoo als de naam oorspronkelijk werd geschreven) , stierf in 1721
nalatende twee dochters en eenen zoon ,
WILLIAM. Men weet weinig van zijne eer
opvoeding ; doch uit de menigte zijner-ste
taal- en spelfouten mag men onderstellen ,
dat zij onbeduidend was. « Mijn vader , »
schrijft HOGARTH zelf, « even als die van
«menig ander , was niet in staat voor
« mij meer te doen , dan mij op den weg
« te helpen , om voor mij zelven te zor« gen. Daar ik een juist oog had , en
«veel hield van teekenen , trok mijne
« bekendheid met een' naburig schilder
« mij van alle kinderspelen af, liever
« mijnen tijd aan teekenen van allerlei
« kleinigheden bestedende. Mijne school«oefeningen trokken meer de aandacht
« door de teekeningen waarmede zij wer« den versierd , dan door de weinige fou« ten in mijne opstellen , waarin ik door
« domooren , met een vasthoudend geheu« gen begaafd , werd overtroffen.
Op zijne eigene begeerte werd bij in
de leer besteld bij ELLIS GAMBLE , een'
zilversmid in de Cranbourne-street ; doch
weldra vond bij dit handwerk te beperkt
voor zijnen fantastischen geest. « De schil« derstukken van de St. Paulus Kerk en
( het Greenwich-Hospitaal , v zegt hij ,
« speelden mij toen in het hoofd , en ik
«besloot mij met het zilverwerk niet meer
«te bemoeijen dan voorloopig tot mijn
« onderhoud noodig was. Op koper te
« graveren was nu mijn grootste lust. »
In 1718 vatte hij bij de graveernaald ook
de teekenpen en het penseel op. Eene
zijner eerste pogingen in de kunst was
eene reeks van tafereelen , uit den Hudibras van BUTLER , welke hij in 't koper
bragt. Ook met portretschilderen voorzag
hij gedeeltelijk in zijne behoeften. In
1730 huwde hij , buiten toestemming baars
vaders , de dochter van den historieschilder JAMES TIIORNHILL , en niet voor 1733,
toen hij zijn harlot's Progress (het leven
eener ontuchtige vrouw) had geschilderd,
kwam er Bene verzoening met de ver
ouders tot stand. Meer en meer-gramde
ontwikkelde nu zijn buitengemeen talent,
om de dwaasheden en ondeugden zijner
eeuw in geestig geschetste tafereelen voor

te stellen. The rake's progress, het leven
van een' lichtmis , vond mede een goed
onthaal. Na deze tafereelen werden zijne
schetsen of caricaturen van de Southwark
fair) (Jaarmarkt in Southwark) , A modern midnight conversation (het punschgezelsehap) , The distressed poet (de ongelukkige dichter) en de Strolling actresses in a
barn (de komedianten in de schuur) , Tonsof an election (de verkiezing van een parlementslid) onder de geestigste en vindingrijkste gerekend. HOGARTH beproefde ook
zijne krachten aan het historie-vak , doch
slaagde hierin minder ; zijn fantastische
geest stond hem hier te veel in den weg.
Op den ouderdom van acht en veertig
jaren bevond hij zich in ruime omstandigbeden , en rijk genoeg om rijtuig te houden. Het verkoopen zijner printen was de
voornaamste bron van zijn inkomen. Toen
hij den ouderdom van zes en zestig jaren
had bereikt , begon zijne gezondheid af te
nemen , en hij stierf den 26 October 1764.
Hij werd op het kerkhof te Chiswick begraven , waar een fraai gedenkteeken voor
hem is opgerigt , hetwelk prijkt met het
volgende grafschrift van zijnen vriend GARRICK : « Vaarwel ! groote schilder der mensch« beid ! Gij bereiktet het edelste doel der
« kunst : uwe geschilderde zedelessen vor« men het verstand , en verbeteren het hart
« door het gezigt. Lezer ! zoo gij genie be« zit , vertoef dan aan deze plaats ; of klopt
« uw hart voor Natuur , zoo wijd dan zijn
«graf een' traan , doch zijt gij ongevoelig
« voor beiden , ontwijk dan dit oord, want
« hier rust het eerwaardig stof van HOGARTH. »
HOGARTH was de eerste Engelsche schilder , die ook in andere landen roem verwierf, en een der weinige kunstenaren
zijner natie , die voor een oorspronkelijk
vernuft wordt gehouden.
(IIOGARTH's Mem. of himself; wALPOLE'S
Anecdotes REYNOLD's Discourses, Vol.
;

II,

p.

163).

10GENDORP , (GIJSBERT KAREL ,

graaf VAN) , een onvergetelijk Nederlandsch
staatsman , werd den 27 October 1762 te
Rotterdam geboren , en behoorde tot een
aanzienlijk geslacht , hetwelk reeds lang
belangrijke ambten had bekleed. In 1773
vertrok hij naar de kadettenschool te Berlijn , en trad vervolgens in Pruissische
krijgsdienst. Als vaandrig woonde hij den
Beijerschen erfopvolgings- oorlog tegen Oostenrjk bij. Ter belooning zijner krijgsdiensten , werd hij tot officier benoemd ,
doch keerde , zoodra de vrede gesloten
was , naar zijn vaderland terug. Schoon
bij de lijfwacht van den erfstadhouder in
dienst getreden , vertrok hij in 1783 met
eenen aanbevelingsbrief van FRANKLIN naar

1IOLBEIN--11OLBEI'ro .
Amerika, waar hij bij den grooten WASIIINGTON , op diens landgoederen in Virginië , werd gehuisvest. Na een verblijf van
zes maanden , keerde hij naar Nederland
en tot zijn re emeut terug. Begeerig on1
zich in de regtswetenschap te oefenen,
kreeg hij verlof te Leyden te studeren ,
hetgeen hij met zoo veel ijver volbragt ,
dat hij dra in zijn officiers- uniform tot doetor in de regten werd bevorderd. Uit ver
aan het huis van Oranje ver -knochteidliet hij de krijgsdienst , zoodra de partij
der patriotten de bovenhand kreeg. Na
het herstel van den stadhouder benoemde
deze hem tot liet eervolle ambt van pensionaris der stad Rotterdam , maar IIOGENDORP legde ook dit ambt neder , toen de
Franschen , in 1795, Nederland overstroomden. Zijn mislukt plan (1802) om uit
de aanhangers van het huis van Oranje
aan de Kaap de Goede Hoop Bene volk planting te stichten , kostte hem een groot
deel van zijn vermogen. Intusschen bleef
IIOGENDORP in stilte aan de vederherstel
huis van Oranje arbeiden.-lingvahet
De voorzigtigheid verbood hem evenwel
aan de daartoe strekkende beweging, in
het voorjaar van 1813 deel te nemen.
Toen eindelijk de wapenen der bondgenooten zegepralend voorwaarts rukten , ver
hij in den herfst van dat jaar,-enigd
te 's Gravenhage , de aanhangers van den
erfprins van Oranje , stelde zich aan het
hoofd eener voorloopige regering , en droeg
veel bij tot onze bevrijding van de Fransche heerschappij. Kort daarop werd hij
president van de commissie , aan welke
het ontwerpen eener grondwet was opgedragen. In deze hoedanigheid had VAN
HOGENDORP zulk eenen overwegenden invloed op de overige leden der commissie,
dat hij als de ontwerper der Nederlandsche grondwet werd beschouwd. Als lid
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal , waartoe hij in 1815 werd gekozen,
behoorde hij tot de weinige leden , die
zich , als ware het , verstoutten , om de
voordragten der regering af te stemmen ,
zoodra hij oordeelde , dat ze met 's volks
ware belangen niet overeenstemden. Door
zijne welsprekendheid , zijn onbaatzuchtig
karakter en helder oordeel hadden zijne
beschouwingen in en buiten de hooge
staatsvergaderingen eenen grooten invloed.
Deze edelaardige volksvriend stierf den 5
Augustus 1834 te 's Gravenhage , in den
ouderdom van twee en zeventig jaren,
nalatende den roem van den hoeksteen
van het vernieuwde gebouw der Neder
vrijheid gelegd te hebben. Onder-landsche
zijne geschriften vermelden wij zijne Beschonn'ingen over den IndicGhen han1el ;
II.
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Memorie over de cultuur en den handel
van Java; Beschouwingen over de staats
inanciën; Beschouwingen over de staat.s--fi
huishoudkunde van het koningrjk der
Nederlanden ; Lettres sur la prospérité publique , alsmede : La séparation de la Hollande et de la Belgique.
(VAN DER PALM , Redekunstig Gekenkschrift
van Neerlands Herstelling ; VAN KAM
, Beknopte Geschiedenis der Ne--PEN
derlanden ; Woordenboek der Zamen
-leving).
IIOLBEIN, (HANS) de jongere, wordt
door de Duitschers , naast ALBERT DURER
als hun beste schilder beschouwd. Volgens
een onlangs gevonden portret van HOLBEIN,
door hem zelven geschilderd , werd hij iu
1497 te Grünstadt , de voormalige ver
Leiningen- Wes--blijfpatsdergvn
terburg geboren. Hij leerde de schilderkunst
bij zijnen vader , dien hij spoedig overtrof. Naar Bazel vertrokken , werd hij
bekend met ERASMUS , die aldaar zijn verblijf hield , om den druk zijner verken
gade te slaan. HOLBEIN schilderde verschei.
dene portretten van ERASMUS , die hem
eenen brief van aanbeveling gaf aan Sir
THOMAS MORE , waarmede hij in 1526 naar
Engeland vertrok. Sir THOMAS MORE nam
HOLBEIN in zijn huis op , en na heel drie
jaren lang bezig gehouden te hebben , noodigde hij koning HENDRIK VIII Uit , 0111 de
stukken van IIOLBEIN eens te komen bezig
koning vond er zoo veel beha -tigen.D
dat hij IIOLBEIN in zijne dienst-geni,
nam en mildelijk beloonde. De gunst des
konings en zijne eigene buitengemeene
verdienste bragten hem in de mode , zoodat hij naauwelijks . al de portretten kon
schilderen , die de voornaamste mannen
van zijne hand verlangden. Ilij stierf in
1554 te Londen aan de pest. HOLBEIN munite
zoowel in het portret- als in het historie schilderen uit. Ook in de houtsneêkunst
was hij zeer ervaren. Onder zijne ver
werken worden genoemd de-mardste
Doodendans (waarvan de houtsneê door
IIANS LUTZELBURGER , een meesterstuk is) ;

de Offerande van ABRAHAM ; de Boerendans;
de Zegepraal van den Rijkdom , en de Toestand der Armoede.
(HEGNER , HANS HOLBEIN , der Jiingere ;
RUMOUR , IIANS IIOLBEIN der Jiingere in
seinem Verhdltnisz zum Deutschen
Forrnschnittwesen).
ROLBERG , (LUDWIG , vrijheer VAN) ,
een beroemd schrijver en grondvester der
nieuwere Deensche letterkunde , werd den
6 November 1684 te Bergen in Noorwegen
geboren. Zijn vader , die van gemeen sol
overste was opgeklommen , out--dato
viel hem , toen hij nog te Koppenhagen in
8
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IIOLLAR--IIOLTY.

de godgeleerdheid studeerde. HOLBERG zag
zich genoodzaakt privaat -onderwijzer te
worden ; doch in weerwil van de bekrompene omstandigheden , waarin bij ver
kon hij zijne reislust niet bedwin--kerd,
gen. Hij ging naar Amsterdam , en had
het ongeluk daar door de koorts aangetast
te worden. Vervolgens keerde hij naar
Christiaanstad terug , waar hij trachtte zijn
bestaan te vinden als onderwijzer in de
Fransche taal ; doch zulks niet gelukken
ging hij naar Engeland , en hield zich-de,
twee jaren te Oxford op. Naar Koppenhagen teruggekeerd , werd hij opvoeder van
den zoon eens aanzienlijken huizes, met
Wien hij Duitschland doorreisde. Bij Bene
andere gelegenheid bezocht hij Italië ,
meestal , gelijk GOLDSMITH , te voet reizende. In Denemarken terug gekomen ,
vond hij als taalmeester een genoegzaam
bestaan , tot dat hij te Koppenhagen professor werd in de bovennatuurkunde en
welsprekendheid. Tot nog toe had HoLBEI► G geen talent voor de dichtkunst ver
maar nu verbaasde en verrukte-raden,
hij zijne landgenooten door zijne satyren
en dat meesterstuk van heroïsch -comische
poëzij , hetwelk onder den titel van Peder
Paars in 't licht verscheen. Dit voort
verwierf hem den naam van den-brengsl
Deenschen BUTLER , en is zelfs levendiger
en vermakelijker dan de fiudibras. Hij
behaalde echter als luimig tooneeldichter
nog grooteren roem. Onder zijne menig
luimige tooneelspelen is zijn Staat--vuldige
kundige Tinnegieter genoeg bekend. Men
heeft hem in dit vak Bene plaats naast
PLAUTUS en 11IOLIÈRE ingeruimd. Sommigen
echter prijzen zijn satyriek werk : De onderaardsche reis van KLAAS KLIM , hetwelk
in de meeste Europesche talen is overgezet , als het beste van alles wat HOLBERG
heeft geschreven. Ook beproefde hij zijne
krachten in bet vak der geschiedenis. Aan
zijne Geschiedenis van Denemarken wordt ,
wegens den levendigen stijl , veel waarde
toegekend. Ook zijne 41gemeene Kerke
Historie en Joodsche Geschiedenis zijn-ljke
niet zonder verdiensten. Nog heeft men
van bem , behalve eenige Latijnsche Brieven , Epigrammen en Fabelen , twee verzamelingen van Vergelijkende levensbeschrij

vingen van beroemde helden en heldinnen
in de manier van PLUTARCIIUS , die thans
nog zeer bruikbaar zijn. IIOLBERG stierf
den 27 Januarij 17 5 t , en vermaakte het
grootste gedeelte 'zijns vermogens aan de
Ridderacademie te Soroe , in See/and , opgerigt niet het oogmerk , om den adel
niet buiten Denemarken te laten studeren.
IIOLBERG was liet schoonste sieraad van de
regering van FREDERIK V , die hem , in

1747 , tot baron verhief, en met zijne
gunsten overlaadde.
(RAHBEH, Om HOLBERG som Lystspildig-

ter og om hans Lystspil; A. E. BOYE ,
Holbergiana oder kleine Schriften von
and ober HOLBERG).
HOLLAR , (WENCESLAUS) , een der
geestigste graveurs , werd in 1607 te
Praag , in Bohemen , geboren. Duitseh-.
land doorreizende , trof hij in 1636 , te
Keulen , den graaf ARUNDEL aan , die , door
Engeland als gezant naar Weenen gezonden , hem als kunstvriend in zijne dienst
mede nam. In 1640 werd hij gekozen tot
teekenmeester van den prins van Wallis
en den hertog van York. De gunstige
vooruitzigten van HOLLAR werden geheel
beneveld door den burgerkrijg ; hij werd
gevangen genomen , doch ontkwam naar
Antwerpen. In 1652 keerde hij naar Engeland terug , en bleef aldaar tot aan zij
dood, den 28 Maart 1677. Schoon-ne
hij de handen zoo vol werk had , dat hij
twee duizend vier honderd platen zou gegraveerd hebben , stierf hij zoo arm , dat,
toen hij den laatsten adem uitblies , zijne
goederen publiek voor schuld zouden verkocht geworden zijn. Aandoenlijk was het
te hooren , dat hij alleen verlangde op
zijn bed te mogen sterven , en in geese
andere gevangenis gebragt te worden dan
in zijn graf. Men zal zich over zijne ar
niet verwonderen , zoodra men-moed
weet , dat hij meestal voor boekverkoopers werkte tegen vier stuivers in het
uur , en zoo naauwgezet was , dat hij een'
zandlooper , dien hij als uurwerk gebruikte , nederleide , zoodra iemand met hem
sprak , al ware het ook met den persoon
voor wien hij werkte.
(STRUTT's

Dictionary of engravers).

SALTY , (LUDWIG HEINRICH CHISTOPH) , een onvergetelijk Duitsch dichter,

werd den 21 December 1748 te Marien see , bij haanover , geboren . Hij was de
zoon eens landgeestelijken, en ontwikkelde
vroegtijdig veel dichterlijk talent. Naar de
hoogeschool van Gottingen vertrokken , om
in de godgeleerdheid te studeren , werd
hij aldaar lid van een dicht-genootschap ,
hetwelk hem de naaste aanleiding gaf tot
zijne beste gedichten. Behalve de podzij ,
boeide hem te Gottingen de liefde voor een
meisje, hetwelk zich echter later aan een'
ander verbond. Hierbij kwam de dood
zijns vaders , die hem diep bedroefde. Hij
zocht verademing voor zijne smart in de
studie, doch door te groote inspanning
ondermijnde hij zijne gezondheid. In den
heifst van 1775 ging hij naar Hanover,
om voor eene teringziekte de nakuur te
beproeven ; doch te vergeefs. Zijnen dood
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allengs voelende naderen , dichtte hij ver
zwaarmoedige Elegiën , en hield-scheidn
zich met de verzameling zijner gedichten
onledig , toen hij den 1 September 17Th,
in den jeugdigen ouderdom van bijkans
acht en twintig jaren , aan de dichtkunst
door den dood werd ontrukt. Van zijne
fraaije Romancen en Elegiën zijn er vele
in onderscheidene talen overgebragt. Zijne
gedichten werden in 1783 door voss en
den graaf VAN STOLBERG te hamburg uitgegeven. In 1804 bezorgde voss daarvan
eene vermeerderde uitgave , voorzien van
eene meesterlijke levensbeschrijving van
den te vroeg gestorven jongeling.
(IJeutsche 111 iniatur Bibliothek; VOIGTS ,
UGLTY , een Roman).
HOMBERG , (WILLEM), een beroemd
genees- en scheikundige, werd in 1652 te
Batavia geboren. hij was de zoon van
een' Saksisch edelman , en genoot rootendeels zijne opvoeding in Nederland. Na
te Jena , Leipzig en Maagdenburg in de
regten gestudeerd te hebben , werd hij tot
doctor in de regtsgeleerdheid bevorderd.
Ten laatste wijdde hij zich aan de geneeskunst , en practiseerde niet het beste
gevolg te Borne en te Pars , en stierf in
de laatste stad , in 1715. IIij bekleedde
onder de vroegere scheikundigen der Fransche academie eene eervolle plaats. Onder
zijne uitvindingen en ontdekkingen behooren eene nieuwe luchtpomp , het phosphorzuur, dat zijnen naam draagt (Sal sedativam Ilomberctii) en de bewerking om den
hologneeschen steen lichtende te maken.
(Dictionary of Biography ; Woordenboek
der Zamenleving ; Nouvelle biographie
classigue).
HOMERUS , ( in het Griekseh n0MÉcos) ,
de oudste 'en beroemdste der Grieksche
dichters , wordt de vader der poëzij ge noemd. Aangaande zijn leven weet men
niets met zekerheid , wijl er geene echte
bescheiden van voorhanden zijn. De levens.
beschrijving van HOMERUS , aan HERODOTUS
toegeschreven , is ongetwijfeld verzonnen.
De tijd , in welken bij bloeide , wordt algemeen gesteld tusschen 880 en 950 v. c.
Zeven steden , Smirna , Chios , Colophon,
Argds , Athene , Rhodus en Salamis betwistten elkander de eer zijner geboorte.
De beide hoofdwerken van HOMERUS zijn
de Ilias en Odyssea , over weleer inhoud
en hooge voortreffelijkheid wij hier niet
kunnen uitweiden. Onze landgenoot , Mr.
J. VAN 'S GRAVENWEERT , heeft de Ilias in
schoone Nederduitsche verzen overgebragt.
(SCIHUPAR;T , Idem fiber i1OMNEt, US and sein
Zeitalter ; Madame DICIER , L'lliade de
1ioiliÈRE; History o f the Literature of Greeee , in de Library of useful knowledge.)

RONDEHOETER , is de naam tiener
vermaarde Nederlandsche schilder-familie,
welker stamvader , EGIDIUS of GILLIS noNDEKOETEPR in 15S3 te Utrecht werd geboren. Ili was de zoon van eenen markies
van Westerloo, (eene oude , aanzienlijke
heerlijkheid met een groot slot tusschen
Herenthals en I)iest gelegen) , olie , om de
vervolgingen der inquisitie te ontgaan ,
zich aanvankelijk te A?rrsterdain had neder
schilderde land--gezt.EGIDUSONKTER
gzchappen in de manier van SAVEP,Y en
VINCKEBOONS , waarin hij allerhande soort
van vogels bragt , en uitvoerig schil
-der.

Zijn zoon , GIJSBERT IIONDEKOETER , in
1613 te Utrecht geboren , was een ver
schilder van pluinigedierte. Op eene-nuftig
Amsterdamsche schoone verlievende , ver
hij zijnen vader , (een' `velgeniaakt-zocht
en welsprekend weduwnaar) , de juffer
voor hem ten huwelijk te vragen. De
dame gaf dezen kort af ten antwoord :
« Indien zoo'n persoon als gij bent mij
« werd voorgedragen , ik zou weten wat
« daaromtrent te doen. » De oude IIONDEKOETER maakte zich , op dit oogenblik ,
deze gelegenheid niet ten nutte ; doch
later weder trouwens gezind, meldde hij
zich weder bij de bedoelde dame aan , en
vroeg haar of zij zich nog herinnerde ,
wat zij hem voorheen gezegd had. « Ik
« herinner mij dit , » antwoordde zij , « en
«ik zal ook nu nog mijn woord gestand
« doen. » Iet werd een huwelijk. GIJSEERT
zocht intusschen zijnen troost in de kunst,
en schilderde , even als zijn vader , aller
soort van levend gevogelte , inzon--hande
heid hanen en hennen.
h1ELCIIIOR IIONDEKOETER , de zoon des verigen , in 1636 te Utrecht geboren , die
de schilderkunst bij zijnen vader en later
bij zijnen oom , JOHAN BAPTIST WEENIY ,
leerde , werd de beroemdste van zijn
geslacht. Hij schilderde met bewonderenswaardige kunst dieren , voornamelijk vogelen , welker gevederte hij op de bedriegelijkste wijze nabootste. Zijne boenders ,
kalkoenen , eenden , ganzen en paauwen
zijn allervoortreffelijkst (1). De achtergrond
zijner stukken stelt meestal een fraai landschap voor. Zijn penseel is week en vol,
en zijne streek vast enn breed. De oorspronkelijke stukken van dezen meester worden
hooggeacht , en duur betaald. Ilij stierf
(1) Men Wil dat rIELCIIIOR 1IONDEKOETER eenen -ifgerigleu haan bij zijnen ezel zette , en dien met zijn
schilderstokje den kop op- of nederwaarts , liet lijf
links of regts draaide, of met wapperende wieken of
ais voortgaande schikte , naarmate zulks noodig was,
en dat dit dier zielh hieraan geduldig onderwierp,
zoo lang zin meester dit goedvond.
Rt
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den 3 April 1695 , in den ouderdom van
negen en vijftig jaren.

Het leven der Ned. schilders ; Penny Cyclopaedia).

( IIOUBRAKEN ,

HONTHORST , (GERARD) , een beroemd
schilder der Nederlandsche school , werd
in 1592 te Utrecht geboren. Zijn eerste
meester in de kunst was ABRAM BLOEMAERT ,
bij wien hij groote vorderingen maakte. Ver
HONTHORST eene reis naar Italië ;-volgensd
hij bezocht Rome en Napels , en oefende
zich onder MICHAEL ANGELO DA CARAVAGGIO.
Hier maakte hij zich die scherpe , schelle,
vooral nachtelijke lichteffecten eigen , waarom de Italianen hem GHERARDA dolle notti
noemden. Hij arbeidde een' tijd lang in
Engeland voor KAREL I , en werd vervolgens
schilder van den prins van Oranje (wILLEM II), woonde te 's Gravenhage , en
schilderde veel op bet Huis in 't Bosch ,
waar nog tegenwoordig de beste voort
zijn penseel te zien zijn.-brengslva
Daar IIONTIIOBST bijzonder minzaam , beleefd en van een geregeld leven was , en
ook in het portretschilderen uitmuntte ,
zagen koningen en vorsten zich gaarne
door hem afgebeeld. Ook de zwervende
koningin van Frankrijk , MARIA DE MEDICIS,
Wilde door hem geschilderd worden. JAN
vos , zinspelende op hare verstooting uit
Frankr ijk , zegt hiervan :
Onzeker is de roem.
.
Haar klimmen wordt verpoosd door zware balling(schappen;
De troonen zijn van goud , maar glibberig van trappen.

Men vindt het sterfjaar van HONTHORST
niet aangeteekend , maar in 1662 was hij
nog in leven. Zijn beroemdste leerling
was SANDRART. Een broeder van HONTHORST,
genaamd WILLEM , schilderde in zijne manier , vooral voor het hof van Brandenburg. Deze stierf in 1666.
(IIOUBRAKEN ,

Leven der schilders ; Conversations- Lexicon).

HOOD , (ROBiN) , een personaadje zeer
bekend in de volkspoëzij der Britten , heeft
onder (Ie regering van RICHARD I Bene
groote rol gespeeld , en stierf den 24 December 1247 te Kirklces in het graafschap
York. HooD was in zijnen tijd de beruchtste dier talrijke bannelingen , die onder de
tirannische regering der vroegere Normandische koningen zich in de uitgestrekte
bosschen ophielden. Zij streden voor de
oude onafhankelijkheid , en leefden van
de hertenjagt en rooverijën. Het hoofdverblijf van ROBIN HOOD en zijne volgelingen
was het bosch van Shirewood of Sherwood,
in het graafschap Nottingham. «De ge« noemde ROBERT , » zegt STOW , « onder« hield een honderdtal kloeke mannen cn
«geoefende boogschutters van den roof en

« den buit , dien hij kon magtig worden.
« Geen vier honderd man durfden hem
« aanranden . Hij duldde niet dat de vrou« wen werden mishandeld , geschonden of
« onderdrukt ; het goed der armen werd
« ontzien , en hij ondersteunde hen zelfs
«uit den buit dien hij maakte in de ab.« dijën en de huizen van onbeschofte rij
geschiedschrijver-«ken.»DSchots
noemt hem den prins en den beminnelijksten van alle dieven. De persoonlijke moed
van dezen vermaarden banneling, zijne
bedrevenheid in het hanteren van den
boog, zijne menschlievendheid , en vooral
zijn gelijkmakend (communistisch) beginsel , om den rijken te ontnemen en den
armen onderstand te bieden , maakten hem
tot den lieveling van het volk. De eigenlijke naam van ROBIN HOOD was ROBERT
FITZ-OOTH. Als afstammeling van een oud
geslacht , had hij eenige aanspraak op het
graafschap Huntingdon. In eene der menigvuldige balladen , waarin zijne bedrijven
worden bezongen , vindt men vernield,
dat bij omtrent het jaar 1160 te Loksley
of Laxlcy , in het graafschap Nottingham ,
is geboren. De meest bekende volgelingen
van ROBIN HOOD waren LITTLE JOHN , die
eigenlijk NAILOR heette , zijn kapellaan
TUCK , die inderdaad een monnik zou geweest zijn , en zijne minnares MARIAN.
(FRITSON'S ROBIN HOOD ,

a collection of all
the ancient poems , songs and ballads
now extant , relating to that celebrated English outlaw , 8vo. , London
1795`.

eene Nederlandsche dichteres , die onder de geletterde
vrouwen cane eerste plaats verdient. Zij
werd den 29 Augustus 1664 te Haarlem
geboren , en verried reeds vroeg grooten
aanleg voor de dichtkunst. Op haar zes
jaar vervaardigde zij Latijnsche ver--tiend
zen , en vertaalde uit ANAKREON en IIORATIUS
in Nederduitsche dichtmaat. Zij leefde gelukkig op Veenberg bij Haarlem , een fraai
buitenverblijf harer ouders , toen zij hare
hand schonk aan PIETER KOOLAART , een'
vermogend koopman van Haarlem , die
insgelijks in de letteren , alsmede in de
wis- en sterrekunde niet onbedreven was.
hoe schitterend en heilspellend dit huwelijk ware , werd liet spoedig Bene bron der
knellendste rampen. KOOLAART delfde dien
afgrond door dwazen hoogmoed en teugel
spilzucht. ELIZABETH beminde hem-loze
echter in het ongeluk even vurig als
vroeger , en volgde hem naar Kassel,
waar hij door den landgraaf van HessenKassel ; KAREL I , als directeur van den
handel werd aangesteld , op eene jaar
Toen gemelde-wedvan160gul.
HOOFMAN, (FLIZABETN),

-

IIOOFT.
vorst in 1730 overleed , werd dit inkomen
tot op dc helft verminderd. Twee jaren
later verloor ELIZABETH ook haren echtgenoot , en alle pogingen , om voor haar
een' jaarlijkschen onderstand te bekomen ,
bleven vruchteloos. Te midden van al dien
druk , werd haar dichttalent niet zoodanig
uitgedoofd , of zij vervaardigde nu en dan
nog dichtstukken , welke door gevoel ,
gloed en verbeelding uitmuntten. Het hu
harer eenige dochter PETRONELLA-welijk
ELIZABETII , mot GEORGE HERMES , hof boekdrukker te Kasel , bezong zij derwijze,
dat dit dichtstuk door kunstkenners voor
ongemeen fraai wordt gehouden. Ook haar
Schouwburg der verwoesting , waarin zij
de onbestendigheid van het ondermaan sche met levendige kleuren schildert ,
wordt . door den hoogleeraar SIEGENBEEK
onvergelijkelijk stout , verheven en ontroerend genoemd. Men oordeele hierover uit
deze plaats:
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den. Deze stukken , even als die van
zijnen grootera tijdgenoot VONDEL, zijn alle
naar het model der Grieken , doorvlochten
met koren. Maar het is in zijne kleinere
voortbrengselen , Minnedichten , dat HOOFT
de meeste oorsplonkelijkheid ontwikkelt.
Vele dezer gedichten treffen door de bevalligheid en liefelijkheid waarvan zij overvloeijen. Wij zijn verlegen hiervan eene
proeve aan te halen , en kiezen dus liefst
eene der beknoptste , Op de eerste kersen
gezonden in eega doosje lnet rozenbladen :
In de bladen van een roosje,
Vindt gij , o mijn zoetste Troosje.,
Kleine gift; waar' zij zoo groot
Als de gunst , te klein een doosje
Waar' de gansche wereldkloot.

Het is zeldzaam , dat een beroemd dichter eenige vermaardheid als prozaschrijver
heeft verworven ; doch deze onderschei
viel HOOFT in eenc hooge mate ten-ding
deel. Hij bekleedt onder de geschiedschrijvers , door zijne N ederlandselie Ilistoriën ,
0 dwaze mensch , daar de ondermaanscho dingen
eene eerste plaats. Zonder van den lof te
Zoo wankel zijn , zoo vol veranderingen:
Wat stoft ge prat op uitgestrekte raagt ,
gewagen door vaderlandsche kunstregters
Op heldendaán , op glorierijk geslacht ,
aan dit heerlijk werk toegezwaaid , bepaOp vorstengunst , zoo los als winterweder
len wij ons bij het oordeel van eenen
Op frissche jeugd , op schoon gelaat , zoo teeder
Als lentegroen , op kracht , die ligt bedriegt:
Duitschen geschiedschrijver `VACIILER , die
Op rijkdom , die niet arendsvleugelen vliegt;
zegt : « HOOFT's Geschiedenis der NederOp gladde tong , geleerdheid , schrandre vonden
Van 't fijn vernuft ? Niets blijft hier ongeschonden,
landsche onlusten , is met waardigheid
Be grootsche waan van duurzaamheid ten spilt,
« en getrouwe waarheidsliefde bearbeid , en
Wordt al uw werk een speeltuig van den tijd.
« onderscheidt zich voordeelig door keuze
Deze merkwaardige vrouw stierf in Au- <a der bouwstoffen en rijkdom aan merkgustus 1736. Hare zedelijke hoedanighe- « waardige berigten. De aanspraken , in
den evenaarden hare uitstekende talenten.
« de geschiedenis opgenomen , hebben eene
« treffende beteekenis , en doen even veel
(Keur van Ned. Lett. , Eerste Jaargang;
a eer aan zijne menschenkennis als aan
VAN KAMPEN, Bekn. Gesch. der Ned.
« zijnen smaak. In de aanmerkingen blijkt
Leo. en Wetens.).
« regtschapene vaderlandsche geest , zachte
« gematigdheid en mannelijke vastheid ;
HOOFT , PIETER CORNELISZOON) ,
de voornaamste stichter der Nederlandsche « de schilderingen der n,enschen zijn trefpoëzij en vormer van onzen prozastijl , « fend. Maar de uitstekendste verdienste
ook de Vader der betere Nederlandsche let- « moet in de taal liggen , tot de waardigterkunde, genoemd , werd den 16 Maart « heid der Geschiedenis verheven ; ook is
1581 te Amsterdam geboren. Hij was de « zij wezenlijk zuiver , zinrijk , ineen gezoon van den beroemden burgemeester a drongen en krachtig , maar al te zigt« baar en angstig naar TACITUS gevormd. a
CORNELIS PIETERSZOON HOOFT en ANNA BLAAUW.
Na aan de boogeschool te Leyden gestu- De hoogleeraren SIEGENBEEK , SIMONS en
deerd te hebben , deed hij , volgens de ge- VAN CAPELLE hebben van de Nederlandsche
woonte dier dagen , eene reize naar Italië, Historiën eene uitgave in 8vo bezorgd ,
waar hij , de groote modellen , DANTE, welke met belangrijke aanteekeningen is
PETRARCA en AICId4T0 beoefenende , oververrijkt.
vloedig voedsel vond voor zijnen dichter.
HOOFT was tweemalen gelukkig gehuwd;
lijken geest. Na eene afwezigheid van drie zijne eerste . vrouw , CHRISTINA VAN ERP
jaren terug gekomen , gaf hij , in 1602, stierf in 1624 , zijne tweede gade LEONORA
het zoetvloeijend treurspel Granida uit , IIELLEMANS overleefde hem. In 1609 door
hetwelk in losheid , gemakkelijkheid en prins MAURITS tot Drossaart van llluiden
bevalligheid uitmuntte boven alles wat tot benoemd , sleet hij hoogst gelukkige dagen
dus ver in onze taal was verschenen. op het Muiderslot , waar TESSELSCIIADE
HOOFT schreef verscheidene andere treur
IIUYGENS , VAN; BAARLE , REAAL, VOSSICS , VONeis kan alzoo als de stichter van-speln, DEL , SWELING en andere vermaarde manliet Nederlandsch tooneel be. chouwd 'nor- 11011 , uitstekende in kunst en wetenschap,
,
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dikwijls zijne gasten waren , zoodat ROOFT ,

stig Nederland met groote toejuiching ontvangen.
De eerste opvoeding van HOOGVLIET was
meer ingerigt voor een burgerlijk beroep
dan voor een' geleerde. Maar op den
ouderdom van twintig jaren ging hij zich
in het Latijn oefenen , en reeds in 17I9
verscheen van hem de vertaling der Feest
van oviDius. Hij bekleedde-dagen(Fsti)
toen den post van schrijver of boekhouder
in de Bank van Leening te Dordrecht;
doch vreezende deze betrekking eerlang
aan een' ander te moeten inruimen , werd
hij boekhouder in Bene voorname suiker
te Amsterdam. Toen hij ook-rafindej
dezen post aan zijn' voorganger moest
tale , bl. 451-459 ; VAN KAMPEN, afstaan , vestigde hij zich eindelijk in zijne
Bekn. Gesch. der Ned. lest. en wetens.) geboortestad als kashouder van goud en
BOOGE , (FIETER DE) , een der beste zilver , en vond in dit beroep een onbeNederlandsche genre- schilders , zag in 1643 krompen bestaan.
De ongemeene opgang van zijn' Abraham
't levenslicht , doch zijne geboorteplaats
is onzeker , zoowel als de meester onder de dartsvader rnoedigde hem aan , om
wien hij zich in de kunst oefende , schoon ook den MESSIAS te bezingen. Met onbesommigen zeggen , dat zulks de beroemde dwongen ijver ving hij dit werk aan ,
naar werd weldra ontmoedigd door het
NICOLAAS BERCHEM geweest zoude zijn. In
allen gevalle blijkt het uit zijn werk , dat zwaarwigtige dezer taak. Gevoelende dat
hij in eene goede school geweest is. Hij hier de pligten van den historieschrijver
schilderde met uitstekend geluk Nederland- in strijd komen met de regten van den
sche huiselijke tafereelen , waarin de wer- dichter , besloot hij het op te geven. Be
king van het zonlicht door de vensters vergaderde bouwstoffen gebruikte hij voor
op eene hoogst natuurlijke en aangename zijne Evangelische Keuratolfen in de Men'wijze werd aangebragt. Bijna al zijne bin- ge/dichten. In deze laatste verzameling
nenkameren hebben een in'allcnd zonlicht treft men een uitgebreid dichtstuk aan
en een gezelschap van heeren en dames, onder den titel van Zijdebalen , eene dichterlijke beschrijving van een lusthuis buidie in cane rustige houding worden voor
Zijne schilderstukken , die door-gestld. ten Utrecht , aan een' zijner vrienden ,
een voortreffelijk coloriet uitmunten , zijn DAVID VAN MOLLEM , toebehoorende. Deze
tamelijk zeldzaam. In Engeland treft men beloonde den dichter met eenen fraaijen
daarvan eenige der beste aan , die op zilveren penning, wegende ongeveer een
vierde deel van een Nederlandsch pond.
verkoopingen hooge prijzen gelden.
Op de voorzijde zag men het borstbeeld
(HOUBRAKEN , Leven der schilders ; Penny
van HOOGVLIET, met deze woorden : ARNOLD
Cyclopaedia ; Conversations-Lexicon) .
HOOGVLIET , (ARNOLD) , een uitste- IIOOGVLIET , act. LII. MDCCXXXIX ; en
kend • Nederlandsch dichter , werd den op de keerzijde , een allegorisch wapen ,
3 Julij 1687 te Vlaanderen geboren. Hij met deze zinspreuk : Candide et Venuste ,
is op den Nederlandschen zangberg vooral en zes dichtregelen , geteekend S. F. (sv
bekend door zijnen Abraham de Aartsva- BRAND FEITAMA. De achtenswaardige HOOG der , door oenigen als een heldendicht VLIET eindigde zijne vreedzame loopbaan
geroemd , hetwelk naast de beste helden - in het huis waarin hij was geboren , den
dichten van vroegeren en lateren tijd 17 October 1763.
( VAN KAMPEN , Bekn. Gesch. der Ned.
Bene plaats verdient ; doch daartoe ontlest. en wetens. ; Biographic du roybreekt het de éénheid , dit groot vereischte
aume des Pays -Bas).
van een heldendicht. Ilet vloeit over van
HOOKE, (ROBERT) , een groot visheerlijke beschrijvingen en beelden ; ook
de versificatie is uitmuntend. In zijne kunstenaar , de zoon van den predikant
Alexandrijnen valt de rust niet altijd mid- van Freshwater , op het eiland Wight,
den in het vers , maar nu eens nader bij werd aldaar den 18 Julij 1635 geboren.
het begin dan weder bij liet einde , waaruit In zijne kindschheid ontwikkelde hij reeds
Bene groote afwisseling ontstaat , die de een' buitengemeenen aanleg voor de teemelodie zeer bevordert. Het werk is in ken- en «erktuigkunde. Ilij studeerde te
twaalf zangen , en verscheen liet eerst in Oxford in de medicijnen. In 1664 werd
1727 , in 4to, en werd in liet godsdien- lij professor in (le wiskunde aan liet
als ware het , den burg te Maiden tot
Neërlands Helikon of Parnassus verhief.
Hij overleed den 21 Mei 1627 te 's Gravenhage , werwaarts hij zich begeven had ,
om de begrafenis van FREDERIH HENDRIK
(•10 Mei 1627) bij te wonen. Zijne asch
rust in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
en , ofschoon geen gedenkteeken zijne
grafplaats versiert , verstrekken zijne werken hem tot duurzamer eerzuil dan marmer of metaal.
(SIEGENBEEK , HOOFT als Dichter en geschiedschrijver; Proeven van Nederduitsche welsprekendheid , door denzelfden;
YPEY , Geschiedenis der Nederlandsche

-

KOOKEIK-- 1IOPITAL.
("resham-Collegie te Londen. Twee jaren
later een plan ingeleverd hebbende ter
Verbouwing der stad Londen , (door brand
gedeeltelijk in asch gelegd) , werd dit
ontwerp wel niet aangenomen , maar was
echter oorzaak , dat bij den voordeeligen
post van stads-architect bekwam. Hij overleed in 1702 , uitgeput door rustelooze
navorschingen op let gebied der wetenschappen. Zelden ging hij vóór twee of
drie ure in den morgen naar bed , en
zette dikwijls zijne studiën den ganschen
nacht door . IIOOKE way ongemeen vindingrijk in het vak der wer ktuigkunde
hetgeen genoegzaam blijkt uit het vol
uittreksel uit Bene zijner verhande--gend
lingen in de Philosophical Transactions,
om de beweging der aarde uit de ervaring te verklaren. « Ik zal , » zegt hij ,
« een wereldstelsel verklaren , verschillende
« van al hetgeen men er tot dus ver van
« weet , doch hetwelk in alle dingen overeenstemt met de algemeene regelen van
« werktuigelijke beweging. Dit stelsel is
« gegrond op drie stellingen : 1. Dat alle
« hemelsche ligehamen door hunne zwaarte
« naar hun middelpunt hellen , waardoor
« zij niet alleen hunne eigene deden aan
trekken , maar ook alle andere hemel -«
zich in het bereik-«scheligamn,d
« hunner werking bevinden. Z. Dat alle
« ligchamen , hoegenaamd , in eene regt« streeksche en eenvoudige beweging ge« bragt , in eene repte lijn voortgaan ,
« totdat zij door eene grootere kracht
« van hunnen weg worden afgetrokken en
« eene kroinlijnige beweging aannemen.
« 3. Dat deze aantrekkende krachten des
« te sterker zijn, hoe digter het ligchaam
« waarop gewerkt wordt , zich bij zijn
« eigen middelpunt bevindt. » H00KE vond
de reflexie-kwadraten uit , en gaf aanleiding tot de ontdekking der aantrekkingskracht. Onder zijne sterrekundige waar
behoort Bene vlek op Jupiter,-nemig
welke hij in 1664 ontdekte. De werken
door IIOOKE nagelaten , zijn te talrijk om
hier vermeld te worden ; doch de lezer ^
kan daarvan eerre volledige lijst vinden in
WARD's Lives of the Gresham professors.
HOOKER , (RICHARD), een verdien stelijk godgeleerde , werd omtrent het
jaar 1553 te Heavytree , bij Exeter , geboren , en studeerde, onder de bescherming van den bisschop JEW EL , te Oxford
in de godgeleerdheid , waar hij zich door
zijne godsvrucht en voorbeeldig gedrag
onderscheidde. Zijn ongelukkig huwelijk
niet eerre kijfachtige vrouw , die schoon
noch opvoeding had , was voor-heid,gl
hein cone bron van verdriet en ellende.
In 1591 werd hij predikant te lioscoInbe ,
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in Wiltshire , waar hij zijn beroemd werk;
over den kerkelijken regeringsvorm (The
laws . of ecclesiastical polity) zamenstelde.
In 1595 benoemde hein de koningin tot
predikant van li ishopsbourne , in Kent ,
waar hij den 2 November 1600 overleed.
Het boven aangehaalde werk , waarin hij
de inrigting en de tucht der Engelsche
kerk verdedigt , wordt als haar beste bol
beschouwd. Zelfs paus CLEMENS VIII-werk
gaf aan dit werk hoogen lof, zeggende:
« Er zijn zaden in voor de eeuwigheid ,
« welke duren zullen tot dat het laatste
« vuur alle geleerdheid zal verteren.
(IZAAK WALTON'S Life of IlOOKER , met
STRYPE'S

Interpolations)

.

HOOPER , (JOHN) , een der eerwaar digste martelaren der hervorming , werd
omtrent 1495 in het graafschap ,Soinmerset
geboren. Ilij studeerde te Oxford; en de
hervormde godsdienst omhelsd hebbende ,
werd hij door EDUAi^D VI tot bisschop van
Gloucester en Worcester verheven. Onder
de bloeddorstige regering van MARIA werd
hij naar den brandstapel gevoerd, wijl hij
weigerde zijne godsdienstige gevoelens te
verloochenen. Gedurende bijkans een uur
leed hij de onduldbaarste pijnen , wijl het
hout niet droog , maar nog groen was;
niettemin bleef hij onwankelbaar in zijn
geloof. Eene zijner handen viel voor hein
neder voordat hij den geest gaf. Hij stierf
in 1555. HooPCR schreef eenige leerrede
geschriften over verschillende ge--ne
loofspunten.
(WooD ,

4th. Oxon. ;

FOX'S

Martyrs;

Hist. Ref. , 4c.).
HOPE , (THOMAS) , een man van
BURNET ,

fortuin

en talent , was de neef vin den rijken
Amsterdamschen koopman van denzelfden
naam. Zijne eerste werken , Household

Furniture and Internal Decorations; The
Costumes of the Ancients , en Designs of
modern Costumes, doen hem kennen als
een' man van smaak , doch geven hem
geene aanspraak op den roem van oor
Maar in 1819 verdiende-spronkelijhd.
hij door zijn' Anastasius of Gedenkschriften van een' hedendaagschen Griek , eerre
eerste plaats onder de nieuw ere schrijvers.
Dit werk verscheen nameloos , en werd
algemeen aan Lord BynoN toegekend. Hosi
was een milddadig bevorderaar der kunsten , en , zoo men wil , een vroege en
invloedrijke beschermer van den grooten
beeldhouwer THORWALDSEN . Hij overleed
in .anuarij 1831.
(J)ictionary of Biography).
HOPITAL of HOSPITAL,(MICHEL DEL'),

werd in 1505 bij Aiguuepei se , in Auvergne,
geboren. Ilij was de zoon van JEN DE
L'nór^:TAL , geneesheer van den Connctable

IÍOAAY1US.
de Bourbon, van wien hij een klein landgoed bewoonde. Terwijl L'HÓPILAL te Tou-

louse studeerde , werd zijn vader gewikkeld
in de vogelvrijverklaring van den Connétable , dien hij naar Italië vergezelde. Hij
werd tot levenslange ballingschap veroordeeld en al wat hij had verbeurd ver
Zijn zoon , ofschoon slechts acht--klard.
tien jaren oud , werd in hechtenis genomen,
ondervraagd en een' korten tijd gevangen
gehouden. Zoodra deze werd losgelaten,
begaf hij zich naar Milaan , om zijnen
vader op te zoeken , die hem naar Padua
zond , om aldaar zijne studiën te voltooijen. L 'IIÓPITAL vertoefde zes jaren aan
deze beroemde hoogeschool , gedurende
welke de Connétable de Bourbon onder de
wallen van Rome zijn leven verloor , en
JEAN DE L'HOPITAL zich in een vreemd
land zonder beschermer bevond. Hij nam
zijnen zoon mede naar Rome, om de krooning van KAREL V bij te wonen. Het was
aldaar , dat de kardinaal n GRAMMONT ,
Fransch afgezant, in den jongeling belang
begon te stellen , en hein aanried baar
Frankr ij k terug te keeren , waar hij als
advocaat van het parlement van Parijs
optrad, en weldra tot raadsheer van hetzelve werd bevorderd. Nu klom hij ach
hoogste waardigheden op.-tervolgnsd
Als afgezant bij de Trentsche kerkvergadering , als opperintendant der financiën ,
als kanselier van Frankrijk , kortom , in al
zijne betrekkingen kenmerkte hij zich als
een bekwaam , regtschapell , onbaatzuchtig
en verdraagzaam man , in eene eeuw van
zedebederf , domheid en onverdraagzaam
Toen den 10 December 1560 de-heid.
Staten- Generaal te Orleans waren zamen gekomen , sprak hij stoutmoedig tegen de
vervolging der Protestanten , welke hij
onchristelijk en onstaatkundig noemde :
« Verbannen wij , n zeide hij , « de hate« lijke partij namen van Lutheranen , IIugex noten en Papisten ; de schoone naam
« van Christen zij de onze ! » In 1568
-werd hij van het staatstooneel verwijderd,
en sleet zijne dagen op zijn buitengoed te
Vignay , betreurende de rampen van zijn
vaderland , welke hij niet langer kon ver
schokte-hoedn.DParijscbluoft
hem geweldig. Toen men hem waar
dat eene bende gewapende man--schuwde,
nen zijne woning naderde , wilde hij haar
niet verlaten of toestaan dat men de deuren sloot. Gelukkig kwam eene andere
bende met het bevel des konings aansnellen , om hem te sparen. L 'HUPITAL overleefde dit afschuwelijk treurspel slechts
zes maanden ; hij stierf te Vignay , den
15 Maart 1573. Zijn naam staat in de
jaarboeken van Frankr ij k biet gulden let-

teren aangeteekend. Zijne brieven in Latijnsche verzen , betrekkelijk openbare en
meer bijzondere gebeurtenissen , zijn in
't licht verschenen , en niet zonder poëtische waarde. Ook heeft men nog van hem
Verhandelingen en Redevoeringen , als
zijnen uitersten wil. Zijn leven is-med
door BERNARDI beschreven
(VILLEMAIN , in diens Nouveaux mélanges

littéraires).
HORATIUS, (FLACCUS QUINTIIS) ,

na

de beroemdste Latijnsche dichter,
werd den 8 December 65 jaren v. c. te
Venusium geboren. Zijn vader , die een
vrijgelatene (libertinus) was , had een aanzienlijk vermogen bijeenverzameld als (coactor) bediende eens geldwisselaars , die bij
openbare verkoopingen liet geld der koopers ontving. Deze kocht eene hofstede
in de nabijheid van Venusium , aan den
oever van den Aufidus. Hier schijnt HoRATIUS tot zijn elfde of twaalfde jaar gewoond
te hebben , toen zijn vader , ontevreden
over de dorpschool , hem naar Rome zond,
en toevertrouwde aan de zorg van een'
beroemder. schoolmeester , ORBILIUS PUPILLUS
van Jteneventum , wiens leven SUETONIUS
heeft beschreven. Nadat hij de Latijnsche
dichters had beoefend , leerde *HORATIUS het
Grieksch. Ook genoot hij , gedurende den
tijd zijner opvoeding , den raad en de hulp
zijns vaders , die een gevoelig man was,
en van wien door HORATIUS dikwijls met
de grootste achting en den diepsten eer
wordt gesproken. Ter voortzetting-bied
zijner studiën , begaf hij zich , op twintig
ouderdom , naar Athene , waar hij-jarigen
vertoefde tot de uitbarsting van den burgeroorlog onder liet tweede driemanschap.
In dezen twist omhelsde hij de partij van
BRUTUS, en werd tot Tribun (aanvoerder
van een legioen) benoemd. In den slag
bij Philippi , in het jaar 42 v c., waarin
BRUTUS en CASSIUS omkwamen , redde hij
zijn leven met de vlugt, sch000n niet op
eene schandelijke wijze, zoo als sommigen
uit eene zijner oden willen afleiden. Bij
zijne terugkomst vond hij zijnen vader gestorven en zijn erfgoed verbeurd verklaard.
Hij vertrok naar Rome , om aldaar met
letterarbeid een bestaan te vinden. Eenige
zijner gedichten trokken de aandacht van
VIRGILIUS en VARILS , die hem bij MECENAS
inleidden ; deze hielp den dichter spoedig
uit alle geldelijke ongelegenheid. 5u ETONIUS
zegt ons , dat HORATIUS het ambt eens
schrijvers bij de schatkist kocht. Sedert
zijne inleiding bij MECENAS tot op zijnen
dood schijnt hij een onbekommerd leven
geleid te hebben. Hij was de boezemvriend van V IRGILIUS , T IBULLUS en andere
^ ournatlie letterkundigen , en een groot
VIRGILIUS

HOItTENSIUS—lIOUTMAN.
gunsteling van keizer AUGUSTUS. Hij leefde
hoofdzakelijk te rome of op zijn buiten
vallei , hem door-goedinSabjsch
MECENAS geschonken. In zijne laatste jaren
had hij ook een buitenverblijf te Tihur,,
thans Tivoli. IIoRATIUS stierf plotseling den
27 November in het achtste jaar v. c. , in
den ouderdom van bijkans acht en vijftig
jaren. Hij overleefde slechts korten tijd
zijnen beschermer MECENAS, naast wiep hij
op den Esquilyeschen berg werd ter aarde
besteld. Wij bezitten -van IIOI.ATIUS een
aantal Oden , zoogenoemde Epoden , Sa
brieven.
-tyren
(WEBER, HORATIUS als Mensch and Dichter) .
HORTENSIUS, (IfAMRERTUS) , een ver

geleerde , werd in 1500 te-dienstljk
Mont Poort geboren. Zijn vader tuinman
zijnde , nam hij den Latijnschen naare
aan van I30RRTENSIUS. Na te Leuven gestudeerd te hebben , zette hij zich te Utrecht
Ieder , waar hij liet Latijn onderwees. In
1544 te Naarden als rector der Latijnsche
school benoemd , vervulde bij dien post
met ijver en genoegen. Tijdens den moord
van Naarden , op den 1 December 1.5 i 2 ,
door de Spanjaarden , liep hij groot gevaar in de algemeens slagting om te Isomen_ Geluihkig was onder de nroordenaren
een zijner voormalige leerlingen , die zich
voor hem in de bres stelde. Echter werden in zijn huis vijf personen vermoord ,
onder welke zijn eigen zoon , dien de
bloeddorstige Spanjaard liet bant uit het
lijf sneed, en in het aangezigt wierp.
1I0r.TEN5IU5 bezweek spoedig onder zijn
leed ; hij stierf in 1574 op eene landhoeve bij Naarden , en werd in de kerk
(Ier gemelde stad ter aarde besteld. Men
heeft van hem eenige hekel- en bruiloftsgedichten en andere werken in 't Latijn ,
waarvan , (behalve eene geschiedenis an
den oorlog van KAREL V in Duitschland) ,
de meest bekende Lijn : Secessionum Civilium Ultrajectinarum et bellorurn ab anno
1524 usque ad translationein Episcopatus ad
Burgundos , een werk voor de Nederlandsche geschiedenis niet onbelangrijk ; De
tunnultu Anabaptistarunn ; Commentariën op
de zes eerste boeken van den A ne'is van
v IICILIUs en op de Pharsalia van LUCANUS ,
alsmede aanteekeningen op vier blijspelen
an ABISTOPIIANES. Als ooggetuige beschreef
hij den moord van Naarden. Zijne uitgebreide geschiedenis van den opstand der
Nederlanderen tegen de Spanjaarden bleef
onvoltooid , en is nimmer in druk ver
-schen.
(Biogruphie du royaume des Pays-Pas;
VAN KAMPIN , Behn. Gesch. der Ned.
let!. en v etens .).
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HOII BRAKEN , (ARNOLD) , een talentvol schilder en graveur, zag in 1660 te
Dordrecht het eerste levenslicht. Hij had
onderscheidene meesters , onder anderen
VAN I100GSTRATEN. Op jeugdigen leeftijd
naar Engeland mede genomen door iemand,
die niet zijn talent dacht «inst te doen ,
maar er zijne rekening niet bij vond ,
wist echter HOUBRAKEN zich zelven te hel
Hij teekende onderscheidene portret--pen.
ten naar VAN DIJK , welke door VAN GUNST
werden gegraveerd. Naar Holland terug
gekeerd , begon hij ook te etsen. II0UBRAKEN was een man van veelzijdige kennis.
Behalve zijne kunstvaardigheid , had hij
veel smaak voor de letterkunde. Men
heeft van hem het onschatbare werk,
Groote Schouburgh der Nederlandsche kunst
schilderessen , wier portretten-schildern
hij heeft gegraveerd ; het verscheen in
'1718 te Amsterdam , in drie octavo deelen , in 't licht. HOUBRAKEN was zoowel
portret- als historieschilder. Zijne stukken
verraden een man van vernuft ; zijne teekening is vrij naauwkeurig en zijne dra
smaakvol. Hij overleed in 1719 te-periën
Amsterdam. Zijn zoon , JAKOB IIOUBRAKEN ,
insgelijks een voortreffelijk schilder en graveur, bragt het portret zijns vaders in
't koper , hetwe lk voor het opgemelde werk
prijkt, en door D. VAN IIOOGSTRATEN niet
het volgende bijschrift is vereerd:
eedle geest, gekend uit zijn penseeien,
Gaat weiden in een beemd' van schonne tafereelen.
De zoon , om 's vaders roem te heffen hoog in top,
Rigt hem een zegebeeld van duurzaam koper op.
HoUBBAKEN's

(Biographic du royaume des Pays- .,lias;
Conversations-Lexicon).
IIOUTMAN , (CORNELIS) , de grondIegger van Neérlands handel in liet Oosten
weal in liet midden der zestiende eeuw
te Gouda geboren. Tegen het einde dier
eeuw zich om handelszaken te Lissabon
bevindende , trok de Indische handel,
waarvan aldaar toenmaals nog de stapel
gevestigd , zijne opmerkzaa m -platsw
Natuurlijk kwam bij hem de gedachte-heid.
op, of het ook mogelijk ware , zijn vader
een aandeel in dien rijken handel te-land
doen verwerven, Met dit denkbeeld bezield , beijverde hij zich om bijzonderheden van den handel en de vaart op de
Indiën in te winnen , schoon hij wist , dat
in Portugal vreemdelingen , die zich zulks
veroorloofden, streng werden gestraft. Door
zijnen ijver vervoerd , en daardoor de
noodige onlzigtigheid uit liet oog verliezende , werd hij in hechtenis genomen,
en tot eene zware geldboete verwezen.
Geene kans ziende , deze aanmerkelijke
som te betalen , schreef hij heimelijk aan
oenige Anmsterdanisclic kooplieden , leun
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HOWARD.

beloovende al zijne ontdekkingen mede te
deelen , zoodra hij uit de gevangenis ontslagen zoude zijn. De Amsterdammers ,
blakende van zucht, om nieuwe uitwegen
voor den handel te openen , stelden HOUT MAN in staat , de boete te betalen. De
Portugeezen ontsloegen nu den man , die
hunne geheimen doorzien had. Zoodra
IIOUTiNIAN in 1594 naar het vaderland was
terug gekeerd , vereenigden zich de koop
maatschappij , welke den-liednto
naam van Compagnie van verre aannam ,
rustten vier schepen naar Oost -Indiën uit ,
en benoemden IIOUTMAN tot supercargo of
opzigter der koopwaren. Den 11 April 1595
stak men uit Texel in zee, en wierp den
23 Junij 1596 het anker voor .Bantam op
Java. Aanvankelijk werden de Hollanders
vriendelijk door de inwoners ontvangen ;
doch de Portugeezen , ongerust over de
komst der Hollanders , bragten hen bij de
Bantammers in verdenking , « hen afschil« derende als vijanden van het menschelijk
« geslacht , zijnde niets dan roovers en
« zeeschuimers , die men , voordat zij voet
« kregen , moest beteugelen , zoo men be« letten wilde , dat geheel het Oosten in
« vuur en vlam geraakte. » Het duurde
dan ook niet lang , Of IIOUTMAN werd met
Benige anderen op eene trouwelooze wijze
gevangen genomen. Niet voordat de schepen een geweldig vuur op de stad hadden
gegeven , werd HOUTMAN ontslagen , en de
handel , gelijk te voren vrij gelaten. HoUTMAN, een nieuw onweder ziende zamen pakken, besloot terug te keeren. Na veel
sukkelens kwam de vloot in 1597 in het
vaderland terug , en schoon deze eerste
togt weinig voordeel aanbragt , voelden
zich echter vele Hollandsche en Zeeuwsche
kooplieden aangespoord , om hun geluk in
den Indischen handel te beproeven.
In I598 stevenden de gebroeders coRNELIS en FREDERIK HOUTMAN met twee sche
pen , voor rekening van den ondernemenden Zeeuwschen koopman BALTIJAZAR
MOUCHERON , naar de Oost - Indien. Nadat
men illadagascar , de Maldivische Eilanden
en Cochin-China bezocht had , landde men
op Sumatra , waar de onzen door den koning van Achim vriendelijk werden ontvangen ; doch ook hier waren de Portugeezen dapper in de weer , om den koning
heimelijk tegen de Hollanders op te ruijen.
Op eenen feestmaaltijd genoodigd , werd
CORNELIS HOUTMAN , met verscheidene zijner
togtgenootsn , in 1599 , vermoord. Zijn
broeder FREDERIK bleef tot in 1600 te
-4chim gevangen. Volgens den aardrijkskundigen BLAAU ontdekte hij aldaar meer dan
300 nieuwe sterren , die later in dertien
zuidelijkt sterrei)eelden werden vereenigd.

CORNELIS HOUTMAN , hoe ongelukkig ook
in zijne ondernemingen, verdient echter
eene voorname plaats onder de weldoeners
van zijn vaderland. « Het is , » zegt de
hoogleeraar MOL , in zijne Zeetogten der
Nederlanders, « in de geschiedenis niet
« vreemd , dat degenen aan welke neen de
« eerste oorspronkelijke uitvinding verpligt
« is , er zelven weinig voordeel van genie« ten. Hij die de uitvinding eens anderen
« verbetert of volmaakt , plukt veeltijds
« van dezelve vruchten , welke de eerste
« nimmer heeft kunnen bereiken. De na« komelingschap behoort derhalve , de
« eenigste belooning over welke zij be« schikken kan , aan de nagedachtenis dier
« weldoeners van het vaderland niet te
« onthouden , of met karige hand toe te
« deden , dat is : zij is verpligt derzelver
« verdiensten op alle wijzen te vereeren ,
« te huldigen en hoog te schatten. » De
naam van HOUTMAN blijve alzoo in Neder
onvergetelijk !
-land
(VAN KAMPEN , Karakterkunde der Nederlandsche geschiedenis ; Gedenksiuk van
P eerlands heldendaden ter zee , I deel).
HOWARD , (J OHN) , een der onbaatzuchtiste , ijverigste en liefderijkste menschenvrienden , werd in 1726 te Ilackney,
in de nabijheid van Londen , geboren.
Zijn vader was een Londensch handelaar,
die , vroegtijdig stervende , hem een aan„
zienlijk vermogen naliet. HowARD een
vriend van reizen zijnde , was begeerig Lissabon , hetwelk door de zware aardbeving
van 1756 grootelijks verwoest was , te
bezoeken. Ilij scheepte zich derwaarts in ;
doch werd door een' Franschen kaper genomen , en te Brest opgebrdgt. Hier oog
ontberingen en het lijden-getuivand
der krijgsgevangenen geweest zijnde , was
bij naauwelijks op zijn woord van eer in
Engeland terug gekomen , of hij deed aan
zijne regering voorslagen om het lot dezer
ongelukkigen te verzachten , welke ook
door het parlement werden aangenomen.
HOWARD was in 1753 , uit dankbaarheid
voor eene zorgvuldige verpleging , gehuwd
met eene zestigjarige vrouw , SARA LAIDON
die hem in 1756 ontviel. Nadat hij een
klein landgoed te Lymingion had gekocht,
trad hij in 1758 ten tweeden male in den
echt. Op nieuw weduwnaar geworden ,
vestigde hij zich in 1765 op zijn vaderlijk
goed Cardingion , in de nabijheid van Bedford , en werd in 1773 tot sheriff van het
graafschap Bed ford gekozen. In deze betrekking bezocht bij de gevangenissen van
dit oord. Getroffen door de ellende en
misbruiken , welke daar heerschten , was
hij op middelen bedacht , om dit kwaad
te stuiten. In de maand Maart 1774 le-
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eerde hij daaromtrent een uitvoerig berigt
in bij het Huis der Gemeenten. Dit was
het begin van de verbetering der gevangenhuizen in Engeland ; want no, in dezelfde zitting werden er twee wetten ter
gunste der gevangenen aangenomen. Eenmaal dezen weg betreden hebbende , zette
hij zijne onderzoekingen over den toestand
der gevangenissen in Engeland en elders
rusteloos voort. De eerste vrucht van zij
arbeid was een werk , getiteld : The-ne
state of the prisons in England and Wales,
with seine preliminary observations , and
an account of some foreign prisons, 1777.
HOWARD bezocht viermaal Duitschland ,
vijfmaal de Nederlanden , driemaal Frankrijk en tweemaal Italië; ook doorreisde
hij Spanje , Portugal , Noord-Amerika ,
Turkijë , Rusland , Polen , Denemarken en
Zweden. Niet alleen waagde hij zich overal
in de akeligste kerkers , maar ook de
pesthuizen en lazaretten schrikten dezen
grootgin menschenvriend niet af , gelijk
blijkt uit zijn belangrijk werk Account of
the principal lazaretto's in Europe. Ten
einde ook in Azië de pest te leeren kenDen , ondernam hij, in 1789 , eene nieuwe
reis. Naauwelijks had hij de Kriut bereikt,
of hij werd het slagtoffer zijner menschenliefde. Te Cherson bezocht bij eene dame,
die aan eene besmettende koorts krank
lag ; hij schreef haar iets voor , doch werd
zelf plotseling ongesteld , en eindigde den
20 Januarij 1790 zijn nuttig leven. Ilij
werd te Cherson begraven , alwaar een
kleine obelisk te zijner eere is opgerigt.
Ook in de Paulus -kerk te Londen vindt
men een gedenkteeken voor dezen vriend
der lijdende menschheid. J. DELILLE heeft
HOWARD in zijn gedicht La Pitié eene wel
-verdin
hulde toegebragt.
(AIKIN's Life of IiowiRD) .
HO WE , (RICHARD), een beroemd Britsch
admiraal , de tweede zoon van EM ANUEL
SCROPE Ilo«E , gouverneur der Barbados,
-werd in 1725 geboren. Op den ouderdons
van veertien jaren trad hij in zeedienst ,
diende onder den zeebevelhebber ANSON en
werd in 1746 tot kapitein bevorderd. In
den oorlog tegen Frankr ijk nam hij onder
Sir EDWARD IIAW KE , in 1757 , deel aan de
verovering van het eiland Aix, en ver
Cherbourg. Zijn roem steeg al--woest
lengs zóó hoog , dat GEORGE II hem geluk
wenschte met de woorden : « Uw leven is
«Bene gedurige reeks van diensten aan
« liet Vaderland. » In liet jaar 1770 werd
hij tot schout-bij-nacht en opperbevelhebber in de Middellandsche Zee benoemd. In
1770 zeilde hij aan boord van den Eagle
naar Noord -fl incriha , en streel niet gelul;
tegel] het smalace] v.s ►, D'LSTAiNc. In 1 78Z
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voorzag hij liet belegerde Gibraltar van
levensmiddelen. Den 22 Junij 1790 werd
hens liet bevel over de Kanaal-vloot toevertrouwd. Ilij ]„ruiste nu op de Spaan
vloot , doch keerde in September-sche
naar Spithead terug zonder haar ontmoet
te hebben. IIOWE bleef tot 1794 aan land,
en begeleidde vervolgens eenige handelschepen. Den 1 Junij raakte hij met ver
schepen slaags, en-scleidnFrah
brak door de vijandelijke linie : tien Fransche schepen verloren hunne masten,
waarvan er zeven door xowE binnen
Portsmouth werden opgebragt. De gezond
begon nu te wankelen -heid;vanuowE
doch in spijt zijner ongemakken nam hij
op zich eenoproer , onder de matrozen
te Portsmouth en Spithead uitgebarsten ,
te dempen. Ofschoon hij reeds het opper
vloot had nedergelegd, ge--bevlord
lukte liet hem nogtans door het ontzag en
den eerbied , die de matrozen voor hun nen ouden admiraal koesterden , hen tot
rust te brengen. Uit hoofde van zijn donker uitziet en de kleur van zijn gelaat ,
noemden zij now gewoaulijk den Zwarten
DICK (RIC ►IARD) . Dit was de laatste daad
van zijn openbaar bedrijf. De overige dagen zijns levens brast hij in rust door,
en overleed den 5 Augustus 1799. IIij
werd in liet familie-graf in Nottinghamshire
ter aarde besteld , en aldaar een gedenk
FLAXMAN vervaardigd) , ten-tekn,(dor
koste van den staat , te zijner gedachtenis
opgerigt. Zijne ingetogenheid en terug
gaven aanleiding tot het gezegde :-houding
« HowE sloot nimmer vriendschap dan aan
«den mond van het kanon. » liij was de
beste zeeofficier van zijnen tijd.
(BAr,ROw's Life of HOWE).
HUDSON, (IIEN RY) , een Engelschman,
door het Nederlandsch gouvernement op
ontdekkings-reizen uitgezonden . 11 Ten weet
niets van zijne geschiedenis vóór het jaar
1íi07 , toen eenige Londensche kooplieden
een schip uitrustten , om. een' korter weg
naar China te vinden dan langs de Kaap
de Goede Hoop. Aan DUDSON werd het
beleid van dezen tost toevertrouwd. IIi,
bereikte de oostkust van Groenland tot
boven de 800 breedte , waar hij door het
ijs werd belemmerd. In 1G08 hield hi,
meer oostwaarts aan en op mindere breedte ;
doch kon de oostzijde van Nova Zembla
niet naderen. Ilij ondernam eene derde
reis op kosten der Nederlandsche Oost
Compagnie. 1)e hoop opgevende -indsche
om eerre noordoostelijke doorvaart te vinden , stevenie hij naar de Davidsstraat ,
kwant echter aan liet vasteland van Amerika beneden 44° N. lb. , en zuidwaarts
sturende voiid hij den mond der naar hein
-
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genoemde IÍudson- rivier. Zijne laatste reis
ving hij in April 1610 aars , en in Junij
bereikte hij Groenland. Den steven westwaarts wendende , vond bij de zeeëngte ,
die naar hem de Hudson- Straat is genoemd.
Door deze straat kwam hij aan de kusten
van Labrador , en vervolgens in die groote
baai, welke insgelijks naar hem den naam
van Iludsons-baai voert. Ofschoon hij nog
slechts weinig levensmiddelen had , nam
hij het besluit in dit barre oord te overwinteren , ten einde met den aanvang der
lente zijne ontdekkingen verder voort te
zetten. Toen echter de leeftogt bijkans
geheel was opgeteerd , was hij genoodzaakt
terug te keeren. Eene ongelukkige uit
nood ont--drukinghempadn
vallen , namelijk , dat hij eenige zijner
matrozen zou moeten achterlaten , berokkende hem den dood. De matrozen,
aangezet door zekeren GREEN , wien hij
in Londen het leven had gered , vielen
hem bij nacht aan , bonden hem de han
wierpen hem , met zij --denoprug,
tien zoon en sommigen die hem aanhingen , in eene sloep , en gaven hem aan de
golven of aan de wreedheid der wilden
prijs. Men heeft nimmer eenig spoor van
HHUDSON kunnen vinden , schoon de Engelschen daartoe door THOMAS BULTON vele
navorschingen hebben in het werk gesteld.
Men zal zich een denkbeeld kunnen maken van de stoutmoedigheid dier oude
zeelieden, wanneer men bedenkt , dat
h UDSON's scheepsvolk op zijnen eersten togt
slechts uit tien matrozen en éénen jongen
bestond ; zijn laatste en grootste schip
telde niet meer dan drie en twintig
koppen.
(PuncIIAs's Pilgrims ; Harris's Voyages;
VAN KAMPEN , Bekn. Gesch. der Ned.
lett. en wetens. , I. 329).
HUGTENBURGH , (JOHAN VAN) , een
voornaam vcldslagschilder , werd in den
fare 1646 te h aarlem geboren. Reeds
vroegtijdig de teekenpen en het penseel
opgevat hebbende , maakte hij zulke gelukki ge vorderingen , dat hij in 1667 naar
Italië reisde , om zich in de kunst te volmaken. Aanvankelijk genoot hij te Rome
liet onderwijs van zijnen broeder JACOB VAN
UUGTENBURGII, een' verdienstelijk schilder ,
die hem weldra door den dood ontviel.
Naar het vaderland terug keerende , ge
hij te Parijs in kennis met den-rakte
kunstschilder VAN DER MEULEN , onder wien
hij zich verder oefende. Zijne voornaam
voorbeelden waren de werken van PIII--ste
LIPPUS WOUWERMAN. Hij kwam in 1770 in
het vaderland terug , en leverde nu kunst
waarde. Prins EUGENICS-stukenvagro
van Suvoije liet hein de veldslagen schil,

deren , welke hij in 1708 en 1709 niet
den hertog van Marlborough bad geleverd.
Deze fraaije stukken zijn in 't koper gebragt. In I 71 1 kwam HUGTENBURGU aan
liet hof van FREDERIK WILHELM , keurvorst
van den !'alts , die hem Benen gouden
penning met eene keten van hetzelfde
metaal vereerde. De laatste jaren zijns
levens bragt bij het meest te 's Gravenhage door, en overleed in 1733 te 4msterdam. Hij overtrof VAN DER MEULEN ,
en evenaarde bijkans WOUWERMAN
ERMAN in teederheid van behandeling en levendigheid
van daarstelling , ja zelfs in de verschieten der lucht. Zijne kenschetsing van
onderscheidene hartstogten , personen en
volken wekte de bewondering zijner tijd
Ook zijne geëtste bladen en-genot.
koper-gravures hebben veel verdienste.
(HOUBRAKEN , Levens der schilders ; Conversations-Lexicon).
HUME , (DAVID) , een bekend wijsgeerig geschiedschrijver , werd den 26 April
1711 te Edinburg geboren. Men wenschte
dat hij in de regisgeleerdheid zonde studeren , doch hiervan afkeerig , beoefende
hij , in plaats van VOET en VENNIUS , de
werken van CICERO en VIRGILIUS. Daar hij
zich in bekrompene omstandigheden bevond, ging hij in 1734 naar Bristol met
Benige brieven van aanbeveling aan voorname kooplieden , doch weldra gevoelde
hij zich geheel ongeschikt voor handels zaken en kantoorbezigheden. Hij begaf
zich naar Frankrijk , ten einde aldaar op
het land goedkoop te leven , en zich geheel aan de letterkunde toe te wijden. In
1737 keerde hij naar Londen terug , en
gaf aldaar zijn Treatise of Human Nature in 't licht. «Nooit , » zegt uuME
« werd eene letterkundige proeve koeler
« ontvangen dan mijn eerste werk. Het
« kwam , als ware het , doodgeboren van
« de pers : niemand bekommerde er zich
« over. » Doch deze teleurstelling maakte
op HUME geenen sterken indruk ; hij vertrok naar Schotland , en ging bij zijnen
broeder inwonen , waar hij zijne studiën
met vernieuwden ijver voortzette. In 1742
verschenen te Edinburg zijne Essays , moral , political and literary , welke gunstig
werden ontvangen. In 1747 vergezelde hij
den generaal SINCLAIR op diens reis als gezant naar Weenen en Turin. « Deze twee
« jaren , » zegt IIUME , « waren , gedurende
« mijn leven , bijkans de eenige stilstand
« in mijne studiën ; ik bragt ze aangenaam
« door en in goed gezelschap , en mijne
«bezoldiging , gepaard met mijne spaar« zame leefwijze , bezorgde mij een matig
«vermogen , hetwelk voor mijne onafhanke« lijklieid toereikend was , schoon de meeste
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IIUMí11EL.
lc mijner vrienden glimlachten , wanneer

« ik zeide , dat ik nu bijkans 1000 Pst.
« rijk was. »
Naar Schotland terug gekeerd, nam hij
weder zijn' intrek bij zijnen broeder , en
schreef aldaar zijne Political discourses en
zijne Enquiry concerning the principles of
morals. Van dit eerste werk zegt hij ons,
dat het binnen en buiten 's lands wel ontvangen werd , doch dat het tweede onopgemerkt in de wereld kwam. De onistandigheid dat hij in 1752 tot opzigter benoemd
werd van de bibliotheek der advocaten te
Edinburg , gaf hem aanleiding tot geschied
Hij schreef nu zijne-kundigeavorsch.
History of England from the invasion of
JULIUS CESAR 10 the revolution of 1688 ,
welke in 1761 was voltooid en zes deden
kwarto besloeg. De som , welke hij voor
bet kopijrest ontving , gevoegd bij eene
jaarwedde van de regering , verbeterde
grootelijks zijne omstandigheden. In 1763
vergezelde IIU11E den graaf van hert ford
als gezantschaps- secretaris naar Pars , alwaar hij , uit hoofde van zijnen letterhun
roem , met veel voorkomendheid-digen
werd ontvangen en behandeld. Toen Lord
IERTFO ,D in 1765 tot Lord- Luitenant van
Ierland was benoemd , bleef IUME te Parijs
als chargé d'a ffaires tot de aankomst van
den hertog van Richmond. In den aanvangdes jaars 1766 keerde hij naar Engeland terug, en werd , een jaar later,
tot onder-secretaris van staat benoemd.
Hij bekleedde dit ambt gedurende twee
jaren, en vertrok toen naar Edinburg.
« Ik keerde , » zegt hij , « gezond en rijk
« naar Edinburg terug ; ik had een jaar« lijksch inkomen van 1000 Pst. , en ,
« schoon wat gevorderd in jaren , het uita zipt om nog Benige jaren in onbekrom« pene omstandigheden te leven , en mijnen
«roem te zien vermeerderen. n
In de lente van 1775 werd hij door
eene ongesteldheid in de ingewanden aan
welke Item in den beginne geens--getas,
zins verontrustte , doch hem eindelijk naar
het graf sleepte. Te vergeefs de baden te
Bath beproefd hebbende , keerde hij naar
Edinburg terug , zich geheel aan zijn lot
onderwerpende. Ilij overleed den 25 Augustus 1776 , in het zes en zestigste jaar
zijns ouderdoms. Tallooze pennen zijn
stomp geschreven, om de gevaarlijke strek
zijner werken aan te wijzen. Zijne-king
Geschiedenis , welke lang bij het volk in
hooge achting stond , bekoort door den gemakkelijken vernuftigen stijl en eenen wijs
toon , doelt is dikwijls ongetrouw. -gerin
(LIUME'S autobiography ; F. H. JACOBI
DAVID IIUME , liber den Glauben , oder
Idealissrnus and Realismus).

HIIMMLL, (JOUANN NEPOMtK) , een
der uitstekendste klavierspelers en componisten van den nieuweren tijd , werd den
114 November 1778 te Presburg geboren.
Reeds vroegtijdig ontving hij onderwijs in
de muzijk van zijnen vader JOSEPH IIUh1NIEL.
Toen deze laatste in 1785 door SCHIKANEDER
als kapel-directeur naar Weenen was ge
wekte het talent van den zevenjari--lokt,
gen knaap zoo zeer de belangstelling van
MOZART op , dat deze groote toonkunstenaar , ofschoon af keerig van onderrigt te
geven , hem in zijn huis ontving en als
leerling aannam. IIier bleef HUMMEL twee
jaren , en legde den grondslag tot dien
fijnen smaak , welken hij in een latei•
tijdperk in zulk een' hooggin graad ontwikkelde. Op den ouderdom van tien jaren , bezocht bij met zijnen vader de
voornaamste steden van Duitschland , Dcnernarken en holland , en kwam in 1701
te Londen , waar hij de eer genoot op
Tuckinghamn [louse zich voor de koninklijke familie te laten hooren. Tot jonge
gerijpt , keerde hij in 1795 naar-ling
Weersen terug , en vervolgde zijne studien
onder ALBRECIITSBERGEr en SALIEI1,I. In 1803
kwam hij als kapelmeester in dienst vas
prins ESTEEHAZY , en beproefde zijne krachten i n de kerkelijke en dramatische muzijk. Nadat hij , in 1711 , deze betrekking
had opgegeven , wijdde hij zich , zonder
in het openbaar te spelen , aan liet geven
van onderrigt en aan de compositie. Eerst
in Stuttgart , werwaarts hij in 1810 als
kapelmeester werd beroepen , trad hij weder openlijk als klavierspeler op, en wekte
de verbazing der geoefendste toonkunstenaren. In 1820 ging hij als kapelnieester
naar Weimar, waar hein den tijd overbleef , om verscheidene groote kunstreizen
te doen. In 1821 bezocht hij Petersburg
en Moskou , waar hij met zijn kunstig spel
roem en voordeel behaalde. Twee jaren
later bezocht hij Amsterdam , en ook hier
werd hij niet daverende toejuiching gehoord.
In April 1830 kwam HUMMEL andermaal te
Londen , en gaf terstond een concert,
hetwelk zoo zeer werd toegejuicht, dat
hij in Mei en Junij twee andere concerten
gaf, welke zóó druk werden bezocht , dat
neen elkander de plaatsen betwistte. In
1833 bezocht IIUMMEL ten derden male
Londen , doch ontmoette daar niet meer
dezelfde toejuiching ; hij was niet nieuw
meer , en de zoogenaamde beau monde
dorstte naar nieuwigheden. IIUMMEL keerde
naar Weimar terug , alwaar hij den 17
October 1837 aan liet water in de borst
overleed. Hij liet eene weduwe na en
twee zonen , die een aanzienlijk vermogen
erfden , hetwelk IHUS1SIEL door zijne talenten
-
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en het verstandig bestier zijner aardscbe
goederen , had bijeen verzameld.
HUMMEL'S compositiën zijn menigvuldig.
Van zijne opera's is Mathilde von Guise de
beste. Doch zijn roem berust vooral op
zijne werken voor de piano-forte. Zijne
uitvoering was volkomen , en zijn juist gevoel zeide hem , dat te groote radheid het
bijkans onmogelijk maakt , om de keurig
schoonheid eener-heidvanrof
modulatie te onderscheiden — dat het
loopen en zwieren over de piano gewoon
degenen , die zich-lijkdetovugsan
geene der hoogere krachten bewust zijn,
en hun gebrek aan zuiveren smaak en diep
gevoel door werktuigelijke vlugheid op deze
wijze trachten te bedekken.
(Ilarmonicon ; Conversations-Lexicon).

door onafgebrokene studiën veel geleden
hebbende , trad hij in 1760 bij het leger
als staf-chirurgijn in dienst , en woonde
den krijgstogt naar Belle-Isle en in Por tugal bij. Na zijne terugkomst steeg zijn
roem zoo hoog , dat hij tot buitengewoon
chirurgijn des konings en inspecteur-generaal der hospitalen werd benoemd. In
1773 gevoelde hij eene ongesteldheid aan
het hart. Hij had eene hevige spanning
op de borst , en bleef drie kwartier ach
zonder pols en koud , schoon vol -tern
bij zijne kennis. Later -werd hij-komen
schijnbaar beter, doch in 1785 werden
de aanvallen menigvuldiger , en zag bij
zich genoodzaakt Londen te verlaten. In
de volgende jaren verzwakte hij allengs kens , en de minste driftvervoering , waar
HUNIADES Of HUNYAD, (JOHANNES
hij ongelukkig zeer onderhevig was,-an
CORVINUS) , een beroemd veldoverste , veroorzaakte bij hem groote spanning op
werd in het begin der vijftiende eeuw ge- de borst. In October 1793 geraakte hij
boren. Zijn vader was een 'Vallachijër en met een' zijner ambtgenooten in het hoszijne moeder eene Griekin van keizerlijke pitaal in hevigen twist ; hij verliet de
afkomst. Na zijne dapperheid in de Ita- zaal ten einde zijne gramschap te betoolaansche oorlogen beproefd te hebben , men ; doch naauwelijks Bene naastbijzijnde
onderscheidde bij zich in Hongaarsche kamer bereikt hebbende , viel hij dood in
dienst , en werd tot Waiwode van Zeven- de armen van Dr. ROBERTSON , een' der
bergen verheven. Bij den val van wLAnIS- geneesheeren van het hospitaal. Zijne
LAW te Varna , werd DUNIADES tot regent
groote verzameling van anatomische prebenoemd , en maakte zich gedurende zes- paraten , die hij in 1783 in een bijzonder
tien jaren zoo geducht voor de Turken , daartoe ingerigt huis had overgebragt ,
dat zij hem den Duivel noemden. Zijn werd na zijnen dood door de regering
laatste krijgsbedrijf was de roemvolle en aangekocht , om in het College of Surgeons
gelukkige verdediging van Belgrado , in bij voorlezingen gebruikt te worden. Zijne
1456. Hij stierf kort daarna.
hoofdwerken zijn eene verhandeling over
(Dictionary of Biography ; Conversations- de natuurlijke geschiedenis der tanden,
Lexicon) .
(Natural history of the human teeth) , en eene
HUNTER, (JOHN), een bekwaam Schotsch verhandeling over het bloed, over ontsteontleedkundige en wondheeler, jonger broe- king en geschotene wonden. Sir EVERAIID
der van den grooten verloskundigen wIL- IIOME, Mr. ]ESSE FOOTE en Dr. ADA31S zijn
LIAM HUNTER , werd den 14 Julij 1728 te
de levensbeschrijvers van dezen grooten
Long Caldertuood in Kilbride , een dorp in Engelschen wondheeler.
Glasgow , geboren , waar zijn vader eene
IIUPAROLI , een geestelijke , bekend
kleine pachthoeve bewoonde. Hij was de door zijne langlevendheid. Hij werd den
jongste van tien kinderen , en verloor zij- 15 Maart 1587 te Kasale geboren , en
nen vader vroegtijdig , zoodat zijne opvoe- stierf als Venetiaansch consul te Smirna
ding bijkans geheel werd verwaarloosd. den 27 Januarij 1702. Alles wat hem
Op den ouderdom van zeventien jaren , wedervoer, is door hem zelven in twee
kwam hij bij zijnen schoonbroeder , een' en twintig boekdeelen opgeteekend. Hij
timmerman en schrijnwerker , om tot die had zijnen hoogen ouderdom vooral aan
beide handwerken te worden opgeleid. Hij eene uiterst geregelde leefwijze te dan
bleef aldaar bijkans drie jaren. VerneToen hij honderd jaren oud was-ken.
mende dat zijn broeder WILLIAM in Londen werden zijne grijze haren weder zwart,
als lector in de anatomie en chirurgie en op zijn honderd negende jaar kreeg
grooten opgang maakte , bood hij zich aan , hij twee nieuwe groote tanden terug, zooom hem bij zijne ontleedkundige lessen dat hij , die zich enkel niet lepelspijs
behulpzaam te zijn. Dit aanbod werd moest voeden , wederom vleesch konde
goedgekeurd , en in 1748 begon hij zijne eten. Ilij bezweek aan den steen en eene
ontleedkundige studiën , waarin hij door zinkingachtige verkoudheid.
vlijt en schranderheid uitblonk. In 1756
(Woordenboek der Zamenleving).
werd hij benoemd tot chirurgijn van liet
HUSKISSON, (WILLIAiI), een bekend
St. George's hospitaal. Zijne gezondheid Engelsch staatsman , werd den 41 Maart

HUSS
17 70 te Birch Moreton, in het graafschap
Worcester , geboren. Zijne moeder was
eerre zuster van den geneesheer van het
13ritsch gezantschap te Parijs. In 11 83
kwam hij bij zijnen oom , Dr. GEM , te
Parijs , waar hij zich op de chirurgie toeleide. Ilij nam deel aan de bestorming
der Bastille en onderscheidde zich als lid
van de club van 1789, en hield schitterende redevoeringen over de staatshuis
Lord cowEii beval hem aan-houdknc.
bij PITT en den oorlogsminister DUNDAS,
welke laatste hem als zijn' eigen secreta ris aannam. In 1795 werd hij lid van
het Parlement , en vervdlgens onder -staatssecretaris , ontvanger-generaal van liet
hertogdom Lancaster en president van de
kamer voor den handel. Toen PITT in
1801 uit het ministerie trad , legde nusKISSON ook zijne ambten neder. Zoodra
echter PITT in 1804 op nieuw president
van den ministerraad was geworden , werd
IIUSKISSON lid van bet IIuis der Gemeenten, en weldra secretaris van de schatkist. Na nog beurtelings onderscheidene
hooge betrekkingen bekleed te hebben ,
had hij den 15 September1830 , bij de
opening van den spoorweg tusscllen .Livcrpool en Manchester , liet ongeluk , aan
eerre station , waar hij zich een oogenblik
te lang ophield , bij het inklimmen van
den reeds in beweging zijnde wagen , te
vallen ; de raderen eerier locomotief ver
beide beeneb , en hij-brijzeldnhm
stierf nog denzelfden dag. IIusKlssoN was
een welsprekend redenaar en een man
van groote financiële en staatkundige kennis. I3ij werd te Liverpool begraven , waar
de dankbare burgerij leem een gedenkteeken heeft gesticht.
(Dictionary of Biography) .
HUSS , (JOHANNES) , een Boheemsch
hervormer , werd in 1373 in het dorp
Hussinecz , bij Prachaticz , in liet Zuiden
van Bohemen geboren. Hij studeerde aan
de hoogeschool te Praag , waar hij zich
door zijne vlijt en bekwaamheden onder
priester geordend-scheid.In140to
en tot hoogleeraar bevorderd , omhelsde
hij_ weldra de gevoelens van WICKLIFFE ,
welke hij luide van den lansel verkondigde , waarom hij door den aartsbisschop
van Praag van ketterij werd beschuldigd,
Doch BUSS , biechtvader zijnde van SOPnIA,
koningin van Bohemen , en door honing
W EINCESLAUS zelven begunstigd ,- wit zich
oenige jaren te handhaven. In 1408 ver
hoofden der universiteit dat-klarden
wie ook de gevoelens van wICKLIrru om
als ketter moest ervolgd worden.-helsd,
Intusschen werd ness als aangebeden door
de studenten en liet volk. De Duilschc
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studenten verlieten Praag , en vertrokken
naar Leipzig , waar de keurvorst eene
hoogeschool voor hen stichtte. De aartsbisschop van Praag beval nu dat de geschriften van Buss openlijk zouden worden
verbrand , en schorste Buss in zijne geestelijke bediening. Iluss verzamelde hierop
het volk in bijzondere huizen of onder
den blooten hemel , waar hij tegen den
paus , het vagevuur en vooral tegen den
aflaathandel predikte. IIet volk begon nu
over geloofsleer en leerbegrippen te rede havele ►I ; de nederigsten onder lien , vrouwen zoowel als mannen , spraken over
geheimenissen , over genade , voorbeschik
aartsbisschop-kingertvad.D
van Praag verontrustte zich, en Iluss
werd door paus JOIIANNES XXIII gedagvaard , om in persoon te Bologna te ver
zich te verantwoorden op-scbijuen,
de beschuldigingen tegen hem ingebragt
zullende hij bij verzuim hiervan in den
ban worden gedaan. Huss had echter een&
sterke partij welke hens ondersteunde , en
liet gevolg hiervan was , dat er dikwijls
in de straten van Praag hevige botsingen
plaats hadden tusscllen zijnen aanhang en
dien an den paus. Iluss ongaarne voor
den aanstoLer dezer oproeren willende
gehouden worden , vertrok naar het dorp
waar hij geboren was , en verdedigde daar
niet mond en pen de stellingen van wlcKLIrrE , tevens alle menschelijk gezag in
zaken van geloof verwerpende , en de
menigte , die hein kwam hooren , vermanende , om alleen de IIeilige Schriften tot
den regel van haar geloof te volgen.
Kort na den dood van den aartsbisschop,
keerde ness naar Praag terug , en verzette zich daar openlijk tegen eerre pauselijke bulle , uitgevaardigd door het hof
van Rooie tegen LADISLAW , koning van
Napels , waarbij alle Christenen werden
uitgenoodigd, dien vorst te bestrijden.
Iluss verhief zich niet minder heftig tegen
den aflaathandel , die neer en meer in
zwang kwam. Er hadden nieuwe oproeren
plaats , en na herhaalde dagvaardingen
van den paus , aan welke ncss zich niet
verwaardigde te gehoorzamen , werd er
eerre algemeene kerkvergadering te Consstanz gehouden. Ilcss werd gedagvaard
aldaar te verschijnen ; hij gehoorzaamde
zoodra hij van keizer SICISiIUND eeuen brief
van vrijgeleide had bekoelen. Den 3 November 1414 te Constant aangekomen
werd hij den 28sren in hechtenis genomen,
aangeklaagd , verhoord , maar niet gehoord. Toen men bij hem aandrong om
39 stellingen , uit zijne geschriften getrokken , te herroepen , weigerde hij zulks
standvastig. Hierop volgde de plegtige
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HUTTEN —HUTTON.

verdoeming van zijne ziel , zijn l igchaam
en zijne schriften tot den brandstapel.
De keizer trok zijnen brief van vrijgeleide
in , en den 6 Julij 1415 werd HUSS levend
verbrand. Hij ging zijnen dood zóó gelaten te gemoet, dat hij , eenen boer
ziende, die , (in den waan van door het
verbranden van eenen ketter , eene daad
te verrigten , welke Gode hoogst aangenaam
was) , eenig hout naar den brandstapel
droeg , waarop HUSS het leven zou verliezen , met een zachtmoedig medelijden kon
uitroepen : « 6 heilige eenvoudigheid ! »
Daarop beval hij Gode zijne ziel in den
gebede , en stierf in 't midden der vlam
zeer getroost. Zijne asch werd in-men
den Rijn verstrooid. De volgelingen van
Huss , die den naam van Hussiten voerden , wreekten zijnen dood met Benen
langdurigen en bloedigen oorlog tegen
keizer SIGISMUND.
(ZITTE , Lebensbesehreibung des Mag. Jon.
uuss ; ZIRN , Jou. Huss auf dein Concil zu Kostni(z ; . I. c. SCIHRÓCK , Kort

begrip der Algemeene Geschiedenis).
HUTTEN , (ULRICH voN), een Duitsch

hervormer , stamde af uit een oud geslacht
hetwelk menig dapper ridder en uitstekend
staatsman had aan te wijzen. Hij werd
den 22 April 1488, op het thans in puin
liggende slot zijner familie , Steckelberg ,
in Keurhessen geboren. Na eenigen tijd
aan de hoogeschool van Frankfort aan de
Oder doorgebragt te hebben , kwam hij
in 1511 te Wittenberg , waar hij een werk
over de kunst om verzen te maken uit
vervolgens bezocht hij Pavia , het--gaf;
welk door de Zwitsers , in dienst van
keizer MAXIMILIAAN I , werd bemagtigd. Bij
de inneming dezer stad van alles wat hij
had beroofd , was bij genoodzaakt naar
Bologna te wijken , en weldra uit gebrek
bij het keizerlijk leger dienst te nemen.
Schoon hij zich door zijnen moed onder
verliet hij echter spoedig de-scheid,
krijgsdienst, en ging in 1515 andermaal
naar Italië , om doctor in de regten te
worden. In 1517 naar Duitschland terug
gekeerd , werd hij te Augsburg door CON5TANTIA, de schoone dochter van PEUTINGER , met den poëtischen lauwerkrans versierd en door keizer MAXIMILIAAN tot ridder
geslagen. Na den dood zijns vaders het
slot Steckelberg bewonende , rigtte bij aldaar eene handdrukkerij op , en gaf nu
onderscheidene geschriften uit waarin de
overmoed en verdorvenheid der geestelijken met schitterende kleuren werden geschilderd. Hij trad nu niet LUTHER in
openbare verbinding , en schreef voortaan
alles in het Hoogduitsch in plaats van in
het Latijn. Door dit alles berokkende hij

zich zoo vele vijanden , dat hij , zich
nergens meer veilig achtende , naar Zwitserland week , waar hij den 31 Augustus
1523 op liet eiland Ufenau , in het Zurichero Meer overleed. HUTTEN was een stoutmoedig en geleerd luau. Zijne zinspreuk
was : Bet z ij gewaagd ! (Jacia alea esto!)
HIuichelarij , bedrog en dwingelandij hadden van zijne scherpe pen alles te vree zen. Wij bezitten van hem 45 schriften ,
in zes deden bijeen verzameld. Zijne jeugdige Latijnsche gedichten werden in 1838
door MUNCH in 't Hoogduitsch overgebragt.
(WAGENSEIL, ULRICII VON HUTTEN geschil -

dert) .
HUTTON, (CHARLES), een beroemd

Engelsch wiskunstenaar , werd den 14 Augustus 1737 te Newcastle-upon-Tyne geboren. Hij stamde af uit een geslacht in
Westmoreland , hetwelk door huwelijk aan
dat van Sir ISAAK NEWTON was vermaagschapt. Zijn vader , een opzigter over de
mijnen , gaf aan zijne kinderen , overeen
middelen , eene bekrompene-komstigzjne
opvoeding. CHARLES , de jongste zijner
zonen , verried reeds vroegtijdig groote
geschiktheid voor de reken- en wiskunde.
Toen zijn vader stierf, hetgeen gebeurde
voordat hij nog den ouderdom van achttien jaren had bereikt , werd hij hulponderwijzer in eene school van het naburige dorp Jesmond , en vervolgens
hoofd -onderwijzer van dezelfde inrigting.
Hij huwde in 1760 , en bragt zijne school
over naar Newcastle , waar hij grooten opgang maakte. Zijne eerste wetenschappelijke voortbrengselen werden medegedeeld
aan de Gentleman's Diaries en aan Martin's Magazine. In 1773 werd bij benoemd
tot professor in de wiskunde aan de koninklijke militaire academie te Woolwich,
welk ambt hij behield tot 1807 , toen de
slechte staat zijner gezondheid hein dwong
hetzelve neder te leggen. Zijne groote
diensten werden met Bene jaarwedde van
500 Pst. beloond. Eene uitterende ziekte
sleepte hem , in den ouderdom van zes
en tachtig jaren, den 27 Januarij 183,
ten grave . Zijne vrienden en leerlingen
bekostigden het vervaardigen van zijn
borstbeeld in marmer, hetwelk door GAHAGAN voortreffelijk is uitgevoerd , en thans
gevonden wordt in de Literary and philosophical society of Newcastle. Onder zijne
werken verdienen opmerking Elements of

conic sections ; A Course of mathematics ,
designed for the use of cadets in the royal
military academy ; Recreations in mathematics and natural philosophy , naar het
Fransch van MONTUCLA en eenige anderen.
(TaoMsoN's , luist. of the royal society;

Gent. Mag.; Annual Register).

HUYDECOPER--- HUYGENS.

HUTDECOPER , (BALTHASAR) ,

een

taalkenner van den eersten rang werd
den 21 September 1695 te Amsterdam uit
het aanzienlijk geslacht der IIUYDECOPER'S
van Maarseveen geboren. Hij bekleedde in
de stad zijner geboorte de waardigheid
van schepen , was baljuw van Texel en
stierf te Amsterdam den 24 September
9 778. IIUYDECOPER vervaardigde eenige
verdienstelijke treurspelen , waaronder zijn
Achilles het meest bekend is. Eenige door
hem vertaalde hekeldichten en brieven van
Hor.ATIUS Zin insgelijks verdienstelijk ; doch
zijn roem berust vooral op zijne Proeven

van taal- en dichtkunde op VOSDEL S Ver
herscheppingen van OVIDIUS , een-talde
'

werk vol geleerdheid en treffelijke aannmerkingen over de Nederduitsche taal. Niet
minder roem behaalde hij met eene nieuwe
uitgave van de Bjmkronijk van MELIS STOKE,
ruim voorzien van geleerde , geschied- ,
oudheid- en taalkundige aanmerkingen.
n HUYDECOPER was een zeer groot kenner
« der oude Nederlandsche tale ; hij heeft
een aanzienlijk getal oude geschriften in
« dezelve gekend , vergeleken en tot op« heldering van zijnen schrijver doen die« nen , waarvan men in 's mans uitgave
« ieder oogenblik sporen windt. Ook was
« niemand misschien geschikter geweest
« dan hij , om onze oude gedenkstukken
« meer algemeen aan bet licht te brengen ,
« indien andere bezigheden , of misschien
« de weinige belangstelling der natie hem
« daarvan niet hadden onthouden »
(VAN WIJN , Historische avondstonden , bi.
282 ; VAN KAMPEN , Bekn. Gesch. der

Ned. lelt. en wetens. , II deel).
HUYGENS, (CONSTANTIJN), heer van

Zuylichem , een der edelste sieraden van
Nederland , door zijne ongemeene geleerdheid en dichterlijk genie , werd in 1596
te 's Ilage geboren. Zijn vader , CHRISTIAAN
HUYGENS, was secretaris van den Raad van
State , en verschafte hein eene uitstekende
opvoeding. Reeds met zijn vijfde jaar beminde hij den zang , en « met nog teere vin« gertjes, » zegt HOOFT, « tokkelde hij de luit.»
Ook leerde bij spoedig het Fransch , Latijn
en Grieksch , en oefende zich daarenboven
in den wapenhandel , het schermen , dansen , paardrijden , ' worstelen , zwemmen en
meerdere ligchaamsoefningen. Onder zijne
jeugdige bekwaamheden en oefeningen behooren nog het teekenen met de pen of
krijt , liet schilderen in miniatuur en met
olieverw , het boekhouden en de wiskunde,
waarop hij zich met hartstogtelijkbeid bevlijtigde. Na op de Leydsche hoogeschool
in de godgeleerdheid te hebben gestudeerd,
deed hij Bene reis naar Engeland , welke
II.
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voor zijne verdere ontwikkeling in vele
opzigten nuttig was ; hij maakte aldaar
met vete aanzienlijken kennis , en werd
zelfs door koning JACOBUS zeer vriendelijk
bejegend. In 1619 vertrok hij als gezant
secretaris van den bekenden AER S--schap
SENS van Sommelsdipk Paar Venetië. Zijne
beschrijving van deze reis derwaarts in de
Fransche taal is verloren geraakt. Na den
dood van prins MAURITS werd bij geheim
prins FREDERIK HENDRIK en-schrijvean
vervolgens van de stadhouders WILLEM II
en WILLEM III, die zijne ongemeene bekwaamheden en onwankelbare trouw op
hoogen prijs stelden. In 1624 trad hij in
den echt met de deugdzame SUSANNA VAN
BAERLE , die hem vijf kinderen schonk ,
onder welke CHRISTIAAN , de waardige mededinger van NEWTON. Zijne veelvuldige
bezigheden als geheimschrijver werden menigwerf afgewisseld door gezantschappen
naar Engeland , Brussel , Parijs en naar
het prinsdons van Oranje , om hetzelve
aan zijnen wettigen heer terug te doen
geven. HUYGENS slaagde in zijne zending,
en kwam na vier jaren onvermoeiden arbeid huiswaarts. Ook had hij de vreugde ,
WILLEM II1 tot de waardigheden zijner vaderen te zien verheffen , terwijl het bedreigde vaderland hierdoor van den rand
des verderfs werd gered. De gelukkige
grijsaard overleed in 1687 , in den hoogen
ouderdom van ruim negentig jaren. Behalve de Latijnsche , Grieksche , Fransche,
Engelsche en Hoogduitsche talen verstond
hij ook de Italiaanscire en Spaansche genoegzaam , om daarin , zoo wel in podzy
als in proza de pen te voeren. HUYGENS
volgde eenen hem eigenen dichttrant ,
stempelende alles wat hij schreef met zijn
eigen Genie. Onder zijne Sneldichten zijn
er die door aardige en geestige invallen
uitmunten ; tot voorbeeld deze beide regels:
Het huisgezin is heel verdraaid,
Daar 't haantje zwijgt en 't hoentje kraait.

Zijn Ilo fw k en Dagwerk getuigen van
zijne beminnelijke tevredenheid niet zich
zelven en de wereld , zoodat de afgezant
D'ESTRADES hem een Franschman in zin
hart noemt. Met genoegen lezen liedelf
van smaak nog tegenwoordig zijne Latijn.
seine en Nederduitsche gedichten, onder
de titels van Momenta desultoria (Snipper
uren) en Korenbloemen uitgegeven.
-

als
mensch en dichter beschouwd in de
Leiteroefeningen van 1809 , No. 4 en
5 ; C. HUGENII , de Vita propria , hart,

(K00PMANS , CONSTAI TIJN HUYGENS

1817).
zoon des
voorgaanden , een (1cr grootste opmerkers
9
HUYGENS , (CHRISTIAAN) ,

-
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HUYSUM--HYDER AL!.

en ontdekkers op het gebied der wis-,
natuur- en sterrekunde , werd den 14
April 1629 te 'silage geboren. Reeds als
knaap schreef en teekende hij ongemeen
fraai , en toonde den schoonsten aanleg
voor de wis- en werktuigkunde ; zijn vader was zijn eerste leermeester. In 1645
bezocht hij de hoogeschool van Leyden ,
om zich in de regtsgeleerdheid te oefenen ,
doch hij wijdde zich echter weldra geheel
aan de natuur- , wis- en sterrekunde ,
welke hij tot het grootste sieraad heeft
verstrekt. In 1649 vergezelde hij den
graaf van Nassau naar Denemarken , en
bezocht in 1655 Frankrijk , waar hij den
doctorgraad in de regten ontving , en
zich , met zijn' ouder broeder CONSTANTIJN,
bezig hield met het slijpen en polijsten
van glazen voor verrekijkers. In 1661 stak
hij over naar Engeland , hetwelk hij , twee
jaren later , op nieuw bezocht. In 1665
werd hij door COLBERT uitgenoodigd , urn
zich in Frankrijk te vestigen. Deze staatsdienaar bezorgde hem eene aanzienlijke
jaarwedde en huisvesting in de koninklijke
bibliotheek ; ook werd bij tot lid der academie benoemd. CONDORCET zegt , dat men
in Parijs verhaalde, dat hij aan de beruchte NINON DE L'ENCLOS , assez mauvais,
verzen schreef. Na de herroeping van het
edict van Nantes , verliet hij Frankrijk,
en keerde naar het vaderland terug , waar
hij voortaan , in stille afzondering , geheel
voor de wetenschappen leefde. Hij stierf
den 8 Julij 1695 te 's Rage, negen
jaren na zijn' vader. Het zoude hier
te veel ruimte vorderen , om over uuYGENS verdiensten in de wis- , natuur- en
sterrekunde eenigzins uit te weiden. Het
zij alzoo genoeg hier aan te stippen , dat
men hem de uitvinding der slingeruurwerken verschuldigd is , vooral belangrijk ,
omdat de leer der slingers veel licht heeft
verspreid over de zwaarte der aardsche
ligchamen. HUYGENS baande , als ware het,
den weg tot de vinding der zwaartekracht,
en zette de leer der botsingen in eene
afzonderlijke verhandeling uiteen. hij vond
den dubbelen barometer met controleur
uit , en ontdekte de oorzaak van het staan
des waters in de luchtpomp , wanneer de
glazen pijp wordt omgekeerd. Ook deed
bij gewigtige ontdekkingen omtrent de
graden der koude , de zwaarte der lucht
en de oorzaak der bijzonnen. Onder de
gewigtige diensten aan de sterrekunde bewezen , behoort de ontdekking van den
zoo merkwaardigen ring van Saturnus en
een' derden wachter dier planeet , welker
manen en verduisteringen in het berekenen der lengten voor de zeelieden van
het grootste nut zijn. De volledigste uit-

gave zijner werken is bezorgd door 's onAVESANDE , in vier deden kwarto.
(Levens van Nederl. Mannen en Vrouwen ; Verhandeling van VAN SWINDEN ,
in de werken der I Klasse van het
Instituut , III deel ; Biogr. Univers. ,
art. CONST. HUYGENS).
HIIYSUM , (JAN VAN) , een der uitstekendste bloem- en fruitschilders , werd in
1682 te Amsterdam geboren. De vader,
een kunsthandelaar en schilder, was de
leermeester van zijnen zoon , die van
stonden aan besloot zich geheel toe te
wijden aan dat vak der kunst , waarin hij
eene hoogte bereikte , door geen ander
geëvenaard. Men vindt geene woorden ,
om zijne voortbrengselen naar waarde te
prijzen ; hij scheen in de geheimen der
natuur ingewijd te zijn , om de aanlokkelijkste en schitterendste harer scheppingen
met al het betooverende van haai' eigen
penseel voor te stellen. Zijne bloemen
zijn fraaijer en meer overeenkomstig de
natuur dan zijne vruchten. Hij is niet
minder gelukkig in de bijkomende zaken ;
de dauwdroppen , de insecten , vogelnestjes met hunne eijeren en vederen zijn
zoo natuurlijk , dat zij het oog bedriegen.
De vazen , waarin hij de bloemen zet,
zijn altijd van sierlijken vorm. Hij was
de eerste , die bloemen op eenen lichten
grond schilderde. Men wil, dat hij een
geheim bezeten Nebbe voor het mengen
zijner kleuren en het bewaren van haren
glans. Zijne schilderijen werden reeds gedurende zijn leven tot hoogen prijs gekocht.
Vijf bloem- en fruitstukken van dezen
vermaarden meester werden te Amsterdam
voor 12,000 gulden verkocht. Door de
verkwisting zijner vrouw en het slechte
gedrag van een' zijner zonen , stierf hij
in 1749 te Amsterdam , zonder eenig ver
na te laten.
-mogen
(J. IMMERZEEL Jr. , De levens en werken
der Hollandse/ze en Vlaamsche kunstschilders).
- HYDER ALI, beheerscher van Mysore
in Oost -Indië , door den Engelschen majoor
RENNEL de FREDERIK van het Oosten genoemd , was de bekwaamste en geduchtste
vijand der Britten. Hij was een soldaat
van fortuin , die in 1749 in dienst tr id
van den Raja van Mysore , en van stap
tot stap , in 1759 , tot den rang van opperbevelhebber opklom. De Raja was een
onbeduidend vorst , die in 1761 HYDER ALI
den troon inruimde tegen eene aanzienlijke jaarwedde. Van dit oogenblik, af beijverde zich HYDER ALI , om zijne magt uit
te breiden. Hij veroverde Calcutta , Bednor , Onor , Cananor en andere naburige
staten , zoodat zijne bezittingen zich in
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IBRAHIM--IGNATIUS.
1766 over 3360 vierkante Inijlen uitstrek
Hij beoorloogde de Engelsche Oost -ten.
compagnie , met afwisselend geluk.-indseh
In 1782 bevonden zich de zaken der Engelschen zoo hopeloos , dat de nieuwe
gouverneur van Midras, Lord M ACARTNEY,
hem den vrede aanbood ; doch HYDER wees
dien van de hand met eene verdiende
zinspeling op eene voorgaande trouwbreuk.
De oorlog werd met vernieuwde woede
voortgezet , en Madras tot volslagen hongersnood gebragt ; kortom , de gansche
ondergang dezer Britsche bezitting scheen
onvermijdelijk , toen de dood de Engelschen , in November 1782 , van hunnen
gevaarlijksten vijand verloste. HYDER ALI
had het welgelukken zijner plannen vooral
te danken aan zijne schrandere staatkun-

de , militaire talenten , zorgvuldige krijgstucht , wijze spaarzaamheid en het be.
bonen van verdienstelijke mannen. Hij
onderscheidde zich onder de Aziatische
vorsten door ongemeene zachtmoedigheid,
waardoor hij de liefde en achting van
velen verwierf. In zijn bestier heerschte
de grootste orde ; hij begunstigde den
landbouw , de kunsten en den handel , en
beschermde alle godsdienstige secten , die
zijne wetten in acht namen. HYDER'S zoon
en opvolger TIPPoo erfde de vijandschap,
maar geenszins de bekwaamheid zijns vaders. Hij ontruimde in 1783 de bezette
stellingen , en sloot in Maart 1784 den
vrede , op voorwaarde van wederzijdsche
teruggave van alle veroverde plaatsen.
(MILL , IIist. of British India).

Ie
IBRAHIM Mansour EFFENDI , een avonturier , wiens eigenlijke naam was CERFBÈRE , werd te Straatsburg uit een Joodsch
geslacht geboren. Nadat bij onder de
republikeinsche huzaren gediend had , werd
hij zulk een hevig koningsgezinde , dat
men hem in de gevangenis wierp. In 1802
begaf bij zich naar Konstantinopel, omhelsde de Mahomedaansche godsdienst , en
werd gebruikt , om de Turksche troepen
in den wapenhandel te onderrigten. Ver
zwierf hij door Rusland , Zweden-volgens
en Denemarken , bekleedde in Westfalen
een landsambt , vocht tegen de Serviërs ,
was drie jaren lang ingenieur van ALI PACIIA, hervatte zijne omzwervingen , en
doorreisde verscheidene landen in Azië,
Afrika en Amerika. -Eindelijk tot armoede
vervallen en groot gebrek lijdende, doorschoot bij zich zelven te Parijs in 1826.
Hij schreef een werkje over Griekenland
en Albanië gedurende het bewind van ALI
rACIIA.

(Dictionary of Biography).

IBYCUS, een Grieksch lyrisch dichter,
werd in de zesde eeuw v. c. te Regium
geboren. Hij schreef vele oden , waarvan
nog slechts weinige brokstukken aanwezig
zijn. Hij werd op zijne reize van Orope
naar Athene op eene eenzame plaats door
roovers vermoord , wier misdaad , zegt
men , op eene zonderlinge wijze is ontdekt geworden. Terwijl iavcus met den
dood worstelde , zag hij eenige kraan
voorbij vliegen , en riep hunne-vogels
wraak in. Toen de moordenaren te Athene
op de markt rondwandelden , zag een
hunner kraanvogels in de lucht , en zeide
tegen zijne makkers : « Ziet daar de wre« kers van wvcus ! » Deze woorden ver -

wekten argwaan , en de waarheid werd
den misdadigers door marteldwang ontwrongen .
(Dictionary of Biography ; Woordenboek
der Zamenleving).
IFFLAND , (AUGUST WILHELM) , een
beroemd schouwspeldichter en tooneelspeler , werd den 19 April 17 59 te Ilanover
geboren. Reeds vroeg ontwaakte bij hem
eene sterke neiging tot de tooneelspeelkunst , welke zijn vader te vergeefs zocht
te bedwingen. In 1710 ontvlugtte hij het
ouderlijk huis naar Gotha , en leide aldaar
den grond tot zijnen roem , die zich weldra door geheel Duitschland verspreidde.
Niet minder gelukkig was hij als tooneeldichter. In 1796 vertrok hij naar Berlijn
als directeur van den nationalen sahouwburg. In 1811 werd bij benoemd tot
directeur -generaal van alle koninklijke
schouwburgen , en overleed te Berlijn , den
22 April 1814 , aan het water in de
borst. Hij behoorde ongetwijfeld tot de
grootste tooneelspelers van onzen tijd. Van
zijne tooneelstukken zijn er ook verscheidene bij ons ten tooneele gevoerd en met
groote toejuiching ontvangen. De Jagers,
de Iluisvader , de Misdaad uit eerbied en
meer anderen verraden groote menschenkennis, en hebben veel roem verworven.
Zijne autobiographic vindt men voor het
eerste deel zijner verzamelde werken.
(Z. FUNCK , Erinnerungen aus dem Leben
zweier Schauspieler AUG. WILI!. WFFLAND'S tind LUDW. DEVRIENT'S).
IGNATIUS de heilige , sedert liet jaar
49 na CHRISTUS , bisschop van Antiochië ,
was nog een leerling van den apostel
JOHANNES en welligt ook van PETRUS. hij
voert den bijnaam van Theophoros , d. i.
9R
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( die God , « of volgens zijne eigene verklaring , « die CHRISTUS in het harte draagt ,
en zou het kind geweest zijn , hetwelk
JEZUS zijnen leerlingen als voorbeeld voor
Toen de eerste Christenen onder-steld.
TRAJANUS werden vervolgd , stierf ook IGNATIUS den marteldood. Men trachtte hem
zijne gevoelens te doen verloochenen,
doch de oude man bleef onwankelbaar.
Nu werd hij naar Rome gevoerd , en aldaar , in tegenwoordigheid eener groote
volksmenigte, den leeuwen voorgeworpen. Het weinige dat er van den zwakken grijsaard overbleef werd door eenige
vrienden en volgelingen bijeenverzameld ,
en , volgens den geest dier tijden , naar
Antiochië gevoerd , en aldaar als heilige overblijfselen bewaard. Jammer dat
er in later tijden vele reliquiën zijn verwoest , die de onwaardeerbaarste bewijzen opleverden voor de wezenlijkheid van
eenige gewigtige gebeurtenissen in de vroegste tijden van het Christendom voorgevallen. De beste overblijfselen echter van
IGNATIUS zijn voor ons behouden gebleven :
vier korte brieven aan -de Romeinen , de
Philadelphiërs , de Smyrners en aan POLYCARPUS . Ook bestaat er een verhaal van
zijn martelaarschap door eenige ooggetuigen opgesteld. Men vindt daarvan eene
Engelsche vertaling, alsmede van zijne
vier brieven in de Genuine Epistles of the
Apostolic Fathers van den aartsbisschop
WAKE.

IGNATIUS VAN LOYOLA, zie LOYOLA.
IMHOFF , (GUSTAAF WILLEDI , Baron

YAN) , de zeven en twintigste gouverneurgeneraal van Neerlandsch -Indië , werd in
1705 te Leer aan de Eems in Oost- Vriesland geboren. Op den ouderdom van twintig jaren vertrok bij met het schip Cockenge als tweede kommies der Oostindische
Compagnie naar Batavia. Uit hoofde zijner ongemeene bekwaamheden werd hij
spoedig tot boogere ambten bevorderd ,
wordende reeds in 1736 benoemd tot gouverneur van Ceilon , waar hij eene boek
vestigde, en, ten behoeve der-drukeij
eilanders , den Bijbel in de Singalesche
taal deed verschijnen. Ook het Gebed des
Heeren zond hij in de Malabaarsche taal
naar Tranquebar , waarover de zendelingen aldaar zich uitermate verheugden.
Vóór zijn vertrek naar Batavia in 1737 ,
om van daar raar Europa terug te keeren , deelde bij onder de Malabaren en
Singalezen van Colombo gebedenboeken en
den catechismus uit , ben vermanende , om
als goede Christenen te leven. In het vaderland aangekomen , werd hij weldra als
gewoon raadsheer naar Batavia terug gezonden. Hier bewees hij op _ nieuw de

grootste diensten. De Chinezen op Java,
door de willekeurige verdrukking van den
gouverneur VALCKENIER in opstand geraakt,
kwamen den 9 October 1740 Batavia aan
zamenge--tasen,idhopvr
zworenen daar binnen ondersteund te worden. De Chinees TAJOEwAN-SOEI-0EI was
hun aanvoerder ; in een' zijner onderschepte brieven , zeide bij : « Hoe groot
« de stad Batavia ook moge wezen ! zij is
« winbaar, zoo maar uwe harten vereenigd
a zijn ; want anders moet de onderneming
« mislukken en in rook verdwijnen. China
« is een groot wijd uitgestrekt land ; niet
harten niet opregt zijn,-«teminzod
« kan het niet blijven bestaan. Batavia
« daarentegen is zoo klein ! Hoe veel ge« makkelijker zal het dus worden ten onder
« gebragt , wijl daar geene opregtheid en
« billijkheid in de gemoederen huisvest.
« Hier worden de Chinezen op eene ondra«gelijke wijze mishandeld en onderdrukt
« waarom ik mij aan hun hoofd heb ge« steld uit medelijden , en ze heb verzacc meld om Batavia te bestrijden. Ik dank
« God , dat ik , den 15en voor het eerst
« opgerukt , de overwinning heb behaald.
« Dit geeft mij grond om te gelooven ,
« dat God mij zal bijstaan. Ik bid u alzoo
« om een goed deel volks bij een te ver
zamelen , en mij zóó krachtdadig van-«
« binnen bij te staan , als ik u van bui
hulp zal zijn. a
-«teno
IMIIOFF trok met 200 Europeanen en
eenige vrijcompagniën den vijand te gemoet , en versloeg hen een- en andermaal ,
en werd alzoo de behouder van Batavia.
De Chinezen van Batavia , die hunne huizen in den brand hadden gestoken , om
de stad des te gemakkelijker te overrompelen , werden , • op bevel van den raad ,
allen vermoord. IJsselijk was de slagting
Op sommige plaatsen waadde men tot aan
den enkel door het bloed , dat beekswijze
van de straten naar de grachten stroomde.
Ter belooning zijner voortreffelijke diensten , werd IMIIOFF , die de gedragingen
van den gouverneur-generaal VALCKENIEII
had gelaakt , te Batavia in hechtenis genomen , en met andere raden gevankelijk
naar Nederland gezonden. De bewindhebbers der Oostindische Compagnie zijne zaak
naauwkeurig onderzocht hebbende, schroomden niet hem in 1742 het bestuur over
Nederlandsch Indië op te dragen. Den
28 Mei 1743 aanvaardde hij zijne hooge
waardigheid met eene sierlijke aanspraak,
die luide werd toegejuicht. Het gelukte
hem de orde te Batavia te herstellen , het
vertrouwen der Chinesche bevolking , zoo
onontbeerlijk voor deze stad , te winnen ,
en den koophandel te doen herleven. Na
!

INES—INGENHOUS.
mne billijke regering van zeven jaren ,
stierf hij den 1 November 1750 te Batavia , al waar hij in de Hollandsche kerk,
met Bene waarlijk vorstelijke lijkstaatsie ,
werd ter aarde besteld.
(historische beschrijving der Reizen
YY d. ; Biographic du royaurne des
Pays-Bas).
INES DE CASTRO , de dochter van
PEDRO FERNANDEZ DE CASTRO, gesproten uit
den koninklijken stam van Castilië, boeide
als hofdame van de gemalin van den infant Dom PEDRO , dezen zoon van ALPUONSUS
IV , koning van Portugal , dermate door
hare schoonheid , dat hij , na den dood
zijner gemalin , in 1345 , heimelijk niet
haar in het huwelijk trad. In de stilte
van het klooster van ST. CLARA , te Coimbra , genoten nu beiden het lang ge wenschte geluk , totdat de benijders der
schoone INES , de sluwe raadgevers des
konings , DIEGO LOPEZ PACIIECO , PEDRO COELHO
en ALVARO GONSALVEZ het geheim doorziende , bij hunnen vorst de bezorgdheid wis
te verwekken , dat deze verbindtenis-ten
nadeelig kon worden voor zijnen onmondigen kleinzoon FERDINAND , den zoon van
Dom PEDRO'S overledene gemalin. Dom
PEDRO door zijn' vader over zijne verbind
INES DE CASTRO ondervraagd ,-tenism
waagde het niet voor de waarheid uit te
komen , maar nog minder kon hij er toe
besluiten , om den koning te gehoorzamen,
die beval dat hij zijne hand aan eene andere zoude schenken. In den raad des
konings met zijne gunstelingen werd nu
besloten , de ongelukkige INES te dooden.
Toen Dom PEDRO in 1355 Bene jagtpartij
bijwoonde , ijlde de koning naar Coimbra ;
doch geroerd door den aanblik der ongelukkige , die zich met hare kinderen aan
zijne voeten wierp en om genade bad,
had hij den moed niet de gruwzame daad
te volvoeren. Doch naauwelijks was deze
eerste aandoening voorbij , of het gelukte
zijnen raadslieden verlof te erlangen den
voorgenomen moord te plegen , an nog in
hetzelfde uur bezweek INES onder de dol
harer vijanden. Dom PEDRO stond nu-ken
tegen zijnen vader op , doch het gelukte
de koningin en den aartsbisschop van
Braga , vader en zoon met elkander te
verzoenen. De laatste verkreeg meerdere
voorregten , waartegen hij eindelijk zou
beloofd hebben , zich niet op de moordenaren zijner geliefde INES te wreken. Twee
jaren later stierf de koning ; nog vóór
zijnen dood waren , op zijnen raad , die
drie mannen , op welke de zware bloed
rustte , uit het rijk gegaan , om in-schuld
Castilië veiligheid te zoeken. Hier heerschte
destijds PETER de W rccdc, om wiens onge-
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hoorde strengheid te ontgaan onderscheidene Castilische edellieden naar Portugal
waren gevlugt. Hij deed den koning van
Portugal den voorslag , deze vlugtelingen
tegen de moordenaren van INES uit te leveren. Dit voorstel aangenomen zijnde ,
kreeg de koning van Portugal , in 1360 ,
PEDRO COELHO en ALVARO GONSALVEZ in Zijne
magt , terwijl DIEGO LOPEZ PACIIECO nog
gelegenheid had gevonden naar Arragon
te ontsnappen. De moordenaren werden
nu op dc gruwzaamste wijze , in tegen
gemarteld om-wordigheskn,
hunne medepligtigen te noemen ; het hart
werd hun uit het lijf gerukt , de lijken
verbrand en de asch in de lucht gestrooid.
Twee jaren later deed de koning de voornaamste grooten zijns rijks te Cantanheda
bijeen komen , en verklaarde onder plegtigen Bede , dat hij , na den dood zijner
gemalin CO STANTIA , onder vergunning van
den paus , met INES DE CASTRO te Braganza
gehuwd was , en wel in tegenwoordigheid
van den aartsbisschop van Guarda en een'
zijner hof bedienden , STEPHAN LOBATO. De
aartsbisschop en LOBATO bekrachtigden deze
koninklijke verklaring , en de pauselijke
oorkonde , waarop de koning zich had beroepen , werd openlijk afgekondigd. Hierop
liet de koning het lijk zijner geliefde INES
uit het graf nemen en met het koninklijk
purper en eene kroon versierd , op eenen
troon zetten , welken alle rijksgrooten
moesten naderen , om den zoom van het
gewaad te kussen , en de koningin na
haren dood die hulde te bewijzen , welke
haar bij haar leven nimmer was te beurt
gevallen. Nadat zulks was geschied , werd
het lijk op eenen rouwwagen gelegd en
naar dicobaza gevoerd ; de koning , de
bisschoppen , de grooten en ridders vergezelden den stoet te voet ; de gansche
weg van Coimbra tot Alcobaza was ter
wederzijden bezet door duizenden aan
brandende fakkels in de hand-schouwer,
houdende. De koning liet op haar graf
een prachtig gedenkteeken van wit marmer oprigten , waarop hare beeldtenis met
de koninklijke kroon is versierd. De geschiedenis der ongelukkige INES DE CASTRO
heeft onderscheidene dichters de stof voor
een treurspel geleverd ; onder dc Portugeezen J. a. GOMES , onder de Duitschers
den graaf van Soden en onder de Nederlanders R. FEITH. Het schoonst van allen
heeft CAMOENS haar vereeuwigd in zijne
Lusiade.
INGENHOUS , (JOHAN) , een bekwaam
natuur- en scheikundige , werd in 1730
te Breda geboren. Men weet niet aan
welke hoogeschool hij heeft gestudeerd
maar, nadat hij den doetorgraad in de ge-
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neeskunde had bekomen , zette hij zich
als practiserend geneesheer in zijne geboortestad neder. In 1767 begaf hij zich
naar Engeland, alwaar hij zich weldra
door zijne talenten onderscheidde. PRINGLE,
die voorzitter was van de koninklijke maat
wetenschappen te Londen,-schapijder
niet tevreden met zijne onvermoeide werk
te juichen , betoonde hem-zamhednto
steeds de vlcijendste welwillendheid , en
gaf hem een schitterend bewijs zijner
vriendschap. Toen MARIA THERESIA twee
barer kinderen aan de pokken had verloren , verzocht zij PRINGLE haar eenen bekwamen arts aan te wijzen , om het keizerlijk gezin in te enten. PBINGLE aarzelde
geen oogenblik INGENUOUS te noemen, die
zich terstond naar Weenen begaf , en met
het beste gevolg de prinsen en prinsessen
van het Huis van Oostenrijk inëntte. De
keizerin betoonde hem hare dankbaarheid ,
schonk hein een jaargeld van zes honderd
gulden en den titel van keizerlijk lijfarts.
INGENHOUS genoot , tot aan zijnen dood,
deze wel verdiende voorregten. De aan
zijn karakter maakte hem-minghedva
bijzonder aangenaam bij JOZEF II , die
dikwijls zijn kabinet bezocht , en er behagen in vond met hem de belangrijkste
natuurkundige proeven te herhalen. Na
eenige jaren in Weenen vertoefd te hebben , alwaar hij gehuwd was met de dochter van den baron JACQUIN , kwam INGENUOUS
weder in Nederland , doorreisde Frankr ij k
en 1)uitschland , en vestigde zich eindelijk
op Bowood, een buitenverblijf van den
markies van Lansdown , bij Londen , al.
waar hij den 7 September 1799 overleed.
Zijn naam hecht zich aan de voornaamste
punten der natuurkunde en natuurlijke
geschiedenis. Men heeft aan hem verscheidene schei- en natuurkundige ontdekkingen te danken. Ten onregte evenwel
beweren sommigen, dat INGENUOUS de eerste
was , die glasschijven in plaats van cylinders voor de electriseermachines gebruikte.
Hij vond eenen nieuwen Eudiometer uit,
nam het eerst de proef van de verbranding van bet ijzer in het oxigcne , « en
r vermeerderde PRIESTLEY'S ontdekking van
S de verbetering der lucht door gewassen
« met de gewigtige opmerking , dat de
planten de lucht in weinige ,uren , doch
slechts bij zonlicht , kunnen zuiveren ,
« des nachts , daarentegen , eene schade« lijke lucht uitdampen , en dat deze
« kracht alleen in de bladen huisvest. »
De vruchten van zijnen arbeid vindt men
hoofdzakelijk in zijne Expérienees sur les
végétaux , qui font connaitre leur grande
influence pour la purification de l'air atmosphérique, oorspronkelijk in het En:

gelsch geschreven en door hem zelven in
het Fransch en Nederduitsch overgebragt.
(THoMSON`s Annals of philosophy , 1817,
Vol. X ; Philos. Transactions , Vol.
LXVI , p. 257 ; Experiments upon
vegetables; Biographie du royaume des
Pays -Bas).
INGOMER , zoon van CLOVIS en de hei
CLOTILDE , was de eerste zoon der-lige
Fransche koningen , die op de bede zijner
moeder werd gedoopt. Ongelukkig dat,
hetzij uit hoofde van de zwakke ligchaamsgesteldheid van het kind of de koude van
het water , de kleine 1NGOMER onder den
doop bezweek. Dit gebeurde omtrent het
jaar 495. CLOVIS liet in het vervolg zich
zelven doopen , ter vervulling der gelofte,
welke hij in den slag van Tolbiac had
gedaan.
(Dictionnaire historique de la jeunesse).
INNOCENTIUS III. Er zijn dertien paussen geweest , die den naam van INNOCENTIUS hebben gevoerd ; INNOCENTIUS III is
de merkwaardigste van hen allen. Hij
stamde af van het geslacht der CONTI'S in
Anagni , en zag in 1161 het eerste levenslicht. Hij studeerde te Pars, Rome
en Bologna , en was niet minder beroemd
als godgeleerde dan als jurist. Na den
dood van CELESTINUS III , werd hij met
eenparige stemmen tot paus verheven , in
den krachtigen leeftijd van zeven en dertig jaren. Hij bezat groote bekwaamheden , eene onvermoeide werkzaamheid ,
en koesterde het onwankelbaar voornemen , om het pauselijk gezag boven alle
kerkelijke en wereldlijke magt te verheffen. De omstandigheden begunstigden hem.
Hij maakte den kerkelijken staat onafhankelijk, en voerde als voogd van keizer
FREDERIH II , het regentschap over de beide
Siciliën.
INNOCENTIUS was een streng handhaver
der tucht en zedelijkheid. Hij deed PHILIPPUS AUGUSTUS , koning van Frankr ijk in
den• ban , omdat hij zijne gemalin INGERBURGA van Denemarken had verstooten ,
om AGNES DE MERANIE te huwen. Na eenen
langdurigen twist noodzaakte INNOCENTIUS
den koning AGNES weg te zenden en INGERBURGA terug te nemen.
De Engelsche koning JAN den bisschop
van Norwich tot aartsbisschop van Canterbury benoemd hebbende , wilde INNOCENTIUS deze keuze niet goedkeuren , stellende
in zijne plaats STEPHEN LANGTON , die door
de geestelijken dadelijk als aartsbisschop
werd erkend. In een' aanval van woede
joeg de koning de monniken weg , en
nam al hunne goederen In beslag. INNOCENTIUS legde het gansche rijk onder interdict ; alle kerkelijke handelingen, met

IRENE.
uitzondering van den doop , werden geschorst ; er mogt geene klok geluid worden ; aan niemand , zelfs niet aan stervenden , het heilige avondmaal worden
toegediend. Iet was een tijd van alge
boete en vasten. Daar koning JAN-men
wederspannig bleef , verklaarde de paus
hem vervallen van den troon , ontsloeg
zijne onderdanen van den eed van getrouwheid , en vermaande alle Christenvorsten en baronnen , Engeland aan te
tasten , en den goddeloozen vorst te onttroonen , hun vrijspraak van alle zonden
belovende. In 1213 bragt PHILIPPUS AUGUSTUS een leger op de been , om den Engelschen koning te onttroonen. Koning
JAN verzamelde insgelijks eene aanzienlijke
krijgsmagt ; doch laf van aard en weinig
op de liefde zijns volks vertrouwende ,
trad hij in onderhandeling met PANDULPU,
afgezant van den paus , en getroostte zich
de grootste vernedering. Den 15 Mei 1213
begaf zich koning JAN naar de kerk der
Tempelieren te Dover , en legde , knie
voor PANDULPH, den eed af van-lend
getrouwheid aan den paus , even als een
leenman aan zijnen leenheer gewoon was
te doen. Te gelijker tijd overhandigde bij
den pauselijken afgezant eene oorkonde,
waarin werd verklaard dat hij , koning
van Engeland en heer van Ierland , tot
uitdelging zijner overtredingen, uit eigen
vrijen wil , en met algemeene toestemming
zijner baronnen , aan onzen Heer paus
1NNOCENTIUS en diens opvolgers , voor eeuwig het koningrijk Engeland en de heer
Ierland overgaf , om door-schapijover
JAN en zijne opvolgers gehouden te worden als leenen van den Heiligen Stoel,
onder voorwaarde van jaarlijks eene schatting van 700 marken zilvers voor Engeland en 300 voor Ierland op te brengen. PANDULPU beloofde nu , FaILIPPUs van
Frankrijk te verbieden , om tegen eenen
getrouwen leenman van de kerk iets te
ondernemen.
INNOCENTIUS was onverbiddelijk tegen al
degenen die zich van de Roomsch-Katholijke kerk afscheidden , ketterij als doodzonde beschouwende , welke men boven
alles moest uitroeijen. Hij zond twee legaten , met den titel van inquisiteurs ,
om de ketters in Frankrijk te vervolgen.
Een dezer legaten , CASTELNAU , verfoeid
om zijne wreedheid , werd in de nabijheid
van Toulouse vermoord , waarop INNOCENTIUS eenen kruistogt tegen de Albigensen
uitschreef, RAIMOND , graaf van Toulouse,
in den ban deed , om-dat hij hen begunstigde , en zijne bezittingen aan SIMON,
graaf van Mont fort , wegschonk. INNOCENTIUS wekte alle geloovigen op , « om tegen
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« de dienaren der oude slang moedig te
« strijden, » hun het koningrijk der hemelen als belooning toezeggende. Hij zond
twee legaten , om den kruistogt bij te
wonen , en in een' der brieven van den
legaat AIINALDUS vindt men den moord van
30,000 menschen van allen rang , stand
en ouderdom vermeld. INNOCENTIUS zag
het einde niet van den algemeenen brand
dien hij had ontstoken. Hij stierf te Perugia in de maand Julij 1216 , in den
ouderdom van zes en vijftig jaren. Hij
was een buitengemeen man , en in onderscheidene opzigten de doorluchtigste
onder degenen die den pauselijken stoel
hebben beklommen. Hij verbood het lezen
van den Bijbel , en onttrok aan de leeken
den kelk. Hij was een vader der weduwen
en weezen , en stichtte gaarne vrede tusschen steden en vorsten. Hij verhief Rome
nog eenmaal tot beheerscheresse der beschaafde wereld , en vergeleek de geestelijke magt bij de zon , de wereldlijke bij
de maan. Ook kan zijn pontificaat als het
hoogste toppunt van magt der R. C. kerk

beschouwd worden.
(INNOCENTII III , Opera ; INNOCENTII III,

Epistolae).
IRENE , eene Grieksche keizerin , even

beroemd door haren geest en hare schoon
als berucht door hare euveldaden ,-heid
zag het eerste levenslicht te Athene , en
huwde, in 769 , met den namaligen keizer LEO IV. Nadat zij in 780 haren gemaal door middel van vergift had omge.
bragt , plaatste zij zich , (ondersteund door
de partij der aanzienlijken) , met haren
zoon CONSTANTIJN VI , die nog slechts negen jaren oud was , op den keizerlijken
troon. Zij bevestigde zich in het bezit van
den troon door de beide broeders van
haren vermoorden echtgenoot , die eene
zamenzwering tegen haar hadden beraamd,
ter dood te laten brengen. Zij wist KAREL
den Grooten , die destijds bet Oosten bedreigde , aanvankelijk met beloften te paai jen ; doch toen het tot een' strijd kwam ,
werd haar leger, in 788 , in Calabrië geslagen. Het jaar te voren , 787 , had zij
te Nicea de zevende groote kerkvergadering doen bijeen komen, welke de beeldendienst weder invoerde. In 790 gelukte
het CONSTANTIJN zijne moeder van de regering uit te sluiten , en zich van haren
verderfelijken invloed te ontslaan. Doch
zeven jaren later bemagtigde zij op nieuw
den troon , en liet haren zoon de oogen
uitsteken. CONSTANTIJN stierf kort daarna.
IRENE was de eerste vrouw , die over het
Oostersche keizerrijk heerschte. Haar in
togt in Konstantinopel op eenen triumfwagen, schitterende van goud en edel-
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gesteenten , hare milddadigheid omtrent
het volk , de vrijheid welke zij aan alle
gevangenen schonk en andere kunstgrepen , welke zij in het werk stelde , waren
echter niet in staat , haar voor de gevolgen harer euveldaden te vrijwaren. Zij
had verscheidene grooten ter dood ver
einde zich te vaster op den-wezn,t
troon te bevestigen , en het voornemen
opgevat, KAREL den Grooten hare hand aan
te bieden , toen , in 802 , rcECEPIIORUS tot
keizer werd uitgeroepen , die haar naar
het eiland Lesbos verbande , waar zij het
volgende jaar in een klooster stierf.
(Woordenboek der Zamenleving).
IRETON, (HENRY) , een beroemd Engelscb veldheer en staatsman , de oudste
zoon van GERMAN IRETON van Attenton , in
het graafschap Nottingham , werd aldaar
in 1610 geboren. Nadat hij te Oxford in
de regten had gestudeerd , nam hij dienst
in het leger van het parlement , en
maakte zulke snelle vorderingen in de
krijgskunde, dat hi OLIVIER CROMWELL In
dit vak tot leermeester kon verstrekken.
In 1646 huwde bij CROMWELL'S oudste
dochter BRIDGET , door welke betrekking,
zoowel als door eigene verdiensten , hij
benoemd werd tot ridmeester , en kort
daarna tot kolonel. Hij onderscheidde zich
in den slag van Naseby , werd door de
koningsgezinden gevangen genomen , maar
ontsnapte. IBETON was misschien meer dan
iemand anders oorzaak van den dood van
$ABEL I. Eenen brief des konings onderschept hebbende , ontdekte hij dat de koning voornemens was, om hem en cROMWELL in het verderf te storten , en van
dit oogenblik af , werkte hij alle toenadering tegen. Ir,ET0N woonde bijkans al de
zittingen van het koningsmoordend geregtshof bij , en onderteekende het bevelschrift
voor KAREL's onthoofding. Bij de invoering
van het gemeenebest , stak hij met cROMWELL naar Ierland over , om hetzelve te
onderwerpen. Hij werd benoemd tot president van Munster en vervolgens lordafgevaardigde van Ierland. Het grootste
gedeelte des lands onderwierp zich aan
hem zonder slag of stoot , uit vreeze voor
zijne wreedheid. Te midden zijner zegevierende bemoeijingen , werd IRETON den
15 November 1651 , voor Limmerik door
de pest ten grave gesleept. Zijn lijk werd
naar Bristol gevoerd, en in SomersetHouse op een parade-bed te pronk gelegd.
4p een wapenschild boven de poort van
Somerset-House stond de spreuk : Dulce
ei decorum est pro patria mori, die men
spottenderwijze vertaalde : Iet is goed

voor het Vaderland dat hij gestorven is!

Hij werd in de kapel van UE DRIK VII in

de Westminster-abdij begraven , doch het
lijk na de herstelling opgegraven , aan de
galg gehecht , en op Tyburn verbrand.
Hij liet één' zoon (HENRY) en vier dochters na. IRETON werd door de republikeinen als een krijgsheld , staatsman en hei
vereerd. Men noemde hem den Scriba,-lige
uit loofde zijner vaardigheid in het opstellen van verklaringen , verzoekschriften
en ordonnantiën. Zijne tegenpartijders
hielden hem voor een' bekwaam , maar
geenszins voor een' deugdzaam staatsman ;
en inderdaad , hij was de sluwste , schranderste en stoutmoedigste man zijner partij.
Hij weigerde eene gift van 2000 Pst.
's jaars , welke hem werd aangeboden uit
de verbeurd verklaarde goederen van den
hertog van Buckingham. Na zijnen dood
schonk het parlement , uit erkentenis voor
zijne diensten , dit jaarlijksch inkomen aan
zijne weduwe (II kinderen.
(NOBLE'S Memoirs of the CROMWELL Family, Vol. II, No. 27).
IRIARTE , (THOMAS DES , een bekend
Spaansch dichter , werd den 18 September 1750 te Orotava op het eiland Tenerifjee geboren. Zijn broeder SUAN THOMAS
DE IRIARTE , tot de orde der predikheeren
behoorende , droeg zorg voor zijne eerste
opvoeding. Later ontbood hem zijn oom
JUAN naar Madrid , onder wiens leiding
hij zich in de oude en nieuwere talen ,
de poëzij en de muzijk oefende. Na den
dood zijns ooms, werd bij diens opvolger
als tolk bij het ministerie van buitenland
zaken. In 1772 droeg men hem de-sche
redactie op van den Mercurio historico y
politico de Madrid. In 1776 werd hij archivarius van den opper-krijgsraad. Zijn
roem heeft hij hoofdzakelijk te danken aan
zijn leerdicht La Musica en de Fabulas
literaris , welke in de meeste Europesche
talen zijn overgezet. Ook in onze taal
bestaat daarvan eene bloemlezing , door
den heer s. J. ABBINK met veel zorg bewerkt en bij den boekhandelaar PORTIELJE
in 't licht verschenen. Tot een staaltje
volgt hier : De koordendanser en zijn
meester:
Een danser op de koord, een meester in zijn vak,
Gaf aan een' jong'ling les, wiens vlugheid niet ontbrak,
Doch liet hem , om bet goed te leeren ,
Eerst bij bet dansen balanceren.
«'Lie, Meester! n riep de knaap, a die stok is mij een last,
c«'k Sta , zonder hem , wel eens zoo vast ,
U Wat kan dat lomp figuur mij baten?
u Ik zou om hem het dansen baten:
u Waartoe , dat ik mij naar hem voeg'?
u Ik ben vrij vlug, heb kracht genoeg.
cc Bij voorbeeld , zie deco' pas ; die stand
((Is beter, heb ik niet dit brandhout in de ha, d.
a Bet is gemaklijk op mijne eer! n
Dus sprak hij , wierp den stok ter neêr.
Hij sprong en maakte een' valsehon psa
`ieI op den grond , zoo lang hij 'cas,
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cc Onachtzaam jongeling ! n liet zich de meester hooren,
«Wat gij eerst leeren moet, kon niet uw' zin bekoren!
((Dat nooit u in de kunst een i-egel nutloos schijn',
uWant anders zal dees val uw laatste val niet zijn.»
IRIARTE schreef daarenboven verschèidene leerboeken voor de jeugd , en ver
Robinson van-taldeinhSp.c
CAMPE. Hij stierf den '17 September 1 i91.

(Penny Cyclopaedia ; Conversations-Lexicon).
ISLUNDE DE CEO , geboren te Lissabon in 1603 , verried van hare vroegste
jeugd grooten aanleg voor de dichtkunst
en de fraaije letteren. Zij kweekte zoo
gelukkig hare talenten aan , dat zij op
den ouderdom van zestien jaren ' op het
tooneel van Lissabon een stuk liet opvoeren , getiteld : De ziel tot God bekeerd,
hetwelk de goedkeuring van het publiek
verwierf, en gespeeld werd in tegenwoordigheid van PHILIPPUS III , koning van
Spanje. Dit schitterend begin deed haar
met nieuwen ijver en den besten uitslag
hare letteroefeningen voortzetten. Opmerkelijk is het , dat ISLANDE DE CEO , als
geestelijke zuster , in hare cel zoo voor
voor het tooneel dichtte. Zij-treflijk
stierf in '1693 , in het klooster van de
Roos , in den hoogen ouderdom van negentig jaren.

(Dictionnaire historique de la jeunesse).
ISOCRATES, een der grootste Grieksche

redenaars , werd in het jaar 436 vóór
te Athene geboren , en was de
zoon eens muzijk- instrumentmakers. PRODICUS , GORGIAS en THERAMENES waren zijne
onderwijzers in de welsprekendheid. Zijne
beschroomdheid en zwakke stem , verhinderden hem aan de openbare zaken deel
te nemen ; maar hij stelde redevoeringen
en pleitgedingen voor anderen op , en
opende eene school voor de welsprekend
waarin onderscheidene doorluchtige-heid,
redenaren en staatslieden gevormd werden. Blakende van liefde voor het vaderland , liet hij zich , na den noodlottigen
slag van Cheronaea , in 338 v. C. , uit
wanhoop doodhongeren. Er zijn slechts
een en twintig redevoeringen van IsocRATES overgebleven , welke getuigen hoe veel
zorg hij aan de beschaving van zijnen stijl
en de harmonische ronding der volzinnen
besteedde. ISOCRATES was een groot ver
socaATES , na wiens dood hij-erdvan
alleen in Athene rouwkleederen droeg.
CHRISTUS

(PFUND ,

De ISOCRATIS vita et scriptis;
De claris oratoribus).

CICERO ,

gewoonlijk slechts
Of NICOLO DE MALTE genoemd , was
een der geliefdste dramatische componisten
van Frankrijk. Hij werd in 1777 op het
eiland Malta geboren , waar zijn vader
kamerheer was van den grootmeester. In
ISOUARD , (NICOLO),

NICOLO

het gevolg van den generaal vAUBOIS te
Parijs aangekomen , trad hij weldra onder
den naam van IsouArn op als opera-coniponist. Zijne Ccndrillon en Joconde maakten grooten Qpgang. De eerste werd in
1810 meer dan honderdmaal achter elkander gegeven , en beiden bragten , voor
zijli aandeel, meer dan 160,000 Franken
op. De opvoering zijner laatste opera ,

Aladin ou la lampe merveilleuse , welke
door kenners voor zijn beste werk wordt
gehouden , mogt hij niet beleven. Hij
overleed te Pars den 23 Maart 1818.

(Conversations-Lexicon).
Don AUGUSTIN DE) , keizer van Mexico , de zoon eens uitgeweken
ITURBE ,

(

Biscaisch edelman en eener rijke kreoolsche , leefde in 1810 , ten tijde van den
eersten opstand in Mexico , als luitenant
der militie op zijn landgoed , en wees
toenmaals alle aanbiedingen der opstandelingen standvastig van de hand. Integen.
deel aanvaardde hij , op de roepstem van
den onderkoning APODACA , liet bevel over
de militie van zijn gewest , en voerde
deze krijgsmagt met zoo veel geluk aan ,
dat de insurgenten , na verscheidene ne
zich verstrooiden. Vervolgens-derlagn,
leefde hij weder op zijne landgoederen,
totdat de onderkoning APODACA hem in
Februarij 1821 het opperbevel over bet
leger opdroeg. ITURBE belde echter allengs
meer en meer tot de partij der opstandelingen over , en stelde zich eindelijk aan
hunne spits. Na vergeefsche onderhandelingen met den onderkoning , om het land
eene afzonderlijke staatsregeling te geven,
besteeg hij zelf den 18 Mei 1822 , onder
den naam van AUGUSTIN I , als keizer
den troon van Mexico, en werd als zoodanig , nadat het nieuw gekozen congres
den 22 Junij eenparig de keizerlijke waar
geslacht van ITURBE erfelijk-dighent
had verklaard , den 21 Julij gekroond.
Toen echter de schatkist was uitgeput ,
maakten de tegenovergestelde partijen van
het congres gemeene zaak tegen den nieu'nen keizer , wien de kracht en de schranderheid ontbraken , de wetgeving en het
bestuur van den staat op eenen vasten
voet te brengen en de vvederspannigen in
toom te houden. Verscheidene krijgsoversten vereenigden zich nu tot zijnen val,
en de opstand ontwikkelde zich spoedig.
ITURBE het dreigend gevaar ziende , deed
afstand van den troon , en legde den
20 Maart 1823 zijne volnnagt in de han
congres neder. Het congres-denvaht
stond hem en zijner familie eene jaarwedde toe van 25,000 piasters, onder
beding , dat hij zijne verblijfplaats in Italië
zou kiezen. ITURDE vertrok hierop met
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zijne familie naar Livorno, Ofschoon hij
door partijhaat schandelijk was gelasterd ,
had hij echter in Mexico nog vele aan
wijl hij ten onregte van dwinge--hangers,
landij en hebzucht was beschuldigd. Onderrigt van de zamenzwering welke er
te zijner gunste werd gesmeed , vertrok
bij , in 1824 , met zijne familie naar Londen , met het oogmerk naar Mexico terug
te keeren. Doch het congres , alles ontdekkende , verklaarde ITURBE den 28 April
1824 vogelvrij , en beval hem oogenblikkelijk met den dood te straffen zoodra hij
aan wal stapte. Toen hij nu den 16 Julij
verkleed aan land ging , werd hij door
den generaal GARZA herkend , gevangen
genomen , en, reeds den 19 Julij in Padilla doodgeschoten.
(ITURBE'S Statement of some of the principal events in the public life of AuGUSTIN I , written by himself in het
Engelsch , door QUIN) .
iwAN IiI , (als Czaar IWAN I) , de
grondvester van het Russische keizerrijk ,
regeerde van 1462 tot 150.5. Hij vereenigde allengskens de andere Russische
vorstendommen Twer , Moshaisk en Wo
met het Moscovitisch groot-hertog--logda
dom , onderwierp in 1478 het magtige
Novogorod , alwaar de tot het Hanza-verbond behoorende kooplieden grootendeels
werden vermoord , en bevrijdde zich geheel en al van de oppermagtige heer
Tartaren , onder welke Rus -schapijder
lang gezucht had. In 1472-landzo
huwde hij zoË , de dochter van THOMAS
PALEOLOGUS , broeder van den laatsten Griekschen keizer , waardoor de Europesche
zeden tot in Rusland doordrongen , en de
dubbele Byzantische adelaar in het Russische wapen kwam. Hij verklaarde de een
staat tot-heidnolbatve
rijkswet , en was de eerste , die den titel
van Czaar van Groot- Rusland aannam.
(Conversations-Lexicon) .

IWAN II , de Schrikkelijke bijgenaamd,
zwaaide yan 1533 tot 1584 den schepter
over Rusland. Hij deed meer voor de
bevordering der beschaving zijner halfwilde
natie dan al zijne voorgangers, die hij
echter ook allen in wreedheid overtrof.
Hij lokte Duitsche handwerkslieden , kun
geleerden naar Rusland , legde-stenar
de eerste boekdrukkerijën aan , en grondvestte den handel door een verdrag met
de Hngelsche koningin ELIZABETH, wijl
haar volk den zeeweg naar Archangel had
gevonden. In 1545 rigtte hij een staand
leger op (de Strelitsen), en veroverde in
1552 Casan , en Astracan in 1554. Toen
hij echter den Duitschen ridders Lifland
trachtte te ontrukken , verbonden zich de
Polen , Zweden en Denen tegen hem.
Door STEPHAN BATHORI in de engte gedreven , wendde IWAN zich tot keizer RuDOLF II en paus GREGORIUS XIII. De laat
te , in de hoop den Czaar voor de-s
Roomsch-Katholijke kerk te winnen , zond
zijnen nuntius POSSEVIN , die in 1582 tusschen STEPHAN BATHORI en IWAN te Zapolya
eenen wapenstilstand bewerkte , ten gevolge waarvan IWAN van zijn regt op
Lifland afstand deed. Hij ondernam in
1570 eenen krijgstogt tegen de stad Novogorod , welker vrijheidszin hem bekom
baarde. Binnen den tijd van zes-mering
weken werden er in de ongelukkige stad
60,000 menschen vermoord. Niet minder
woedde hij te Twer , Moscou en in andere
plaatsen. Op het laatst van IWAN'S regering , ondernam JERMAK TIMOTEJEW, een
onrustig opperhoofd der Kosakken , met
zijne toestemming , eenen krijgstogt naar
Siberié. Na drie gevechten tegen de in
Siberië gebiedende Tartaren , gelukte het
JERMAK den 26 October 1581 , de hoofdstad Ssibir te bemagtigen , waardoor Siberië aan Rusland kwam.

(Conversations-Lexicon) .

J.
JACKSON , (WILLIAM) ,

een beroemd

Engelsch toonkunstenaar en schrijver, werd
in 1730 te Exeter geboren, waar zijn
vader een aanzienlijk koopman was. Hij
ontving eene vrijzinnige , beschaafde opvoeding, en legde groote geschiktheid voor
de muzijk aan den dag. Hij voltooide
zijne muzikale studiën te Londen , onder
den beroemden TRAVERS, directeur der
koninklijke kapel. Hierna zette hij zich
in zijne geboorteplaats neder , en werd
organist van de hoofdkerk. JAcKsoN maakte
zich het eerst als componist bekend door

Twaalf Liederen , welke zijnen naam door
het gansche koningrijk als dien van een'
verdienstelijk toonkunstenaar bekend maakten. Zijn volgend werk was Zes sonaten
voor de harp , welke minder opgang maakten. Zijn derde werk , Zes Elegiën voor
drie stemmen daarentegen bevestigden zijnen roem ; zij werden en zullen altijd bewonderd worden door allen die eenen geoefenden smaak voor degelijke muzijk hebben. Zijne Twaalf Canzonetten voor twee
stemmen waren eenmaal de lievelingsstukken van alle muzikale kringen. Van zijne

JACOBA.
drie dramatische compositiën is Pe Ambachtsheer (The lord of the Manor) nog in
aandenken gebleven. De generaal BuRGOYNE , die de woorden voor deze opera
vervaardigde , zwaait hem , in de voorrede , als componist en mensch grooten
lof toe. Ook voerde hij gelukkig de pen.
Zijne Dertig brieven over verschillende onderwerpen , getuigen van de uitgestrekt
zijner kennis , de naauwkeurigheid-heid
zijns oordeels en de oorspronkelijkheid
zijner opvattingen. JACKSON was tevens
geen onbeduidend beoefenaar der schilderkunst : zijne landschappen zijn in den stijl
van zijnen vriend GAINSROROUGH , en heb
verdienste. Deze begaafde man-bengrot
overleed in den ouderdom van drie en
zeventig jaren , nalatende eene weduw,,
twee zonen en eene dochter. Een zijner
zonen vergezelde Lord MACARTNEY naar
China. De andere zoon , FRANCIS JAMES,
vervulde met groote eer onderscheidene
diplomatische betrekkingen , en was ach
legatie-secretaris te Berlijn,-tervolgns
gevolmagtigd minister te Madrid , afgezant
bij de Ottomannische Porte en de Vereenigde Staten van Amerika. Hij stierf eenige
jaren geleden , nalatelide eenen zoon en
Bene dochter.
(Supplement to Musical Library).
JACOBA van Begieren , de erfdochter
van WILLEM VI , graaf van Bolland , Zeeland , Vriesland en Ilenegouwen , en MAROARETIIA VAN BOURGONDIË , werd geboren
in 1400 , en huwde in 1415 met JAN VAN
TOUBRAINE , Zoon van den koning van
Frankrijk , die twee jaren daarna stierf,
zoodat JACOBA met den dood van baren
jeugdigen gemaal tevens de hoop verloor
eenmaal den Franschen troon te beklim men. Zij keerde als weduwe naar haren
vader terug, die de noodige voorzorg had
genomen , om haar na zijn overlijden de
opvolging te verzekeren. Dit gebeurde in
1417. JAN VAN BEhJEREN, haar oom , bijgenaamd zonder genade , (omdat hij als
bisschop aan zijne oproerige Luiksche onderdanen vergiffenis had geweigerd) , minder gevoelig voor hare schoonheid dan
gelokt door haren rijken bruidschat , vroeg
haar ten huwelijk , zich vleijende om van
het hof van Rome de dubbele vrijstelling
(dispensatie) te; erlangen , welke zijne
bloedverwantschap met JACOBA en zijn titel
van bisschop vereischten. Intusschen ver
JACOBA , dat zij de begeerte baars-klarde
vaders zoude volgen , en hare hand schenken aan haren neef JAN IV , hertog van
Braband. De bisschop van .Luik, in zijne
verwachting te leur gesteld , wist van den
Duitschen keizer SIGISMUND de leenhuldiging van de landen zijner nicht te ver -
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krijgen. Be Kabeljaauwsche partij van
Dordrecht en den Briel erkenden hem als
ruwaard of voogd , terwijl meer steden
hem allengs toevielen. JACOBA wel verre
van steun te vinden bij haren gemaal,
JAN VAN BRABAND , werd door dezen ver
vorst geheel veronachtzaamd , zoo--wijfden
dat zij naar Engeland overstak , om aldaar
heul te zoeken. Zij wendde zich tot het
hof te Rome om baar huwelijK te doen
ontbinden , en huwde , in 11123 , zonder
's pausen antwoord af te wachten , HUMFREY , graaf van Glocester. Zij kwam aan
het hoofd van een leger terug , en maakte
zich van Ilenegouwen meester. Doch de
hertog van Bourgondië , FILIPS de Goede,
vreezende zijne regten op de opvolging
van JACOBA te verliezen , verklaart haar
den oorlog , en HUMFF.EY VAN GLOCESTER
vlugt naar Engeland , haar geheel aan de
wraak van eenen rragtigen vijand overlatende. Te Bergen in Ilenegouwen in
hechtenis genomen door bare eigene onderdanen , die haar als de eenige oorzaak
beschouwden van den oorlog , waarvan
al den last op hen nederkwam , werd zij
gevankelijk naar Gent gevoerd. Na drie
maanden gevangenis , verschalkte zij hare
wachters , en ontsnapte in mansgewaad en
te paard naar Antwerpen , waar zij weder
vrou`venkleederen aandeed , en onverwijld
naar Bolland reisde. Hare tegenwoordigheid gaf haren aanhangelingen weder nieuwen moed , en de dood van JAN VAN
BEIJEREN , in 1425 , herstelde haar op den
troon. Doch het bleek weldra , dat JAN
VAN BEIEREN den hertog van Bourgondië
deze landen bij uitersten wille had ver
haar alzoo een' nog geduchter-makt,en
vijand had berokkend , aan wien zij zich
eindelijk in 1428 moest onderwerpen.
Schoon zij beloofd had , zonder zijne toestemming zich niet in het huwelijk te
begeven , schonk zij echter in 1432 heimelijk hare hand aan FRANK VAN BORSELEN,
stadhouder van Holland en Zeeland , die
haar menigmaal op eene kiesche wijze uit
dringende geldverlegenheid had geholpen.
De hertog door gedienstige handlangers
vary` dezen stap onderrigt , liet FRANK VAN
BORSELEN opligten , en op het slot te Rupelmonde gevangen zetten. Niets was
JACOBA te dierbaar , om haren geliefden
FRANK te redden, doende in 1433 volkomen afstand van holland , Zeeland , Vriesland en Henegouwen , mitsgaders van den
titel van gravin. Na deze grievende vernedering leefde zij met haren beminden
VAN BORSELEN op het slot Teylingen bij
Leyden , alwaar zij , den 8 October 1436 ,
in den jeugdigen ouderdom van zes en
dertig jaren aan de tering overleed. Bij
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de beschouwing van baar wisselvallig leven
mogen wij het onzen FEITUI wel nazeggen;
Mijn God! wat is de mensch,
Ook bij zijn stoutsten wensch! Een veldbloem , die verkwijnt,
Een schaduw die verdwijnt,
Een droom die vleijend vliedt,
In al zijn glans een .Riet.

Korte leevensschets en
afbeeldingen der graaven van Holland;
VAN KAMPEN , Karakterkunde , Ie deel).

(LUDOLF SMIDS,

JACOBSON, (JACOBUS ISODORUS LODE WIJIi L E UIEN) , inspecteur der thee-

cultuur op Java , werd den 13 Maart 1799
te Rotterdam geboren. Zijn vader aldaar
een der voornaamste theekoopers zijnde ,
begaf hij zich ook in dit vak , en werd
weldra benoemd tot expert-theeproever
voor de Nederlandsche Handelmaatschappij.
In 1827 naar Java vertrokken , begaf hij
zich kort daarop naar Canton , en ontzag
geene gevaren om in China alle mogelijke
berigten wegens de cultuur en fabrijkatie
van de thee in te winnen. Tien jaren
zijns levens besteedde bij aan heen- en weder reizen van China naar Java , waar het
hem gelukte een duizendtal theepitten en
heesters in te voeren en een vrij groot getal.
Chinezen met zich te nemen. Hij werd nu
tot den rang van inspecteur der thee-cultuur benoemd , en schreef hierover twee
belangrijke werken. De geleerde Heer SLOET
TOT OLDHUIS , deze geschriften beoordeelende, ried de regering aan den Heer
JACOBSON tot den adelstand te verheffen en
hem een' theeboom in zijn wapen te doen
voeren. Reeds in 1844 was de productie
der thee op Java tot 167,875 kilo's geklommen. Ongelukkigerwijze had de onvermoeide JACOBSON , uit Indië terug gekomen , de kiem eener ziekte opgedaan ,
waaronder hij den 27 December 1848 te
's Gravenhage bezweek. Men zal uit deze
vlugtige schets ontwaren , dat het overlijden van den Heer JACOBSON een gevoelig
verlies was voor het Vaderland.
(Algemeen handelsblad van 29 Januarij
-

1849).

bekend door
zijne algemeene, alles omvattende leerwijze,
werd den 4 Maart 1770 te Dijon geboren , en aan de Polytechnische school te
Parijs opgevoed. Na zijne regtsgeleerde
studiën voltooid te hebben , begon bij als
advocaat te practiseren , werd achtereen
-volgendprfsicholwetnappen , kapitein bij de artillerie , secretaris
aan bet ministerie van oorlog , substituut
van den directeur der polytechnische school,
professor in de hoogere wiskunde , en in
1815 lid van de kamer der afgevaardigden. Tegen de terugroeping van de koninkJACOTOT , (JOSEPH) ,

lijke familie der BOURBONS gesproken hebbende , verliet bij , voorzigtigheidshalve ,
Frankrijk , • en vestigde zich te Brussel,
waar bij onderrigt gaf in de Franscbe taal
en letterkunde. Kort daarna werd JACOTOT
door het Nederlandsche gouvernement tot
lector in de Fransche taal en letterkunde
aan de hoogeschool te Leuven aangesteld.
Hier voerde hij sedert 1818 zijne alge
alles omvattende leerwijze in ,-men,
nadat hij , dertig jaren lang , volgens de
oude leerwijze , welke hem nu geheel gebrekkig toescheen , onderwijs had gegeven.
JACOTOT's stelregel was : « Alle menschen
« hebben dezelfde geestvermogens , het« zelfde verstand , » en , « alles in allen . a
Het eerste klinkt ongemeen vreemd , en
werd heftig wedersproken ; doch JACOTOT
wilde daarmede niet te kennen geven
dat alle menschen een even geoefend verstand hebben , maar alleen , dat allen
gelijken aanleg hebben , en in staat zijn
door ontwikkeling zich in dezelfde mate
te vormen ; het andere echter loopt op
hersenschimmige beschouwingen uit. Zijne
leerwijze , even als die van PESTALOZZI ,
heeft ten doel , den geest tot werkzaamheid op te wekken , deszelfs kracht tot
eene tweede natuur van den mensch te
maken , en alzoo den geest de heerschappij
over alles te doen verwerven , wat aan
en rondom den mensch uitwendige stoffelijke natuur is. Als eerste voorwaarde
ter verkrijging van deze heerschappij des
geestes , eischt hij zelfbebeersching. Voor
het verwerven van kundigheden , het beoordeelen en het bevroeden van het wezen
der menschelijke en natuurlijke dingen ,
eischt hij in de eerste plaats de voortdurende oefening en versterking van het
geheugen. In zijne methode wordt het
taalonderwijs het meest ontwikkeld. De
leerling moet de hem voorgezegde woorden nazeggen, van buiten leeren en ver
allengs meer uiteengezette-volgensdr
ontleding het enkele zich eigen maken.
Door trapswijze oefening gelukt het den
leerling meer en meer het gelezen onder
te verstaan en na-werpinlkozgt
te bootsen , aanvankelijk zich naauw aan
de woorden en vormen bindende , en
langzamerhand vrijer. Het taalkundig on.
derrigt houdt , zoo spoedig mogelijk , gelijken tred met de stijloefening. Daarvoor
wordt eene beknopte en naauwkeurige
spraakkunst gekozen , waarin volstrekt
geene voorbeelden voorkomen. De leerling
make zich den eenen paragraaf na den
anderen eigen, de voorbeelden daartoe in
zijn geheugen of in zijn leesboek zoekende.
Volmaakt dezelfde leerwijze volge men bij het
aanleeren van vreemde talen , zoowel oude

JACOBUS.
als nieuwere. De scholier leert eenige
volzinnen van buiten , onthoudt daarvan
de vertaling , en moet nu . naar aanleiding
van de schikking der woorden of volgens
de opgave des onderwijzers , de onbekende
woorden in de vreemde taal zelf opzoeken. Vervolgens geeft hij uit zijne moedertaal den volzin in de vreemde taal
terug. Is op deze wijze Bene afdeeling
eerst werktuigelijk behandeld en volkomen
begrepen, dan vangt men aan met de
taalkundige ontleding en zamenvoeging , en
verbindt zulks met hetgeen verder geleerd moet worden. Eerst wordt de aandacht gevestigd op de vormen , vervolgens
op de woordvoeging. Even als in de
moedertaal verzuime men hier ook niet
het lezen , het van buiten leeren , vertalen en verklaren van het gelezene en
geleerde , het opschrijven , navolgen en
mondelijke en schriftelijke oefeningen , al
hetwelk gedurig in dezelfde orde moet
worden herhaald.
Ook op de wiskunde , aardrijkskunde ,
geschiedenis en natuurkunde , zelfs op de
muzijk en teekenkunst , heeft neen JACOTOT'S leerwijze toegepast. Zonder de pedagogische grondbeginselen van JACOTOT te
beoordeelen , is het riet te loochenen ,
dat zoowel hij als zijne navolgers , in
sommige vakken deze leerwijze met een
verrassend gevolg hebben aangewend. Zijn
eerste werk, De la langue mnaternelle ,
veroorzaakte veel ophef.

universal Unterricht ,
oder Lernen nach der Naturmethode ;
-4lgemeene Konst- en Leu rbode, '1840,

(KRIEGER , JACOTOT'S

No. 37).
II, koning van Groot-Brittannië en Ierland , was de tweede overleJACOBUS

vende zoon van KAREL I en HENRIETTE
MAr.IE van Frankrijk , en zag het eerste
levenslicht den 15 October 1633. Hij
kreeg den titel van hertog van York en
eene zorgvuldige opvoeding. Na de bemagtiging der stad York door het leger
van het parlement , in 1646 , werd hij in
het paleis van St. James te Londen , onder toevoorzigt van den graaf van Northumberland , gevangen gehouden , ontsnapte echter in 1648 , en vlugtte naar
zijne zuster MARIA , gemalin van prins
WILLEM II van Oranje. Nadat zijn vader
het hoofd op het schavot had verloren,
zocht hij zijne moeder BENRIETTE, dochter
van HENDRIK IV , in Frankrijk op , en
trad , van alles ontbloot , als vrijwilliger
onder de vanen van TURENNE in Fransche
dienst In de veldtogten die hij bijwoonde,
deed hij veel ondervinding op , doch onderscheidde zich niet door eenige schitterende eigenschappen. Zoodra het Huis van
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STUART weder den Britschen troon beklom,
werd hij door zijnen broeder KAREL II tot
oppervlootvoogd aangesteld. In de beide
eerste zee- oorlogen tegen Nederland vocht
hij kloekmoedig , doch werd meermalen
door onze manhafte admiralen deerlijk gehavend. In 1673 legde hij het opperbevelhebberschap neder , en ging , tot groote
ergernis der Engelsche Hervormden , een
tweede huwelijk aan met de vijftienjarige
katholijke prinses van Modena , MARIA van
Este. Ten einde de Protestanten weder
eenigzins voor zich te winnen , gaf hij in
1677 zijne dochter MARIA ten huwelijk
aan haren neef WILLEM III , prins van
Oranje. Tot stadhouder van Schotland
benoemd , vervolgde hij wreedelijk de mis
Presbyterianen. In 1682 Londen-noegd
bezocht hebbende en naar Schotland terug
keerende , stiet het schip dat hem overvoerde op eene zandbank bij den mond
van den Humber; slechts de hertog en
eenigen van zijn gevolg, onder welke
11Ir. ChURChILL , naderhand de beroemde
hertog VAN MARLBOROUGH , behielden het
leven. De bezorgdheid welke JACOBUS bij
deze gelegenheid voor het behoud zijner
priesters en honden aan den dag legde ,
verineerderde, den haat dien liet volk tegen
hem koesterde. Kort daarna verliet hij
bepaaldelijk Schotland , hetwelk hij met
Bene ijzeren roede had bestierd , vestigde
zich aan liet Engelsche hof , en werd
zijns broeders eerste raadsman , zoodat de
laatste geweldenarijën der regering van
KAREL II op zijne rekening moeten worden
gebragt.
Bij den dood zijns broeders , den 6 Februarij 1685 , beklom hij , zonder tegen
troon. In zijne toespraak aan-stand,e
den staatsraad , zeide hij : « Men heeft
« verspreid dat ik een man ben van wil« lekeurig gezag ; doch dit is niet het
« eenigste sprookje dat men van mij ver« telt ; doch ik zal mij beijveren om
t zoowel in den staat als in de kerk,
«naar de bestaande wetten te regeren.
In zijne eerste maatregelen echter toonde
de nieuwe koning , (om de woorden van
HUME te gebruiken) , « dat hij niet opzegt
• was in de betuiging zijner gehechtheid
« aan de wetten , of dat hij zich zulk een
« hoog denkbeeld vormde van zijne eigene
« wettige magt , dat zelfs zijne grootste
« opregtheid weinig in staat was , om de
« voorregten zijns volks voor aanranding
« te beveiligen. » Ilij begon met eene
proclamatie uit te vaardigen , dat de belastingen als naar gewoonte moesten worden betaald , zonder zich om de toestem
liet parlement te bekommeren.-mingva
LODEWIJK XIV stijfde hem in zijne uitzin-
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nige plannen , en zond hem wisselbrieven
ten bedrage van 500,000 Livres. JACOBUS
betuigde daarvoor zijne dankbaarheid in
de vurigste bewoordingen , en stortte zelfs
tranen onder het spreken. ROCHESTER ,
SUNDERLAND en GODOLPHIN haastten zich,
om den Franschen afgezant BARILLON te
zeggen , dat hij den koning hunnen meester het leven had geschonken. Uit erkentenis voor LODEWIJKS goedheid brak JACOBUS
het verdrag met Spanje , dat den Franschen koning in den weg was , om zich
van de 4aansche Nederlanden meester te
maken. Dit verdrag , zeide JACOBUS , had
met den dood van koning KAREL opgehouden.
Deze bijzonderheden van het begin geven
den sleutel van de noodlottige regering
van JACOBUS II. Al wat volgde vloeide als
van zelve uit zulk een begin voort. Al
zijne pogingen strekten daarheen , om de
Protestanten te verdrukken , en de Katholijke godsdienst in nieuwen luister te herstellen. De graaf van Casilemaine werd
openlijk naar Rome gezonden , om 's konings gehoorzaamheid aan 'den paus te
betuigen , die hierop eenen nuntius naar
Engeland zond , welke aan het hof met
alle teekenen van eerbied werd ontvangen.
Vier Katholijke bisschoppen , in 's konings
kapel gewijd , verkregen elk eenen zetel ;
en de ambten en waardigheden , zoowel
in Engeland en Schotland als in Ierland,
werden aan Katholijken geschonken.
De schoonzoon van JACOBUS , de prins
van Oranje , was geen onverschillig aanschouwer geweest van alles wat er in
Engeland voorviel. De hoop van het Engelsche volk was thans geheel op hem
gevestigd. Den 5 November 1688 landde
hij met 14000 man in Torbay. Vóór het
einde dier maand zag JACOBUS zich van
allen verlaten , zelfs van zijne kinderen.
Den 23 December ging hij te Rochester
aan boord van een fregat , hetwelk hem
naar Ambleteuse in Bretagne overvoer.
Van hier begaf hij zich naar St. Germain,
waar LODEWIJK XIV hem met groote vriendelijkheid ontving, hem het kasteel tot
verblijfplaats gaf , en eene jaarwedde
toekende , toereikend om in de behoeften
van zijn klein hofgezin te voorzien. Met
behulp van den Franschen monarch trachtte
JACOBUS den troon te herwinnen , doch
den 1 Julij 1690 bragt koning WILLEM
hem zulk eene zware nederlaag aan de
Boyne , in Ierland , toe , dat zijne zaak
voor altijd was verloren. JACOBUS keerde
uit Ierland naar Frankrijk terug , alwaar
hij den 6 September 1701 , in den ouderdom van acht en zestig jaren , overleed.
(The life of James the second , king of

England , collected out of memoirs
writ of his own hand).
JACQUES , (FRÈRE) , gelijk bij zich
gewoonlijk noemde , schoon hij eigenlijk
JACQUES BEAULIEU heette , was een beroemd
steensnijder der zeventiende eeuw. Hij
zag het eerste levenslicht te Besancon,
werd in 1651 monnik , en bezocht Italië
en Nederland. Te Amsterdam behaalde bij
met zijne nieuwe wijze van opereren zoo
veel roem , dat de regering dier stad,
toen JACQUES reeds naar Brussel was vertrokken , hem eenen gouden gedenkpenning nazond , prijkende met zijne beeld
volgende vierregelig opschrift: -tenish
Beget dit met geen diamant
En snoer ; aaneen geregen steenen,
Den mens onttrokken door n►ijn hand ,
Zal beter luister mij verleenen.

Het opschrift was dan ook wezenlijk
omgeven door eenen krans van blaassteenen , en versierd met werktuigen voor de
steensnijding dienende. JACQUES stierf in
1714. De Amsterdamsche heelmeester J. J.
RAM , naderhand hoogleeraar te Leyden ,
die hem de kunst had afgezien , bragt ,
als ervaren ontleedkundige , daarin nog
veel verbetering te weeg.
(Woordenboek der Zamenleving).
JACQITIN, (NICOLAAS JOZEF, vrijheer
VAN) , een beroemd kruidkundige , werd
den 16 Februarij 1727 te Leyden geboren.
Na te .Antwerpen , Leuven , Leyden en
Parijs gestudeerd te hebben , werd hij
door onzen landgenoot, den keizerlijken
lijfarts VAN sWIETEN , naar Weenen gelokt.
Toen FRANS I , op aanraden van VAN SwIETEN , den keizerlijken tuin te Schönbrunn
had aangelegd , besloot men onderscheidene
plantenkenners naar verre landen uit te
zenden , om levende planten te verzamelen. JACQUIN werd in 1754 naar Amerika
gezonden , van waar hij eene heerlijke
verzameling van planten terug bragt ,
welke hij zelf heeft beschreven en naauwkeurig geteekend. De plantentuin van
Schönbrunn werd de belangrijkste van geheel Europa. « Wanneer men in de uit« gestrekte broeikassen van Schönbrunn
« komt , a zegt een Fransch reiziger , « zou
« men wanen in Amerika verplaatst te
« zijn , zoo welig en krachtig is aldaar
« de plantengroei. De begoocheling is des
« te sterker , wijl men te midden van de
« palmboomen , bamboes en het suikerriet
«keerkringvogels ziet vliegen. a
In 1763 werd JACQUIN door den keizer
benoemd tot bergraad en professor in de
schei- en delfstofkunde te Chemnitz , en
in 1768 naar Weenen verplaatst als professor in de schei- en kruidkunde. Hij
stierf aldaar als de NESTOR der Duitsche

JAMESON— JANSSEN.
plantenkenners , den 24 October 1817,
nalatende eenen zoon , JOZEF FRANS , vrij
JACQUIN , die zijn voetspoor volg--hervan
de , en als regeringsraad en professor in
de scheikunde in 1835 te W, eenen overleed. Onder de nuttige prachtwerken door
N. J. JACQUIN in 't licht gegeven , behooren de Flora austriaca. met 500 gekleurde
platen , en de Stirpium american. historia
met 264 geteekende en gekleurde af bee!dingen , niet vergeten te worden. LINNAEUS
heeft , hem ter eere , aan eene soort van
Antillische heesters den naam van Jacquinia
gegeven.
(Biographie du royaume des Pays-Bas;
Conversations-Lexicon G. VROLIK , de
eo , quod .4rnstelodamenses ad rem
Botanicam exornandana contulerunt,
Amst. t79'7).
;

JAMESON Of JAMESONE , (GEORGE) ,

de Schotsche VAN DIJK , werd in 1586 te
Aberdeen geboren. Hij vormde zich onder
RUBENS te Antwerpen , en werd de voor
schilder dien Schotland nog-treflijks
had opgeleverd. Hij muntte vooral in het
portret uit ; doch men heeft ook van hem
historie-stukken en landschappen. Te Edinburg schilderde hij al de Schotsche koningen. Aanvankelijk schilderde hij op hout ,
later op fijn doek , hetwelk hij met eene
bijzondere kleur grondde , om de donkere
partijën te doen uitkomen. Zijn koloriet is
fraai en helder. Sedert dat KAREL I , gedurende zijne tegenwoordigheid in Edinburg,
in f633 , JAMESON had veroorloofd zich te
dekken , terwijl hij den koning portret
schilderde hij nooit anders als met-terd,
den hoed op het hoofd. Hij overleed te
Edinburg in 1642.
(Scottish gallery, or portraits of eminent persons of Scotland) .
JANSENIUS , (CORNELIUS) , bekend
als de grondvester eener secte , welke zich
van de Roomsche Kerk afscheurde , werd
in 1585 te Acquoi bij Leerdans geboren.
Zijn vader, JAN OTTO , was Katholijk. CoRNELIS JANSEN , zoo als men hem aanvankelijk noemde , werd als student naar
Leuven gezonden , waar hij den naam
aannam van JANSENIUS. Hier maakte hij
kennis met JEAN DUVERGER DE IJAURANNE ,
naderhand abt van St. Cyran , en ging
vervolgens naar Pars , om zijne studiën
te voltooijen. Van daar nam de abt van
St. Cyran hem mede naar Bayonne , waar
de bisschop dier stad den ijverigen jonge
aan het hoofd stelde van een collegie-ling
door hem zelven gesticht. JANSENIUS vervulde deze betrekking tot f617 , en kwam
te Leuven terug , waar men hem tot hoofd
van het collegie St. Pulchierie aanstelde.
In 1619 werd hij bevorderd tot doctor in
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do godgeleerdheid , en in 1 630 tot hoogleeraar in de Heilige Schrift. In 1635
tot bisschop van Yperen benoemd , bekleedde hij dien zetel slechts korten tijd.
Hij stierf den 6 Mei 1638 aan de pest ,
welke hij gekregen bad door de zieken
van zijn kerspel te bezoeken. Onder de
werken , door hem geschreven , heeft zijn
Augustinus , handelende over de gevoelens
van dien kerkvader , het meeste gerucht
gemaakt. Dit werk bestond nog slechts in
handschrift , toen hij stierf. In zijn testament verklaarde hij plegtig , dat hij den
inhoud daarvan onderwierp aan het oordeel
van den paus en de algemeene kerk. Doch
twee doctoren van Leuven FROIMOND en
CALENUS , uitvoerders van zijn testament ,
haastten zich , om den Augustinus in 't licht
te doen verschijnen. Verscheidene uitgaven
volgden elkander spoedig op. Dit boek,
(de leer der vrije genade van AUGUSTINUS
aanbevelende) , door sommigen hemelhoog
geprezen , door anderen aangevallen en
gelaakt , werd oorzaak van de hevigste
twisten. Men begon de voorstanders van
den Augustinus, (vijanden der Jezuïten) ,
Jansenisten te noemen. De oorspronkelijke
Jansenisten verdedigden de volkomene onafhankelijkheid van bet burgerlijk gezag
in kerkelijke zaken en zelfs van dat van
den paus van Rome. In de Nederlanden
bragten zij eindelijk eene van Rome gescheiden en openlijk erkende kerk tot
stand , welker belangen sedert 1723 aan
den aartsbisschop van Utrecht en de bis
Haarlem en Deventer zijn-schopenvail
toevertrouwd. Men vindt eene levensbeschrijving van JANSENIUS aan het hoofd van
zijnen ,4ugitstinus. Ook bestaat er een Leven van JANSENIUS in 't Latijn , door LEYDEKKER , In 1695 te Utrecht in 't licht
verschenen.
JANSSEN, (CORNELIUS) , een verdienstelijk portretschilder , werd te Amsterdam
geboren , en leefde verscheidene jaren in
Engeland. JACOBUS I verschafte hem veel
werk , en liet zich zelven en zijne kinderen door hem conterfeiten , waarna do
voornaamste edelen ook verlangden door
hem geportretteerd te worden. Zijn koloriet is zeer • helder en natuurlijk , het
vleesch ongemeen zacht , en alleen in de
natuurlijkheid en bevalligheid van de hand
is hij door VAN DIJK overtroffen. Hij schilderde meestal op paneel ; zijne draperiën
waren gewoonlijk zwart, hetgeen hij waar
verkoos , omdat deze kleur aan-schijnlk
de vleesch- tinten grooter glans bijzet. Zijne
schilderstukken behouden nog hunnen oor
luister , hetgeen men toe--spronkelij
schrijft aan het gebruik van ultramarijn
zoo wel in zijne donkere partijën als in
,
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zijne vleeschkleuren. Kort na de komst
van VAN DIJK , omtrent het begin van den
burgeroorlog , verliet bij Engeland , en
keerde naar het vaderland terug , waar hij
in 1665 te Amsterdam overleed.
(Penny Oyclopaedia).

afschetste. Zijne stukken werden weldra
zoo boog geschat, dat de voornaamste Romeinen met elkander wedijverden om iets
van zijn penseel te bezitten. Hij schilderde
historiële onderwerpen op grootere of kleinere schaal naar verkiezing. Hij koos ALBANO tot model , en overtrof in zijn' eigen
stijl al zijne tijdgenooten. Naar Brussel
teruggekeerd , werden zijne stukken aldaar
niet minder bewonderd dan in Italië. Daar
hij echter niet een talrijk gezin was bezwaard , vond hij het voordeeliger groote
stukken te schilderen. De meeste paleizen
en kerken van zijn vaderland prijken met
zijne penseelwerken. Hij was vruchtbaar
in vinding en vlug in het bewerken , zoo
als blijkt uit het groot aantal stukken ,
dat hij heeft geleverd. Hij overleed in

een beroemd
historie-schilder en tijdgenoot van RUBENS ,
zou in 1560 te Amsterdam het eerste levenslicht aanschouwd hebben. In eenige
van de gewigtigste deelen der kunst evenaarde hij RUBENs , die hem echter in het
koloriet verre overtrof. Naijverig op dien
vorst der schilders , daagde hij hem tot
eenen kunststrijd uit, welken echter RuBENS , destijds het toppunt van zijnen roem
bereikt hebbende , van de band wees. Om
zijn leed te verzetten , huwde hij een ligt zinnig , verkwistend meisje , waardoor hij 1739.
(Penny Cyclopaedia; Biographic du Royauin kommerlijke omstandigheden geraakte.
me des Pays-Bas).
« Hij ging, » zegt IIOUBRAKEN , « met zijne
JANUS SECUNDDS , eigenlijk JAN NICO•
« nieuwe vrouw dagelijks om eene wandeeen uitmuntend Latijnsch
ling en koesterde de ledigheid , die hem LAAS EVERARD ,
« als de motten verteerde , zoodat zijn dichter , werd den 14 November 1511 te
waar zijn vader ,
« huisgezin in slechten staat kwam , en 's Gravenhage geboren ,
onder keizer KABEL V voorzitter van
(later
,
terwijl
hij
« eindelijk tot armoede verviel
raad te Mechelen) , regtsge« met een berooid hoofd omzwervende, den hoogen
Volgens de toenmalige ge« troost zocht in de herbergen , en de leerde was.
woonte , zocht hij zijne beschaving te
« zwarigheid met den drank afspoelde.
voltooijen door eene reis in Frankrijk ,
« Zulke voorbeelden kunnen de schilder
waar bij Latijnsch gejeugd ten baak verstrekken , om zich-« Italii en Spanje ,
werd van den kardinaal «voorzigtig te mijden voor die klip ; even heimschrijver
Toledo. Op raad van
« als dat van RuBEns , om gerustelijk aan aartsbisschop van
dezen boogen geestelijke zou hij , in den
« te zeilen tot de haven van 't geluk, die
KABEL V , op diens togt
« door onvermoeide vlijt in stadige oefe- zomer van 1535 ,
naar Tunis, vergezellen ; doch de zwakke
« ningen en spaarzaamheid alleen wordt
staat zijner gezondheid veroorloofde hem
« bereikt. »
niet , zich aan de vermoeijenissen van den
Het sterfjaar van JANSSENS is onbekend.
krijg te onderwerpen. Hij keerde derhalve
Vele kerken in Vlaanderen bezitten schil
Nederlanden terug , waar hij de
onder de be--derstuknvazijbd; naar de
waardigheid
van geheimschrijver bfj den
roemdste behooren zijne Begrafenis van
Utrecht hoopte te bekleeden.
bisschop
van
CHRISTUS en de Madonna met het kindeken
Doch eene ziekte ontrukte heng aan zijne
in de Karmeliter kerk te Antwerpen. Ook
vrienden en aan zijn vaderland , in den
in de galerijën te Munchen, Weenen ,
geen vijf en twintig
Dresden en Berlijn vindt men stukken ouderdom van nogUtrecht,
volgens andejaren. Hij stierf te
van dezen vermaarden meester. Zijne comren te St. Amand in het Doorniksche,
,
zijne
draperiën
napositiën zijn geestig
den 24 September 1536. JANUS SECUNDUS
tuurlijk, en zijne teekening is naauwkeurig.
muntte niet alleen uit als dichter , maar
Ook schilderde bij onderwerpen bij fakkelwas tevens in de schilder- , boetseer- en
licht, en vond behagen in de schitterendste
beeldhouwkunst ervaren. Onder zijne lietegenstelling van licht en schaduw.
felijke erotische gedichten worden zijne
(IIOUBR&KEN , Levens der Nederlandsche Basia (kusjes) als meesterstukken geroemd.
schilders ; Penny Cyclopaedia ; Conver- Zijne Opera poëtica , bestaande in elegiën,
sations-Lexicon).
oden , epigrammen en gemengde gedichten
JANSSENS , (VICTOR HONORIUS), een werden eerst na zijnen dood door zijne
beroemd historie -schilder , werd in 1664 broeders , die zich insgelijks als dichters
te Brussel geboren. Nadat hij vier jaren onderscheidden , in 't licht gegeven. De vol
beste uitgave zijner werken is-ledigstn
schilder was geweest van den hertog van
holstein , zond deze hem naar Italië, waar die van BOS5CUA in twee deelen , te Leybij vlijtig RAPHAËL en de ouden bestu- den , 182I . Het beeld van JANUS SECUNDUS
deerde , en de fraaije omstreken van Rome prijkt op het Haagsclle stadhuis. De Kusjes
JANSSENS , (ABRAHAMYi) ,

Eim

JARNOVICK—JEFFERSON.
zijn in onderscheidene Europesche talen
overgcbragt.

, Hollands roem in
kunsten en wetenschappen).

(COLLOT D'ESCURY

JARNOVICK Of GIORNOVICHI, (JUAN
MANE) , een beroemd vioolspeler , in 1745

te Palermo geboren, was de geliefde leerling van LULLI. Men verhaalt van hem
verscheidene koddige voorvallen. Toen men
JARNOVICK bij zekere gelegenheid zeide ,
dat hij Bene ruit , welke hij had gebroken,
moest betalen , wierp hij een stuk van
drie Franken op tafel , dat het dubbel bedroeg van hetgeen hij had te betalen. « Ik
« heb geen klein geld , » zeide de winkel ier. « Daar houd ik ook niet van , »
voerde JARNOVICK hem te gemoet , hief zijnen rotting op , en sloeg Bene tweede ruit
in , zeggende : « Nu hebben wij afgere« kend. »

(Dictionary of Biography).

JEANNE - D'ARC , of de Maagd van Orleans , de grootste der heldinnen , werd
in 1410 in het Lotharingsche dorp Domremy aan de Moezel geboren. Zij was
de dochter van arme landlieden , kon
naaijen en spinnen , maar lezen noch schrijven. Echter onderscheidde zij zich van
andere meisjes door eenvoudigheid, kuischheid , vlijt en godsvrucht. De rampen , die
haar vaderland troffen , maakten op haar
gemoed eenen geweldigen indruk. Op den
ouderdom van vijftien jaren geloofde zij
voor de eerste maal eene bovenaard
lichtglans verbondene stem te-sche,mt
hooren , die haar gebood , Frankrijk van
de Engelsche overlieersching te verlossen.
Later werd zij aan den koning voorgesteld , die, eindelijk niet langer aan hare
hemelsche zending twijfelende , hare diensten aannam. Nu trok de achttienjarige
maagd , in mansgewaad , met een zwaard
uit de kerk van Fierbois en een wit vaan
uitgerust , aan de spits van een opge--del
togen leger naar Orleans , hetwelk door
auNOrs tegen de Engelschen werd verdedigd. Den 29 April 1429 drong zij met
levensmiddelen ter stad in , en van den
4 tot den 8 Mei verdreef zij , door ver
uitvallen , de Engelschen uit-scheidn
hunne verschansingen , hen noodzakende
het beleg op te breken. Na deze belang
zegepraal , was JEANNE D'ARC de-rijke
schrik der vijanden , en voor de Fransche
krijgslieden (die jaren lang voor de Engelschen hadden moeten onderdoen) eene
bodin des hemels. De eene stad na de
andere viel in de magt der Franschen.
Den 17 Julij 1429 voerde zij haren koning naar de hoofdkerk van Rheiins , waar
de krooning moest plaats hebben. Gedurende deze plegtigheid, stond zij met baar
II.

vaandel aan de zijde van KAREL VII, wierp
zich vervolgens voor hem neder , en begroette hem , niet tranen in de oogen ,
als koning , tevens te kennen gevende,
dat hare zending nu voíbragt was , en zij
naar de ouderlijke woning zou terug kenren. Doch hare hulp was van te hooge
waarde dan dat men hierin gereedelijk
toestemde , en eindelijk bewoog haar de
koning bij het leger te blijven. JEANNP,
spreidde hare gewone dapperheid ten toon,
en de zege volgde hare banier , tot dat
zij , den 24 Mei 1430 , in eenen uitval
uit Compeigne , door de Bourgondiërs werd
gevangen genomen . Zoodra de Engelschen
deze gewigtige gebeurtenis vernamen ,
brandden zij in hun leger vreugdevuren
en lieten in alle onderworpene steden lofzangen aanheffen , terwijl de Franschen en
hun vadzige koning niets tot hare bevrijding ondernamen. Toen JEANNE D'Ahc
zag , dat zij aan de gevreesde Engelschen
zou worden uitgeleverd , trachtte zij over
de muren van Bealcvoir te ontsnappen.
Deze poging mislukkende , viel zij op
nieuw , zwaar bezeerd , in de magt van
den vijand. Hierop werd zij naar Bonen
gevoerd , den hoofdzetel der Engelsche
raagt. Men bragt haar voor eerie geestelijke regtbank , welke haar als tooveres
tot den brandstapel veroordeelde. Reeds
den 30 Mei 1431 werd zij naar de geregtsplaats gevoerd. De moed en vronie
onderwerping , welke zij aan den dag
legde , troffen niet alleen bare regters
maar overtuigden zelfs den beul van hare
onschuld. Volgens het volksverhaal steeg
Gene witte duif uit de vlammen van den
brandstapel op ten hemel. Ten einde de
Engelschen van de blaam te zuiveren zich
aan zulk eene schanddaad schuldig gemaakt
te hebben , verhalen sommigen, dat JEANN r.
D'ARC niet is verbrand geworden , maar
de paal zoodanig was ingerigt , dat zij
heimelijk kon worden weggevoerd , en dat
zij naderhand met eenen edelman , ARIdOIsE
gebeeten , is gehuwd geweest.
(JoLLOIS ,

Histoire abrégée de la vie et de.;
plus inérnorables exploits de JEANNE D'ARC;
RAUMER , « Leber JOHANNE D'ARC » , ïtn
hislorischen Taschenbuche , 1845 ; LEBRUN DE CIIARMETES , Hisloire de JEANNE
D'ARC; BERRIAT SAINT-PRIX, JEANNE D'ARC,

ou coup d'ceil sur les révolutions an
temps de CHARLES VI et VII ; ALVEIIDY,
Notices et extraits des manuserits de
la bibliothèque da roi).
JEFFERSON, (THOMAS) , de derde president der Vereenigde Staten van Noord Amerika , werd den 2 April 17 13 te
Shadwell in Vir•ginië geboren , en voor de
balie opgevoed. [lij had een groot aandeel
it)
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aan de bestrijding der maatregelen , welke
Engeland ten opzigte van deszelfs overatlantische volkplantingen nam , en het
was JEFFERSON , die de vermaarde onaf
verklaring opstelde. Nadat-hankelijds
hij afgezant in Frankrijk , staats - secretaris
onder WASHINGTON en vice-president , in
1797 was geweest , werd hij in 1801 tot
president verheven , en in 1805 als zoodanig herkozen. Hij stierf den 4 Julij 1826,
den vijftigsten verjaardag der Amerikaan
vrijheid. Hij schreef eenige beschou--sche
wingen over Virginië en andere werken.
Zijne Ménnoirs en Correspondence doen eer
aan zijn gezond verstand en staatkundige
inzigten.
TUCKER'S Life of JEFFERSON ; Journal of
education , N°. VII ; BIDDLE , Eulogy
on THOMAS JEFFERSON).
JENNER, (EDWARD) , de beroemde
invoerder der koepok- inenting , was de
jongste zoon eens landgeestelijken van Berkeley , in het graafschap Gloucester, alwaar
hij den 17 Mei 1749 werd geboren. Voor
de heelkunde opgeleid, vestigde hij zich
als heelmeester en apotheker te Berkeley.
Dit duurde tot 1792 , toen hij aan de
hoogeschool van St. Andrew tot doctor in
de medicijnen werd bevorderd , en voortaan als geneesheer practiseerde.
Doch de geschiedenis van JENNER'S leven
als geneesheer is begrepen in die der koepokinenting. Toen hij zich nog bij Mr.
LUDLOW , chirurgijn te Sudbury , bevond,
stond hij op zekeren dag verwonderd,
eene boerin te hooren zeggen , dat zij de
kinderziekte niet kon krijgen , omdat zij
de koepokken had gehad. Dienaangaande
nader onderzoek doende , vernam hij , dat
in dit oord het volk algemeen geloofde,
dat de melkers , die aangetast waren geweest door de pokken , welke zich soms
aan den uijer van de koe vertoonen , altijd van de kinderziekte verschoond waren
gebleven. De geneeskundigen van den
omtrek zeiden hem , dat zulks geene vol
zekerheid opleverde en dit volks --komen
gevoelen aan Sir GEORGE BAKER was medegedeeld , doch dat deze bet als eene
volksdwaling beschouwde. Intusschen rustte
JENNER niet , en deelde zijne herhaalde opm erk i ngen mede, aan JOHN HUNTER. Ook
deze beroemde heelkundige had niets met
deze zaak op, en spotte er mede. JENNER
ging echter onvermoeid voort , om haar in
alle deelen naauwkeurig gade te slaan.
Toen hij te Berkeley practiseerde , bevond
bij , dat er sommige personen waren , aan
wie het onmogelijk was de kinderpokken
door inenting te geven , en andere , die
de koepokken hadden gehad , en echter í
de kinderziekte kregen. Dit bragt hem ,

na langdurige opmerking , tot de ontdekking , dat de koe aan verscheidene eruptien is onderhevig , waarvan er slechts
eene het vermogen had , om voor de kinderziekte te beveiligen , en dat deze (welke
hij de echte koepok noemde) inderdaad
slechts in Bene periode van haren duur
aan de melkers kon worden medegedeeld.
In 1780 kwam hij op bet denkbeeld,
dat het mogelijk zoude zijn , om de koe pok te verspreiden en daardoor de kinderziekte tegen te gaan , aanvankelijk van de
koe op het menschelijk ligchaam , en vervolgens van den eenen persoon op den
anderen. In 1788 bragt hij eene teekening van de toevallige ongesteldheid , zoo
als hij die aan de hand eens melkers gezien had , naar Londen , en vertoonde
haar aan HUNTER , CLINE en anderen ; doch
niemand wilde hem helpen of aanmoedigen. Overal ontmoette JENNER twijfel of
spot , en eerst in 1796 nam hij eene beslissende proef. Den 14 Mei (een dag
welke nog jaarlijks te Berlijn wordt gevierd) werd een achtjarig knaapje ingeënt
met de stof genomen van de hand eener
melkmeid ; de ongesteldheid eenen gere.
gelden gang gehad hebbende, werd dezelfde knaap den 1 Julij daarop volgende
met de kinderpokken ingeënt , zonder dat
zulks de minste uitwerking had. JENNER
nam nu verscheidene dergelijke proeven , en
gaf in 1798 zijne eerste verhandeling in
't licht , onder den titel van In Enquiry
into the Causes and Effects of the Variolae
Vaccinae. Dit werk wekte de grootste belangstelling op , doch tevens de bitterste
tegenkanting. Eerst na verloop van een
jaar vond zijne ontdekking eenigen ingang ; meer dan zeventig voorname geneesheeren en heelmeesters te Londen
onderteekenden Bene verklaring , dat zij
de koepokinenting als geheel doeltreffend
beschouwden. Niets kon echter JENNER
bewegen om het ouderlijk dorp te verlaten , en geheel zijne briefwisseling bewijst,
dat niets dan zuivere menschenliefde hem
had aangespoord, om tot de gelukkige
uitkomst zijner groote ontdekking te geraken. «Zal ik (zegt hij in een' brief
aan een' zijner vrienden) , die zelfs in
« den morgenstond mijns levens de nede« rige en eenzame paden van het leven
« zocht , de vallei en niet den berg —
« zal ik , nu mijn avond ras nadert , mij
« zelven beschouwen als een voorwerp
« van fortuin en vermaardheid ? Mijn for« tuin en hetgeen ik met mijn beroep
« verdien , zijn meer dan genoegzaam , om
«aan al mijne begeerten te voldoen.
Weldra echter was de zegepraal der
koepokinenting voldongen. Zij verspreidde
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zich snel over den ganschen aardbol ; en
uit alle oorden gewierden JENNER loftuitingen en eerbewijzingen. In 1802 bekwam
bij 10,000 en vijf jaren later 20,000 Pst.
als eene nationale belooning , en in 18Q5
bood hem de stad Londen het burgerregt
aan. Behalve twee werken over de Koe pok en eenige verspreide stukjes en brieven , schreef JENNER eene verhandeling
over den Koekoek, waarmede hij insgelijks
grooten roem behaalde. Hij overleed den
26 Januarij 1823 te Berkeley. Terwijl
JENNER zich door zijne ontdekking en de
volharding , waarmede hij haar vervolgde,
eenen onsterfelijken naam in de wereld
verwierf, stichtte hij zich-geschidn
door zijne ongeveinsde menschenliefde een
niet minder schoon gedenkteeken in de
harten van allen , die hem van nabij kenden. J EN NER was gezellig van aard , en
niet onbedreven in de schoone kunsten ,
namelijk de muzijk en poëzij.
(Dr. Baron of CLOUCESTER'S Life of
JENNER

, in 2 vols. 8vo).

Voqr de levensgeschiedenis van den stichter des Christendoms verwijzen wij onze lezers naar de
oorspronkelijke bronnen , die een' ieder
bekend zijn.
JODELLE , (ETIENNE) , de eerste in
Frankrijk , die treurspelen in den smaak
der Grieken vervaardigde , werd in 1532
te Parijs geboren. Hij schreef de beide
treurspelen Cléopatre captive en Didon se
sacri fiant , alsmede een eenigzins ligtzinfig blijspel Eugène on la rencontre , hetwelk spoedig werd nagevolgd. Bij de eerste
opvoering der Cléopatre vervulde hij de rol
dezer koningin , en eenige zijner vrienden , de zoogenaamde dichters van het
zevengesternte , speelden de andere rollen.
HENDRIK II liet hem daarvoor eene aan
som gelds uitbetalen. Schoon-zienljk
JODELLE bij zijne tijdgenooten -in hoog e
achting stond , stierf bij echter in Julij
1573 in hoogst behoeftige omstandigheden.
JODELLE was ook schilder , beeldhouwer en
bouwkundige. Na zijnen dood werden in
1574 zijne Oeuvres et mélanges poéliques
te Parijs uitgegeven.
(LA HARPE , Corers de litlérature)
JOHANNES III SOBIESHI , koning van
Polen , een der grootste Neldheeren der
zeventiende eeuw , werd den 2 Januarij
1629 geboren , zorgvuldig opgevoed en
vervolgens op reis gezonden. Hij bezocht
Frankr ijk, Engeland , Italië en Duitschland , en was in Turkijë, toen in 1648
de dood zijns vaders , JAKOB SOBIESKI
kasteelvoogd van Cracau , hem naar huis
riep. In den oorlog tusschen de Polen en
Russen werd JOHANI ES SOBIESKI weldra de
JEZUS CHRISTUS.
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bewondering zijner natie en de schrik der
Tartaren en Kosakkeu. Nadat hij den 11
November 1673 den slag bij Choczim tegen de Turken had gewonnen , die hier
28,000 man verloren , werd hij , den 21
Mei 1674 , met eenparigheid van stemmen , tot koning van Polen verkozen.
Toen de Turken , in 1683 , de stad Weenen belegerden, ijlde hij haar met 20,000
Polen te hulp. Den 12 September 1683
leverde hij den Turken eenen bloedigen slag , in welken hij den standaard
van MOHAMMED buit maakte , en dien hij
aan den paus zond. Bij zijnen intogt binnen Weenen werd hij door de inwoners
met onbeschrijfelijke geestdrift ontvangen.
Men verdrong elkander om zijne voeten
te omarmen , zijne kleederen , zijn paard
aan te raken , en noemde hem luidkeels den
redder en bevrijder van allen. Een predi
ker in Weenen koos bij de viering van het
zegefeest tot tekst : « Er was een mensch
van God gezonden , die JOIIANNES heette.
SOBIESKI sprak verscheidene talen , was een
beschermer der wetenschappen en zacht
aangenaam in den omgang. -moedign
(SALVANDI , Ilistoire de Pologne avant et
soils le roi JEAN SOBIESKI ; PLATER ,
Lettres du roi JEAN SOBIESKI á la
reine MARIE CASIMIRE pendant la carn-

pagne de Vienne) .
een der grootste Engelsche geleerden , werd den 18
September 1709 te Licl1 field , in het graafschap Stafford, geboren. Als kind werd
hij zeer geplaagd door het koningszeer ,
hetwelk zijn gelaat misvormde en zijn gezigt bedierf. Hij werd aan koningin AINNA
voorgesteld , ten einde zij hem zoude
aanraken en alzoo genezen. Zijn vader ,
een boekverkooper , deed hem te Stourbridge school , en in 1728 vertrok hij ,
als gouverneur eens jeugdigen edelmans ,
naar Oa ford. Toen , twee jaren later ,
deze betrekking ophield , dwong behoefte
hem huiswaarts te keeren , schoon hij
door de vertaling van POPE'S Messias in
Latijnsche hexameters proeven van talent
had gegeven. In December 1731 overleed
zijn vader in zulke bekrompene omstandigheden , dat JOIINSON blijde was te Market Bosworth , in het graafschap Leicester,
als ondermeester, op te treden , werwaarts
hij zich , volgens zijn eigen dagboek , te
voet begaf. Doch deze betrekking te
slaafsch en vol moeijelijkheden vindende
zag hij naar een ander bestaanmiddel uit ,
en begon voor een' boekverkooper te Birmingham te vertalen. Gedurende zijn ver
deze stad werd bij bevriend niet-blijfn
de familie eens zijde -handelaars , Por.TFR
g;eheeten , wiens weduw hij later, in 1736,
10"
JOHNSON , (SAMUEL) ,
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huwde. Schoon Mevr. PORTER twintig jaren
meer telde dan hij , was hij echter teederlijk aan haar verknocht. Met een kapitaaltje
van 800 Pst. , dat zij hem had aange.
bragt , zette hij te Birmingham eene school
op ; doch daar hij slechts drie scholieren
bekwam , ging hij in 1737 met GARRICK
(een' zijner leerlingen) en met het onvoltooide
treurspel Irene naar Londen. In het vol
jaar schreef bij nameloos zijn he--gend
keldicht Londen , waardoor hij zich eenen
naani verwierf. Men wil , dat , toen POPE
liet las , deze zeide : « De schrijver , wie
« hij ook moge zijn , zal niet lang onbekend blijven. » De voordeelen echter,
«welke hij van dit werk trok, waren zóó
gering , dat bij andermaal schoolmeester
trachtte te worden ; doch dit plan op
nieuw mislukkende , begon hij weder voor
den boekverkooper CAVE te vertalen. Zijne
pen leverde daarenboven vlugschriften ,
verhandelingen , levensbeschrijvingen en
andere geschriften , door welke letterkundige slavernij hij met moeite in zijne behoeften voorzag. Niet voordat hij den
ouderdom van drie en vijftig jaren had
bereikt , en gedurende dertig jaren met de
pen had geploegd , verbeterden zijne omstandigheden. In Mei 1762 stond GEORGE III
hem eene jaarwedde toe van 300 Pst.
Gelukkig in eenen onafhankelijken toestand , bezocht hij eene wekelijksche club,
waarvan BURKE , GOLDSMITH en Sir JosuA
REYNOLDS leden waren. Het volgende jaar
geraakte hij in kennis niet zijnen levens
BOSWELL , die ons niet liet-beschrjv
karakter , de gewoonten en hebbelijkheden
van JOHNSON zoo gemeenzaam heeft gemaakt , als zulks ooit schriftelijk kan geschieden. a Alles wat hem omringt , » zegt
de Edinburgh Review, LIII d. bl. 20) ,
« zijn rok , zijne pruik , zijne gestalte , zijn
e gelaat , zijn kropgezwel, zijn St. Vitusdans , zijn slingerende loop , zijn schit« terend oog, de blijkbare teekenen , die
« al te duidelijk zijnen smalgelijken maaltijd
«verrieden, zijn onverzadelijke trek naar
visch -saus en kalfsvleesch- pastei met pruimen , zijn onleschbare dorst naar thee,
« zijne aardigheid , om , al wandelende ,
« de palen aan te raken , zijne zonderlinge
« gewoonte , om oranjeschillen op te zamelen , zijne morgen - sluimeringen , zijne
« middernachtelijke redetwisten , zijne ver diaaijingen en wringingen, zijn geprut« tel , zijn gemor , zijn geknor , zijn blazen,
« zijne mannelijke , scherpzinnige en vaardige welsprekendheid , zijn schamper
« vernuft , zijne heftigheid , zijne onbeschoftheid , zijne vlagen van razende
« woede , zijne wonderlijke huisgenooten —
a de oude Mr. LEVETT en de blinde Mevr.

de kat Hodge en de oude neger FRANK -- dit alles is ons zoo gemeen« zaam als de voorwerpen , die ons sedert
« onze kindschheid omringden.
In 1765 zond de hoogeschool van Dublin hem het diploma van doctor in de
regten , doch hij nam dezen titel eerst
acht jaren later aan , toen de hoogeschool
van Oxford hem dezelfde eer bewees. Hij
stierf den 13 December 1784 , en werd
ter aarde besteld in de Westminster- abdij,
digt aan den voet van SHAKSPEARE'S gedenkteeken , en bij het graf van GARRICK.
Onder zijne veelvuldige werken , sieraden
der Engelsche letterkunde, noemen wij
slechts , behalve zijn English Dictionary,
den alom bekenden staatkundigen roman,
« WILLIAMS ,
r

History of Rasselas , prince of .dbyssinia ,
welken hij in weinige dagen schreef , om
de begrafenis-kosten zijner moeder en hare
schulden te betalen. Eene volledige lijst
van JOHNSON's geschriften vindt men in
zijne levensbeschrijving door BOSWELL.
(MURPHY'S Life of SAMUEL JOHNSON ; Memoir by WALTER SCOTT , Prose Works) .
JOINVILLE , (JEAN Sire DE) , een der
oudste Fransche kronijkschrijvers , werd
in 1223 uit een der oudste geslachten in
Champagne geboren. Hij vergezelde LODEWIJK IX , in 1249, op zijnen krijgstogt
naar Egypte , bewees dezen vorst groote
diensten , en bleef in het vervolg altijd
een zijner waardste vrienden- JOINVILLE
overleed in 1318. Zijne Histoire de ST.
LOUIS IX dat nom , roi de France , par
JEIIAN Sire DE JOINVILLE , is menigmaal
herdrukt en een der kostbaarste werken
uit de letterkunde der middeleeuwen. In
het Panthéon littéraire van BOUCHON vindt
men dit belangrijk werk opgenomen.
(Dictionnaire historique des grands hoormes ; Mélanges , publiés par la soeiété
des bibliophiles francais , Paris 1837) .
JONELLI , (NICOLO), een beroemd
Italiaansch componist , geboren in 1714 te
titelli in het koningrijk Napels , werd in
de muzijk ingewijd door CANON MUZZILLO ,
en oefende zich later te Napels onder FEO
en LEO. JOMELLI componeerde zijne eerste
opera , toen hij nog slechts den ouderdom
van drie en twintig jaren had bereikt , en
zóó snel verwierf hij zich een' grooten
naam , dat hij in 1740 naar Rome werd
opontboden , alwaar hij twee opera's componeerde. De kardinaal hertog van York
was aldaar zijn veelvermogende begunstiger. In het volgende jaar Duitschland
bezoekende, werd hij te Weenen bekend
met METASTASIO , waaruit eene wederzijdsche vriendschap ontstond , aan welke
slechts de dood een einde maakte. De
leerrijke gesprekken en oordeelkundige op-

JONES.
merkingen van den keizerlijken poëet hadden grooten invloed op zijne verdere ont^vikkeling. Ilij schreef den Ichilles in
Sciro en bewerkte de Diodone van zijnen
doorluchtigen vriend , welke beide stukken
door de Duitschers met geestdrift werden
toegejuicht.
METASTASIO in verscheidene brieven over
JOMELLI sprekende , zegt : «Hij heeft een
« bolrond figuur , een innemend voorko« men , aangename manieren , is vredelie« vend van aard en van uitmuntende zeden. Hij is de beste componist voor
« woorden dien ik ken. Indien gij hem
« ooit ontmoet zult gij u tot hem aange« trokken gevoelen ; hij is zekerlijk de
« beminnelijkste Gourmand die ooit bestaan
«heeft. » JOMELLI vertoefde twee jaren te
Weenen , alwaar hij de leermeester werd
van de schoone , talentvolle keizerin MARIA
THERESIA . Naar Rome terug geroepen ,
schreef hij aldaar verscheidene opera's en
zijn beroemd oratorium La Passione. Omtrent dezen tijd leefde er te Rome een
jong Portugees , TERRADELLAS , die voor
JOMELLI een gevaarlijk mededinger dreigde
te worden. Er vormden zich twee partijën,
en bij het karnaval van 1747 moest JOMELLI
onderdoen voor zijnen tegenstander , wiens
opera furore maakte. De partij van den
Portugees triumfeerde , en liet een gedenkpenning slaan ; doch op zekeren dag
vond men het lijk van den Portugees in
den Tiber drijvende. Een weerzin in Rome
krijgende , begaf JOMELLI zich , op uitnoodiging van den hertog van Wurtember-g
naar Stuttgart, in welke stad hij bijkans
twintig jaren bleef, en een ongeloofelijk
aantal opera's schreef , welke grootendeels
in de vergetelheid zijn bedolven ; doch
zijn Missa pro Defunctis of Requiem is
een blijvend gedenkteeken van zijn genie.
Toen de hertog van Wurtemberg genoodzaakt was zijne kapel te verminderen ,
ging JOMELLI naar Napels, waar de mis
nieuwe opera's zoo sterk-lukingvatwe
op zijn gevoelig gemoed werkte , dat een
aanval van beroerte daarvan het gevolg
was. Hij herstelde echter zoo ver dat hij
Bene Cantate en Miserere componeerde,
welke laatste als het beste zijner werken
wordt beschouwd. Hij stierf den 28 Augustus 1774.
(CIIARLES Bur►NEY's General History of

Music.
JONES , (JOHN PAUL), een bekend
zeeheld en de grondlegger van het zeewezen der Vereenigde Stalen van NoordAmerika , de zoon eens tuinmans , werd
den 6 Julij I74 i te Arbigland in Schot
geboren. Op den ouderdom van twaalf-land
jaren kwam hij hij eenen koopman te

Whitehaven in Cumberland in de leer.
Deze koopman dreef een' levendigen han
Amerika , en zond JONES voor-delop
eenige zaken derwaarts. Toen zijne leerjaren om waren , stak hij zich in den
slavenhandel ; doch dit bedrijf hem spoedig tegen de borst stuitende , besloot hij
naar Schotland terug te keeren. Daar de
kapitein van liet schip waarmede hij den
overtogt deed , onder weg stierf, nam JONES
zijnen post op zich , en bragt het vaartuig
in behouden haven. Van nu af wijdde hij
zich geheel aan de zeedienst, en deed als
koopvaarder verscheidene reizen naar WestIndië. Bij het uitbreken van den Amerikaanschen oorlog, bood hij in 1775 het
Congres zijne dienst aan. Hij bekwam den
rang van luitenant aan boord van den brik
Alfred , en kort daarop het bevel als
kapitein over het schip Providence. Met
een klein smaldeel , uit slechts zes schepen
bestaande , begon hij dien kamp tegen de
Britsche zeemagt , welke aan kloeke daden
en rijken buit bijkans door geen ander is
geëvenaard. In Mei 1777 vertrok hij naar
Frankrijk , om aldaar een uitgestrekter bevelhebberschap te aanvaarden. Daar echter
de Fransche regering draalde om den Engelschen den oorlog te verklaren , zeilde
hij den 10 April 1778 uit Brest met een'
kleinen brik voerende 18 stukken geschut,
en bestookte de Engelsche kust. Hij landde
te Whitehaven , stak verscheidene schepen
in brand , vernagelde de kanonnen , en
bemagtigde het slot van den graaf SELKIRK ,
bij Wien zijn vader tuinman was. De gravin, die zich alleen bevond , moest hare
kostbaarheden afgeven , doch kreeg later
alles met ' eenen romantischen brief terug.
Deze kruistogt eindigde niet liet nemen van
hel Britsche sloepschip Drake op de lersche
kust. In Augustus 1777 werd PAUL JONES
benoemd tot commodore van een eskader
uit Fransche en Noord -Amerikaansche schepen zamengesteld. De eigenlijke aanslag
tegen Liverpool mislukte ; doch PAUL JONES
zette de gansche Britsche kust in angst
en schrik , en bemagtigde den i2 September , na eenen vreesselijken strijd, het
overmagtige schip Serapis. Tegenwind dregt`
hem naar Texel , en hij verkreeg van de
Staten-Generaal verlof een hospitaal op te
rigten , waarin de gewonden (vriend of

vijand) werden verzorgd. Toen hij weder
in zee stak , had hij het geluk aan do
waakzaamheid der Engelschen te ontsnap pen. H ij keerde met 800 gevangenen en
eenen rijken buit naar Brest terug. Voor
Glit schitterend wapenfeit vereerde LoDEwlak XVI hem Benen rijk versierd en (legen
met cent „lcijend opschrift, en de militaire
orde van verdiensten. Omtrent dezen tijd
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maakte hij verzen en was in de fatsoenlijkste kringen overal welkom. Eene Engélsche dame , destijds te Pars , beschrijft•
hem als een aardig ventje van zes en
dertig , die slechts weinig Fransch sprak ,
en een buitengewoon genie scheen te
zijn -- poëet zoo wel als held. Naar
Amerika terug gekeerd , vereerde het Congres hem eenen gouden gedenkpenning.
Na den vrede , trachtte hij met JOUN LEDYARD eenen handel in pelterijën tusschen
de noordwestkust van Amerika en China
op te rigten , hetgeen echter mislukte.
Op uitnoodiging van keizerin CATHARINA,
trad hij als schout-bij-nacht in Russische
dienst ; doch de naijver van POTEMKIN en
den prins van Nassau bewoog hem , reeds
het volgende jaar , Rusland weder te verlaten. Vruchteloos zijne dienst aan Oostenrjk aangeboden hebbende , begaf hij
zich naar Pars, en stierf aldaar , bijkans
vergeten , den 18 Julij 1792. De wetgevende vergadering echter nam , hem ter
eere , bij deze gelegenheid den rouw aan ,
en eene deputatie uit dit ligchaam vergezelde zijn stoffelijk overschot naar het graf.
« Kortom , indien men niet uit het oog
« verliest , dat PAUL JONES , door eigene
« verdiensten en zonder eenige hulp , vrij
« uitgebreide algemeene kundigheden wist
« te verwerven , dat hij zijne moedertaal
«grondig verstond , dat bij sierlijk wist te
« spreken en te schrijven , en tot den
« rang van opperbevelhebber van de eskadors der Vereenigde Staten opklom , is
« het niet te betwijfelen , dat bij een man
a is geweest van een geoefend verstand,
« van beschaafde manieren en eene bui a tengewone veerkracht , vooral als zeebevelhebber. »
(SHERBURNE , A biographical memoir of
JOHN PAUL JONES ; WHITEHEAD , Leven,
avonturen , misdrijven en lotgevallen
van beruchte Engelsche bandieten , roovers en zeeschuimers , II deel , Amst.
1842 (1)) .
JONES , (Sir WILLIAM) , een groot
orientalist , regtsgeleerde en dichter , de
zoon van een' uitstekend wiskunstenaar,,
werd den 28 September 1746 te Londen
geboren. Hij studeerde te Oxford , en
werd in 1765 opvoeder van Lord ALTHORPE
(later graaf SPENCER) , met wien hij het

vasteland bezocht. Na onderscheidene ambten bekleed te hebben , werd hij in 1783
(1) a Het verwonderde ons,» zegt de Nederduitache vertaler van dit werk, ((in eene galerij van
cc boosdoeners de levensgeschiedenis van dezen door(( luchtigen zeeheld aan te treffen, doch men becc denke, dat de Engelschen , uit averegtsche vader (c landsliefde, dezen vermaarden man , die zelfs
a Engeland vrees aanjoeg , langen tijd niet honger
cc dan eenen zeeroover gewaardeerd wilden hebben.»

regter van het hoog geregtshof in Bengalen. Eene zijner eerste verrigtingen in
Indië was het oprigten te Calcutta van
eene .geleerde maatschappij naar het plan
der Koninklijke Maatschappij te Londen,
waarvan bij de eerste voorzitter was. Hij
beraamde doeltreffende maatregelen om
eene verzameling der Hindosche en 1%Iahomedaansche wetten te bekomen, en stierf
te Calcutta den 27 April 1794. De Oostindische Compagnie liet hem aldaar een
standbeeld oprigten. Ook te Londen in de
St. Paulus Kerk en te Oxford vindt men
gedenkteekenen te zijner eere. Zijne gedichten , vertalingen , letterkundige verhandelingen en andere werken beslaan twaalf
boekdeelen. Weinigen overtroffen hem in
taalkennis. Hij was met niet minder dan
acht en twintig talen meer of minder gemeenzaam. Zijne gedichten zijn altijd sier
dikwijls levendig en de versbouw is-lijk,
zoetvloeijend. Zijne geleerdheid was uit
zijne regtskennis grondig. JONES-gebridn
was een ijverig kampvechter voor grond
beginselen.
-wetig
(TEIGNMOUTH , Memoirs of the life , writings and correspondence of Sir wILLIAM JONES).

JOSEPHINE , (MARIE ROSE) , keizerin

der Franschen , eerste gemalin van NAPOwerd den 23 Junij 1763 op het
eiland Martinique geboren , waar haar vader,
TASCHER DE LA PAGERIE, koninklijk havenmeester was. Haar geslacht was oorspronkelijk uit het voormalige Fransche gewest
Blaisois (Blois). Ofschoon zij slechts eene
opvoeding genoot , zoo als die in de koloniën werd gegeven , schitterde zij echter
reeds vroegtijdig door natuurlijke bekoor lijkheid van geest en hart. Op den ouderdom van vijftien jaren , kwam zij in
Frankrijk , en huwde , den 13 December
1779 , haren landgenoot , den burggraaf
ALEXANDER BEAUHARNAIS. De telgen uit dit

LEON,

-

niet zeer gelukkig huwelijk waren EUGENIUS , de namalige hertog van Leuchtenberg,
en HORTENSIA , de gemalin van LODEWIJK
NAPOLEON , koning van Holland. BEAUIIARNAIS werd in 1794 in de gevangenis geworpen en ter dood gebragt. Ook JOSEPHINE moest voor de revolutionaire regtbank
verschijnen , doch behield slechts door tusschenkomst van TALLIEN het leven. Deze
maakte haar bekend met BARRAS , die voortaan baar vriend en beschermer werd.
BARRAS , van wiens dartele gezelschapskringen zij het voornaamste sieraad uitmaakte ,
bemiddelde bare echtvereeniging met NAPOLEON BONAPARTE, die voor JOSEPHINE (minder door regelmatige schoonheid dan bevalligheid uitstekende) eene levendige liefde

had opgevat. Hij huwde haar den 9 Maart

JOSEPHUS.
1796. Twaalf dagen later begaf zich BONAPARTE als opperbevelhebber naar het
leger in Italië. Te midden van veldslagen
en overwinningen kon hij echter zijne
echtgenoote zoo weinig vergeten , dat zij
hem , door JUNOT vergezeld , moest vol
JosEPHINE was nu de koningin van-gen.
alle zegefeesten , welke men haren gemaal
bereidde. Met moeite overreedde men
haar , om hem niet naar Egypte te volgen.
Gedurende dien tijd leefde zij te Malmaison , hetwelk haar toebehoorde. Na den
18 Brumaire betrok zij met BONAPARTE
het paleis Luxembourg en in 1800 de
Tuileriën. Volgens de inzigten van haren
gemaal , wist zij zelfs de royalistische partij
aan haar hof te boeijen. Met smaak ontwikkelde zij eene buitengewone weelde,
die de kunstvlijt voedde , doch haar soms
in groote geldverlegenheid bragt. BONAPARTE
was trotsch op zijne gemalin , die , als
ware het , allen betooverde die haar naderden. In 111almaison , welks tuinen zij
met buitenlandsche gewassen versierde ,
ontwikkelde zij allergelukkigst haar talent
voor het gezellige leven , en sleet den
tijd met spel , muzijk , letteroefeningen
en tooneelvoorstellingen. Gaarne hoorde
zij BONAPARTE voorlezen , en gaf dikwijls
proeven van de ongewone vasthoudendheid van haar geheugen. Daarentegen
trachtte zij de harde onbuigzaamheid van
haren gemaal te lenigen , en hield hem
meermalen van geweldige maatregelen terug. Vele uitgewekenen hadden haar hunnen terugkeer in het vaderland , ambten
en jaarwedden te danken. o Wanneer ik
« veldslagen win , » zeide BONAPARTE , « weet
« zij de harten te veroveren. » In de familie van BONAPARTE , die haar altijd met
afgunst aanzag , was zij , bij ontstane oneenigheden , gewoonlijk de vredestichtster.
Met bezorgdheid ontwaarde zij , dat RONAPARTE den keizerlijken troon zocht te
beklimmen ; dit baarde haar kommer , en
maakte haar angstig voor de toekomst.
Den 2 December 1804 zette NAPOLEON
zich eigenhandig de keizerlijke kroon op
het hoofd. Intusschen verborg zij zich
niet , dat deze verheffing hare vernedering
ten gevolge zou hebben. Haar huwelijk
was onvruchtbaar gebleven ; de bevestiging
der nieuwe dynastie daarentegen maakte
eenen erfgenaam van den troon des te
wenschelijker. In 1807 liet NAPOLEON haar
den voorslag doen , dat zij zelve hem
haren wensch tot echtscheiding zou te
kennen geven ; doch hiertoe was zij niet
te bewegen. NAPOLEON trachtte haar nu
(doch zonder hardheid) van de noodzakelijkheid te overtuigen , dat het belang van
Frankrijk eene scheiding vorderde. Einde-
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lijk gaf zij , na eenen harden strijd , hare
toestemming. De echtscheiding werd den
16 December 1809 in wettelijken vorm
uitgesproken. Zeker is het dat niet slechts
JOSEPHINE , maar ook NAPOLEON aan de
keizerlijke eerzucht een zwaar offer bragt.
De verknochtheid aan de gezellin zijner
wonderdadige loopbaan was nog geenszins
vervlogen. JOSEPHINE leefde nu met den
keizerlijken titel te Navarre in de nabij
Evreux , eerst zeer afgezonderd -heidv,an
weldra echter omgeven van hare oude
hofhouding. Zij behield eene geestdrijvende
genegenheid voor NAPOLEON , bleef met
hem in briefwisseling , en ontving meermaals zijne bezoeken. Ook zag zij som'wijlen den jongen koning van Rome. Bij
elke gelegenheid prees NAPOLEON , in tegenwoordigheid van MARIE LOUISE , de voor
hoedanigheden zijner eerste ge--treflijk
malin. De val en ondergang des keizers
schokten haar geweldig. Nog van Iirienne
schreef haar NAPOLEON : « Ik heb den dood
« in den strijd gezocht ; hij zou mijn wel doener zijn ; doch u wenschte ik nog
« eenmaal te zien. » De vreemde monarchen , inzonderheid keizer ALEXANDEB
bewezen haar groote oplettendheden . De
gunst , om den gewezen keizer naar Elba
te vergezellen , kon haar echter niet toegestaan worden. Nadat zij van St. Len,
waar hare dochter HORTENSIA aan de ver
een groot gastmaal-bondeiarch
had gegeven , was terug gekomen , ge
zij zich ongesteld. Zij stierf den-voeld
29 Mei 1814 aan eene ontsteking in de
keel. Haar stoffelijk overschot ligt begraven in de kerk te Ruel , niet ver van
Malmaison. Hare kinderen stichtten haalaldaar een gedenkteeken , waarop zij in
eene knielende houding is voorgesteld.

(Lettres de NAPOLEON a JOSÉPHINE , pendant la première campagne d'Italie ,
le consulat et l'empire ; Lettres de
JOSÉPHINE (z NAPOLEON et a sa felle).

JOSEPHES , (FLAVIUS) , de beroemde
Joodsche geschiedschrijver , werd in het
jaar 37 na CHRISTUS te Jeruzalem geboren.
Van moederszijde stamde hij af van het
geslacht der Makkabeërs. JOSEPHUS werd
met zijnen broeder MATTHIAS te Jeruzalem
opgevoed , en volgens zijn eigen verhaal ,
maakte hij zulke groote vorderingen in
zijne studiën , dat hij , als veertienjarig
jongeling , dikwijls over moeijelijke punten
in de wet werd geraadpleegd. Op den
ouderdom van zes en twintig jaren zeilde
hij naar Rome , met het oogmerk om de
bevrijding te bewerken van -eenige Jood
priesters , die aldaar gevangen zaten.-sche
Hij leed op de Adriatische Zee schipbreuk,
doch Puteoli bereikt hebbende , geraakte
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hij in kennis met een' tooneelspeler,
ALITIJRIUS geheeten , door wiens toedoen
hij bij POPPAEA , de gemalin van NERo ,
werd ingeleid , die de loslating der priesters bewerkte, en JOSEPHUS niet geschenken overlaadde. Toen de Joden de wapenen tegen de Romeinen hadden opgevat,
verdedigde JOSEPHUS, in het jaar 67 , de
vesting Jotapata gedurende zeven en veertig dagen tegen het gansche Romeinsche
leger. De stad door verraad in de magt
der vijanden gevallen zijnde , vlugtte hij
naar eene spelonk , werd echter ontdekt
en aan VESPASIANUS overgeleverd. Deze
wilde hem aan NERO opzenden , toen het ,
(gelijk men beweert) , JOSEPHUS gelukte ,
door te voorspellen , dat VESPASIANUS een
keizer zou worden , zijne vrijheid te-mal
verwerven. JOSEPHUS was tegenwoordig bij
de belegering van Jeruzalem , en trachtte
zijne landgenooten te bewegen , om zich
aan de Romeinen te onderwerpen ; doch
de Joden beschouwden hem als een' afval
soldaten als een'-ligendRomsch
verrader. Toen TITUS , (zoon van VESPASIANUS) , Jeruzalem innam , beloofde deze
aan JOSEPIIUS toe te staan wat hij van
hem zou begeeren. JOSEPHUS verzocht de
heilige boeken met het leven van zijnen
broeder en vijftig zijner vrienden. Dit
verzoek werd hem ingewilligd , en daarenboven kreeg hij een' uitgestrekt landgoed in Judea , en toen hij zich naar
Rome begaf , schonk VESPASIANUS hem het
Romeinsche burgerregt , eene aanzienlijke
jaarwedde en een verblijf aan zijn hof.
Na den dood van VESPASIANUS , bleef hij te
Ronne , en genoot de gunst van TITUS en
DOIIITIANUS. De tijd zijns overlijdens is
onzeker ; waarschijnlijk stierf hij in het
begin der tweede eeuw.
Het eerste werk van JOSEPHUS , hetwelk
hij te Rome schreef , was De Geschiedenis
van den Joodschen oorlog , oorspronkelijk
in het Syro-Chaldeeuwsch ten gebruike der
Joden , die over den Euphraat woonden.
Naderhand vertaalde hij het hetzelve voor
de geleerde Romeinen in het Grieksch.
Deze geschiedenis bevat zeven boeken , en
loopt van de bemagtiging van Jeruzalem
door ANTIOCHUS EPIPIIANES , tot de verwoesting der stad door TITUS. Eenige jaren
later verscheen in het Grieksch zijn groot
werk over de Joodsche Oudheden, hetwelk
Benen aanvang neemt met de schepping
der wereld , en eindigt met het begin van
den oorlog tegen ale Romeinen. Het eer
gedeelte is genomen uit de boeken-ste
van het Oude Testament , en bevat menigvuldige bijvoegselen en verklaringen.
JOSEPHUS schreef insgelijks Twee Boekei
tegen APIOti , strekkende tot antwoord aan

die Grieken , welke de waarheid van het
eerste gedeelte van zijn werk over de
Joodsche Oudheden betwijfelden. Ook beschreef hij zijn eigen leven , tot zelfverdediging tegen zekiren JUSTUS , die in het
Grieksch een verhaal van den Joodschen
oorlog had opgesteld , en JosEPacs meermalen gesmaad. Onpartijdige beoordeelaars
houden JOSEPIUS voor een' waarheidlievend
geschiedschrijver. Hetgeen men omtrent
JEZUS in de Joodsche Oudheden vindt ver meld , is, in den zin waarin men het
aldaar thans aantreft , niet van JOSEPHUS,
maar blijkbaar ingelascht. De werken van
JOSEPHUS zijn in bijkans alle hedendaagsche
talen van Europa overgebragt. Eene der
beste uitgaven zijner werken is die van
IIAVERKAMP , te Amsterdam , in 1726 , in
het Grieksch en Latijn in 't licht ver
-schen.
JUAN D'AUSTRIA , Don) , of Don JAN
VAN OOSTENRIJK , een natuurlijke zoon van
keizer KAREL V , werd den 24 Februarij
1546 te Regensburg , of , hetgeen waar
stad van België-schijnlker,
geboren. Men geeft hem gewoonlijk tot
moeder BARBARA BLOMBERG , doch zulks is
onzeker ; een geheimzinnige sluijer ver
te dezen opzigte zijne afkomst. Ilij-bergt
verwierf zich grooten krijgsroem in den
oorlog tegen de kilooren van Granada,
door de overwinning van Lepanto op de
Turken , in 1572, en de verovering van
Tunis en andere plaatsen aan de Afrikaan sche kust. Na den dood van Don LOUIS
DE REQUESENS , werd hij in 15 76 tot landvoogd over de Nederlanden verheven. Niet
in staat zijnde om de onlusten aldaar te
stillen of te bedwingen , schreef de Spaan
koning, PIIILIPPUS II (zijn halve broe--sche
der) zulks aan kwade inzigten toe , zelfs
vreezende dat hij zich tot koning der Nederlanden mogt verheffen. Dit mistrouwen
verwoestte de gezondheid van dezen jeugdigen held. Hij stierf in zijne verschanste
legerplaats bij Namen den 1 October 1578.
Volgens zijne begeerte werd zijn lijk naar
Spanje gevoerd , en in het Escuriaal naast
zijnen vader ter aarde besteld.
(

,

(DUSMENIL , Histoire de JUAN D'AUTIUIGHE) .
JUEL , NICOLAAS) , een beroemd
Deensch vlootvoogd , werd in 1629 geboren , en leerde de zeedienst onder TRO5IP
en DE RUYTER, waarna hij naar Denemarken terugkeerde. In 1659 onderscheidde
hij zich gedurende het beleg van Koppen hagen , en bekwam voor zijne betoonde
dapperheid de Danebrog-orde. In 1676 en
1677 beniagtigde hij Gothland en versloeg
de Zweden in onderscheidene bloedige gevechten. Hij stierf in 1697. Jcri, was
niet minder zedig dan dapper. Indien

JULIANUS--JUNIUs.
iemand het waagde hem in zijne tegen woordigheid te prijzen, dan zeide hij,
gelijk zijn groote leermeester DE RUYTER :
« Aan God behoort de eer.
(Dictionary of biography) .
JULIANUS, (FLAVIUS CLAUDIVS) ,

bijgenaamd de Afvallige , neef van coNSTANTIJN den Grooten , werd in het jaar
331 geboren. Na den dood van CONSTANTIJN , vermoordden de soldaten de broeders , neven en andere bloedverwanten
van dien vorst , ten einde het rijk onbetwist op zijne zonen zoude overgaan. Aan
deze slagting ontkwamen slechts JULIANUS,
toen zes jaren oud , en zijn halve broeder
CALLUS , die den ouderdom van dertien
jaren had bereikt. De beide knapen w er den in de Christelijke godsdienst opgevoed , en zelfs geordend tot voorlezers ;
in deze hoedanigheid lazen zij in de kerk
van Nicomedië de vergaderde menigte uit
den Bijbel voor. In 355 werd hij als
landvoogd naar Gallië gezonden , hetwelk
toen door Germaansche volksstammen werd
verontrust JULIANUS ondernam vier krijgstogten tegen de Germanen , waarin hij
grooten moed en ongemeene . schrander heid aan den dag legde , en Gallië van
de Barbaren bevrijdde, die hij over den
Rijn joeg. Ilij bragt de winters door te
Lutetia (Parijs) , en verwierf zich , zoo
wel door zijn billijk en wijs bestuur als
zijne krijgsbekwaamheden , de algemeene
achting. In 361 door den dood van keizer
CONSTANTIUS tot den troon verheven , rigtte
hij de hofhouding op een' veel spaarzamer
voet in , en verklaarde zich een' voor
voorvaderlijke godsdienst. Als-stander
hoogepriester offerde hij aan de goden , en
schoon hij tevens een edict van algemeene
verdraagzaamheid had uitgevaardigd, betoonde bij zich weldra een' vijand der
Christenen , bevelende dat degenen , die
de Heidensche tempels hadden helpen ver
dezelve weder zouden opbouwen.-niel,
Dit was het teeken tot Bene hevige terug werking en vervolging der Christenen ;
velen werden in den kerker geworpen,
gemarteld en ter dood gebragt. Er was
klaarblijkelijk door het gansche rijk eene
worsteling tusschen de oude en nieuwe
godsdienst, en JULIANUS spaarde geene
middelen , om de eerste voor te staan.
Hij verbood den Christenen , om de werken der oude classieken te lezen of aan
anderen te verklaren , zeggende , dat , daar
zij de goden verwierpen , zij ook met de
geleerdheid en den geest der ouden niets
.

te doen hadden.
JULIANIS , besloten hebbende do Perzen
te beoorlogen begaf zich naar ,4titioeehië,
waar bij ver^clleidene maanden vertoefde.
,
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Zijne slordige kleeding , zijn ongekamde
baard en zijne wijsgeerige deftigheid , berokkenden hem de bespotting der Antiochiërs. De keizer wreekte zich hierover
met een schimpschrift, getiteld Misopogon ,
en wat erger was door hun eenen schraap zieken landvoogd te geven. Eindelijk stelde
hij zich aan het hoofd van een uitgezocht
leger van 65,000 man tegen de Perzen ,
trok over den Euphraat , bemagtigde ver
versterkte steden in Mesopota--scheidn
mië , stak den Tigris over , en nam Ctcsiphon , doch hier eindigde zijn geluk. In
eene schermutseling niet de soldaten van
SAPOR , (den Perzischen monarch) , waagde
JULI ANUS zich ongeharnast in den strijd ,
en bek« am , door eene werpspies , eene
doodelijke wond in de zijde. Naar zijne
tent gebragt, gaf hij den volgenden nacht,
26 Junij 363, den geest. Schoon JULIANUS
zijn karakter door het vervolgen der
Christenen bezoedelde , overtrof hij niet
-teminhrdlRomeinsch
keizers door Bene verstandige regering.
Zijne werken , bestaande in verhandelingen , schimpschriften en brieven beslaan
twee boekdeelen. De geschiedenis zijner
Gallische en Germaansche veldtogten is ongelukkig verloren. Er bestaat eene Frarlsche vertaling van de werken van JULIANUS
door BLETTER IE , en eene levensbeschrijving
van dezen keizer door TOURLET.
(STUART , Itomeinsche Geschiedenissen;
CREV1ER , Histoire des empereurs romains).
JUNIUS , (HADRIANUS) , een der groot ste Latïjnsche taalkenners in de zestiende
eeuw en beroemd beoefenend geneeskundige , zag den 1 Julij 1511 het eerste
levenslicht in de stad Hoorn , waar zijn
vader de waardigheid van burgemeester
bekleedde. Zijn eigenlijke naam was DE
JONG ; hij genoot het eerste onderwijs in
de oude talen te Ilaarlem , studeerde ver
te Leuven , en daarna te Parijs.-volgens
Te Bologna tot doctor in de geneeskunde
bevorderd zijnde , doorreisde hij Italië,
keerde over Duitschland terug , en stak
vervolgens naar Engeland over , waar de
hertog van Norfolk hem eenige jaren ophield. Naar Holland terug gekeerd , zette
hij zich te Haarlem neder , waar hij met
veel roem de geneeskunde beoefende. In
1556 riep hem de koning van Denemarken

als lijfarts naar Koppenhagen ; maar zich
niet aan het klimaat kunnende gewennen ,
keerde hij in 1564 weder naar de stat
Haarlein , en handhaafde hare eer als uit
boekdrukkunst. Toen de-vindster
Spanjaarden in 15 i 2 Haarlem kwamen
belegeren , outvlugtte hij de stad , en

begaf zich; naar den prins van Oranje,

uw

JUNIUS—JUSTINUS.

wien bij , ter herstelling zijner gezondheid,
van zijnen raad diende. Doch gedurende
zijne afwezigheid werden zijne bibliotheek
en handschriften door de Spanjaarden ge
leed , dat hij hierover ge--plunder.Ht
voelde , maakte hem het verblijf te Haarlem zoo onaangenaam , dat hij deze stad
verliet , en laatstelijk te Arnemuiden leefde , vaar bij den 16 Junij 15Th5 in den
ouderdom van drie en zestig jaren overleed. Zijne werken, behalve onderscheidene
vertalingen van oude schrijvers , zijn zeer
talrijk. Zijn Lexicon Graeco-Latinum , werd
te Rome op de lijst der verbodene boeken
geplaatst , omdat bij hetzelve aan den
Engelschen koning EDUARD VI had opgedragen. Dertien jaren na zijnen dood verscheen zijn hoofdwerk Batavia in 't licht,
waarin over de oude woonplaats der Batavieren en Franken wordt gehandeld.
ERASMUS alleen werd beschouwd hem in
geleerdheid te overtreffen.
(Leven'besehrijving van Nederlandsche
mannen en vrouwen ; Biographie du
Royaume des Pays-Bas; VAN KAMPEN,
Bekn. Gesch. der Ned. Lett. en WWetens.; Algemeene Konst- en Letterbode,
1836, No. 40 , en 1840, N'.12).
JUNIAS (FRANCISCUS) een beroemd
taalkenner , was een zoon van den Leydschen hoogleeraar in de godgeleerdheid
van dien naam. Hij werd in 1589 te
Heidelberg geboren , vergezelde zijnen vader naar Leyden , doch liet spoedig de
studie varen , en trad in krijgsdienst. Na
het sluiten van het twaalfjarig bestand ,
in 1609 , verliet hij deze loopbaan , en
legde zich met zoo veel vlijt op de letterkunde toe , dat hij niet alleen spoedig
in het Grieksch , Hebreeuwsch , Latijn en
de nieuwere talen bedreven werd , naar
ook in de wiskunde groote vorderingen
maakte. In 1610 vertrok hij naar Engeland , en werd door THOMAS HOWARD , graaf
van Arundel , aangesteld tot zijnen bibliothecaris. JUNIus bleef dertig jaren in deze
eervolle betrekking , en had daardoor ruim
de gelegenheid , om eenen grooten schat
van wetenschap op te zamelen. Hier deed
hij den lust op tot het beoefenen der
oude Noordsche talen, zoo als het Gothisch,
Teutonisch , Frankduitsch , Kimbrisch en
oud Friesch. Toen hij te Amsterdam toevallig vernam , dat op sommige plaatsen
in Vriesland , zoo als te Nolquerum , Hindelopen en Workum , de oud- Saksische taal
werd gesproken , begaf hij zich derwaarts ,
en vertoefde aldaar twee jaren , vooral te
Bolsward, bij den beroemden dichter GIJS BERT JAPIX. Men heeft hem de uitgave te
danken van de beroemde vertaling der
Evangeliën , door den Gothischen bisschop
,

,

ULPHILAS , een kostbaar gedenkstuk van
den oudsten bekenden tak des Germaan schen taalstams. Ook gaf hij Bene vertaling der vier Evangeliën , uit de zevende
of achtste eeuw , in 't Angelsaksisch. Onder
zijne verdienstelijke verken behoort mede
zijne Schilderkunst der Ouden, door hem
zelven in het Nederduitsch en Engelsch
vertaald ; doch het werk waardoor hij in
Engeland het best bekend is, voert ten
titel Etymologicum Anglicanum , hetwelk
eerst in 1743 in 't licht verscheen. In
deze woordafleiding vindt men den oor
vele Engelsche woorden , over--sprongva
blijfselen van de taal der Angelsaksers.
Dit onschatbaar werk werd vlijtig geraadpleegd door JOHNSON. Nadat JUN1US zich
van 1650 tot 1675 in het vaderland had
opgehouden , vertrok hij weder naar Engeland , alwaar bij te Windsor , bij zijnen
neef ISAAC vossIUS , in den ouderdom van
acht en negentig jaren overleed. Hij bezat
eene belangrijke verzameling van handschriften , welke hij aan de hoogeschool
van Oxford vermaakte. Als eene hulde
aan zijne groote taalgeleerdheid en uit
erkentelijkheid voor dit kostbaar geschenk,
heeft genoemde hoogeschool hem een gedenkteeken doen oprigten.
(VAN KAMPEN , Bekn. Gesch. der Ned.
Lett. en Wetens. ; Penny Cyclopae
dia).
-

JUSSIEU , (ANTOINE LAURENT DE) ,

een beroemd Fransch plantenkenner , werd
in 1748 te Lyon geboren , en kwam in
1765 te Parijs, om zijne studie in de
geneeskunde te voltooijen. In 1770 werd
hij tot professor in de botanie aan den
plantentuin te Pars benoemd. De botanie
heeft hem zeer veel te danken. Eerst
onder zijne hand ontstond uit het door
zijnen neef BERNARD DE JUSSIEU ontworpen
stelsel , eene bruikbare , doelmatige classificatie. Zijne inzigten , ontwikkeld in zijn
beroemd werk Genera plantarum secundum ordinem naturalern disposita , zullen
ten allen tijde als vaste wetten beschouwd
worden. Bij al den lof, die hem werd
toegezwaaid , bleef JUSSIEU nederig ; zoo
zachtmoedig was bij van inborst, dat nimmer een enkel woord zijne pen ontviel,
dat iemand zijner tijdgenooten onaangenaam kon zijn. Hij stierf , na Bene kort
ziekte , den 15 September 1836 ,-stOndige
nalatende een' zoon , ADRIEN , zijn' opvolger en den erfgenaam zijner deugden en
talenten. (Annales du Museum) .
JUSTINUS , gewoonlijk JUSTIN de Martelaar geheeten , een der vroegste kerkvaders , en beschouwd als een van de sieraden
der eerste Christenen , werd te Neapolis ,

JUVENALIS—KAEMPFER.
cclie nieuwe stad in Palestina , geboren.
Zijn vader was een Griek , die hem eene
uitstekende opvoeding gaf. Hij bezocht
Alexandrië en doorreisde Egypte. Getroffen
door de waarheid en schoonheid van het
Christendom , legde hij , in het jaar 'l 32 ,
eene openbare belijdenis af, dat hij hetzelve als van goddelijken oorsprong eer
aannam. Van nu af onder -biedgn
hij zich door zijnen godvruchtigen-scheid
wandel en zijnen ijver , ow de Christelijke
godsdienst te bevorderen. Toen de Christenen veel van de volkswoede hadden te
lijden , leverde hij bij keizer ANTONINUs een
verdedigings- schrift in , hetwelk met eenen
goeden uitslag werd bekroond. Eens tweede
apologie werd gerigt aan den opvolger van
ANTONIN.US , MARCUS AURELIUS , bij gelegenheid dat sommige Christenen hun geloof
met hun leven hadden moeten boeten.
Deze beide geschriften zijn nog in wezen ,
alsmede een ander werk van JUSTINUS
ter verdediging van het Christendom , in
den vorm van eene zamenspraak met
TRYPIHO , een' geleerden Jood. Ook bestaat
er nog een werk , hetwelk aan dezen
moedigen kerkvader wordt toegeschreven ,
en handelt Over de Eenheid en Alrnagt

van God.
Wij hebben nu zijn uiteinde te verhalen. De gewone verblijfplaats van JUSTINUS
was Ronne , alwaar hij omtrent het jaar
164 als een martelaar van het Christelijk
geloof werd ter dood gebragt. Men bood
hem lijfsbehoud aan , wanneer hij aan de
Heidensche goden wilde offeren. JUSTJNUS
wees dit met verontwaardiging van de
hand , en bekwam daarvoor den naam
van den Martelaar.
(MIDDLETON'S Free Inquiry).
JUVENALIS. Van de persoonlijke geschiedenis van dezen grooten Latijnschen
dichter weet men naauwelijks iets met
zekerheid. Zijn naam wordt verschillend
geschreven DECIUS Of DECIMUS , JUNIUS JUVENALIS. Men houdt .dquinum , eene Volscische stad , voor de plaats zijner geboorte,

KAAB, een beroemd Arabisch dichter,
schrijver van een der zeven dichtstukken,
welke in den tempel van Mecca werden
opgehangen , was aanvankelijk een heftig
bestrijder van MAHOMMED , wiens leer en
persoon hij met den geesel der satire bestreed. In het vervolg echter veranderde
hij van denk- en handelwijze , en schreef
een dichtstuk tot lof van den profeet. Tot
helooning schonk MAIIOMMED hem zijnen
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alwaar hij omtrent 40 j. n. c. , onder
CALIGULA , het eerste levenslicht aanschouwde , en in den ouderdom van tachtig jaren
onder ADRIANUS overleed. Hij was van
nederige afkomst , zijnde de kleinzoon van
eenen vrijgemaakten slaaf. Eenige zijner
levensbeschrijvers zeggen , dat Lij als pleit
optrad. Hij was de boezemvriend-bezorg
van den dichter MARTIALIS. Het blijkt niet,
dat hij zich oenigen naam maakte , voor
Satiren in 't licht verschenen -datzijne
hetgeen eerst in liet laatste tijdperk zijns
levens geschiedde. Vervolgens als bevelhebber eener cohorte voetvolk naar Egypte
gezonden , stierf hij aldaar van verdriet
over deze eervolle ballingschap , welke
hem, volgens sommigen , was opgelegd
als Bene straf, omdat hij eenen gunsteling
des keizers , onder den naam van PARIS,
scherp had gehekeld en ten toon gesteld.
Men zie de zevende Satire het zeven en
tachtigste vers , waarin PARIS , een zeer
gezocht pantomime- speler, beschreven wordt
als de uitdeeler van militaire gunsten.
DRYDEN zegt van dezen hekeldichter : « Ju« VENALIS doet mij zoo veel genoegen als
« ik dragen kan. Hij voldoet geheel aan
« de verwachting. Ik stel belang in al
«hetgeen bij zegt. Hij sleept den lezer
« mede , en wanneer hij aan het einde
« van zijnen weg is , houd ik gaarne met
« hem stand. Indien hij verder ging zou
« het genoegen in verveling verkeeren.
« Zoodra hij eindigt is zulks een teeken ,
« dat het onderwerp is uitgeput. Somtijds
« echter is hij te weelderig en te bromamend. a Eenige gedeelten zijner geschriften zijn door Christen godgeleerden aanbevolen als eene rijke voorraadschuur van
zedekundige voorschriften. De uitgaven
van JEVENALIS zijn menigvuldig. De Fransche proza vertaling van DUSAULX wordt
hoogelijk geroemd.
(Dedication to DRYDEN's Juvenal ; Proemium to RUPERTI'S Juvenal J. v.
FRANKE , De vita JUVENALIS) .
;

groenen mantel , dien een der afstammelingen van KAAB voor tienduizend stukken
zilvers verkocht. KAAB stierf in 662.

(Dictionary of Biography) .
RAEMPFER, (ENGELBERT) , een wel

plantenkenner en reiziger , werd-beknd
den 16 September 1651 te Lemgo in het
vorstendom Lippe Detmold geboren , en
ontving van zijnen vader eene uitmuntende opvoeding. Door lust tot reizen

KAIN—KAREL.
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en verkreeg hij , in
1683 , den post van geheimschrijver bij
een Zweedsch gezantschap , hetwelk naar
Perzië was bestemd , en zich grootendeels
te land derwaarts begaf. Toen het gezantschap in 1685 naar Europa terug
keerde , trad KAEMPFER als chirurgijn in
dienst der Nederlandsche Oost-Indische
Compagnie. Te Batavia hield hij zich
vooral bezig met de natuurlijke historie
van het eiland Java. In 1690 vergezelde
hij als chirurgijn een Nederlandsch gezantschap naar Japan. Zijne opmerkingen over
Siam en Japan vindt men in zijne Geschiedenis en Beschrijving van Japan , een
algemeen geacht werk. In 1693 stak
KAEMPFER naar Nederland over , en kwam
te Amsterdam. In April 1694 werd hij te
Leyden tot doctor in de geneeskunde bevorderd , en in de thesis , welke van hem
bij deze gelegenheid in 't licht verscheen,
bewees hij , dat de Agnus Scythica of
Barometz , een zoogenaamd plantdier ,
niets meer was dan een verzinsel. Naar
zijne geboortestad teruggekeerd , werd bij
lijfarts van den graaf VAN DER LIPPE , en
stierf den 2 November 1716. Uit hoofde
der belangrijke , uitvoerige en naauwkeurige berigten , ons door KAEMPFER mede
komt hem eene eerste plaats toe-gedl,
onder de beroemde mannen , die onze
kennis in de natuurlijke historie en aardrijkskunde hebben vermeerderd. Te regt
beschouwt men hem als den voorlooper
van TOURNEFORT , PALLAS en ALEXANDER VON
gedreven , verzocht

HUMBOLDT.

Life of KAEMPFER , in zijne
vertaling van de History of Japan).

(SCIIEUCHER's

KAI]t , (HENRI LOUIS LE) , zie LERAIN.
KANT , (IMMANUEL) , een der be-

roemdste wijsgeeren der achttiende eeuw,
en stichter eener nieuwe school , werd
uien 11 April 1724 te Koningsbergen in
Pruissen geboren ; hij was de zoon eens
zadelmakers. KANT werd op het Collegium
Friderieianum opgevoed , en vervolgens
privaat-onderwijzer. In 1770 tot hoogleeraar in de redeneer- , bovennatuur- en
wiskunde in zijne geboortestad aangesteld,
baarde hij , door zijne voorlezingen en
geschriften , veel opziens. In 1781 begon
hij zijn belangrijk werk Kritik der reinen
Vernunft uit te geven , waarmede hij zich
grooten roem verwierf. Ook zijne Kritik
der praktischen Vernunft , alsmede zijne
Kritik der Urtheilskra ft , verdienen beoefend te worden. Uit hoofde van zijne uit
verdiensten noemt men hem den-steknd
Koningsbergschen wasgeer. KANT Wiens
goed geheugen en helder verstand reeds
sedert eenige jaren waren verminderd r
,

stierf den 12 Februarij 1804. De hoogleeraar HERBARTS , die na hem zijnen leerstoel te Koningsbergen vervulde , beschreef
het leven, het karakter en de verdiensten
van dezen schranderen wijsgeer. In de
Dom- en Universiteits-kerk vindt men zijn
borstbeeld door 5CIADOW uit Cararisch marmer gebeiteld.
(TENNEMAN'S Manuel of the History of
Philosophy, eene Engelsche vertaling).
Of KAREL I , ook
KAREL de Groote
wel CHARLEMAGNE geheeten , keizer van het
Westen en koning van Frankrijk , werd
in 742 op het kasteel van Salzburg , in
Opper-Beijeren, geboren ; hij was de zoon
van PEPIJN den Korten en de kleinzoon
van KAREL MARTEL. Gemeenschappelijk met
zijnen broeder CARLOMAN beklom hij in
768 den troon , en werd , na den dood
van dezen laatsten , alleenheerscher van
het rijk. KAREL overal zegepralende en
meester van het beste deel van Europa ,
bezocht Rome , waar hij door paus LEO III
tot keizer van het Westen , onder den
titel van CAROLUS I CAESAR AUGUSTUS , gekroond werd. De geschiedschrijvers noemden hem CAROLUS MAGNUS , waarvan de
Franschen CHARLEMAGNE hebben gemaakt.
Hij sloopte het koningrijk der Longobarden , dwong de Saksers , na eenen bloedigen kamp , tot gehoorzaamheid , en deed
eenen inval in Spanje , welke aanvankelijk
gelukte , maar, met den vermaarden slag
van Roncesvalles , noodlottig eindigde. Hij
stierf in Januarij 814 te Aken aan het
zijdewee , na eene regering van zeven en
veertig jaren , en werd met groote staatsie
in de hoofdkerk te Aken begraven. KAREL
de Groote was dapper , begiftigd met
groote talenten als krijgsman en regent ,
bevorderde den handel en beschermde kunsten en wetenschappen ; doch zijne deugden werden verduisterd door de schande
waarmede hij de-lijkebarschd,
overwonnene Saksers behandelde. Zijne
kapittelverordeningen of wetten , hoofdza
uitgevaardigd , wer--kelijn8056
den in 822 bijeen verzameld door ANGESISE,
abt van tiWandrille , en BENEDICTUS , deken
van 1Vlentz.
DUCHESNE,
(EGINHARD , Vita Caroli Magni
Rerum Francorum Scriptores STI:UVE,
Rerum Germanicorum Scriptores; CAPEFIGUE , Histoire de Charlemagne) .
KAREL MARTEL , een natuurlijke zoon
van PEPIJN VARY HERSTAL , verkreeg , na
den dood zijns vaders , het hertogdom van
Austrasië. Hij was , onder den titel van
Major Domus of eersten minister, gedurende meer dan vijf en twintig jaren ,
inderdaad oppergebieder 'an Frankrijk,
zijnde de laatste Merovingi the vorsten
,

;

;

KAREL.
niet meer dan schijnkoningen. Hij overwon de Sueven , Vriezen , Allemailnen en
Saksers. Doch zijn schitterendst heldenfeit
was het verslaan der Sarracenen in den
verschrikkelijken slag van Poitiers , waar
hij waarschijnlijk Europa voor het-dor
juk der ongeloovigen behoedde. De bijnaam van MARTEL of HAMER is hem voor
deze zegepraal ten deel gevallen. Frankrijk vereert hem als een' der grootste
helden. Hij stierf den 12 October 741 te

Querci sur Oise.
(CAPEFIGUE ,

Histoire de Charlemagne).

KAREL V , keizer van Duitschland , koning van Spanje, enz. , gewoonlijk in het
Fransch CHARLES QUINT geheeten , werd den
24 Februarij 1500 te Gent geboren. Zijn
vader PHILIPPUS van Oostenr ij k , ook wel
de Schoone bijgenaamd , was de zoon van
keizer MAXIMILIAAN I en MARIA , dochter

van

KAREL

den Stouten; zijne moeder

was JOHANNA ,

Arragon en

dochter

van FERDINAND van

Castilië. Door
den dood van PHILIPPUS , in 1506 , erfde
KAREL de Nederlanden en Franche Comté.
Hij werd in Vlaanderen opgevoed onder
de leiding van WILLEM VAN CROP , heer van
IZABELLA van

Chièvres en ADRIAAN VAN UTRECHT , die naderhand den pauselijken troon beklom.
Door den dood van FER DINAi D van ^rragon , in 1516 , erfde KABEL de kroonen
van Arragon en Castilië, met hare uitgebreide bezittingen in de Nieuwe wereld
als ook de koningrijken van Napels en
Sicilië , en het eiland Sardinië. Na den
dood zijns grootvaders MAXIMILIAAN, in 1519,
werd hij verkozen tot keizer van Duitschland , en aan zijnen broeder FERDINAND
het bestuur over de erfelijke bezittingen
van het huis van Oostenr ij k toevertrouwd.
KAREL, gehecht aan zijn vaderland , haastte
zich niet naar Spanje te vertrekken , schoon
de kardinaal XIMENES , (de beroemde staats dienaar van FERDIN AND) hierop sterk aan
Eerst in September 1517 scheepte-drong.
hij zich met zijne Vlaamsche hovelingen
in , en landde te Villa Viciosa in A'sturië,
waar hij door de Castiliaansche edelen plegtstatig werd ontvangen. Spanje , Duiischland , Italië en Frankr ij k gaven hem
aanvankelijk handen vol werk ; doch liet
geluk bekroonde bijkans al zijne onder
-nemig.
Europa in 1535 in vrede verkeerende ,
zeilde KAREL , met eene aanzienlijke krijgsmagt naar Tunis , waar KHAIR EDDIN BARBAR,ossA , de schrik der Christenen in de

Jîliddellandsche Zee, zich versterkte. KABEL,
ondersteund door zijnen admiraal ANDREA
DORIA , bestormde La Colette , en versloeg
IARBAROSSA. De Christen slaven , in Tunis
in opstand geraakt , openden de poorten
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der stad, en de keizerlijke soldaten , met
onstuimigheid ter stad ingedrongen , begonnen te plunderen en de inwoners te
vermoorden , zonder dat de bevelhebbers
hen konden betoomen. Omtrent 30,000
Muzelmannen kwamen om het leven. Toen
de orde hersteld was , trok KABEL zege
Tunis binnen , waar hij MULEY-pralend
HASSAN , door BARBARcossA verdreven , op
den troon plaatste , onder voorwaarde
dat deze hem als leenheer zou erkennen,
en La Goletta door de Spanjaarden bezet
blijven. KAREL keerde naar Italië terug ,
en landde in zegepraal te Napels , heb
slaven verlost en-bend20,Christ
aan de zeerooverijën van BARBArossA eenen
geduchten knak toegebragt.
In 1541 ondernam KAREL , tegen den
raad van zijnen ouden admiraal DORIA
tenen krijgstogt tegen Algiers. Hij landde
in de nabijheid dier stad , begon haar te
belegeren , en bouwde eene wijkschans op
eenen heuvel, welke de stad beheerschte ,
en nog tegenwoordig het Keizers- Fort
wordt geheeten. , Doch zijne troepen door
ziekte en de Arabieren hevig aangetast
wordende , besloot KAREL tot den terug
Een geduchte storm de vloot groo--tog.
tendeels verstrooid hebbende , scheepte
KABEL zich in niet een klein gedeelte zijner
krijgsmagt , en moest de artillerie en ba
-gadje
achterlaten.
Na nog een- en andermaal tegen Frankr ij k en de Duitsche Protestanten geoorloogd
te hebben , aan welke laatsten , bij den vrede
van Passau , in Augustus 1552 , vrijheid
van godsdienst werd toegestaan , deed bij
in 1555 afstand van den troon aan zijnen
zoon PHILIPPUS II . KAREL begaf zich hierop
naar het klooster St. Just in Estrainadura ,
waar hij nog slechts achttien maanden als
boeteling leefde. Onder anderen liet hij
zijne uitvaart bij levenden lijve houden ,
waarbij al de gewoonlijke lijkplegtigheden
werden in acht genomen. De vernioeijenis
en overspanning dezer ceremoniën ver
bij hem eenen aanval van koorts,-wektn
waaronder hij den 21 September 1558
bezweek.
(ANTONIO DE VERA, Vida y Ifechos de
D. CARLOS I ; ROBERTSON'S History of
CHARLES V ; BOTTA

,

Storia d' Italia

en cone menigte andere geschiedschrijvers) .
KAREL XII , koning van Zweden , werd

den 26 Junij 1682 te Stokholm geboren
en volgde zijnen vader op, in 1697. Reeds
in zijne kindsche jaren , gaf hij blijken
van dien ontembarcn aard, waardoor hij
de schrik werd zijner vijanden. Czaar
PETER I en de koningen van Denemarken
en Zweden hun voordeel zoekende te doen
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met KARELS jeugdigen leeftijd , verklaarden
zij hem den oorlog. KAREL echter viel
Denemarken onverhoeds aan , en dwong
den koning tot vrede. Rusland gevoelde
nu de kracht zijner wapenen. I3ij landde
in Lifland , en versloeg , den 30 November 1700 , met acht duizend Zweden,
tachtig duizend Russen , die zich onder
de muren van Narva verschanst hadden.
In de twee volgende veldtogten , verdreef
hij AUGUSTUS , koning van Polen , en verhief STANISLAUS LECZINSKI Op den troon.
De afgezette monarch werd tot in Saksen
vervolgd , en tot afstand van den Poolschen
troon gedwongen. KAREL besloot nu de
verovering van Rusland te voltooijen , en
trok op tegen Mloscou. Doch , na eenige
voordeelen behaald te hebben , werd hij,
den 27 Julij 1709, bij Pultawa geheel
verslagen. KAREL zocht eene schuilplaats
in Turkijë , waar hij aanvankelijk met
onderscheiding werd ontvangen en behandeld. Zoodra echter Turkijë met Rusland
vrede sloot , werd zijne tegenwoordigheid
den Turken tot last , weshalve men hem
verzocht het land te verlaten. Daar hij
weigerde hieraan gehoor te geven , kwam
er bevel , om hem met geweld te verdrijven. KAREL verdedigde zich in zijne
woning te Render aan de Dniester met
wanhopige dapperheid , tot dat bet gebouw
in den brand werd gestoken. Nu wilde
hij ontvlugten , verwikkelde zich echter
in zijne sporen, viel in de handen der
aanvallers, en werd eenigen tijd gevangen
gehouden. Eindelijk Turkijë verlatende,
bereikte hij , na het uitstaan van groote
gevaren , den 11 November 1714 , Straal
hetwel . korten tijd daarna door-sund,
een vereenigd leger van Denen , Saksers,
Pruissen en Russen werd belegerd. Gedurende het beleg verrigtte hij wonderen
van dapperheid , maar zag zich eindelijk
genoodzaakt de stad te ruimen , en naar
Zweden te stevenen. KARELS dood viel
voor den 30 November 1718 , wordende
deze strijdbare koning , bij de belegering
van Frederikshal , in de loopgraven door
LIGUIER , huurling van den ontevreden
Zweedschen adel , door een' pistoolkogel
gedood (1 ). KAREL had vele deugden,
(1) «De hoed, dien KAREL in den noodlottigen
«nacht op het hoofd droeg, wordt nog tegenwoor((dig te Stokholne met vrome zorgvuldigheid be«waard; de oppervlakkigste beschouwing toont , dat
((hij , door een' kleinen pistoolkogel , op weinige
u schreden afstands gelost , doorboord is geworden,
ccen dat deze kogel van de regter- naar de linkercc zijde ingedrongen is; eene rigting, welke hij oiimocc gelijk had kunnen nemen, ware hij van den vestingcc wal geschoten. LiGuiza , die adjudant was van den
((prins van Hessen-Kassel, (gehuwd aan x 4R$L's
cc zuster ULRLR ELEoNoRB) , werd door de belangen
u van zijnen heer , door persoonlilken haat en door

die echter door zijne gebreken werden
overschaduwd , zijne standvastigheid ontaardde dikwijls in stijf hoofdigheid , zijn
moed in vermetelheid. Doch in weerwil
van dit alles zijn er omstandigheden ,
welke aanleiding geven , om te onderstellen , dat hij , bij een langduriger leven,
zijne gebreken zou hebben verbeterd , en
welligt nog zoo veel voor het geluk van
Zweden zou gedaan hebben , als hij reeds
voor deszelfs militairen roem had verrigt.
(VOLTAIRE

, Histoire de

CHARLES XII) .

eene beroemde schilderes, werd in 1741 te Chur
in Graauwbunderland geboren , en ontving
van haren vader , die een zwervend leven
leidde , maar bij de geboorte zijner dochter bisschoppelijk hofschilder was , het
eerste onderrigt in het teekenen en schil
ouderdom van elf jaren ,-dern.Op
was zij reeds eene verdienstelijke portretschilderes. In 1766 kwam zij in Engeland,
en vertoefde aldaar veertien jaren. Zij
had het geluk de koninklijke familie te
schilderen , en daarmede roem en eer te
behalen. De koninklijke academie nam haar
zelfs onder hare leden op. Gedurende haar
verblijf te Londen, dong een Engelsch
kunstenaar naar hare hand , doch bekwam
een afwijzend antwoord. IlierdoQr verbitter•d was hij op wraak bedacht. Een fraai
man , uit de heffe des volks , werd in
staat gesteld , om zich fatsoenlijk aan het
huis van ANGELICA te vertoonen , en naar
hare hand te dingen. Zij viel in den strik ,
en huwde den gelukzoeker. ANGELICA gevoelde zich ongelukkig, en scheidde , doch
moest haren man , die echter spoedig
stierf, eene jaarwedde toestaan. In 1782
begaf zij zich naar Rome, en schonk hare
hand aan eenen Venetiaanschen schilder
ZUCCIII met Wien zij gelukkig leefde. Doch
ook deze stierf vóór haar , en ANGELICA
leefde nu voortaan geheel voor de kunst
en hare vrienden. Zij stierf te Rome in
1807. Alle uitstekende mannen volgden
haren lijkstoet , en baar borstbeeld werd
in 1808 in het Pantheon geplaatst. Zij
liet eene uitgelezene bibliotheek en een aanzienlijk vermogen na. Hare portretten en
historiestukken muntten uit door bevallig
Zij etste geestig en was tevens zóó-heid.
bedreven in de muzijk dat zij eenmaal in
HAUFMANN , (ANGELICA) ,

cc zijne betrekkingen met de Zweedsche oligarchie ,
cc tot het bedrijven van dei moord verleid. In den
eenacht toen de monarch liet leven verloor, stond
Si deze officier aan KABu L'& regterhand, en liet is
cc eene bewezene daadzaak , dat de pistoolkogel in
cc's konings regter hoofdslaap indrong , en aan het
u liiikeroog, dat uit zijne kas werd gerukt , weder
ct naar buiten kwam,»
(Truderl, Letteroef. voor Dec. 1848 , N°. XV).
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ching. Den 30 September 1783 verscheen
hij voor de eerste maal op het tooneel
van den koninklijken schouwburg, Drurylane in het karakter van HAMLET. Weldra
KELLERMANN , (FRANCOIS CHRIS- werd hij de gevierde lieveling van het
TOPHE) , hertog van Valmy , maarschalk publiek , en bleef zulks tot het laatst.
en pair van Frankr ij k, in 1735 te Straats- Gedurende eenige jaren was hij bestuurder
burg geboren , trad, in 1752 , als huzaar van dezen schouwburg. In 1802 kocht
in dienst, werd om zijn dapper gedrag in hij een zesde aandeel in Covent Garden,
den zevenjarigen oorlog tot officier be- waarover hem insgelijks het bestuur werd
noemd, klom , in 1788 , op tot den rang opgedragen. In 1808 werd Covent Garden
van veldmaarschalk , kreeg in 1 79 het door een' geweldigen brand in asch gelegd,
opperbevel over het Moezel-leger , veree- doch ook weder opgebouwd. Den Z3 Junigde zich weldra met het hoofdleger onder Dij t 823 nam hij afscheid van het tooneel,
optredende in liet karakter van CoRIOLADUMOURIEZ , en sloeg den 20 September
den geduchten aanval van den hertog van NUS. Met de grootste bewondering zijner
Brunswijk af, welke onder den naam van talenten werd deze voorstelling bijgewoond.
de kanonnade van Valncy in de wereldge- TALMA , die zich destijds te Londen bevond ,
geschiedenis bekend staat. De bondgenoo- bragt den grooten treurspeler de welverten zagen zich niet alleen tot den aftogt diende hulde toe. Lord HOLLAND overreikte
gedwongen , maar Frankrijk werd hierdoor hem aan den feestmaaltijd , welke hierop
de weg gebaand tot de overheersching van volgde , eene prachtige vaas met het inEuropa. Wij kunnen KELLERMANN op al schrift , dat KEMBLE vier en dertig jaren
zijne volgende krijgstogten niet volgen. lang de waardigheid van het treurspel
Geene zijner wapenfeiten echter verwierf en SHAKSPEARE'S roem op den nationalen
hem meer eer dan de slag van Valiny , schouwburg had gehandhaafd. KEMBLE die
waarom hij ook steeds de overwinnaar van reeds eenigen tijd veel van eene benaauwValiny wordt geheeten. Ook NAPOLEON de borst had geleden , begaf zich , voor
overlaadde hem met eer en gunstbewijzen, zijne gezondheid , naar het Zuiden van
hetgeen echter niet verhoedde , dat hij Frankrijk , en vestigde zich eindelijk te
voor 's keizers afzetting stemde. KELLER- Lausanne , in Zwitserland , alwaar hij den
26 Februarij 1823 , in den ouderdom van
MANN stierf den 12 September 1820 , in
den ouderdom van vijf en tachtig jaren. zes en zestig jaren overleed. In de ka
welke waardigheid vereischten -raktes,
In zijnen laatsten wil had hij beschikt
dat zijn hart op het slagveld van Valiny werd KEMBLE door niemand geëvenaard
zou worden begraven onder eenen eenvou- ook was hij een man van geleerdheid
digen gedenksteen , met bet volgende op- smaak en fijne beschaving.
(HUTTNER Biographie and Characteristik
schrift : Ici sont marts glorieusement les
JOIIN PIIILIPP KEMBLE'S ; BOADEN'S Life
braves qui out sauvé la France au 20 Sepof Nr. KEMBLE) .
tembre 1792. Un soldat , qui avait l'honHEMP, (JOHANNES THEODORS VAN
neur de les commander dans cette journée,
le maréchal KELLERMANN , duc de Valiny , DER) , een vermaard Nederlandsch zendediciant , apres 28 ans , ses dernières volon- ling , ter uitbreiding van het Evangelie
tés , a voulu que son coeur fut placé an onder de Heidenen van Zuid -dErika , werd
milieu d'eux. Den 20 October 1820 werd in den jare 17-48 te Rotterdamn geboren ,
dan ook het hart van dezen dapperen waar zijn vader , CORNELIUS VAN DER KEMP
krijgsman met groote statelijkheid op het ( doctor en hoogleeraar in de godgeleerdslagveld van Valiny ter aarde besteld , en heid), destijds predikant was bij de Nederduitgeheel aan zijne uiterste wilsbeschikking sche Hervormde gemeente. Reeds op zijn
vijftiende jaar werd hij aan de hoogeschool
voldaan.
(1\ouvelle biographic classique).
te Leyden als student in de geneeskunde
KEMBLE, (JOHN PHILIP), een der aangenomen. Zijne vorder ingen overtrofgrootste Engelsche treurspelers , werd den fen de stoutste verwachtingen. Ook beoe1 Februarij 1757 te Prescot in Lancashire fende hij de bespiegelende wijsbegeerte en
geboren , en studeerde aan het Roomsch- de godgeleerdheid. Doch toen hij bijkans
Katholijk collegie van Sedgely Park en den eindpaal zijner academische loopbaan
het collegie van Douay. Hij was voor den had bereikt , schaarde hij zich , in 1766 ,
geestelijken stand bestemd , doch na zijne uit zucht tot een vrolijk leven , in de geterugkomst in Engeland, trad hij op den lederen van het regenlent Garde-Dragonouderdom van negentien jaren , den 8 Ja- ders. In 1768 werd hij bevorderd tot
nuarij 1776 te Wolverharnpion op als too- vaandrig , en in 1771 tot eersten luitenant
neelspeler, en verwierf algemeene toejui- , met den rang van kapitein. Weinige jaren
beraad stond , dit kunstvak voor haar beroep te kiezen.
(Conversations-Lexicon ; Dictionary of
Biography).
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later gebeurde liet te Leyden , dat zijn
oor onverwachts gestreeld wordende door
het onschuldig gezang eener jeugdige spinster , CHRISTINA HELENA FRANK , hij besloot
haar zijne band aan te bieden. Nadat zij
zich overtuigd had , dat dit aanzoek wezenlijk ernst was , werd het aardige spinstertje zijne echtgenoote. In 1780 verzocht
en bekw am bij zijn ontslag als officier der
dragonders , vertrok met vrouw en kind
naar Edinburg, en liet zich aan de hoogeschool dier stad weder als student in de
geneeskunde inschrijven_. Hij koos Edinburg tot zijn verblijf , wijl zich daar destijds onderscheidene wijsgeeren ophielden ,
« die , even als hij , de goddelijkheid van
«den Bijbel ontkenden , en alle godsdien« stige verlichting uit de troebele bron der
« wijsbegeerte geput wilden hebben. » Zoodra men echter een' aanslag maakte op
zijn vastgeworteld geloof aan een Opper wezen , schreef hij , in 1781 , zijn Parmenides , waarin hij het noodzakelijk bestaan
van eenen eenigen God betoogde , en
welke hem eenen onsterfelijken roem
verzekert (1). Den 24 Junij 1782 werd
hem de doctorale waardigheid in het vak
der geneeskunde toegekend. Naar liet vaderland teruggekeerd , vestigde hij zich te
Middelburg als geneesheer , en werd vereerd met de betrekking van kolonel der
stedelijke schutterij. Doch toen in 1787
zijne staatkundige denkwijze in een ver
daglicht werd geplaatst , en zijne-kerd
woning door het baldadig graauw geplunderd , bragt hij zijne woonplaats over naar
het platte land , in liet eenzame Zwijn drecht, altoos uitziende en zoekende naar
den hem verborgen weg der zaligheid.
Op Dingsdag den 27 Junij 17 91 deed
hij , vermaakshalve met vrouw en kind ,
een zeiltogtje op de rivier voor Dordrecht.
Het scheepje waarop zij zich bevonden ,
onverhoeds door eene windhoos omvergeslagen wordende , verdronken zijne beide
geliefde betrekkingen voor zijne oogen,
terwijl hij zich aan het omgeslagen vaartuigje vastklemde , waarmede bij meer
dan eene mijl ver wegdreef. Op het
oogenblik dat hij met den dood worstelde,
werd zijn hopelooze toestand ontdekt door
het volk van een schip , hetwelk in de
haven der stad had gelegen , door een'
rukwind van deszelfs touwen losgeslagen,
en op de vleugelen van den wind en door
den stroom ter plaatse was gevoerd waar
hij zich bevond. VAN DER KEMP werd aan
het gapende graf ontrukt ! Schoon hij den
Bijbel reeds zoo menigmaal had onderzocht
(1) Men zie over zijn' Parmenidea, .r. J. LE nor,
Beknopte Geschiedenis der JVLJs'^e;eerte.

en een warnest der grootste ongerymdhedent
genoemd , herlas hij nu niet de meest
mogelijke naauwgezetheid den Brief van
PAULUS aan de Romeinen , en verbrijzelde
eindelijk de kluisters van zijn ongeloof,
waarin hij gedurende meer dan vijf en
twintig jaren was gekneld geweest.
Opgeroepen om als geneesheer het leger
in Staats Vlaanderen te volgen, leerde
bij proefondervindelijk , «,wat de magt
« wat de raadgeving , wat de teedere zorg
« van zijnen Heer vermogt , ter bestu« ring , ter bewaring en ten beste derge« nen , die op Hem vertrouwen in de
«grootste gevaren en belemmerendste om« standigheden. ' Op zijn aanzoek door de
Moravische Broeders in Engeland aangenomen als zendeling ter uitbreiding van
het Evangelie onder de Heidenen , werd
bij in eene der Schotsche kerken van
Londen als predikant geordend , en ver
een-trokden19Dcmb78t
oorlogsschip naar Zuid- ifrika. Dit schip
had 240 misdadigers aan boord, die naar
de bekende straf-kolonie Botany-Bay moesten worden overgevoerd. Toen men door
een' woedenden storm werd beloopen , en
het schip reeds in eenen zinkenden staat
was , vroeg men hem , hoe hij zich thans
in het aangezigt des doods, gestemd gevoelde ? « Het schip moge zinken , » antwoordde hij , r maar de rots , waarop ik
bouw , wankelt niet. » Behouden in de
Kaapstad aangekomen , begaf hij zich te
voet door het ijskoude sneeuwgebergte
onder de meest woeste volksstammen en
de van roof en moord levende Abatoanaas.
Toen hem het gevaar voor oogen werd gehouden, van door de handen der Wilden
vermoord te zullen worden , was zijn antwoord : a Mijn leven zal ik niet te dierbaar
« achten , indien ik het in de volbrenging
« van bet bevel van mijnen Heer verliezen
« moet. » Hij opende scholen van godsdienstig en wetenschappelijk onderwijs ,
en stichtte aan de Algoa -Baai het vermaarde Bethelsdorp , door hem bevolkt met
Heidenen tot het Christendom bekeerd.
Zijn arbeid werd in ruime mate gezegend,
toen hij onverhoeds uit dien hem zoo
dierbaren werkkring werd gerukt. Na het
houden eener plegtige godsdienstoefening ,
bezweek hij aan eene plotselinge ziekte
van slechts weinige uren , op den 7 December 1811. «Hij ontsliep als de eerste,
« en mogelijk ook wel de voornaamste der
« zendelingen. Hij ontsliep met den God« verrheerlijkenden juichtoon op de lippen :
« Licht , alles is licht ! En sedert dat
« ontslapen verheft het door hens gestichte
« Bethelsdorp zich op het graf van eengin
« man , die als een zeldzaam toonbeeld
-

KEMPIS--KEPPLE1i.
e der Goddelijke genade mag worden aan
n gemerkt. »
(Mr . D. C. VAN DER KEMP , JOHANNE
TIIEODORUS VAN DER KEMP , Medicina
doctor , als aan de hand der Voor
zienigheid , langs de donkerste wegen
opgevoed , voorbereid en bekwaam ge
maakt , om als zendeling op te treden
ter uitbreiding van het Evangelie oude
de Heidenen van Zuid-Afrika ; Prof
KROM , zegepraal der waarheid ove
het ongeloof).
KEMPIS , (THOMAS A), wereldberoem^
als schrijver der Navolging van Jezus Chris
tas , werd omstreeks het jaar 1380 in he
Keulsche stadje Ken?pen bij Crefeld gebo
ren. Hij studeerde te Deventer bij een(
geestelijke inrigting der Broederen van he,
genteene leven , en werd vervolgens regu.
lier kanunik van het St. Agnieten- klooster
op den Kemelenberg, bij Zwolle, waarvar
zijn broeder JOHANNES 3 KEMPIS prioor was,
Hij hield zich bier vooral bezig met hei
overschrijven en zamenstellen van uitmun.
tende godgeleerde werken. Hij besteedde
vijftien jaren aan het afschrijven van eenen
Bijbel in vier folio deden , welken hij in
1439 voltooide. Hij schreef Bene kronijk
van het klooster waarin hij zijn leven
sleet, welke onder den titel van THOMAE à
KEMPIS Cronicon monasterii St. Agnetis in
1622 te Antwerpen in 't licht verscheen.
Doch vooral zijn werkje De Irnitatione
Christi heeft zijnen naam tot de nakomelingschap overgebragt , en staat bij Pro.
testant zoowel als Roomschgezinde in hoog
aanzien. Het werd in de meeste heden
talen overgezet en laatstelijk nog-dagsche
in 't Nederduitsch door de heeren PERPON
SCHRANT . De schrijver verraadt-CISERen
daarin eene diepe kennis van het menschelijk hart en de wereld , zoo wel als
van den inwendigen geest des Christendoms.
(FABRICIUS , Bibl. Lat. Med. act. t. IV;
BARBIER , Dissertation sur les traductions fran,aises de l'imitation de J. e.
Paris 1812 ; VAN KAMPEN , Bekn. Gesch.
der Ned. Lett. en Wetens.).
KENNICOTT , (BENJAMIN) , een be-

roemd Engelsch godgeleerde , werd den
4 April 1718 te Totness in Devonshire
van behoeftige ouders geboren. Benoemd
tot onderwijzer eener armen-school in zijne
geboortestad , was hij in deze betrekking
werkzaam tot 1744 , toen eenige zijner
vrienden eene toereikende somme gelds
bijeen bragten , om hem in staat te stellen te Oxford te studeren. Hier schreef
hij een werk On the Tree in Paradise and
on the oblations of Cain and Abel , hetwelk zoo gunstig werd ontvangen , dat de
universiteit hem toestond vóór den gewo-
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nen tijd kosteloos te promoveren. Tot
hoogleeraar in de godgeleerdheid te Oxford
benoemd , stierf bij aldaar den 18 September 1783.
Het beroemdste van KENNICOTT'S wel kelp
is zijne uitgave van den Hebreeuwschen
Bijbel , welke door eene inschrijving van
nagenoeg 10,000 Pst. grootelijks werd bevorderd. Meer dan 600 Hebreeuwsche
handschriften werden nagezien en vergeleken , en de verschillende lezingen onder
den Hebreeuwschen tekst geplaatst. Dit
werk voert ten titel : Vet. Test. Hebr.
cum variis lectionibus. Nog na zijnen dood
verschenen van hem . in 't licht : Remarks
on select passages in the Old Testament,
to which are added eight sermons.
(MARsu's Divinity Lectures , part. II) .
KENT , (WILLIAM) , een Engelsch schilder , beeldhouwer , bouwkunstenaar en
grondlegger van den Engelschen stijl in
het aanleggen van tuinen en buitenplaatsen , werd in 1684 in het graafschap York
geboren. Eene nederige opvoeding genoten
hebbende , werd hij in de leer gedaan bij
een' rijtuigschilder ; doch gevoelende dat
zijne krachten verder reikten , zette hij
zich neder als portret- en historieschilder.
Ingenomen met zijn werk zonden eenige
heeren hem , ten hunnen koste , naar Italië, om zich aldaar in de kunst te vol
Hij vertrok derwaarts in 1710,-maken.
en bleef er verscheidene jaren , tot dat hij
het geluk had in 1716 met den graaf van
Burlington bekend te worden. Deze edel.
moedige beschermer nam hem niet alleen
met zich naar Engeland terug , maar
ruimde hem zelfs appartementen in zijn
eigen huis in , en gebruikte al zijnen invloed , om hem voort te helpen. KENT
echter behaalde meer lof als bouwkunstenaar dan als schilder , en een' nog blijvender roem door de invoering van eenen
nieuwen stijl om tuinen en buitenplaatsen
san te leggen. Het monument van SHAKS'EARE in de Westminster-abdij zal zijnen
raam als beeldhouwer aan de vergetelheid
)ntrukken.
(Penny Cyclopaedia ; Dictionary of Biography).
KEPPLER , (JOHANN) , een beroemd

vis- en sterrekundige , werd den 21 De;ember 1571 te Weil in het Wurtemergsche geboren. Als kind was hij zwak
n ziekelijk , en stond met moeite eenen
^evigen aanval der kinderziekte door. Zijne
uders , HEINRICH KÉPPLER en CATHARINA
ULDENMANN , waren van adellijke afkomst,
choon in bekrompene omstandigheden. De
ader was , ten tijde zijns huwelijks , oipi.
ier in dienst van den hertog van Wuremberg ; en volgde , na de geboorte zijns
11
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oudsten zoons JOHANN , het leger in de
Nederlanden. Naar Duitschland terug gekeerd , vernam hij , dat een zijner vrienden , voor wien hij onvoorzigtig borg gesproken had , bankbreukig was geworden,
waardoor hij genoodzaakt werd zijn huis
en bijkans alles wat hij bezat te verkoopen , en te Elmendingen herbergier te
worden. De jonge KEPPLER werd in 1577
te Elmendingen school gezonden , doch
toen zijn' vader het zoo even genoemde
ongeluk trof, werd hij te huis gehouden,
en had kleine diensten te verrigten. Op
den ouderdom van twaalf jaren echter
ging hij weder naar school. In 1586
kwam hij op de kloosterschool Mlaulbrun ,
en vervolgens op de hoogeschool te Tubingen. De hertog van Wurtemberg droeg
de kosten zijner opvoeding. Nu oefende
hij zich , volgens den toenmaligen voorgeschreven gang , eerst in de wijsbegeerte
en wiskunde , en later in de godgeleerd heid. Daarenboven verzuimde hij geenszins zijne lievelings- studie, de astronomie.
Van Tubingen werd hij als professor in de wis
naar Grdlz in Stiermarken beroepen,-kunde
waar hij zijne astronomische navorschingen
voortzette. Intusschen was de beroemde
sterrekundige TYCHO DE BI:AHÉ in Duitschland gekomen , wiens kennismaking op het
lot van KEPPLER eenen gewigtigen invloed
had . KEPPLER besloot namelijk zijn ambt
te laten varen , en te Praag niet TYCHO
de zoogenaamde Rudolphinische tafels te
vervaardigen. Op aanbeveling van dezen
laatsten , werd hij door keizer r. UDOLPH II
tot keizerlijk mathematicus aangesteld;
doch daar zijn ambt en zijne wetenschap
niet genoegzaam in zijne behoefte voorza gen , studeerde bij in de medicijnen , ten
einde van de practijk te kunnen leven.
De keizer had hem eene jaarwedde toegekend , maar de uitbetaling daarvan bleef
ongelukkig achterwege. Door keizer FER-

het begin van November 1630 , in het
negen en vijftigste jaar zijns ouderdoms,
ten grave sleepte. De gewigtigste zijner
ontdekkingen was : dat de kubiekgetallen
van de middelbare afstanden der planeten
van de zon zich verhouden , als de kwadraatgetallen der omlooptijden. De door
hem ontdekte wetten van den loop der
planeten gaven de naaste aanleiding tot
NEw TON's ontdekkingen. In 1808 rigtte
KARL THEODOR VON DALBERG

hem te Regens

-

burg een gedenkteeken op. Het bestaat in

eenen Dorischen tempel , in welken KEPPLER'S borstbeeld , door DOLL gebeiteld,
heerlijk prijkt . DELAMBRE heeft over REPPLER het volgende oordeel geveld : « Vurig,
«rusteloos ; brandende van ijver om zich
« door zijne ontdekkingen te onderschei« den , beproefde hij alles , en eenmaal
« eene flaauwe flikkering verkregen heb« bende, was geen arbeid hem te zwaar,
« om haar nader te onderzoeken of tot
«waarheid te brengen. » Al zijne pogingen werden niet met denzelfden uitslag
bekroond , en dit was ook onmogelijk:
maar zelfs zijne mislukte pogingen getuigen van die onwankelbare volharding ,
welke over alle zwarigheden zegeviert
die niet volstrekt - onoverkomelijk zijn.
(LAPLACE , Système du Monde; Life of
KEPPLER in de Library of useful
knowledge ; M. G. HANSCH , Epistolae
ad J. KEPPLERUM , Ççc. , waarin eene
levensbeschrijving van KEPPLER voorkomt).
KHEMNITZER, (IVAN IWANOWITCH),

een beroemd Russisch fabeldichter , werd
in 1747 te St. Petersburg geboren , waar
zijn vader , een Sakser van afkomst , geneesheer was van een der hospitalen. Zijn
weerzin in de genees- en ontleedkunde
deed hem besluiten in krijgsdienst te treden. Nadat hij twee veldtogten tegen de
Pruissen en Turken had bijgewoond , ging
hij over tot de genie , in welke betrekDINAND II als keizerlijk mathematicus bevestigd , ging hij naar Ulm , waar hij king hij spoedig de aandacht zijner meer de Rudolphinische tafels liet drukken. In deren trok. In 1784 werd hij benoemd
1627 keerde hij naar Praag terug , en tot consul- generaal te Smirna , doch naaubekwam van den keizer 6000 Gulden. welijks aldaar aangekomen , stierf hij den
Eindelijk werd hij , op aanbeveling van 20 Maart. Schoon zijne fabelen bij zijn
den hertog ALBERT VON WALLENSTEIN , toen - leven eenen tweeden druk bereikten
maals hertog van Mecklenburg , te Rostock trokken zij echter niet de algemeene opals hoogleeraar benoemd , doch ontving lettendheid voordat , in 1799 , eene vollegeenszins de hem toegezegde bezoldiging. dige uitgave zijner dichtwerken, met den
In 1630 stelde hij eene laatste poging in naam des dichters en eene schets van zijn
't werk , om zijne vorderingen op de kei- leven , in 't licht verscheen. Sedert dien
zerlijke schatkist te doen gelden. Hij tijd zijn zij onderscheidene malen herreisde te dien einde naar Regensburg , drukt , en meer en meer populair ge.
alwaar vermoeijenis en te leurstelling hem worden.
KHERASKOW , (MICHIEL MACVIEeene koorts berokkenden , die den onsterfelijken ontdekker van de wetten , volgens WITCH) , geboren den 25 October 1733,
welke de hemellichten zich bewegen , in was een Russisch dichter van veel ver-

KHOSRU.
xiaardheid in de voorgaande eeuw , schoon
zijn roem sedert is afgenomen. Zijn hel
twaalf zangen , getiteld de-denicht
Rossiada , hetwelk in 1785 voor het eerst
in 't licht verscheen , verheerlijkt Ruslands
bevrijding van het juk der Tartaren onder
de regering van IWAN WASILEWITCII. Dit
dichtwerk verheft zich wel niet tot de
hoogte van het heldendicht , doch onder scheidt zich door eenen onderhoudenden
verhaaltrant , en bezit treffende tooneelen
en levendige beschrijvingen. Wladitnir,,
zijn tweede dichtstuk van denzelfden aard,
is in achttien zangen , en verscheen - in
1786 in 't licht. Behalve het opgenoemde,
schreef hij nog menig ander werk in proza
en poëzy , hieronder begrepen eene navolging van den Cid van COR NEILLE en eenige

andere treurspelen en dramatische stukjes.
Hij overleed den 27 September 1807 , in
den ouderdom van vier en zeventig jaren.
(Penny C yelopaedia) .
sIOSRU I , door Grieksche schrijvers
cuosnoES geheeten , maar in het Oosten
meer bekend onder den naam van NusninWAN , (edele ziel) , volgde in 531 zijnen
vader KOBAD in het koningrijk Perzië op.
KOBAD was , toen hij stierf , in oorlog met
JUSTINIANUS , keizer van Konstantinopel ,
doch KHOSRU sloot , kort na zijne komst
tot den troon , vrede niet JUSTINIANUS , op
voorwaarde , dat deze hem 10,000 ponden
goud zou betalen. Kuosnu maakte van
dezen tusschentijd vlijtig gebruik , om de
inwendige zaken zijns rijks te regelen. De
ongeschikte officieren en overheidspersonen,
onder de regering zijns vaders aangesteld,
werden verwijderd , het regt werd allerwegen in het rijk onpartijdig uitgeoefend ,
en de dweepzieke volgelingen van MAZDAK,
die grooten aanhang had verkregen door
de aanlokkende leer van gemeenschap van
goederen en vrouwen , werden uit zijne
staten gebannen. Hij verdeelde het rijk in
vier gewesten , Assyrië , Kedië , Perzië en
Bactriana , over elk een' landvoogd aanstellende. Binnen weinige jaren strekte hij
zijne bezittingen uit tot de oevers van de
Booths Zee tot den Indus , en de vorsten
van Indië, China en Tibet zonden hem
afgezanten roet kostbare geschenken , ten
einde zijne vriendschap te verwervefi. KIIOSRU
stierf in 579 , na eene regering van acht
en veertig jaren , en werd door zijnen
zoon HORMISDAS IV opgevolgd. Zijne regering beslaat een belangrijk tijdvak in de
geschiedenis der wetenschappen en letteren. Door zijne aanmoediging werden de
beste Grieksche en Sanscritsche werken in
het Perzisch overgebragt. Een geneesheer
aan zijn hof , BARzt^YEH , zou de beroemde
fabelen , welke onder den naam van BIDPAI
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of PILPAY bekend zijn , in Pes'zië hebben
bekend gemaakt , van waar zij zich naar
het westelijk deel van Azië en naar Europa
eenen

weg hebben gebaand.

(D 'HERBELOT , Bibliotheque orientale; GillMALCOLM 'S
BoN's Decline and Fall
History of Persia EWALD , Zeitschri ft
;

;

fur die Kunde des Morgenlandes , I
deel) .
KUOSRU II , kleinzoon van Knosau I,
beklom in 590 den Perzischen troon. Iin
het eerste jaar zijner regering moest KIIOSRU
zijn rijk verlaten , om aan het verraad te
ontsnappen van BAIIRAM , die tegen zijnen
vorst opstond , en de teugels van het bewind bemagtigde. KliosRu zocht eene schuil
grondgebied van MAURITIUS,-platsobe
keizer van Konstantinopel , die den Perzischen monarch met een talrijk leger bij
Met dit leger versloeg hij BAHRAM -stond.,
en hernam zijne koninklijke waardigheid.
De vriendschap van MAURITIUS werd echter
gekocht niet de overgave van eenige der
belangrijkste steden van Mesopotamië , en
het betalen eener aanmerkelijke somma
gelds. Gedurende het leven van MAURITIUS

bleef de vrede tusschen de beide natiën
bewaard ; doch toen deze keizer in 602
door PIIOCAS was vermoord , snelde KIIOSRU
te wapen, om den moord van zijnen wel
te wreken , en bemagtigde bijkans-doenr
al de gewesten van het Grieksche keizerrijk. In 614 werd geheel Palestina ten
onder gebragt , in 616 Egypte veroverd
en Alexandrië door KHOSRU zelven ingeno-

men ; terwijl een ander Perzisch leger geheel Klein .dzië onderwierp , en tot den
Bosporus doordrong. Het Romeinsche rijk
was op den rand van zijnen ondergang. De
inneming van Alexandrië had de inwoners
van hunnen koornschuur beroofd ; de Noor
barbaren verwoestten de Europe.-delijk
sche wingewesten , en het magtige Perzische leger aan den Bosporus maakte
toebereidselen , om de keizerlijke stad te
belegeren HERACLIUS , die PHOCAS in 610
was opgevolgd , deed vruchteloos aanzoek
tot vrede. KaosRu stak echter den Bosporus niet over, en schreef eindelijk, in
612 , den keizer vernederendsvredesvoorwaarden voor. Doch HERACLIUS , die tot
dus verre weinig ter verdediging zijner
staten gedaan had , verwierp deze bepalingen , en herwon , in eene reeks van
schitterende veldtogten (622-627) , al de
verlorene gewesten , versloeg herhaalde malen den Perzischen monarch , en kwam
zegevierend aan den Tigris. Kriosau werd
.

in de lente van het jaar 628 door zijnen
zoon vermoord.
(D'IIERBELOT , Bibliothèque orientate ; MAL-

COLM'S History of Persia).
,t1*
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KIMCHI —KILIAAN.

KIMICIII , (DAVID ) , een geleerde rabbijii , werd in de twaalfde eeuw , in het
Zuiden van Frankrijk geboren , en bragt
den meesten tijd zijns levens door te
Narbonne. Zijn vader , JOSEPH KIMCHI , en
zijn broeder MOZES , waren insgelijks bij
hunne tijdgenooten met roem bekend. Zij
schreven beiden verscheidene werken over
de Hebreeuwsche spraakkunst , en verklaringen over de Heilige Boeken.
DAVID KIMCHI is altijd door de Joden
als een hunner doorluchtigste rabbi's aangezien. Ook bezat bij onder zijne tijdgenooten zulk eenen grooten , invloed , dat
hij , in 1232 , tot scheidsman werd ingeroepen over eenen twist welke sedert
eenige jaren tusschen de Spaansche en
Fransche rabbi's over de gevoelens der
Naimoniden bestaan had. Hij stierf omstreeks .het jaar 1240.
De belangrijkste zijner werken zijn :
eene Hebreeuwsche spraakkunst , getiteld
^j1SZD (1Vliehlol) , d. i. Volmaking , Venetië , 1545 ; Leyden, 163.1 ; en dikwijls
herdrukt. Een woordenboek van Hebreeuwsche wortelwoorden , Napels , 1490 ; Venetië 1529 , 1552 , etc. KIMcuI schreef
insgelijks commentariën op bijna alle boeken des Ouden Testaments : die op den
profeet JESAïA werden voor de belangrijkste
gehouden. Vele dezer commentariën zijn
afzonderlijk gedrukt ; het geheel derzelve
werd in 1713 bij BREITHAIJPT te Gotha in
drie deelen 4to uitgegeven.
(Penny Cyclopaedia ; Dictionary of Biography).
KINGSBERGEN, (JAN HENDRIK VAN),

een uitstekend Nederlandsch zeeheld , werd
den 1 Mei 1735 te Doesburg geboren.
Op zijn veertiende jaar trad hij als adelborst in de zeedienst , en doorliep alle
graden tot dien van luitenant-admiraal toe.
Na bekomen verlof in 1767 in Russische
dienst overgegaan , versloeg hij , op de
Zwarte Zee , met vijf schepen van veertig
stukken , dertien Turksche tweedeks-schepen , en deed zelfs het vijandelijke admiraalsschip zinken. In 177.6 naar het vaderland terug Wkeerd , nam hij den 5 Augustus
1781 deel aan den roemruchtigen zeeslag
op de Doggersbank, en bragt , door zijne
ondervinding en ongewone onverschrokkenbeid veel bij tot de overwinning. In 1793
zich aan het hoofd bevindende van de
verdediging te water tegen den Franschen
generaal DUMOERIEZ , belette hij dezen ervaren krijgsman over den YIoerdijk in
holland door te dringen. In 1795 verliet
hij het vaderland , en keerde eerst in 1806
terug. Koning LODEWIJK benoemde hem
tot onderscheidene waardigheden , in welke

hij den lande goede diensten bewees ; en
tot .zijne eer moeten wij hier vermelden,
dat hij voor dit alles geene traktementen
of belooningen in geld aannam. Daarentegen besteedde hij zijne aanzienlijke middelen tot het - aanmoedigen en bevorderen
van kunsten en wetenschappen en vooral
van het onderwijs. Hij overleed den 27 Mei
18 19 , in den ouderdom van vier en tachtig jaren , óp eene buitenplaats Welgelegen , bij het dorp Appeldoorn. In de Nieuwe
kerk te Amsterdam vindt men , te zijner
eere, - eene fraaije marmeren graftombe
opgerigt.
(Galerie historique des Contemporains ;
NIEUWENHUIS , Woordenboek van Kunsten en Wetenschappen ; M. C. VAN
HALL , Leven van den luitenant-admiraal VAN KINGSBERGEN ; Konst - en Letterb. 1841 , No. 29).
,

-

KILIAAN, (CORNELIS) , een beroemd

taalkenner , werd tegen het midden der
zestiende eeuw te Duffel , bij Mechelen,
in de provincie Antwerpen , geboren , en
stierf in 4607 , in den ouderdom van omtrent zeventig jaren. Hij was , gedurende
eene halve eeuw , corrector op de drukkerij van PLANTIJN , die zijnen roem grootendeels aan KILIAAN'S stipte naauwkeurigheid had te danken. Men heeft van hem
een beroemd Woordenboek der Nederduitsche taal , hetwelk in 1599 te Antwerpen
voor de derde maal werd herdrukt , en
aan hetwelk door groote taalgeleerden
hooge lof wordt toegekend . HUYDECOPER
noemt KILIAAN « de eenige fakkel daar wij
« tegenwoordig onze kaarsen bij moeten
« ontsteken , » en TEN KATE noemt dit
Woordenboek « allerkeurlijkst. » In dit
werk wordt alles door het Latijn ver
waarschijnlijke oorsprong-klard,en
van vele woorden opgegeven. « Men ziet
« daaruit , » zegt VAN KAMPEN , « dat vele
« woorden , die thans voor grove Germa« vismen zouden gelden , t. w. bijspel
« (voorbeeld) , forst (woud) , Geschaf (vol« Bens VAN HASSELT ook geschaft, zaak ,
« bezigheid ,) enz. , toen zuiver Neder
waren. » Nog heeft men van-«landsch
dezen werkzamen geleerde Lolitudo , sive

vitae fceminarum anachoretarum , carmine
elegiaco explanatae , in fol. Het is eene
verzameling van prenten met vierregelige
verzen er onder. Ook schreef KILIAAN een
groot aantal Latijnsche puntdichten ; een
der gelukkigste is eene verdediging der
correctors van drukproeven tegen de schrijvers. De beste uitgave van KILIAAN 's Nederduitsch Woordenboek is die van den
geleerden VAN HASSELT , Utrecht 1777 , 2
deelen , 4to , verrijkt met belangrijke aan-

KIRCHER—KLEIST.
teekeningen en bijvoegsels van den uit
-gevr.
(Biographie du royaume des Pays -Bas;
VAN KAMPEN , Gesch. der Ned. lest. en
wetens.)
HIRCHER , (ATHANASIUS) , een goed
wiskunstenaar en grondig geleerde , werd
in 1601 te Geysen , bij Fulda , geboren,
trad vroegtijdig in de orde der Jezuïten ,
maakte groote vorderingen in onderscheidene vakken van geleerdheid , vooral in
de studie van het Hebreeuwsch en andere
Oostersche talen , en werd hoogleeraar in
de wiskunde en wijsbegeerte te Wurzburg. Toen de Zweedsche wapenen aldaar
den rust verstoorden , ging lij naar Frankrijk , geraakte te Avignon in kennis met
den geleerden PEIRESC , en legde zich daar
op de oudheidkunde toe. Vervolgens bezocht hij Rome , Napels , Sicilië en Malta.
Naar Rome teruggekeerd , werd hij aldaar
tot hoogleeraar in de wiskunde benoemd,
welk ambt hij zes jaren later nederleide,
om zich geheel aan zijne lievelingsstudiën
te wijden. Hij stierf aldaar , in 1680 , in
den ouderdom van negen en zeventig jaren. Hij schreef over alles. Van zijne
menigvuldige werken zijn die over de
oudheid het belangrijkst. Onder zijne uit.
vindingen telt men den Kircherschen brandspiegel , bestaande uit vijf effene spiegels
van gelijke grootte , welke gezamenlijk de
stralen ruim 100 voet op één punt werpen , en eene sterke werking doen. KrRcnEn deed daarmede de eerste proef op
het eiland Malta , waarom deze spiegel
ook de Maltesiscbe spiegel wordt genoemd.
Ook vond hij eene kunstfontein uit (de
Kirchersche fontein) , waarvan een vogel
zoo veel water inslurpt als eene slang in
een bekken uitspuwt.
(SEPT , Romani Collegii Soc. Jesu Muswum ATHANASII KIRCIIERI , novis et ra ris inventis locupletatum , fol. , Amsterdam , 1678 , met eene volledige
lijst van al zijne werken ; EBERT'S
Allgem. Bibl. Lexicon, Bd. I).
KLAPROTH , (MARTIN HEINRICH),

een der eerste Duitsche scheikundigen,
aan wien de natuur-wetenschappen veel
hebben te danken , werd den 1 December
1743 te Wernegerode in Saksen geboren.
Hij was voornemens om in de godgeleerdheid te studeren ; doch de strenge behandeling , welke hem op de school te beurt
viel , maakte hem van de studie afkeerig,
zoodat hij, apotheker i(lende worden ,
zeven jaren doorbragt aan het laboratorium te Quedlinburg. Vervolgens bezocht
hij Ilanover en Berlin , waar bij den be.roemden scheikundige VALENTIN ROSE tot
medehelper aan liet laboratorium aldaar
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verstrekte. In 17 71 volgde hij zijnen
leermeester Ross op, en verrijkte de scheikunde met vele ontdekkingen en belangrijke proeven. Onder zijne ontdekkingen
noemen wij de Circon-aarde , het Tellurium , Titanium , Uranium en eene ontleding der Meteoorsteenen. Zijne Beitráge
zur chemischen Kenntniss der mineralisehen
Körper en het Chemisches Wórterbuch ,
gemeenschappelijk met rit. WOLrr bearbeid,
hebben tot de uitbreiding der scheikundige
wetenschap veel toegebragt. In 1811 ontving hij van den koning van Pruissen de
ridderorde van den Rooden Adelaar , derde
klasse. KLAPROTSI stierf den 1 Januarij
1817 te Berlijn , in den ouderdom van
vier en zeventig jaren°.
Penny Cyelopaedia ; Conversations-Lexicon) .
KLEIST , (EWALD CHRISTIAN TON),

een bekend Duitsch dichter , werd den
3 Maart 1715 te Zeblin in Pommeren geboren. Nadat hij te Koningsbergen zijne
studiën in de regtsgeleerdheid. had vol
geen burgerlijk ambt kunnende-bragt,en
bekomen ", koos hij , op aanraden zijner
bloedverwanten , den krijgsrnansstand , en
werd in 1736 Deensch officier. Weldra
echter ging hij in Pruissische dienst over ,
en oefende zich in alles wat tot het gebied,der krijgswetenschap behoort. In 1757
werd KLETST overste-wachtmeester , en
kwam te Leipzig in garnizoen , waar hij
vriendschap sloot met GELLERT en WEISZE.
In 1759 vocht hij onder prins EENDRIK in
den slag van Kunersdorf, en bekwam
twaalf zware kwetsuren ; aan de beide
eerste vingers der regterhand gewond ,
voerde hij den degen in de linkerhand.
Reeds had hij met zijn bataljon drie batterijën veroverd , en voerde hetzelve tegen
de vierde aan , toen een kogel hem in
den linkerarm trof ; nu nam hij den
degen weder in de gewonde regterhand,
drong verder door , en was slechts dertig
schreden van de laatste batterij verwijderd , toen hem het regterbeen werd ver
droeg hem achter het front ,-brijzeld.Mn
doch een velddoctor , die hem wilde ver
werd in het hoofd getroffen.-binde,
Hierop kwamen de Kosakken ; deze beroofden hem van al zijne kleederen , en
wierpen hem in eene moeras. Des nachts
vonden hem Benige Russische huzaren ,
haalden hem op bet drooge , en w ierpen
eenen mantel over hem heen. Een hun tier wilde hem Benen halven gulden geven
KLEIST dit weigerende aan te nemen
wierp (le huzaar het geld met edel mis
den mantel , waarmede hij hein-noegp
bedekte, en reed weg. De Kosakken des
morgens terug komende , beroofden hem
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KLOPSTOCK --KNOX.

op nieuw. Tegen den middag liet een aarde bestelde , en op haar graf de vol
Russisch officier , die er voorbij kwam,
eenvoudige schoone woorden schreef:-gend
en KLEIST ontdekte , hem naar Frankfort
Saat gesàet von Gott,
aan de Oder voeren. Elf dagen na den
Am Tage der Garben zu reifen.
slag scheidden zich de verbrijzelde beenKLOPSTOCK voltooide eindelijk zijne 1llesderen , en verscheurden eene slagader
siade in hamburg. In den winter ' vond
waarop hij den 24 Augustus aan bloedver- hij zijn hoogste genoegen
in het schaatsen
lies stierf. KLEIST was een man van veel rijden ,
waarbij hij eens in het grootste
kennis en een verdienstelijk dichter.-zijdge
gevaar zijns levens geraakte. Hierop doelt
Zelden maakte een Duitsch gedicht van eene plaats aan het slot der
lllessiade :
een nog bijkans onbekend poëet zulk een'
I
Da
gabst
mir
Muth
in
der
NAhe
des
Todes.
grooten opgang als zijn Fruhling (Lente) ,
welke eerst , in 1749 , alleen voor de
Het einde van KLOPSTOCK was als zijn
vrienden van den vervaardiger werd ge- leven. Hij stierf den 14 Maart 1803,
drukt. Eene volledige verzameling zijner zacht en kalm , in het volle vertrouwen
werken verscheen in 1803 te Berlijn in eener betere standverwisseling.
twee deden , groot octavo , onder den
Schoon KLOPSTOCK als classiek dichter
titel van EWALD CHRISTIAN VON KLEIST'S nog wordt gelezen en bewonderd , is echsumnztliche Werke , von WILH. KORTE. Zijn ter de geestdrift voor zijne werken veel
vriend uz heeft een hem waardig graflied verflaauwd. Hij is verheven in zijne Mes.
gezongen , en NICOLAI zijne nagedachte- siade en zijne geestelijke Oden , doch
nis niet eene uitmuntende biographic ver veelal onzamenhangend. ÖTHE , in zijne
welke als het eerste voorbeeld eener-erd, gesprekken met ECKERMANN , zeide dat de
goede Duitsche levensbeschrijving wordt Duitsche letterkunde veel aan KLOPSTOCK
beschouwd.
was verpligt , die zijnen tijd vooruit was ,
HLOPSTOCK,(FRIEDRICH GOTTLIEB),
doch dat de tijd hem sedert is vooruit
de dichter der Messiade , werdn het jaar gesneld , en een hedendaagsch dichter
1724 te Quedlinburg van deftige ouders verkeerd zou doen KLOPSTOCK tot model
geboren. Hij bezocht het gymnasium zijner te kiezen. Niettegenstaande den grootschen
geboortestad , en vervolgens de hoogescho- stijl der Messiade is dit dichtstuk zeer
)en van Jena en Leipzig. Terwijl hij in vermoeijend te lezen , hetgeen zelfs het
de godgeleerdheid studeerde , kwam hij geval is met de proza - vertaling van dit
op het denkbeeld den Messias te bezingen. werk door onzen landgenoot LUBLINK de
De drie eerste zangen zijner Messiade ver
Jonge. Voor de biographic van KLOPSTOCK
Bremer Bijdragen , welke-schenid kan men nalezen :
destijds door CRAAIER , SCHLEGEL , RABENER ,
(KLOPSTOCK and seine Freunde ; BriefZACHARIA en andere geleerden werden uit
wechsel der Familie KLOPSTOCK under
dichtstuk baarde groot op--gevn.l)it
sigh and mit GLEIM , SCHMIDT , FANNY).
zien, en de zanger werd door eenigen
KNOR, (JOHN) , de groote kampvechals een profeet vereerd , door anderen ter der Se'hotsche reformatie , werd in
beschouwd als heiligschender. Ja een een
1505 te Gifford bij Haddington in Schot
dorpspredikant kwam opzettelijk-voudig
geboren , en studeerde aan de hooge--land
hem in allen ernst bidden , dat hij om school te St. Andrew. Tot priester geGodswil en de zaak der godsdienst den ordend , kwam hij door liet lezen der
kerkvaders HIERONYMUS en AUGUSTINUS tot
ABADONNA (een' afgevallen engel) toch niet
zou zalig laten worden. Zijn gedicht meerdere bijbelkennis , en hierdoor tot
maakte in Zwitserland den grootsten in- Protestantsche inzigten. Eerst na den dood
druk , en in 1750 bezocht hij , op uitnoo- van JACOBUS V , in 1542 , kreeg het
diging van BODMER , dit land. Ook in De- nieuwe licht eenige ruimte , daar de renemarken de drie eerste zangen der Mes- gent , graaf ARRAN , het lezen van den
siade, hoofdzakelijk door BERNSTORF, bekend bijbel toestond. Omtrent dezen tijd pregeworden zijnde , werd KLOPSTOCK , op (likte KNOX in het Zuiden des rijks , doch
eene jaarwedde van 400 Daalders , naar zag zich genoodzaakt in het kasteel van
Koppenhagen genodigd , ten einde zich St. 4ndrew eene schuilplaats te zoeken.
geheelenal aan de voltooijing van zijn Iutusschen landden de Franschen in Schot dichtstuk toe te wijden. In 1754 huwde land , om de Katholijke godsdienst te bebij te Hamburg het geestige meisje META schermen ; zij bemagtigden in 1548 het
(eigenlijk MARG.URETIA) MMOLLER ; doch mogt kasteel en voerden KNOX naar Rouen , waar
het geluk der echtelijke liefde niet lang hij als galeislaaf werd behandeld. Na
genieten : de dood ontrukte haar in1758 negen maanden harde gevangenschap, werd
aan den teederhartigen dichter , die haar bij in vrijheid gesteld. Gedurende een'
In het dorp Ottcnson , bij Hamhuïg , ter 1 korten tijd was hij parellaan van der
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Engelschen koning EDUARD VI , waarna hij
Geneve en Frankfort aan den Main bezocht , en in 1555 naar het land zijner
geboorte terugkeerde. Nu ging hij het
land door , overal de nieuwe leer met
geestdrift verkondigende. Echter scheen
het hem alsof het volk voor de reformatie
nog niet geheel rijp was , weshalve hij
zich in den zomer van 1556 naar Geneve
begaf, waar hij als predikant bij de Engelsche gemeente was beroepen , en tot
1559 vertoefde. Gedurende zijn verblijf
aldaar , verscheen van hein een hoogst
bitter en heftig geschrift in 't licht : Eerst
Trompetgeschal tegen cle monsterachtige
vrouwenregering , (First Blast of the Trumpet against the monstrous Regiment of Wo
waarmede bij zich den haat van-man),
hooggeplaatste personen , vooral van koningin MABIA en ELIZABETn berokkende.
Op herhaalden aandrang keerde KNOX naar
Schotland terug , en werd door de Protestanten , die veel hadden te lijden , met
geestdrift ontvangen ; doch tegen zijne
bedoeling brak , na eene vurige leerrede
tegen de beeldendienst te Perth gehouden ,
de beeldenstorm los. Altaren en beelden
werden omvergehaald en verbrijzeld, kloosters geslecht en derzelver schatten onder
de armen verdeeld ; dit geschiedde te
Perth , en weldra ook in andere steden.
Schoon de beeldstormers tot het geringste
gepeupel behoorden , en KNOR dit verfoeijelijk bedrijf luide afkeurde , bragt echter
de Katholijke partij deze schanddaad op
zijne rekening. Men greep nu van beide
zijden naar de wapenen ; hevig woedde
de godsdienst- en burgeroorlog tot in
1560 , toen het Protestantismus in Schotland zegevierde , en door het Parlement
werd ingewilligd. Zoodra in 1561 de
jeugdige koningin MARIA STUART , uit Frankrijk naar Schotland overkwam , zocht zij
KNOX voor hare plannen te winnen ; doch
hare pogingen leden schipbreuk op de vastberadenheid van dezen streng zedelijken
man. Toen MARIA aan haar hof openlijk
de Katholijke godsdienst invoerde , en
KNOR den adel opriep om het gevaar dat
de Kerk dreigde af te weren , werd hij
door de koningin van hoog verraad beschuldigd en voor eene regtbank der Lords
gebragt. Tot haar innig verdriet spraken
(le regters den stoutmoedigen hervormer
vrij. « Op dien avond , » zoo schrijft KNOX
zelf, « werd er ten hove noch gefiedeld
a noch gedanst. » hij stierf den 24,E November 1512 , en werd in de Oude Kerk ,
toen St. Giles geheeten , begraven. Op
het oogenblik dat het lijk in den schoot
der aarde daalde , riep de regent , graaf
31ORTON , op plegtigen toon uit : « Hier

« ligt de man , die nooit voor een mensch
« gevreesd heeft ! »
De Hervormde Kerk zegepraalde , en
KNOX was een harer uitstekendste en gelukkigste grondvesters. Van zijne werken
is eene Geschiedenis der hervorming in
Schotland het voornaamste : de vierde
uitgave daarvan bevat al zijne overige
schriften.
(M'CRIE's Life of KNOR ; ROBERTSON'S History of Scotland COOKE'S History of
the Reformation of Scotland) .
KORNER , (THEODOR) , de Duitsche
TYRTEUS in den vrijheidskrijg tegen NAPOLEON , werd in 1791 te Dresden van ach
ouders geboren. In 1810-tenswardig
vertrok hij naar de hoogeschool van Lcipzig , en vervolgens naar Berlijn en Weenen. De gebeurtenissen van het jaar 181 3
op KÖRNER den diepsten indruk makende ,
trad hij als vrijwilliger in Pruissische
dienst , en onderscheidde zich niet minder
door dapperheid dan door zijne onnavolgbare krijgsliederen. Den 26 Augustus 1813
verloor hij , in een gevecht tegen de
Franschen onder DAVOUST , op een eld
aan den straatweg van Schwerin naar
Gadebusch , een half uur ten Westen van
Rosenberg , zijn jeugdig krachtvol leven.
Een geweerkogel doorboorde hem het onderlijf ; de lever en de ruggegraat waren
bezeerd ; de daardoor ontstane zenuwschok
benam hem terstond de spraak en waar
ook de smert. Na eenige minu--schijnlk
ten ademde hij niet meer. Een uur vóór
den aanvang van het gevecht had KÖRNER
nog het vermaarde Schwertlied voltooid ,
en zijnen krijgskameraden voorgelezen.
Zijn lijk werd onder eenen ouden eik bij
het dorp Wöbbelein ter aarde besteld. Zijn
naam versiert den bast dezes booms. De
regerende hertog van Mecklenburg schonk
KÖRNER'S vader eene ruimte van vijf en
veertig vierkante roeden rondom de grafplaats , in welker midden ziele een (naar
's vaders ontwerp) in ijzer gegoten gedenkteeken verheft. Onder den titel van
Leier and Schwert bezorgde de oude KóI»NEr, eene uitgave van twee en dertig uit
krijgsliederen van den heldhaften-gekozn
dichter, alsmede diens Poetischen Nachlasz ,
in twee deelen. In het eerste deel der
Zeitgenossen vindt men Gene uitvoerige
karakterbescbrijving van KÖRNER , wiens
gedichten door STRECKFUSZ in één deel zijn
bijeenverzameld , en in 1834 te Berlijn in
't licht verschenen.
(Deutsche. Miniatur-Bibliothek ; ('onversations-Lexicon) .
;
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zijner eeuw , werd in 1756 te Siechnowice
geboren , en stamde af uit een oud -adellijk doch weinig gegoed geslacht in Litthau•
wen. Hij werd gedeeltelijk opgevoed aan
de kadettenschool te Warschau , waar hij
in de wiskunde en het teekenen uitmuntte.
Hij voltooide zijne studiën in Frankrijk.
Toen de Amerikaansche volkplantingen
het Engelsche juk afschudden , trad KOSCIUSZKO in hare dienst , en trok weldra de
opmerkzaamheid van WASHINGTON ; hij werd
diens vriend en adjudant , en beloond
met de Cincinnatus-orde. In 1786 naar
zijn vaderland als brigade-generaal terug
gekeerd , werd hij in 1791 door den Poolschen rijksdag, onder prins PONIATOwSKI , .
tot generaal-majoor verheven. In den veldtogt van 1792 hield bij bij Dubjenká , met
4000 man , 16,000 Russen vijf dagen lang
tegen , en trok toen zonder aanmerkelijk
verlies terug. Zoodra echter het lot van
Polen beslist was , nam KOSCIUSZKO zijn afscheid , en begaf zich naar Leipzig. Omtrent dezen tijd schonk de wetgevende
vergadering in Frankrijk hem den titel
van Fransch burger. Intusschen onderhield
hij briefwisseling met de vrijheidsvrienden
in zijn vaderland, en toen , in 1794 , de
Polen op nieuw besloten hunne kluisters
te verbreken , stelden zij KO5CIU5ZKO aan
hun hoofd. Hij opende zijne loopbaan met
een schitterend wapenfeit. Zonder geschut
trok hij met 4000 man , gedeeltelijk met
pieken en zeissen gewapend , 6000 Russen
te gemoet , en versloeg hen bij Raclawice.
Daarop ging hij naar 11 arschau , trachtte
de volkswoede tegen de gevangene Russen
te stillen , en regelde de regering. Maan
lang wederstond hij met 20,000 man-den
reguliere troepen en 40,000 slecht gewapende boeren de vereenigde legers van
Rusland en Pruissen van 150,000 man,;
hij sloeg de bestorming op Warschau
gelukkig af, wees de schitterende aan biedingen van FREDERIK w1LHELM II met
verachting van de hand , doch bezweek
eindelijk voor de driemaal sterkere overnmagt der Russen bij Maciejov ice, den 10
October 1794. Met wonden overdekt,
stortte KOSCIUSZKO van het paard , uitroe
uit met Polen ! » (Finis-pend:«Htis
Poloniae). In handen der Russen geval
liet CATUAIUNA hem in eene staats -len,
opsluiten. PAUL I gaf hem-gevanis
echter zijne vrijheid terug , en bood hem ,
uit achting, tevens zijnen degen aan , dien
hij weigerde , zeggende : «Ik behoef geen
e zwaard ; ik heb geen vaderland meer ! »
En tot aan zijnen dood droeg KOSCIUSZKO
nimmer weder den degen.
Het overige gedeelte zijns levens bragt
hij door in Anierikc! , Frankrijk en Ztt it,

,

serland , maar voornamelijk in Frankrijk,
waar bij in landelijke rust leefde. Toen
in 1814 eene bende Poolsche soldaten
overal schandelijk huis hield , vooral in
het dorpje Cugny , nabij Benville , waar hij
zich destijds ophield , trad hij deze rustverstoorders kloekmoedig tegen , en sprak
hen met verontwaardiging in het Poolsch
in dezer voege aan : « Polen ! heb ik u
a zulk een voorbeeld gegeven , of u ge« leerd dorpen te verwoesten , vreedzame
«burgers te mishandelen , vrouwen en
«kinderen om te brengen. Zulk een ge« drag moge aan slaven voegen ; maar hoe
« kunnen menschen , die eens vrij waren ,
« dit doen ? » Zij vroegen hem wie hij
was , en zoodra zij vernamen , dat KOSCIuszKO voor hen stond , vielen zij den eer
grijsaard te voet , en smeek -biedwargn
vergiffenis. In 1816 vestigde hij-tenhm
zich te Solothurn , in Zwitserland , en
stierf den 15 October 1817 aan de gevolgen van eenen val van het paard in eenen
afgrond , niet verre van Vevay. Op kosten
van keizer ALEXANDER werd zijn lijk in 1818
door vorst JABLONOWSKI van Solothurn afgehaald , en in den Dom te Cracau bijgezet ,
waar een gedenkteeken voor hem is opgerigt.
(FALKENSTEIN , Kosziusko's Leben; OGINSKI,
Mémoires sur la Pologne et les Polo nais , Paris 1827).
KOSTER , (LATTRENS JANSZ.) , de oorspronkelijke uitvinder der boekdrukkunst,
werd in de laatste helft der veertiende
eeuw te [laarlem geboren. Als kindervriend, op eene zijner wandelingen in
den Haaqlemmerhout , voor de kinderen
zijner dochter eenige letters uit boeken
gesneden hebbende , wikkelde bij-schor
die in een papier , en vond ze , te huis
komende , daarop uitgedrukt. Dit was
de eerste aanleiding tot de vinding der
boekdrukkunst. KOSTER begon nu weldr s volle woorden , geheele regels , ja
zelfs volkomene zinsneden op houten plankjes te snijden , die hij met schrijfinkt
zwart maakte , en op papier afdrukte.
Zijn schoonzoon , PIETER THOMAS , hielp
hem een' taaijer inkt maken ; ook werden
de vaste houten letters spoedig door beweegbare en tinnen letters vervangen. De
eerste boekdrukken van KOSTER , door middel van geheele platen vervaardigd , worden nog heden op liet stadhuis te Haarlem
cn ter drukkerij van JOHANNES ENSCHEDE EN
ZONEN aldaar bewaard. Zij bestaan uit
bleeke Gothische letters ; en daar KOSTER
aanvankelijk slechts op de eene zijde van
het papier konde drukken , plakte hij de
bladen met den witten kant tegen elkander. Later vond hij het middel om het
papier aan beide zijden te bedrukken,
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uitvinding der boekdrukkunst ; Alge
Het huis door KOSTER op do Groote
voor 1823,-menKostLrbde
Markt te Ilaarlem , tegenover het stad
No. 45 en 46 DE VRIES, SCHINKEL en
bewoond , prijkt met zijne beeldtenis-huis
NOORDZIEK , Haarlems regt op de eer
en een Latijnsch opschrift , dus leidende:
van de uitvinding der boekdrukkunst
« Ter eeuwige gedachtenis. De drukkunst ,
gehandhaafd , of Beknopt overzigt van
de bewaarster der kunsten , is hier- het
den stand der zaak. Amsterdam,
« eerst uitgevonden omtrent het jaar 1440. »
M. H. RINGER , 1848.
Op de Markt zelve vindt men voor KOSTER
KOTZEBUE , (AUGUST FRIEDRICH
een steenen standbeeld opgerigt , met gepaste Latijnsche bijschriften , waarvan er FERDINAND VON) , een vruchtbaar Duitsch
een dus luidt : « Aan LAURENS KOSTER, blijspeldichter , werd den 3 Mei 1761 te
« Haarlemmer,. man van burger meesterlijke Weimar geboren , en studeerde te Jena
«waardigheid , den eigenlijken uitvinder en Duisburg in de regten. Reeds vroeg
verried hij Bene sterke neiging voor-tijdg
« der boekdrukkunst , heeft het genees« kundig genootschap dit gedenkteeken doen de tooneelkunst. Op zijn twintigste jaar
werd bij door den Pruissischen afgezant
« oprigten , in het jaar 1723. »
Den 10 en 11 Julij 18 23 werd het vierde naar Petersburg genoodigd , en door kei
CATHARINA begunstigd , die hem tot-zerin
ceuwgetijde van de uitvinding der boek
te Haar--druknstmegoplihd den adelstand verhief , en eindelijk tot
lem gevierd en in den Hout aan den voorzitter benoemde van het burgerlijk beAchthoek een gedenksteen ter huldebetoo- stuur te Reval , eene waardigheid , welke hij
ning aan de uitvinding van de nuttigste tien jaren lang bekleedde. Sedert 1 795 tot
aller kunsten plegtstatig ingewijd. Op de 1800 , hield hij zich in Duitschland op,
voorzijde leest men het volgend Neder- en keerde toen naar Rusland terug. Doch
duitsch opschrift : « Ter eere van LAURENS zoodra hij aan de grenzen was aangekomen , werd hij gevat , en naar Siberië
« JANSZ. KOSTER , uitvinder der boekdrukkunst , door burgemeesteren en raden gezonden. Een gunstig toeval redde hem.
Een jonge Rus , KRASNOPULSKI , had KoTa der stad Ihaarlem , op het IV eeuwge.
ZEBUE'S drama Der Leibkutscher Peter's
u tijde MDCCCXXIII.
De Duitschers de eer van de uitvinding des Grosven , eene zijdelingsche lofrede op
dezer onschatbare kunst aan hunnen land- PAUL I , in het Russisch overgebragt. Deze
genoot GUTENBERG toekennende , hebben vertaling kwam PAUL in handen , en geviel
hem een fraai metalen standbeeld te Mentz hem zoo wel , dat hij niet alleen den oor
schrijver uit zijne balling--spronkelij
opgerigt, doch door latere navorschingen
is liet onbetwistbaar bewezen , dat GUTEN- schap liet terug keeren , maar hem tevens
in gunst aannam. KOTZEBUE beschreef
BLRG , FAUST en SCHOEFFER slechts als vol umakers der kunst zijn te beschouwen, zijne ballingschap in eenen bevalligen rozoodat KOSTERS eer niet langer is aan te man , getiteld : Das merkwürdigste Jahr
randen. En het is uit dien hoofde , dat meines Lebens. In 1801 verliet hij anderer pogingen worden aangewend , om liet maal Rusland , deed onderscheidene reizen,
steenen standbeeld van KOSTER door een schreef een groot aantal tooneelstukken
bronzen te vervangen , waartoe alle Ne- en nam deel aan de staatkunde. Keizer
derlanders worden opgeroepen , om het ALEXANDEP, gebruikte hem in onderscheidene
hunne bij te dragen. « Gelukkig Neder- aangelegenheden , en benoemde hein , in
land ! » zegt VAN DER PALM , « aloude 1817, tot zijnen letterkundigen corres« zetel van godsdienst en burgerdeugd, pondent. Men beschuldigde KOTZEBUE , dat
« van vrijheid en volksgeluk ! Gij alleen hij in deze betrekking voor de vrijheid van
« waart waardig de geboorte- grond der zijn vaderland gevaarlijk was , en om deze
« edele boekdrukkunst , waardig het vader- onderstelde misdaad , werd hij den 23
land van LAURENS JANSZOON KOSTER te Maart 1819 door een' dweepend jongeling,
« wezen ! » In den feestzang van II. TOL - KARL LUDWIG SAND , te Manheim niet eenen
dolk om het leven gebragt. Het aantal
LENS CZ. , ter gelegenheid van het vierde
eeuwgetijde vervaardigd en door hem zel- zijner tooneelstukken beloopt bijkans hon
ven voorgedragen , roept onze volksdich- derd ; vele dezer blijspelen getuigen van
zijn vernuft en onuitputtelijke vinding ,
ter in geestdrift uit:
maar ook van slechten smaak en onkieschOp , Neêrland , op ! omkrans het hoofd;
De kroon was u te lang ontroofd ,
heid. Eene volledige uitgave zijner dramaTo lang de pronk van vreemde haren;
tische werken beslaat acht en twintig
Do rooverklaauw is ingekort 1
boekdeelen. Zijn leven is door CRAMER en
Zijn meegevoerde lauwer dort ,
En 1VIentz verncêr i de kruin voor 't Spare;;
DÖRING beschreven.
(VINCENT LOOSJES , Gedenkschriften weKOTZEBITE , (OTTO VON) , een Rus gens het c'irrdc eeuv'gctijdc tan do sisch sclleepskapitcin , de tweede zoon ales
;
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voiigen , werd den 19 December 1787 te
Reval geboren Nadat bij in het kadettencorps te Petersburg eene doelmatige op.
voeding had genoten, deed hij , op den
ouderdom van zeventien jaren , met KRUSENSTERN Bene reis rondom de wereld, van
welke hij in 1806 terug keerde. Negen
jaren later werd hem het bevel over het
schip Rurik toevertrouwd , om de mogelijkheid eener noordoostelijke doorvaart in
de nabijheid der Beringstraat te beproeven. Hij werd onder anderen vergezeld
door CHAMISSO, ESCHSCHOLTZ en CHORIS. Den
30 Julij 1815 verliet hij Kroonstadt. In 'de
Zuidzee ontdekte hij verscheidene eilanden,
die bij de Ruriksketen , de Rumjanzow- ,
Spiridow- , Krusenstern -, Kutusow- eilanden
enz. noemde , en in 1816 in het Zuidoosten der Beringstraat eenen Sund , dien
hij naar zich zelven den Kotzebue-Sund
noemde. Na eenen togt van drie jaren,
zag bij zich door eene borstkwaal genoodzaakt huiswaarts te keeren , en kwam den
3 Augustus 1818 in Petersburg terug. De
merkwaardige bijzonderheden zijner reis,
deelde hij mede in het werk Entdeckungsreise in die Südsee noch der Beringsirasze
zur Erforschung einer nordóstlichen Durehfahrt in den J. 1815-1818. In het jaar
1823 ondernam hij , op bevel van keizer
ALEXANDER zijne derde reis rondom de wereld , op welke hij weder door ESCHSCHOLTZ
werd vergezeld. Hij ontdekte twee eilanden
in de Zuidzee , en kwam den 16 Julij 1826
in Kroonstadt terug. De beschrijving dezer
reis verscheen onder den titel van Neue
Reise um die Welt in den J. 1823-26.
De waterbeschrijving (hydrographie) der
Zuidzee heeft aan de reizen van KOTZEBUE
veel te danken.
(Penny Cyelopaedia ; Conversations-Lexicon).
KRUDENER , (JULIANA , l3aronnesse
vox) , eene bekende godsdienstige dweep ster , werd in 1766 te Riga geboren,
ontving , ten huize haars vaders , den
baron vo N VIETINGHOFF, een' grondbezitter
in Koerland, eene zorgvuldige opvoeding.
Nog als kind kwam zij met hare ouders te
Pars , wier huis de verzamelplaats werd
van fraaije vernuften . Men bewonderde de
schranderheid en veelzijdige kennis der
opbloeijende jonkvrouw , die zich minder
door schoonheid dan door jeugdige aanvalligheid onderscheidde ; echter gaf zij
toen reeds blijken van hare overhelling
tot zwaarmoedige droomerijdn. Op den
ouderdom van veertien jaren trad zij in
den echt met den baron VON KRÜDENER
een' edeldenkend en wetenschappelijk beschaafd Lijflander , dien zij naar Koppen hagen volgde , en later naar Venetië , al-

waar bij eenige jaren als Russisch afgezant
leefde. Dit huwelijk, schoon met eene dochter gezegend , was door hare ligtzinnigheid
ongelukkig , en werd in 1791 ontbonden.
Nadat zij Benige jaren het sieraad der
eerste gezelschapskringen in Parijs was
geweest , als de vrolijkste onder de vrolijken , verviel zij eindelijk tot dweeperij,
en kondigde zich aan als gezonden van den
Hemel , om den armen het Evangelium te
prediken. Zij reisde her- en derwaarts,
overal predikende, en omringd van duizenden toehoorders. Op vele plaatsen werd zij
door de overheid verdreven. Toen zij zich
te Petersburg bevond , en zich luide voor
de zaak der voor hunne vrijheid kampende
Grieken verklaarde , werd zij verbannen.
Zij begaf zich nu naar Lij fland , en van
hier , in Junij I 82 , met hare dochter en
haren schoonzoon , den staatsraad BERK
, naar de Krina , alwaar zij den 13 De--BEIM
cember 1824 te Karasubasar stierf. Zij
schreef eenen roman Valérie, ou lettres de
Gustave de Linar a Erneste de G. , waarin
zij , zoo men wil , eenige harer vroegste
lotgevallen beschrijft.
(BRESCIUS and SELLER , Beitrage zu einer
Charakteristik der Frau vo N KRUDENER).

een der voortreffelijkste schilders der Nederlandsche school ,
werd in het jaar 1606 te Dordrecht geboren. Hij leerde de beginselen der kunst
bij zijnen vader JACOB GEPRITSZ. KUIP , een'
verdienstelijk landschapschilder en leerling
van ABRAHAM BLOEMAART. De jeugdige KUIP
overtrof niet alleen spoedig zijnen meester,
maar liet scheen hem daarenboven hetzelfde
te wezen wat bij ook deed. Ossen , koeijen ,
schapen , paarden , fruit , landschap , stil
water met schepen, alles schilderde hij
even fraai en natuurlijk. «De schilder«stukken van dezen meester , » zegt de
kunstkeurige Dr. WAAGEN , « zijn de schit« terendste bewijzen dat het bekoorlijke
«van een kunstwerk veel meer ligt in een
« diep en zuiver gevoel van de natuur , in
« de kennis en het meesterlijk gebruik der
« middelen van voorstelling, welke de kunst
« aan de hand geeft, dan in het onderwerp
« zelf; want hoe zou het anders mogelijk
« zijn dat zulke eentoonige landschappen
« als Holland aanbiedt , waar de uitge« strekte groene vlakten slechts afgewisseld
« worden , door eenige boonren en gewone
« huizen en doorsneden door kanalen, zulk
« eene aanlokkende verscheidenheid voort« brengen als hare geschilderde taferee« len vertoonen ? Hoe zou liet kunnen
« wezen dat zoo menige schilderij , zelfs
« der beste meesters , zoo als r. BOT!! CO
« rijNAKER , (lie rijke en afwisselende Itali,
KUIP , (ALBERT) ,

KUTUSOW—KYPSELbIS .
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,, aansche landschappen leverden , minder den Franschen maarschalk MORTIER , bij
« op ons gevoel werken dan die van KUIP, Diirenstein , eene overwinning , maar leed
den 2 December bij Jena eene zware ne
« RUYSDAAL en IIOBBEMA ? In verhevenheid
bekwam eene wonde. KuTUSOw,,-derlag,n
« van opvatting , kennis der luchtperspectief, , niet de grootste gloeijing en hitte had keizer ALEXANDER , die hier tegenwoor« an den helderen dampkring , is KUIP dig was , te vergeefs den slag ontraden.
«zonder mededinger, en mag niet regt de Van 1806 tot 1811 was KUTUSOW gouveru lIollandsche CLAUDE genoemd worden. neur- generaal van Litthauen en Kiow. In
« In dikke kleurgeving , in breedte en on- 1812 nam bij van BARGLAY DE TOLLY , het
« gedwongenheid van uitvoering gelijkt hij opperbevel over het Russische leger over,
« grootelijks naar REMBRANDT. » Niettegen- en bekwam van keizer ALEXANDER , ter
staande de hooge verdiensten van dezen vereeuwiging zijner schitterende zegepraal
schilder , werden zijne stukken zoo weinig bij Sinolensko op DAVOUST en NEY , den
gewaardeerd , dat een zijner fraaiste schilde - eernaam van Sniolens1 oi. Daar bij wist,
rijen , waarvoor Sir DOBERT PEEL 350 guin- welk lot den vijand aan de Beresina
,jes betaalde , in Hoorn , in Noord-Holland, wachtte , zoo volgde hij de Fransehen
eenige jaren geleden , voor zestig Centen slechts langzaam , en toen hij te Wi/na
werd gekocht. Kuip's stukken worden thans aankwam , alwaar hij ALEXANDER opwachtte,
door de Engelschen zeer gezocht , en was de strijd geëindigd. Deze veldtogt had
prijken in Engeland in de voornaamste echter zijne krachten uitgeput ; hij stierf
galerijën , (de Nationale , Bridgewater, den 28 April 1813 te Buntzlau , in den
Grosvenor en Dulwich galerijën) in de ouderdom van acht en zestig jaren.
collectiën van Sir ROBERT PEEL , Lord
(SÉGUR , NAPOLEON Cl la grande arinée ;
YA RBOROUGII , den hertog van Bedford , den
Conversations-Lexicon) .
markies BUTE , wijlen zijne Majesteit GEORGE
KYAU, (FRIEDRICH 'WILHELM Baron
IV, en wijlen Sir ABRAHAM IIUME.
vo) , bekend door zijne vernuftige invalKuip stierf omstreeks het jaar 1672 , en
len , geboren den 6 Mei 1654 , trad in
liet Benen grooten schat van schilderijen
zijn achttiende jaar als vrijwilliger in Keur
en teekeningen na , die eerst thans door
krijgsdienst. Uit hoofde-Brandebugsch
(Ie Engelschen op waren prijs worden gevan een tweegevecht naar Saksen gevlugt,
schat. « Onder de kunststukken van dezen
« meester zijn de voornaamste , waarin hij maakte hij zich aldaar aan het hof door
zijnen vrolijken en schertsendeu aard zeer
« de Dordsche beestenmarkt verbeeldt , als
benmind. De keurvorst AUGUSTUS benoemde
« ook de pikeurbaan , waarin hij de schilhem tot zijnen adjudant - generaal en ein« derachtigste paarden te pas bragt. Na
« zijnen dood heeft men geene modellen delijk niet den titel van luitenant - generaal
tot bevelhebber der vesting Konigsteiu ,
G of teekeningen van andere meesters bij
waar hij den 19 Januarij 1733 overleed.
« hem gevonden , hetgeen bewijst dat hij
Ilij was nimmer gehuwd. , en noemde den
« de natuur alleen tot leiding had. Ook
Königstein zijne steenen echtgenoote. Nie« was het zijn aard niet daaraan geld te
mand voelde meer den scherpen geesel
« besteden , want hij had altijd tot zin
spreuk : In harde Rijksdaalders komt de-« zijner satiren dan hovelingen, die zich op
« mot niet. Nog vindt men te zijner eere niets anders konden beroemen dan op
« aangeteekend , dat hij een man was van hunnen aangeërfden adel.
(W ► LIIELMI , KYAU's Leben and listige
« onbesproken gedrag. »
Ein [alle).
(Penny Cyclopaedia IIOUBRAKEN , Leven
der schilders).
KYPSELUS , een der vroegste regenten
van Corinihe , omtrent 660 jaren v. e. ,
KUTUSOW , (MICHAEL LAURIONOWITSCH GOLENITSCHEW), vorst Smolens- die , door zijne moeder als kind in Bene
koi , Russisch veldmaarschalk , geboren in kist of lade verborgen , gelukkig gered
1745 , werd naar Frankrijk gezonden , om werd , toen de aldaar heerschende familie
Fijne studie te Straatsburg te voltooijen. der Bacchiaden hem zocht te vermoorden.
Op den ouderdom van zestien jaren trad Deze zoogenoemde kist van KYPSELUS ,
hij in krijgsdienst , en onderscheidde zich , welke oorspronkelijk tot schatkist diende
i usschen 1764 en 1790 , in ondersehei. en later door de nakomelingen van Kvr(leve veldtogten tegen de Polen en Turken. SELUS , uit dankbaar aandenken aan de
Bij de belegering van 0czakon) verloor hij wonderdadige redding van hunnen voorvahet regteroog. In 1805 benoemde keizer der, in den tempel van ,ruNo te Olympia
ALEXANDER hein , schoon reeds zestig jaren
werd geplaatst , waar zij in de tweede
oud , tot opperbevelhebber van het eerste eeuw na cIIr.ISTUS nog aanwezig was , werd
(Russische arnieeeorps tegen de Franschen. als een groot kunstwerk beschouwd. Zij
lien 18 en 11) Nuv ember behaalde lij up 'a ia van r_ ederhout , van aanmerkelijken
;
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omvang en in het rond met vijf over el- godenleer voorstelden. Dichterlijke opschrifkander loopende strepen met figuren ver- ten verklaarden de figuren.
sierd , die deels uit het hout gesneden ,
(HEYNE , fiber den Kasten des RYPSELUS ;
deels met goud en elpenbeen waren ingeCIAMPI , Discrizione delta cassa di Ciplegd , en verscheidene tafereelen uit de
selo , Pisa 1814) .

1
LAAR , (PIETER vA i) , bijgenaamd
Bamboccio , een beroemd schilder en toonkunstenaar , werd in 1613 te Laren , bij
Naarden , van gegoede ouders geboren ,
die niets voor zijne opvoeding spaarden.
Van zijne vroegste jeugd af, toonde bij
eene onbedwingbare neiging voor de schil.
derkunst. Men houdt DEL CAMPA voor zijn'
leermeester ; maar zeker is het , dat hij
vooral aan zijn eigen talent zijnen roem
hade danken. Als jongeling ging hij
naar kome , waar hij met POUSSIN , CLAUDE
LORRAIN , SANDRART en andere uitstekende
kunstenaren in vertrouwden omgang leefde.
VAN LAAR was zoo mismaakt , dat de Italianen hem den bijnaam van Bamboccio
(den kreupelen) gaven ; maar de hoedanigheden van zijnen geest deden weldra
de wanstaltigheid van zijn ligchaam ver
Na een zestienjarig verblijf te-getn.
Rome , drongen zijne ouders bij hem aan,
naar het vaderland terug te keeren. Niet
zonder leedwezen verliet hij Italië , en
zette zich , in 1639 , te Amsterdam neder ,
van waar hij later naar Haarlem verhuisde.
In weerwil zijner zwakke gezondheid was
VAN LAAR van eene vrolijke inborst , zoodat men van hem vele kluchten verhaalt.
SANDRART , een zijner boezemvrienden ,
heeft daarvan Benige staaltjes aangeteeLend. «BAMBoccIo , » zegt hij onder anderen in zijne Teutsche dcademie , « wist
« zijn bovenlijf nog veel korter in te drin« gen dan het was , zoodat het scheen ,
« wanneer hij danste , dat het alleen een
« menschen-onderlijf was , waarop een
« hoofd stond , en nogtans was bij zoo
« rad en gezwind met zijne lange beenen ,
« dat het voor hem geen werk was over
« een' ander heen te springen. Het gebeurde op een' tijd dat hij , POUSSIN,
« CLAUDE LORRAIN en ik (SANDRART) uitge« reden waren om ons te Tivoli wat te
« verlustigen , er eene regenbui opkwam,
« die BAMBOCCIO deed besluiten , heimelijk
« het gezelschap te verlaten. Om niet
« opgemerkt te worden , had hij , toen
« hij de poort van Rome zou inrijden,
« zich voorover gebukt , het paardendek
« over kop en bult heen getrokken , en
« was aldus op een' galop ter stad inge« reden. Wij waren verlegen , niet we« tonde wat er van hem geworden was,
t,

« en vroegen aan de schildwacht of hij
« niemand vóór ons had zien binnen rij
Wij kregen tot antwoord dat hij-«den.
« wel het paard van VITERINNO had gezien,
a maar zonder man er op , alleen met
« een overdekt valies en laarzen ter we« derzijden. Zoodra wij weder bij elkan« der waren , konden wij ons niet ont«houden van lagchen telkens als wij er
« aan dachten dat hij voor een overdekt
« valies was aangezien. »
VAN LAAR schilderde krachtig en geestig, meest tooneelen uit het volksleven
der nederigste klasse , jagtpartijën , vis
openbare feesten en-scher,tuikov
landelijke vermakelijkheden. Naar zijnen
bijnaam heeft men zijne schildermanier
Bambocciaden genoemd , ofschoon de hoofd
dit genre, TENIERS -v,ertgnwodisa
BROUWER en anderen ouder zijn dan bij.
VAN LAAR bespeelde tevens meesterlijk de
viool. Wanneer bij een schilderstuk wilde
aanleggen, nam bij zijne viool en speelde ,
in zijne werkplaats op en neder wandelende , eenige aria's ; vervolgens greep hij
naar het penseel , en zette zich aan het
schilderen van het onderwerp, waarmede
de muzijk hem had bezield. Deze snaak sche schilder verviel eindelijk tot droefgeestigheid , en stierf in 1673 , in den
ouderdom van zestig jaren.
(HOUBRAKEN , Levens der schilders; J. ImMERZEEL Jr. , De levens en werken der
Hollandsche en Vlaamsche kunstschil
beeldhouwers, graveurs en bouw--ders,
meesters ; Biographie du royaume des
Pays-Bas).
L ABADIE , (JEAN DE) , een Fransch
dweeper , werd den 13 Februarij 1610 te
Bourg in Guyenne geboren. Hij behoorde
aanvankelijk tot de orde der Jeznïten ,
doch verliet dit genootschap in 1650 , en
ging tot de Hervormde kerk over. Weldra
wendde bij voor een nieuwe JOHANNES dc
Dooper te zijn , en van den Hemel openbaringen te ontvangen. In 1666 werd hij
te Middelburg in Zeeland tot leeraar bij
de Waalsche gemeente beroepen ; hij was,
buitengemeen welsprekend , en kreeg , door
zijne schijnbare strengheid van gedrag ,
een' grooten aanhang ; zelfs de vermaarde
ANNA MARIA SCHUURMANS en vele lieden van
naam vielen hem toe. Daar hij willekeurig
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tegen alle kerkelijke wetten en tucht han
werd hem eindelijk de predikstoel-del,
ontzegd. Nu rigtte hij ergens tusschen
.dmsterdam en Utrecht eene drukkerij op,
gaf vele zijner geschriften uit , en stichtte
eene eigene secte die der Labadisten.
Vervolgens begaf hij zich naar Erfurt en
van daar , om den uitbrekenden oorlog ,
naar Altona , alwaar hij in 1674 overleed,
genoegzaam in de armen zijner getrouwe
medgezellin ANNA MARIA SCIIUURMANS, die
zijne grondstellingen in de Eucleria vel
melioris partis electio heeft ontwikkeld.
(Woordenboek der Zamenleving. Conversations-Lexicon) .
LABORDE , (JELN BENJAMIN) , een
verdienstelijk schrijver over de geschiedenis der muzijk , werd in 1734 te Parijs
geboren. Hij behoorde tot eene rijke familie , en genoot eene zeer vrijzinnige op.
voeding. De beroemde RAMEAU onderwees
hem in de muzijk. LODEWIJK XV hem tot
zijnen eersten kamerheer (premier valet
de chambre) benoemd hebbende , werd hij
weldra 's konings vertrouweling. Na den
dood van LODEWIJK XV trad hij in het
huwelijk , werd een der algemeene pachters (fermiers-généraux) , besteedde zijne
vrije uren aan de beoefening der geschiedenis van de muzijk , en gaf in 1780 zijn
Essai sur la musique ancienne et moderne,
in vier deden , /kto , in 't licht. Dit prachtig
werk is versierd met een groot aantal fraai
uitgevoerde platen en opgehelderd door
veelvuldige voorbeelden van Fransche nationale muzijk in onderscheidene vormen.
De Fransche omwenteling stortte hem
in het verderf. Als algemeen pachter in
die dagen alles te duchten hebbende , begaf hij zich op het land, en leefde ver
dat de onbescheidenheid eens-borgen,t
vriends zijne schuilplaats verried. Hij werd
naar Parijs gevoerd en in den kerker geworpen , waarin hij welligt met anderen
zou gebleven zijn tot dat er cane dier
veranderingen van regering voorviel , aan
welke zoo vele anderen hunne vrijheid
hadden te danken ; doch onvoorzigtiglijk,
tegen den raad zijner vrienden , er op
aandringende voor de regtbank gesteld te
worden , werd bij veroordeeld, en verloor
den 20 Julij 1794 het hoofd onder de
guillotine , juist vijf dagen vóór den val
van ROBESPIERRE en zijne bloeddorstige
ambtgenooten.
(I)ietionnaire historique des grands hornmes).
LACAILLE , (NICOLAS LOUIS DE) , een
beroemd Fransch sterrekundige , den 15
Maart 1713 te Rumigny bij Rossi geboren , ondernam , gemeenschappelijk met
CASSINI en MARALDI , de meting der Fransche
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kust van Nantes tot Bayonne, en hield
zich vervolgens onledig met de meting van
den meridiaan , die hij in 1739 voltooide.
In 1746 werd hij tot professor in de wiskunde aan het College Mazarin benoemd,
en nadat hij veertien jaren lang te Parijs
den sterrenhemel had beschouwd , ging
hij in 1750 naar de Kaap de Goede hop,
waar bij In 127 nachten den stand vals
9800 tot dus ver niet bepaalde sterren
aanwees. , De menigte zoo wel als de
naauwkeurigheid zijner waarnemingen is
merkwaardig , vooral wanneer men bedenkt
dat zijne gansche astronomische loopbaan
zich slechts tot zeven en twintig jaren be.
paalt. Hij stierf plotseling, den 21 Maart
1762. DELAMBRE , die gedurende eenige
jaren de handschriften van LACAILLE onder
zijne berusting had , ten einde ze naauwkeurig te onderzoeken , zegt : « 1 `innmer
« leg ik het werk van LACAILLE uit mijne
« handen zonder dat mijne bewondering
« stijgt voor eenen geleerde , die de Fran« sche sterrekunde altijd, tot eer zal ver« strekken. » Zijne Lecons élémentaires
d'astronornie en andere leerboeken , bewijzen met welken ijver hij zijne geliefde
wetenschap voorstond.
(DELAMBRE , list. de l'astron. au 18ième
sièele; Biographic universelle).
LACÉPÈDE , (BERNARD GERMAIN
ETIENNE DE LAYILLE, Graaf DE) , een

beroemd natuurkenner en sierlijk schrijver , den 26 December 1756 te Agen geboren , trad vroegtijdig als soldaat in
leijersche dienst , nam echter weldra zijn
ontslag, om zich te Parijs aan de studie
der natuurlijke geschiedenis te wijden. Zijn
vriend BUFFON verkreeg voor hem den post
van directeur van het naturaliën-kabinet
in den koninklijken tuin te Parijs ; eene
betrekking welke zijne wetenschappelijke
studiën zeer bevorderde. De omwenteling
voerde hem op eene schitterende baan.
Hij werd professor in de natuurlijke historie , lid van de gemeente-raad te Parijs,
in 1791 afgevaardigde , in 1796 lid van
het instituut , in [ 799 senateur , in 1803
grootkanselier van het legioen van eer,
in 1809 staatsminister , en na de terugkomst der BOURBONS in 1814 , pair van
Frankrijk , schoon hij een groot bewonderaar was geweest van NAPOLEON. Daar
hij gedurende de honderd dagen een ambt
van NAPOLEON aannam en den overweldiger
uitbundig prees , werd hij bij de tweede
herstelling der BOURBONS van de lijst der
pairs geschrapt , en noemde men hem
zinspelende op een zijner dierkundige
werken (Histoire naturelle des reptiles) ,
Mr. REPTILE. Later werd hij echter weder
in zijne waardigheid als pair hersteld. Hij
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stierf op zijn landgoed Epinay bij St. De- weken achtereen op de hoogste bergspitsen
nis , den 6 December 1825 , aan de kin- van Quito vertoeven , waar hij zware onderziekte. LACÉPÈDE bekleedt eenen hoogen weders , felle koude en soms gebrek aan
rang onder de nieuwere natuurkundigen. levensmiddelen had te verduren. Na eene
Onder zijne belangrijkste werken noemen afwezigheid van tien jaren , keerde hij
wij , behalve het bovengenoemde , Histoire naar Parijs terug. Den 4 Februarij 1774
des quadrupèdes , ovipares et des serpens; stierf hij vrijwillig. Om eene zeer stoute
iistoire naturelle des poissons en zijne opereermethode der liesbreuken te leeren
histoire naturelle de l'homme , na zijnen liennen , onderwierp hij zich daaraan perdood in 't licht verschenen. Ook was LA- soonlijk , en bezweek aan de gevolgen.
(CONDORCET , Eloge DE LACONDAMINE ; BIOT ,
CÉPÈDE een groot liefhebber van de muzijk ,
Notice de la vie de LACONDAMINE ; Bioen componeerde zelfs het een en ander.
graphie universelle; THOMSON's Ilist.
(CuvIER Eloge de LACÉPÈDE , te vinden in
of the Royal Society).
deszelfs Bistoire naturelle de l'homme).
, -

LACHAISE, FRANCOIS DAIS DE) ,

een bekend Jezuït en biechtvader van
LODEWIJK XIV , werd den 25 Augustus
1624 op het slot Aix in het departement
der Loire geboren. Zijn oudoom , pater
COTTON , was biechtvader geweest van
HENDRIK IV. Gedurende vier en dertig
jaren verloor LACHAISE nimmer de gunst
des konings , schoon men nu en dan ijverig aan zijnen val arbeidde. Hij hield
gaarne omgang met geleerden en beminde
de wetenschappen , inzonderheid de penning- en oudheidkunde. Hij overleed den
20 Januarij 1709. LODEWIJK XIV had hem
ten Westen van Parijs een landhuis laten
bouwen , hetwelk Mont-Louis heette en
welks uitgestrekte grond , in 1804 , in een
kerkhof herschapen , Père Lachaise wordt
genoemd. Het beslaat ongeveer dertig
bunders lands, telt meer dan 40,000
grafzerken met de beroemdste namen , en
is het schoonste en grootste hetwelk Parijs
bezit. (Conversations-Lexicon).
LACONDAMINE, (CHARLES MARIE DE),

LACROIX , (SYLYESTRE FRANCOIS) ,

een der merkwaardigste wiskunstenaren
van den nieuweren tijd , werd in 1765 te
Parijs geboren. Op aanbeveling van zijnen
leermeester MONGE , werd hij geplaatst als
onderwijzer in de wiskunde aan de school
voor de zeevaart te Rochefort, naderhand
als hóogleeraar aan de artillerie-school te
Besancon , en vervolgens in dezelfde hoedanigheid aan de polytechnische school te
Parys. Hij stierf den 24 Mei 1843. LAcROIx bemoeide zich nimmer met de staatkunde , en leefde geheel voor zijne wetenschap, aan welke bij , door zijne talrijke
werken , groote diensten heeft bewezen.
Zijne leerhoeken hebben veel bijgedragen
tot verbreiding en vereenvoudiging der
wiskundige studiën in Frankrijk , en bij
alle andere wiskundige werken uit-kans
de collegiën verdrongen. Van zijne veel
geschriften , noemen wij hier slechts,
-vuldige
zijnen Cours de mathématiques , welke meer
dan twintig uitgaven heeft beleefd en in
onderscheidene talen is overgezet.
(Conversations-Lexicon).

LAENNEC , (RENÉ THÉOPHILE HYAwerd den 28 Januarij 1701 te Parijs geboren, Als vrijwilliger in krijgsdienst ge- CINTHE) , een uitstekend Fransch geneestreden , nam hij deel aan het beleg van heer, werd in 1781 te Quimper geboren.
Rosas, waar hij zich door zijne stoutmoe- Zijne eerste opleiding ontving hij van zijnen
digheid onderscheidde ; doch bij het sluiten oom Dr. LAENNEC , een' vermaard genees
te Nantes, en in 1800 ging hij naar-heér
van den vrede niet bevorderd wordende ,
verliet bij de militaire loopbaan , om zich Pars , waar hij in aanraking kwam met
aan de wetenschappen toe te wijden. Daar CORVISART, wiens leerstoel hij later vervulde.
hij echter in al hare takken tegelijk ar- Het oorspronkelijk scheppend vernuft van
beidde en tevens in onderscheidene Parij- LAENNEC , bleek weldra uit de vruchten
sche gezelschappen de hoofdrol wilde spe- zijner geleerde nasporingen , welke in het
len , bereikte hij in de letterkunde niet Journal de médecine en uit de talrijke
het hooge standpunt , waarop zijne onge- verhandelingen , welke hij in 't licht gaf
wone talenten hem anders hadden kunnen in den Dictionnaire des sciences médicales
verheffen. Zijne belangrijkste onderneming en andere geneeskundige werken. Zijne
was eene reis met BOUGUER en GODIN in geschriften over de ziekten van het hart
1736 naar Peru , voor eene meridiaanme- en de borst en over ingewandswormen ,
ting , waarvan hij verslag deed in het worden als gezaghebbend aangehaald. In
Journal du voyage fait par ordre du roi 1819 gaf bij een werk uit , getiteld : de
a l'équateur , servant d'introduction a la l'Auscultation médiate, ou Traité de la dimesure des trois premiers degrés du méri- agnostic des maladies des poumons et du
dien. Zij ging met groote moeijelijkheden coeur , fondé principalement sur ce nouveau
en gevaren gepaard ; LACONDAMINE moest mogen d'exploration ; ongetwijfeld liet be-
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langrijkste boek dat de tegenwoordige eeuw
in het vak der geneeskunde beeft aan te
wijzen. Doch zeker is het , dat slechts een
gering deel van zijnen hoogen roem toe
te schrijven is aan de uitvinding van den
stéthoskoop , schoon uit den toon van zijn
werk blijkt , dat hij deze uivinding beschouwde als den grondslag van zijne toekomstige vermaardheid. LAENNEC, even als
vele van coRVISART's leerlingen , was sedert

lang gewoon om niet alleen gebruik te
maken van percussie (klopping) als een
middel van ziekteherkenning , maar om
regtstreeks het oor op de borst te leggen:
de stéthoskoop was niets meer dan een
geschikt hulpmiddel om hetzelfde doel te
bereiken , doch is zóó weinig noodzakelijk,
dat vele der bekwaamste geneesheeren dien
slechts gebruiken , wanneer de aanbrenging
van het oor een persoonlijk bezwaar oplevert. De uitvinding van den stéthoskoop
gaf echter LAENNEC aanleiding zich toe te
leggen op het bestuderen der borstkwalen,
waarin hij zoo zeer slaagde , dat die ongesteldheden , (in het begin dezer eeuw nog
in de grootste duisternis gewikkeld) , thans
volkomen bij de geneeskundigen bekend zijn ,
dezelve met het oor met bijkans even groote
naauwkeurigheid en vertrouwen nagaande,
als de chirurgijn met het oog of de hand
onderzoek doet naar uitwendige wonden.
LAENNEC stierf den 13 Augustus 1826
te Kerlouarnec in het departement Finisterre werwaarts hij zich , ter herstelling
zijner gezondheid , had begeven. « Bij de
« bekwaamheid van een' groot geneesheer
« voegde hij alle hoedanigheden van een'
« eerlijk man en de deugden eens Chris« tens. Zijne liefdadigheid was onuitputte« lijk , terwijl zijne nagedachtenis lang in
«het hart zijner bloedverwanten en talrijke
« kweekelingen leven zal. » Men vindt eene
levensbeschrijving van LAENNEC door Dr.
FORBES gevoegd bij de Engelsche vertaling
van de Traité de l'auscultation médiate.
(Penny Cyclopaedia ; Conversations-Lexicon) .
LAGRANGE , (JOSEPHI LOVIS DE) ,

een der schranderste wiskunstenaren van
den nieuweren tijd, werd den 25 Januarij
1736 te Turin geboren. Zijn vader , een
welgesteld man , verloor zijn vermogen in
gewaagde ondernemingen. Aan deze omstandigheid , welke destijds als een ongeluk
werd beschouwd , schreef LAGRANGE een
groot deel toe van zijn' namaligen roem
en geluk. « Ware ik rijk geweest » zeide
bij meermalen, « dan zou ik waarschijnlijk
«geen wiskunstelaar zijn geworden. » Op
den ouderdom van negentien jaren werd
hij leeraar in de wiskunde aan de koninklijke artillerie- school zijner vaderstad ,
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waar hij veel toebragt tot de stichting
eener academie voor de wetenschappen.
In 1766 vertrok hij tsaar Berlijn als hoog
natuur- en cviskunde , en in-leraind
1787 op uitnoodiging der ministers van
naar Parijs , waar hem in
het Louvre vertrekken werden ingeruimd.
Hier, omringd van de voornaamste wis
dien tijd , leefde hij-kunstearv
gelukkig tot dat de groote omwenteling
uitborst. Later werd hij aangesteld tot
hoogleeraar aan de normaal- en polytechnische- school te Parijs. NAPOLEON verhief
hem tot graaf en lid van den senaat , en
overlaadde hem met eerbewijzingen en
waardigheden. Hij stierf te Parijs den 10
April 1813 , in den ouderdom van acht
en zeventig jaren. Zijn stoffelijk overschot
werd bijgezet in het Panthéon en zijne
lijkrede door LAPLACE en LACÉPÈDE uitgesproken. Onder zijne algemeen bekende
werken is de Mécanique analytique het

LODEWIJK XV1,

meest beroemd.
(.loge de M. DELAMBRE ; Mémoires de
l'institut , 181.2 ; LAGRANGE Mécanique
analytique, 1813; Opuscules mathématiques de M. D'ALEMBERT ; Biographic
universelle ; Dictionnaire bibliographique de QUÉRARD , 1829, c.).
LARIRE , (PHILIPPE DE) , een voornaam Fransch wiskunstenaar , werd den
18 Maart 1640 te Parijs geboren , in
welke stad hij den 21 April 1719 over leed. Hij dacht schilder te worden , doch
werd door zijne liefde tot de wetepschappen van de kunsten afgetrokken. Louvois
en COLBERT gebruikten hem in onderscheidene openbare werken. Daar hij tegelijk
wiskunstenaar , sterre-, werktuig- en waterbouwkundige was , noemde hem FONTENELLE « eene geheele wetenschappelijke
« academie in één' persoon. » De grenzen
van dit werk gedoogen niet , om naar
behooren over hem uit te weiden. Hij
was tweemaal gehuwd , en « elk zijner hu« welijken , » zegt FONTENELLE , « verschafte
«een lid aan de academie. » Voor verder
narigt kan de lezer met voordeel raadplegen :
(Mémoires de NICÉRON ; GOGUET , l',llistoire
dil Collége royal ; FONTENELLE Eloge
de LAHIRE) .
LAIRESSE, (GI•:RARD) , een beroemd
kunstschilder en plaatsnijder, werd in
1640 te Luik geboren. Hij leerde de beginselen der kunst van zijnen vader RENIER
LAIRESSE, een' verdienstelijk schilder , en
van BARTOLET , die hem een denkbeeld
gaf van hetgeen men antiek noemt. LAIRESSE bezat velerlei kundigheden ; de poëzij
en de muzijk waren zijne uitspanningen
en de schilderkunst zijne bezigheid. Reeds
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op vijftienjarigen ouderdom schilderde hij
goede portretten , en won zeer gemakkelijk
veel geld , maar verteerde het even schielijk. Hij had onderscheidene zonderlinge
ontmoetingen. Eene zijner minnaressen
gevaarlijk gewond hebbende, toen zij hem
als eene krankzinnige aanviel , omdat hij
haar niet wilde trouwen , week hij naar
Utrecht , waar bij , uit nood , vuurschermen en luifelborden moest schilderen. Op
raad van een' zijner buren zond hij een
paar schilderstukjes aan den kunsthandelaar
UILENBURG te Amsterdam , die zelf naar
Utrecht reisde , ten einde LAIP.ESSE uit te
noodigen , om zich te Amsterdam neder
te zetten. LAmIssE toonde zich dadelijk
gereed om op te breken , hetgeen ligt
geschieden kon , wijl hij geene vrachtschuit
noodig had , om zijn' inboedel over te
voeren. Bij UILENBURG aangekomen , toonde
deze hem een ledig doek , en verzocht
hem iets naar welgevallen te schilderen.
LAIRESSE haalde van onder zijn' rok eene
viool te voorschijn , en begon een deuntje
te spelen zóó juist naar de kunst , dat
UILENBURG en zijne beide vrienden , (de
schilders VAN PEE en GREBBER) zich over
zijn vaardig spel verwonderden. Nu zette
hij zich neder , nam de crayon-pen , en
schetste in een oogenblik een' beestenstal
met JOZEF , MARIA en bet kindeken JEZUS.
Vervolgens vatte hij de viool weer op,
en speelde een muzijkstukje , doch ver
weldra de viool weder voor het-wiseld
palet, en voltooide nog dienzelfden voor
dit kunsttafreel. Zijne komst te-midag
Amsterdam ontrukte hem aan de armoede,
en schonk hem voordeel en eer , wordende
hij zelfs voor den Nederlandschen RAPIIAËL
gehouden. Zoo vaardig was LAIRESSE niet
het penseel , dat hij in éénen dag Apollo
en de 11lusen met de behoorlijke toerusting
op den Parnas , levensgroot schilderde.
Daar hij hierover eene weddingschap had
aangegaan met BARTIIOLOMEUS ABBA , nam hij
diens gelaat voor het beeld van APOLLO, en
trof hem zóó naauwkeurig , dat ieder kon
zien dat ABBA de rol van APOLLO vervulde.
Een zijner voortreffelijkste schilderstukken
is Intiochus en Stratonice. Zijne geëtste
prenten worden mede zeer gezocht. Eenige
jaren vóór zijnen dood had LAIRESSE het
ongeluk het gezigt te verliezen ; doch de
zucht voor de kunst bleef hem bij. Verscheidene liefhebbers , schilders en plaatsnijders kwamen wekelijks bij hem aan
huis , om zijne lessen of verhandelingen
over het een of ander deel der kunst bij
te wonen. Deze lessen schreef hij vervolgens met wit krijt op geplumuurd doek ,
hetgeen door een' zijner zonen op papier
werd overgeschreven. Hieruit ontstond zijn

Groot Schilderboek , een zeer geacht werk ,
dat in onderscheidene talen is overgebragt.
LAIRESSE overleed te Amsterdam in 1711
in den ouderdom van naauwelijks vijftig
jaren. Hij werd den 28 Julij door zijne
kunstbroeders op het Leidsche kerkhof ter
aarde besteld.
(HOUBRAKEN , Levens der schilders; J. IMMERZEEL Jr. , De levens en werken der
flollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers , graveurs en bouw
-mestr).
LALANDE , (JOSE PH JÉRÓME LE
FRANCAIS DE), een der beroemdste as-

tronomen , werd den 11 Julij 1732 te
Bourg , in het departement de l'Ain ,
geboren , Zijne ouders waren PIERRE Lr&
FRAN9AIS en MARIE MONCHINET , wier eenigste
zoon hij was. Door hunne onverstandige
toegevendheid en buitengewone bezorgdheid , om al zijne wenschen te voorkomen,
werd LALANDE zoo ongeduldig en prikkelbaar van karakter , dat bij in later tijd
moeijelijk dit gebrek wist te verbergen.
Door zijne moeder tot het naauwkeurig
bijwonen der openbare godsdienstplegtigheden aangespoord , kleedde bij zich , (naauwelijks tien jaren oud) soms als priester,
en hield eene predikatie van zijn eigen
maaksel voor een uitgelezen gezelschap ,
terwijl ieder het als eene gunst beschouwde
de declamatiën van zulk een' jeugdigen
redenaar te mogen aanhooren. Toen hij
omtrent dertien jaren oud was , werd hij
naar het Jezuïten collegie te Lyon gezonden , waar hij zich met de poëzij , welsprekendheid en wijsbegeerte onledig hield.
Bij gelegenheid der groote zonsverduistering
in 1748 , welke hij met behulp van zijnen
leermeester Le Père BÉRAUD waarnam,
ontwaakte zijne geestdrift voor de wis- en
sterrekunde. En bet lezen van FONTENEL RE'S werk Entretiens sur la pluralité des
mondes deed hem besluiten , zich geheel
aan de sterrekunde toe te wijden. Onder
voorwendsel van zijnen ouders genoegen te
geven , begaf bij zich naar Parijs om in
de regten te studeren ; doch zijn eerste
gang naar het observatorium besliste zijne
bestemming. DELILLE , professor in de ster
aan het College de France , werd-rekund
zijn leermeester en vriend. Ook woonde
bij de lessen bij van LEMONNIER , wiens
roem als sterrekundige nog dien van DELILLE
overtrof. Onder de leiding dezer beide
groote mannen , maakte hij zulke verbazende vorderingen , dat men opmerkzaam
op hem werd.
LACAILLE , die op het punt stond , om
naar de Kaap de Goede Hoop te vertrekken , met het oogmerk om het verschil
tusschen den schijnbaren en waren stand
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LANCASTER— LANNOY,
der maan (parallaxes) naauwkeuriger te
bepalen , had de astronomen van Europa
aangespoord , om het doel zijner reis te
bevorderen , door op hunne bijzondere
sterrewachten dienaangaande waarnemingen te doen. De gunstige ligging van
Berlijn , tennaastenbij op dezelfde lengte
als de Kaap , terwijl de breedte ongeveer
een vierde deel van den geheelen omtrek
der aarde verschilt , bragt LEMONNIER op
het denkbeeld , dat waarnemingen te dier
plaatse van het hoogste gewigt konden
zijn. Op zijne aanbeveling zond de academie LALANDE voor de bedoelde waarnemingen naar Berlin. Toen MAUPERTIUS hem
aan FREDERIK den Grooten voorstelde , gaf
deze zijne verwondering over zulk een'
jeugdigen astronoom te kennen ; ( LALANDE
had destijds nog niet zijn negentiende jaar
bereikt) doch nadat de koning eenigen tijd
met hem had gesproken , gaf hij bevel ,
dat alles zou gedaan worden , wat strekken kon , om LALANDE van dienst te zijn.
Hier bra gt LALANDE , gedurende het laatste
gedeelte van het jaar 1751 en het voor
meeste nachten op-jarvn1752,de
liet observatorium door ; zijne morgenuren
met het beoefenen der wiskunde onder
EULER , en de avonden in het gezelschap
van MAUPERTIUS , VOLTAIRE , D'ALEMBERT en
LA MATRIE . Naar Parijs teruggekeerd , viel
hem de luide goedkeuring der koninklijke
academie ten deel , en werd hij tot haar
medelid gekozen. En van dien tijd dag
zijn roem als sterrekundige. In-tekn
1762 volgde hij DELILLE als astronoom van
het Collége de France op , welk ambt hij
gedurende zes en veertig jaren , met steeds
toenemenden roem , bekleedde. Hij stierf
te Parijs den 4 April 1807 , in den ouderdom van vijf en zeventig jaren. Als
waarnemer , als schrijver en als onderwijzer heeft LALANDE veel tot de bevordering
der sterrekunde bijgedragen. Onder zijne
veelvuldige geschriften beschouwt men zijn
Traité d'astronomie als zijn hoofdwerk.
Voor vrouwen schreef hij Astronomie des
dames ; zijn werk Des canaux de navigation
et spéeialennant dit canal de Languedoc
bevat eene algemeene geschiedenis van
kanalen , terwijl aan zijn .dbregé de na-

vigation historique , théorique et pratique
groote waarde wordt toegekend.

Eloge de LALANDE : Biographie universelle QUERARD , Dictionnaire
bibliographique).

(DELAMBRE ,

;

LANCASTER,

(Sir JAMES) , de eerste

Britsche zeevaarder, die over eene Oostindische vloot het bevel voerde. Den 10
April 1591 met drie schepen uit Plymouth
gestevend , bereikte hij Malacca , na onderweg een schip verloren te hebben. In

II.

December 1592 de terugreis aangenomen
hebbende, werd hij door Benen storm naar
de West-Indiën gedreven , en , toen hij
met een en twintig man bij een eilandje ,
niet ver van St. Domingo , aan land ging ,
door zijne overige manschappen verrader
verlaten. De verlatene zeelieden , na-lijk
eenigen tijd door een Fransch schip gered ,
kwamen in 1593 behouden in Europa terug. Koningin ELIZABETH sloeg den wak
LANCASTER tot ridder, In 1601 werd-kern
hij andermaal naar de Oost-Indische wateren gezonden. Op deze reis knoopte hij
belangrijke handelsbetirekkingen aan met do
vorsten van Ichim op Sumatra en Bantam
op Java , en liep , na het uitstaan van
vele gevaren , met eene rijke lading gelukkig Duins binnen. L ANCASTER aan eenen
noordwestelijken doortogt geloovende, rustte
Engeland, volgens zijne inzigten , onder
kapitein WEYMOUTII en HUDSON Bene expeditie uit , om dien doortogt op te sporen.
LANCASTER stierf in 1620. BAFFIN gaf den
naam van LANCASTER aan de onder den 74^u
liggende zeeëngte (Lancaster sound) door
welke kapitein Ptr.RY zich in den Noord
oceaan eenen weg baande.
-pol
(HAKLUYT'S Voyages; PURCUAS's Pelgrims).
LANCASTER, (JOSEPH). Zie het artikel BELL.
LANNOY , (Ch ARLES DE) behoorende

tot een der doorluchtigste Vlaamsche geslachten , werd in 1516 , ridder van het
Gulden Vlies , in 152 1 gouverneur van
Doornik, en in 1522 , voor keizer KABEL V,
onderkoning van Napels. Hij kreeg in 159,3,
,

na den dood van

PROSPER COLONNE

, het

opperbevel over de legers van den keizer,
en vereeuwigde zijnen naam door het winnen van den slag van Pavia, in 1523 ,
waarin FRANS I werd gevangen genomen.
Men weet dat deze vorst zich aan niemand
wilde overgeven dan aan den onderkoning.
« Mijnheer LANNOY ! » zeide hij hem in 't
Italiaansch , « zie daar den degen eens
« konings welke verdient geprezen te wor« den ; want alvorens dien over te geven,
« heeft hij er zich van bediend om het
« bloed van velen der uwen te vergieten. »
Dit was zoo , want de koning had slechts
misbruik gemaakt van de zekerheid waarin
hij verkeerde , dat de keizerlijken hem niet
wilden dooden , om zonder nut en ongestraft , verscheidene vijanden te dooden ,
die hem trachtten gevangen te nemen. Toen
LANNOY den degen aannam antwoordde hij,
hierop zinspelende : «Ik bid uwe majesteit
« toe te staan dat ik u den mijnen aanbied ,
« welke velen der uwen het leven heeft
« gespaard. » LANNOY behandelde FRANS
altijd als koning. Vreezende dat zijne
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krijgslieden zich van den persoon des
konings zouden meester maken , ten einde
de uitbetaling hunner soldij te bespoedigen ,
deed hij hem overbrengen naar het kasteel
van Pizzighitone. Om den koning te bewegen naar Spanje te gaan , zeide hij
hem , dat als hij in persoon met den keizer sprak de zaak gemakkelijker zou zijn
te vereffenen, hem belovende , dat , bijaldien zij het niet eens zouden kunnen worden,
hij hem naar Italië zou terug voeren.
Het verdrag tusschen KAREL V en FRANS tot
stand gekomen zijnde , vergezelde LANNOY
den koning tot aan Fontarabia aan de rivier Bidassoa , welke Frankrijk van Spanje
scheidt. Keizer KAREL schonk hem liet
vorstendom Sulnzone, het graafschap 4st
en dat van la Roche in de Ardennen. Hij
stierf te Gaëta in 1527 aan eene koorts ,
welke hem in vier dagen wegrukte. LANNOY
was een bedachtzaam veldoverste , maar
schrander en bekwaam om de overwinning
zoowel door krijgstalenten als door zijnen
moed te beslissen.
(Biographic du royaume des Pays-Bas).
LANNOY , (JULIANA CORNELIA Ba-

Een eijervld komt voorts de tafel overstroomen.
Een groote amandeltaart is ook nog aangekomen;
Een stuk , waarvan gewis ons halve garnizoen,
Een maaltijd, of voor't minst een goed ontbijt zou doen.

Verwijderd van de groote wereld, leefde
onze uitmuntende dichteres geheel voor de
Musen , en overleed in 1782 , slechts vier
en veertig jaren oud. Hare Dichtkundige
werken verschenen in 1780 te Leyden, in
twee deelen. In hare Nagelatene dichtwerken , door BILDERDIJK in 1783 uitgegeven , vindt men eenen Lierzang op 's lands
verdedigers (de Doggersbanksehe beiden in
178!), vol vuur, gevoel en leven.
(VAN KAMPEN, Bekn. Gesch. der Ned.
Lett. en Wetens. ; Keur van Nederlandsche Letteren , Eerste jaargang.
LANTIER , (ETIENNE FRANCOIS DE) ,

een verdienstelijk Fransch dichter en prozaschrijver , werd den 1 September 1734
te Marseille geboren. Schoon hartstogtelijk
met letterkundige studiën ingenomen , trad
hij echter eerst in 1778 voor het publiek
op met zijn blijspel L'impatient, hetwelk
zeer gunstig werd ontvangen. Van eene
reis uit Italië terug gekomen , begon hij
bouwstoffen te verzamelen voor zijn beroemd werk Voyages d'Anténor , waartoe
zijn bezoek van Ilerculanurn hem het
denkbeeld had gegeven. Het onthaal hetwelk dit werk, te midden van de stormen
der omwenteling zamengesteld , te beurt
viel , was bijkans zonder voorbeeld. Som
wilden het doen-migebokrdlan
voorkomen als eene flaauwe navolging van

ronnesse DE), eerre uitstekende Nederlandsche dichteres , werd in 1738 te Breda uit
een adellijk geslacht geboren. De natuur
had haar voor de poëzij geschapen ; zij
ontwikkelde haar talent door het beoefenen
der Engelsche, Fransche en Latijnsche letterkunde. Onder hare treurspelen , die
met veel goedkeuring werden ontvangen
en door bekwame kunstregters geprezen ,
schoon LANTIER
telt men Leo de Groote, Het beleg van BARTHÉLEMY'S Anacharsis ,
had dit werk te
Haarlem , en Cleopatra. Onder hare lier- opzettelijk zich onthouden
had voltooid.
zangen verdienen melding De ware liefde lezen , voordat hij het zijne
tot het Vaderland ; Lof der dankbaarheid; Inderdaad , schoon beiden hetzelfde doel
in karakter ,
De verdedigers van Leyden en De heilzarne beoogden , wijken zij geheel
van elkander
en
bijzondere
verdienste
`stijl
Godsdienst.
op
de
dichtkunst
invloed van de
Ook hare luimige dichtstukken zijn voor- af. Het publiek juichte dit werk luide
treffelijk , en mogen gerust als modellen toe, en weldra werd hetzelve in 't Duitsch ,
in dit vak worden . aanbevolen. « Bij DE Italiaansch , Spaansch , Portugeesch , Rus
-sich,etdnagGriksche
« LANNOY vindt men de geestigste scherts
« met die kieschheid vereenigd, welke men het Nederduitsch overgebragt. Later schreef
,
« van eene vrouw van de beschaafdste hij nog twee verdichte reizen Les voyaLe
voyage
en Espagne,
geurs
en
Suisse,
en
kan
verwachten.
« opvoeding met regt
« Haar Gastmaal is een uitstekend fraai welke insgelijks met graagte werden gelehet geval niet
c dichtstuk , hekelende de ouderwetsche zen. Dit was insgelijks
,
«rijkelijke gasterijën in haren tijd. » Tot zijne Correspondance de Cézarine d'Arly,
boeijend door den bevalligen toon en siereen proefje slechts het volgende :
lij ke n stijl , ja bijkans een letterkundig
In 't midden stond een Zwaan , do roem van zijns gelijwonder , als men weet dat dit werk door
Met uitgestrekten halsde gasten aan te kijken. (ken,
eenen tachtigjarigen grijsaard is geschreHij was naar ik vernam gebraden in een' pot,
naauw
beslot.
zulk
een
in
vrij
wat
uitgedroogd
En
ven. Zelfs op den ouderdom van een en
Zijn houding was zoo vlug, dat 'eder toe moest stemmen:
negentig jaren was zijn lust voor letterar
't Schijnt dat hij vliegen wil ^f naar ons heen komt
(zwemmen.
niet uitgebluscht ; want op dien-beidnog
moeders
jongste
spruit,
Een teeder verkentjo, des
vergevorderden ouderdom vervaardigje hij
Breidt naar dit kostlij beest zijn maagre pootjes uit.
een dichtstuk in acht zangen , getiteld
Een kallefborst, omringd van vijf verbrande kippen,
Moet aan den overkant uwe aandacht niet ontglippen.
Werk hier twee bakken bij met groene kropsalaad,
Geplaatst ter wederzij van 't eierlijk hoofdgebraad.

GÉOFFROY RUDEL, Ou

le Troubadour. Bij

stierf den 31 Jauuarij 1826 , in den ouder-

LANZI—LAPLACE.
dom van twee en negentig jaren , te .Var
waar hij de laatste twaalf jaren had-seil,
gewoond.
(LA HARPE ,

Coors de littérature ; (Nou
-velbiographcsqu).

een uitstekend Italiaansch geleerde en kenner der oudheid ,
werd den 14 Junij 1782 te Monte dell'
Olmo bij Macerata geboren. Na te huis
eene zorgvuldige opvoeding genoten te
hebben , trad hij in de orde der Jezuïten;
doch de opheffing dier orde deed hem de
letterkundige loopbaan inslaan , waarin hij
de schoonste lauweren plukte. In 1782
verscheen van hem te Florence het belang
werk Guide della galeria di Firenze ,-rijke
en in 1807 werd hij president van de
academie della Crusca. Zijn dood werd
den 30 Maart 1810 veroorzaakt door eene
beroerte. LANZI was een der bekwaamste
Italiaansche taal- en oudheidkundigen. Onder zijne beste werken noemt men : SagLANZI , (LUIGI) ,

gio di lingua etrusca e di altre antiche
d'llalia, per servire alla scoria de' popoli,
delle lingue ei delle belle anti , en Scoria
pittorica d'Italia dal risorgimento delle belle
arti fin presso al fine del X VIII secolo ,
hetwelk eene bevallige en aaneengeschakelde geschiedenis der Italiaansche schilderkunst bevat. ONOFRIO BONI schreef eene
lofrede op LANZI , en ZANNONI zijne levens
-geschidn.
LAPLACE , (PIERRE SIMON , Graaf) ,
een der grootste wis- en sterrekundigen
van alle tijden , werd den 28 Maart 1749
te Beaumont-en-Auge , bij Hon fleur , geboren , en was de zoon eens pachters. Hij
ontving eene goede opvoeding , en scheen
zich aanvankelijk aan de godgeleerdheid te
zullen toewijden. Op den ouderdom van
achttien jaren , vertrok hij naar Parijs,
en was toen reeds niet onbedreven in de
wiskunde. Hij had brieven van aanbeveling aan D'ALEMBEItT , doch ondervindende
dat zij hem weinig bij dezen wijsgeer baat
schreef hij hem eenen brief over-ten,
eenige grondbeginselen der werktuigkunde,
waarmede D'ALEMBERT zóó zeer was ingenomen , dat hij denzelfden dag LAPLACE bij
zich ontbood , hem zeggende , dat hij eenen
beteren weg had ingeslagen om zijne vriend
te winnen dan door brieven van-schap
aanbeveling. Kort daarna bekwam LAPLACE,
op aanbeveling van D'ALEMBE RT , Benen
leerstoel voor de wiskunde aan de militaire school van Parijs. Zijn wetenschap
streven nam van nu af eene hooge-pelijk
vlugt.
Het staatkundig leven van LAPLACE was
minder luisterrijk. In 1799 benoemde hem
de eerste consul tot minister van binnen
zaken , waartoe hij echter zoo-landsche
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weinig geschiktheid aan den dag legde,
dat hij reeds na zes weken door LLCIEN
BONAPARTE werd vervangen. Zie hier NAPOLEON'S oordeel over LAPLACE als minister :
«Als wiskundige van den hoogsten rang
« betoonde hij zich steeds als minister be(( neden de middelmatigheid. Zelfs bij zijne
« eerste werkzaamheid zagen de ministers,
« dat zij eenen misslag hadden begaan.
« LAPLACE zag geene enkele zaak in haar
« wezenlijk licht. Hij zocht altijd naar
« spitsvondigheden ; al zijne denkbeelden ,
« vraagstukken zijnde , bragt hij den geest
« van het oneindig kleine op de behanadding van alle zaken over. » BONAPARTE
benoemde leem nu tot medelid van den
Behoedenden Senaat ; in Julij 1803 tot
vice-president , in September tot kanselier
van dien Senaat , en bij de oprigting van
den keizerstroon tot graaf. In 1814 stemde
LAPLACE voor de ontzetting van zijnen wel
een stap, die nog eenigzins op-doenr,
staatkundige gronden kan worden verdedigd ; doch het strekt hem geenszins tot
eer , dat hij de opdragt aan NAPOLEON van
zijne Théorie des probabilités , bij eenen
herdruk in •1814 , wegliet. Wij willen als
curiositeit deze opdragt hier opnemen :
« A NAPOLoN -le-Grand. — Sire ! La
a bienveillance avec laquelle V. M. a daigné
« accueillir l'hommage de mon traite de
« Mécanique Céleste , m'a inspiré le désir
n de lui dédier eet ouvrage sur Ie calcul
« des probabilités. Ce calcul délicat s'étend
« aux questions les plus importantes de la
« vie, qui ne sopt en effet pour la plu« part que des problèmes de probabilité.
«I1 doit sur ce rapport intéresser V. M.
« dont le génie sait si Bien apprécier et si
« dignement encourager tout ce qui peut
« contribuer au progrès des lumières et de
« la prosperité publique. Jose la supplier
« d'agTéer ce nouvel hommage dicté par
«la plus vive reconnaissance, et par les
« sentimens profonds de l'admiration et de
« respect avec lesquels je suis , Sire , de
« V. M. Ie trés-humble et très-obéissant
«serviteur et fidèle sujet , LAPLACE (1).
LODEWIJK XVIII verhief LAPLACE tot pair
van het rijk , en in 1817 tot markies. Hij
stierf den 5 Mei 1827. Zijne twee groot(1) Deze weglating aapringt nog te meer in 't
oog , als men weet , dat L tPLACE tien jaren te voren
in zijne opdragt van het derde deel zijner Mécaniquo Céleste aan den eersten consul had gezegd :
u Puisse eet ouvrage , eonsaerd á la plus sublime
u des sciences naturelles , êtro un monument duracc bie de la reconnaissance que votre accueil et les
cc bienfaits du gouvernement inspirent a eens qui
tt les cultivent. Do toutes les cérités qu'il ren/arme,
ct 1'expression do ce sentiment sera toulours pour
ct mol la plus précieuse. » LAPLACa heeft den tweeden druk zijner Mécanijwue Céleste niet beleefd , en
dus ook deze opdragt niet kunnen uitwisschen.
12*
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LATIMER--LATOUR.

ste werken , welke wij reeds hebben genoemd , zijn alleen genoegzaam , om zijnen
naam te vereeuwigen. Zijne 111écanique
Céleste heeft hij tot een volksboek omgewerkt onder den titel van Exposition du
système du monde , waarin hij , met ver
alle berekeningen voor onin--mijdngva
gewijden , den geest der methode en den
gang welken de sterrekundigen in hunne
ontdekkingen hebben gevolgd, ontwikkelt.
(FouRIER, Eloge de PIERRE SIMON LAPLACE ;
Penny Cyclopaedia).
LATIMER , (uUGH) , een ijverig bevorderaar der hervorming in Engeland, bis schop van Worcester , de zoon eens pachters , in het graafschap Leicester , werd
omtrent bet jaar 1472 te Thurcaston
geboren. Reeds toen hij te Cambridge in
de godgeleerdheid studeerde , werd hij om
zijne verlichte leerredenen gehaat ; later
greep hij onder SENDRIK VIII de gelegenheid aan , zich voor de hervorming te
verklaren. De kardinaal WOLSEP dagvaardde
hem voor de geestelijke regtbank , welke
de beweging zocht te bedwingen. Niette genstaande deze vervolging ging hij moedig
voort voor de hervorming te kampen , en
werd in 1535 , toen de koning zich aan
ANNA BOLEIN had verbonden , tot bisschop
van Worcester verheven. Eenmaal met de
overige bisschoppen ten hove verschijnende,
om naar de toenmalige gebruiken een
nieuwjaarsgeschenk aan te bieden , gaf hij
den koning , in plaats van eene goed gevulde geldbeurs , een Nieuw Testament,
waarin eene vouw was gelegd bij de plaats :
« Koppelaars en echtbrekers zal God rig« ten. b HENDRIK VIII liet LATIMER deswege
ongemoeid. Toen hem echter later de
door den koning opgestelde geloofsartikelen ter bezwering werden aangeboden ,
wilde hij liever van zijn bisdom afstand
doen dan tegen zijne overtuiging handelen. Hij leefde nu in afzondering. De
Katholijke partij , aan welker spits GARDINER
zich bevond , liet hem in hechtenis nemen,
toen hij in Londen kwam , om geneeskundige hulp in te roepen. Eerst bij de troonsbestijging van EDUARD VI verkreeg hij zijne
vrijheid weder , en stelde zich , met cRANSER en RIDLEY , aan het hoofd der Protestanten , zonder een ambt aan te nemen.
Zoodra koningin MARiA aan de regering
kwam , dagvaardde GARDINER hem voor den
staatsraad. Schoon hij had kunnen ontvlugten , verscheen hij echter , en men
wierp hem in den Tower. De tachtigjarige
grijsaard naar Oxford opgezonden , om
zijne leer te verdedigen , sprak met groote
vrijmoedigheid , schoon hij werd uitgelagchen en uitgejouwd. Toen men hem vroeg
of hij zijne grondstellingen wilde afzwe-

ren , antwoordde hij blecllts : « Ik dank
« God van ganscher harte , dat Hij mijn
« leven tot dus ver heeft gespaard , en
« ik door mijnen dood God mag verkeer« lijken » Den 13 October 1555 werd hij
naar den brandstapel gevoerd met zijnen
vriend RIDLEY , dien hij , bij het bestijgen
van de houtmijt , toeriep : « Toon u als
« een man , RIDLEY ! wij zullen heden in
« Engeland een licht ontsteken , dat nim« mer kan worden uitgebluscbt. » Om zijnen dood te verhaasten , had men zakjes
met buskruid rondom zijn middel vastgemaakt ; bet kruid terstond vuur vattende,
stierf bij oogenblikkelijk.
(BURNET'S Reformation; LE BAS'S Life of
CRANMER ; MORÉRI , Dictionnaire historique ; Biog. Dict.).
LATOUR D'AV V ERGNE , (THÉOPHIL E
MALO CORRET DE) , genaamd de eerste

grenadier van Frankrijk , aan het huis van
Bouillon verwant , werd den 23 November
1743 te Carhaix , in het departement
Finisterre , geboren. In 1767 kwam hij
als tweede luitenant in eene musketiercompagnie , en ging later in dienst van
het Spaansche leger , waarin hij zich zoo
zeer door zijne dapperheid en krijgsbekwaaniheden onderscheidde , dat de koning
van Spanje hem met eene jaarwedde wilde
beloonen , welke hij echter weigerde aan
te nemen. Bij het uitbreken der omwenteling , voegde hij zich bij het Fransche
leger aan de Ooster-Pyreneën. Den titel
van generaal versmadende , nam hij het
bevel op zich over de voorhoede uit 8000
grenadiers bestaande , die zich zoo geducht
maakten met de bajonet , dat zij spoedig
de helsche colonne genoemd werden. Na
den vrede met Spanje wilde bij zich te
water naar Bretagne begeven , doch werd
door een' Engelschen kruiser opgebragt, en
moest meer dan een jaar op de pontons in
eene smadelijke gevangenschap verkeeren.
Na de uitwisseling kwam hij te Parijs.
Vernemende , dat zijn tachtigjarige vriend
LEBRIGANT door de krijgsopschrijving van
zijnen eenigen zoon stond beroofd te worden , besloot hij de plaats van dien jongeling
te bekleeden. Hij begaf zich als eenvoudig
vrijwilliger naar het leger, en woonde den
veldtogt van 1799 onder MESSÉNA bij. Na den
18 Brumaire werd hij tot lid der wetgevende
vergadering verkozen. « Ik kan , » riep hij
op het vernemen dezer tijding uit , « geene
« wetten maken , maar wel verdedigen.
« Zend mij naar het leger. ' Inderdaad
woonde hij , in 1800 , den veldtogt van
het Rijnleger bij , en de eerste consul
schonk hem, daar bij elke bevordering
afwees , den titel van Eersten grenadier
van Frankrijk. Reeds den 27 Junij vie

LAVATER—LAVOISIER.
hij door eenen lanssteek in het gevecht
bij- Neuburg in Beijeren. Hij werd op het
slagveld ter aarde besteld , en zijn hart in
Bene urne gesloten , en langen tijd door
een' onderofficier van de compagnie waartoe hij had behoord , overal medegevoerd.
LATOUR was niet alleen een dapper krijgsman , maar tevens een beschaafd letterkundige. In zijne ledige uren studeerde
hij vlijtig ; ook sprak hij verscheidene talen , en schreef de Nouvelles recherches
sur l'origine , la langue et les antiquités
des Brétons , alsmede een ander voortreffelij k werk , getiteld : Origines gauloises.
In de nabijheid van het dorp Oberhausen,
waar hij sneuvelde , is voor hem een gedenkteeken opgerigt, en in 1841 een
ander in de plaats zijner geboorte.
(BUHOT DE KERSERS , Histoire de LATOUR
D'AUVERGNE).
LAVATER, (JOHANN KASPAR), een

beroemd gelaatkundige , werd den 15 November 1741 te Zurich geboren , waar
zijn vader geneesheer was. De gestrengbeid zijner moeder kluisterde zijnen jeugdigen geest ; hij zonderde zich gaarne van
de menschen af , en had eenen tegenzin
in de school. Vroegtijdig verried hij een'
godsdienstigen aard , en zong gaarne gezangen en las inden Bijbel. Weldra begon
hij over alles wat hij gevoelde en dacht
niet veel gemak te redekavelen. Eene
merkwaardige proef van onverschrokken
gaf hij , toen hij het (in 1762) met-heid
HEINRIGU FUSZLI waagde , den landvoogd
GREBEL wegens knevelarij en onderdruk
bij de regering openlijk aan te kla--king
gen. In 1763 bezocht hij Leipzig , Berlijn en vervolgens Barth , in Zweedsch
Pommeren , om zich onder den beroemden
SCALDING in de godgeleerdheid te oefenen.
Naar zijn vaderland teruggekeerd , maakte
hij zich door zijne voortreffelijke Schweizerlieder bekend. In 1786 werd hij predikant aan de Peterskerk te Zurich. De
ongewone indruk , welken zijne leerredenen
maakten , zijne onbevlekte leefwijze en
menschlievende geaardheid , maakten hem
tot den afgod zijner gemeente , terwijl
zijne gedrukte predikatiën zijnen roem allerwegen verbreidden. Zijne Physiognomi,

schen Fragmente zur Befórderung der JIenschenkenninisz and MJenschenliebe verschenen
in 1775 , in vier deelen , 4to. , een werk
dat sedert onder allerhande vormen is ver
verkort en geïllustreerd. Vroegtijdig-tald,
was hij bekend geworden met menschen
van verschillend karakter , en had punten
van overeenkomst in hunne zielshoedauigheden en gelaatstrekken bespeurd. En daar
LAVATER gaarne uit bijzondere opmerkingen
algemeene regelen schiep , trachtte hij de
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gelaatkunde tot eene wetenschap te ver
Hij verzamelde eene menigte por--hefn.
tretten , maakte schaduwbeelden van zijne
vrienden , en de uitkomst zijner bemoeijingen was het hier bovengenoemde werk.
Men zegt , dat LAVATER in de laatste jaren'
zijns levens minder vertrouwen stelde in
de onfeilbaarheid der gelaatkunde dan in
den aanvang. LAVATER zag , als zoo velen , met genoegen de Fransche omwenteling uitbarsten , doch de onthoofding des
konings veranderde zijne voorliefde in afschuw. Hij verzette zich met woord en
daad tegen de Franschen , die zijn vader
kwamen overheerschen. Toen MEssÉNA-land
den 26 September 1 7 99 Zurich innam ,
werd LAVATER , die de soldaten tot kloek
vermaande en zich-moedignwrsta
met de gekwetsten bezig hield , door eenen
grenadier zwaar gewond. Men wil , dat
deze grenadier niet tot- den vijand behoorde , maar een sluipmoordenaar was. Ook
verzekert men , dat LAVATER den man
kende , en uit christelijke liefde zijnen
naam niet wilde noemen. Hij leed veel
en lang aan deze wond , en stierf eerst
den 2 Januarij 1801. Gedurende zijne
ziekte schreef hij eenige vlugschriften en
gedichten , welke onder zijne beste voort
gerekend.
-brengslwod

, Lebensbeschreibung LAVATER'S ;
Beitrage zur ndhern Kenntnisz der wahren Darstellung J, K. LA-

(GESZNER

REINER ,

VATER'S).

LAVOISIER , (ANTOINE LAURENT).

Deze groote scheikundige werd den 16
Augustus 1743 te Parijs geboren. Zijn
vader, een zeer gegoed man , spaarde
geene kosten voor zijne opvoeding. Aan
het Collége Mazarin verkreeg hij Bene
grondige kennis van de sterrekunde, wis
botanie en chemie. Na Benige-kunde,
aarzeling besloot hij zich bij voorkeur tot de
chemie te bepalen , daartoe opgewekt door
de schitterende ontdekkingen van Dr. BLACK
en anderen. Nog naauwelijk& den ouderdom
van een en twintig jaren bereikt hebbende , behaalde hij den prijs , welke de regering voor de beste proeve ter verlichting
van de straten van Parijs had uitgeloofd.
Men verhaalt , dat LAVOISIER zich zes weken lang in een vertrek opsloot , waaruit
het daglicht zorgvuldig werd geweerd , ten
einde des te beter over de kracht van
het lamplicht te kunnen oordeelen.
In 1 768 werd hij lid van de academie,
en , ondervindende dat hij de groote kosten
voor zijne scheikundige proeven niet langer
kon bestrijden , vroeg en verkreeg hij Gene
aanstelling als algemeen pachter der staats
Zijne beurs en werkplaats wa--inkorste.
ren ten allen tijde voor jeugdige beoefe,
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LAWRENCE—LEEUWEN110EK.

naren zijner wetenschap open. Naderhand
werd hij benoemd om over de menigvuldige salpeterwerken van Frankrijk het op.
zigt te houden.
Gedurende het schrikbewind werd hij beschuldigd van , als algemeen pachter , water
en schadelijke dingen onder den tabak gemengd te hebben. Om niet in hechtenis
te geraken verborg hij zich eenige dagen;
doch vernemende dat zijne ambtgenooten,
en onder dezen zijn schoonvader , waren
gevat , gaf hij zich zelven vrijwillig aan,
en werd ter dood veroordeeld. In antwoord
op zijn verzoek om eenige dagen uitstel ,
ten einde de proeven waarmede hij zich
onlangs had bezig gehouden te voltooijen ,
en welke hij verklaarde hoogst belangrijk
voor het menschdom te zijn , kreeg hij,
van den openbaren aanklagér , koel ten
antwoord , dat de republiek geene schei
-kundigeoha,lpvnet
regt niet langer kon worden opgeschort.
Diep betreurd door alle wetenschappelijke
mannen en zijne talrijke vrienden , die
hem om zijne verbazende kennis en zijnen
aanlokkenden omgang liefhadden , verloor
hij den 8 Mei 1794 het hoofd onder de
guillotine , nalatende eene weduw , die vele
jaren later zich niet den graaf RUMFORD in
den echt begaf. Van zijne talrijke werken ,
zij het genoeg te noemen : Traité Élémentaire de chimie , en Mlérnoires de chimie ,
na zijnen dood door zijne echtvriendin in
't licht gegeven.

« staat die van . hetzelve bij anderen aan
« te moedigen ; en daar ik deze wedding« schappen niet kon verhinderen, heb ik
« deze uitspanning opgegeven. » Sir THOMAS
LAU}WIIENCE was nimmer gehuwd, en stierf
den 7 Januarij 1830 , in den ouderdom
van een en zestig jaren.

(Penny Cyclopaedia ; Conversations-Lexicon).
LEBRUN, (PONCE DENIS ECOUCHARD),

een Fransch dichter , wiens lierzangen hem
den bijnaam van den Franschen PINDAAR
hebben doen geven , werd den 10 Augustus 1729 te Parijs geboren. Na zijne
studiën volbragt te hebben , werd hij geheimschrijver van den prins CONTI , in
wiens dienst zijn vader was. Hij had
een' onbedwingbaren lust om puntdichten,
zelfs op zijne beste vrienden , te schrijven.
En daar hij zeer bloohartig was , zeide men
vernuftig en waar , dat bij soms van zijne
eigene verzen schrikte. Voordat bij zes en
twingtig jaren oud was , had hij reeds zijnen roem als Frankrjks eersten lierzanger
gevestigd. Hij was een vurig lofredenaar
der Fransche omwenteling. Toen NAPOLEON
consul was geworden , kreeg LEBRUN eene
jaarwedde van 6000 Franken , en bezong
hem voortaan. Hij stierf den 2 Septemher 1807. GINGUENÉ heeft zijne Oeuvres
complétes uigegeven ; zijne Oeuvres choisies , waarin zijne oden (werkelijk poëtische meesterstukken) voorkomen , zijn
menigmaal herdrukt. LEBRUN maakte zich
(Hémoires de l'académie ; Penny Cyclo- door zijne scherpe epigrammen bij velen
gehaat, zoodat een zijner landgenooten niet
paedia).
LAWRENCE, (Sir THO1AS) , een be- onaardig de aanmerking maakte : « Het
roemd Engelsch portretschilder , werd den « zoude onregtvaardig zijn hem niet te
43 April 1769 te Bristol geboren. Hij was « bewonderen , maar men doet hem geen
de zoon eens armen herbergiers , doch gaf « onregt als men hem niet beminnelijk
reeds in zijne kindschheid blijken van on- « vindt. »
gemeenen aanleg voor de teekenkunst. hij
(MICHAUD , Biographic universelle ancienne
et moderne) .
begaf zich in 1787 met zijne familie naar
Londen, waar REYNOLDS zijn voorbeeld werd.
LEEUWENHOEK , (ANTONI) , een uit
Weldra maakte hij , door zijne fraaije por- stekend natuurkundige , vooral beroemd
tretten grooten opgang , en werd in 1792, door zijne gewigtige ontdekkingen, door
na REYNOLD's dood, hofschilder. Door zijne middel van het microskoop , werd den 24
milddadigheid jegens zijne familie en be- October 1632 in de stad Delft geboren.
hoeftige kunstenaars , en het verzamelen Zonder eene - academische opvoeding genoeenei' groote collectie teekeningen der ver ten te hebben , verwierf hij zich eenen
meesters , verzamelde hij geen-mardste naam , die in de geschiedenis der natuur
letteren prijkt. De-kundemtgl
vermogen van eenig belang , zoodat de
kwaadsprekendheid , deze omstandigheid te grootste geleerden stonden zoo zeer over
baat nemende, hem van speel- en dobbel- zijne ontdekkingen verbaasd , dat de Amzucht beschuldigde. Waar is het dat LAW- sterdamsche burgemeester UUDDE , een groot
wiskunstenaar , zeide , « dat hetgeen hun
RENCE een groot meester was in het
billardspel , doch hieromtrent zegt hij zelf: «allen , wis- en natuurkundigen ontsnapt
« Schoon ik nimmer om geld speelde , trok « was , voor een' ongeleerde , zoo als
« LEEUWENHOEK , bewaard scheen. » LEEU« echter mijn spel de algemeene oplettend
oorzaak dat er door de om--heid,nwas WENHOEK vervaardigde microskopen, welke
« standers hooge weddingschappen werden zelfs die van den beroemden EUSTACHIO
«aangegaan. Naast de ondeugd van het spel D1VINI overtroffen. Hij deed daarmede de
„

LEIBNITZ---LEICESTER .
belangrijkste ontdekkingen. Zijne onderzoekingen over den omloop van het bloed ;
de ontdekking der bolletjes in het bloed
en andere vochten , de zamenstelling der
hersenen, de openingen of monden der
fijnste slagaderen in de kleinste aderen ,
de voortteling der alen , de in fusie -diertjes , de diertjes van het zaadvocht , enz.,
baarden groot opzien. Eenige dezer ontdekkingen waren rijk aan gevolgen voor
de geneeskunde. PETER de Groote achtte
hem zoo hoog , dat, toen hij in 1698 door
Delft kwam , hij LEEUWENHOEK twee zijner
adjudanten zond , ten einde hem uit te
noodigeu den keizer een bezoek te komen
geven , en zijn microskoop mede te brengen. Nadat LEEUWENIIOEK den czaar zijne
instrumenten had laten bezigtigen , vertoonde hij hem het belangrijk verschijnsel van
den omloop des bloeds in den staart eener
aal. Deze verdienstelijke natuurvorscher
stierf den 26 Augustus 1723 te Delft. Zijne
in 't Nederduitsch geschrevene werken ver
Latijn , onder den titel van-schenit
Arcana naturae detecta, in 4 deelen 4to,
en werden meermalen herdrukt.
(Biographie universelle; Philosophical
Transactions
VAN KAMPEN , Be/in.
Gesch. der Ned. Lett. en Wetens.).
;

LEIBNITZ , (GOTTFRIED WILHELM ,

Baron VON) , een der grootste geleerden
en scherpzinnigste denkers van alle tijden ,
werd den 3 Julij 1646 te Leipzig geboren,
waar zijn vader (FRIEDRICH) hoogleeraar was
in de regten. Op den ouderdom van zes
jaren zijnen vader verloren hebbende ,
kwam hij op de Nikolai-school zijner geboortestad , en had aldaar TIIOMASIUS den
Ouderen tot leermeester. Schoon de regtsgeleerdheid het hoofddoel zijner studiën
was , legde hij zich tevens toe op de wiskunde , geschiedenis , letterkunde , kortom
op eiken tak van wetenschap. Daar men
hem , om zijnen jeugdigen ouderdom, den
graad van doctor in de regten weigerde,
schoon hij de schitterendste proeven zijner
scherpzinnigheid en uitgebreide kennis had
gegeven , verliet hij zijn vaderland , om
nimmer terug te keeren , en promoveerde
te ,4ltdor f met de verhandeling : De casibus
perplexis in jure. Een' afkeer hebbende
van het hoogleeraarambt , hetwelk hem
aldaar werd aangeboden , trad hij als kanselier in dienst van den keurvorst van
Mentz , en na den dood van dien vorst,
stond hij in hooge gunst bij het huis van
h anover. Ook ontving hij eene jaarwedde
van PETER den Groeten , van den koning
van Pruissen en den keizer van DuUschland , en was lid van onderscheidene geleerde nlaatschappijën. In 1672 bezocht
LEIBNITZ

Pars , en kwam aldaar in aan

-
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raking met (le beroemdste mannen van
dien tijd , onder anderen met MALEBRANCHE ,
CASSINI en nuvcztis , wiens werk over den
slinger LEIBNITZ aanspoorde , om in de
hoogere wiskunde verder in te dringen.
Daarna begaf bij zich naar Londen , waar
hij persoonlijk bekend werd met NEWTON,
OLDENBURG , WALLIS , Cn anderen. Uit Lou-den keerde LEIBNITZ naar Hanover terug,
waar hij als bibliothecaris van den hertog
werd aangesteld en tot aan liet einde zijns
levens bleef. Hij stierf aan eenen aanval
van jicht , den 14 November 1716. Het
huis waar hij woonde en stierf, werd in
1844 door koning ERNST AUGUST gekocht
ten einde het niet afgebroken zonde worden. LEIBNITZ was van middelbare grootte,
mager, en genoot eene vaste gezondheid ;
zijn gelaat was vol uitdrukking ; de onvermoeidste werkzaamheid kon zijnen opgeruimden geest nimmer ter neder drukken. Hij arbeidde met eene verwonderlijke
gemakkelijkheid , en onthield alles wat
hij eenmaal gelezen had. In den omgang
was hij bescheiden , en zijne geschriften
zijn dikwijls modellen van hoffelijkheid en
wereldwijsheid. Zijn huiswezen veronachtzaamde hij en bleef ongehuwd. Het grootste gedeelte zijner talrijke werken zijn door
DUTENS in zes 4to deelen bijeen verzameld.
Zonder hier over de veelzijdige en diepe
geleerdheid van dezen Duitschen wijsgeer
uit te weiden , merken wij aan , dat hij
bovenal in de wiskunde uitmuntte , waarvan zijne groote uitvinding der Differentiaal-rekening getuigt.
(G. Lunovlct , Entwurf einer vollstandigen
Historie der Leibnitzschen Philosophie ;
G. E. GUIIBAUER , G. W. Freiherr VON
LEIBNITZ. Eine Biogr•aphie).
LEICESTER, (ROBERT DUDLEY, Graaf
VAN) , de lekende gunsteling van koningin
ELIZABETH , werd omstreeks het jaar 1531
uit een oud- adellijk geslacht geboren.
EDMUND DUDLEY , de schraapzuchtige staats dienaar van HENDRIK VII , was zijn groot
Zijn vader , Jour DUDLEY , hertog-vader.
van Northumberland , stond bij IIENDRIK VIII
en EDUARD VI in hooge gunst , doch verloor
in Augustus 1553 het hoofd op het scha
omdat hij zijne schoondochter, JANE-vot,
GREY, op den troon had weten te verheffen. ROBERT DUDLEY, door EDUARD VI tot
ridder geslagen , werd tegelijkertijd met
zijnen vader in hechtenis genomen , doch
had het geluk, in 1554, door koningin MARIA begenadigd te worden. ROBERT
DUDLEY bezat al de uiterlijke hoedanigheden
om zich bij eene koningin aangenaam te
maken : eene jeugdige fraaije gestalte, een
hoffelijk voorkomen en innemende manieren.
Zoodra LL1ZABL 111 den ti von had beklommen ,
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overlaadde zij hem niet geschenken en ongesteldheid was gestorven. Do koningin
titels. Hij ontving van haar heerlijkheden , was aanvankelijk hierover buiten zich zelve
leengoederen en kasteelen : hij werd op- van woede , en dreigde hem in den Tower
perstalmeester , lid van den geheimen raad, te zetten ; zij bedaarde echter en ontving
hem weder met onverminderde onderschei-ridder van den kousenband , opperbestuur
van Cambridge,-dervanhogscl ding. Ook was het LEIGESTER , die haar
baron van Denbigh en graaf van Leicester, aanried MARIA STUART , koningin van Schotwaarbij weldra nog andere waardigheden land, heimelijk ter dood te laten brengen ,
werden gevoegd. LEICESTER verscheen gedu- eene aanbeveling welke eenigzins het verrig ten hove , en de koningin vond groot moeden versterkte , dat men vroeger van
behagen in zijnen omgang. Op jeugdigen hem had opgevat.
In 1585 benoemde ELIZARFTH hem tot
ouderdom was hij gehuwd met AMY , eene
dochter van Sir JOHN ROBSART. Deze dame opperbevelhebber der troepen, die zij den
overleed plotseling in 1560 te Cumnnor Nederlanders tegen Spanje te hulp zond ,
onder verdachte omstandigheden ; volgens en voorzag hem daarenboven van geheime
veler vermoeden vermoord op aandrijven berigtschriften , die welligt de onderwerping
van haren echtgenoot , die , ziende hoe der Algemeene Staten aan den schepter der
sterk de koningin aan hem gehecht was , koningin bedoelden. LEICESTER gedroeg zich
in zijne vrouw eenen hinderpaal vond voor in zijfee moeijelijke stelling met grenzenlooze
zijne eerzuchtige bedoelingen. De koningin aanmatiging en willekeur. Hij noodzaakte
bewonderde hem , vertrouwde hem , en de Nederlanders hem in 4 586 tot algemeen
verleende hem grooten invloed ; zij ont- landvoogd en opperbevelhebber van hunne
wierp zelfs voor hem een huwelijk , doch krijgsmagt te water en te land te verhef
toonde duidelijk , dat hij, naar de-fen,
het was niet met haar zelve. Zij stelde
hem aan MARIA STUART tot echtgenoot voor. onbeperkte heerschappij streefde. Ongetwij.Men betwijfelt het echter of dit aanbod feld zou hij zijn doel bereikt hebben , zoo
wel gemeend was , en zoo de beide par- de schrandere JOHAN VAN OLDENBARNEVELD ,
tijén daarin hadden bewilligd , zij hare destijds raadpensionaris van holland , hem
toestemming wel zoude gegeven hebben. niet hadde tegengewerkt. ELIZABETH einLEICESTER bleef dus te Londen, en speelde delijk overtuigd dat haar gunsteling zijne
zijne rol bij de koningin met schrander rol slecht wist te vervullen , riep hem
beleid en list. Gedurende zijn verblijf aan in December 1587 naar Londen terug.
liet hof, knoopte hij eenen minnehandel Niettegenstaande zijne geringe talenten ,
aan , of , gelijk sommige schrijvers zeggen vertrouwde zij hem in 1788 het opperbetrad hij heimelijk in den echt niet de vel over het leger , hetwelk de hoofdstad
weduwe van Lord SHEFFIELD , die ter naau- tegen eenen mogelijken aanval van de
wernood aan vergiftiging ontkwam en op Spanjaarden moest beschermen, Dit was
bedreiging van LEICESTER hare hand schonk het laatste blijk van vertrouwen hetwelk
akin Sir EDWARD STAFFORD. LEICESTER rees hij van ELIZABETH ontving. Op zijne reis
nog dagelijks in gunst bij de koningin, naar het kasteel Kenilworth , overviel hem
die hem zelfs op zijn kasteel Kenilworth, te Cornbury , in het graafschap Oxford,
in het graafschap Warwick , bezocht , waar eene ongesteldheid , welke hem den 4 Sephij haar gedurende eenige dagen vermaakte tember 1588 uit het leven rukte. LEICES
zegt HUME , was trotsch , onbeschoft,-TER,
met allerlei praalvertooningen en feesten ,
die alles overtroffen wat men ooit te eigenbelangzoekend , heerschzuchtig , zon
eer , zonder edelmoedigheid , zonder-der
voren gezien had.
Het is dus niet te verwonderen dat de menschenliefde. Noch zijne bekwaamheden
voornaamste Engelsche edelen hem geen noch zijn moed verdienden het vertrouwen
goed hart toedroegen , en vreemde afge- dat in hem werd gesteld. Zijne behendigzanten , die voor hunnen vorst de hand heid als hoveling was opmerkelijk ; en hij
der koningin kwamen vragen eenen hove- is een zeldzaam voorbeeld van eenen
ling vijandig waren , die geene middelen gunsteling , die zóó lang en onafgebroken,
tot aan zijnen dood, de overhand op allen
spaarde , om hunne zending te doen mis
Velen hadden er belang bij zijnen-luken. behield.
(Biographia Britannica; AIKIN's Elizabeth;
invloed te ondermijnen , en met dit oogmerk
IIUME'S list., te.).
maakte SKIIER , afgezant van den hertog VAN
LEKAIN , (HENRY LOV1S) , een der
ANJOU , de koningin bekend niet eene daadzaak , welke haar tot dusver was onbekend beroemdste Fransche treurspelers , werd
gebleven , namelijk LEICESTER'S huwelijk met den 14 April 1728 te Parijs geboren. Hij
Lady EssEx , die hem hare hand geschonken koos aanvankelijk het beroep zijns vaders,
had , twee dagen na den dood baars echtge- die goudsmid was , maar bezocht tevens
noots , welke plotseling aan Bene zonderlinge het College Mazarin , waar hij , bij de
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toneelvoorstellingen , door de leerlingen
aan het einde van het schooljaar gegeven,
den post als souffleur vervulde. VOLTAIRE
ried hem aan tooneelspeler te worden , en
leidde hem tot dit vak op. Weldra werd
hij de lieveling des publieks en Frankr jks
beste treurspeler. Begaafdheid en oefening
maakten , als ware liet , zijne natuurlijke
gebreken , onzigtbaar. Schoon zijn gelaat
niets buitengewoons had , gebeurde het
meermalen , wanneer hij speelde , dat men
vrouwen hoorde uitroepen : « Ha ! hoe
r schoon is hij ! » VOLTAIRE noemde hem
den eenigen waarachtigen treurspeler. LEKAIN stierf in 1778 aan eene besmettelijke
koorts. Hij werd bij zijn leven algemeen
geacht, waartoe zijn lofwaardig gedrag niet
minder dan zijne uitstekende kunstgaven
bijdroegen.
(TALMA , Réflexions sur LEKAIN et sur
fart théolral).
LELY, (PIETER) , een uitstekend schil
wiens wezenlijke naam was VAN DER-der,
FAES , werd den 14 September 1618 te
Soest , in West falen , geboren . Zijn vader,
die vóór hem reeds den bijnaam van LELY
had , was geboren te 's Gravenhage in een
huis in welks gevel een lelie stond, waarom
hij in de wandeling kapitein LELY werd
genoemd. Deze ziende dat zijn zoon PIETER meer overhelde tot de schilderkunst
dan tot de krijgsdienst , deed hem in de
leer bij den kunstschilder Dr GREBBER van
Haarlem , bij wien hij twee jaren vertoefde ,
en die voorspelde , dat hij hem in de kunst
zou voorbij streven. In den jare 1643
vergezelde hij WILLEM II , prins van Oranje,
naar Engeland , toen deze in het huwelijk
zou treden met de dochter van KAREL I.
De portretten, welke hij van dit doorluchtig
paar maakte , vielen zoo voortreffelijk uit,
dat de koning hem tot zijnen hofschilder
benoemde. Ook bij KAREL II stond hij in
hooge gunst , genoot eene jaarwedde van
4000 Gulden en werd tot den ridderstand
verheven. Verscheidene lieden , die met
onzen LELY in Engeland hebben verkeerd,
spreken van zijne hoofsche leefwijze. Men
verdrong zich, als ware het, om door hem
geportretteerd te worden. Hij schilderde
van des morgens negen tot des namiddags
vier ure. Een zijner kamerdienaars hield
aanteekening van degenen wier beurt liet
was, om te komen zitten. Wanneer iemand,
wie hij ook zijn mogt, niet op den bepaal
tijd paste , moest hij daarvoor zoo-den
lang wachten tot dat al de personen , die
op de lijst stonden , geholpen waren. Na
vier ure hield hij den maaltijd , was zelden
zonder gezelschap, en liet altijd voor twaalf
gasten dekken. Zoo lang hij aan tafel zat
nerd er in Bene ardere kamer kunstig
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gespeeld en gezongen. Zijn dood , die in
1680 voorviel , wordt ons door HOUBRAKEn
dus verhaald : « Zijn doctor , die hem alle
«dagen (meer uit eigen kunstliefde dan
« uit noodzakelijkheid) bezocht , op zeke« ren morgen bij hem komende , terwijl
« hij bezig was niet zijn palet op te zetten,
omdat eene dame voor hem moest komen
« zitten , voelde de geneesheer hem als
« naar gewoonte de pols , en vond hem
« zoodanig ontsteld , dat hij hem ried rust
« te nemen en medicijnen te gebruiken ,
t« liever dan te schilderen. LELY gaf te
« kennen dat dit niet kon geschieden , doch
« naauwelijks was de doctor vertrokken of
« hij werd door eene flaauwte overvallen,
« waarop de dood volgde voordat de ge« neesheer was terug gehaald. » LELY had
altijd zoo vele portretten te schilderen ,
dat hij weinig historie -stukken kon leveren.
Zijn stijl is sierlijk en zijn koloriet ongemeen fraai , schoon in zijne uitdrukking
weinig afwisseling heerscht.
(HOUBRAKEN , Levens der schilders; J. IMMERZEEL , Jr. De levens en werken der
Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers , graveurs en bouwmeesters der vijftiende eeuw tot heden) .
LE 1%IAIRE , (JACOB) , een Nederlandsch
zeevaarder, beroemd door de ontdekking
van de straat die zijnen naam draagt,
werd omtrent het jaar 1590 geboren , en
was de zoon van een' ondernemend handedelaar van Egmond , bij Alkmaar.
Het octrooi der Staten-Generaal aan do
Oostindische compagnie , verbood aan alle
onderdanen der Vereenigde Gewesten , om
langs de Kaap de Goede Hoop en zelfs
door de Straat van 11lagellaan naar de
Indiën , of naar do bekende of onbekende
landen , buiten de grenzen van den Atlantischen Oceaan gelegen , te stevenen. Dit
verbod , wel verre van LE MAIRE af te
schrikken , was juist voor hem een spoorslag eenen nieuwen uitweg te zoeken. Het
eerste denkbeeld daartoe ontstond bij zijnen
vader IZAAK. Deze deelde zijn plan mede
aan CORN CLIS SCHOUTEN van Hoorn , een'
ervaren zeeman , die verscheidene reizen
naar de Oost - Indiën gedaan had , en op de
gelegenheid vlamde om ontdekkingen te
doen. Te Hoorn werden , voor deze onderneming , twee schepen uitgerust , waarmede JACOB LE MAIRE en SCHOUTEN den 14
J unij 1615 uit Texel in zee staken. De
vruchten dezer gevaarvolle reis waren de
ontdekking van de Straat Le Moire , Kaap
hoorn en onderscheidene eilanden. Den 23
October 1616 kwamen zij te Jacatra (thans
Batavia) voor anker. Hier eindigde deze
zeetogt , die aan de zeevaart eeuen nieuMen weg opende ; doer te vergeefs hadden
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leed. Veel opzien baarden hare lLlémoires
hisioriques et secrètes de l'irnpératrice aoskPIIINE, in welke belangrijke bijzonderhedew
omtrent deze keizerin voorkomen.
(Conversations-Lexicon) .
LEO X , GIOVANNI DE' MEDICI , tweede
zoon van LORENZO de Prachtlievende, werd
in December 4475 te Florence geboren.
Op den ongewonen ouderdom van dertien
jaren , werd hij door INNOCENTIUS VIII tot
kardinaal verheven , doch trad eerst in
1492 als medelid van het heilige collegie
op. Paus JULIUS II benoemde hem , in
1505 , tot stadhouder van Perugia , en in
1511 werd hem het opperbevel over het
pauselijk leger toevertrouwd. In den slag
van Ravenna , in 1512, namen de Franschen hem krijgsgevangen. Na zijne vrij
begaf hij zich naar Bologna terug ,-lating
waar hij als legaat de regering waarnam.
Bij den dood van JULIUS II viel hem de
Hoorn op te sporen.
(Historische beschrijving der reizen ; Re- pauselijke kroon ten deel. Zijne prachtcueil des voyages de la compagnie des liefde de schatkist uitputtende , liet hij,
Indes Orientales, tome VIII ; DE BROS - ten einde geld te bekomen en de St. Pieterskerk te voltooijen , allerwegen aflaatSES , Histoire des terres austrates).
LENORMAND , (MARIE ANNE), eene brieven verkoopen , welke schandelijke
in de hoogste kringen bekend gewordene handel de naaste aanleiding gaf tot de
kaartlegster en waarzegster in Pars , die groote kerkhervorming. De regering echter van LEO biedt ook een gunstig gezigtsmet behendigheid en sluwheid de nieuws
wist te bedriegen, werd in 1772-giern punt aan. Even als zijn vader was hij
te dlencon geboren , en werd daar zelfs een krachtig beschermer van wetenschap
door de Benedictijner-nonnen opgevoed. en kunst ; hij moedigde de beoefening der
Reeds vroegtijdig begon zij uit koflijdik, Grieksche letterkunde aan , stichtte te
kaarten , enz. waar te zeggen. Nog vóór Rome een Grieksch collegie , en rigtte eerie
het uitbreken der omwenteling kwam zij Griekscbe drukkerij op, welke, onder de
te Parijs , waar zij , gedurende het schrik- leiding van JANOS LASKAI;IS , van de beste
bewind , in de gevangenis werd geworpen. Grieksche schijvers en oude handschriften ,De keizerin JOSEPIIINE zeer met haar inge- verdienstelijke uitgaven bezorgde. Hij genomen zijnde, geraakte zij in groot aan- bruikte MICHEL ANGELO te Florence, en
zien , leefde gedurende de eerste jaren RAPHAËL te Rome in liet Vatikaan. Hij
der keizerlijke regering op Benen hoogen hield briefwisseling met ERASMUS , MACHIAvoet , en werd door de voornaamste dames VELLI, ARIOSTO en andere groote mannen
zeer dikwijls bezocht , tot dat zij zich met van zijnen tijd. Kortom , LEO X was wel
staatkundige aangelegenheden begon te be- niet de voorbeeldigste onder de paussen ,
moeijen , en in 1809 uit Frankrijk werd maar zekerlijk een der doorluchtigste en ver
onder de Italiaansche vorsten. -dienstljk
gebannen. Hierover vertoornd , schreef zij
(GUICCIARDINI , Storia d'Italia ; RoscoE's
Souvenirs prophétiques d'une Sibylle sur les
Life and pontificate of LEO X ; Bieauss s de son arrestalion , le 1 I Décembre
bliotheca Latina mediae ei in f mae
1809, bevattende eene voorzegging van den
fEtatis).
val des aartsdwingelands en de zegepraal
LEONARDO DA VINCI, zie VINCI.
van het wettige koningschap. Dit werk
LEONARDO van Pisa , of LEONARDO BOverscheen echter eerst na de herstelling ,
in 1814, in 't licht. In 1818 kreeg+ zij NACCI , een Italiaansch viskunstenaar , die
zelfs een bezoek van keizer ALEXANDER, en in het begin der dertiende eeuw bloeide,
leefde later eenigen tijd in Brussel en dan was de eerste , die de kennis der algebra
weder te Parijs , alwaar zij in 1843 over- in Europa overplantte. Zijn werk werd
nimmer gedrukt , maar wordt te Rome
bewaard en in COSSALI's Geschiedenis der
(1) Het andere schip, welks naam wij niet vinden
opgeteekend en dat veel kleiner was , bij Port Algebra beschreven. Uit Italië verspreidde
zich de kennis der algebra langzamerhand
Désiré, ongeveer honderd mijlen ten Noorden van de
Straat van Magellaan, schade bekomen hebbende ,
in de overige landen van Europa. Hij
was onder het repareren in brand geraakt , en eens
was schrijver eener verhandeling , welke
prooi der vlammen geworden.
de Nederlanders zich gevleid op deze wijze
het privilegie der Oostindische Compagnie
te ontduiken. JAN PIETERSZOON KOEN, die
later Batavia stichtte en bij hunne aan
voorzitter was van den raad van-komst
Indiën , legde beslag op het schip de
Eendragt (1) , en verschafte hun de middelen , om naar Nederland te vertrekken,
ten einde aldaar hunne zaak te bepleiten.
LE MAIRE bezweek den 31 December 1616
op de terugreis naar het vaderland. Men
weet weinige bijzonderheden van zijn leven , alsmede van dat van zijnen grooten
togtgenoot COP.NELIS SCHOUTEN ; maar de
namen dezer beide zeevaarders zullen nimmer vergeten worden ; immers zij waren
het, die de verdrietige scheepvaart door
de Straat van Magellaan merkelijk hebben
verkort , door een' veel gemakkelijker weg
door de Straat Le JIaire en langs Kaap
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WIJK XIV , die reeds vier keurvorsten voor
zich had gewonnen , keizer van Duitsch
land . De langdurige regering van LEOPOLD
(bijkans eene halve eeuw) was een gebeur
tijd voor Duitschland en Europa.-tenisvol
in 480 v. C. het bevel over de Grieksche '1 Bij het aanvaarden der regering van de
krijgsbenden , afgezonden om den naauwen erfelijke staten van het huis van Oosten
in 1657 , zag hij zich gewikkeld in-rijk,
doortogt der Thernzopylen tegen den inval
der Perzen onder XERXES te verdedigen. eenen oorlog met de Turken , die IlongaMet 300 Spartanen en ongeveer 6000 man rijé en Moravië overstroomden. Zijn behulptroepen , boezemde hij den vijand zoo kwame veldoverste MONTECUCCULI , een Itaveel ontzag in , dat XERXES hem de heer liaan van geboorte , versloeg hen geheel
Griekenland aanbood , indien-schapijover en al in den slag van St. Gothard , bij
hij zijne zijde koos. Toen dit voorstel met 1Veuhausel , waarna er een wapenstilstand
verachting werd van de hand gewezen , werd gesloten. Vele Hongaarsche edelliezond XERXES eenen heraut aan de Grieken, den echter , wier trots het niet kon ver
onderdanen eerier vreemde mo--kropen
om hunne wapenen op te eischen. « Hij
« kome ze halen ! . was het antwoord van gendheid te zijn , waren er op bedacht,
om de partij der Turken te omhelzen.
LEONIDAS. Driemaal werden de Perzen ,
die de engte wilden bemagtigen , met groot De Katbolijke onverdraagzaamheid van liet
verlies afgewezen , en waarschijnlijk zou- Oostenrijksche hof van dien tijd bragt er
den zij eindelijk den moed hebben opge- veel toe bij , om de Hongaren te verbitgeven , zoo niet een vers aderlijke Griek, teren , onder welke zich vele Protestanten
bevonden. De zamenzwering werd ontEPIALTES , eene uitgelezene bende van
10,000 Perzen langs eenen geheimen weg dekt voordat zij geheel tot rijpheid was
over het gebergte hadde gevoerd , om gekomen , en de hoofdleiders , de graven
SDRINI , NADASTI , FRANGIPANI en TEKELI boetLEONIDAS in den rug te vallen. Vernemende
dat hij overvleugeld was , zond hij al zijn ten hun misdrijf met het hoofd. De miskrijgsvolk weg , behalve 300 Spartanen , noegden kwamen nu tot opstand , en kozen
700 Thespiërs en 400 Thebanen , met tot hunnen aanvoerder EMERIC TEKELI , zoon
welke hij den kamp tegen den meer dan des bovengenoemden. In 1682 werd TEKELI
duizendmaal sterkeren vijand voortzette. De door de Porte als schatpligtig vorst van
Spartanen en Thespiërs vielen tot den Ilongarijë erkend , terwijl de Turksche
laatsten man : de Thebanen vroegen en sultan den groot- vizier KARA MUSTAPHA met
verkregen lijfsbehoud. Iiet verminkte lijk 150,000 man tegen Oostenrijk liet oprukvan LEONIDAS werd door XERXES aan liet ken. TEKELI verscheen met ongeveer
kruis genageld. Een steenen leeuw wees 40,000 Hongaren in 't veld. Deze ver
troepen-enigdkrjsmatzeli
daarna de plaats aan , waar de held was
gevallen. De dooden werden begraven, bij Raab verslagen hebbende , trok de vijwaar zij waren gestheuveld , en hunne na- and tegen Weenen op. Men heeft nader
verzekerd , dat zijne Allerchristelijkste-hand
gedachtenis met gedenkzuilen vereerd.
Een der opschriften luidde aldus : « Hier Majesteit LODEWIJK XIV een der geheime
« streden eens 4000 Peloponnesiërs tegen aanstokers van dezen Turkschen inval was,
« drie millioenen ! ' Een ander opschrift gelijk zijn voorganger FRANS I den Turkwas van dezen inhoud : « Vreemdeling ! zeg schen keizer SOLIMAN tot eenen dergelijkerl
« den Lacedemoniërs , dat wij hier liggen, krijgstogt tegen de hoofdstad van Oostenrijk
« uit gehoorzaamheid aan hunne wetten. » had aangespoord. In dezen nood verzamelde
Deze zelfopoffering van LEONIDAS was de de Poolsche koning SOBIESKI te Cracau
spoorslag tot Griekenlands onbedwingbaren zijne krijgsbenden. Hij ontving boodschap
heldenmoed , en wordt onder de edelaar- op boodschap , om Weenen te hulp te
dig ste voorbeelden van heldendeugd en snellen. Uit hoofde van den benarden
vaderlandsliefde in de geschiedenis ver toestand der schatkist , had hij moeite
-meld. 16,000 man op de been te brengen , niet
welke hij naar den Donau oprukte , al(HERODOTUS ; DIODORUS ; PLUTARCHUS ; ROL waar de hertog van Lotharingen niet
LIN , Ilistoire ancienne).
LEOPOLD I , keizer van Duitschland , 70,000 man keizerlijke troepen, zich met
uit het huis van Oostenrijk , zoon van hem vereenigde. Den 11 September 1683
bereikte het verbonden leger den kruin
FERDINAND 111 en MARIA ANNA van Spanje,
geboren in 1640 , werd in 1655 koning van den Calemberg , van welken men een
van I!ongarijë , in 1657 koning van Bohe- uitzigt had op de hoofdstad van Oostenrijk
men , en eindelijk in 1659 , na eenen en de wijduitgestrekte tenten der Turken,
lievigen strijd tusscben hem en LODE- die zich rondom ue ,tad hadden ver-

bewaard wordt in de Magliabecchische bibliotheek te Florence , en ten titel voert:
Practica Geographia.
(Penny Cyclopaedia).
LEONIDAS , koning van Sparta , voerde
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schanst. Den 12 leverde men elkander
slag , de Turken delfden het onderspit,
en Weenen , en misschien alle oostelijke
staten van Europa waren behouden. Bongarijë werd , na eenige hardnekkige en
bloedige veldslagen , van de Turken gezuiverd , die in 1697 te Carlowitz met
LEOPOLD den vrede sloten.
LEOPOLD had drie oorlogen door te
staan tegen LODEWIJK XIV , wiens heerschzucht doelde op hetgeen BONAPARTE in
onze dagen voor eenigen tijd verwezen
namelijk geheel westelijk Europa-lijkte,
an Frankrijk afhankelijk te maken. De
eerste oorlog eindigde niet het verdrag
van Nijmegen in 1679, ' de tweede niet
den vrede van Rijswijk in 1697 , en de
derde , over de Spaansche erfopvolging,
woedde nog voort , toen de keizer den
5 Mei 1705 aan de borstwaterzucht overleed. LEOPOLD was een zachtmoedig vorst,
die het goede wilde , maar het echter ,
door zijne zwakheid , besluiteloosheid en
onverdraagzaamheid , niet altijd tot stand
kon brengen. Hij had de verdienste bekwame veldheeren en schrandere staatslieden te kiezen, zoodat hij LODEWIJI XIV
roemrijk het hoofd konde bieden. Hij
werd opgevolgd door zijnen oudsten zoon
JOZEF I.

(Leitres du roi de Pologne , JEAN SoBIESKI , à la reine MARIE CASIDIIRE ,
pendant la campagne de Vienne DUHAM , History of the Germanic empire).
LESAGE, (ALAIN RENÉ) , een uitstekend Fransch romanschrijver en tooneeldichter , werd den 8 Mei 1668 te Sarzeau
op het schiereiland Hhuys , in bet departement MMorbihan , geboren. Hij verloor
vroeg zijne ouders , en door de onachtzaamheid eens ooms zijn niet onaanzienlijk vermogen. Hij studeerde - aan het
Jezuïten-Collegie te Vannes. In 1692 kwam
Jij te Parijs , om zich« in de wijsbegeerte
en regtsgeleerdheid te oefenen. Na korten
tijd als advocaat opgetreden te zijn , wijdde
hij zich geheel aan de letterkunde, en
zocht zijn onderhoud in de voortbrengselen van zijnen geest. Gelukkig trof hij in
den abbé DE LYONNE eenen vriend aan,
die hem een jaargeld van 600 livres gaf,
en hem met de Spaansche taal en hare
letterkunde bekend maakte. Gedurende
eenige jaren was LESAGE weinig als schrijver bekend ; doch in 1707 won bij eens;

klaps de gunst van het publiek door zijn

blijspel Crispin rival de son maître en zij
kluchtiger roman Le diable boitcux.-ne
Zijn blijspel Turcaret , (eene bittere satyre
op de toenmalige financiërs) , hetwelk in
1 709 verscheen , maakte insgelijks grooten
opgang , Te vergeefs bood men hem 100,000

Franken aan , zoo hij dit stuk wilde vernietigen. Doch vooral heeft hij zich eenen
opsterfelijken naam verworven door zijnen
Gilblas de Santilanne , welke hem in den
eersten rang der beste romanschrijvers
eene eervolle plaats aanwijst. Ook behoort
hij onder de- vruchtbaarste schijvers ; men
heeft van hem onderscheidene romans en
vier en twintig tooneelspelen , terwijl bij
aan zes en zeventig andere heeft medegewerkt. Hij . stierf den 17 November 1747
te Boulogne , alwaar hij een stil en afgezonderd leven leidde. In den laatsten tijd
zijns levens ondervond hij eenen merk.
waardigen invloed van de zon op zijn
ligchaam. Zoodra de zon aan de kimmen
verrees , gevoelde hij zich wel , maar bij
haren ondergang verviel hij in eenen staat
van afmatting , welke duurde tot dat de
dageraad weder aanbrak.
(LA HARPE , Cours de Littérature ; Conversations-Lexicon).
LESLIE, (Sir JOHN) , een beroemd
Schotsch natuurkenner, werd den 16 April
1766 te Largo , een dorp aan de kust van
Fifeshire, geboren. Als kind was bij zieken zwakkelijk , waardoor hij een gebrekkig
schoolonderwijs ontving. Niettemin ontwikkelde hij grooten aanleg voor de wiskunde,
zoodat de predikant van het dorp hem aan
de hoogleeraren ROBINSON en STUART voorstelde, door wier tusschenkomst hij in 1779
de hoogeschool van St. Andrews bezocht,
en in de godgeleerdheid studeerde. In
1784 ging bij naar Edinburg , waar bij
zijne studiën voltooide. Eenigen tijd daarna
vergezelde bij twee , Amerikaansche jonge
broeders RANDOLPH)', die te-linge,(d
Edinburg hadden gestudeerd , naar Virginië, en kwam , na eene afwezigheid van
twaalf maanden , in Schotland terug. In
den aanvang des jaars 1790 begaf hij zich
naar Londen , met brieven van aanbeveling
van onderscheidene letterkundige en wetenschappelijke mannen, onder anderen van
Dr. ADAM SMITH, die hem den raad gaf ,
« nimmer een' auteur te naderen , wiens
« gunst hij zocht te winnen , zonder eerst
« zijne werken gelezen te hebben , uit
« vreeze dat het gesprek daarover zoude
«loopes. a Aanvankelijk hield hij zich met
letterkundigen arbeid bezig, en in 1793
verscheen van hem in 't licht eene vertaling van de natuurlijke geschiedenis der
vogelen van BUFFON , in negen deden 8vo.
Ilet honorarium voor dezen arbeid legde
den grond tot zijne onafhankelijkheid. In
I794 bezocht hij de Nederlanden en ver
Duitsehland, Zwitserland , Dene--volgens
marken, Noorwegen en Zweden. Bijzon
roem behaalde hij met de uitvinding-dern
van den differentiaal -thermumeter , den
,

LESSING —LEVAILLANT.
hygrometer en den photometer , alsmede
met zijne handelwijze , om door middel
der luchtpomp water te doen bevriezen.
In 1804 werd hij professor in de wiskunde
te Edinburg , en in 1809 , in plaats van
PLAYFAIR , professor in de natuurwetenschappen. Den 27 Junij 1832 werd hij
tot ridder benoemd , en stierf den 3 November deszelfden jaars, op zijn buitengoed te Coates in Fi feshire, twee wijlen
van de plaats zijner geboorte.
(Memoir of Sir JOIN LESLIE , by MACVEY
NAPIER. CHAMBERS'S Biography of distinguished Scotchmen; Gentleman's Magazine for 1833).
LESSING, (GOTTHOLD EPBRAiM), de

hervormer der Duitsche letterkunde , werd
den 22 Januarij 1720 te Kamenz in Opper-Lausitz geboren , waar zijn vader predikant was. Van zijne vroegste jeugd af,
toonde hij eenen onverzadelijken leeslust.
Op de school te Meissen , beoefende hij
niet alleen de oude schrijvers , die daar
gebruikt werden , maar tevens een groot
aantal andere , vertaalde het derde en
vierde boek van EUCLIDES, en ontwierp eene
geschiedenis der wiskunde. In 1746 vertrok bij naar de hoogeschool van Leipzig ,
waar hij eenen beslisten smaak opvatte
voor het tooneel, tot groot leedwezen van
zijne ouders en zijne zuster, die zulks niet
alleen als beuzelachtig, maar ook als zondig
beschouwden. Deze omstandigheid overtuig de LESSING dat het raadzaam was , om voor
zich zelven te zorgen. Een zijner eerste
geestvoortbrengselen was een klein drama,
getiteld : Junge Gelehrten , hetwelk werd
opgevoerd en gunstig ontvangen. In 1755
voltooide hij zijn treurspel : Miss Sara
Sampson , uit het burgerlijk leven ontleend en het eerste van dien aard in
Duitschland. Te vergeefs legden de recensenten hem ten laste , dat hij het uit
Engelsche romans en treurspelen had ontleend ; liet publiek stoorde zich hieraan
niet , en bewonderde de menigvuldige
schoonheden daarin voorkomende. Zijne
fabelen en andere voortbrengselen ver
allerwegen zijnen roem. In 1770-spreidn
benoemde hem de erfprins FERDINAND van
Brunswijk tot zijnen bibliothecaris. In den
laatsten tijd zijns levens namen zijne gezondheid , opgeruimdheid en gezelligheid
merkelijk af. Sedert het begin van Februarij aan eene gevaarlijke bezetting op de
borst lijdende , bezweek hij in den avond
van den vijftienden Februarij onder eenen
vernieuwden aanval. De eerste volledige
uitgave zijner werken verscheen te Berlijn
1771-94 in dertig deelen. Weinige schrijvers hebben zoo veel en zoo zorgvuldig ge-
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schreven , en op de Duitsche Ietterkunde
zulk eenen weldadiger invloed uitgeoefend.
(SCIIINK , LESSING'S Leben and Charaeteristik).
LESUEUR , (JEAN FRAN(OIS) , een
beroemd Fransch componist , ridder van
het legioen van eer , en muzijk- directeur
van keizer NAPOLEON , stamde van een oud
geslacht af , en werd den 15 Februarij
1763 bij Abbeville, op het land, geboren.
Na kapelmeester geweest te zijn van onderscheidene hoofdkerken in Frankrijk, voor
welke hij eene menigte missen , motetten ,
enz. componeerde , werd hij naar Parijs
geroepen , alwaar hij zijne vijf groote
opera's in 't licht gaf: La Caverne , Paul
et Virginie , Télémaque , La Mort d'Adann
en Les Bardes , welke laatste, zijn beste
werk , hem de genegenheid van NAPOLEON
dermate verwierf, dat hij hem tot kapelmeester en opvolger van Paesiello benoemde , en hem eene goden doos vereerde met het opschrift : « De keizer der
«Franschen aan den componist der Barden. ^•
LESUEUR was tevens een verdienstelijk letterkundige. Zijn werk Essai sur la musique
sacrée wordt uitermate geprezen , en zijne
verhandeling over de muzijk der ouden is
de beste proef van zijne geleerdheid , en
heeft over dit duister onderwerp eenigermate nieuw licht verspreid.
(Penny Cyclopaedia ; Cónversations-Lexicon) .
LESUEUR , (EUSTACHE) , een beroemd
schilder , de Fransche RAPIIAEL genoemd
werd in 1617 te Parijs geboren. Na van
zijn vader onderwijs in het teekenen te hebben ontvangen , kwam hij in de school
van SIMON VOUET, doch had zijne grootste
vorderingen aan de studie van het antiek
te danken. In menig opzigt overtrof hij
zijnen mededinger LEBRUN. LESUEUR was
een man van eene zachtmoedige , edelaardige inborst , en werd alzoo door een'
ieder hoog geacht. Hij overleed in 1655.
LANDON heeft van meer dan honderd zijner
kunstwerken gravures geleverd , waaronder
men opmerkt , Paulus te Ephesus prediken
hetwelk door het gild der goudsmeden-de,
aan tle kerk van Notre dame de Paris,
ten geschenke werd gegeven ; Het leven
van St. Bruno in twintig tafereelen , en
het Itlarielaarschap van St. Laurens.
(Dictionnaire historique des grands hom -

mes).
een beroemd Franscb reiziger, werd in 1753 te
Paramaribo , in de Nederlandsche kolonie
Suriname , van Fransche ouders geboren.
Zonder tot iets opgeleid te worden, zwierf
hij meestal in de bosschen rond , om vo
te vangen en ze op te zetten. In-gels
LEVAILLANT , (FRANCOIS) ,
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1778 kwam hij te dnisterdarn met eene
aanzienlijke verzameling van naturaliën ,
en verkocht haar aan den heer TEMMINK,
die hem in 1780, op eigene kosten, naar
de Kaap zond , van waar hij liet binnenland zoude indringen. Zulks met LEVAILLANT's eigene wenschen overeenstemmende,
vertoefde hij vijf jaren in Afrika. Jammer
dat de heerlijke verzameling , die hij op
zijne togten gemaakt had , grootendeels
verloren ging , wijl het schip aan welks
boord hij zich bevond door de Engelschen
werd verbrand. Zijne tweede reis (van
1783-85) had betere gevolgen , schoon
TEMMINK geene reden had over LEVAILLANT
zeer tevreden te zijn , want deze verkocht eene groote menigte vogelen in
Parijs , en gaf hem slechts de doubletten.
De uitkomst zijner reizen was echter voor
de natuurlijke geschiedenis vrij belangrijk,
gelijk blijkt uit zijn Voyage dans l'intérieur de l' d frique par le Cap de Bonne
Espérance pendant 1780-83 , en zijn
Second voyage dans l'intérieur de l'A fri
que dans 1783-85. Onder zijne werken
verdienen nog melding : Eist. natur. des
oiseaux d'A frigue ; list. natur. des perroquets ; en Hist. natur. dune partie d'oiseaux nouvaux et rares de l'A mérique. De
.reisbeschrijvingen van LEVAILLANT zijn zeer
onderhoudend , doch de waarheid van
Benige bijzonderheden wordt in twijfel getrokken. Hij stierf te Sézanne in Champagne , den 'i December 1824.
(Dietonnaire historique des grands hom mes).
LEYDEN , (LUCAS VAN) , door de
Italianen LUCA D'OLLANDA geheeten , doch
wiens eigenlijke naam LUCAS JACOBS was,
werd in 1494 te Leyden geboren. Het
eerste onderrigt in de schilderkunst ontving hij van zijnen vader HUIG JACOBS,
en vervolgens leerde hij bij CORNELIS ENGELBRECHT , een' leerling van VAN EYCK.
Zijne ontwikkeling was verbazend snel ;
reeds op den ouderdom van negen jaren
begon hij in 't koper te graveren , en met
zijn veertiende jaar leverde hij platen,
die om de fraaiheid van bet werk grooten
lof verdienden. « Met minder gebreken dan
zijne tijdgenooten , » zegt FUSELI , « bezat
« bij eigenschappen , die hun onbekend
«waren , meer frischheid , meer smelting
« van kleur en verschiet van luchten.
Het beroemdste schilderstuk van dezen
;meester , Het laatste oordeel , bevindt zich
op het stadhuis te Leyden. Zijne teekeningen werden zeer geprezen en zijn even
zeldzaam als zijne schilderstukken. Zijn
roem berust nu hoofdzakelijk op zijne
talrijke gravures , welke door uitvoerigheid
en losheid uitmunten. LUCAS was een

tijdgenoot van ALBERT DURER , met wien
hij in opregte vriendschap leefde , schoon
niet zonder naijver , doch immer zonder
nijd. Hij hield van eene kostelijke kleeding en eene uitgezochte tafel. Zes jaren
vóór zijnen dood verviel hij in eene kwijnende ziekte. Niettegenstaande zijne groote
verzwakking , kon hij zich niet bedwingen,
om op zijn bed te werken» Wanneer neen
hem onder 't oog bragt , dat hij zoo doende
zijnen dood zou verhaasten , zeide hij:
« Welaan , ik zal dan op het bed van eer
« sterven ! » Hij stierf in 1533 , in den
ouderdom van negen en dertig jaren , niet
onwaarschijnlijk ten gevolge zijner rustelooze,naarstigheid in eene al te teedere
jeugd , waarin bet best de grond voor
onze volgende gezondheid wordt gelegd.
(Dr, PILES, Het leven der vermaardste
schilders; Penny Cyclopaedia).
LICHTWER , (MAGNUS GOTTFRIED),

den 30 Januarij 1719 te Wurzen , in Saksen , geboren , schoon niet tot de dichters
van den eersten rang behoorende , heeft
zich echter door zijne fabelen eenen onsterfelij ken naam verzekerd. Op den ouder
slechts twee jaren verloor hij-domvan
zijnen vader, doch de omstandigheden zijner
moeder stelden haar in staat , om hem
eene goede opvoeding te geven. Toen zij
in 1738 overleed , kwam hij onder 't toevoorzigt van zijnen oom , den stiftsraad
ZAHN , die hem naar Leipzig zond , alwaar
hij zich voornamelijk op de regtsgeleerdheid toelegde , en zich ook met het
Fransch en Italiaansch gemeenzaam maakte.
In 1741 begaf hij zich naar Dresden, in
de hoop om een ambt te bekomen ; doch
na twee jaren vergeefs gewacht te hebben , ging hij naar Wittenberg , waar hij
tot doctor in de resten werd bevorderd ,
en als privaat-docent optrad , tot dat het
barsten van een bloedvat hem noodzaakte
niet langer in het openbaar te spreken.
Nu napi hij zijne toevlugt tot de pen , en
schreef zijn hoofdwerk , getiteld Vier Bucher ,4esopischer Fabeln , waarvan vele
nog tegenwoordig door geene andere zijn
overtroffen. LICIHTWER overleed den 7 Julij
17 83 te Halberstadt , waar hij door den
koning van Pruissen tot regeringsraad was
benoemd. Zijne geschriften zijn door POTT,
een' kleinzoon des dichters, bijeenverzanield , en in 1828 te Halberstadt in 't licht
verschenen.
(Penny Cyelopaedia ; ConversationsLexicon).
LIEVENS , (JAN) , een voortreffelijk
Neêrlandsch schilder en graveur , werd
den 24 October 4 607 te Leyden geboren.
Zijn vader , LIEVEN HENDRIKS , een kundig
borduurwerker en naderhand pachter , den

LINNJEUS.
lust zijns zoons voor de edele schilderkunst opmerkende , bestelde hem op achtjarigen ouderdom in de leer bij iORIS VAN
SCHOTEN , een goed portret- en historieschilder te Leyden. Twee jaren later kwam hij
bij den vermaarden PIETER LASTMAN te
Amsterdam , bij wien hij slechts twee jaren
bleef, voortaan op eigene wieken drijvende,
schoon hij nog slechts den ouderdom van
twaalf jaren had bereikt. Zijn Heracliet
en Demooriet naar CORNELIS CORNELISZ.
van Haarlem , welke hij in dien tijd schilderde, waren zóó juist nagebootst, dat
men ze niet van de oorspronkelijke stukken kon onderscheiden. Het portret dat hij
van zijne moeder MAGTELT VAN NOORDZANT
vervaardigde was verwonderlijk kunstig geschilderd. Onder zijne ordonnantie-stukken
roemt men vooral een , hetwelk een' student voorstelt , geestig van muts en kleederen toegetakeld , zittende bij een vlammend veenvuur in een boek te lezen. De
prins van Oranje FREDERIK HENDEIK dit
stuk aan den Engelschen afgezant vereerd
hebbende , zond deze het ten geschenke
aan koning KAREL I , die er groot behagen
in vond. Toen nu LIEVENS , in 163'1 , op
den ouderdom vanvier en twintig jaren
naar .Engeland overstak , vond hij aldaar
een gunstig onthaal , en schilderde den
koning , de koningin , den prins van Wal
en vele voorname heeren. In 1634-lis
keerde hij naar Nederland terug , vestigde
zich te ,ontwerpen , en huwde de dochter
van den vermaardere beeldhouwer MICIIIEL
COLVNS. In de kerken te Brussel en Ant.
werpen vindt men van hem onderscheidene
stukken. Een zijner beste werken , hetwelk zich op het stadhuis te Leyden bevindt , is de Onthouding van Scipio. Ook
had hij de eer de beeldtenissen van DE
RUITER en TROMP af te malen. Op het portret van dezen laatsten zinspelende, laat
VONDEL zich aldus hooren:
Als Turk , de Britsche Turk , de zee wil overgapen,
En vloten slokken in zijn onverzaadbre maag,
Pan voert hij op den mast den bezem tot een wapen,
En dreigt uit nieuw Algiers de raagt van s' Gra-

(venhaaa

Taoap vaagt in Oost enWest met 'a roovers bezemroeden
De beide straten van dit havenschennend slijk ,
En geeselt het , dat borst en lenden vreeslijk bloeden,
Ter straffe van geweld , geleên in 't Christenrilk.
Wie bezems voeren wil, geef TROMP de roên in handen;
Dees voert het scherpregt uit in 't aanzien van twee
(stranden.

Ook de teekeningen van LIEVENS staan
in hooge waarde alsmede zijne gravures
in den trant van REMBRANDT , wiens opwekking van LAZARUS, volgens het oordeel
van sommigen , zelfs voor de zijne , hetzelfde onderwerp voorstellende , onderdoet.
Het jaar zijns overlijdens is onzeker.
(HOUBRAKEN , Leven der Schilders ; J. IM-
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, De levens en de werken
der flollandsehe en Vlaamsche kunst
-schilder).

MERZEEL Jr.

LINN]EIJS , Of LINNÉ , (CARL VON),

de beroemde Zweedsche kruidkundige, werd
den 13 Mei 1707 te Ráshult in Snialand
geboren. Zijn vader , NICOJ.AS LINNEUS , was
hulpprediker op een klein dorp Stendrokult
geheeten , waarvan Rashult een gehucht
was , gelegen aan een fraai meer , omringd
door heuvelen en valleijen , bosschen en
bebouwde gronden. Hier hield hij zich
reeds als kind bezig , om planten te leeren kennen en te verzamelen. Hij leefde
als ware het in den tuin zijns vaders.
LINN.EUS studeerde aan de hoogescholen
van Lund en Upsal , doch had niet groote
moeijelijkheden te kampen , daar zijn vader heen jaarlijks naauwelijks honderd gul
kon toeleggen. De bescherming echter-den
van Dr. OLAUS CELSIUS , hoogleeraar in de
godgeleerdheid te Upsal, verzachtte zijn
lot. OLAOS , die tevens een bedreven
kruidkundige was , en een werk schreef
over de planten in de Heilige Schrift ver
stelde LINNEUS te werk. Hier vatte-nield,
LINNIEUS het eerste denkbeeld op van dat
botanisch stelsel , hetwelk zijnen naam
heeft vereeuwigd. Den 12 Mei 1732 deed
hij , onder koninklijke toestemming , ten
koste der hoogeschool van Upsal , zijne
beroemde reis door Lapland , legde , zoo
te paard als te voet , meer dan duizend
mijlen af, en gaf later zijne uitmuntende
Flora Laponica in Holland in 't licht. In
het begin des jaars 1715 , ongeveer een
paar honderd gulden opgespaard hebbende,
ging hij daarmede op reis , ons eene
hoogeschool op te zoeken , waar hij het
goedkoopst tot doctor in de medicijnen
kon worden bevorderd , ten einde in de
geneeskunst een middel van bestaan te
vinden. Dit oogmerk volvoerde hij den 23
Junij 1735 te Harderwijk , bij welke gelegenheid hij de stelling verdedigde , dat tusschenpoozende koortsen toe te schrijven
zijn aan kleideeltjes met liet voedsel opgenomen , en huisvestende in het slagaderlijk stelsel. LINN£cs de vriendschap
gewonnen hebbende van den grooten BOERHAVE , werd , op diens aanbeveling , Hor
van den rijken CLIFFORT , bezitter-tulans
der buitenplaats L/artekamp aan de Leydsche vaart bij Haarlem. Met de meeste
welwillendheid behandeld , bewees LINNEUS
hem gewigtige diensten. Hij bragt CLIFFORT'S museum van natuurlijke historie in
orde , onderzocht en ordende de planten
in diens lusthof en herbarium, en gaf onder anderen zijn hortus Cli f fortianius in
't licht , een fraai werk in folio, versierd
met platen , en uitgevoerd ten koste van

LINSCHOTEN.
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die het aan zijne vrienden ten

geschenke gaf. Na een verblijf van drie

jaren hier te lande, bezocht bij Engeland
en Frankrijk , kwam in 1738 in Zweden
terug , en zette zich als geneesheer te
Stokholen neder. Het overige van zijnen
levensloop was meerendeels voorspoedig.
Zijn roem verspreidde zich door de gansche beschaafde wereld ; wetenschappelijke
maatschappijën beijverden zich on hem
onder hare medeleden op te nemen ; bij
werd door zijnen koning tot den ridderstand verheven , en verwierf een vermogen , aanzienlijk genoeg , om een landgoed
te koopen , waarop hij de laatste vijftien
jaren zijns levens doorbragt. In den laatsten tijd leed hij veel door aanvallen van
beroerte, jicht en graveel , en bezweek
eindelijk aan verzwering van de blaas , op
den 10 Januarij 1778 , in den ouderdom
van een en zeventig jaren. Zijn stoffelijk
overschot werd in eenen grafkelder van
de hoofdkerk te Upsal ter aarde besteld,
waar hem door zijne leerlingen een gedenkteeken van Zweedsch porfier werd
opgerigt. Koning GUSTAAF III liet een' gedenkpenning slaan , waarop de algemeene
rouw van Zweden werd vermeld ; ook in
eene aanspraak van den troon , gewaagde
deze vorst van LINNAEUS' dood als van eene
ramp , die het rijk had getroffen. Onder
de werken van dezen grooten kruidkundige
vermelden wij nog : Systemae Naturae;
Fundamenta Botanica ; Flora Suecica;
Fauna Suecica en Species Plantarunz.
FEE, Vie de CHARLES DE LINNÉ ; PULTENEY'S Life of LINNIEUS ; SMITH , in

REES'S Cyclopaedia ; VAN HALL'S Epis-

tolae

LINN^EI ; AGARDH ,

Antiquitates

LINNAEANIE) .

LIKSCHOTEN, (JAN HUYGEN VAN) ,

een kloek Nederlandsch zeevaarder en
ontdekker , werd in 1563 te Haarlem geboren. Den 6 December 1579 scheepte
hij zich te Texel in , om zich naar Sevilla

te begeven , waar zich twee zijner broeders gevestigd hadden. Hij reisde vervolgens met een' Duitsch beer naar Lissabon,
trad in dienst van VINCENT DE FONSECA ,
benoemd tot aartsbisschop van Goa , en
vertrok in 1583 naar deze residentie ,
waar hij eenige jaren vertoefde. Na den
dood des aartsbisschops in 1589 , keerde
hij over Portugal naar het vaderland terug.
Naauwelijks had hij de beschrijving zijner
reis voltooid , of men noodigde hem uit ,
om deel te nemen aan eenen zeetogt ter
ontdekking eener noord-oostelijke doorvaart
naar China. Hij werd door den stadhouder , prins MAURITS , en de directeuren
dezer onderneming , benoemd tot opper
vloot. «Het plan was-conimesvad

« naar mijn' smaak , » zegt hij zelf, « en
« overeenkomstig mijne geneigdheid : zon« der dus op het gevaar te letten waaraan
« men zich blootstelt op eenen togt te
« midden van ijsklompen , ondernam ik
«dien voor het welzijn van het vaderland
« en mijne eigene voldoening. Mijne taak
« was om van alles een dagboek te hou« den , en ik heb zulks zoo naauwkeurig
« gedaan als slechts mogelijk is , schrijvende
« dag voor dag en uur voor uur op al wat
« ons overkwalm en wat er op reis voorviel , zonder partij te kiezen, noch voor
« noch tegen. » De vloot uit drie schepen
bestaande , onder de bevelen van CORNELIS
CORNELISZ. NAY , BRANDT IJSBRANTS en BA-

vertrok den 5 Junij 1594 uit Texel,
en ontdekte den 22 Julij de straat van
Nassau (het Waaigat). Men stevende langs
Nova Zembla zonder eene haven of doorvaart te vinden. De ijsgevaarten die de
onzen tegenhielden verdwenen zijnde , zeil
zij verder tot den mond van den-den
Obey. De zee nagenoeg open ziende ,
meende men dat zij zich tot China , Japan
en de naburige eilanden uitstrekte ; het
gezigt van de kust , die zuidoostwaarts
liep , bevestigde hen in dit denkbeeld.
« Echter , » voegt LINSCHOTEN er bij , « wij
« zeilden niet voort totdat wij er geheel
« zeker van waren , daar tegenwind ons
« noodzaakte het ruime sop te kiezen.
Storm , mist en ijsvelden dwongen ben
den 11 Augustus terug te keeren , en
den 15 September kwam LINSCHOTEN te
Enkhuizen terug , alwaar hij zich had gevestigd. Hij was een dergenen die, men
benoemde, om den stadhouder en den raad
OLDENBARNEVELD verslag van-pensioar
de reis te doen. Hij legde zijn dagboek
met teekeningen en kaarten over , en gaf
te kennen dat bij het bestaan van eenen
noordoostelijken doortogt voor hoogst waarschijnlijk hield. Nadat alles naauwkeurig
was onderzocht , werd er tot eene nieuwe
reize om den Noord met zeven schepen
onder dezelfde bevelhebbers, met bijvoeging van JACOB VAN HEEMSKERK , besloten.
Den 2 Julij 1595 verliet LINSCHOTEN Texel,
en reeds den 19 Augustus werd men voor
het Waaigat door bet ijs zoodanig belemmerd , dat men, na veelvuldige pogingen,
den 15 September besloot naar het vader
terug te stevenen. LINSCHOTEN eindigde-land
het overschot zijner dagen te Enkhuizen,

RENDS,

waar bij met bet penningmeesterschap werd
vereerd , en in 1611 overleed. Zijne Indische Reis in 1596 gedrukt , met kaarten
en afbeeldingen, is in 't Latijn , Fransch ,
Engelsch en Hoogduitsch overgebragt. Het
langdurig verblijf van LINSCHOTEN te Goa
en zijne betrekkingen met hooggeplaatste

LIPSItJS--LITTLETON .
mannen , met geleerden en reizigers hadden hem in staat gesteld naauwkeurige
inlichtingen te bekomen over de zeden ,
gewoonten en voortbrengselen der Oost
dit werk , hetwelk thans nog-Indië.Dor
verdient gelezen en geraadpleegd te worden, is de koophandel en bijgevolg de
welvaart der Nederlanden aan hem veel
verschuldigd.
(Historische beschrijving der reizen G.
MOLL , Verhandeling over eenige vroegere zeetogten der Nederlanders) .
LIPSIUS , (JUSTUS) , eigenlijk JOOST
LIPS , een der vroegste hoogleeraren aan
de Leydsche hoogeschool , werd in 1547
te Isque , een dorp tusschen Brussel en
Leuven , geboren. Op den ouderdom vair
negen jaren maakte hij Latijnsche verzen ,
en op dien van twaalf schreef hij verhandelingen. Hij bezocht Italië, Frankrijk en
Duitschland , en werd vervolgens hoog
geschiedenis te Leyden -le,raind
waar hij in naauwe vriendschap leefde
met DOUZA , dien hij hoogschatte. Toen
Brem de leerstoel voor de fraaije letteren
te Leuven werd aangeboden , gaf hij aan
deze roepsiem gehoor, en had zich in
(en groot aantal toehoorders zijner lessen
te verheugen. Zelfs de aartshertog ALBERTUS en de infante ISABELLA bezochten nu
en dan zijne gehoorzaal. Op zekeren dag
de verhandeling van SENECA over de goedertierenheid (de Clementie) voor zich
hebbende , toen deze lrooge personaadjen
binnen traden , hield hij voor de vuist
Bene rede , juist toepasselijk op het onderwerp. « De gelegenheid was inderdaad
« voortreffelijk , om souvereinen ongezocht
eene nuttige les te geven. » De werken
zijner jeugd zijn beter geschreven dan die
zijner laatste jaren. Hij had TACITUS tot
voorbeeld gekozen , en door bondig te
willen zijn , werd hij duister. Lirslus overleed te Leuven in 1606 , op den ouder
acht en vijftig jaren. Schoon hij-domvan
niet minder dan viermaal van godsdienst
veranderde , was hij een verdediger der
onverdraagzaamheid en een voorstander
van liet beginsel der inquisitie , bewerende
dat men met geweld , des Hoods met vuur
en zwaard , slechts ééne godsdienst in een
land moest behouden. Aan de letterkundige geschiedenis , de Latijnsche taal en
oudheden heeft hij groote diensten beweOnder zijne werken , die zes folio
deelen beslaan , noemt men een' Commentarius op TACITUS ; Variae Lectiones ; De
Militia Romana , en verhandelingen over
Amphitheaters en Bibliotheken.
(Le Plutarque des Pays -Bas SHEArsus ,
Vita LIPSII ; Biographic dit royaurne
des Pans-Bay),
lt.
;

t

;
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LITHGO W , (wILLIAai) , een SChOtsch
reiziger in de zeventiende eeuw , die,
gelijk hij ons verhaalt , zes en dertig duizend Engelsche mijlen in Europa , .elzië
en Amerika te voet heeft afgelegd. Te
Malaga werd hij dermate door de inquisitie gemarteld, dat bij het gebruik zijner
ledematen verloor. Hij stierf omstreeks
het jaar 1640. LITIIGOw heeft eene beschrijving gegeven van zijne wandelingen
en een verhaal van de belegering van

Breda. (Dictionary of Biography) .
LITTLETON, (THOMAS) , een uit; , te-

kend Engelsch regtsgeleerde , werd omtrent
het begin der vijftiende eeuw te Frankley
in het graafschap Worcester , geboren. Na
vlijtig in de regten gestudeerd te hebben,
bekleedde hij achtervolgens onderscheidene
regterlijke waardigheden , werd in 1466 lid
van het opperlands -gerigt (Court of common
pleas) , en stierf den 23 Augustus 1481 ,
in den ouderdom van omtrent zestig jaren.
In COLLIN'S Peerage vindt men een afschrift van Sir THOMAS LITTLETON'S laatsten
wil , welke aardige bijzonderheden bevat ,
doch wij hebben slechts ruimte voor een
uittreksel van het begin van dit stuk :
« In den naam van God , Amen. Ik
« THOMAS LITTLETON , ridder , een van
«'s konings regters van het opperlands« gerigt , maak mijn testament , en geef
« mijnen wil te kennen , in maniere en
« vorm als volgt : Vooreerst , ik legateer
« mijne ziel aan God almagtig , Vader,
« Zoon en Heiligen Geest , drie Personen
« en één God , en onzen Heer , Schepper
« van hemel en aarde en de geheele weu reld , en aan onze gezegende vrouwe en
« maagd , heilige MARIA , moeder van on« zen Heer JEZUS CIIRISTUS , de Benige out« vangen Zoon van onzen gezegden Heer
« God , den Vader des hemels , en aan
« den heiligen CIIRISTOPHORUS , die onzen
«Heer op zijne schouders mot dragen ,
« en aan alle heiligen des hemels ; en
« mijn ligchaam om ter aarde besteld to
« worden in de grafstede , welke ik voos~
« mij laat maken aan de zuidzijde van de,
« hoofdkerk van het klooster onzer voor« noemde gezegende vrouwe van Worees«ter. Ik wil en begeer uitdrukkelijk , dat
« dadelijk na mijn overlijden mijne execu« teuren drie goede priesters opsporen ,
« om drie zielmissen , ieder dertig dagen
« durende , te zingen , zoo dat ieder pries« ter , ééne zielmis van dertig dagen zinge,
« en dat elk dezer priesters voor zijn west.
« behoorlijk beloond worde ,» enz.
Zijne beroemde verhandeling over d_
regten waarop men eenig land of huizirr,;
bezit , (Tenures) wordt als een clas.ie
9J
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werk beschouwd, is menigwerf herdrukt neeskunst uit te oefenen. In 1664 bezocht
en door COKE , HALE en andere beroemde LOCKE , als secretaris van den Britschen
regtsgeleerden verklaard. gezant , Berlijn ; doch keerde een jaar
(Biographia Britannica; COKE'S Preface later naar Oxford terug , waar hij toevallig in kennis geraakte met Lord ASHLEY,
to his Commentary on LITTLETON).
LIVIUS , (TITUS) , een beroemd Ro- naderhand graaf VAN SHAFTESBURY. LOCKE
meinsch historieschrijver , werd in het jaar nam de uitnoodiging van dezen edelman
59 v. C. te Patavium (Padua) geboren. om bij hem in te wonen aan ; en van
Wij bezitten zeer weinige bijzonderheden dien tijd bleef hij aan SHAFTESBURY onaf
zijn leven. Hij schijnt te Rome ge- scheidelijk gehecht. Ten einde eene ver -over
keizer AUGUSTUS op eenen volging voor hoog verraad te ontgaan,-lefdnmt
vertrouwelijken voet omgegaan te hebben. volgde hij zijnen beschermer naar Holland,
Volgens TACITUS noemde de keizer hem waar hij zelfs na den dood van SHAFTESgewoonlijk den Pompejer , omdat LIVIUS BURY bleef vertoeven. Ook hier vervolgde
aan de partij van POMPEJUS veel lof toe- hem de haat van koning JACOBUS II. De
zwaaide. Ook schijnt bij het toevoorzigt Engelsche afgezant eischte van de Algegehad te hebben over de studiën van CLAU- meene Staten de uitlevering van LOCKE
DIUS , die naderhand keizer werd. Livius en drie en tachtig andere personen , onoverleed in het zes en zeventigste jaar der voorwendsel , dat zij aan den opstand
zijns ouderdoms. Zijn groot werk , oor - van den hertog van Monmouth deel hadspronkelijk uit 142 boeken bestaande, gaf den. Gelukkig vond LOCKE vrienden , die
een verbaal der Romeinsche geschiedenis hem verborgen tot dat het hof van zijne
van de vroegste tijden tot op den dood onschuld overtuigd was. Gedurende zijn
van DRUSUS , 9 j. v. C. Van deze boeken verblijf in Holland , werd bij bekend met
zijn er thans nog slechts vijf en dertig LIMBORCH , een' verlicht , vroom , gematigd
overig , namelijk de tien eerste , bevat- Remonstrantsch godgeleerde , met LECLERC
tende de geschiedenis van de stad tot op en andere vrijzinnige geleerden. Hij vol293 j. V. C. , en het een en twintigste tooide alhier zijn beroemd werk Essay on
tot en met het vijf en veertigste , begin- the Human understanding , en schreef zij.nende met den tweeden Punischen oorlog, nen eersten brief over de Verdraagzaam218 j. v. C. en loopende tot de verove- beid (Toleration). Bij de omwenteling van
ring van Illacedonië, 167 j. v. e. De 1688 , keerde LOCKE met de vloot , welke
roem van LIVIUS was reeds in zijnen leef- de prinses van Oranje naar Engeland overtijd zóó algemeen verspreid , dat , volgens voerde , terug. Van nu af bekleedde hij
het verhaal van PLINIUS , een inboorling met lof onderscheidene aanzienlijke ambvan Cadix naar Rome kwam , alleen met ten , welke hij zorgvuldig waarnam , zonhet doel , om dezen grootera historieschrij- der daarom zijne wijsgeerige studiën geheel
ver te zien. Zijne Romeinsche geschiede- af te breken. Hij stierf den 28 October
nis is in bijkans alle Europesche talen 1704 in den ouderdom van drie en zevenovergebragt. De beste vertalingen in het tig jaren. Hoe groot ook zijne verdiensten
Hoogduitsch zijn die van WAGNER en ci- in andere opzigten waren , het is vooral
LANO , in het Italiaansch van NARDI , in als voorvechter van burgerlijke en godshet ,Engelsch van BAKER en in het Fransch dienstige vrijheid, dat LOCKE aanspraak
door BUREAU DE LA MALLE en NOEL. heeft op den eerbied en de dankbaarheid
(SOLTL , TITUS LIVIUS in seiner Geschichte ; van het nageslacht. De werken van LOCKE
REUSE , De fide LIv1I reele aestimanda ; zijn bijeen verzameld en menigwerf in
LACHMANN , de Fontibus historiarum drie deelen folio uitgegeven ; doch de volledigste uitgave is die in tien deelen 8vo.,
T. LIVII) .
LOCKE , (JOHN) , een der grootste Londen, 1801 en 1812.
(KING'S Life of LOCKE) .
Britsche wijsgeeren en bovennatuurkundiLODEWIJK IX, bijgenaamd de heilige
gen , werd den 29 Augustus 1632 te
Wrington , bij Bristol , geboren. Op raad (sT. LOUIS) , koning van Frankrijk , zoon
van den kolonel POPHAM , onder wien LOC - van LODEWIJK VIII en BLANCHE van Castilië,
KE'S vader had gediend , werd hij op de in 1215 te Poissy, bij Pars , geboren,
Westminster-school geplaatst, en studeerde kwam in 1226 tot den troon , doch onder
vervolgens te Oxford. Op deze hooge- voogdijschap zijner moeder , die in dit
school legde hij zich met groote vlijt toe woelig tijdvak groote bekwaamheden ontop het beoefenen der oude letterkunde , las wikkelde , en aan den geest van haren
BACON en DESCARTES , en ontwikkelde alzoo zoon eene godsdienstige rigting gaf_.
« Van zijne vroegste jeugd af , » zegt
zijnen wijsgeerigen geest. LOCKE werd tot
doctor in de geneeskunde bevorderd , doch JOINVILLE , « was deze goede koning mede zijn zwak gestel verhinderde hem de ge- « lijdend jegens armen en ongelukkigen

LODEWIJK.

195

« alle dage* spijzigde hij eene menigte
« Dank God dikwijls voor al het goede
« behoeftigen in zijne kamers en had bij
« dat Hij u doet , ten einde waardig te
« zijn' middag- en avondmaaltijd , oude
« zijn nieuwe weldaden te ontvangen. »
« kreupele menschen voor zich , die hij
(JOIiNVILLE , Histoire de ST. LOUIS ; MAR•
« van zijne tafel overvloedig verzadigde.
TENNES ,- Thesaurus Anecdotorum).
« Dikwijls diende de koning zelf hun het
LODEWIJK XIV, koning van Frankrijk,
« vleesch toe , en sneed het voor hen , en was naauwelijks vijf jaren oud, toen hij,
« gaf hun bij het heengaan nog eigenhan- in 1643 , zijnen vader opvolgde. De kar« dig eene ruime aalmoes. » Gedurende dinaal MAZARIN , een Italiaan van afkomst
eene ziekte de gelofte gedaan hebbende, en kweekeling van RIGIIELIEU , doch minder
het Heilige Land te bezoeken , woonde bekwaam dan zijn meester , was , geduhij twee kruistogten bij. In Junij 1248 rende LODEWIJKS minderjarigheid , de mivertrok hij naar het Oosten , landde in nister van bet regentschap. Met den dood
Egypte , en bemagtigde Jiamiate ; doch in van MAZARIN , in 1661 , begon LODEWIJK XIV
den slag van Mansoura gevangen genomen als zelfstandig vorst te regeren , en koos
zijnde , was hij genoodzaakt een hoog los
COLBERT tot zijnen eersten staatsdienaar.
te betalen , waarna hij den oorlog in-geld
Dit was Bene goede keus , en veel van
Palestina voerde. Onvoorspoedig in zijne den luister van LODEWIJKS regering had hij
ondernemingen , keerde hij in 1254 naar aan dezen bekwamen minister te danken.
Frankrijk terug, waar hij handen vol werk De hoofdgrondregel van J.ODEWIJK was zuihad , om de onderdrukkingen der edelen vere alleenheersching. Volgens LODEWIJK
krachtdadig te keer te gaan. Hij schiep eene vertegenwoordigde -de koning de gansche
Fransche zeemagt, en sloot een voordeelig natie ; alle magt , alle gezag berustte bij
verdrag met den koning van Arragon , hem. Zijne welbekende spreuk was « L'état
waarbij de wederzijdsche grensscheiding
« eest moi !» Deze regeringsvorm , zeide
naauw keurig werd bepaald. De voornaam- hij , was best geschikt voor het karakter ,
ste en bijkans eenigste fout van LODEWIJK de zeden en gewoonten der natie. In
was die zijner eeuw, onverdraagzaamheid zijne geschrevene raadgevingen aan den
in het stuk van godsdienst ; hij viel de daufijn , zegt hij : « Al wat zich in onze
Joden hard , had een' afschuw van ketters,
« uitgebreide staten bevindt , van welken
en was gewoon zijnen vriend JOINVILLE te
« aard ook , behoort ons. De gelden in de
zeggen , « dat een leek niet met ongeloo« schatkist , zoowel als die in de handen
« eigen moest twisten , maar hen met een « der ontvangers en in de beurzen onzer
« goed zwaard dwars doorkloven. » Bij een « onderdanen , staan onder ons beheer.
bevelschrift , schold hij den Christenen een « Gij behoort overtuigd te zijn , dat koderde gedeelte van hunne schulden aan de «ningen vrijmagtige heeren zijn, en de
Joden kwijt , en zulks « voor het heil zij- « algeheele beschikking hebben over alle
ner ziel. » Deze zelfde geestdrijverij zette « eigendommen , zoowel over die der geeshem aan tot Benen tweeden kruistogt. Hij « telijken als die der leeken , en er ten
zeilde naar Afrika , belegerde Tunis , en « allen tijde als spaarzame huishouders gestierf , in Augustus 1270 , in zijne legerbruik van mogen maken. Insgelijks is
plaats aan de pest. Eenige oogenblikken « liet leven der onderdanen ons eigendom,
vóór zijnen dood wendde hij zich tot den « waarover wij met omzigtigheid kunnen
jeugdigen prins , die hem moest opvolgen, « beschikken. Hij die den menschen koninzeggende: «Mijn zoen ! mijn waarde zoon!
« gen heeft gegeven , beval hun den ko« maak u bemind bij het volk ; men is « ving als zijnen stedebouder te beschou« slechts koning om bemind te worden, « wen, aan wien het alleen toekomt over
« en op deze voorwaarde alleen zie ik « hun gedrag te oordeelen. Iiet is zijn
« mijn geslacht met genoegen op Frank- « wil, dat een iegelijk , die onderdaan ge« rijk's troon. Zoo mijn volk ongelukkig
horen is , onvoorwaardelijk en zonder
«moest zijn, zou ik liever willen dat « tegenstribbeling gehoorzame. Het voor
« zulks aan een' vreemdeling dan aan de
gebrek in de regering van En--«namste
«mijnen ware te wijten.
« geland is , dat de vorst geen volk of
« De eerste zaak welke ik u aanbeveel « geld kan ligten zonder het parlement ,
«is, God van ganscher harte lief te hebben, « noch het parlement bijeen roepen , zon
«zonder dit kan niemand behouden worden.
daardoor zijn eigen gezag te ver--«der
« Draag vooral zorg regtschapene man- « minderen. »
« nen in uwe nabijheid te hebben.
LODEWIJK XIV voltooide het werk door
« Dat niemand zich in uwe tegenwoor- RICHELIEU begonnen : bij veranderde Frank« digheid verstoutte iets te zeggen , dat rijk van Bene leenroerige monarchie in
« tot zonde kan verleiden , of kwaad van Bene onbeperkte alleenheerschappij. De
« anderen te spreken.
adel en geestelijkheid werden tot zwijgen
13'
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gebragt , alsmede de onderscheidene parlementen. Toen het parlement van Parijs
in 1655 eenige bedenkingen maakte op
het edict des konings betrekkelijk het
muntstelsel , reed de nog slechts zeven
LODEWIJK spoorslags van Versail--tienjarg
les naar Parijs , stoof , gelaarsd en gespoord
als hij was , niet de zweep in de hand,
de zaal van het parlement binnen , en
riep den eersten president toe , dat de
vergadering van dat ligchaam reeds genoeg
rampen had berokkend , en beval niet
verder voort te gaan , om over zijne edicten woorden te wisselen. « En gij , mjjn
« heer de president , » zeide hij , « ik ver
bied u zulks toe te staan. »
-«
Hoe LODEWIJK over den derden stand
(tiers état) dacht , blijkt genoegzaam uit
zijn berucht edict van 1679 , betrekkelijk
liet tweegevecht, waarin hij met de grootste verachting spreekt van alle personen
van lage geboorte , die onbeschoft genoeg
zijn om een' edelman uit te dagen. In
geval van doodelijke of gevaarlijke verwonding veroordeelde bij hen om gewurgd
te worden , met verbeurdverklaring van
goederen. Deze wet , zoo beleedigend voor
het Fransche volk , bleef tot den val der
monarchie in stand.
LODEWIJK XIV haatte de Protestanten,
en verdreef hen , als ware het , uit zijn
rijk, door de herroeping van het edict van
Nantes in 1685. Frankrijk verloor duizenden nijvere onderdanen ; die naar Enge
Zwitserland, Duitschland en de-land,
Nederlanden weken. De buitenlandsche
oorlogen van LODEWIJK XIV sproten mede
voort uit zijne heersch- en veroveringszucht. Hij had een' afkeer van de Nederlanders , die hij beschouwde als een' hoop
kramers , ketters en republikeinen , « een
« ligchaam met te veel hoofden , dat door
« geen vuur van edele driften kan bezield
« worden. » Hij voerde dien afkeer tegen
ons vaderland met zich in het graf, zonder dat het hem gelukt was dit kleine
volk ten onder te brengen , welks rijkdom
en invloed hem allerwegen vijanden berokkenden.
De eerste oorlog van LODEWIJK XIV tegen den Duitschen keizer LEOPOLD, Nederland en Spanje eindigde met den vrede
van Nijmegen. LODEWIJK behield Franche
Comté en een deel der Spaansche Neder landen. De oorlog brak in 1689 andermaal uit tegen Engeland, het Duitsche
rijk en . Nederland. LODEWIJK wilde den
verdreven Engelscben koning JACOBUS II
op den troon herstellen ; doch de slag aan
de Boyne en de overgave van Limrnerick
noodzaakten JACOBUS op nieuw naar Frankrijk te wijken , waar hij als gepensioneerde

van den Franschen koning serf. Intusschen verwoestten en verbrandden de
Franschen op de onmenschelijkste wijze

Heidelberg , Manheim , Speijer , Oppenheim,
Cruizenach , Frankenthal , I ngelheim , Ba
en anderen , onder-char,Sinsem
voorwendsel van een' slagboom tusschen
hun leger en den vijand daar te stellen.
Toen in 1693 de gedeeltelijk herbouwde
stad Heidelberg door den Franschen maar
DE LORGES werd ingenomen , had-schalk
aldaar eene nieuwe Fransche furie plaats.
Op deze tijding werd er te Parijs een Te
Deem gezongen en een penning geslagen,
waarop de in vlam staande steden stonden
afgebeeld , met het opschrift : Rex dixit et
factum est (de koning heeft het bevolen
en het is vol brag t) . De vrede van Rijs
maakte een einde aan-wijk,n1697
dezen krijg , waarbij LODEWIJK niets won ,
prins WILLEM III als koning van GrootBritannië erkende en den hertog van
Lofharingen in zijne regten herstelde.
De derde oorlog van LODEWIJK over de
Spaansche erfopvolging duurde dertien jaren , beroerde geheel Europa en eindigde
met den vrede van Utrecht in 1713. Het
gelukte LODEWIJK een' BOURBON op den
Spaanschen troon te plaatsen ; doch dit
was het eenige voordeel dat hij behaalde ;
zijne legers werden herhaaldelijk door
EUGENIUS , MARLBOROUGH en JOHAN WILLEM
FRlso geslagen , zijne schatkist was uitgeput , zijne beste krijgsoversten waren dood,
zijne onderdanen den oorlog en de geldafpersingen moede, en bij zelf was niet
meer dan eene schaduw van hetgeen hij
vroeger was geweest. LODEWIJK XIV stierf
den 1 September 1715 , in den ouderdom
van zeven en zeventig jaren. Bij zijnen
dood was het land met eene schuld van
twee duizend millioen livres beladen , en
hij gaf aan Europa het voorbeeld van die
geduchte staande legers , welke alle landen van Europa ten verderve strekken.
(VOLTAIRE , Siècle de LOUIS XIV 11lémoimoires complets et authentiques du
duc de St. Simon sur le siècle de
;

Louis XIV).
LOFFLER, (JOSIAS FRIEDRICH CHRISTIAN) , bekend als een helderdenkend god-

geleerde en welsprekend kanselredenaar ,
zag den 18 Januarij 1752 het levenslicht
te Saalfeld. Hij was eerst prediker aan
de Heilige Geest-kerk te Berlijn , en sedert
1778 Pruissisch veldprediker. In 1782
werd hij buitengewoon en in 1787 gewoon
hoogleeraar en predikant te Frankfort aan
den Oder. Twee jaren later vertrok hij als
superintendent- generaal naar Gotha , wagr
hij deels als practisch godgeleerde , deels
door zijne schriften tot aan zijnen dood

LOKMAN—LONG.
niet veel vrucht arbeidde. Hij stierf te
GGarnstáidt , bij Gotha , den 4 Fehruarij

1816. Onder zijne werken verdienen
vooral melding zijne Predigten , 4 deelen,
Jena 1797 , en zijn Magazin fur Prediger,
7 deelen , Jena 1803-13. De Kleinen
Schriften van LÖFFLER zijn in drie deelen
bijeen verzameld.

(Conversations- Lexicon).
LOKMAN , een Oostersch wijsgeer en

fabeldichter , wordt in den Koran en door
latere Arabische overleveringen voorgesteld
als een tijdgenoot van DAVID en SALOMO ,
niet welke koningen hij veel omgang zou
gehad hebben. Men wil dat hij tot den
ouden Arabischen stam Ad behoord hebbe,
en dat, toen zijn stam werd uitgeroeid,
bij , uit hoofde van zijne wijsheid en
vroomheid , in het leven werd gespaard.
Andere verhalen , uit Perzische schrijvers
getrokken , houden LOKMáN voor een' Abyssinischen slaaf, afzigtelijk door zijne leelijkheid en wanstaltigheid , maar vernuftig
en in eene groote mate de bekwaamheid
bezittende , om alles in zedelijke verdicht
fabelen te hullen. De welbekende-seln
verzameling van Arabische fabelen wordt
aan hem toegeschreven. De fabelen van
LOKMáN , welker stijl zeer gemakkelijk en
vloeijend is , zijn menigwerf, ten gebruike
dergenen die liet Arabisch beginnen te
loeren , naar de eerste uitgave van E,RPENius , met eerie Latijnsche verklaring , herdrukt.
(Penny Cyclopaedia ; `ti USTENFELD , JisS.
[

de LOCMANO) .
LOMONOSOW , (MICHAEL W'ASILJE-

de vader der hedendaagsche
Russische poëzy en letterkunde , werd in
1711 bij Kholmogor , in het gouvernement
van Archangel , geboren. Zijn vader , - een
lijfeigene van de kroon , was een visscher,
en MICHAEL vergezelde hem meer dan eens
op zijne togten in de Witte en Noordzee.
In den langen winter oefende hij zich zoo
veel hij kon , waarin een priester hem
eenigzins behulpzaam was. En , ofschoon
zijn voorraad van boeken uiterst schaarsch
was , bestaande uit weinig meer dan eene
spraakkunst , een reken- en een psalmboek , maakte hij er zulk een vlijtig gebruik van , dat hij ze eindelijk geheel van
buiten kende. Hetgeen hij op deze wijze
leerde , diende slechts om hem naar meer
kennis te doen dorsten. hij verlangde-der
alzoo naar Moscow te gaan , en verheugde
zich ongemeen , toen hij in de gelegen
kwam , om op eene kar , met be--heid
vroren visch beladen , derwaarts te reizen.
Nadat hij zich eerst op Zaikonopaski-school
aldaar en naderhand op de hoogesehool
WITCH),
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van Kiow bijzonder had onderscheiden ,
werd hij in 1734 naar Petersburg gezonden , om aldaar zijne opvoeding te vol
legde hij zich vooral toe op-toijen.Hr
de wis- , genees- , schei- en mineraal kunde. Na twee jaren vertrok hij naar
Marburg , ten einde zich onder den ver
wijsgeer CrRISTIAN WOLFF te vol -marden
bleef hij drie jaren , en-maken.Hir
ging toen naar Freyberg , om practische
kennis te bekomen van de metaalscheiding
en mijnwerken. Schoon hiermede bezig ,
verzuimde hij de letterkunde niet ; hij las
vlijtig de beste Duitsche dichters van dien
tijd , en besloot hen te evenaren. Een
zijner eerste letterkundige voortbrengselen
was eerie ode op de bemagtiging van Khoten , welke hij aan keizerin. ANNA zond
en algemeen werd bewonderd. Inmiddels
huwde hij gedurende zijn verblijf te Marburg , waardoor hij in geldelijke ongelegenheid geraakte , zoodat hij genoodzaakt
was , naar zijn vaderland terug te keeren.
Na zijne aankomst te Petersburg , werd
hij , in 1741 , lid van de academie , en
in 1746 professor in de scheikunde. Hij
stierf den 16 April 1765. De volledige
verzameling zijner werken , welke menig
zijn herdrukt , beslaat zestien boek -mal
zou inderdaad moeijelijk zijn-deln.Ht
iemand te noemen , die niet hem in veel
kennis kan vergeleken worden.-zijdge
Tijdrekenkuude , geschiedenis , spraakkunst,
dicht- , letter- , oordeel- , sterre- , geneesen scheikunde , alsmede de studie der
luchtverschijnselen (meteorologie) , — alles
hield hem beurtelings bezig , en in dit
alles toonde hij groote kunde en schranderheid. Hij schreef onder anderen twee
treurspelen , en eene geschiedenis van
Rusland.
(POLEVOI's biographische Novelle , getiteld
M. v. LOMONOSOW , 2 deelen , 1836) .
LOJ G , (ROGER) , een Engelsch godgeleerde en wiskunstenaar , werd omstreeks
het jaar 1680 in het graafschap Norfolk
geboren. .Op den ouderdom van zeventien
jaren bezocht hij de hoogeschool van
Oxford, en maakte in de godgeleerdheid
en wiskunde groote vorderingen. Hij schreef
onderscheidene werken , en stierf als predikant te Bradwell in Essex , den 16 December 1770. Zijn voornaamste werk is
eene verhandeling over de sterrekunde ,
in twee dikke kwarto deelen , welke zeer
goede beschrijvingen bevat van de schijnbare beweging der hemelsche ligchamen.
Met liet doel om de wetenschap der astronomie onder liet bereik van het volk te
brengen , liet hij eene holle spheer ver vaardigen , in welke dertig personen gemakkelijk konden zitten. Op de binnenste
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oppervlakte was eene afbeelding van den
hemel , zoo als die zich aan den beschouwer , op het noordelijk halfrond , vertoont.
De gewoonten van Dr. LONG waren hoogst
eenvoudig ; hij dronk niets dan water.
Eenige jaren vóór zijnen dood onthield
hij zich tevens van dierlijk voedsel , en

bereikte aldus den ouderdom van negen
-tig
jaren.
(Biog. Brit. ; Penny Cyclopaedia).
LONGINUS , (DIONYSIUS CASSIUS),

een beroemd Grieksch kunstregter en wijsgeer , « die met poëtisch vuur was be« zield , » werd in de derde eeuw te
Athene of in Syrië geboren Zijn oom

een beroemd leeraar in de wel
droeg groote zorg voor zijne-sprekndhi,
opvoeding. Ook worden AMMONIU S en OR!GENES onder zijne onderwijzers geteld. Hij
FRONTO ,

zette zich vervolgens te A thene neder ,
waar bij onderwijs gaf in de wijsbegeerte,
welsprekendheid en oordeelkunde. Zijne

school werd dra de beroemdste van bet
gansche Romeinsche rijk. Op uitnoodiging
van ZENOBIA ging hij naar Palmyra , ten
einde het toezigt te hebben over de opvoeding harer zonen. Na den dood van
haren gemaal ODENATUS , werd hij haar
eerste staatsdienaar. Met de Romeinen in
oorlog geraakt , viel Palmyra in banden
van keizer AURELIANUS , die bevel gaf LONGINUS te dooden , uit wraak dat hij den
kernachtigen brief had ontworpen , welke
ZENOBIA aan den Romeinschen monarch
toezond LONGINUS schreef onderscheidene
werken , waarvan niets tot ons is gekomen dan eenige brokstukken door andere schrijvers overgenomen , en zijne
Verhandeling over het verhevene , aan
welke thans nog groote waarde wordt toe.
gekend. De beste vertalingen van LONGI
zijn in het Hoogduitsch van SCHLOSSER,-Nus
in het Fransch van BOILEAU en in het
Engelsch van w. SMITH . De echtheid van
.

genoemde verhandeling is in den nieuweren tijd in twijfel getrokken door KNOR in
zijne Remarks on the supposed Dionysius
Longinus. (Penny Cyclopaedia).
LONGOMONTANUS , (CHRISTIAN SE^PERIN) , beter bekend als CHRISTIAN LONGOMONTANUS , naar den gelatiniseerden vorm
van het dorp ..Langsberg , in Denemarken,
alwaar hij in 1562 werd geboren. Zijn
vader was een arme landbouwer , die hem
ontviel , toen hij nog slechts den ouderdom van acht jaren had bereikt. Zijn oom
van moeders zijde zond hem nu , voor
een' korten tijd, naar eerre goede school.
Deze verbetering in zijn lot wekte zoo
sterk de afgunst op van zijne broeders ,
die zich benadeeld achtten , dat hij , in

1577 , besloot naar Wyburg te vertrekken,
waar hij tien jaren vertoefde , « des nachts
«werkende om in zijne behoeften te voorzien , en gedurende den dag de lessen
« der professoren bijwonende. a Vervolgens
ging bij naar Koppenhagen , en werd aldaar bekend met TYCHO DE BRAHÉ , die, zijne
kundigheden op prijs wetende te schatten,
hem als zijn' medehelper gebruikte. Toen
zijn beschermer in 1601 te Praag was

overleden, keerde LONGOMONTANUS , langs
eenen omweg , ten einde de geboorte.
plaats van COPERNICUS (Thorn) te bezoeken,
naar Wyburg terug , alwaar hij tot rector
van het gymnasium werd benoemd , en
twee jaren later tot professor in de wiskunde aan de hoogeschool te Koppenhagen.
Hij overleed aldaar den 8 October 1647.
Zijn hoofdwerk voert ten titel Astronomia

Danica in duas partes tributa , quarum
prima doctrinam de diuturna apparente Siderum Bevolutione super sphaera armillari
veterum instaurata duobus libris explicat;
secunda Theorlas de Motibus planetarum ad
observationes TYCHONIS DE BRAISE , ócc. itidem
duobus libris complectitur,, 1622 , 1640 en
1663. Ofschoon in geenen deele een man
van gewone talenten , wist bij zich echter
niet aan de heerschende vooroordeelen en
dwalingen te onttrekken ; hij hield namelijk de kometen voor voorboden van
groote rampen.

(Mémoires des hommes illusires , Paris
1732 ; HUTTON's Dictionary ; Biogr.
Univers.).
LONGUS , een Grieksch schrijver , dien
men onderstelt in de vierde of vijfde
eeuw geleefd te hebben ; doch men weet
niets met zekerheid van den tijd of de
plaats zijner geboorte. Men houdt hem
voor den schrijver van een sierlijk, maar
eenigzins loszinnig werk , De minnarjën
van Daphnis en Chloé , zijnde de eerste
roman in proza , welke tot ons is gekomen . AMYOT heeft van dezen Griekschen

roman eene vertaling gegeven , van welke
eene nieuwe uitgave
heeft bezorgd. De Daphnis van GESNER
kan eenigzins als Gene navolging van

PAUL LOUIS COURIER

LONGUS werk

beschouwd worden.
(Penny Cyclopaedia).

LOPE DE MEGA CARPIO ,

(FELIX),

een beroemd Spaansch poëet en dramatist , werd in 1562 te Madrid geboren.
Zoodra bij kon spreken , maakte hij reeds
verzen , en voordat hij zelfs kon schrijven , zeide hij zijnen kameraadjes de
dichtregelen voor , welke hij opgeschreven
wilde hebben. Deze aangeboren lust voor
de poëzy belette hem echter niet met lof
zijne studiën te voltooijen. liet eerste
dichtstuk, waarmede hij grooten roem
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behaalde , de Arcadia , vervaardigde hij , het deugdzame meisje eene aanzienlijke
toen hij in dienst was van den hertog belooning.
(I)ictionnaire historique de la jeunesse).
VAN ALVA. Ten gevolge van een tweegeLOYOLA, (IGNATIUS VAN) , eigenlijk
vecht was hij genoodzaakt Madrid te ontvlugten , en zich naar Valencia te bege- INIGO LOPEZ DE RECALDE , de stichter van
ven , waar hij eenige jaren vertoefde. Hij de orde der Jezuïten , werd in 1491 op
woonde den togt der zoogenaamde onover- het kasteel Loyola , in de Spaansche prowinnelijke vloot bij , schreef destijds zijne vincie Guipuzcoa , geboren. Hij was het
Hermosura de Angelica , keerde vervolgens jongste van elf kinderen , en bragt zijne
naar Madrid terug , en werd een der jeugd door als pagie aan het hof van
geliefdste volksschrijvers. Schoon in de FEr.DINAND den Katholjken. Op den ouderorde van ST. FRANCISCUS getreden , ging hij dom van twintig jaren trad hij in krijgsvoort met voor het tooneel te schrijven. dienst. Bij liet beleg van Pampeluna door
Men bewees hem bijkans afgodische eer, de Franschen , in 1521 , aan de beide
beenen zwaar gewond zijnde , liet hij , naen hoewel hij een aanzienlijk fortuin ver
klaagde hij nogtans onophoude--gader, dat hij hersteld was , uit ijdelheid , het
lijk over de nukken van het lot en de eene been weder breken , omdat het krom
boosaardigheid zijner vijanden. Hij stierf was geworden. Gedurende de tweede heein 1635. De vruchtbaarheid van zijnen ling , las hij Bene levensbeschrijving van
geest was bewonderenswaardig. Behalve JEZUS en onderscheidene legenden van hei
uit den man naar de wereld-ligen,
eene groote menigte gedichten , wil men,
dat hij achttien honderd tooneelstukken werd nu een heilige. Hij verdeelde zijne
heeft geschreven. Slechts een vierde ge- goederen onder de armen , en deed , in
deelte zijner, dichtvruchten is aan het een boetgewaad , cene bedevaart naar
publiek aangeboden , doch dit beslaat nog Mont ferrat , alwaar hij zijne wapenen aan
het wonderdoende Maria -beeld offerde, en
zes en veertig deelen kwarto.
(Dictionnaire historiques des grands zich tot ridder der heilige jonkvrouw verklaarde. Soms martelde hij zijn eigen
hommes).
ligchaam dermate , dat men hem op zekeren dtig in eene rotsspelonk bewusteloos
LOPOLOW , (CATHARiNA) , een treffend voorbeeld van ouderliefde. Op den vond liggen. IIij deed vervolgens eene
ouderdom van zeven jaren volgde zij bare bedevaart naar Palestina , en keerde in
ouders in ballingschap naar Siberië. Na I524 naar Barcelona terug. In I528 beverloop van twee jaren , nam zij het be- gaf bij zich naar Parijs, om zich verder
sluit alleen naar St. Petersburg te gaan, in de theologie te oefenen. Hier kwam hij
om de goedertierenheid des keizers in te in aanraking met LAYNEZ BOBADILLA , RODRIroepen. Vruchteloos poogden de ouders GUEZ , PIERRE LEFÈYRE en anderen , die met
haar van dit gevaarvol voornemen af te hem het plan ontwierpen , eene orde voor
brengen. « Weest niet bekommerd , » zeide liet Katholijke geloof te stichten. Eerst
zij , i God zal mij helpen. )a CATHARINA be. den 27 September 1540 gaf paus PAUgaf zich op reis zonder ander hulpmiddel LUS III hieraan zijne goedkeuring. In 1541,
dan de aalmoezen van liefdadige menschen. werd LOYOLA generaal dezer orde , welker
Zij legde te voet eenen afstand van 4000 broeders Jezuïten werden genoemd.' LOYOLA
wersten af , doorsneden van woestenijën , stierf den 31 Julij 1556 , en werd in
bosschen , bergen en rivieren . Te Peters- 1622 door paus GREGORIUS XV heilig verburg aangekomen , vond zij gelukkig eene klaard. Men heeft van hem twee werken
beschermster in de prinses TROUBETSKOI , in het Spaansch , de Orde-constitutie en
zuster van den maarschalk graaf ROMAN- Geestelijke oefeningen. Zijn leven werd
ZOFF , welke haar iemand aanbeval , die
beschreven door RIBADENEIRA MAFFEI en
haar smeekschrift in banden gaf van de BOUHORS.
commissie met de herziening der oude
WUNSTER , LOYOLA and GANGANELLI) .
lijfstraffelijke zaken belast. Na een naauwLUCANUS , (MARCUS ANNAEUS) , een
gezet onderzoek, bevond men, dat LOPOLOW beroemd Latijnsch dichter, werd in het
regtvaardig tot ballingschap was verwezen ; jaar 38 na CHRISTUS te Corduba (Cordova)
doch de commissie den heldhaftigen moed in Spanje geboren. Hij was de zoon van
en de voorbeeldelooze ouderliefde van dit BI. ANNAEUS MELA , broeder van den wijs
SENECA , en genoot te Rome eene-ger
kind bewonderende , verzocht den keizer
genade voor LOPOLOW ter gunste van CA- zorgvuldige opvoeding. Zijne poëzy trok
TIIARINA. Keizer ALEXANDER, den indruk van
de aandacht van NERO , die hem veel eer
zijn edelaardig gemoed volgende , gaf ter- bewees , en hem tot de waardigheid van
stond bevel LOPOLOW uit zijne ballingschap quaestor en wigchelaar verhief. LSJCANUS
te ontslaan , en schonk daarenboven aan mogt zich echter niet lang in de gunst
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des keizers verheugen. NERO was naijverig
om voor den besten dichter zijner eeuw
gehouden te worden , en LUCANUS dwaas
genoeg , om met zijnen koninklijken mees ter in eenen wijdstrijd te treden , waarin
hij de zege wegdroeg. NERO verbood mi,
dat LUCANUS eenig ander dichtstuk zou in
't licht geven. Hierover verbitterd, nam
LUCANUS deel aan de zamenzwering van
Piso , om den keizer te vermoorden. Dit
ourneulen werd verraden , en LUCANUS
ter dood veroordeeld zijnde , opende zich
eenige aderen , en stierf onder bet opzeg
zijner eigene verzen , waarin hij den-gen
dood eens gewonden krijgsmens schildert.
Hij stierf , in het jaar 65 , in het zeven
en twintigste jaar zijns ouderdoms. LucAa us schreef verscheidene dichtstukken , die
niet tot ons zijn gekomen ; het eenigste dat
nog bestaat is een dichtstuk op den burgerkrijg tusschen CAESAR en PO11PE]US , getiteld
Pharsalia , waarin een verhaal voorkomt
van dien oorlog tot op CAESAR'S bezoek bij
CLEOPATRA in Egypte. Hetzelve bevat tien
boeken , doch wijl bet tiende plotseling te
midden van het verhaal afbreekt , is het
waarschijnlijk , dat een gedeelte van dit
dichtstuk is verloren gegaan , of dat de
dichter hetzelve ten tijde van zijnen dood
non, niet had voltooid. Onder de belangrijke
vei talingen daarvan verdienen die van
MAr.MONTEL (1766) en BRÉBEUF (1795) de
meeste onderscheiding.
(LELOUP , De poesi epica et Pharsalia
LUCANI).

L UCI r Us , een beroemd Grieksch schrijver , werd geboren te Sainosata , in Syrië,
eene stad aan den westelijken oever van
den Eupicraat. Wij bezitten geene bijzon
aangaande zijn leven , op welke-derhn
uien zich kan verlaten , behalve cenige
verspreide berigten in zijn eigene schriften. Hieruit blijkt het, dat hij tegen het
einde der regering van TRAJANUS werd geboren , • r dat hij leefde onder de beide
ANTONIJNEN , en stierf in de regering van
AURELIUS COMMODUS , of kort daarna. Zijne
ouders , die zich in bekrompene omstandigheden bevonden , plaatsten hem bij
eersen beeldhouwer, den broeder zijner
moeder ; doch LUCIANUS hierin geen beha
hebbende , oefende zich in de regts--gen
geleerdheid. Vervolgens trad hij als pleitbezorger op , doch geenen bijval ontmoetende ,
zette hij zich in Gallië neder , waar hij
eene school voor de redeneerkunde opende , en een aanzienlijk vermogen verzamelde. Men wil , dat hij den ouderdom
van negentig jaren hebbe bereikt. liet
verhaal , dat bij door honden zou ver
zijn , omdat Lij de Christelijke-scheurd
godsdienst had aangerand , berust op geen

geloofwaardig gezag , en is waarschijnlijk
door SUIDAS of een' ander Christen schrijver van gelijke inborst verzonnen.
De beste uitgave van LUCIANUS werken
is die van IIEMSTERHUIS. Be Zamenspraken
van LUCIANUS zijn in zuiver , sierlijk Grieksch
geschreven , en onnavolgbaar vloeijend en
vernuftig , hekelende de gebreken van zijnen tijd en zijne tijdgenooten , weshalve
hij voor den ARISTPHANES zijner eeuw
werd gehouden.
(JACOB ,

Charakteristik LUCIANUS).

een der
grootste Latijnsche dichters , werd 95 j.
v. C. te Rome geboren , studeerde te
.Athene , en maakte , zoo men wil , een
einde aan zijn leven , toen hij den ouder
veertig jaren jaren had-domvanier
bereikt. Hij was een vriend van ATTICUS ,
CATULLUS en CICERO. Het verhaal , dat hij
door eenen liefdedrank zijne gezondheid
zou verloren hebben , is waarschijnlijk een
sprookje. Zijn heerlijk werk Ike Rerum
Natura (Over de natuur der dingen) ver
onder de-zekrthmnoga
dichters der oudheid ; bet is in de meeste
Europesche talen overgebragt. LuCRETIUS
stierf 52 j. v. C.
LUCRETIUS , (TITUS CARUS) ,

(SIEBELIS ,

QuaestioneS LUCRETIANAE , Leip-

zig 1844).
LUCULLUS , (LUCIUS LICINUS) , een
Romein niet minder beroemd door zijne
krijgsbekwaamheden dan door zijne pracht
weelderige leefwijze , stamde af-liefdn
van een aanzienlijk Romeinsch geslacht ,
en werd 115 j. v. c. geboren. Hij diende
in den oorlog tegen de Marsen onder
SYLLA , die zulke booge gedachte van zijne
kunde en regtschapenheid koesterde, dat
hij hem in menige belangrijke onderneming gebruikte. Terwijl SYLLA Athene belegerde (87 j. v. c.) , zond deze hem
naar Egypte , om eene vloot te verzamelen. SYLLA droeg hem zijne Commmentariën
op , en benoemde hem in zijnen uitersten
-vil tot voogd van zijnen zoon. LucULLUS ver
HAMMILCAR in twee zeegevechten ; doch-sloeg
deze zegepralen werden overschaduwd door
die , 'Welke hij als consul op MITHRIDATES
en TIGRANES behaalde. PoMPrjus in zijne
plaats tot opperbevelhebber in Azië benoenld zijnde , keerde hij in het jaar 66
V. C. naar Rome terug , en verkoos aan
de openbare zaken geen deel te nemen.
Het onmetelijk fortuin , hetwelk bij gedurende zijn verblijf in Izië had verzameld,
besteedde hij tot bet bouwen der prachtigste villa's in de nabijheid van Napels
en Tusculurn. Hij leefde aldaar zoo prachtig en weelderig , dat zelfs de vermogend
zijner tijdgenooten er over verbaasd-•ste
stonden. LUCULLUS was een man van fijner

LUDOLPHUS—LULLY.
smaak en vrijzinnige denkbeelden ; hij
schreef in zijne jeugd de geschiedenis van
den Marsischen krijg in het Grieksch , en
was een ijverig beschermer van geleerd
kunst. Zijne huizen waren ver -heidn
kostbaarste schilderijën en-sierdmt
standbeelden , en zijne boekerij , voor
welke hij groote schatten had besteed,
stond voor alle geleerden open. Hij leefde
op een' gemeenzamen voet niet CICERO ,
die van zijne geleerdheid loffelijke melding
maakt. Den wil, dat LUCULLUS in de
laatste jaren zijn verstand verloor , en zijn
broeder het opzigt over zijne bezittingen
moest voeren.
PLUTARCIIUS , Het Leven van LUCULLUS;
LIVIUS , Epitomes ; STUART , Roineinsehe
geschiedenissen) .
LUDOLPHU8 , (JOB), eigenlijk LEUTIIOLF,
werd den 15 Junij 1624 te Erfurt geboen studeerde te Leyden , waar hij zich
vooral op de regtswetenschap en de Oostersche ' talen toelegde. Na zijn vertrek
van deze hoogeschool , vertoefde hij , als
opvoeder der zonen van den Zweedschen
afgezant , eenigen tijd te Parijs. In 1652
kwam hij aan het hof van den hertog van
Saksen-Gotha , ten einde zich niet de opvoeding, van diens zonen te belasten. Gedurende het laatste gedeelte zijns levens,
hield bij zijn verblijf te Frank fort aan
den Main , waar hij den 8 April 1704
overleed.
LUDOLPII was een der voortreffelijkste
Oostersche geleerden zijner eeuw , en
schijnt de eerste Europeër geweest te
zijn , die bekend was met de Ethiopische
taal , welke hij met behulp van een' inboorling van Abyssinië leerde. Hij gaf, in
'1661 , te Londen een woordenboek enl
eene spraakkunst dier taal in 't licht. Ook
schreef hij eene geschiedenis van Ethiopië
en vertaalde de Psalmen in het Ethiopisch.
Zijn leven beschreef JUNCKER, Leipzig 1710.
(Penny Cyclopaedia).
LULLY, (GIOVANNI BATTISTA) , de
vader der Fransche dramatische muzijk,
was de zoon eens molenaars , en werd in
1633 te Florence geboren. Als kind reeds
eenen grooten aanleg voor de muzijk ver
gaf een goedhartige monnik hem-raden,
onderwijs op de guitar , een instrument
destijds zoo algemeen in Italië als thans
in Spanje. De ridder GUISE , op hem opmerkzaam geworden , werd hij door dezen
edelman aan Mademoiselle ne MONTPENSIER,
nicht van LODEWIJK XIV , als pagie aanbe.
solen. In zijn veertiende jaar kwam hij
te Parijs , doch vond geene gunst in de
wogen der prinses , wijl zijn voorkomen
aangenaam was noch bevallig. In plaats
van dus dr, w aaijerdragcr dezer kicsche
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dame te worden , of de vertrouweling harer rrinnarijën , werd hij naar de keuken
gezonden , om aldaar als marmiton (koksjongen) op te treden. Deze behandeling
hem geenszins ontmoedigende , besteedde
hij zijne vrije uren , om zich op de viool
te oefenen. Weldra drong de mare zijner
bekwaamheid tot de appartementen der
prinses door , die hem nu eenen bekwamen meester gaf. LILLY maakte verbazende vorderingen , en begon weldra naar
den rang van componist te dingen. Hij
maakte eenige aria's , die zoo luide werden toegejuicht , dat LODEWIJK hem aan
het hof ontbood , om deze compositiën in
zijne tegenwoordigheid uit te voeren. Ook
de koning vond er zoo veel genoegen in ,
dat hij LULLY aanmoedigde , om muzijk
voor de hofbaletten te schrijven. Toef
LODEWIJK XIV , in 1669 , de Académie
royale de musique stichtte , plaatste hij
LULLY aan liet hoofd dezer instelling ,
welke sedert altijd in eenen bloeijenden
toestand heeft verkeerd. Behalve de roem
dien hij inoogstte , verkreeg hij een vrij
aanzienlijk vermogen , en werd tot den
eervollen rang van Secrétaire du roi ver verheven. De trotsche secretarissen aar
aanvankelijk om een' marmiton onder-zeldn
hun getal op te nemen. LULLY beklaagde
zich hieroi er aan den koning. « Ik heb ,»
zeide de monarch , « niet u , maar hun
« eer aangedaan , met een' wan van genie
«in hun gezelschap toe te laten.
Toen LODEWIJK van eene pijnlijke operatie was hersteld , componeerde LULLY eer,
Te Deum ; doch gedurende de repetitie
van hetzelve bragt bij aan zijn' voet een'
lievigen slag toe , welke ernstige gevolgen
had. Hij gaf zich aan de behandeling
eens kwakzalvers over , en betaalde zijne
ligtgeloovigheid met den dood. Hij stierf
in 1687 te Parijs , waar zijne familie , in
de kerk des Petit Pères, te zijner gedachtenis een prachtig gedenkteeken oprigtte.
In zijne laatste ongesteldheid werd hem
door een' priester de laatste vertroostingen der kerk geweigerd , zoo hij niet de
opera , waaraaan hij bezig was , vernietigde. Hij gaf toe : het handschrift werd
aan de vlammen opgeofferd. Een zijner
vrienden kort daarop binnen komende ,
verweet deze hem aan een' dweependen
Jansenist gehoor gegeven te hebben. « Zacht
« wat ! zacht wat ! » fluisterde heng de
componist toe , « ik heb een ander fraai
afschrift van dit werk in mijn bureau ! »
Men heeft van LULLY negentien opera's,
die door zijne tijdgenooten werden bewonderd , maar thans vergeten zijn.
(Penny Cyclopaedia ; Dictionnaire histo
rique des !gran (Is hotnnies).
,
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LUTHER.

JUTHER , (MARTIN) , de vader der
Protestantsche hervorming , werd den 10
November 1483 , des avonds ten elf ure,

te Eisleben , in Saksen , geboren. Zijn
vader , HANS LUTHER , een mijnwerker , die
naderhand te Mansfeld het ambt van stads
bekleedde , liet bij zijn overlijden-rad
Bene eigene woning , twee ijzer- of smelthutten en omtrent 1000 Thaler aan gereed geld na. Zijne moeder , GRETHE
LINDEMANN , was uit Eisenach afkomstig en
eene zorgvuldige buismoeder. « Ik ben , '
« zegt LUTHER , « een boerenzoon ; mijn
« vader , grootvader en voorouders waren
« regte boeren. » LUTHER bezocht de school
te Eisleben , en studeerde vlijtig aan de
hoogeschool te Erfurt; zijn lievelingsspreuk uit dien tijd was : Wel gebeden is
half gewerkt (Wohl gebetet ist über die
Hâlfte studirt) . Zijne geliefkoosde vakken
waren de godgeleerdheid , de oude talen ,
de welsprekendheid , alsmede de dicht- en
toonkunst , welke laatste hij tot aan zij nen dood beoefende. Na volbragten studietijd hield hij zelf voorlezingen over de
natuur- en zedeleer , en beoefende , met
bijzondere vlijt , de regtsgeleerdheid , waardoor hij zich eene voordeelige loopbaan
meende te verzekeren ; doch eensklaps
ontwaakte zijn godsdienstig gevoel uit den
langen slaap. Op zekeren dag zich in de
bibliotheek der hoogeschool bevindende,
vond hij het handschrift eerier Latijnsche
bijbelvertaling , en las de geschiedenis
van HANNA, die den jeugdigen SAMUEL aan
de dienst van JEHOVAH toewijdt. Door
Bene aanhoudende lezing der Heilige
Schrift , werden geest en hart en oog
meer en meer hemelwaarts gevoerd. In
de nabijheid van Stotterheim , een dorp
niet ver van Erfurt, door een hevig onweder overvallen , stortte hij , ten gevolge
van een' bliksemstraal , bewusteloos op
den grond neder , kwam eindelijk weder
tot zich zelven , en beschouwde dit voor
als een' wenk der Voorzienigheid , om-val
zich van eene zondige wereld af te zon
dus in den ouderdom-dern.I150,
van twee en twintig jaren , begaf bij zich
naar liet klooster te Erfurt , en werd aldaar onder de Augustijner Barrevoeters
opgenomen. Na een tweejarig verblijf in
het klooster , werd hij den 2 Mei 1507
tot priester geordend , en in 1510 door
zijne superieuren naar Rome gezonden ,
om aldaar de belangen zijner orde voor
te staan. Deze omstandigheid had Benen
beslissenden' invloed op zijn leven. Hij
toog naar Rome met een hart vol vreugde
van het middelpunt der Christenheid te
zullen aanschouwen ; doch werd geheel
te leur gesteld door alles wat hij daar

hoorde en zag. LUTHER vertoefde slechts
veertien dagen te Rome , en keerde met
droefheid in het hart terug , zijnen tijd
en zich zelven uit een geheel ander oogpunt beschouwende. Op kosten en aanbeveling van FREDERIK den Wizen , keurvorst van Saksen , werd LUTHER in staat
gesteld te Wittenberg de waardigheid van
doctor in de theologie en weldra die van
hoogleeraar te verkrijgen. Toen in 1516
de pest hevig te Wittenberg woedde, en
de meeste leeraren en studenten de stad
ontvloden , wilde hij zijnen post niet verlaten. « Heden is een mijner overburen «
(dus schreef hij aan zijnen vriend LANGE
te Erfurt), « die gisteren nog gezond was,
« begraven , een ander ligt reeds krank ;
« wat zal ik zeggen ? de geesel is daar,
« en rukt vooral de jonge lieden weg. Ik
« vertrouw echter , dat de wereld niet zal
« instorten , al sterft broeder MARTIN ook.
«Ik zal hier blijven, want dit gebiedt de
« gehoorzaamheid. » LUTHER bleef gespaard,
en verdiende den lof, dat hij elk gevaar
moedig onder de oogen durfde zien. in
het groote jaar 1517 begon LUTHER'S openbare bestrijding van den aflaat , die de
kerkhervorming ten gevolge had. Een Dominikaner monnik , TETZEL , in naam van
paus LEO X aflaatsbrieven voor alle zonden
te koop aanbiedende , ging er op vele
plaatsen in Duitschland een kreet van ver
toen deze aflaat--ontwardigp,e
kramer Wittenberg naderde , sprak LUTHER
zijn Sermoen van den aflaat en de genade
uit , en sloeg den 31 October 1517 , des
middags ten twaalf ure , aan de slotkerk
te Wittenberg , eigenhandig , de vijf en
negentig stellingen tegen het misbruik van
den aflaat aan. De twist tusschen LUTHER
en TETZEL werd nu eene zaak der hoogescholen en volken. LUTHER stond van nu
af aan de grootste gevaren bloot , doch
werd krachtdadig beschermd door FREDERIK
den Wijzen. In 1521 door keizer KAREL V
gedagvaard , om op de rijksvergadering te
Worms te verschijnen , smeekten zijne
vrienden hem niet derwaarts te gaan ;
doch de stoutmoedige Hervormer gaf hun
tot antwoord : « Wanneer er zoo vele
« duivelen te Worms waren , als daar te« gels op de daken liggen , zoo zal ik er
« toch heen ! » Den 17 en 18 April , des
namiddags ten vier ure, verscheen hij
ter rijksvergadering , verdedigde met kracht
en vuur de nieuwe leer , en toen men
hein stellig afvroeg , of hil zijne boeken
al dan niet wilde herroepen , antwoordde
hij op plegtigen toon : «Zoo lang ik niet
« door bewijzen uit de Heilige Schrift over« tuigd word , dat ik gedwaald heb , zon
«lang kan en wil ik niet herroepen. hier

L' CtiRGUS.
sta ik ; ik kan niet anders '. God helpe
«mij ! Amen. » Keizer KABEL denymoed
van LUTHER onbewimpeld genoeg bewonderende , zeide : « de man spreekt stoutmoedig en is gerust van hart. » LUTHER
ontslagen zijnde , reed den 26 April , omstreeks 10 ure , op zijnen Saksischen rolwagen weder uit Worms. Tusschen Altenstein en Waltershausen , in eenen vrij
naauwen , hollen weg , werd hij door vier
gewapende en gemaskerde personen aan
een paard getild en naar-gehoudn,p
den Wartburg nabij Eisenach gevoerd. Dit
was eene list zijner vrienden , om LUTHER
aan alle gevaar te onttrekken. In deze
schuilplaats leerde bij vlijtig Grieksch en
Hebreeuwsch, schreef zijn boekje Over de
.biecht , begon aan eene tekstuitbreiding in
de Hoogduitsche taal en aan zijne voor
bijbelvertaling. Den 3 Maait-treflijk
1522 verliet hij den Wartburg , en spoedde
zich naar Wiltenberg. Met onbezweken
moed arbeidde hij aan het groote werk
der hervorming met woord en pen. Den
13 Junij 1522 huwde hij niet de ontvlugtte non CATHARINA VAN BORA , uit een
adellijk geslacht gesproten, gelijk haar wapenbord getuigt. Deze echtverbindienis was
niet ongelukkig, betuigende LUTHER in zijn
testament : « dat zij hem als eene vrome ,
« getrouwe en eerlijke echtgenoote steeds
« liefgehad en in waarde bad gehouden.
Hoe belangrijk de verdere levensgeschiedenis des hervormers ook zijn moge , wij
moeten ons hier bekorten. Met volharden den moed bleef hij tot aan zijnen dood
strijden voor de zaak , waarvoor hij eenmaal was opgetreden. In den nacht van
18 Februarij 1546 , des morgens omtrent
half drie ure , gaf hij den jongsten snik ,
in den ouderdom van ruim twee en zestig
jaren. LUTHER was niet alleen met hart
en ziel een voorstander der toonkunst,
maar zelfs dichter en componist. Zijn geestelijk lied : Ein fester Burg ist unser
Gott wordt thans nog door de Christenscharen gezongen. « Wie de muzijk ver
acht , ' zoo schreef hij eens , « gelijk-a
t de meeste dweepers doen , die is mijn
« man niet ; want de Musica is eene gave
a en een geschenk van God , niet een
« menschelijk geschenk ; want zij verjaagt
den duivel en maakt de menschen vro« lijk , zoodat men alles daardoor vergeet:
« toorn, onkuischheid , hoogmoed en an«dere ondeugden. Men weet immers, hoe
« DAViD -en alle heiligen hunne godvruchtige
« gedachten in dichtlnaat en gezang leb
-«bengrat.
(R. T. LUBLINK WEDDIK , Ilet leren en bedrijf zaan Dr. M. LUTHEE ; JACKEI. ,
_LU TIIEP. nod seine Zeir),
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LYCURGUS , de beroemde wetgever der
Spartanen , zoon van EUNOMUS , koning van
Sparta , behoorde tot het koninklijk geslacht der BERACLIDEN , en werd omstreeks
het jaar 898 v. c. geboren. De weduwe
zijns broeders in een' gezegenden staat
nablijvende , weigerde LYCURGUS de koninklijke waardigheid te aanvaarden ; en toen
zij van eenen zoon beviel , vervulde hij
met de meeste zorgvuldigheid zijnen pligt
als voogd . Uit hoofde van de groote
blijdschap des volks , bad hij dit kind den
naam van CIIARITAl S gegeven.
De staat was destijds in groote wanorde,
het gezag der koningin in minachting en
nog meer dat der wetten. De vermetel
volk dagelijks toenemende ,-heidvant
vatte LYCURGUS het stoutmoedig voornemen
op , om den ganschen regeringsvorm vain
Lacedemonië te herscheppen. En ten einde
in staat te zijn hét volk wijze wetten te
geven , bezocht hij onderscheidene landen,
om de zeden en instellingen aldaar heerschende te leeren kennen , en de ervarenste staatslieden te raadplegen. Hij begon
met het eiland Greta (Candia), welks
harde en strenge wetten zeer beroemd
waren ; van daar vertrok hij naar Azië,
alwaar eene geheel andere gedragslijn werd
gevolgd ; en eindelijk begaf hij zich naar
Egypte , de woonplaats der wetenschap
wijsheid en der goede raadge--pen,dr
vingen.
Zijne lange afwezigheid vermeerderde
slechts de begeerte zijner medeburgers,
om hem terug te zien ; en zelfs de beide
koningen drongen op zijne terugkomst
aan , wel gevoelende , dat zij zijnen invloed behoefden , om het woelzieke volk
te beteugelen , en tot gehoorzaamheid aan
de wetten terug te voeren. Zoodra hij in
Sparta was terug gekomen , trachtte hij
eene gansche hervorming voor te bereiden. Alvorens echter zijn oogmerk uit te
voeren, ging hij naar Delphi, om APOLL0
te raadplegen. Nadat hij zijne offerande
had aangeboden , ontving hij van de priesteres de beroemde godspraak , waarin hij
de vriend der goden en eerder een God
dan een mensch genoemd werd, terwijl (Ie
republiek , welke hij wilde stichten, de
voortreffelijkste zonde zijn , welke ooit bestaan bad. En inderdaad schonk LYCURGUS
aan zijn land wetten , die aldaar langen
tijd in kracht bleven , en de Lacedemoniërs tot het eerste volk in Griekenland
verhieven. Eene der Iessen , welke men
den jeugdigen Lacedemoniërs bij herhaling
en nadrukkelijk inprentte , was eene groote
eerbied voor den ouderdom. Door anders
te handelen , onteerde men zich zelven.
Een Atheensch grijsaard in den schouw-
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LYSANDER--LYSIPPUS.

burg komende , om eene voorstelling bij
te wonen , bood niemand zijner landgenooten hem eene plaats aan. Zoodra hij
-echter den plek naderde , waar de afgezanten van Lacedemonië met hun gevolg
zaten , stonden allen voor den grijsaard
op , en plaatsten hem in hun midden.
Toen LYCURGUS zijne wetten zag aangenonien, deed hij het volk plegtiglijk zweren,
om de ingevoerde wetten tot zijne terug
na te leven. Hij verliet nu Sparta,-komst
en keerde nimmer terug. De wijze en
tijd van zijnen dood worden verschillend

verhaald.

(Le Rollin du jeune age ; HEINECKE
Homer and Lykurgus ; LACIIMANN, Spartan. Staatsverfassung).

zijnen broeder POLEMARCHUS eene fabrijk
van schilden op , waarin honderd twintig
slaven werkten. Hun rijkdom de hebzucht
van Dertig Tyrannen opwekkende , werd
op zekeren avond hun huis door eene
gewapende bende aangevallen , hun eigen
beslag genomen , POLEMARCHUS in-domin
den kerker geworpen , en kort daarop ter
dood gebragt. LYsia s , die met zijne vrienden aan den disch werd overvallen , ontkwam door een' der soldaten om te koopen , en stevende naar Megara. In zijne
redevoering tegen ERATOSTIIENES , een' der
dertig dwingelanden , geeft hij eene beschrijving van zijne ontvlugting. LYSIAs
stond TIJRASYBULUS krachtdadig bij in het
verdrijven der dertig dwingelanden ; hij
voorzag hem van eerre aanzienlijke som
gelds en huurde eene talrijke bende krijgslieden , die ter beschikking van THRASYBULUS werd gesteld. LYSIAS schijnt omstreeks
378 j. v. c. , in tachtigjarigen ouderdom,
overleden te zijn. Van de vierhonderd
vijf en twintig redevoeringen van dezen
Atheenschen redenaar zijn er slechts vier
en dertig tot ons gekomen. QUINTILIANUS
kenmerkt zijne redevoeringen als eerder
gelijkende naar een' helderen klaren stroom
dan naar ecne majestueuse rivier. LYSIAs

LYSANDER , een beroemd Spartaansch
krijgsbevelhebber, die aan den Peloponnesischlen oorlog een einde maakte , door
de beslissende zegepraal van iEgos-polamos,
in den Hellespont , waar honderd zeventig
Atheensche schepen werden bemagtigd.
Athene door hongersnood bezweken zijnde,
verscheen LYSANDER , in 404 v. c. , als
overwinnaar in de haven , welke sedert
den inval der Perzen ongeschonden was
gebleven. Men wil , dat LYSANPER , door
heerschzucht gedreven , de hoop voedde,
het oppergezag in Sparta te verkrijgen, is door AUGER in het Fransch overgebragt,
en te dien einde op middelen bedacht en door GILLIES in het Engelsch.
(DioNVSiUS van 1Yaliearnassus ; Het leven
was, om het erfelijk regt van de afstam
af te schaffen , en-melingvaHERCULS
van LYSIAS , toegeschreven aan PLU
den troon verkiesbaar te maken. Zijn
, De vita et scrip--TARCIUS;ÖLHE
tis Lysiae) .
tijdgenoot XENOPHON maakt echter van dit
LYSIPPUS , een der meest beroemde
gerucht geen gewag. LYSANDER sneuvelde
in 395 v. C. in den oorlog tegen de beeldhouwers der oudheid , werd te SicyThebanen. Zijne staatkundige zedelijkheid one geboren. Zijne bronzen standbeelden
was zeer rekbaar en belangzuchtig , voor werden bijzonder geprezen , als alle angeene onregtvaardigheid terugdeinzende, dere werken van dien aard overtreffende.
wanneer zulks slechts voor zijn vaderland Hij voerde groote verbeteringen in zijne
kunst in , door het hoofd kleiner te mavoordeelig konde zijn.
(PLUTARCHUS , Het leven van LYSANDER ; ken en aan het ligcbaam eene lossere
natuurlijke houding te geven dan zijne
CORNELIUS NEPOS en XENOPIION).
LYSIAS , een der tien Atheensche re- voorgangers. PLINIUS zegt ons, dat vooral
denaars , werd in 458 v. c. te Athene het hoofdhaar zijner beelden verwondering
geboren. Zijn vader CEPIIALUS was een verwekte.
LYSIPPUs bloeide in het eerste gedeelte
inboorling van Syracuse , die zich ten tijde
van PERICLES te Athene nederzette ; hij be- der vierde eeuw vóór CHRISTUS. Hij schijnt
zat aanzienlijke rijkdommen , en leefde op zijn eigen leermeester geweest te zijn
Genen gemeenzemen voet met PERICLES en door de natuur naauwkeurig gade te slaan.
SOCRATES. Zijn huis is het tooneel van de Zijne talenten werden door zijne tijdgeberoemde gesprekken in PLATO'S Gemeene- nooten op hoogen prijs geschat ; onder
steden wedijverden-scheidnGrk
best. Op den ouderdom van vijftien jaren ,
ging LYSIAS , niet zijnen broeder POLEMAR- met elkander , om standbeelden van zijne
cuRs , naar de nieuw gestichte volkplanting } hand te hebben. ALEXANDER de Groote
van Thurium in Italië. Hier bleef hij twee zeide , dat niemand hem zoude schilderen
en dertig jaren ; doch toen hij de belan- dan APELLES , en LYSIPPUS alleen hem in
gen der Atheners voorstond , wier krijgs- brons voorstellen. Zijn roem verminderde
togt tegen Sicilië mislukte , was hij ge- niet na zijnen dood ; vele zijner beste
noodzaakt Italië te verlaten. In 411 v. c. werken werden naar Rome gevoerd , w aar
naar Athene terug gekeerd , rigtte hij met zij in zulk Bene hooge achting stonden ,

MABILLON---MABUSE.
(lat men zegt , dat TIRE[ UUS bijkans een
oproer veroorzaakte door een standbeeld
van LYSIPPUS , .dpoxyomenos gebeeten , uit
de warme baden naar zijn paleis te laten
wegvoeren.
LYSIPPUs zou 610 standbeelden hebben
vervaardigd , van welke sommige meer
dan levensgroot. PLINIUS, PAUSANIAS , STRABO
en VITRUVIUS geven lange lijsten van zijne
werken , onder welke als de belangrijkste
vermeld worden verscheidene standbeelden
van ALEXANDER , eene groep ruiterstandbeelden van die Grieken , welke in den
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slag aan den Granicus sneuvelden ; de zon
paarden getrokken te-newagdorvi
Rhodus ; een kolossaal standbeeld te Tarerttum ; een standbeeld van IIERCULES, te
Alyzia in Acarnanié , hetwelk later naar
Rome werd gevoerd , en een standbeeld
der Gelegenheid (xa&eoS) , voorstellende
een' jongeling met vleugelen.
Onder de talrijke leerlingen van LYSIPPus was CIIARES , beroemd als de vervaar
kolossus-beeld te Rhodes. -digervanht

, h istoria Naturalis
Pictura Veterum) .

(PLINIUS

;

JUNIUS ,

De

M.
MABILLON , (JEAN) , een der geleerdste mannen zijner eeuw, werd in 163te Saint-Pierre-Mont, een dorp in de nabijheid van Rheims, geboren , en in 1654
in de orde der Benedictijnen opgenomen ;
bij stierf in 1707 te Parijs. MABILLON
schreef verscheidene werken , die hem veel
navorsching kostten. In zijne Réflexions
sur les prisons des ordres religieux laakt
hij de wreedheden , welke in onderscheidene kloosters werden gepleegd tegen monniken , die de regelen hunner orde overtraden , en spreekt onder anderen van de
beruchte Vade in Pace of onderaardsche
kerkers, waarin sommigen levenslang werden opgesloten. Toen MABILLON zich eenigen tijd te Rome ophield , werd hij door
de Congregatie van de Index-lijst der verbodene boeken geraadpleegd over de schriften van IsAAC vossius , waarin deze geleerde
de voorkeur geeft aan de tijdrekening der
oude Grieksche overzetting des Ouden Testaments door de 7 9 rabbijnen (Septuagint)
boven de tijdrekening van den Hebreeuwschen tekst , terwijl vossius op eene andere
plaats beweerde , dat de zondvloed niet
algemeen was geweest. MABILLON zeide ,
dat , hoewel hij niet geloofde , dat de
meeningen van vossius , vooral ten opzigte
van het laatste , naauwkeurig waren , het
hem echter niet voorkwam , dat hij van
onregtzinnigheid kon beticht worden. Overeenkomstig dit gevoelen , werd vossius niet
op den Index geplaatst. Onder de werken van MABILLON wordt zijn geschrift De

Re diplomatica libri sex accedit commenlaris de antiquis regum Francorum palatiis
het meest geschat.

(Dictionnaire historique des grands
homines).
MABIISE of MAUBEUGE, (JAN VAN) ,
een uitstekend schilder, werd in 1499 te
Maubeuge in Henegouwen geboren. kien
wil , dat zijn eigenlijke naam JAN GOSSAERT

geweest zij. Men weet niets van zijne
ouders of den naam van den meester,
onder wier hij zich oefende. Het is echter duidelijk , dat hij vooral de natuur tot
leidsvrouw koos. Hij was wijs en arbeid
jeugd , maar in het vervolg-zaminje
gaf hij zich te veel aan den drank over.
Nadat hij Italië en andere landen had
bezocht , kwam hij te Utrecht , en schil
aldaar voor den bisschop PHILIPPUS-der
VAN BOURGONDIË. Van Utrecht ging hij naar
Middelburg, waar hij het beroemde altaar
voorstellende de afneming van liet-stuk,
kruis, voor de Groote Kerk schilderde.
Dit schilderstuk , hetwelk ongemeen groot
was , werd door ALBEIT DURER zeer geroemd. De kerk , met dit schilderstuk en
al de schatten der kunst , werd door den
bliksem verwoest. MABUSE schijnt te Middelburg een ongeregeld leven geleid te
hebben ; althans hij werd in de gevangenis geworpen. Na zijne vrijheid herkregen te hebben , stak hij over naar Engeland , waar hij in gunst geraakte van
HENDRIK VIII , wiens kinderen hij schil
Onder de stukken , welke hij in-der.
Engeland blaakte, en die zich aldaar nog
bevinden , behoort de Komst der Wijzen
uit het Oosten, waarin zich dertig hoofd
bevinden. De meeste schilder -ga--figuren
lerijën hebben eenige proeven van MABUSE's kunsttalent aan te wijzen. Te Munchen
bevindt zich , onder anderen , De Maagd
MARIA als Koningin des Hemels. Dit uitvoerig stukje schilderde MABUSE waarschijnlijk toen hij in dienst was van den markies VAN DER VEER , (een' rijk Vlaamsch
edelman) en in hetwelk hij de markiezin
en haar zoontje als modellen voor de
Maagd en het kindje nam. Deze edelman
een bezoek te wachten hebbende van
keizer KAREL V , wilde, om Zijne Majesteit met te meer luister te ontvangen , al
zijne hilisgenooten in wit damast uitmon--

206

MACHIAVELLI--MACPHERSON.

steren. MABUSE zulks vernomen hebbende ,
verzocht het voor hem bestemde damast
te mogen hebben , voorwendende dat hij
voor zich zelven daarvan een sierlijk gewaad zoude vervaardigen. Zoodra hij het
damast meester was , verkocht hij het ,
en verteerde het geld in de herberg. Om
zijn bedrog te bedekken , lijmde hij wit
papier te zamen , schilderde daarop een
damast met groote bloemen , en sneed
zich daaruit eenen fraaijen tabberd. Tusschen den huis-poëet en den muzikant
geplaatst , volgde hij den stoet , die den
keizer bij toortslicht inhaalde. KAREL V
hierin groot behagen gevonden hebbende,
verlangde den volgenden dag dezen optogt nog eens met meerder opmerking
te zien. De keizer en de markies plaatsten zich te dien einde aan een venster,
en toen MABUSE met zijne beide medgezeilen voorbijging, viel liet oog des keizers
op het gewaad van den schilder, en betuigde dat hij nimmer zulk een overheerlijk glanzig damast gezien bad. De markies
liet nu MABUSE bij hen komen , over wiens
fijne bedriegerij de keizer hartelijk lachte.
Het sterfjaar van MABUSE is waarschijnlijk
1562 , doch de plaats waar , of de oorzaak van zijnen dood vindt men nergens
vermeld.
(Dr. WAAGEN'S Arts and artists in England;
DE PILES , Het leven der vermaardste
schilders).
MACHIAVELLI, (NICCOLO), een beroemd Italiaansch staatsman en schrijver ,
werd in 1469 te Florence uit een oud,
schoon niet vermogend geslacht geboren.
Op den ouderdom van een en twintig jaren werd hij benoemd tot kanselier , en ,
kort daarop tot den gewigtigen post van
staatssecretaris. Dit ambt bekleedde hij
bijkans vijftien jaren , gedurende welke hij
drie en twintig diplomatische zendingen
waarnam. In al deze betrekkingen blonken steeds zijne schranderheid en bekwaamheid uit. Bij de terugkomst der
MEDICI'S te Florence , in 15'12 , werd hij
van zijn ambt ontzet. In het volgende
jaar ontdekte men eene zamenzwering
tegen de MEDICI'S , en beschuldigde MACHIAVELLI daaraan deel genomen te hebben.
In Februarij 1513 gevangen genomen zijnde , werd bij op de pijnbank gebragt ,
doch bleef zijne onschuld volhouden. In
zijne gevangenis van Le Stinche schreef
hij een klinkdicht aan GIULIANO DE MEDICI
(gouverneur van Florence) , waarin hij
zijn eigen lijden , zijne marteling en het
geschrei en gekerm der andere gevangenen beschrijft. Hij werd op last van paus
LEO X weder op vrije voeten gesteld.
MACIIIAVELLI trad nu voor eenige jaren van

liet staatstooneel af, en leefde afgezonderd op
zijn landgoed te San Casciano , niet ver van
Florence. Onder de werken , die hij hier
schreef , behoort zijn beruchte Del Principe of De Principatibus , dit laatste was
de oorspronkelijke titel) , over welks strekking de schranderste geleerden hebben
getwist. Onder de vele verderfelijke raad
aan vorsten , komen ook de loffe--gevin
lij kste voor , zoo als : « De beste vesting
« voor een vorst is de liefde zijner onder« danen. Vleijers behoort men te schuwen .. Dit werk verscheen eerst na
MACHIAVELLI's dood in 1532 te Rome in
't licht. Na 1521 werden aan MACHIAVELLI
weder verscheidene staatkundige zendingen
toevertrouwd. In Mei 1527 keerde hij
naar Florence terug. Aan eene ongesteld
maag lijdende , nam hij op-heidn
zijn eigen hand eenige geneesmiddelen in,
waarna zijne kwaal verergerde, en hij
den 22 Jnnij , in den ouderdom van acht
en vijftig jaren , overleed. Hij liet bij
zijne vrouw MARIETTA CORSINI vijf kinderen
na , maar weinig of geen vermogen. MACIIIAVELLI werd in een familie-graf in de
kerk van het Santa Croce ter aarde besteld , en eerst in 1787 verhief zich aldaar,
door tusschenkornst en de milddadigheid
van graaf CowPER , een gedenkteeken te
zijner gedachtenis. In 1818 verscheen te
Florence eene volledige uitgave van al
zijne werken in 10 deden 8vo.
(

(VALÉRY ,

Voyages en Italie; Revue encyclopédique; ARTAUD , DIachiavel , son
génie et ses erreurs).

11TACPHERSON , (JAMES) , een Schotsch
geleerde , beroemd door de bekendmaking
der gedichten van OSSIAN , werd, in 1738,
in het dorp Ruthven , behoorende tot het
graafschap Inverness , geboren , en studeerde te Aberdeen en Bdinburg in de
godgeleerdheid. Toen hij het collegie verliet , werd hij tot schoolmeester van Ruthven aangesteld ; en het was in dien tijd ,
(1758) , dat hij met zijn ' dichtstuk The
Highlander optrad. In 1760 gaf hij brok
oude poëzy , in de Schotsche-stukenva
Hooglanden bijeenverzameld , in 't licht.
De nieuwsgierigheid van liet publiek hierdoor ten hoogste geprikkeld , werd er
eene inteekening geopend , om hem in
staat te stellen hiermede voort te gaan.
De uitslag zijner bemoeijingen was de uitgave van Fingal , Temora en andere dicht stukken , die aan OSSIAN worden toegeschreven. Men heeft veel inkt verspild
over de vraag of MACPHEItSON deze poëzy
niet zelf heeft geschreven , en dus het
publiek kunstmatig misleid. Dit punt schijnt
tot heden toe nog niet geheel uitgemaakt.
In 1764 vergezelde hij den gouverneur
-
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JOUNSTONE als secretaris naar Florida. Na DE BEAUVAIS. Hij begon aan dit werk in
zijne terugkomst vertaalde hij de Ilias in 1283 en voltooide het vóór '1296. Het
0ssiansch proza , schreef eene Inleiding voert ten titel Spieghel Historiaal , en is
voor de Geschiedenis van Groot- Britannië opgedragen aan graaf FLORIS , zijnen MAEvan de herstelling tot op de troonbestij- CENAS ; van eene nieuwe uitgaaf van hetging van het Huis van flanover, en ge- zelve , bewerkt en uitgegeven door de
bruikte zijne pen , om de maatregelen der tweede klasse van het Koninklijk Nederregering in den Amerikaanschen oorlog te landsch Instituut van wetenschappen, letverdedigen. Zijn ijver werd beloond met terkunde en schoone kunsten , is reeds
de benoeming van agent bij den Nabob het vierde deel in 't licht verschenen.
van Arcot en eene plaats in het Parle- Onder de vertalingen van MAFRLANT bement. MACPHERSON stierf den 17 Februarij hoort ook eenen Rijmbijbel naar COMESTOR,
1796 op zijn landgoed in het graafschap een' Fransch geleerde der twaalfde eeuw ,
Inverness. Zijn stoffelijk overschot rust in dien men zeide dat den bijbel had opgede Westminster -abdij.geten. Onder zijne oorspronkelijke werken
telt men twee zedekundige gedichten ,
(Edinburgh Encyclopaedia).
MAECENAS, (CAJUS CILNMUS) , de Wapen -Martyn en Verkeerde -Mlartyn , dus
staatsdienaar en gunsteling van AUGUSTUS, genoemd naar de eerste woorden , waarstamde van de oude Etrurische koningen mede zij beginnen. Zij getuigen van
af. Hij streed voor dezen monarch te 's mans gezonde denkwijze omtrent den
Philippi , Actium en elders , en bedwong waren adeldom van den mensch. MAERLANT
te Rome de zamenzwering van den jonge- stierf in 1300 te Damme , in den ouderren LEPIDES. MAECENAS genoot met AGRIPPA dom van drie en zestig jaren , en werd
het volle vertrouwen van AUGUSTUS , en begraven onder den klokkentoren der pazijn dood werd door den keizer als een rochie -kerk. Eene balk van het stadhuis
onherstelbaar verlies beschouwd. Indien te Damme stelde , (nog niet zeer lang
wij No mogen gelooven , dan berispte hij geleden) , MAERLANT voor in het gewaad
soms zijnen vorstelijken beschermer met eens wijsgeers , met de pen in de hand,
en een boek voor zich op eenen lessenaar.
de grootste vrijmoedigheid.
MAECENAS was een krachtdadig bevor(H. VAN WIJN , Historische avondstonden;
deraar der letteren. Door zijne hulp en
PAQUOT , Méino1res pour servir a l'histoire littéraire des Pays -Bas).
ondersteuning werden VIRGILIUS en HORATIUS
voor armoede behoed , en in staat gesteld, MAESTLIN , (MICHAEL) , een Duitsch
zich aan de poëzy toe te wijden. MAECE- sterrekundige , omstreeks het jaar 1542 ,
NAS schreef onderscheiden werken , waar- waarschijnlijk te Tubingen, in Wurtemberg,
van slechts enkele fragmenten tot ons zijn geboren , alwaar hij het hoogleeraarambt
gekomen. Dit verlies is echter niet zeer in de wiskunde bekleedde. Gedurende zijn
te betreuren , wijl oude schrijvers getui- oponthoud in Italië , geraakte hij in kengen , dat zijn stijl gedwongen en hoog- nis met GALILEI , wiens bekeering tot de
dravend was. leer van COPEIINICUS door sommigen gedeel(LioN , Maecenatiana , sive de C. CILNII telijk aan den omgang met MAESTLIN wordt
MAECENATIS Vita et JYloribus, Göttin- toegeschreven. Na zijne terugkomst in
gen , 1824 ; MEIBOOM , Maecenas , Ley- Duitschland werd hij de leermeester van
den, 1653).
KEPPLER , met wien hij als een vader han MAERLANT , (JACOB VAN), de eerste delde ; want niettegenstaande het onwaar meer bekende Nederlandsche schrijver of deerbaar nut dat KEPPLER uit zijn onderwijs
dichter , werd in 1235 te Damme in trok , weigerde MAESTLIN eenig geldelijk
Vlaanderen geboren. Hij was een man loon van hem aan te nemen. Ook schijnt
van groote geleerdheid voor de eeuw in KEPPLER niet ondankbaar geweest te zijn,
welke hij leefde , vooral als men bedenkt , want in zijn ï{'lysterium cosmographicum
dat hij niet tot den geestelijken stand deed hij aan zijn' leermeester openlijk
behoorde. De begeerte om kundigheden hulde voor de gewigtige diensten van hem
op te zamelen , dreef hem naar Italië, ontvangen. Toen MAESTLIN later met teen zijne verdienste verschafte hem het leurstellingen en armoede had te worsteambt van secretaris of griffier van de stad len , schonk KEPPLER hem eenen zilveren
zijner geboorte. FLORIS V , graaf van Hol- beker met een lofgevend inschrift. MAESTland , onderscheidde hem onder zijne tijd - LIN stierf in 1590 te Tubingen. Zijne in
genooten , en wekte hem op tot het 't licht verschenen werken zijn : 1. De
schrijven eener algemeene geschiedenis iu Stella nova. 2. Ephemerides. '3. Thesis
de landtaal. Om hieraan te voldoen ver- de eclipsibus. 4. Observatio et demonstratio
taalde hij uit het Latijn in Vlaamsche cometae anni 1577 et 1578. 5. Gonsideverzen den Speculum liistoriale van VINCENT ratio ei observatio cometae , 1580. 6. dl-

208

MAFFEI-- HAGELLAAN.

Serum examen Gregoriani Kalendarii. 7.
Epitome astronorniae.
WATT'S Bibliotheca Brit. ; HUTTON * S Mathematical dictionary ççc.)
MAFFEI , (SCIPIONE) , een der voor
geleerden der acht -namsteIlich
eeuw , werd in 1675 uit een-tiend
adellijk geslacht te Verona geboren. Hij
studeerde aan het collegie van Parma ,
en toonde eenen grooten aanleg voor
poëzij en letterkunde. Toen de Spaansche
erfopvolgingskrijg uitborst , trad hij in
1704 als vrijwilliger in Beijersche dienst,
waarin zijn broeder den rang van generaal
bekleedd€. Hij onderscheidde zich in den
slag van Donawerth , maar verliet echter
het leger , en vertrok naar Italië , om
zich geheel aan de studie toe te wijden.
Hij schreef over velerlei onderwerpen , en
over het algemeen zeer verdienstelijk.
Zijne voornaamste werken zijn : 1. La
Merope , een treurspel , het eerste in
't Italiaansch dat dezen naam verdient;
liet werd met groote toejuiching ontvangen , en gedurende zijn leven zeventig malen herdrukt. 2. Verona illustrata , het
hoofdwerk van MAFFEI , vol oudheid- en
geschiedkundige geleerdheid , en schetsende
den maatschappelijken, staatkundigen en
verstandelijken toestand van dat gedeelte
van Italië, gedurende eene lange reeks
van eeuwen. 3. Della scienza chiamata
cavalleresca libri tré , opgedragen aan paus
CLEMENS XI , waarin de ongerijmdheid van
het tweegevecht wordt aangetoond. 4. Drie
verhandelingen tegen het geloof aan tooverij : . 4rte inagica dileguata ; 4rte magica
distrutta ; Arte magica annichilata. 5. Trattabo dei teatri antichi e moderni , waarin
hij het vooroordeel tegen den schouwburg
en de tooneelspelers bestrijdt. Paus BENE
XIV betuigde , in eenen gunstbrief-DICTUS
van den 5 October 1750 , aan MAFFEI
zijne algeheele goedkeuring van deze ver
zeggende , dat de schouwburgen-deign,
niet moesten worden afgeschaft , maar de
voorstellingen zao veel mogelijk deugd
welvoegelijk behoorden-ankwed
te zijn.
In vereeniging met VALLISNIERI en ZENO
gaf hij het eerste letterkundig maandwerk
in Italië uit , onder den titel van Giornale
dei letteraai , begonnen in 1 710 en voortgezet tot 1730. In 1733 bezocht MAFFEI
Frankrijk, Engeland , Duitschland en de
Nederlanden. Na eene afwezigheid van
vier jaren , keerde hij naar Italië terug ,
en overleed in 1755 te Verona , met den
welverdienden roem van aan de Italiaan
letterkunde de gewigtigste diensten-sche
bewezen te hebben.
(CORNIANI , Secoli della letterature itali-

ana ;

i. FINDEMONTE

, Elogio di

SCiPl-

ONE MAFFE!).

MAGELLAAN , (FERNANDO DE) , ei
MAGALHAENS geheeten , was een der-genlijk
bekwaamste zeevaarders van zijnen tijd.
Hij werd omtrent het jaar 1470 , in de
Portugeesche provincie Alemtejo geboren ,
en trad vroegtijdig in zeedienst. Naar de
Oost -Indiën gezonden , diende hij vijf jaren
onder ALFONSO ALBUQUERQUE, en onder scheidde zich in de verovering van Malacca, in 1511. Naar Europa terug gekeerd , en brandende van begeerte om
door eene groote onderneming zijnen naam
te vereeuwigen , stelde hij koning EMANUEL
voor, om Westwaarts stevenende eenen
weg naar Azië te vinden. De koning dit
plan afwijzende, wendde hij zich tot het
Spaansche hof, waar zijn plan door den
kardinaal XIMENES, regent van het rijk ,
gunstig werd ontvangen , en vervolgens
door keizer KAREL V goedgekeurd. En
weldra werd er een smaldeel van vijf
schepen , bemand met 236 koppen , uitgerust. HAGELLAAN verliet den 20 September
1519 San Lucar de Baraineda. Eene straat
of opene zee hopende te ontdekken , om
naar de lllolukken te stevenen , zette hij
koers naar de zuidelijke kust van Brazilië ,
en zeilde de Plata- rivier in , doch zag
spoedig , dat hij geene straat had gevonden. Hij zeilde toen zuidwaarts , langs
de Oostkust van Amerika , en was genoodzaakt den winter in de haven van
St. Julien (50° Z. B.) door te brengen,
alwaar eene zamenzwering tegen hem
werd gesmeed. Zoodra MIAGELLAAN zulks
ontdekte , wist hij , door krachtige en
strenge maatregelen , het oproer te bedwingen. Tegen het einde der maand
October 1520 ontdekte hij de straat welke
zijnen naam draagt , bereikte haar westelijk uiteinde den 27 November, en stevende nu de Groote Stille , Zuidzee in.
Gedurende drie maanden en _twintig dagen
bevoer hij dezen Oceaan zonder een bewoond eiland te vinden , doch genoot al
dien tijd het schoonste weder , waarom
hij denzelven den naam van Stille Zuidzee
gaf, dien zij sedert heeft behouden. Door
de langdurigheid der reis , kreeg men
groot gebrek aan levensmiddelen , terwijl
het scheepsvolk veel van scheurbuik had
te lijden. De ontberingen welke men verduurde waren zoo groot , dat PIGAFETTA ,
die eene beschrijving dezer reis heeft gegeven , zich stellig overtuigd hield , dat
niemand ooit lust zoude hebben eene reis
rondom de wereld te ondernemen. Ook
verliep er eene halve eeuw sedert de reis
van AIAGELLAAN tot op die van FRANCIS
DRAKE (1577). Den 6 Maart 1521 kwam

+
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MAGELLAAN aan

cone groep eilanden , die
hij Los Ladrones (Dieven-Eilanden) noem de , uit hoofde van den diefachtigen aard
der inwoners. Nadat zijn volk was ver
stevende hij westwaarts , en ont--verscht,
(lekte de Philipp jnsche Eilanden, welke
hij den archipel van San Lazaro noemde.
Hij wist het opperhoofd van het eiland
Zeba te bewegen , om het oppergezag van
den koning van Spanje te erkennen, door de
belofte van hem in het onderwerpen zijner
vijanden bij te staan. Met dit oogmerk
ondernam hij eenen topt tegen het opper
een klein eiland , Maten gehee--hofdvan
ten. Den 26 April landde hij met ongeveer 58 man op Vatan , en werd door de
inwoners aangetast. Men vocht den ganschen dag ; de Spanjaarden eindelijk al
hun kruid en lood verschoten hebbende ,
zagen zij zich tot den aftogt gedwongen.
MAGELLAAN bekwam hierbij een pijkschot
in de dij. Door de zijnen , die in wanorde vlugtten , verlaten , werd hij door
de `Vilden met eenen lanssteek afgemaakt.
Zonder deze ongelukkige gebeurtenis zou
MAGELLAAN zich den roem verworven hebben van het eerst eene reis rondom de
wereld gedaan te hebben ; deze roem eigende
zich nu JUAN SEB_1STJAN DEL CANO toe , die
zijn schip over Oost -Indië gelukkig terug
bragt , en den 7 September 1522 weder
te San Lucar binnen liep. Intusschen
heeft MAGELLAAN , door zijne aanvaarding
der groote onderneming, zich onder de
ontdekkers ter zee eenen onsterfelijken
naam verworven. Een uittreksel uit MAGELLAAN's dagboek , vindt men in de Ver
NAMUSIO ; eene volledige be--zamelingv
schrijving dezer gedenkwaardige reis is
eerst in 1811 door den abt AMORETTE te
Milaan in 't licht gegeven.

(Historische beschrijving der Reizen).
een
man van een buitengewoon geheugen en
onuitputtelijke geleerdheid , werd in 1633
te Florence geboren. Hij was een onvermoeid beoefenaar der letterkunde en geschiedenis , werd als een orakel beschouwd,
en door geleerden uit alle landen van
Europa geraadpleegd. Onderscheidene vorsten bewezen hem groote eer en overlaadden hem met rijke geschenken. De
groothertogen DE MEDICI benoemden hem
tot hunnen bibliothecaris. MAGLIABECCIII
liet geen werk van zijn eigen na. Eenige
zijner brieven werden in onderscheidene
verzamelingen opgenomen , onder anderen
in de Lettert di Uornini illustri , Macerata ,
1782 ; Lettere di Uomini Lotti , Venezia,
1807 ; Prose Fiorentine, c5c. Ongelukkiglijk
was MAGLIABECCHI zeer ijdel , driftig en
onbescheiden , en deze geaardheid wikkelde
II.
MAGLIABECCHI , (ANTONIO) ,

hein met onderscheidene zijner tijdgenooten in twist en strijd. Hij overleed te
Florence in 1714 , in den ouderdom van
een en tachtig jaren. A. F. MARINI beschreef
zijn leven.
MAHOMED , (ABUL KASEM IBN ABDOLLAH) , de stichter eener godsdienst,

welke zijnen naam draagt , en zich over
een groot deel der wereld heeft verbreid ,
werd den 10 November 570 , of volgens
anderen den 21 April 571 , te Mecca geboren. Op den ouderdom van twee jaren
was hij ouderloos. Mahomedaansche schrijvers hebben zich zeer beijverd , om de
geboorte van hunnen profeet met onder
gebeurtenissen op-scheidnworag
te sieren : het heilige vuur der Perzen
werd plotseling uitgebluscht en een glansrijk licht verspreidde zich over geheel
Arabië. Toen zijn vader ABDOLLAH en zijne
moeder AMINA waren overleden , kwam hij
onder het toevoorzigt van zijnen grootvader ABDOL MOTALEB , den hoogepriester der
Kaaba. ABDOL MOTALEB werd opgevolgd
door ABU TALEB , den oom van MAHOMED,
die nu over hem de voogdijschap bekwam ,
en met wien hij verscheidene handelreizen
deed , voornamelijk naar Syrië en de jaar
Damascus, Bagdad en 1iasra.-marktenv
Een Nestoriaansch geestelijke , de abt van
een klooster te Basra BOIIEIRA geheeten,
sprak dikwijls met hem over godsdienstige
onderwerpen , en verzekerde zijnen oom
ABU TALEB, dat deze jongeling veel beloofde.
Op den ouderdom van vijf en twintig
jaren werd MAHOMED bekend met eene rijke
weduwe KHADIJA en huwde haar. Schoon
zij vijftien jaren ouder was dan hij , leef
zij echter met elkander hoogst geluk--den
kig. Reeds van zijne jeugd af , schijnt
MAHOMED eene overhelling tot godsdienstige
overpeinzingen gehad te hebben ; jaarlijks,
gedurende de maand Ramadan , begaf hij
zich naar eene spelonk bij Mecca , om
aldaar in de eenzaamheid te vertoeven.
Wanneer het denkbeeld om eene nieuwe
godsdienst te stichten , op de eenheid
Gods gegrond , bij hem is ontstaan, wordt
niet met zekerheid gemeld. Op den ouderdom van bijkans veertig jaren , in 609 ,
bekeerde hij zijne vrouw KIIADIJA , die hij
verzekerde , dat de engel GABRUËL hem tot
eenen afgezant van God had verklaard.
Na drie jaren in stilte aan de bekeering
zijner naaste vrienden gearbeid te hebben , noodigde hij de doorluchtigste mannen van zijn geslacht (Hashem) bij zich ,
en bezwoer hen de afgoderij voor de dienst
van den eenigen waren God te verlaten,
en verklaarde hun dat hij , op bevel van
dien eenigen God , hem door den engel
,
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GABRIEL verkondigd , zich gedrongen gevoelde hun den eenigen weg voor hun
behoud aan te wijzen Alléén zijn neef,
de jeugdige, vurige ALI , wierp zich aan de
voeten van MAHOMED , en deed eene plegtige gelofte 1 em te volgen ; doch ALI'S
vader, de zachtmoedige ABU TALEB, spaarde
geene middelen , om MAHOMED van zijn

dweepzuchtig voornemen af te brengen.
antwoordde , dat , al ware het
dat de zon zich aan zijne regter- en de
maan zich aan zijne linkerhand plaatsten,
zij hem nimmer van zijne loopbaan zouden
doen afwijken. Nu verscheen MAHOMED
dikwijls te Mecca op openbare plaatsen,
predikte de eenheid van God , vermaande
de inwoners om zich geheel aan de dienst
van het barmhartigste Wezen toe te wijden , en deelde hun brokstukken uit den
Koran mede of hechtte ze aan de deuren
der Kaaba. Velen hoorden de voorschriften
van den zedemeester aan , doch weinigen
verlieten de afgodendienst. Men eischte
van hem wonderwerken , doch MAHOMED
gaf hieraan geen gehoor. Het eenige wonderwerk dat MAHOMED voorgaf verrigt te
hebben , en hetwelk door zijne ligtgelooMAHOMED

vige aanhangelingen grootelijks is opgesierd , was eene nachtreis van den tempel
van Mecca naar Jeruzedem , en van daar
door de hemelen , gezeten op een dier
naar een' ezel gelijkende , en Borak (blik sem) geheeten. Eindelijk brak er in Mecca
een opstand tegen hem uit , waardoor hij
genoodzaakt was naar Yatreb te vlugten ,
naderhand Medina (Medinat-al-nabi) of de
stad van den profeet genaamd. Deze vlugt
had plaats den 16 Julij 622 , en werd
door de Mahomedanen als de aanvang

hunner tijdrekening (Hegira) aangenomen.
Van nu af was MAHOMED'S loopbalen eene
reeks van overwinningen op al wie hem
tegenstonden ; geheel Arabië onderwierp
zich aan zijn gezag. Hij stierf den 8 Junij
632 aan Bene hevige veertiendaagsche
koorts , in het drie en zestigste jaar zijns
ouderdoms. 0,1MAR, een zijner ijverigste
volgelingen , geloofde vastelijk dat een
profeet nooit kon sterven , en er werd al
het gezag van den omzigtigen ABUBEKER
toe vereischt , om dit ongerijmd gevoelen
te wederleggen. « Is het MAHOMED , » riep
hij de dweepenile menigte toe , « of de
« God van MAIIOMED dien gij vereert en
« dient ? De God van MAHOMED leeft in
« eeuwigheid ; doch de Apostel was een
« sterveling gelijk wij , en heeft het lot
« van alle stervelingen , den dood , on« dergaan. »
De godsdienst , door MAHOMED verkondigd , en vervat in den Koran , verspreidde
zich in Bene eeuw over gansch Arabië ,

Syrië , Klein -Azië, Perzië, Egypte en de
kusten van Afrika , en zelfs thans vindt
men hare 120,000,000 belijders zoowel
aan de boorden van den Ganges als aan
de kusten van den Atlantischen Oceaan.
De eerst gedrukte uitgave van den Koran,
door

IAGNINUS BRIXIENSIS

, (Rome 1530)

werd op last van den paus verbrand, en
die van MARRACCIUS mogt niet in 't licht
verschijnen zonder een Prodomus ad re-

futationem Alcorani , Padua 1698 , folio.
Eene Fransche vertaling van SAVARY (1783),
naauwkeurig verbeterd door GARCIN DE
TASSY , verscheen in 1825.
De voornaamste geloofsartikelen van
MAHOMED'S godsdienst zijn de volgende : Er
is slechts één eeuwig , almagtig , alwetend
en barmhartig God , aan Wien alleen gehoorzaamheid en verheerlijking toekomen ,
en wiens majesteit dagelijks door een heer
engelen boven ons zoo als door-legrvan

zijne eigene werken rondom ons wordt
verkondigd ; bij is de schepper , onder
regeerder van het heelal , en-houdern
de opperbestuurder van het lot , door
wiens goddelijke voorzienigheid en vrij
voorbeschikking de lotgevallen van-magtie
het menschdom van eeuwigheid zijn bepaald. De wil van God en zijne goddelijke
geboden zijn dikwijls en overvloediglijk
verkondigd door de vroegere profeten ,
ADAM , NOACH , ABRAHAM , MOZES en CHRISTUS , wier gezag en rang in juiste even-

redigheid boven elkander toenemen ; doch
onder welke ABRAIIAM als liet echte voorbeeld eens waren geloovigen moet beschouwd worden. « De aartsvader was Jood
«noch Christen , want hij geloofde aan
« de eenheid Gods : hij was een godvrucha tig Muzelman en de vriend van God ; de
« Islam is niets anders dan het geloof van
« ABRAHAM. » Ook wordt IZAAK niet voor
den geliefden zoon des aartsvaders gehouden , maar ISMAËL , de vrome stamvader
der Arabieren dien God tot eene offerande
opeischte. Ook aan CHRISTUS wordt hoogen
eerbied bewezen : « Echter was JEZUS slechts
« sterveling , en niet de zoon van God ;
« zijne vijanden spanden tegen zijn leven
« zamen ; doch Bene schim verving hens
« aan het kruis , terwijl hij naar den
« hemel voer. » MAHOMED daarentegen is
de laatste en verreweg de doorluchtigste
apostel ; met hem , die het zegel is der
profeten , hebben de goddelijke zendingen
opgehouden ; en daar -le Schrift en de
Evangeliën door bijgeloovige Joden en afgodische Christenen zijn vervalscht , moet
de Koran als de eenige oorspronkelijke

openbaring vereerd worden.
(GAGNIER , La vie de MOHAMMED ; Amst.
1732 ; ADR. BELAND , De religione

MAIMONIDES--MAINTENON.

Mohammedica , Utrecht 1717 ; A. GEIGEE , Was hat MOHAMMED aus dein
Judenthurne au fgenornrnen ? Bonn 1833;
VAIN DER PALM , Verhandelingen , Rede
Losse Geschriften, Ie deel,-voering
waarin over MAIIOMED twee redevoeringen voorkomen).
MAIMONIDES , of liever MOZES BEN MAIMON , een der beroemdste Joodsche geleerden , werd in 1139 te Cordova , in Spanje,
geboren. De Joden noemen hein den waar
meester , den grooteii adelaar ,-achtigen
den roem van het Oosten , het licht van
het Westen , en beschouwen hem als het
grootste genie na den wetgever MOZES.
MAIMONIDES oefende zich onder den beroemden AVERROÉS in de geneeskunde en
wijsbegeerte ; ook legde hij zich vlijtig
toe op de wis- en natuurkunde. III het
Hebreeuwsch , Arabisch en Grieksch was
hij ongemeen bedreven. Toen zijn geliefde
leermeester AVERROËS heftig werd vervolgd ,
vlugtte MAIMONIDES naar Egypte , waar hij
aanvankelijk als juwelier in zijne behoeften voorzag. Weldra echter werd hij
lijfarts van den sultan SALADIJN. , onder
wiens bescherming hij te Alexandrië eerie
beroemde school stichtte. Afgunst en nijd
verdreven hem ook van hier. Het overige
deel zijns levens bragt hij in zwerftogten
door , en stierf, in 1205, te Kahira of
in Palestina. De geleerdheid en begaafd
MAIMONIDES worden door Jood-hednva
en Christen erkend, schoon zijne vrije
wijze van denken en schrijven hem de
vervolging zij oer tijdgenooten berokkende.
Onder zijne veelvuldige belangrijke werken is het meest bekend Moreh Nevochim
(Leeraar der verwarden en wankelenden),
eene proeve om het Oude Testament met
het verstand en de rede in overeenstemming te brengen , welke van zijn helder
doorzigt en zijne ongemeene schranderheid
getuigt. Dit werk , oorspronkelijk in het
Arabisch geschreven , is door eenen Jood
in het Hebreeuwsch en door BUXDORF in
het Latijn overgebragt.

Lexi-con).

(Penny C'yclopaedia ; ConversationsMAINTENON, (FRANCOISE D'AUBI-

ONl , marquise DE) , bekend als de minnares en gemalin van LODEWUK XIV, werd
den 27 November 1635 in de gevangenis
van Niort geboren , waar baar vader zat
opgesloten en hare moeder zijn lot met
hem deelde. Zoodra naar vader uit de
gevangenis was ontslagen , besloot hij naar
Amerika over te steken. De kleine FRANCOISE was toen drie jaren oud , en werd
op den overtogt zoó ziek , dat men
haar weldra dood waande. Verplet door
het weegeschrei der moeder , rukte D'Au-
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BIGNÉ haar het kind uit de armen , en
reeds stond een matroos gereed het in
zee te werpen , toen Mevr . D'AUBIGNÉ ,
haar kind eenen laatsten kus gevende ,
een overblijfsel van warmte bespeurde ,
en op het vermoeden kwam , dat haar
kind slechts schijndood was. En inderdaad gelukte het haar de kleine weder
in het leven te roepen. Haar vader zich
op Martinique nedergezet hebbende , overleed aldaar in 1645. Zijne vrouw en
dochter keerden in eenen behoeftigen toestand naar Frankrijk terug. Mademoiselle
D'AUGIGNÉ werd door eene tante verzorgd ,
die haar in de leer van CALVIJN opvoedde,
welke ook haar vader had beleden. Na
den dood harer moeder , kwam zij bij eerie
peet-tante , madame DE NEUILLANT, die
haar noodzaakte tot de Katholijke kerk
over te gaan. Haar toestand bij madame
DE NEUILLANT was intusschen zoo onbehagelijk , dat zij blijde was hare hand te
mogen schenken aan SCAP RON, den luimigen dichter , een vernuftig , doch oud ,
ziekelijk , misvormd man , die veel mede
haar had. Het huis van scAR--lijdenmt
RON werd door vele aanzienlijke mannen
bezocht , wier vriendschap zij zich , door
haren aangenamen omgang, wist te ver
Toen SCARR ON in 1660 overleed,-wervn.
bleef zij in behoeftige omstandigheden na;
doch eenige harer vrienden wisten te bewerken dat Madame DE MON TESPAN , (de
minnares van LODEWIJK XIV) , baar als
gouvernante voor hare kinderen aannam.
Zij werd alzoo bekend met den koning,
die allengs eene groote genegenheid voor
haar opvatte , wijl zij voor de opvoeding
van den hertog van Maine, een' zijner
zonen , ongemeene zorg droeg. De koning
deed haar een geschenk van I00,000 Livres , waarvoor zij het landgoed Maintenore
kocht. De inborst van Madame DE MOBTESPAN intusschen niet van de gemakkelijkste zijnde , had de gouvernante veel
van de heerschzuchtige minnares des konings te lijden. Soms zelfs viel het LODEWIJK moeijelijk , den vrede tusschen deze
beide vrouwen te handhaven. Allengskens
werd de koning meer afkeerig van Madame
DE MONTESPAN , en meer en meer gehecht
aan Madame SCARRON , in wier leerrijke
gesprekken hij veel behagen vond. De
koning schonk haar eindelijk den titel van
Marquise DE MAINTENON , en omtrent dezen
tijd. zijne gemalin door den dood verloren
hebbende , gevoelde hij behoefte aan eene
verstandige medgezellin , aan welke hij
zijne gedachten kon toevertrouwen. Hierover zijnen biechtvader, Père I.A CUA!SR
raadplegende , ried deze den koning eels
geheim huwelijk met Madame DE MAINTENON.
i -^►
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aan te gaan. In 1685 huwde de acht en
veertigjarige koninklijke minnaar Madame
DE MAINTENON , the toen vijftig jaren telde.
Dit huwelijk werd voltrokken door den
aartsbisschop van Parijs , in tegenwoordigheid van Père LA CHAISE en twee andere
getuigen. Alhoewel dit huwelijk geheim
werd gehouden , bezocht de koning haar
dagelijks verscheidene keeren , ontving zijne
staatsdienaren in hare vertrekken , en
vroeg haar soms , in hunne tegenwoordig
naar haar gevoelen over belangrijke-heid,
staatszaken. Zij oefende op den koning
eenen grooten invloed uit , doch klaagde
wel eens dat zij hem nooit kon doen begrijpen, dat nederigheid eene Christelijke
deugd is. Madame DE MAINTENON wordt
nog in gunstig aandenken gehouden , als
de stichtster van de school van St Cyr,
waar behoeftige meisjes van goede familiën
eene zorgvuldige opvoeding genoten. In
de laatste jaren van LODEW IJKS leven was
haar lot geenszins benijdenswaardig , de
koning was gemelijk , twistgierig en driftig. In eene harer brieven klaagt zij,
eenen man te moeten behagen en vermaken , wien alles mishaagde en die door
niets vermaakt kon worden. Na 's konings
dood , ging zij naar St. Cyr , alwaar zij
in 1719 overleed.
(Dictionnaire historique de la jeunesse;
Leftres de 1Iadame DE MAINTENON ; Zettres inédites de Madame DE MAINTENON;
LEMONTEY , Essai sur .l'établissernent
monarchique de LOUIS XIV ; Observations sur le manage de LOUIS XIV
et de Madame DE MAINTENON).
MALHERBE, FRANCOIS DE), een uit-

stekend Fransch poëet , werd in 1555 te
Caen , uit een oud adellijk geslacht , geboren. Hij studeerde aanvankelijk in zijne

geboortestad en vervolgens te I^eidelberg
en Bazel in de regten. Na volbragte studie , trad hij in dienst van HENDRIK IV,
die hem eene jaarwedde schonk . MALUERBE
was een der eersten die de Fransche poëzij
beschaafden , haar door regelmatigheid,
zuiverheid en welluidendheid doende uit
Hij was een man van fijn ver--blinke.
nuft, doch van twistgierigen en norschen
aard.Toen hij eens op schamperen toon
van het menschdom in 't algemeen sprak,
beriep hij zich op den moord van ABEL .
« Was het niet een fraai begin ? » zeide
hij. « Er waren slechts drie of vier men(t schen op de wereld , en een hunner
« doodt zijnen broeder ! » In 1627 had
hij het ongeluk zijnen eenigen zoon in
een tweegevecht te verliezen. Naar de
legerplaats voor Rochelle vertrokken , hetwelk -strengelijk werd belegerd , overviel
hem eene ongesteldheid, welke binnen

weinige dagen aan zijn leven een einde
maakte. Hij stierf , in 1628 , in den
ouderdom van drie en zeventig jaren.
BOILEAU , hem den hersteller der Fransche
taal en poëzij noemende , zegt :
ct Enfin MALUERBE vint, et Ie premier en France
«Fit sentir dans les vers une juste cadence.»

Zijne oden , stanzen , sonnetten , epigrammen en liederen vindt men in de
Poésies de MALHERBE , rangées par ordre
chronologique , avec la vie de l'auteur ,
Paris 1776.
MALMESBURY , (WILLIAM OF) , een
der oudste Engelsche geschiedschrijvers,
werd omstreeks 1095 of 1096 in het
graafschap Somerset geboren. Zijn vader
was een Noorman , zijne moeder eene
Engelsche vrouw. Als knaap kwam hij in
een klooster , naar hetwelk hij zijnen
naam draagt. Hij werd aldaar bibliothecaris en voorzanger , en weigerde ten laatste
de waardigheid van abt MALMESBURY stierf
waarschijnlijk in 1143. Uit het groot aantal zijner werken kan men zijne ongewone
vlijt afleiden. Behalve de Geschiedenis van
Engeland , van de landing der Saksers tot
op 1126 , schreef hij onder anderen eene
geschiedenis van zijn' eigen tijd , welke
door onpartijdigheid en waarheidliefde uitmunt. Hij verklaart bij herhaling , dat
hij voor de vroegere tijdperken zijner
geschiedkundige werken de grootste zorg
heeft gedragen , om alle verantwoordelijkheid voor de daadzaken op de schrijvers
te doen neerkomen , uit wier bronnen hij
geput heeft. En wat de gebeurtenissen
van zijn' eigen tijd aangaat , betuigt hij
niets te hebben verhaald , dat hij niet in
persoon heeft bijgewoond of van de geloofwaardigste lieden vernomen.
TANNER,
(LELAND , De Script. Brit
Bibl. Brit. fib. ; NICOLSON's English
Histor. ; J. A. FABRICS! , Bibl. .Lat.
med. ei in f. aetatis ; SHARPE's Pref.
voor de vertaling van WILLIAM OF
MALMESBURY , De Gestis Regum).
MAL PIGHI , (ItIARC ELLITS) , een beroemd Italiaansch natuur- en ontleedkundige , werd in 1628 te Crevalcuore geboren. Hij studeerde in de medicijnen aan
de hoogeschool te Bologna , waar hij in
1656 tot hoogleeraar in hetzelfde vak werd
aangesteld. Kort hierop werd hij naar
Pisa beroepen , doch zijne afnemende gezondheid noodzaakte hem naar Bologna
terug te keeren. In 1666 ging hij naar
Messina , waar hij vier jaren het hoog
medicijnen bekleedde.-lerambtind
Andermaal naar Bologna teruggekeerd ,
bleef hij aldaar tot 1691, toen paus INNO CENTIUS XII hem tot zijnen eersten lijfarts
en kamerheer benoemde MALPIGHI over.

.
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MALUS —MANTEGNA.
leed in 1694 aan eene beroet te , en verdient vooral herinnering wegens zijne ontdekkingen in de anatomie van de huid en
de klieren. Zijne physiologische , botanische en anatomische werken beslaan twee
deelen folio. Als ontleedkundige is zijne
verdienste groot , doch als anatomist der
planten en physiologist heeft hij zich eenen
duurzamen naam verworven. Ook was
MALPIGIII de eerste die den omloop des
bloeds met het microskoop waarnam. Onder de belangrijkste zijner werken behooren : Anatomes plantarum Idea ; De lingua,
en De structurá glandularum conglobatarum.
(Penny Cyclopaedia) .
MALUS, (ETIENNE LOUIS) , een bekwaam Fransch wis- en natuurkundige ,
werd in 1775 te Parijs geboren. Tot de
krijgsdienst opgeroepen , kwam hij weldra
op de polytechnische school. Vervolgens
woonde hij den krijgstogt in Egypte bij ,
en had deel aan alle veldslagen , die aldaar werden geleverd. Na zijne terugkomst
werd hij belast met het daars'tellen van
belangrijke fortificatiën te Antwerpen en
Straatsburg. MALUS ontdekte de polarisatie
van het licht , en behaalde veel roem met
zijne Essais d'optique. De koninklijke
maatschappij te Londen kende hem eene
gouden medalje toe , en het Instituut nam
hem onder deszelfs medeleden op. Tijdens
zijn overlijden , in 1812 , was hij directeur der polytechnische school en opperintendant der vestingwerken.
(Dictionnaire historique des grands hom mes; Dictionary of biography).
MANCO CAPAC , de stichter van het
Peruaansche rijk , en de eerste der Inca's die aldaar hebben geregeerd. Hij
bloeide waarschijnlijk vier eeuwen vóór
de verovering van Peru door de Spanjaarden. Hij zou het eerst met zijne zuster
en vrouw op een eiland in het meer Titicaca verschenen zijn , en verklaard" hebben dat hij en zijne wederhelft kinderen
waren van de zon , gezonden om de inboorlingen te beschaven. Men houdt hem
voor den stichter van Cusco , en beweert
dat hij lang en voorspoedig over een'
dankbaar volk heeft geregeerd.
(Dictionary of Biography).
MANOEL , (Don FRANC ESCO) , de be.
roemdste lierzanger der nieuwere Portugeesche letterkunde , geboren te Lissabon
in 1734 , legde zich aanvankelijk toe op
cie muzijk , doch bepaalde zich spoedig
tot de letterkunde en poëzij. Zijn talent
werd het eerst door vreemdelingen erkend ,
olie hij , als gids , na de aardbeving van
Lissabon in 1755 , in de bouwvallen zijner
vaderstad rondvoerde. Ook de Portugeezen
begonnen WlAN0EL'S, gedichten te lezen , en
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hooger en hooger steeg zijn roem. Uit
afgunst en nijd over zijn talent en de
achting welke hem werd bewezen , maakten 's dichters vijanden zijne godsdienstige
gevoelens verdacht , waartoe zijne denkbeelden over verdraagzaamheid en de monniken , alsmede de vertaling van de Tartu fjee van MOLIÈRE de stof leverden. In
1778 voor de inquisitie gedagvaard , ontwapende bij haren geregtsdienaar die hem
wilde gevangen nemen , en vlugtte naar
Parijs , waar hij tot aan zijnen dood bleef
wonen. De Portugeesche gezant in Parijs,
de markies DE MARIALVA , verzekerde hem
eenen onbezorgden ouderdom. Hij vertaalde veel uit het Engelsch , Hoogduitsch
en Italiaansch. Zijne Oden en de vertaling van de fabelen van LAFONTAINE worden
bijzonder geprezen. Ook vertaalde bij den
Oberon van WIELAND. MANOËL overleed den
19 Februarij 1819. Zijne Obras completas
gaf hij uit onder den naam van FILINTO
ELYS10.

(Conversations-Lexicon; Penny Cyclopaedia).
MANSFELD , (ERNST VAN) , een der
grootste veldoversten der zeventiende eeuw,
was de natuurlijke zoon van KABEL graaf
van Mansfeld ; hij werd in 1585 te Mechlin geboren , en bewees den koning van
Spanje in de Nederlanden en den keizer
in diongarijë gewigtige diensten. Daar
men hem echter de waardigheid zijns va
goederen die deze in de-ders,n
Nederlanden had bezeten , tegen de gedane belofte onthield , omhelsde hij in
1,610 de partij der Protestantsche vorsten,
ging tot de hervormde kerk over , en
werd een gevaarlijk vijand van het Oostenrij ksche Huis. Tusschen 1618 en 1625
onderscheidde hij zich in Bohemen en
Duitschland door bijkans romantische bedrijven. Hij behoorde tot de buitengewone
menschen ; nederlagen maakten hem slechts
geduchter ; hij trotseerde alle vermoeijenissen en bezwaren , en als onderhandelaar ontwikkelde hij groote talenten ;
zijne welsprekendheid was wegslepend.
Naar de gewoonte zijner eeuw onderhield
hij zijne krijgsbenden van den roof en
buit , zonder zich zelven te verrijken.
Het laatste oogenblik zijns levens wachtte
bij geheel gewapend en staande af, op
twee zijner adjudanten steunende. Voornemens zijnde over Venetië naar Engeland
te gaan , werd bij in een dorp niet ver
van Zara ziek , en stierf in 1626.
(Conversations-Lexicon ; Dictionary of
Biography).
MANTEGNA, (ANDREA) , een der beroemdste Italiaansche schilders en graveurs,
wer(l in 1 I31 te Padua geboren. Zijne
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ouders waren zóó arm , dat hij in zijne
jeugd het vee hoedde ; doch FRANCESCO
SQUARICONE zijnen grooten aanleg voor de
schilderkunst ontdekkende , nam hem als
zoon aan. Toen echter MANTEGNA in het
huwelijk trad met de dochter van mcoo
BELLINI , den mededinger van SQUARICONE ,
berispte deze zijnen leerling evenzeer als
hij hem vroeger had geprezen. Wel verre
dat hem zulks ontmoedigde , verdubbelde
hij nog zijne vlijt, en zette zich neder
te Mantua , vaar bij , onder bescherming
van den markies LonovlCO GONZAGA , eene
groote school opende. Hier schilderde hij
voor GONZAGA den beroemden Trionz ftogt
van JULIUS CAESAR , die naderhand door
den Engelschen koning KAREL I voor
80,000 Pst. werd ingekocht. Ook was
NANTEGNA de beste graveur van zijnen tijd.
1I'IANTEGNA sneed zelf , op, platen van tin ,
-verscheidene dingen naar zijne teekeningen , en de Italianen houden hem voor
den uitvinder van het plaatsnijden niet
het graveerijzer in liet koper. Hij stierf
in 1505 , in den ouderdom van vier en
zeventig jaren.
PILKINGTON en FUSELI , Dictionary of

Painters ; WAAGEN's Arts and artists in
England ; DE FILES , liet leven der
vermaardste schilders).
MANUZIO , (ALDO) , ook ALDUS de
Oudere genoemd , een beroemd Italiaanscll
boekdrukker en schrijver, werd in 1447 te
Bassano geboren. Na te Rome en te Eerrara gestudeerd te hebben , werd bij te
Carpi opvoeder van den jongen vorst ,
ALBERTO PIO , met wiens medewerking hij
later te Venetië eene drukpers oprigtte.
Hij bewees de boekdrukkunst ongemeene
diensten , schafte het tot dus ver gebruikelijke monnikenschrift af , vond eene
nieuwe ligte vlugge soort van letters
uit , welke het geschrevene nabootste
door de Italianen corsivi (cursief) geheeten. Met deze letter drukte hij de Latijn
sche classieken. Hij verbeterde de afscheidingsteekens , en maakte het eerst gebruik
van de komma-punt en dubbele punt. Om
fraai en naauwkeurig werk te leveren ,
onderhield hij aan zijn huis eenige geleerden, die met elkander over de verbetering
van den tekst beraadslaagden. Zijne uitgaven van eenige Grieksche schrijvers worden geroemd als getrouw de handschriften
terug gevende , van welke er thans ver
niet meer aanwezig zijn. Deze-scheidn
uitgaven , vooral die op groot papier , zijn
dikwijls tegen hoogti prijzen verkocht. Hij
stierf den 6 Februarij 1516 aan de wonden , hem door drie sluipmoordenaren
toegebragt. Zijn zoon en kleinzoon zette den met roem de boekdrukkerij voort. De
-

boeken door de MANUZIO'S gedrukt dragen
tot merkteeken een anker , rondom hetwelk zich een dolfijn slingert , soms met
het bijschrift : Sudavit et alsit.

(Serie delle edizioni ALDINE per ordine
al fabetico cronologico ; RENOUARD , Annales de l'imprimerie des ALDES , ou
histoire des trois MANUCES et de leurs
éditions).
NARAT , (JEAN PAUL) , een der beruchtste mannen der eerste Fransche omwenteling , werd in 1744 te Baudry , in
bet vorstendom Neufchatel , van Protestantsche ouders geboren , en studeerde te
Parijs in de medicijnen en de natuurkunde. Op reis gegaan om fortuin te zoeken , gaf hij te Edinburg lessen in de
Fransche taal ; ook verscheen aldaar van
hem , in 1•74 , een revolutionair geschrift,
onder den titel van The chains of slavery,
hetwelk hij later in het Fransch vertaalde.
Daarna zette hij zich te Parijs als genees
neder ; doch zijn onrustige geest en-her
zijne groote eigenliefde stonden hens in
den weg om eenigen opgang te maken.
Eindelijk kreeg hij eene aanstelling als
stalarts bij den graaf van Artois. Zoodra
echter de omwenteling uitbrak , vertoonde
hij zich als een toomelooze volksmenner.
Van een klein en grotesk uiterlijk , met
scherpe gelaatstrekken en een' wilden
blik , mengde hij zich onder het volk , en
bragt , door zijne heftige redevoeringen ,
nu eens eene lachwekkende dan weder
eene vreeswekkende werking te weeg. Den
12 December 1789 gaf hij den Publiciste
Parisien uit , welken hij eenige maanden
later in den Ami du peuple herschiep. In
dit volksblad , hetwelk hij des avonds in
persoon de menigte voorlas , verbreidde
hij de bespottelijkste en vermetelste geruchten , en belasterde onophoudelijk het
hof , de ministers en de nationale verga
schreef-dering.RsAut1789
hij in een ander blad , dat men van 800
boomen in den tuin der Tuileriën 800
galgen moest maken , om daaraan een gelijk getal afgevaardigden op te hangen ,
en wel MIRABEAU aan het hoofd. DANTON ,
die MARAT als een werktuig wilde gebruiken,
zocht met hem in kennis te komen , en
bragt hem in den club der Cordeliers. Toen
de gemeente-raad van Parijs in Januarij
1790 beval MARAT in hechtenis te nemen,
verborg hij zich eenigen tijd in den kelder
der Cordeliers , waar hij zijn blad schreef.
Weldra vernieuwde hij zijne aanvallen
met wraakademende woede. Onder de
Septembermannen , wier bloedschuld op
hem rust , werd MARAT tot lid der Conventie benoemd. Intusschen wilde niemand
naast de Septembristen zitten , en wanneer
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hij sprak verhief zich een rumoer. De
Girondisten LOUVET en REBECQUI klaagden
hem in de eerste dagen aan , dat hij ter
gunste van ROBESPIERRE het dictatorschap
had voorgedragen. MARAT loochende dit
niet , maar voegde er bij , dat de dictator
eenen grooten ijzeren kogel aan zijn been
zou gehad hebben , om zich niet aan de
regtbank van het volk te kunnen onttrek
Na voorlezing van een later nommer-ken.
van zijn tijdschrift, zag men van de aan
af; nu haalde MARAT een pistool te-klagt
voorschijn , en verklaarde , dat hij zich op
de tribune zou hebben doodgeschoten ,
zoo men hem wezenlijk in hechtenis had
willen nemen. Door straffeloosheid stoutmoediger geworden , beschuldigde hij DuMOURIEZ , dat deze de patriotten moedwillig
aan den vijand had opgeofferd. Eenige
dagen later eischte hij in zijn tijdschrift
270,000 koppen. Gedurende den geregtshandel over den koning , riep hij het
volk in zijn blad toe : « Slagt , slagt
« 200,000 aanhangelingen der oude rege« ring , en verklein de Conventie tot op
«een vierde. » Deze en andere dolzinnig.
heden verwekten in de vergadering ver
Conventie huilde-schrikeljton;d
en klopte zoodra MARAT het woord voerde;
de tribunen juichten hem toe. In April
1793 kwam op zijn voorstel de boosaardige wet tegen de verdachten tot stand ,
waardoor 400,000 menschen in Frankrijk
in den kerker geraakten. In Maart onder
hij , als president van den club-teknd
der Jacobijnen , een adres , waarin hij
liet volk tot opstand en verdelging der
Girondisten aanspoorde. Deze stap vond
zelfs af keuring bij de Bergpartij , en op
de aanklagt van LACROIX moest MARAT voor
de revolutionaire regtbank verschijnen ;
doch de gezworenen verklaarden hem onschuldig en voor den vriend des volks.
Men overlaadde hem met burgerkroonen ,
en droeg hem op de schouders door de
volkrijkste straten der stad naar de Conventie. Den 31 Mei riep hij de wijken te
wapen , luidde eigenhandig op het stadhuis
de alarniklok , en vorderde de verbanning
van 22 afgevaardigden. In liet oog des
volks maakte hij met ROBESPIERRE en DAN TON het driemanschap uit , hetwelk door
wettige en onwettige middelen over het
lot der republiek beschikte. Zoodra echter
ROBESPIERRE den boventoon bekwam , beschouwde deze MARAT als onnoodig , en het
was slechts een toeval , dat hij zijn hoofd
niet op het schavot verloor. Eene ontstekings-ziekte , waaraan onstuimige menschen
dikwijls onderhevig zijn , hield hem in
zijne woning terug. Niets kon echter zijne
koortsachtig(, bedrijvigheid beteugelen ; hij

schreef oyiophoudelijk brieven en beklaagde
zich dagelijks bij de Conventie , dat men
hem veronachtzaamde , want hij beschouwde zich als den grootsten staatsman van
Europa. Nadat hij nog den vorigen dag
de generaals CUSTINE en BIRON van hoog
verraad had beschuldigd , meldde cumiLOTTE CORDAY , den 13 Julij 1793, zich
bij hem aan ; men liet haar binnen , en
nu bragt zij hem , (terwijl hij de namen
der overgeblevene Girondisten , als voor
de guillotine bestemd , opteekende) , met
eenen dolk eene doodelijke wonde toe.
ROBESPIERRE maakte van de volkswoede,
die hierop uitborst , gebruik , om zijne
tegenstanders , uit den weg te ruimen ; de
zoogenaanlde schim van MARAT moest met
stroomen bloeds bevredigd worden. Zijn
lijk werd , onder bijwoning der Conventie,
met statelijkheid in den tuin der Cordeliers ter aarde besteld , en de schilder
DAVID schilderde zijne beeldtenis met gapende wond, welke eerst op een altaar
werd geplaatst en daarna in de zaal der
Conventie opgehangen . Zijne huishoudster,
aan welke bij zich , volgens de uitdruk
CHAUMETTE , op eenen schoonen-kingva
dag in liet aangezigt der zon verbond ,
werd op kosten van den staat onderhouden. Volgens een decreet van den Al No.
vember 1793 werd zijn stoffelijk overschot
naar het Panthéon overgebragt , doch den
8 November 1795 door het volk van daar
weggevoerd , en in het riool van Montmartre
geworpen.

Révolution f rancaise ; Dictionnaire historique des grands hommes ;
Conversations-Lexicon ; Penny Cyclopaedia).

(THIERS ,

MARATTI , (CARLO) , de laatste schilder der Romeinsche school genoemd , werd
in 1625 te Camurano , in de Mark van
Ancona , geboren. Reeds als kind deed
hij niets dan teekenen en schilderen. In
zijn elfde jaar ging hij naar Rome , en
werd de gelief koosde leerling van ANDREA
SACCHI , bij wien hij , tot den ouderdom
van negentien jaren , zich bleef oefenen.
Hij muntte vooral uit in het liefelijke en
bevallige. Zijne fraaije , indrukwekkende
Maria-beelden verschaften hem den bijnaam van CARLO DELLA MADONNE. Hij schilderde voor LODEWIJK XIV zijne beroemde
Daphnae , en paus CLEMENS IX , wiens
portret hij schilderde , gaf hem eene jaar
Bene ridderorde. « Het schil -wedn
zegt FUSELI , « dat bet best-«derstuk,»
« van zijn talent getuigt , is Bathseba door
« David begluurd ; de bekoorlijkheid van dit
« werk is gemakkelijker te gevoelen dan te
« beschrijven , en zal welligt door niemand
«geëvenaard worden.)) Ook als graveur heeft
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MIARATTI fiaaije platen geleverd. Zijne beste
kweekelingen waren F. JoRANIS en cuuiARI.
Als mensch was hij achtenswaardig , gaarne
een' ander verpligtende. Hij stierf te Rome
den 15 November 1713 , in den ouderdom van acht en tachtig jaren. Men
heeft , in zijne geboorteplaats Carnurano ,
een fraai gedenkteeken voor hem opgerigt.
(DE PILES , liet leven der vermaardste

schilders , naar het Fransch van
J. VERHOEK).

MARGARETHA , koningin van Denemarken , Noorwegen en Zweden , werd
geboren in 1353. Zij was de dochter van
WALDEMAR III , koning van Denemarken ,
en huwde, na diens dood , in 1363,
HAGUIN , koning van Noorwegen. In 1375
besteeg OLAUS , minderjarige zoon van MARGARETHA , onder bare voogdijschap , den
troon van Denemarken. Zijn vader HAGUIN
gestorven zijnde , werd MARGARETHA tot
koningin van Noorwegen uitgeroepen. OLAUS
stierf in 1387 , en nu erkenden de Denen
MARGARETHA als hunne koningin. Zij beoorloogde ALBRECHT , koning van Zweden,
die niet bemind was bij zijne onderdanen,
versloeg hem, en maakte hem krijgsgevangen. De Zweden erkenden haar nu als
koningin. Aanvankelijk had ALBRECHT met
MARGARETHA

den spot gedreven, en haar

een' slijpsteen gezonden , om hare naalden
te slijpen , als het eenigste geweer , dat
zij wist te gebruiken. Nadat ALBRECIIT
zeven jaren had gevangen gezeten , stelde
zij hem in vrijheid , op voorwaarde , dat
hij van de kroon van Zweden afstand
deed. In 1396 kwamen de staten der
drie koningrijken te Calmar te zamen ,
alwaar werd vastgesteld , dat Denemarken,
Zweden en Noorwegen voortaan door een'
en denzelfden souverein zouden bestierd
worden. Deze handeling- werd de Unie van
Calmar geheeten . MARGARETHA benoemde
nu haren neef ERIK, hertog van Pommeren , tot haren opvolger. Zij stierf in
November 1412 , in den ouderdom van
negen en vijftig jaren. Koningin MARGA
talenten eener-RETHAvernigdmt
heldin de eigenschappen eener regentes.
Met lofwaardige standvastigheid voerde zij
de teugels des bewinds, en was schrander
genoeg hare maatregelen naar den aard

der omstandigheden te wijzigen. Zij sprak
met kracht en bevalligheid , en wist allen

voor zich in te nemen. Over het geheel
kan haar de roem eener groote koningin
niet ontzegd worden.
(SCHRUCK , . Kort begrip der algemeene
geschiedenis voor jonge lieden, Ve deel).
MARIANA , (JuTAN) ,

een der eerste

Sl^aansche geschiedschrijvers , werd in 1536

te 1 aitwera geboren. Hij verried vroegtij
talenten en studeerde te Al--digschone
cala. Op den ouderdom van zeventien
jaren trad hij in de orde der Jezuïten , in
wier collegiën te Rome en te Parijs hij
vervolgens als professor in de godgeleerd
bekwaamheden aan den dag-heidgrot
legde . MARIANA de opmerking gemaakt
hebbende , dat de spoedige bloei en overmagt van Spanje de oplettendheid van
velen wekten , terwijl de oorsprong en
oorzaken daarvan bijkans onbekend schenen , schreef hij , in vloeijend Latijn ,
zijne Geschiedenis van Spanje , onder den
titel van Iiistoriae de rebus IHispaniae ,
welke zóó gunstig werd ontvangen , dat
hij besloot daarvan eene Spaansche vertaling te geven. Deze taak werd door MARIANA meesterlijk volbragt. Men heeft hem
van ligtgeloovigheid beschuldigd , maar
men vergete niet , dat hij in eenen tijd
leefde , toen overleveringen als heilig
werden beschouwd , terwijl zijne mannelijke gevoelens als historieschrijver en zijne
edelaardige verontwaardiging over de mis
vorsten en hunne medepligtigen-daenr
den hoogsten lof verdienen. MARIANA'S
weinige verschooning van koningen en
aanzienlijken kwam nog sterker uit in
zijne verhandeling De Rege et regis institutione , waarin hij beweerde , dat tiran
geoorloofd was. Toen in 1610-nemord

IV , koning van Frankr ij k , door
was vermoord , hetgeen men
wil , dat op aandrijven der Jezuïten was
geschied , werd dit werk van MARIANA door
het parlement van Parijs ten vure gedoemd. Hij eindigde zijn lang en werkzaam leven den 6 Februari] 1623 in den
ouderdom van acht en zeventig jaren.
Toen de beroemde CONTRERAS , president
van den raad van Castilië , zijnen dood
vernam , zeide hij : « Heden heeft de raad
zijnen breidel verloren. »
(BAYLE , Dictionnaire ; RANKE , Kritik
neuerer Gesehichtsehreiber ; RENÉ RA PIN , Ré/lexions sur l'histoire; ANDRADA,
HENDRIK

RAVAILLAC

Vida de MAIIIANA ; ACOSTA , Vida de
MARIANA).

HARINO , (ST.) , een inboorling van

Dalrnatié, was een der bouwmeesters, die
de brug van Rimini herstelden. De bisschop van Brescia , op zijne godsvrucht
opmerkzaam geworden , ordende hem tot
geestelijke , waarop MARINO zich eene hermitaadje bouwde op den berg Titano , alwaar hij op het einde der vierde eeuw
stierf. De wonderwerken , welke , zoo als
men voorgaf , op zijn graf geschiedden ,
lokten eene menigte bedevaartgangers naar
deze plek. Men bouwde er huizen , om
de bezoekers te ontvangen , en op deze
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wijze ontstond de miniatuur republiek van

San Marino. (Dictionary of Biography).
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MARIVAUX , (PIERRE CARLET DE
CHAMBLAIN DE) , een beroemd Fransch

romanschrijver en tooneeldichter , werd in
een verdienste- 1688 te Parijs geboren. Zijn vader was
lijk. Fransch wis- en natuurkundige , van directeur van de munt te Riom , en gaf
wiens leven weinig bekend is. Hij werd hem eene uitmuntende opvoeding , maar
in Bourgondië geboren , was priester te liet geen vermogen na. Als tooneeldichter
Saint-Martin-sous-Beaume en lid van de opgetreden , was hij langen tijd de steun
Academie der Wetenschappen. Zijne wer- van den Italiaanschen schouwburg. Zijne
ken zijn verzameld onder den titel van romans La Vie de Marianne en Le paysan
Oeuvres de MARIOTTE , in twee deelen parvenu bekooren nog heden door de
kwarto , Leyden 1717. CONDOIICET zegt meestertrekken , waarvan zij overvloeijen,
van MARIOTTE , dat hij de eerste Fransch- door de uitstekende teekeuing der karakman was , die voor de natuurkunde dien ters en de grondige kennis van het mengeest van opmerking , behoedzaamheid en schelijk hart. MARIVAUX was niet minder
schroomvalligheid bezat , welke zoo noodig achtenswaardig als mensch dan als schrijver. Hij behoorde geenszins tot degenen ,
is voor degenen , die de natuur onder
taak op zich nemen , om-vragend die zich slechts zedig voordoen, als zij in
het openbaar verschijnen , en was niet ,
haar tolk te zijn.
als zoo vele anderen , de welsprekende
MARIOTTE was de ontdekker van die
wet der veerkrachtige vloeistoffen , welke voorstander eener wijsbegeerte, welke zijn
zijnen naam draagt , namelijk dat de eigen gedrag logenstrafte ; zijn leven
drukking juist in eene omgekeerde ver- drukte het zegel op de lessen , welke hij
houding staat tot de ruimte , welke eene anderen zocht in te prenten. Goedhartiggegevene massa vloeistof beslaat. Hij ont- heid jegens allen , meêwarigheid met ondekte , dat zich in vloeistoffen lucht en gelukkigen en eene wijsgeerige onververdikte lucht bevindt. Ook merkte hij schilligheid ten opzigte van rijkdom en
op , dat het netvlies daar waar het de eerbewijzingen , waren hoofdtrekken in
gezigtszenuw ontmoet , niet in staat is om zijn karakter. Hij stierf te Parijs den 11
het zienvermogen mede te deelen. Onder Februarij 1763.
de mindere ontdekkingen van MARIOTTE
(LA HARPE , Cours de littérature).
behoort de nu algemeene bekende proef,
MARLBOROUGH, JOHN CHURCHILL,
die hij het eerst met de luchtpomp deed,
dat een stuk lood en eene veder met de- hertog VAN) , de bekwaamste Britsche
zelfde snelheid vallen. Hij stierf den 12 veldheer en staatsman van zijnen tijd,
Mei 1684 als prioor van Saint-Martin, in werd den 24 Junij 1650 te Ashe in Devonshire geboren. Hij was de tweede zoon
de nabijheid van Beaume.
van Sir wiNSTON CHURCHILL en behoorde
(CONDORCET , Eloge d' EDME MARIOTTE).
tot een oud geslacht , hetwelk , door opofferingen voor de zaak des konings , veel
MARIUS , (CAJUs) , de overwinnaar
had geleden. Op den ouderdom van twaalf
van JUGURTHA , de Cimbren en Teutonen
was de zoon eens landmans , en werd in jaren werd hij pagie van den hertog van
York , (naderhand JACOBUS II) , die hens ,
de stad Arpinum , 157 jaren v. c., ge
Vroegtijdig in krijgsdienst getre--boren. wijl hij sterk naar de krijgsdienst haakte ,
den , legde hij den grondslag tot zijnen in 1666 tot garde- vaandrig benoemde. Als
namaligen roem bij de belegering- van zoodanig woonde hij de ontzetting van
Numantia. Nadat hij volkstribun en praè- Tangier en onderscheidene gevechten tegen de Mooren bij. Van 1672 tot 1677
tor was geweest , werd hij tot consul ver
Hij bragt JUGURTHA ten onder,-hevn. diende hij in het _ Fransche leger onder
rigtte een verschrikkelijk bloedbad aan LODEWIJK XIV , die de Nederlanders beonder de Cimbren en Teutonen , die met oorloogde. Zijn schitterende moed en onhunne tienduizendtallen Italië hadden over- gemeene bekwaamheden , niet minder dan
stroomd. Zijne ijverzucht tegen SYLLA had zijne persoonlijke bevalligheid , wonnen
eenen verschrikkelij ken burgeroorlog ten hem de achting van TURENNE , die voor
dat zijn fraaije Engelschnzan een -speld,
gevolge , waarin het beste bloed der repueen meester in de krijgskunst zou-mal
bliek werd verspild , en MARIUS meer dan
eens op den rand van zijnen ondergang «orden.
Bij liet sluiten van den Nijmeegschen
gebragt. Hij stierf te Rome in het jaar
86 v. C. , op den zeventienden dag van vrede , keerde CHURCHILL als kolonel naar
zijn zevende consulaat.
Engeland terug. Toen JACOBUS II den troon
beklom , zond lij MARLBOROUGII als gezant
(PLUTARCIICs , Het leven van MARIUS
STUART , Bomeinsche Gcschicdeni.swn ).
naar Fr ankrji . Zijne gehechtheid echter
D1 ARIOTTE , (EDME) ,

MA1IMONTEL—MA1INIX.
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aan de Protestantsche godsdienst deed hem
de zijde kiezen van den prins van Oranje,
die hem tot hertog van Marlborough verhief en het opperbevel over het Engelsche
leger in de JV ederlanden toevertrouwde.
In 1690 voerde hij het bevel in Ierland,
en bemagtigde Cork , Kinsale en andere
plaatsen. Doch in 1692 werd bij van al
zijne waardigheden ontzet , en in den
Tower gevangen gezet , als verdacht van
met den onttroonden monarch te heulen.
Schoon hij spoedig in vrijheid werd gesteld , bleef bij echter , zoo lang koningin
MARIA leefde , buiten betrekking. Toen
WILLEM III op het sterfbed lag , en de
oorlog tegen Frankrijk wegens de Spaan
erfopvolging stond uit te barsten -sche,
beval bij MARLBOROUGU aan als den geschiktsten persoon , om in zijne plaats
het opperbevel te voeren. Koningin ANNA
volgde dezen raad , en van nu af behaalde MARLBOROUGH eene reeks van overwinningen , die LODEWIJK XIV diep vernederden. Zijne schoonste lauweren plukte
hij bij Blenheim in 1704 ; Ramillies in
1706 ; Oudenaarden in 1708 en ialplaquet in 1709. Niettemin wisten zijne vijanden aan bet hof te bewerken , dat
koningin ANNA , die het beerschzuchtig
karakter der hertogin van MARLBOROUGH (1)
niet langer konde verdragen , hem den
1 Januarij 1712 van al zijne ambten ontsloeg. Het beweren van VOLTAIRE , dat
destijds een paar handschoenen en een
gestort glas water den val van den hertog
en de hertogin van MARLBOROUGH berokkenden en de staatkundige verhouding van
Europa veranderden , is eene dichterlijke
overdrijving. Gedurende de vredesonderhandelingen te Utrecht verliet MARLBOROUGH
zijn vaderland , en deed eene reis door
holland en Duitschland , en werd allerwegen met eerbewijzingen overladen. Toen
GEORGE 1 door de partij van MARLBOROUGH
op den Britschen troon was verheven ,
werd hij in zijne vorige waardigheden hersteld ; doch overleed reeds den 16 Junij
1722. Zijne heerschzucbtige hertogin , die
door POPE , onder den naam van ATOSSA ,
niet den geesel der satyre werd gekastijd,
overleefde hem meer dan twintig jaren.

, Ilistoire militaire du prince
de Savoie et du due de MARLBOROUGH ; Hictoire de JEAN CHURCHILL ,
due de Marlborough , 3 deelen 8vo.
Parijs 1808 , op last van keizer NAPOLEON geschreven ; coxE's lilémoir<of JOHN , duke of i{ arlborough)

(DUMONT

EUGENE

(1) SARA JrENNIRGS , de eerste staatsdame en boe.
zemvriendin van koningin ANNA , en echtgenoote var
(1e:I hertog van ilarlboroug h.

MARMONTEL, (JEAN FRANCOIS) , een
►ekend Fransch schrijver, werd den 11
nulij 1723 te Bort in Limousin geboren.
,ijn vader , een kleermaker , bestemde
Iem voor den handel , doch eigene neiring deed hem tot den geestelijken stand
)vertellen. Nadat hij te Toulouse de noolige kundigheden had verworven , en zich
an de kruinschering (tonsuur) had onder
noodzaakten hem de omstandighe--sorpen,
len zijne plannen voor de toekomst te
,eranderen. Eene kennismaking met VOL
, wien hij eenige zijner gedichten-PAiRE
iad gezonden , en die zijne pogingen
aanmoedigde , bragt hem in 1745 te Paijs. VOLTAIRE stelde hem aan verscheiJ ene aanzienlijke mannen voor , en het
;unstige onthaal van zijn eerste treurspel,
Dénys le tyran , stempelde hem als dramatisch dichter. Op voorspraak van madame
DE POMPADOUR , werd bij geschiedschrijver
der koninklijke gebouwen (Historiograplhe
des bátimens du roi) met eene jaarwedde
van 1500 Livres. Zijn toestand verbeterde
nog aanmerkelijk , toen hij de vergunning
erlangde tot het uitgeven van den tilercure, welke hem jaarlijks ten minste
15,000 Livres opbragt. Zijne beroemde
Conies moraux werden in bijna alle beschaafde talen overgebragt. Bij den dood
van DUCLOS werd hij geschiedschrijver van
Frankrijk , en in 1783 secretaris van de
Academie in plaats van D'ALEMBERT. Toen
bij door de Fransche omwenteling bijkans
alles had verloren , vertrok bij naar een
klein landgoed in het dorp Abbeville bij
Evreux, waar hij den 31 December 1799
overleed , en in zijn' eigen tuin door Katholieke priesters werd ter aarde besteld.
De werken , waardoor MARMONTEL het meest
bekend is , zijn , behalve de genoemde
Conies moraux , de romans Bélisaire en
Les Incas. Voor de geschiedenis van MARMONTEL'S tijd en eigen leven zijn zijne

Mémoires d'un père pour servir a l'instruclion de ses enfants zeer leerrijk. In de
meeste verzamelingen zijner werken "vindt
men eene lofrede op MARMONTEL door den
abbé MORELLET , een' zijner bloedverwanten.
MARNIX, (PSILIFFUS VAN) , heer
van Si. Aldegonde , een der beroemdste
mannen der zestiende eeuw , werd in 1538
te Brussel geboren. « Dat hij uit een oud
adellijk geslacht was , deed niets tot-«
a zijnen waren luister , gelijk de uitmun« tende man zelf erkende. » Hij studeerde
te Genève , onder CALVIJN , en trad vervolgens in Nederlandsche krijgsdienst. Toen
de opstand tegen Spanje uitbrak , was hij
een der ijverigste voorstanders van geloofs- en gewetensvrijheid. Hij ontwierp
liet verbond der vei cenigde edelen , hij-

MAROT --MARSDEN
zonder tegen de invoering der inquisitie
gerigt. De deelnemers aan dit verbond,
beloofden elkander met lijf en goed te
ondersteunen. De landvoogdes MARGARETIIA
VAN PARMA Verwierp echter het smeekschrift
dat men haar den 5 April 1566 aanbood.
Toen de hertog VAN ALVA in 1567 hier
te lande met eene Spaansche krijgsmagt
aankwam , Vlugtte MARNIX met de aanhangelingen van prins WILLEM van Oranje naar
Duitschland. Na de omwenteling in 15 7 2
met den prins naar de Nederlanden terug
gekeerd , verscheen hij op last van ORANJE
op de eerste vrije staatsvergadering te
Dordrecht , welke aan Hervormden en
Roomschen vrijheid van godsdienst toekende. Jammer slechts dat dit beginsel later door onbezonnen ijveraars zoo
slecht werd nagekomen. Bij de inneming
van Maaslandssluis , in 1573 , geraakte
hij in Spaansche krijgsgevangenschap. De
prins deed alle mogelijke moeite tot zijne
uitwisseling , die dan ook in 1574 tegen
MONDRAGON plaats had. Hierop bestuurde
hij als gevolmagtigde de onderhandelingen
der republiek niet de hoven te Parijs,
Londen en op den rijksdag te Worms.
MARNIX nam ijverig deel aan de stichting
der Leydsche hoogeschool , alsmede aan
het sluiten der Gentsche bevrediging ,
waarbij zich de Zuidelijke gewesten aan
holland en Zeeland aansloten , om gemeenschappelijk de Spanjaarden uit het
land te drijven. In 1584 werd bij burgemeester van Antwerpen , hetwelk hij
dertien maanden tegen den hertog van
Parma verdedigde , maar toen moest overgeven. Daar hem deze overgave door de
Vereenigde Nederlanders als eene groote
blaam werd toegerekend , onttrok hij zich
aan de openbare aangelegenheden , en
eerst in 1590 ging hij weder als gezant
naar Parijs. Hierna leefde hij te Leyden ,
waar hij , op aanzoek der staten , eene
Nederduitsche vertaling des Bijbels was
begonnen , toen hij in 1598 , in zijn zes
jaar overleed. Onder zijne werken-tigse
verdient vooral opmerking zijn meesterlijk
hekelschrift : de Byenkorf der H. Roomsche
Kerke, dat VAN KAMPEN de Nederlandsche
Lettres provinciales noemt. Ook houdt
men ALDEGONDE voor den dichter van liet
bekende volkslied : Wilhelmus van Nas-

sauwen.
(PRINS, in het Leven van Nederl. dichters en dichteressen , door het Genootschap : Kunst wordt door arbeid ver -

kregen ; Levens van Ned. Mannen en
Vrouwen; Le Plutarque des Pays -Bas) .
MAROT , (CLÉME NT) , een oud F ransch
(lichter , in 1495 te Cahors geboren , trad
als pagie in dienst van de hertogin vain
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dlencon. Hij volgde FRANS I naar Italië ,
wiens gunst hij door zijn gedicht Le tem
had verworven. Hij on--pledCuion
derscheidde zich in dezen veldtogt , doch
werd aan de zijde des konings dapper
strijdende , bij Pavia , gewond en gevangen genomen. Na zijne terugkomst in
Frankrijk , schreef bij verzen voor DIANA
van Poitiers , die hem later wegjoeg , en
de geestelijkheid tegen hem opzette. Op
aanklagte van den inquisiteur JEAN BooCHART , werd hij gevangen gezet ; maar
zelfs in den kerker behield bij zijnen
vrolijken gemoedsaard. Onder den titel
van L'enfer , schreef hij een voortreffelijk
allegorisch-satirisch gedicht tegen zijne beschuldigers en regters , alsmede den Roman
de la Rose , welke vervolgens , in 1527 ,
in 't licht verscheen. Toen FRANS 1 uit
zijne Spaansche gevangenschap was terug
werd MAROT , op 's konings voor -gekrd,
vrijheid gesteld. Nu begaf hij-sprak,in
zich naar het hof van MARGARETHA , koningin van Navarre. Hier begon hij de
Psalmen in Fransche verzen over te brengen, doch haalde zich daardoor ten tweeden
male den haat der geestelijkheid op den
bals. Hij vlugtte derhalve naar Genève,
waar hij de leer van CALVIJN omhelsde ,
en met BEZA aan de vertaling der Psalmen
arbeidde. Daar zijn levenswandel ergernis
baarde , werd hij weldra uit Genève ver dreven. In Italië hield hij zich oenigen
tijd op aan het hof van Ferrara , en omhelsde daar op nieuw de Katholijke godsdienst, ten einde weder in Frankrijk te
kunnen verschijnen. Hier vertrouwde hem
niemand , weshalve hij naar Italië terug
te Turin in behoef--kerd,ni154
ti e omstandigelieden stierf. Zijn stijl ,
die door naïviteit en bevalligheid boeit,
is door LAFONTAINE met geluk nagevolgd.
Ilij liet een' natuurlijken zoon na , MICFIEL
MAROT , insgelijks een dichter. De werken
van vader en zoon zijn in 1731 te Lyon,
in vier deelen kwarto , gezamenlijk uitgegeven. (LA
HARPE, Cours de littérature).
MARSDEN , (WILLIAM) , een beroemd
Iersch orientalist , werd den 16 November 1754 te Dublin geboren. Hij was het
tiende kind van JOHN MARSDEN , een' aanzienlijk koopman , die hem aanvankelijk in
de godgeleerdheid liet studeren , maar in
1771 vertrok hij , in dienst der Oostindische Compagnie , naar I3encoelen , en
werd weldra bevorderd tot eersten secretaris. Daar zijne betrekking hem nog al
eenigen ledigen tijd overliet , besteedde
hij dien tot liet aanleeren van liet Maleitsch en liet verzamelen van dien voor
kennis , waaraan hij zijnen naam-radvn
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als schrijver heeft te danken. Na verloop
van acht jaren , verliet hij Sumatra , en
kwam in Engeland aan , waar hij kennis
maakte met JOSEPII BANKS , SOLANDER ,
MASHELYNE , DALRYMPLE , RENNEL en HERSCIJEL. In 1782 verscheen zijne welbekende History of Sumatra , welke driemalen werd herdrukt en in het Fransch
en Hoogduitsch vertaald. In 1795 bekleedde
MARSDEN het ambt van secretaris der admiraliteit op een jaarlijksch inkomen van
4000 Pst. In 1807 legde bij dien post ,
uit hoofde van verzwakte gezondheid , ne
bekwam een pensioen van 1500-der,n
Pst. De eerste vrucht van zijne letterkundige rust was de uitgave var. eene
Maleitsche spraakkunst en een Maleitsch
woordenboek , welke beiden nog heden
als de beste bronnen voor de Maleitsche
letterkunde worden beschouwd. Onder de
bescherming der Nederlandsche regering
zijn deze werken in bet Fransch en Hol
verscheen-landschovergbt.I'187
zijne vertaling der beroemde reizen van
MARCO POLO , verrijkt met onschatbare aan
heeft men van dezen-merking.No
onvermoeibaren geleerde eene Numismala
orientalia of beschrijving der Oostersche
munten , welke met veel zorg is bearbeid. In 1832 , in zijn acht en zeventigste jaar , gaf MARSDEN zijn laatste werk in
't licht , handelende over de Polynesische
talen , waarin bij opmerkzaam maakt op
bet bestaan van een groot aantal Sanscritsche woorden in al de Polynesische ta
alsmede op de zonderlinge verwant--len,
schap, welke er tusschen dezelve bestaat.
In 1831 deed MARSDEN vrijwillig afstand
van zijne jaarwedde ten behoeve der
schatkist , eene daad van edelmoedigheid,
welke in dien tijd zonder voorbeeld was ,
en nooit vele navolgers heeft gevonden.
Geen wonder alzoo , dat het Huis der
Gemeenten deze opoffering den welverdienden lof toezwaaide. MARSDEN overleed
den 6 October 1836 , in het twee en
tachtigste jaar van een gelukkig , voor
wel besteed leven.
-spoedign
(MARSDEN'S Autobiographical Memoir).
MARTHA , (ANNE BIGET) , gewoonlijk
zuster MARTHA genoemd , eene door hare
werken van barmhartigheid beroemde Fransche non , geboren in 1749, nam vóór de
omwenteling de dienst waar als deur wachtster in een klooster , en leefde , na
de opheffing der orde , te Besancon,
van eene jaarwedde van 133 Franken.
Met zeldzame opoffering ondersteunde en
verpleegde zij sedert 1792 hulpelooze
kranken, en bezocht, zonder vrees of
schroom , de gevangenissen. Bij de aan
gekwetsten en krijgsgevangenen-komstvan

verdubbelde zij haren ijver , verplegende
vriend en vijand zonder onderscheid , hun
lot zelfs door tusschenkomst der overheid
zoekende te verzachten. Inzonderheid
maakte zij zich verdienstelijk jegens 600
gevangene Spanjaarden , die in 1809 te
Besancon in den treurigsten toestand aan
naam werd in de legers-kwamen.Hr
bekend ; de soldaten noemden baar een'
reddenden engel. In het jaar 1814 ging
de bejaarde MARTHA naar Parijs , om van
de Verbondenen volmagt tot verpleging
der kranken te bekomen. De keizers van
Rusland en Oostenrijk alsmede de koning
van Pruissen erkenden bare verdienste,
en schonken haar ordesteekenen en geld,
dat zij echter alleen tot liefdadige doeleinden aanwendde. Ook LODEWIJK XVIII ,
aan wien zij werd voorgesteld , gaf haar
eene orde , en benoemde haar tot beschermster van alle genootschappen van
barmhartige zusters in Frankrijk. In het
hongerjaar 1817 , reisde zij andermaal
naar Parijs , en wekte de rijken der
hoofdstad en de regering op , om de nood
harer woonplaats te ondersteu--lijden
nen. Zij stierf te Besancon den 29 Maart
1824. -- Een harer neven , de schilder
BIGET , die haar in hare liefderijke bemoeijingen dikwijls had bijgestaan , kreeg
het rept om bare ordesteekenen te dragen.
_ (Conversations-Lexicon).
MARTYALIS , (MARCIIS VALERILTS) ,

de voornaamste Romeinsche puntdicbter,
werd omstreeks het jaar 40 , na CHRISTUS ,
te Bilbilis in Spanje geboren. Wij weten
weinige bijzonderheden van zijn leven , en
deze zijn nog { hoofdzakelijk uit zijne
eigene schriften opgezameld. Hij kwam
vroegtijdig te Rome , en bragt daar vijf
en dertig jaren door. Hij verliet Ronne
waarschijnlijk omstreeks de regering van
TRAJANUS , en vestigde zich in de stad zijn er geboorte , . waar bij 100 j - n. CUR.
stierf. Keizer TITUS was een zijner eerste
beschermers. DOMITIANUS, de opvolger van
TITUS , overlaadde hem met eer en waar
hetgeen de dankbare poëet met-dighen,
dichterlijke vleijerijën vergold. Eenige kunstregters hebben ondersteld , dat MARTIALIS
gehuwd was , en zijne vrouw MARCELLA
heette ; doch zijne schriften schijnen iveeleer het tegendeel aan te duiden. Hij was
met de meeste zijner letterkundige tijdgenooten , JUVENALIS , QUINTILIANUS , PLINIUS
den Jongeren en anderen bekend. Onder
de talrijke uitgaven zijner epigrammen
verdienen vermelding die van SCHREVELIUS,
Leyden 1656 en 1670 , met aanmerkingen

van Y. F. GRONOVIUS.
(Penny Cyelopaedia ; Conversations-Lexicon).

MARTINI--MAIIVELL.
MARTINI , (GIAÁIBATISTA) , een bekwaam Italiaansch componist , meer alge
bekend onder den naam van Padre-men
MARTINI , werd in 1706 te Bologna geboren. Vroegtijdig trad hij in de orde der
Franciskanen , en gedreven door eenen
geest van onderzoek en liefde voor de
oudheid , doorreisde hij onderscheidene
landen in Europa en zelfs een gedeelte
van Azië. Na zijne terugkomst wijdde hij
zich volijverig aan de muzijk , onder de
leiding van den beroemden PERT!. In 1732
werd hij Maestro di Capella van het Franciskaner klooster te Bologna , welk ambt
hij tot aan zijnen dood bekleedde. Hij
opende eene muzijk-school , toenmaals de
beste in Italië, uit welke verscheidene
groote toonkunstenaren zijn voortgekomen.
Zijne kerkmuzijk , zijne duetten en kanons
voor het klavier en orgel worden nog wegens derzelver grondigheid en bevalligheid
in waarde gehouden. Den meesten roem
echter verwierf hij zich met zijne verhandeling over het contrapunt , getiteld : Sag-

gio fondamentale practico di contrappunto
sopra it Canto-Fermo. Zijne Geschiedenis
der muzijk (Stone della musica) was op
eene groote schaal aangelegd , want het
derde deel loopt slechts tot op den dood
van ALEXANDER den Grooten. Al wat MARTINI daarvan heeft afgewerkt , verraadt
uitgebreide geleerdheid en grondige navorsching. De bouwstoffen , door den schrijver hiervoor bijeenverzameld , waren menigvuldig ; het aantal boekdeelen in zijne
bibliotheek bedroeg , zegt men , ongeveer
zeventien duizend , waaronder drie honderd
manuscripten van groote zeldzaamheid. De
vermaarde zanger FARINELLI stelde hem
edelmoediglijk in staat , om deze verzameling meester te worden. Door aanhoudend studeren verviel MARTINI later in
eene slaapzucht , welke dikwijls dertig uren
achter elkander aanhield. Hij overleed
In 1784.

(Penny Cyelopaedia).

MARTOS , (IWAN PETROWITCH) , directeur van de academie der schoone

kunsten te St. Petersburg , was niet alleen
de grootste beeldhouwer dien Rusland tot
dus ver heeft voortgebragt , maar tevens
een kunstenaar , die bijkans elke eeuw en
iedere natie onder de voortreffelijkste mannen zouden gerangschikt hebben. Het aantal zijner kunstvoortbrengselen is zeer
aanzienlijk ; onder de belangrijkste behoo.
ren de volgende openbare gedenkteekenen
De kolossale bronzen groep van den vader
te 1lIos--landievMINPOZHARSKY
cou ; het monument voor keizer ALEXANDER
te Taganrog ; het borstbeeld van den hertog VAN RICHELIEU te Odessa ; het gcdenk-

teeken van POTEMKIN te Cherson , alsmede
dat van LOMONOSOW te A rchangel. Men heeft
MARTOS den CANOVA van Rusland genoemd.
In het draperen zijner figuren overtrof hij
zelfs den grooten beeldhouwer , wiens sierlijkheid hij echter niet bereikte. Hij had
daarenboven een bijzonder talent voor het
bas -relief, zoo als blijkt uit de ornamenten aan liet monument voor de groot -hertogin IIELENA PAULOWNA , welke Hymen voorstellen eene fakkel uitblusschende. MARTOS
stierf den 17 April 1835 , bijkans den
ouderdom van tachtig jaren bereikt hebbende.

(Penny Cyclopaedia).

MARVELL , (ANDREW) , een verdien-

stelij k Engelsch dichter en staatsman,
werd den 15 November 1620 te Kingstonupon-Mull geboren , waar zijn vader schoolonderwijze r en voorlezer was van de
Drieëenigheids -kerk. Op den ouderdom van
vijftien jaren vertrok hij naar de hoogeschool van Cambridge , en bezocht naderhand de Nederlanden, Frankrijk , Italië en
Spanje , met liet oogmerk om zijne taal kennis te vermeerderen en de talen dier
landen magtig te worden. In 1660 begon
MARVELL zijne parlementaire loopbaan als
afgevaardigde voor de plaats zijner geboorte. Hij was een regtschapen , onomkoopbaar man , gelijk zulks genoegzaam
uit het volgende verhaal blijkt : De burg
van Hull koos , onder de regering van
KABEL II , ANDREW MARVELL , een' jongman
van gering vermogen , en onderhield hem
in Londen voor de openbare dienst. Zijn
verstand , zijne regtschapenheid en schranderheid waren geducht voor het toeninalig schandelijk bestuur. De ministers zich
vleijende , dat zij hem wel tot hunne
partij zouden kunnen overhalen , zonden
tot hem zijnen ouden schoolmakker, den
lord- thesaurier DANBY , die hem op zijne
vliering bezocht , om hunne vroegere kennis te vernieuwen. Bij het afscheid nemen
duwde de thesaurier hem , als uit zuivere
toegenegenheid , een ontvangbriefje van
1000 Pst. op de schatkist in de hand ,
en stapte daarop haastig in zijn rijtuig.
MARVELL het briefje inziende , riep den
thesaurier terug , zeggende : « Mijnheer !
« ik verzoek u nog één oogenblik ! » Zij
klommen weder naar de vliering , en JACK
(een knaap die als knecht diende) werd
geroepen. « JACK , mijn jongen ! wat heb
«ik gisteren middag gegeten ? » — «Weet
«gij dat niet , mijnheer ? Gij hadt een'
« kleinen schapenbout , dien ik op uwen
« last op de markt heb gekocht. » — « Gij
«hebt gelijk, mijn jongen! En wat zal ik
« van middag hebben ? » — « Herinnert gij
« u niet , dat gij mij bevolen hebt , het
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« schouderbeen te roosteren ? » -- Het is
« zoo ; gij hebt gelijk , jongen ! gij kunt
« gaan. Milord ! gij hebt het gehoord.
« ANDREW MARVELL'S middagmaal is gereed ;
« hier hebt gij uw briefje terug. Ik heb
« het niet noodig. Ik weet wat deze vrien« delijkheid beteekent. Ik leef hier om
a mijne lastgevers te dienen; het ministe« rie moge elders mannen zoeken , die
« haar willen dienen ; ik behoud mijne
« vrijheid. a
Later vergezelde hij , als secretaris ,
Lord CARLISLE , buitengewoon afgezant aan
de boven van Rusland , Zweden en Denemarken , naar het Noorden. Na eene afwezigheid van twee jaren, kwam bij terug , en kreeg weder zitting in het Huis
der Gemeenten. In een zijner geschriften,
getiteld Ecclesiastical Polity, vindt men
onder anderen de volgende gevoelens ontwikkeld : « Het is beter zich aan de onre•
« delijke eischen van eenen NERO en CALI« GULA te onderwerpen , dan de omkeering
« van den staat op het spel te zetten.» —
« Vorsten kunnen met minder gevaar de
« ondeugden der menschen inwilligen dan
«de vrijheid van geweten. a --a Inschik«lijkheid voor de verschillende godsdien« stilte secten is zoo veel als het aan
eigene ingewanden,-«kwenvadrsi
« en een dwaas verzuim van eigene rust
« en veiligheid. » MARVELL'S geschriften
waren meerendeels van tijdelijken aard.
Als dichter kon hij geenszins met zijnen
grooten tijdgenoot MILTON wedijveren. Hij
stierf den 16 Augustus 1678 , in den
ouderdom van acht en vijftig jaren , niet
zonder vermoeden van vergiftigd te zijn.
(MARVELL'S

works, by captain EDWARD
with his Life. London

THOMPSON ,

1776).

, een
der welsprekendste Fransche kanselredenaars , werd den 24 Junij 1663 te lières
in Provence geboren , en trad op zeventienjarigen ouderdom in bet College de
l'oratoire dier stad ; doch zijn vader , hem
tot notaris bestemd hebbende , liet hem
zijne studiën niet voltooijen. MASSILLON
deed echter alle moeite, om weder het
genoemde Collegie te bezoeken , hetgeen
zijn vader eindelijk , in 1681 , inwilligde.
Hij oefende zich nu in de godgeleerdheid
onder DE BEAUJEU , naderhand bisschop van
Castres. Hier las bij de leerredenen van
LEJEUNE , en beproefde zijne krachten , om
dergelijke opstellen te maken ; dit gelukte
hem bijzonder wel , schoon hij over zich
zelven niet tevreden was. Nadat hij zich
spoedig eenen grooten naam als kansel
verworven , trok hij zich in-rednah
bet klooster .Sept-Fonts terug. In 1696
MASSILLON, (JEAN BAPTISTE)

werd hij , als directeur van het seminarium Saint-Magloire , naar Parijs beroepen. MASSILLON , een groot bewonderaar
van BOURDALOUE , koos hem echter niet tot
voorbeeld. Begeerig eenen nieuwen weg
te bewandelen , zocht hij zich den toegang tot het menschelijk hart te banen.
Op den kansel scheen hij zonder gebaar making ; doch wanneer hij in vuur geraakte , waren zijn blik en zijne houding
zóó indrukwekkend , dat de beroemde tooneelspeler BARON , getroffen door MASSILLON's
voordragt , uitriep : «Hij is inderdaad een
«redenaar , en wij zijn slechts acteurs ! a
Nadat LODEWIJK XIV hem in 1704 ten
tweeden male had gehoord , koos hij MASSILLON tot zijnen hofprediker. Door den
hertog van Orleans, regent van Frankrijk,
in 1717, tot bisschop van Clermont verheven , werd hij uitgenoodigd voor den nog
slechts negenjarigen LODEWIJK XV te prediken. Te dien einde schreef hij de bekende leerredenen , die , onder den titel
van Petit-Caréme , in 't licht verschenen
het zijn meesterstukken van kanselwelsprekendheid. MASSILLON schroomde niet in
deze leerredenen onderscheidene voor een'
vorst hoog gewigtige waarheden aan te
voeren. Het verdient opmerking , dat zijne
leerrede Over het klein aantal uitverkorenen de goedkeuring van VOLTAIRE weg
dat predikers in het-droeg,iz
algemeen beter zouden doen zulke modellen voor te dragen , dan oorspronkelijke
van mindere waarde op te stellen. In
1719 werd MASSILLON lid der Fransche academie , en door bemiddeling van den kardinaal DUBOIS verkreeg hij het prelaatschap
van SAVIGNY. Den laatsten maal , dat hij te
Parijs den kansel betrad , hield bij eene
lijkrede op den hertog van Orleans. Sedert dien tijd verliet bij zijn bisdom niet
meer , waar hij om zijne deugden , vooral
om zijne hulpvaardigheid , de liefde van
allen genoot Hij stierf den 18 September
1742 aan eene beroerte. Niet te onregt
heeft men hem den RACINE van den kansel
genoemd ; want zijne taal werd gekenmerkt door bevalligheid , naauwkeurigheid
er, sierlijkheid. Zijn neef JOSEPU MASSILLON
bezorgde Bene volledige uitgave zijner
Sermons , in 15 deden , Parijs 1745---49.
Onder de nieuwe uitgaven zijn die van
den abbé GUILLON en die van den abbé
MIGNE , in diens groote verzameling van
kanselredenaars , de beste.
(LA HARPE , Cours de liltérature).
MATY, (MATHEUS) , een beroemd Nederlandsch geneesheer , de zoon van PAU
een' Protestantsch-LUSIENRCMATY,
geestelijke, werd in 1718 te Mont foort
geboren. Hij legde zich aanvankelijk op
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de godgeleerdheid toe , maar kreeg daarin
spoedig een' grooten tegenzin , omdat zijn
vader , uit hoofde van cenige bijzondere
theologische begrippen , door de synode
zeer hard werd gevallen. Hij wendde zich
nu tot de geneeskunde , en verkreeg te
Leyden den graad van doctor in dit vak.
Zijn vader besloten hebbende , Holland
voor eeuwig vaarwel te zeggen , vestigde
hij zich met hem in Engeland. Zijn eerste
beschermer schijnt Lord CHESTERFIELD ge
te zijn. In 1750 begon hij in het-west
Fransch het Journal Britannique uit te
geven , hetwelk om de twee maanden te
'8 Gravenhage werd gedrukt, en waarin hij
verslag deed van de voornaamste letterkundige voortbrengselen , die in Engeland
verschenen. GiBBoN prees dit tijdschrift als
een ongekunsteld en aanlokkend overzigt
van den toestand der letterkunde in Engeland. Dr. MATY kwam hierdoor met de
voortreffelijkste Engelsche letterkundigen in
aanraking. In 1756 werd hij onder -bibliothecaris van het Britsch Museum ; in 1758
lid van de Koninklijke Maatschappij , en
in 1765 secretaris van deze geleerde inrigting. Bij den dood van Dr. GOWIN
KNIGHT benoemde de koning MATY tot eer
bibliothecaris van het Britsch Museum.-sten
Hij stierf den 2 Augustus 1776 aan eene
kwijnende ziekte. Zijn ligchaam geopend
zijnde , vond men zulke zonderlinge verschijnselen , dat Dr. HUNTER dezelve , in
tegenwoordigheid der Koninklijke Maat
beschreef , wiens verslag daarvan-schapij,
in het 67ste deel der Philosophical Transactions is te vinden. Dr. MATY was een
der eerste voorstanders der inënting , en
toen neen begon te beweren , dat iemand
na de inënting andermaal de kinderpokken
kon krijgen , nam hij , buiten weten van
zijne familie , daarvan op zich zelven de
proef. Behalve onderscheidene kleinere
stukjes , zijn van hem in 't licht verschenen Mémoire sur la vie et sur les écrits de
M. AB. DE MOIVRE ; Authentic memoirs of
the life of RICHARD MEAD. Ten tijde van
zijn afsterven had hij bijkans de Memoirs
of the earl of CHESTERFIELD afgewerkt , die
door zijnen schoonzoon Mr. JUSTAMOND
werden voltooid , en geplaatst voor CHESTERFIELD'S

Miscellaneous Works. Dr.

MATY

was de executeur van Lord CHESTERFIELD.
(GIBBON'S

Memoirs ; Biographie univer-

selle) .
MAURITS , prins van Oranje , graaf van
Nassau , was de zoon uit het tweede hu-

welijk van prins WILLEM I met ANNA , dochter van den keurvorst MAURITS van Saksen.
Hij werd den 14 November '1567 te Dil lenburg geboren , en studeerde te Leyden,
toen zijn yder in R 584 verraderlijk werd
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vermoord. Door de provinciën Ho/land,
Zeeland en Utrecht tot stadhouder gekozen , overtrof hij weldra als veldheer aller
verwachting. Hij nam in '1590 Breda door
verrassing , en bevrijdde Gelderland , Overijssel , Vries/and en Groningen van de
Spanjaarden , die in de meeste ontmoetingen werden verslagen. Geen wonder alzoo,
dat prins MAURITS het voorwerp werd van
de algemeens liefde en achting des volks ,
en hierop bouwde zijne vurige eerzucht
het plan , om zich tot souverein dezer
landen te verheffen. Daartoe maakte hij
tevens gebruik van de godsdienstige geschillen tusschen Remonstranten en Contraremonstranten , welke laatsten hij met
grooten ijver voorstond , terwijl de raad
OLDENBARNEVELD de eersten be--pensioar
gunstigde. Schoon de grijze OLDENBARNEVELD zijn hoofd op het schavot verloor en
de Remonstranten heftig werden vervolgd,
gelukte het echter MAURITS niet zijn oog
te bereiken. Hij overleed te 's Gra--merk
venhage den 23 April 1625 , en werd
door zijnen broeder FREDERIK HENDRIK Opgevolgd. Met uitzondering van liet twaalf
bestand , van 1609 tot '1621 , was-jarig
MAURITS bijkans onafgebroken in het veld
of in krijgszaken gewikkeld. Hij was een
meester in de kunst des oorlogs , en een
der grootste helden zijner eeuw. Zijn leger gold voor de beste krijgsschool , waar
onderscheidene voortreffelijke helden-uit
zijn voortgekomen. TURENNE, onder anderen , leerde van MAURITS de krijgskunst.
MAURITS zelf had de krijgskunst van de
ouden geleerd , en bragt haar door eigene
ondervinding tot grootere volkomenheid.
« Zelfs Roomsch- en Spaanschgezinde schrij« vers , zoo als de kardinaal BENTIVOGLIO ,
pausselijk nuntius bij de aartshertogen ,
« erkennen hem voor eenen der grootste
«veldheeren van zijnen tijd , die in twee
opzigten vooral geacht wordt , in de
legerschikking en de versterking. »

Relatione delle Provincie
Unite MuLLER , Algemeene geschiedenis ; Plutarque des Pays-Bas ; Mr.
C. M. VAN DER KEMP, Maurits van
Nassau , Prins van Oranje , in zijn
leven , waardigheden en verdiensten).

(BENTIVOGLIO ,
;

MAURY , (JEAN SIFFREIN) , kardinaal , een der uitstekendste geestelijke en
staatkundige redenaars van Frankrijk, werd
den 26 Junij 1716 te Valréas , in het
graafschap Avignon , geboren. Ilij was de
zoon eens armen schoenmakers , en werd
door anderen in staat gesteld in de godgeleerdheid te studeren. Op den ouder
negentien jaren ging bij naar-domvan
Pars , waar hij aanvankelijk als huisonderwijzer leef':le. Met zijne voortreffelijke
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geschriften , zoo als Eloge funèbre du dauphin (1766) , Eloge de STANISLAS en Eloge
de CHARLES V behaalde hij zoo veel roem,
dat hij tot koninklijk hofprediker, prioor van
Lions en abt van Frenada werd benoemd.
Zijn Panégyrique de ST. VINCENT DE PAULE,
de Panégyrique de ST. LOUIS , Panégyrique
de ST. AUGUSTIN en zijne Discours choisis
sur divers sujets de religion et de littérature
openden hem , in 17 85 , den toegang tot
de Fransche academie. In 1789 tot afgevaardigde der geestelijkheid in de nationale
vergadering benoemd , onderscheidde hij
zich door zijne bestrijding van alle geweldige maatregelen. In 1791 verliet bij
Frankrijk , en werd door den paus tot de
waardigheid van kardinaal verheven. In
1810 benoemde NAPOLEON hem tot aartsbisschop van Parijs. Na den val des keizers moest hij zijne waardigheid neder leggen , en stierf in den nacht van den
10 op den 11 Mei 1817 te Rome, waar
hij in stille afzondering leefde. Onder zijne
beste lettervruchten rekent men zijne Essai sur l'éloquence de la chaire. MAURY was
een man van vernuft en tegenwoordigheid
van geest. Bij zekere gelegenheid , toen
hij door het oproerig graauw vervolgd
werd onder het geschreeuw : « Hang hem
« op aan den lantaarnpaal ! » keerde hij
zich om , en zeide , op bedaarden toon :
« Denkt gij ,- dat gij helderder zoudt zien
« als ik dáár hing ? » Dit snedig gezegde
redde hem het leven.
(L. s. MAURY , Vie du cardinal MAURY).
MAZARIN , ( Kardinaal JULIUS) , een
beroemd staatsman , werd den 1 ,Julij
1602 te Rome , volgens anderen te Pescina , in het koningrijk Napels , geboren.
Hij was de zoon eens Siciliaanschen edel mans , studeerde aanvankelijk te Rome en
vervolgens te 4lcala en Salamanca, in de
regten. Na zijne terugkomst in Italië,
maakten de staatsdienaren van den paus
dikwijls gebruik van zijne talenten , vooral
in staatkundige onderhandelingen. Met den
kardinaal DE RICHILIEU in aanraking gekomen , vatte deze zulke hooge denkbeelden
van zijne bekwaamheden op , dat MAZARIN
als pausselijke nuntius naar Parijs werd
gezonden. Op zijn doodbed beval RICHELIEU hem den koning aan als den eenigen
man , die zijne plaats konde vervullen en
zijn stelsel voortzetten. De koning volgde
dezen raad , en schoon MAZARIN gedurende
de burgeroorlogen der minderjarigheid genoodzaakt was tweemaal te vlugten, en men
op zijn hoofd een' prijs had gezet , keerde
hij telkens in zegepraal terug , en voerde
de teugels van het bewind tot aan zijnen
dood , die den 9 Maart 1661 voorviel.

Als staatsman ontwikkelde hij groute talenten , maar bezat als mensch weinige
deugden. Zijn ontzettend vermogen van
200 millioen Livres erfde grootendeels de
markies DE LA MEILLERAIE , die eene van
MAZARIN'S nichten, de beroemde HORTENSIA
MANCINI huwde , en den titel van hertog
van MAZARIN bekwam. MAZARIN wist door
list en geduld grooten invloed uit te oefenen , en slechts in den uitersten nood nam
hij toevlugt tot geweld. Men heeft van
hem Leitres , oft l'on voit les négociations
pour la paix des Pyrénées, die menigmaal
werden herdrukt.
(BAZIN , Histoire de France sous le ministère du cardinal MAZARIN ; AUBERY ,
Histoire du cardinal MAZARIN ; RICHARD,
Parallele du cardinal RICHELIEU et du
cardinal MAZARIN , Amst. 1716).
MAZEPPA , (JOHANNES) , Hetman (opperbevelhebber) der Kozakken , is vooral
beroemd geworden door een gedicht van
Lord BYRON , waarin zijne buitengewone
avonturen worden bezongen. Hij was de
zoon eens Poolscben edelmans in Padolië,
en diende eenigen tijd als pagie aan het
hof van koning JAN CASIMIR , (die van
1648-1688 regeerde) , waar hij eene
goede opvoeding ontving. Naar het gewest
waar hij geboren was teruggekeerd , legde
een zonderling avontuur den grond tot
zijne latere verheffing. Een Poolsch edelman , FALIBOWSKI , verraste hem namelijk
bij zijne vrouw. De beleedigde echtgenoot
liet MAZEPPA geheel ongekleed , ruggelings,
op het paard , waarmede hij gekomen
was , binden. Het paard , losgelaten zijnde , rende in allerijl met zijnen meester
huiswaarts. Uit schaamte over dit voorval
verliet hij zijn vaderland , -en begaf zich
onder de Kosakken , die hem weldra ,
wegens zijne vlugheid , ligchaamskracht en
dapperheid , bewonderden. Uit hoofde zijner schranderheid en bekwaamheid werd
hij secretaris en adjudant van den Hetman
5AIVIOILOWITCH , en na diens dood , in 1687,
tot opperbevelhebber verkozen.
De Kosakken der Ukraine , die in 1648
tegen Polen waren opgestaan , en niet in
staat waren zich als onafhankelijke natie
te handhaven , hadden zich in 1654 aan
den Czaar van Moscovië onderworpen , op
voorwaarde , dat zij al hunne vrijheden en
voorregten zouden behouden. Doch de
Moscoviten maakten hierop weldra inbreuk,
en begonnen de Ukraine als een winge.
west te behandelen. MAZEPPA , die bij
PETER den Grooten , wien hij menige dienst
had bewezen , in hooge gunst stond , was
aan de vrijheden van zijn aangenomen vaderland sterk gehecht, en had , zegt men,
over de schending dier voorregten dikwerf

MEDICI —MELANCIUTHON.
te vergeefs geklaagd. De overwinningen
van KAREL XII , koning van Zweden ,
haalden MAZEPPA over , schoon hij reeds
zeventig jaren oud was , om met KAREL
over de onafhankelijkheid der Ukraine te
onderhandelen. KAREL deed hem schoone
beloften , bijaldien MAZEPPA Zijne strijd
Zweden wilde ver -krachtenmdi
Deze onderhandeling werd door-enig.
twee kolonels van het leger der Kosakken , ISKRA en KOCZUBEY , ontdekt , en aan
Czaar PETER bekend gemaakt. PETER ver
zich echter zoo geheel op MAZEPPA'S-liet
trouw , dat hij de beide kolonels als lasteraars aan MAZEPPA overleverde , die hen
liet onthoofden.
Volgens zijne overeenkomst met MAZEPPA,
verliet KAREL den landweg van Hoscou op
welken hij zich bevond , en keerde zuidwaarts , ten einde zich met MAZEPPA te
vereenigen , en in de Ukraine te overw inkeren. Doch de ongelukken welke zijn
leger op dezen togs , gedurende den strengen winter van 1 7 08-1709 , bestormden ,
bragten hetzelve in eenen rampzaligen
toestand. PETER daarenboven eindelijk van
MAZEPPA'S verraderlijke oogmerken overtuigd , liet verscheidene zijner aanhangelingen in hechtenis nemen en ter dood
brengen , en hem zelven in beeldtenis
ophangen. Ook bezweek zijne hoofdstad ,
Bathurin , voor den gewe l digen aanval van
PETER'S krijgsmagt. MAZEPPA grooteudeels
door zijn leger verlaten , vlood met eene
geringe magt naar KAREL , die in den slag
van Pultawa eene geduchte nederlaag
leed. Nu redde hij zich met den Zweedschen koning op Turksch grondgebied ,
waar hij in hetzelfde jaar (1709) te Bender stierf. HORACE VERVET heeft MAZEPPA
als held door twee schilderstukken ver
-herlijkt,nBULGARINhemotdnl
van een' zijner romans gekozen.

(fenny Cyclopaedia).
MEDICI, (LOREI'ZO DEI) ,

bijgenaamd

de Prachtlievende , werd in 1448 geboren ,
genoot eene zorgvuldige opvoeding , en
volgde in 1469 zijn' vader P1ETRO DEI MEDICI in de regering van Florence op. In
1478 werd hij bijkans het slagtoffer eener
zamenzwering van PAllI , tusschen w ien
en zijn geslacht Gene onverzoenlijke veete
bestond. Zijn broeder JULIO werd gedood,
doch LORENZO wist zich door moed en
tegenwoordigheid van geest te redden.
1let niet minder geluk verijdelde hij de
kuiperijdn en zamenspanningen van paus
SIXTUS lV. Zijne laatste jaren werden in
rust doorgebragt. Hij was een milddadig
beschermer der geleerdheid en schoone
kunsten. Hij zelf was een verdienstelijk
dichter. Schoon zijne voorouders Glen grond
II.
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legden tot de onmetelijke verzameling van
handschriften in de Lorenzo- Bibliotheek ,
had hij echter den roem er het meest toe
bijgedragen te hebben. Ter verrijking van
de verzameling van boeken en oudheden,
gebruikte bij verscheidene geleerden in
alle oorden an Italië , en inzonderheid
zijnen boezemvriend POLITIAN , die onder
reizen deed , ons gedenkwaardige-scheidn
overblijfselen van oudheden op te sporen
en te koopen. Op verzoek van LORENZO
deed LASCARIS twee reizen naar het Oosten , en kwam niet een groot aantal
handschriften terug. LouENZO , het gewigt
van de uitvinding der drukkunst inziende ,
spoorde de Italiaansche geleerden aan, om
oude handschriften in druk uit te geven.
De inneming van K'onstantinopel door de
Turken vele Grieksche geleerden eene
wijkplaats in Italië doende zoeken , stichtte
bij te Florence eene academie voor de
beoefening der Grieksche taal , gedeeltelijk
onder het bestuur van geboren Grieken,
gedeeltelijk onder geboren Italianen.
Insgelijks vermeerde LORENZO de collectie
zijns vaders van oude kunstgewrocbten.
hij rigtte zijne tuinen te Florence in tot
eene academie voor de beoefening van het
antiek , prijkende dezelve met de schoonste standbeelden , borstbeelden en andere
kunstwerken. Aan deze inrigting, meer
dan aan eenige andere omstandigheid ,
schrijft ROSCOE. de verbazende vorderingen
toe , welke de kunsten aan het einde der
vijftiende eeuw hebben gemaakt. In 1483
verloor LORENZO zijne gemalin CLAr.ICE ORSIN! , bij wie hij drie zonen had , PIETRO ,
GIOVANNI en GIULIANO , naderhand bekend
onder den naam van LEO X. En op den
8 April 1492 stierf hij aan de gevolgen
eener uitterende koorts , in het vier en
veertigste jaar zijns ouderdoms. Men wil
dat zijn geneesheer LEONI SPOLETO , door
vergissing , zijnen dood heeft verhaast.
(ROSCOE'S Life of LORENZO DE' MEDICI ;
P. C. HOOFT , de Rarnpzaligheden der
verheffing van den huize MEDICIS).
MELANCHTHON , (PHILIPP), eigenlijk
MELANTHON , zoo als hij zelf gewoonlijk
schreef, LUTISER'S mede - arbeider aan het
hervormingswerk , werd den 16 Februarij
1497 te Bretten in den Palts aan den lijn, in
het tegenwoordige groot- hertogdom linen,
geboren. Oorspronkelijk heette hij SCnWARZERD (zwarte aarde) waarvan het woord
3Ielanchton de Grieksche vertaling is. Zijn
vader , GEORGE SCIIWARZERD , was wapensmid
van den paltsgraaf , en stierf in 1507 ;
zijne moeder , BARBARA, was eene aanverwant van den beroemden Griekschen geleerde REUCIILIN. MELANCIITuON studeerde
te Heidelberg en Tubingen vooral in do
1s
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godgeleerdheid. ERASMUS bewonderde zijne
geleerdheid. Op aanbeveling van REUCIILIN
werd hij , in 1518, benoemd tot professor
in de Grieksc(ie taal en letterkunde te
Wittenberg. Hier sloot hij zich naauw aan
LUTHER , w iens godsdienstige leerstellingen
hij omhelsde MELANCIJTHON werkte tot
de verspreiding der nieuwe leerbegrippen
krachtdadig mede , doch legde een' gematigden en verzoenenden geest aan den
dag. Hoe veel MELANCHTHON ook soms van
LUTHER'S heftigheid te lijden had , bleef
echter de vriendschap dezer beide edel denkende mannen tot op LUTHER'S dood
ongeschonden. De Augsburgsche Belijdenis
was het werk van MELANCUTIION , en ver
zijnen roem door gansch Europa.-spreid
Hij overleed den 19 April 1560 te Wittenberg. Niemand die hem voor de eerste
maal zag , zou in die kleine gestalte den
grooten hervormer gezocht hebben ; doch
liet hooggewei fde , vrije voorhoofd en de
heldere , fraaije oogen verkondigden dra
den levendigen geest , welken dit omhulsel
besloot , en verhelderden , wanneer hij
,.prak , geheel zijn gelaat. Uit alle oorden
van Eieropa stroomden studenten naar
Wittenberg , om hem te hoorgin , en de
wetenschappelijke geest, welken hij hier
verbreidclé , werkte na zijnen dood nog
lang weldadig voort. Zijne verdiensten
omtrent de opvoeding en het onderwijs
zullen niet vergeten worden. Zijne uit
geschrevene Latijnsche leerboeken-munted
over de redeneerkunde en wijsbegeerte ,
onder anderen , De dialectica ; De anima ;
Epitome philosophiae moralis enz., hebben
hem den eertitel van Duitschland's leermeester (Praeceptor Germaniae) verworven.
(GALLS , Versuch einer Charakter isiilt ME LANCI3TH0N's als Theologen ; MZATTHES ,
.

Philipp Melanchthon , sein Leben and
Wirken aas den Qeellen dargestellt;
LUBLINK WEDDIK , Het leven en de wer ken van MELAIScI1TII0N ).
MELCHTHAL , (ARNOLD VON) , een

der grondleggers der Zwitsersche vrijheid ,
heette eigenlijk VON DER HALDEN ; hij noemde
zich MELCHTHAL , naar zijne woonplaats in
het kanton Unterwald. Toen de Oosten
landvoogd VON LANDEN$EKG den-rijksche
vader van ARNOLD , (een' rijken grondeigenaar) , om eene geringe oorzaak , een paar
ossen van den ploeg liet wegnemen , en
cie knecht van den dwingeland daarbij
voegde : « De boeren mogen zelve den
« ploeg trekken , wanneer zij brood willen
« hebben , » kon de zoon zich niet langer
bedwingen, en sloeg den knecht. Ten
einde de wraak des landvoogds te ontgaan , nam hij de vlugt ; doch LANDENBERG
liet den vader de oogen uitsteken. Hierop

verbond zich MELCtITIHAL met zijne vrienden
W ALTHER ZUI1ST en WERNER STAUFFACHER ,

en alle drie, benevens dertig mannen,
die zij hadden meêgebragt, bezworen in
den nacht van Woensdag vóór St. Martin
des jaars 1307 , op het weiland Rutli aan
het Vierwaldstadter meer , het verbond
tot bevrijding van hun vaderland. Ieder
hunner nam op zich , in zijn kanton de
zaak des volks te verdedigen. Tevens werd
uitdrukkelijk overeengekomen den graaf
van I'absburg in zijne goederen en regten
niet te bekorten , zich niet van het Duit
rijk te scheiden , en aan de abten-sche
en edelen niets te weigeren , waarop zij
aanspraak hadden. Ook zou men zoo veel
mogelijk vermijden het bloed der landvoogden te vergieten , daar de verbondenen
slechts met de begeerte waren bezield ,
voor zich en hunne nakomelingen de van
ouds herkomstige en aangeërfde vrijheid
te behouden. De dag der vrijheid brak
aan met den 1 Januarij 1308. Ht doel
van het verbond werd bereikt.
(H. ZscHOKKE , Des Schwueizerlandes Geschichte ; JOH . VON b LLER , Geschichte

der Schweizerischer Eidgenossen).
MELI, (GIOVANNI) , een der uitste-

kendste Siciliaansche dichters , werd onltrent het jaar 1740 te Palermo geboren.
Hij studeerde in de medicijnen , in welke
wetenschap hij den graad van doctor bekwam , en vervolgens werd bij tot profes
scheikunde aan de hoogeschool-sorinde
zijner geboortestad benoemd. Doch hij is
het best bekend door zijne dichterlijke
voortbrengselen in den Siciliaanschen tongval , welke hem den naam van den heden
THEOCRITUS hebben verworven.-dagschen
Zijne herdersdichten evenaren of liever
overtreffen de beste voortbrengselen van
dien aard , welke Italië ooit heeft opgeleverd. De weelderige schoonheid en ver
-scheidnvatSlschendschap bezielden den dichter , die in zijne
herderszangen de verschillende afwisselingen
der jaargetijden in dit overheerlijk klimaat ,
zoowel als de rijke tinten der lucht,
de stoute karaktertrekken der bergen en
kusten , de bezigheden van den schaap
landman getrouwelijk heeft-herdn
geschilderd. Hij verlevendigde zijne beschrijving door minneliederen , die , in
Sicilië onder liet volk gemeenzaam geworden , voor het geliefkoosd nationaal speeltuig, de guitar, op muzijk zijn gebragt.
Inzonderheid muntte MELI uit in zijne
Ecloghe Pescatorie , of visschers-zamenspraken , waarin de eigenaardige spreek
luim dier lieden niet ontbreken.-wijzen
Afwijkende van GUARINO, TASSO en andere
Loof^che dichters , laat HELI zijne herders,

MELVILLE.
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boeren en visscheriieden hunne eigene
MELVILLE , (ANDREW) , een groot
dagelijksche , onopgesierde taal spreken , bevorderaar der hervorming in Schotland ,
welke niettemin eene groote dichterlijke werd den 1 Augustus 1545 op Baldovy,,
verbeelding ten toon spreidt. De zevende een klein landgoed in de nabijheid van
Idylle is op eenen hoogeren toon gestemd: 117ontrose, geboren. Hij was de jongste
het is de klagt van POLEMUNI , een' man der negen zonen van RICHARD MELVILLE,
door het noodlot vervolgd , verloochend en had het ongeluk zijne ouders te ver
door zijne natuurgenooten, een' wanhopend
toen hij naauwelijks twee jaren-liezn
banneling , die voorgesteld wordt zittende oud was. Zijn vader sneuvelde in den
op eene eenzame klip , vooruitstekende slag van Pinkie in f 547 , en zijne moe
stierf in hetzelfde jaar. De zorg voor-der
over de diepe golven , `velke den grond
hebben ondermijnd en in-slagvnderot den jongen MELVILLE kwam nu op zijnen
haar grotten uitgehoold, waarin de bran- oudsten broeder , predikant van Maritoun.
ding in donkere draaikolken loeit. De Reeds op den ouderdom van veertien jaren
ijsvogel heeft op de barre rots zijn nest bezocht hij de hoogreschool van St. Angebouwd eng zijn droefgeestig geschrei wordt drews, welke hij in 1564 verliet, met
ver over de schuimende golven gehoord. den roem van groote bedrevenheid in de
wijsbegeerte en oude talen. hij vertrok
POLEMUNI was de zoon van een' gegoeden
visscher , wiens beroep hij eenigen tijd naar de hoogeschoo l van Pars , waar hijj
volgde. Hij had eeoc digte , snelzeilende twee jaren bleef, toen hij zich naar Poiboot en eenen goeden voorraad van netten tiers begaf, om zich verder in het buren touwwerk. Aan land was hij de vro- gerlijk regt te oefenen. Staatkundige woelijkste onder de vrolijken en de uitverko- lingen deden hem naar Genève vertrekken ;
re►► e van de meisjes in den omtrek. De door den invloed van BEzA werd hij aldaar
dag des tegenspoeds brak aan : een storm benoemd tot professor in de geschiedenis
verbrijzelde zijne boot , zijn meisje ver
en fraaije letteren. Hier maakte hij die
hij vond zich veracht en-zaktehm,n vorderingen in de Oostersche talen , waar
van allen verlaten. Zonder dak en bijkans
hij zich later zoo zeer onderscheidde -dor;
naakt zit hij op de eenzame klip niet zij- hier verheugde hij zich in den omgang
nen rietstok in de hand , trachtende zijne der beste en geleerdste mannen zijner
gewone bezigheid te volgen , terwijl hij eeuw , en vooral ontvlamde hier in kent
in eenen klaagzang zijn hartzeer ontboe- het vuur van burgerlijke en godsdienstige
zemt. Hij herinnert zich zijne vroegere ge- vrijheid , dat nimmer weder uitdoofde.
lukkige dagen , en vergelijkt ze niet zijnen In de lente van 1574 verliet hij Genève ,
tegenwoordigen berooiden toestand ; hij en keerde , op aandrang zijner bloedverschimpt op de trouweloosheid zijner ver
wanten en vrienden , naar het land zijner
vrienden ; de wanhoop grijnst hem-mend geboorte terug. BELA schreef aan het
van alle kanten aan , totdat er een hevige Algemeen Kerkbestuur van Schotland eenen
storm opsteekt , en eene hemelhooge golf brief, waarin hij onder andere uitdrukkinde klip overstroomt , en hem in de diepte gen van dergelijken aard verklaarde , dat
des afgronds slingert.
MELVILLE niet minder aanbevelenswaardig
was om zijne godsvrucht , dan van wege
MELT schreef een luimig heldendicht ,
onder den titel van Don Chisciotti , in zijne geleerdheid , en dat de kerk van
twaalf zangen , eene soort van navolging Genève geen grooter bewijs aan de zustervan den beroemden roman van cERVANTES , kerk van Schotland konde geven , dan
waarin veel schoons voorkomt , maar ook zich zelve van hem te berooven , ten
veel ligtzinnigs. Nog heeft men van hem einde het land zijner geboorte met zijne
fabelen en schimpdichten , waarin de leef gaven te verrijken.
zeden en gewoonten der Sicilia--wijze,d
Omtrent dezen tijd trad MELVILLE als
nen doorschemeren. Zijne werken werden schrijver op niet eene poëtische omschrijbijeen verzameld , en in 181. t , onder zijn ving van den Zang van Mozes en een
eigen toezigt , in zeven deden uitgegeven. kapittel van het boek Job met onderscheiKoning FERDINAND gaf hem een octrooi dene kleinere dichtstukken in 't Latijn
voor tien jaren en eene kleine jaarwedde. den leerling van BUCHANAN waardig , inzonderheid zijn Carmen Mosis. Kort daarna
]TELL stierf kort daarna in eenen gezegenden ouderdom.
werd hij benoemd tot opperste van de
(On the dialects and literature of South- Glasgowsche hoogeschool , aan welke hij
ern Italy , in No. IX van de Foreign door zijne geleerdheid , veerkracht en taQuarterly Review , November , 189 ; lenten groote diensten bewees. Ook aan
On the study of the Italian language hein schrijft men voornamelijk den val
and literature , in No. X van de van het bisschopschap en de invoering van
Quarterly Journal of education)
het ouderlingschap (Presbytery) toe, waardin
95x
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hij later den naam van Episcopornastix of
geesel der bisschoppen bekwam. Zijne
stoutmoedigheid was dikwijls bewonderenswaardig. Op zekeren dag door den regent
MORTON op eenen dreigenden toon toegesproken wordende , antwoordde MELVILLE : « Tut,
« tut , man ! dreig zoo uwe hovelingen.
« Het is mij om het even of ik in de
« lucht of in den grond rot , en ik heb
R zoo wel buiten als in uw land geleefd.
« God zij geloofd ! Gij kunt de waarheid
« hangen noch verbannen ! a Van Glasgow
naar St. Andrews verplaatst, onderscheidde
bij zich aldaar door zijnen gewonen ijver
en bekwaamheid. Behalve voorlezingen over
de godgeleerdheid , gaf hij onderrigt in het
Hebreeuwsch , Chaldeeuwsch, Syrisch en
Rabbijnsch. Zijn onversaagde ijver voor de
zaak der hervorming en zijn af keer van
de bisschoppelijke kerk in Engeland , voer
eindelijk in den kerker , waarin-denhm
hij bijkans vier jaren verkwijnde. Op aan
hertog van Bouillon , werd-zoekvand
hij losgelaten , en als professor aan de
hoogeschool van Sedan benoemd , waar hij
in 1622 , in den ouderdom van zeven en
zeventig jaren , overleed. Zijn levensbeschrij % er aarzelt niet te zeggen , dat Schotland, na den Hervormer, aan niemand
meer verpligting heeft dan aan ANDREW
MELVILLE. (bi+CRIE'S

Life of

MELVILLE).

een man van
uitgebreide geleerdheid en welsprekendheid , werd den 23 Augustus 1613 te
Angers in Frankrijk geboren. Na in de
regten te hebben gestudeerd , werd hij,
in de plaats zijns vaders , koninklijk -zaakwaarnemer , (avocat du roi) , maar stond
weldra dezen post weder aan zijnen vader
af, en trad in den geestelijken stand. Hij
nam zijnen intrek in liet klooster Notre
Dame. Hier kwam eiken Woensdag avond
een geleerd gezelschap bijeen , hetwelk de
1llercuriales werd geheeten , en veertij
jaren stand hield. MÉNAGE speelde hier
de hoofdrol , welke hij , uit hoofde van
zijne veelzijdige kennis, zijn ongemeen
vernuft en bewonderenswaardig geheugen
uitmuntend wist te vervullen. Deze gezellige genoegens verhinderden hein niet onderscheidene werken te schrijven , welke
door zijne tijdgenooten uitbundig werden
geprezen , schoon zijn satirieke en minachtende toon hem tevens vele vijanden
berokkende. Dit was inzonderheid het geval niet zijn Requite des dictionnaires,
waarin hij met den Dictionnaire de l'acadérnie jammerlijk den spot dreef, zoo dat
hij nimmer tot lid der Fransche academie
werd benoemd. Van zijne talrijke werken
zijn de volgende de belangrijkste : OrigiMÉNAGE, (GILL Es,,

nes de la langue franeaise , herdrukt onder
den titel van Dictionnaire étymologique de
la langue francaise ; Poemata Latina , Gallica , Graeca et Italica , Amst. 1687 ; Ob
sur la langue francaise ; Origini-servation
della Lingua Italiana. Zijne gedichten in
de Italiaansche taal verschaften hem het
lidmaatschap van de academie della Crusca.
Zijne uitgave van Diogenes Laërtius , met
aanteekeningen , wordt nog als van waarde
beschouwd. Na zijnen dood (1692) gaven
zijne vrienden , onder den titel van Menagiana , eene verzameling in 't licht van
zijne snedige gezegden en uitvallen , waarvan BAYLE in zijn woordenboek loffelijke
melding maakt.

(Dictionnaire historique des grands hoormes LA IHARPE , Cours de littérature).
;

een geleerd
Joodsch schrijf er , werd den 10 September
1729 te Dessau geboren. Schoon in zijne
jeugd in hoogst armoedige omstandigheden
verkeerende , wist hij zich echter door onvermoeide studie , (waarin de vriendschap
en den raad van LESSING hem van groot
nut was) , eene ongemeene bedrevenheid
in de wijsbegeerte en talen te verwerven.
Onder zijne belangrijke werken behoort de
Phaedon , eene zamenspraak over de onsterfelijkheid der ziel , welke hem den
eertitel van den Joodscben SOCRATES deed geven. Ook zijne Philosophischen Schriften ;
Uebér die Reining der Jztden, en zijne overzetting van de vijf boeken MOZES en de
Psalmen verdienen genoemd te worden.
In zijne Morgenstunden vindt men zijn
wijsgeerig stelsel over de leer van God.
De Hoogduitsche taal is hem een deel
harer beschaving en waardigheid verschuldigd , en de wijsbegeerte werd door hem
in een bevalliger kleed gewikkeld. Toen
de academie van Berlijn hem met eenpa
stemmen als haar medelid aan FREDE--rige
RIK den Grooten voordroeg , streek echter de
koning zijnen naam uit van de lijst , waarop de namen der verkozenen stonden
aangeduid. MENDELSSOHN was hierover geenszins vertoornd , en zeide slechts : « Alleen
a dan zoude het mij smerten , wanneer
« de academie mij niet waardig had ge«keurd , in haar midden opgenomen te
« worden. » Deze groote zelfdenker stierf
den 4 Januarij 1786 te Berlijn , in den
ouderdom van zeven en vijftig jaren. De
Joden dier stad sloten hunne winkels , als
blijk van rouw over den dood van hunnen
beroemden geloofsgenoot.
MENDELSSORN , (DIOSES) ,

(Penny Cyclopaedia ; Conversations-Lexicon).
MENGS , (A11TON RAFAFL) , een der
uitstekendste kunstenaars en kunstbeschrijvers der achttiende eeuw , werd den 12

ME1\NO.
Maart 1728 te Aussig in Bohemen geboren. Hij was naauwelijks zes jaren oud,
toen zijn vader , een Deen van geboorte,
en zelf een middelmatig schilder , besloten
hebbende hem ook voor zijn beroep op te
kweeken , eeuen weg insloeg , die meer
geschikt scheen , om den knaap van de
schilderkunst afkeerig te maken, dan haar
lief te doen krijgen. Ruw en onbeschoft
van aard , dwong hij den knaap den ganschen dag te teekenen , zonder hem de
minste uitspanning of verpoozing te gunnen. Dikwijls werd de knaap streng gekastijd , als hij in den bepaalden tijd zijne
taak niet had afgewerkt. In 1741 verliet
zijn vader Dresden, (werwaarts hij door
AUGUSTUS III geroepen was) , en ging met
den jeugdigen MENGS naar Rome. Na zijne
aankomst in deze stad , bragt zijn vader
hem gewoonlijk eiken morgen naar het
Vatikaan , ten einde hij aldaar de werken
van RAFAELLE zoude bestuderen , en liet
hem aldaar den ganschen dag zonder
eenige andere verversching dan eene flesch
water en een stuk brood , tot dat hij hem
des avonds kwam terug halen. Zelfs dan
nog mogt hij zich niet ontspannen , maar
was genoodzaakt de studiën , welke hij
had meegebragt , te herzien en af te `verken. Deze slavenarbeid maakte echter den
jongeling niet van de kunst af keerig ,
doch was oorzaak, dat hij in onderscheideue noodzakelijke kundigheden geen onderwijs ontving , en met niemand omgang
had. In 17 44 keerde hij met zijn' vader
naar Dresden terug , waar zijne talenten
door koning AUGUSTUS opgemerkt , hem tot
hofschilder 'deden benoemen. Echter bedong de jeugdige MENGS de vrijheid om
andermaal Rome te bezoeken. Zijn vader
vergezelde hem weder derwaarts. Sedert
I748 begon hij zich door oorspronkelijke
stukken te doen kennen , onder anderen
door eene heilige familie , waarin de
maagd MARIA geschilderd werd naar
een schoon boerenmeisje , op hetwelk hij
zoodanig verliefde , dat hij tot de Katholijke kerk overging , om haar te mogen
huwen. In 1749 keerde hij naar Dresden
terug , en toen aldaar , in 1751 , de Katholijke kerk zou ingewijd worden , kreeg
bij de bestelling van een schilderstuk voor
het hoogaltaar , en tevens verlof om hetzelve in Rome te vervaardigen. Door het
uitbarsten van den zevenjarigen oorlog
bleef deze taak onafgedaan. In 1757 begon hij in fresco te schilderen. Zijn Apollo
en de Musen , in de Villa Albani , kon
met de werken der grootste Italiaansche
meesters wedijveren. Omtrent dezen tijd
werd hij bekend niet WEBS , wien hij zijne
denkbeelden over de kunst meedeelde , en
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die ze vervolgens in de Unlersuchungen
fiber die Schönheit voor de zijnen uitgaf,
en zich door deze letterdieverij beroemd
maakte. De roem van MENGS vermeerderde
nog aanmerkelijk door de talrijke stukken,
welke hij voor KABEL III , koning van
Spanje, schilderde. In 1761 werd hij
door dien vorst naar Madrid genoodigd ,
en bleef aldaar tot 1775 , met uitzondering caner tusschenruimte van drie
jaren , gedurende welke hij de zoldering
van de Camera de' Papiri te Rome beschilderde. Zijn penseel versierde de koninklijke paleizen van Spanje ; zijne Apotheosis
van Trajanus in dat van Madrid wordt
voor zijn meesterstuk gehouden.
Na een veeljarig huwelijk , door de
beste huisselijke harmonie gekenmerkt, verloor MENGS in 1778 zijne echtgenoote.
Sedert dien tijd begon zijne gezondheid af
te nemen , en reeds den 29 Junij des vol
bezweek hij onder zijne-gendjars
droefheid. Hij werd aan hare zijde in de
kerk van San Michele Grande te Rome ter
aarde besteld. Van zijne twintig kinderen
overleefden hem twee zoons en vijf dochters , voor welke de koning edelmoediglijk
zorgde , wijl MENGS naauwelijks zoo veel
naliet , om de kosten zijner begrafenis
goed te maken. Zijne liefdadigheid , zijne
ondersteuning van jonge kunstenaars , de
zorgvuldige opvoeding zijner kinderen, zijne
liefde voor de kunst , die hem aanspoorde
handteekeningen van beroemde meesters ,
vazen , gipsafgietsels , enz. te verzamelen
en dikwijls duur te betalen , eindelijk zijne
gedurige reistogten en kostbare leefwijze
hadden de groote sommen verzwolgen ,
welke zijn kunstig penseel hem had opgebragt.

(Penny Cyclopaedia ;. Conversations-Lexicon).
MENNO , (SIMONS) , stichter der Mennoniten of Doopsgezinden , werd in 1496
in het dorp Witmarsum hij Bolsward
geboren. Na Bene zorgvuldige opleiding
trad hij in 1524 in den geestelijken stand ,
en was eerst priester te Pinningum of
Pingjumn en daarna in zijne geboorteplaats.
Daar hem de leerstellingen der RoomschKatholijke Kerk niet bevredigden , zoo
zeide hij haar in 1536 de gehoorzaamheid
op. Zich overtuigd houdende , dat de
doop der volwassenen met de Heilige
Schrift overeenstemde, voegde hij zich bij
de Doopsgezinden , die toenmaals , onder
den naam der Wederdoopers , eene godsdienstige secte daarstelden. MENNO werd
te Leeuwarden door UBBO Puimps andermaal
gedoopt en tot leeraar en bisschop van
Groningen aangesteld. Schoon hij zich
meestal in Vriesland ophield , doorreisde

MENTSCHIKOW.
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hij verscheidene oorden van Holland en
Voordel jk Duitschland , en kwam zelfs tot
in Lijfland en Gothland. Toen keizer
KAREL Vin 1540 in de Nederlanden kwam,
vaardigde deze vorst , op aanstoking der
monniken en verdere geestelijkheid , een
streng plakkaat uit tegen de Lutherschen
en Doopsgezinden , en zelfs werd er in
1 543 op het hoofd van MENNO een prijs
van honderd gulden gezet , met bijvoeging , dat , bijaldien de aanbrenger tot
zijnen aanhang behoorde , dezen daarenboven vergiffenis en het burgerregt zouden
geschonken worden. Bij deze gelegenheid
verhaalt men , dat MENNO , zijne vlugt op
een' postwagen vervolgende , door lieden,
die hem zochten , gevraagd werd , of
MENNO SIMONS zich ook in den wagen bevond. Zonder te ontstellen , vroeg hij
aan zijne reisgenooten , die naast en achier hem zaten , of MENNO SIMONS ook in
hun gezelschap was. En toen allen hierop
een ontkennend antwoord hadden gegeven , zeide hij tegen de omstanders : «Gij
« hoort het vrienden ! allen zeggen , dat
« MENNO SIMONS niet in den wagen i&. »
Men liet nu den wagen ongehinderd voortrijden. Naar Wismar gevlugt , om alle
verdere vervolging te ontgaan , hield hij
aldaar het Colloquium Wismariense , hetwelk Jog. WIGAND in zijn werk De Anabatismo ons bewaard heeft. Eindelijk vestigde
lij zich in de heerlijkheid Fresenburg bij
Oldeslohe in bet Holsteinsehe, alwaar hij
niet alleen vrijheid en bescherming vond,
maar ook de toestemming verwierf eerre
drukkerij ter verspreiding zijner schriften
op te rigten. Nadat hij nog eene reis naar
Keulen bad ondernomen , om de verschillen met de Hoogduitsche Doopsgezinden
over den kerkelijken ban bij te leggen,
stierf hij den 13 Januarij 1561 te Oldeslohe, in den ouderdom van bijkans zes en
zestig jaren. Zijn vrijmoedig optreden voor
de waarheid was een blijk van zijnen onafhankelijken geest ; zijne werken ademden eenen vurigen ijver voor een gezuiverd beoefenend Christendom , en getuigden
van zijn zacht gemoed en zijne verdraagzaamheid. Zijne talrijke schriften werden
door zijne volgelingen bijeen verzameld en
te Amsterdam in 1600 en 1646 in kwarto,
en in 1681 in folio uitgegeven. Zij schitteren niet door den stijl , maar zijn niet
zonder kracht en warmte.
„

, Historie der reformatie; Levensbeschrijving van Ned. mannen en
vrouwen VAN KAMPEN , Karakterkunde
der Ned. geschiedenis; Conversations-

(BRANDT

;

Lexicon).
MENTSCHIX0W, (ALEXANDER, Vorst),
MENzIKOrr geheeten , Russisch

gewoonlijk

staatsminister en generaal-veldmaarschalk
geboren in 1670 , was de zoon eens landmans in het gouvernement van Mloscou.
Volgens het algemeen gevoelen ontdekte
hij , als bakkersknecht te Moscow , Czaar
PETER den Grooten eerre zamenzwering der
Strelitzen , en opende zich daardoor de
baan , welke hem tot de hoogste waardig
geleidde. Na den dood van LEFORT-hedn
werd hij de gunsteling van den Czaar , die
hem , om zijn aangenaam voorkomen , zijn
gezond verstand en zijne bekoorlijke leven.
digheid lief kreeg. Weldra schonk PETER
hem geheel zijn vertrouwen , en ondernam
niets zonder zijnen raad. MENTSCHIKOW was
ontegenzeggelijk ook een der grootste vernuften zijner eeuw , niet minder groot
als veldheer dan als staatkundige. Hij beschaafde de Russen vooral door het bevorderen van kunsten en wetenschappen ,
handel , zeevaart , bergbouw en handwerken. Men verzekert , dat MENTSCHIKOw in
zijne jeugd lezen noch schrijven had geleerd , en echter is het niet te ontkennen , dat Rusland hem grootendeels zijn
aanzien in het buitenland had te danken.
MENTSCIi1KOw'S eigenbaat en hebzucht berokkenden hem echter vele vijanden. Zijne
pracht ging alle beschrijving te boven.
Hij verscheen nimmer in het openbaar dan
bedekt met edelgesteenten , en PETER stond
naast hem in een eenvoudig en somtijds
versleten gewaad. Alles wat aan den gunsteling behoorde , was even prachtig. Op
zekeren dag zeide de keizerin ( CATHARINA )
aan haren gemaal , in tegenwoordigheid
van de prinses MENTSCHIKOW : a Gij ziet
« hoe vele juweelen de prinses heeft , en
« uwe vrouw heeft er geene. » De Czaar
omhelsde haar, en zeide : «Mijne beste!
«indien God mij de genade schenkt, om
« met Zweden vrede te maken , beloof ik
« u even zoo vele juweelen als bare hoog
-«
beid de prinses MENTSCHIKOw bezit. »
Eene nog geweldiger rol speelde MENT
gedurende de regering Van CATHA--sCIKOw
RINA I, die hem in niets wederstond. Na
baren dood greep hij , onder PETER II
met stoute hand , naar de teugels der regering , oefende een onbeperkt gezag uit ,
en stond reeds in 1727 op het punt door
bet huwelijk zijner dochter MARIA schoon
keizers te worden , toen hij -vaders
door den steeds toenemenden invloed van
prins DOLGORUKI verdrongen , eensklaps naar
Siberië tot levenslange gevangenschap werd
verbannen. Het gerucht zijner ongenade
was hem naar Tobolsk , de hoofdstad van
Siberië voorafgegaan. Toen hij aldaar
aankwam , verdrong zich de menigte , om
den buitengemeenen man te zien. Men
overlaadde hem met schimpwoorden en
-

,

illEII.CA'lOpt---IIEI:IAN.
smaadredenen. Hij verdroeg dit geduldig
doch zoodra een Russisch heer, onder zijn
bestier naar Tobolsk verbannen , zoo ver
ging , het aangezigt van zijnen zoon en
dat zijner beide dochters niet slijk te be,
dekken , riep de ongeduldige vader uit :
• Gij noest mij niet slijk erpen , niet
« mijne kinderen , die niets misdaan heb a bell. » 1'*IE NTSCHIKOW verviel in zijne hal 1 ingschap in de diepste zwaarmoedigheid ,
en gebruikte niets dan brood en water.
hij eindigde zijn kommervol leven in de
maand November 1729 , in de armer zijner kinderen , ben vermanende , om aan
zijne misslagen te denken , en ze niet na
te volgen. Zijn zoon , vorst ALEXANDER
MEISTSC11IK0N , werd een jaar na den dood
des vaders uit de ballingschap teruggeroepen , en een achterkleinzoon van den
beroemden MENTSCHIKOW is de tegenw oor
Russische marine, een-digemnstr
der verdienstelijkste en werkzaamste mannen , aan wien Rusland hoofdzakelijk het
ieder opbloeijen zijner onder de regering
van keizer ALEXANDER in verval geraakte
zeemagt is verschuldigd.
, Notice sur les principales
families de Russie ; LA IIARPE , Oeuvres
posthuines).

(DOLGOR UKY

DIE,RCATOR, (GERARD) ,

een voornaam

aardrijkskundige der zestiende eeuw , wiens
wezenlijke naam was KAUFMANN , (in 't Latijn Mercator) , werd den 5 Maart i 512
te Rupel►nonde in Vlaanderen geboren. Ilij
vergat spijs , drank en slaap , om zich op
de wis- en aardrijkskunde toe te leggen.
Keizer KABEL V achtte en eerde hem , en
W ILLEM , hertog van Gulik en Kleef, benoemde hem in 1559 tot zijn' aardrijhsbeschrijver (cosmograph). Hij vervaardigde
eenen voor dien tijd voortreffelijken atlas
van kaarten , en bezorgde Gene verbeterde
uitgave der kaarten van PTOLOMEUS . Ook Cie
tijdrekenkunde werd door hem vlijtig beoefend. Wegens de onlusten in zijn vader
hij naar Duisburg in Klce fs--land,wek
land , waar hij in 1594 overleed. Zijn
tijdgenoot, ABRAHAM ORTELIUS , een Antwerpenaaar , die mede in cie wis- en
aardrijkskunde uitblonk , noemde Bent ina-

thematicorum sui temporis facile pr•inceps ac geographoruin nostri seculi cor yphCeus.
MERCATOR graveerde en kleurde zelf
zijne kaarten , en vervaardigde zijne wis
instrumenten. Ook heeft men van-kundige
hem aard- en lhemelgloben ; eene aardgiobe
door hem voor keizer EAREL V vervaardigd , was ongemeen fraai. GU ALTERE
GHTh!NYUS beschreef zijn leven.
(PossEvIN , Bibliothêgue cltoisie , T , IX ;
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AN IXAMPI N , Gescla. der Ned. legt. en
wetenschappen),
MERIAN , (_►IARIA $ BILLE) , eene

vermaarde schilderes , de dochter van
MATTUEUS nlcr,IAN , een l^( kWaam Neder
graveur , werd glen 12 April 1647-landsc
te Franl br•l aan den Nuin geboren. Reeds
vroegtijdig bekoorde liaan meer liet penseel dan huiselijke bezigheden , waaiover
hare moeder zich bitter ergerde , en haar
dikwijls lard viel. Intusschen bragt haar
aangehuwde vader , JACOB 31LrREL , het zoo
ver , dat de moeder eindelijk aan niArua
veroorloofde hare oiibedwingbare neiging
te volgen. Zij ontving nu onderrigt van
ABRAIi4I MIGNON , een' leerling haai's stiefvaders , en werd weldra Bene groote kun
liet schilderen van bloemen -stenari
kapellen , uiltjes , rupsen , wormen , vliegen en dergelijke bloedeluoze diertjes. In
1665 huwde zij JOIIA'NNES ANDRIESZ GRAFF ,

van Neurcnberg , een' goed schilder , inzonderheid ervaren in de bouwkunde ,
blijkens acne naauwkeurige teekening van
de St. Pieters-kerk te Reine, door JOAN
ULRICHI KilALS its 't koper gebragt. Schoon
zij zich weldra in het bezit van twee
dochters mort. verheugen , en hare huisselijke zorgen aangroeiden , bleef hare liefde
It de kunst onverminderd. Tusschen (le
jaren 1679 en 1683 gra' eerde zij zelve
hare kunstig op perkament geteekende en
gekleurde afbeeldingen van verschillende
insecten in 't koper , welke te Neurenberg
in 't licht verschenen. haar onderzoek lust was zóO groot , dat zij niet schroom
om in 1698 cane reis naar de iVest--de,
Indiin te ondernemen , alleen om alles
wat tot haar oogmerk diende naar 't leven
af te teekenen. Zij vertoefde aldaar twee
jaren. De vrucht van bare nasporingen en
baren arl;eid was haar groot werk , getitel(i : tn etarrtnrphocis Hnscctor m Surinarnensiuni of Verandering der Surinaamse/is

innsecten , rupsen , wonnen , en-,. rntet dit
saute behaalde zij grooten lof. Elk dier
plaatste zij op die gewassen , bloc--tje
inen en vruchten, waarop ze waren ge-

vonden.
Deze groote kunstenares overleed den
13 Januarij 1717 te Amsterdam. Onder
harer oorspronkelijke teekenin--scheidn
gen en prenten worden in liet Britsch
Museum bewaard. Sir HANS SLOANE besteedde daarvoor Gene aanmerkelijke som
gelds. De Bene portefeuille bevat de insec! en van Suriname , de andere die van
Europa. Ook te Petersburg , in Nederland
en te Fran/ fort treft men teekeningen
van hare hand aan. Hare beeldtenis en
haai- kunstig penseel werden met de vol-

gende dichtregelen vereerd :
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Dit ie de beeldtnis van MAZtIA )cr:RiA kN
Wier hand zoo loflijk wist het kunstpenseel te stieren
In 't bootsen van gebloemte en allerhande dieren
Net dunne waterverve , op perkamenten blaáu :
Zelfs 't geen natuur ontdekt op ver gelegen kusten;
Waarom zij niet ontzag te steevnen over zee,
In 't dreigende gevaar en rampen wel te vree,
Steeds latende 't bestier op Godes voorzorg rusten.
Wat gaf haar de ijverzucht, wat haar den nazoeklust?
Zij vond in kunst vermaak , en in bespiegelingen
Der schepselen , de oorzaak van het wezen aller dingen;
Raar naam leeft, schoon de dood haar lamp heeft

(uitgebluscht.

Hare beide dochters ,

JOHANNA HELENA en

, muntten uit in
het bloemschilderen , en vermeerderden
zelfs eene nieuwere uitgave van het werk
harer moeder met eenige platen.

DOROTHEA MARIA HENRIETTA

Het leven der Ned. Konstschilders en schilderessen ; Biog. Uni
BRUNET , Manuel du libraire;-versl
CHALMERS, Biogr. D1ct ).

(HOUBRAKEN ,
;

MERSENNE , (M.ARIN) , een zeer ge-

leerd Fransch wijsgeer en wiskunstenaar,,
werd in 1588 te 0 yse , in het departement
Maine en Loire , geboren , en kreeg zijne
opvoeding op het collegie van La Flèche.
Hier sloot hij met DESCARTES eene vriendschap, die slechts door den dood werd
verbroken. Naderhand studeerde MERSENNE
te Parijs , en werd in 1613 tot priester
geordend. In 1615 vervulde hij den leerstoel voor de wijsbegeerte te Nevers. Later
bezocht hij Duitschland , Italië en de Nederlanden. Eindelijk vestigde hij zich te
Parijs, waar zijne zachtmoedigheid en beschaafde manieren hem vele vrienden ver
Hij stierf te Parijs in 1648 ten-wiervn.
gevolge van het drinken van koud water,
toen hij zeer bezweet was. Door deze onvoorzigtigheid kreeg hij eene inwendige
verzwering in de zijde , welke hij wilde
geopend hebben. De chirurgijn deed de
insnijding twee duim beneden de regte
plaats , en de lijder bezweek onder de
bewerking.
Pater MERSENNE was ongetwijfeld een
man van groote geleerdheid , en onvermoeid in zijne navorschingen ; doch behalve zijne Harmonie universelle contenant

la theorie et la ' pratique de la musique,
worden zijne werken bijkans niet meer
gelezen. Dit werk bevat vele belangrijke
inavorschingen en vernuftige wijsgeerige
proeven , welke volgende schrijvers zich
hebben ten nutte gemaakt. Ook bezat hij
een juist oor en eene groote liefde voor
de muzijk. Hij ontwikkelde de grondregelen der harmonie , en bewees , dat zij
onafhankelijk van mode , gewoonte en
luim zijn ; kortom , dat zij hunnen grond
hebben in de natunr en in het oor -slag
liet geheelal. Zijne-spronkclijzametv

Harmonie uiverselle werd in 1648 door
hem zelven in 't Latijn overgebragt en
vermeerderd. Het oorspronkelijke , zoo
wel als de vertaling , ontmoet men thans
zelden , doch is voor den oudheidkundige
en den muzijkonderzoeker van ongemeene
waarde.

(Dictionnaire historique).

MESH!! , een der sierlijkste Turksche
dichters, bloeide onder de regering van
SOLIMAN I , en is een der zeven beroemde
mannen , wier namen met gulden letteren
in den tempel van Mecca zijn opgehangen. Sir WILLIAM JONES heeft eene zijner
oden in 't Engelsch vertaald, welke een
gunstig denkbeeld van MESiHI'S taal doet
opvatten.

(Dictionary of Biography).

MESSIS , (QUINTIN) , eigenlijk QUINTEN
MATSIJS , bijgenaamd de smid van Antwer-

pen , zag aldaar in het jaar 1450 het
eerste levenslicht. Tot den ouderdom van
twintig jaren was hij smid of liever slo.
tenmaker. Smoorlijk verliefd op de dochter eens schilders , vroeg hij haar ten hu
maar de vader verklaarde , dat-welijk',
hij de hand zijner dochter aan niemand
zoude geven, die niet zijne kunst beoefende. Van dit oogenblik af begon MESSIs
te teekenen. Het eerste schilderstuk , dat
hij vervaardigde , was het portret zijner
beminde , welke hij door zijne standvastigheid en talenten tot vrouw bekwam (1).
Hij was in zijnen tijd een bij uitstek goed
en wakker meester. In ' Onze Lieve Vrouwe
Kerk te Antwerpen vindt men nog van
hem een voortreffelijk en kunstig altaarstuk, waarvan het binnenste tafereel de
afneming van het kruis voorstelt , verwon derlijk kunstig in olieverw geschilderd;
ook zijn al de omstanders daarin met de
aandoenlijkste teekenen van rouw afgemaald. MESSrs overleed te Antwerpen , in
het jaar 1529. Behalve in de schilder
hij tevens bedreven in de zang--kunstwa
en toonkunst. LAMPSONILS vereerde de
afbeelding van dezen merkwaardigen schil
een Latijnsch bijschrift , hetwelk-dermt
aldus is overgebragt:
'k Was eerst een ijzersmid, maar door de min gewond,
Toen ik een' schilder tot mijn' medevrijer vond,
En 't spijtig rneisken mij verweet en durfde klagen,
Dat zij het zwaar geheuk van 't aanbeeld niet verdragen,
En meer vermaak in 't zacht penseelken vinden kon,
Werd ik straks door de liefde een schilder, en begon
(1) De reden der verwisseling van zijn smidsambacht met de schilderkunst wordt door sommigen
volgenderwijze verklaard. Nog smid zijnde, verliefde
hij op een aardig schoon meisje, in welke vrijaadje
hij een' schilder tot medeinini, aar had. Daar nu de
jonge dochter geen behagen schepte in zijn morsig
beroep , wierp ttsssis den smidshamer ter zijde
vatte het penseel op, en werd spoedig zulk een beroemd schilder , dat het meisje niet langer aarzelde
hem hare hand te schenken,

METASTASIO.

Mijn kunst dus te oefenen. Het aanbeeld zij hier 't teeken;
Laat vrij dit aanbeeld op mijn kunstpaneelen spreken.
Dus maakt gij ook, nomsas, een schilder van een smid ,
Daar varus voor haar zoon vULKAAx om wapens bidt.

(A. VAN FORNENBERG , Leven van QUINTEN
MATSIJS; KAREL VAN MANDER, Het leven
der Nederlandsche en Hoogduilsche
schilders).
METASTASIO , (PIETRO ANTONIO DODIENICO BONAVENTURA) , een classiek

Italiaansch dichter , de schepper van liet
nieuwere Italiaansche zangspel , werd den
6 Januarij 1698 te Rome geboren. Zijn
vader, eenmaal een vermogend burger van
Assisi , naderhand soldaat , vervolgens bediende eens ambtschrijvers, en eindelijk
pasteibakker te Rome, bezat toen de middelen , om hem naar eene kleine taal school te zenden , waar hij weldra blijken
gaf van dat dichterlijk talent , waardoor
bij zoo beroemd is geworden. Voordat hij
tien jaren oud was , zegt zijn levensbeschrijver Dr. BURNEY , kon hij op elk onderwerp verzen maken , en het was niet
ongewoon het voorhuis zijns vaders des
avonds met menschen opgevuld te zien ,
die naar het improviseren van een kind
luisterden. Gedurende eene dezer kunst oefeningen , kwam daar voorbij de beroemde
regtsgeleerde en kunstregter GRAVINA , die
over den jeugdigen improvisator verbaasd
stond , en hem eenig geld aanbood. De
knaap weigerde dit op zulk een' beradenen , doch beleefden toon , dat GRAVINA
terstond het besluit nam , hem als zijnen
zoon aan te nemen. De vader , FELICE
TRAPASSI , stemde hierin gaarne toe , en
den volgenden morgen werd PIETRO aan
de zorg van zijnen beschermer toevertrouwd , die zijn' naam veranderde in dien
van METASTASIO (.lÍhi cie raasS , mutatio,
verandering) , zinspelende op zijne lotverwisseling.
GRAVINA overtuigd dat de regtsgeleerdheid tot fortuin en hooge waardigheden
voert , onderwees hem zelf in die weten
doch spoorde hem tevens aan de-schap,
oude dichters te beoefenen. Reeds op den
ouderdom van veertien jaren vervaardigde
METASTASIO zijn treurspel GUISTINO naar het
model der Grieken. Zijn beschermer stond
hem nu niet alleen toe , om zich aan de
Musen te wijden , maar moedigde hem
zelfs daartoe aan. En toen METASTASIO
den ouderdom van achttien jaren had bereikt , vergezelde CRAVINA hem naar Napels , ten einde hem niet de voornaamste
improvisatoren van dien tijd kennis te
doen maken. De harmonie zijner verzen,
de bevalligheid en waardigheid zijner voor
waren liet onderwerp van alle ge -dragt,
Niettemin =tu(leei'(le hij nog in-prekn,
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de regten , en , om zich daarenboven eenen
tweeden weg tot bevordering te openen ,
trad hij in eene lagere orde van het
priesterschap. Nadat hij twee jaren te
Napels had vertoefcl , stierf GRAVINA , die
hem zijn gansch vermogen , 15,000 kroonen , eene fraaije bibliotheek en een klein
landgoed in het koningrijk Napels naliet.
Onder de bescherming van den onderkofling van Napels schreef hij Gli Orti Esperidi (De Tuinen der Hesperiden) , waarmede
hij grooten roem behaalde. De eerste
zangeres dier dagen , Signora BULGARINI,
meer bekend onder den naam van RoazANINA , bewonderde dit voortbrengsel , en
bood hem , met toestemming van haren
man , haar huis tot woning aan. In 1727
vergezelde hij de Signora naar Rome , alwaar zijne opera's , Semiramide , Ezio,

Alessandro nell' Indie , Catone in Utica en
.drtaserse in 't licht verschenen. In 1726
riep keizer KAREL VI hem naar Weenen ,
en benoemde help tot hofdichter, met
eene jaarwedde van 4000 gulden. Sedert
dien tijd was er aan het keizerlijk hof
geen feest dat niet door zijne poëzij werd
opgeluisterd. In 1734 stierf zijne vriendin
en trouwe raadgeefster BULGARINI , die hem
haar gansche vermogen , ten bedrage van
25,000 kroonen , vermaakte. METASTASIO
echter , in al zijne handelingen door de
striktste eerlijkheid geleid , deed terstond
daarvan afstand ten behoeve van haren
echtgenoot PAGLIETTI , wien hij bij deze
gelegenheid schreef : « Ik weet niet hoe
« ik dezen brief zal beginnen. De dood
tijding is voor mij in menig opzigt zoo-«
«verpletterend , dat ik geen middel weet
« uit te denken om liet grievende van
« mijn verdriet eenigzins te verzachten.
« Gij zult, gelijk ik vertrouw , mij niet
« van gevoelloosheid beschuldigen , zoo ik
« niet in staat ben om eenige troostrede« nen voor uw verlies aan te voeren
« wijl ik tot dusverre er geene enkele te
« mijner vertroosting heb kunnen vinden. »
Op hoogen ouderdom hield METASTASIO
zich nog bezig niet het bezorgen eener
verbeterde prachtuitgave zijner werken ,
welke in '1 780 te Parijs in 't licht ver
werd hij door-schen.D1April782
de koorts aangetast , waaronder hij den
12den dier maand bezweek. Zijn stoffelijk
overschot werd in de St. Michiels kerk te
Weenen ter aarde besteld. Zijne nalaten
bestaande in een goed gemeubeld-schap,
huis , in rijtuigen , onderscheidene vorste
geschenken , eerie rijke bibliotheek-lijke
en 130,000 gulden , kwam als erfgenaam
in handen van den zoon zijns ouden % riends
Signor MARTINEZ, in wiens huis hij in
Duitschlancl het eert wa, gchcrbei'gd. Van
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MIMETIUS-- MEULEN.

opera's en cantaten , die door
de componisten zoo zeer werden gezocht ,
hebben zich tot dus verre slechts weinige
op het tooneel staande gehouden.
(Dr. BURNEY'S Memoirs of METASTASIO).
METIUS , (ADRIANUS) , een beroemd
Hollandsch wiskundige , werd den 9 December 1571 te Alkmaar geboren. Zijn
vader , die volgens LALANDE ook ADRIANUS
heette , schoon MONTUCLA hem PETRUS
noemt , was een verdienstelijk krijgsbouw kundige , die veel toebragt tot de roemrijke verdediging der stad Alkmaar, toen
de Spanjaarden haar , na Haarlem's val ,
in 1573 belegerden. Ook was hij het ,
en niet zijn zoon , die eerst 355 : 113 als
de evenredigheid van den omtrek des cirkels tot de middellijn opgaf.
Van zijnen vader bekwam hij eene practicale kennis der wiskunde , waarin hij ,
door eigen aanleg aangespoord , in het
vervolg ongemeene vorderingen maakte.
Nadat hij aan de hoogeschool te Franeker
in de regten en de medicijnen had gestudeerd , reisde hij naar Duitschland en Denemarken, waar hij een leerling werd van
TYCHO I,RAHÉ. Naar Nederland terug ge
hielp hij zijnen vader in zijne be--kerd,
roepsbezigheden tot het jaar 1598 , toen
hij benoemd werd tot professor in de wis
aan de boogeschool te Franeker.-kunde
Hij behield dit ambt tot aan zijnen dood,
welke den 26 September 1635 te Franeker
plaats had. Een groot deel zijns vermogens verspilde hij aan de alchymie , schoon
hij de sterrewigchelaars bespotte. Daar hij
in de zeekaarten en sterrekundige tafels
onderscheidene verbeteringen bragt , waren
de zeelieden aan METIUS veel verpligt. Men
vindt eene lijst zijner werken in de Latijnscbe lofrede van P. WINSEM op ADRIANUS
METIUS , gedrukt in de gedenkschriften der
academie van Franeker).
(Biographie universelle ; MONTUCLA , HisMETASTASIO's

toire des mathématiques).
METIUS , (JACOB) , een jonger broeder

des voorgaanden , en bekend als de uit
verrekijker. Wij hebben-vindera
den tijd van zijne geboorte en zijn overlijden nergens aangeteekend gevonden.
Ongetwijfeld was hij, even als zijn broeder , bedreven in de wiskunde , doch de
eer der uitvinding van den verrekijker ,
kan hem niet niet regt toegeschreven
worden. Uit latere navorschingen is gebleken , dat noch aan METIUS noch aan
ZACHABIAS JANSEN , maar aan eenen armen
glasslijper , HANS LIPPERSHEIM van Wezel ,
die zich te Middelburg had nedergezet ,
deze onschatbare uitvinding is te danken.
De kinderen van LIPPERSHEIM op zekeren
flab met één brilgias en een hol geslepen

glaasje spelende , riep een dezer knapen
eensklaps vrolijk uit : « 0 , vader ! als ik
« die glaasjes zoo'n eind an elkander
« houd , en er dan doorheen kijk , komt
« de toren vlak voor mijn' neus. Als ik nog
« eene derde hand had , zou ik hem kun
pakken. » LIPPERSHEIM deed nu even-«ne
als de kleine gedaan had , en stond ver
hij was de eerste man , die-basd,wnt
door een' verrekijker zag. Hij maakte nu
twee glazen , die daartoe het best geschikt
bleken te zijn , op een plankje vast , en
nadat hij dezen toestel had beproefd ,
borg hij dien zorgvuldig weg. Den vol
dag kreeg hij een bezoek van-gend
JACOB METIUS , die eenige hol geslepene
glaasjes bij hem besteld had , en aan
dezen liet hij zijnen verrekijker zien.
METIUS kocht hem dien voor Benen rijks
af, en bestelde er hem verschei--daler
dene anderen. Weldra kwam METIUS op
het denkbeeld om de glazen in Bene buis
te plaatsen , en is daarom langen tijd
voor den uitvinder der verrekijkers gehouden. LIPPERSHEIAI nu door METIUS han den vol werk krijgende, bekommerde zich
weinig om de eer der uitvinding. « Maar
« in weerwil zijner bijna al te groote be« scheidenheid , is toch in lateren tijd aan
« hem de eer der uitvinding toegekend ,
« welke aan liet menschdom een der meest
« vermogende middelen heeft geschonken,
«om de magt en de wijsheid van den
« Schepper des Heelals te bewonderen in
« de zonnen en werelden , die voor het
« ongewapende oog slechts als kleine licht« punten aan het uitspansel vonkelen.
(MONTUCLA ,

Ilisloire des mathématiques ;
Biographie des Pays•Bas; c. M. MENSING , De glasslijper van Middelburg,
in den Christelijken volks - almanak voor
het schrikkeljaar 1848).

MEULEN , ANTOINE FRANCOIS SAN
DER) , een beroemd schilder van veldsla

werd in X1634 te Brussel geboren.-gen,
Hij was een leerling van PIETER SNEIJERS ,
onder wiens leiding hij snelle vorderingen
maakte. Sommige zijner stukken , door
Parijzenaars gekocht , de aandacht van
den staatsminister COLBERT getrokken heb
deze hem uit, om zich,-bend,oig
op eervolle en voordeelige voorwaarden,
te Parijs te vestigen. Zijn talent als
veldslagschilder bragt hem in gunst van
LODEWIJK XIV , dien bij altijd op zijne
krijgstogten vergezelde. Hij teekende op
de plaats zelve de merkwaardigste voorvallen , alsmede de gezigten van de steden
en vestingwerken die de tooneelen waren
geweest van de gewigtigste gebeurtenis
uit deze schetsen stelde hij de-sen,
schilderstukken zamen, die de herinnering

AIEURS1US--MEYER.
van 's konings overwinningen moesten ver
Zijne talrijke kunstgewrochten-euwign.
onderscheiden zich door getrouwheid aan
de natuur , voortreffelijk color iet , losheid
van behandeling en de gelukkigste ver
licht en bruin. Geen schilder-delingva
overtrof hem in het voorstellen der hewegingen en houdingen van paarden. Ook
bediende zich LE BRUN , met wiens nicht
hij gehuwd was , van zijn talent , om in
zijne beroemde schilderstukken van de
-,eldslagen van ALEXANDER den Groeten de
paarden te schilderen. VAN DER MECLEN
schilderde insgelijks voortreffelijk landschappen en andere onderwerpen. Zijne voornaamste werken zijn te Parijs ; doch vele
zijner ezel-stukken worden in Engeland,
Frankrijk en België gevonden. In het zes
achttiende deel van liet Cabinet-tiend
du roi , bevinden zich 152 gravures naar
zijne werken. Hij overleed in 1690 , in
den ouderdom van zes en vijftig jaren.
Zijn beroemdste leerling , J. VAN IIUC11TENBURc , werd veldslagschilder van prins
E,UGENIUS.

(Penny Cyclopaedia ; Woordenboek der
Zamenleving).
MEURSIUS, (JOHANNES) , een beroemd
oudheidkenner , werd in 1579 te Loosduinen , nabij 's Gravenhage , geboren.
Door zijn' vader in de beginselen der
Latijnsche taal onderwezen , oefende hij
zich verder te 's Hage , en later te Leyden. Reeds op zijn twaalfde jaar maakte
hij Latijnsche redevoeringen , en op zijn
dertiende verzen. Naauwelijks den ouderdom van zestien jaren bereikt hebbende ,
gaf hij eene verklaring van den bijkans
onverstaanbaren Griekschen dichter LYCOPHRON. Na zijne studiën te Leyden vol bragt te hebben , werd hem de opvoeding
der zonen van OLDENBARNEVELD toevertrouwd. Hij doorreisde met zijne kweeke1 ngen een groot deel van Europa , en
verkreeg te Orleans den graad van meester in de regten. Na zijne terugkomst
werd bij in 1610 boogleeraar te Leyden ,
en in 1611 historieschrijver van Bolland.
Uit hoofde zijner verkleefdheid aan het
geslacht van OLDENBARNEVELD , had bij bij
de vervolging der Remonstranten ook veel
te verduren ; doch dit belette MEURSIUS
geenszins den grijzen OLDENBARNEVELD
steeds den Nederlaridschen NESTOR te noemen. Toen liet hem bier te lande te
bang werd , nam hij in 1625 het aanbod
van CHRISTIAAN IV , koning van Denerrmarken , aan , om eenen leerstoel der geschiedenis en staatkunde aan de hoogeschool
te Soroë te bekleeden , alwaar hij den
20 September 1639 overleed.
111cuh,SIUS was een vlijtig geleerde , en

gaf in de vijftien jaren van zijn hoogleeraarschap te Legden , meer Grieksche schrijvers uit , dan al de andere hoogleeraren
in de eerste vijftig jaren van het bestaan
der hoogeschool te zamen. Vooral maakte
hij zich beroemd in de Grieksche en Romeinsehe oudheidkunde. Ook beoefende
hij niet ongelukkig de vaderlandsche geschiedenis ; zijne vrijmoedigheid gaf echter
velen aanstoot ; vooral zijne beknopte Geschiedenis over liet twaalfjarig bestand
werd hem bij zekere partij zeer euvel geduid. Zijne Deensche Geschiedenis (Historia Danica) is een verdienstelijk werk.
Ons bestek duldt niet hier eene lijst zijner
werken te geven ; men vindt die bij hem
zelven in zijne levensschets (Athenae Batavae , p. 192-1 J8) , en bij FOPPENS in
zijne Letterkundige Geschiedenis des va
-derlans.
MEYER , (FELIX) , een Zwitsersch
landschapschilder , werd in liet jaar 1653
te Winterthur, in het kanton Zurich geboren. Hij oefende zich eerst onder de
leiding van een' Neurenbergsch kunstenaar,
en vervolgens onder ERMELS , een' ver
landschapschilder , wiens manier-dienstljk
hij tot de zijne maakte. Om zich verder
te bekwamen , reisde hij naar Italië , doch
het klimaat nadeelig voor zijne gezondheid
bevindende , keerde hij naar Zwitserland
terug. De schoone en verhevene natuurtooneelen van dit land ontvonkten zijnen geest,
en leverden hem overvloedige stof voor de
menigvuldige teekeningen , welke hem roem
en voordeel deden inoogsten. Bij eene
levendige en vruchtbare verbeelding voegde
hij eene groote gemakkelijkheid van uit voering, waarvan hij eens een opmerkenswaardig voorbeeld gaf in de abdij van
St. Florian , in Opper-Oostenrijk, alwaar
hij op zijne reizen een nachtverblijf had
gezocht.
De abt , begeerig om twee zalen in
fresco te laten schilderen , en hierover
reeds een' ander geraadpleegd hebbende,
die de zaak op de lange baan schoof ,
vroeg MEYER , hoe zijn plan het best was
uit te voeren. Nadat MEYER zich een
oogenblik had bedacht , nam hij een' langen stok , waaraan hij een stuk houtskool
vastmaakte , en begon dadelijk te teekenen , zeggende : « flier zou ik een' l)ooni
«willen hebben , » dien hij in een' oog
schetste ; « op den achtergond zou-wenk
« ik een bosch verkiezen , op deze wijze
« hier een' waterval , stortende van hooge
cc rotsen , enz. ; p teekencnde zoo schielijk
als hij sprak , tot groote verwondering van
den abt , die hem terstond verzocht het
werk te ondernemen , dat hij in den loop
van rlen zomer scheel en zeer gelukkig
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voltooide. Dit voorval verbreidde zijnen
roem door gansch Duitschland , en sedert
dien tijd had bij van vorsten en aanzien
handen vol werk. Deze bekwame-lijken
landschapschilder stierf in 1713 , in den
ouderdom van zestig jaren.

(Penny Cyclopaedia).
MEYER , (JONAS DANIEL) , een der

beroemdste Nederlandsche regtsgeleerden,
en belijder der Mozaïsche godsdienst ,
werd den 15 September 1780 te Arnhem
geboren. Hij studeerde te Amsterdam onder den beroemden CRAS , en in 1 796
op zestienjarigen ouderdom , zijne regtsstudie volbragt hebbende , werd hij te
Leyden tot doctor in de beide regten bevorderd , na vooraf de stelling van PAINE
over de ongehoudenheid der verbindtenissen
tussehen volken of gouvernementen , met

betrekking tot hunne opvolgers , of de nakomelingschap , bestreden te hebben. Nu
wijdde MEYER zich aan de Amsterdamsche
pleitzaal toe, en ging tevens voort de
wetboeken van andere volken te bestuderen , wijl hij in de jurisprudentie der
beschaafde natiën van Europa geen vreemdeling wilde zijn. De wijsbegeerte op de
criminele regtsgeleerdheid toegepast , en
daarmede in verband gebragt , was inzonderheid 's mans gelief koosde studie , hetgeen blijkt uit zijn antwoord op eene
prijsvraag, welke de Koninklijke Academie
te Berlijn in 1803 uitgeschreven had over
het punt : « In hoeverre de zedeljke waarde
-

« van een of ander feit in aanmerking komen kan, wanneer het take is, om eene
«strafwet op zeker misdrijf daar te stellen
« en toe te passen , en , zoo ja , tot welk
«eenen graad dit alsdan behoort te gesehie«den?» Door bijzondere omstandigheden
kwam dit stuk te laat in , en miste daardoor de bekrooning , doch de academie
gaf openlijk te kennen , dat het aan beoordeelaren leed deed , dat het prijsant.
woord in magnis voluisse sat est wegens
tijdverloop niet in aanmerking had kunnen
komen. Deze eervolle getuigenis was den
nog minderjarigen MEYER meer waard dan
de gouden eerepenning. De waardigheden
en eereposten , tot welke hij achtervol.
gens benoemd werd , gaan wij stilzwijgend
voorbij. Van zijne geregtelijke welsprekendheid getuigt zijn voortreffelijk pleidooi
voor LODEWIJK NAPOLEON , graaf van St.
Leu , als aanspraak makende op het Paviljoen bij h aarlem. Tot lid -van het Nationaal Instituut benoemd , en op éénen dag
met onzen geliefden volksdichter TOLLENS
geboren , moest hij in het Instituut met
dezen om den rang van ouderdom loten.
Onder de geschriften , waardoor MEYER
zich eene Europesche vermaardheid heeft

verworven , behoort zijn voortréfelijk werk

Esprit , origine et progrès des institutions
judiciaires, in zes deden. Hier leert men
hem vooral als wijsgeerig regtsgeleerde en
geschiedonderzoeker kennen. Hij stierf den
5 December 1834 te Amsterdam , in den
ouderdom van vier en vijftig jaren. Het
karakter van MEYER als mensch was beminnenswaardig. Menigmaal sprong hij
voor de verdrukte onschuld onbaatzuchtig
in de bres. Ook was bij een groot voorstander van de vrijheid van het onderwijs,
en bood gaarne hulp aan onderwijzers,
die hem over hunne teederste belangen
kwamen raadplegen , wanneer die door
eenig bestuur werden aangerand. MEYER'S
levensbeschrijver sluit dan ook met regt
zijn berigt met de aanmerking , dat hoe
ook ordelinten , kruisen en eeretitelen ,
als onderscheidingsteekenen onzer eeuw,
nietig en bij den dood vergankelijk zijn ,
en het graf alles bedekt , de ware roem
door nuttige geschriften en een werkzaam
leven verkregen , alleen bestendig is , en
tot de nakomelingschap overgaat.
(P. SKIONS , Notice sur la vie et les
éerits de Mr. i. D. MEYER ; Algemeene
Konst- en Letterbode , 1835 , No. 17
en 18).
MÉZERAY , (FRANCOIS ELIDE DE) ,

Fransch geschiedschrijver , werd in 1610
te Rynaby Falaise, in Normandié , geboren. Hij studeerde aan de hoogeschool
van Caen, en kreeg vervolgens den post
van Commis de guerre, voor welken hij
echter weldra bedankte , en zich naar Parijs begaf, alwaar hij den naam DE MÉZERAY aannam , naar een dorpje in de
nabijheid zijner geboorteplaats gelegen.
Door overspannene studie werd hij ziek;
bij deze gelegenheid zond de kardinaal
RICHELIEU hem twee honderd kroonen met
de belofte van verdere bescherming. Te
Parijs schreef hij zijne Histoire de France,
welke hij later vermeerderde door de inlassching van dichterlijke bijschriften van
zijnen vriend JEAN BAUDOIN, op de voornaamste personen van elke regering. Deze
laatste uitgave werd allergunstigst ontvangen , waartoe het groot aantal portretten
van vorstelijke personen , die daarin voorkomen , voorzeker niet weinig bijdroeg.
Ook schreef MÉZERAY onderscheidene vlug
tegen den kardinaal MAZARIN ,-schriften
onder den naam van SANDRICOUR. In 1662
verscheen zijne Histoire des Turcs , eene
vertaling van CHALCONDYLAS. Hij volgde
VOITURE in de academie op , en stierf den
10 Julij 1683 te Parijs.
Onder andere zonderlingheden , ver
MÉZERAY , dat hij zich -haltmenv,
midden ol den dag , in Bene donkere

MIDDLETON---MILTON.
kamer opsloot , om bij kaarslicht te werken , en zelfs zijne vrienden , die hem bezochten , met eene kaars in de hand naar
de huisdeur vergezelde , om hen uit te
laten.

(Biographic universelle ; Dietionnaire historique des grands hommes) .
MIDDLETON , Sir HIIGH) , een be(

roemd Engelsch waterbouwkundige , was
de zesde zoon van RICHARD MIDDLETON,
gouverneur van het kasteel Denbigh , gedurende de regering van EDUARD VI , MARIA
en ELIZABETII. Het jaar zijner geboorte
wordt niet vermeld ; ook vindt men van
zijn' levensloop niets opgeteekend vóór
zijne groote onderneming om de New Bi ver daar te stellen , ten einde Londen van
water te voorzien , behalve dat hij te
Londen goudsmid was , en door het bewerken van eenige kopermijnen in Wallis
een aanzienlijk vermogen had verworven.
Ten tijde van ELIZABETH was Engelands
hoofdstad schaars van water voorzien ,
weshalve de burgers van Londen eene
acte van het parlement erlangden, waarbij
het hun werd toegestaan , water uit Middlesex of Ilertfordshire naar de stad te
leiden. Gedurende een' geruimen tijd
sloeg men echter geene handen aan liet
werk, tot dat op den 28 Maart 160G
HUGH MIDDLETON , « burger en goudsmid , »
aanbood , op eigene kosten , de stad van
zuiver drinkwater te voorzien. Dit voor
werd aangenomen en het octrooi aan-stel
hem afgestaan , onder voorwaarde dezen
reuzenarbeid in den tijd van vier jaren te
voltooijen. Weldra echter zijne eigene
middelen geheel uitgeput zijnde , wendde
hij zich nu tot zijne medeburgers, doch
te vergeefs. Hierop vervoegde hij zich bij
koning JACOBUS , die den 2 Mei 1612 Bene
overeenkomst met MIDDLETON aanging , om
de helft der gemaakte en nog te makene
kosten te dragen , op voorwaarde , dat
hem dan ook de helft der voordeelen zouden worden afgestaan. Het werk werd nu
met vermeerderden spoed voortgezet , en
den 29 September 1613, vijf jaren en
vijf maanden sedert den aanvang der onderneming , voltooid. De kosten dezer
waterleiding bedroegen niet meer dan
500,000 Pst. MIDDLETON werd kort daarna
tot ridder geslagen , doch gedurende de
eerste achttien jaren wierp deze onderneniing geene voordeelen af , en eerst in het
negentiende jaar was het dividend voor
elks aandeel niet meer dan ruim 11 Pst.
Sir HUGH MIDDLETON was genoodzaakt zijne
aandeelen te verkoopen , en als burgerlijk
ingenieur in zijne behoeften te voorzien.
Den 19 October 1622 werd hij om de
volgende redenen tot baronet verheven :
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1. Omdat hij de stad Londen , met groote
moeite en kosten , ten gerieve harer inwoners , van versch water had voorzien.
2. Voor het ontwoekeren eener groote uit
Brading Haven op-gestrkhidlan(
het eiland Wight) uit de ingewanden der
zee. 3. Voor het vinden eener rijke , koninklijke mijn in het graafschap Cardigan ,
waaruit verscheidene platen zilvers werden
gehaald, die in den Tower van Londen
tot Engelsche muntspeciën zijn geslagen. — Den 18 November 1636 stond
KAREL I aan MIDDLETON al de aandeelen
van koning racoBUS af, die toen een jaar
inkomen van 500 Pst. bedroe--lijksch
gen (1) . Men onderstelt dat MIDDLETON
kort hierop is gestorven , een talrijk kroost
in bekrompene omstandigheden nalatende.
(STow's Survey of the city of London;
-

Biographia Lritannica NELSON'S History of Islington ; Report on the AIetropolis water, 1834).
;

MILTIADES , een doorluchtig Athener ,
leefde omtrent 500 j. v. c. , was de jonger zoon van CIMON en een neef van MILTIADES den ouden , die gedurende het leven
van PISITRATES eenen staat in den Chersonesus had gesticht. Onder zijne eerste
daden behoort de onderwerping van den
Chersonesus , van Lemnos en de Cycladen. Toen de Perzen Griekenland overstroomden , stond MILTIADES aan het hoofd
van het leger , dat in 490 v. c. de luis
overwinning van Marathon behaal -terijk
Doch kort daarna genoodzaakt zijnde-de.
het beleg van Paros op te breken , daar
de Perzische vloot hem anders zou hebben aangevallen , werd hij van verraad
beschuldigd , en in eene boete van vijftig
talenten verwezen. Deze som niet bezit
wierp neen hens in den kerker,-tend,
waar de held in het jaar 489 v. C. stierf
aan de gevolgen der wonden , welke hij
in den strijd voor Griekenlands onaf han
-kelijhda
bekomen.
(HERODOTUS , lib. V. , VI. ; C0BNELIUS
NEPOS ; PLUTARCHUS ; ROLLIN

, Iistoire

ancienne).
MILTON, (JOHN) , de Britsche HOMERus, zoon van JouN en SARAH MILTON (2),
werd den 9 December 1608 te Londen
(in Bread Street) geboren. Gedeeltelijk
door bijzondere leermeesters , gedeeltelijk
in de St. Paul's school voorbereid , studeerde hij te Cambridge. Nadat hij de
hoogeschool had verlaten, zonderde hij
(1) De New River of waterleiding van MIDDLBTOA
voorziet 70,145 huizen van versch water, zijnde
bijkans zoo veel als de zeven andere waterleidingen
te zamen.
(2) De naam wordt in het doopregister MYLTO»
gespeld.
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zich gedurende vijf jaren af op het landgoed zijns vaders , Horton genaamd , nabij
Colebrook in het graafschap Buckingham.
Hier schreef hij Corpus , Lycidas en eenige
andere dichtstukken. Zijne moeder in 1637
overleden zijnde , deed MILTON eene reis
naar Italië, waar hij kennis maakte niet
GROTIUS , GALILEO en MANso , den beschermer van TASSO. Na eene afwezigheid van
vijftien maanden , opende hij eene academie in de 41dersgate Street , en begon
aan de kerkelijke twisten van dien tijd
deel te nemen. In 1643 trad hij in den
echt met de dochter van een' landedelman van Oxfordshire ; doch dit huwelijk
viel zóó ongelukkig uit , dat zijne vrouw
hem binnen de maand verliet , en naar
het ouderlijk huis terug keerde. Hierop
schreef MILTON zijne verhandeling over de
echtscheiding , en was voornemens zijne
hand aan eene andere dame aan te bie•
den. Zoodra echter zijne vrouw over haren stap berouw gevoelde , nam hij haar
diet alleen weder in liefde aan , maar
verleende tevens aan haren koningsgezin den vader en hare broeders eene veilige
schuilplaats. MILTON is naderhand nog
tweemaal gehuwd geweest. De ijver waar
hij in zijn Tenure of Kings and-med
íllagisiraies de wettigheid bmwees , om
dwingelanden of slechte vorsten tot ver
te roepen , en alzoo den-antwordig
geregtelijken moord van KAREL I goedkeurde , was oorzaak , dat de Raad van
State hem tot secretaris in de Latijnsche
taal benoemde. MILTON werd dus eenigermate de letterkundige kampvechter van
de zaak des volks. Ten behoeve dezer
partij gaf hij zijne Iconoclastes in 't licht,
(ter beantwoording van den Icon Basiliké)
alsook zijne beide geschriften , waarin het
volk van Engeland tegen de smaadschriften van SALMASIUS en DU MOULIN werd verdedigd. In de uitvoering van deze u edele
taak , » gelijk hij het noemde , verloor hij
het gezigt. Na de herstelling van het
koninklijk huis, hield bij zich eenigen tijd
verborgen , doch door tusschenkomst zijner
vrienden , inzonderheid van MARVELL en
DAVENANT , kon hij zich weldra weder vei
openbaar vertoonen. Toen-lignhet
KAREL II hem op zekeren dag de aanmerking maakte, dat het lofdicht dat hij
op CROMWELL had vervaardigd , schooner
was dan het gedicht dat hij op hem had
gemaakt , antwoordde MILTON : « Sire ! de
« poëzy beweegt zich gemakkelijker in
« het rijk der verdichting dan in dat der
« waarheid. » Schoon MILTON sedert 1652
geheel blind was, liet hij echter zijne pen
niet rusten. Op den ouderdom van zeven
en vijftig jaren , in 1665 , voltooide hij

zijn beroemd dichtstuk The Paradise lost,
waarin de val des menschen wordt beschreven. Opmerkelijk is het, dat onze VONDEL
juist omtrent dezen tijd een dergelijk onderwerp in zijn treurspel Lucifer behandelde. Eerst twee jaren later vond MILTON
een' uitgever voor zijn werk, die hem
daarvoor 10 Pst. betaalde. Hetzelve is in
alle beschaafde Europesche talen overgezet , in het Nederduitsch door P. G. WITSEN
GEYSBEEK , VAN GOETIlEM en GRAADT JONCKERS.

The Paradise regained , Samson Agonistes
en de Geschiedenis van Brilannië behooren
tot MILTON'S laatste werken. Hij stierf te
Londen den 8 November 1674. Eerst in
lateren tijd werd hem in de Westminsterabdij een gedenkteeken opgerigt.
(TODD'S

Lire of MILTON ; MILTON'S Works).

MIRABEAU , (IIONORÉ GABRIEL RIQIIETTI , Graaf) , de ALCIBIADES der Fran-

sche omwenteling , werd in 1749 te Bignon
nabij Némours geboren. Hij stamde af van
een Italiaansch geslacht uit Florence , hetwelk in de dertiende eeuw naar Frankrijk
uitweek , en deszelfs naam ARRIGUETTI in
dien van RIQUETTI veranderde. Hij was de
zoon van den markies MIRABEAU , een man
van eenige letterkundige vermaardheid en
schrijver van L'ami des hommes. De markies , alhoewel in zijne geschriften een
groot voorstander van vrijheid en alge
niette--menschlifd,ert
min als dwingeland in zijne woning , en
deze barschheid maakte op het karakter
van MIRAIIEAU eenen nadeeligen indruk.
De jeugdige MIRABEAU had hevige hartstogten , eene vurige verbeelding en groote
talenten. Hij hunkerde naar vermaak en
was verkwistend. Om hieraan een einde
te maken , wist zijn vader geen beter
middel dan leitres de cachet tegen zijnen
zoon te verkrijgen , en hem achtervolgens
in onderscheidene staatsgevangenissen te
doen opsluiten. Zijne eerste inhechtenisneming had plaats ten gevolge van eenen
minnehandel , waarna MIRABEAU eenigen
tijd in het leger diende. Zoodra lij de
krijgsdienst had verlaten , huwde hij eene
jonge dame , welke aan een' ander ver
Zijne verkwisting was oor--lofdwas.
zaak , dat dit huwelijk ongelukkig uitviel ;
hij geraakte diep in schulden , en zijn vader verkreeg nu tegen hem een interdict,
waarbij hij onbekwaam werd verklaard
zijne eigene zaken te besturen , en daarenboven eene lettre de cachet , waarop hij
in liet kasteel van Joux in het Jura-gebergte werd opgesloten.
Hij had toen den ouderdom van vijf en
twintig jaren bereikt. Door zijne wegslepende vriendelijkheid wist hij den bevelhebber van het fort zoo zeer voor zich in

MIRABEAU.
te nemen , dat deze hem toestond in de wist talentvolle mensclien op te sporen ,
naburige stad Pontarlier rond te wande- die , uit beginsel van vriendschap of alge len. Hier maakte hij kennis met eene meen nut , zijne oogmerken begunstigden.
jonge dame , de vrouw van een' oud aan- Zijne belangrijke en levendige conversatie
zienlijk man. MIRABEAU vlugtte met haar was als een wetsteen , waarmede hij zijne
naar Holland. In onderscheidene zijner werktuigen onophoudelijk aanzette. Hij
werken spreekt hij van deze vrouw onder verzamelde zorgvuldig anecdotes , gesprekden naam van SOPHIE. Voor dezen onver- ken en denkbeelden , en wist van alles tot
schoonbaren misstap, werd hij door het zijn eigen voordeel partij te trekken, En
parlement van Dyon bij verstek ter dood wanneer hij zich eenmaal aan liet werk
zette , stond men verbaasd over den snelveroordeeld.
In Holland begon MIRABEAU voor de len en dagelijkschen voortgang.
Deze schets van MIRABEAU door zijn' besten
boekverkoopers te schrijven , om in zijn
levensonderhoud te voorzien. Terwijl hij en onpartijdigsten vriend, DUMONT, geeft ons
zich dus onledig hield , werd hij , met een inzigt in het onbestendig karakter van
toestemming der Nederlandsche regering, dezen merkwaardigen man , die daarom
door Fransche policie- agenten gevat , die wel eens de Fransche ALCIBIADES werd gehem naar Vincennes voerden , waar hij noemd. Zijne bekwaamheden allengskens
drie jaren in den kerker doorbragt. Ge- meer bekend geworden, zond de Fransche
durende zijne gevangenschap las hij veel minister CALONNE hem met eenen geheien velerlei , vertaalde uit het Latijn en men last naar Berlijn , waar hij acht
onderscheidene hedendaagsche talen. Ook maanden doorbragt, en getuige was van
onderhield hij met zijne minnares SY)PIIIE de laatste dagen van FREDERIK den Grooten ,
briefwisseling , welke na zijnen dood is die den 17 Augustus 1786 overleed. Naar
uitgegeven. Frankrijk terug gekeerd , schreef hij zijn
Toen hij in 1780 weder in vrijheid werk De la monarchie prussienne , waarwerd gesteld , schreef hij zijn werk over toe hij te Berlijn goede bouwstoffen had
de Leitres de cachet en den toestand der verzameld. Ook gaf hij uit eene Histoire
gevangenissen , hetwelk op het publiek secrèle sur la cour de Berlin , waarin oneenen diepen indruk maakte. Te Pontar- derscheidene schaad- anecdoten voorkomen,
lier gekomen , bepleitte hij zijne eigene zoodat de Fransche regering dit werk door
zaak en die zijner beminde , en wist den de hand des scherpregters openlijk liet
echtgenoot te bewegen , zijne vervolging verbranden.
te staken. De omwenteling echter opende hem den
Omtrent het jaar 1784 bezocht hij weg tot vermaardheid. Door den adelstand
Londen , waar hij niet ROMILLY bekend verworpen , werd hij door de stad Aix tot
werd. Hier schreef hij zijne brieven aan afgevaardigde voor de Staten- Generaal geCHAMFORT, in welke hij de instellingen van kozen. In deze nieuwe hoedanigheid gaven
Engeland hoog verhief. I%1IRABEAU , zegt zijn zijne ongemeene welsprekendheid , zijne tavriend en levensbeschrijver DUMONT , onder- lenten en zijne groote stoutmoedigheid heng
nam toen een werk over de Amerikaan - spoedig een onweerstaanbaar overwigt in
sche orde van Cincinnatus , en had in de vergadering , en maakten hem tot den
zijne porte-feuille plannen en schetsen van afgod des volks. Eindelijk echter ziende ,
onderscheidene andere werken , over welke dat het bestaan der monarchie in gevaar
bij iedereen raadpleegde , die hem eenige verkeerde , trad hij met het hof in verinlichtingen kon geven. IIij schreef zijne bond ter stuiting der republikeinsche beDoittes sur la liberté de l'Escaut , waartoe doelingen. In het belangrijk vraagstuk
CIIAUVET hem in eenen brief het denkbeeld over het regt van vrede en oorlog , ver
gegeven. klaarde hij , tot groote teleurstelling der-had
Met een' aardrijksbeschrijver in kennis democraten , dat het regt om vrede te
geraakt , begon hij er aan te denken Gene sluiten of oorlog te maken aan den koning
algemeene geographie zamen te stellen. behoorde opgedragen te worden. Hij hield
Zoo iemand hem met de grondbeginselen hierover eene schitterende redevoering.
der Chinesche spraakkunst hadde bekend BARNAVE bestreed hem hevig , beschuldigde
gemaakt , hij zou ongetwijfeld over de hem van onstandvastigheid , bespotte zijn
Chinesche taal hebben geschreven. Hij stelsel , en werd door de linkerzijde en
beoefende zijn onderwerp , terwijl hij over het volk op de galerijën luide toegejuicht.
hetzelve schreef, en had slechts iemand Buiten de vergadering hoorde men den
noodig , die hem de bouwstoffen leverde. kreet : a NIRABEAU a la lanterne ! » Den
Tegen eene goede belooning , zou hij zelfs volgenden dag werd langs de straten een
eene Encyclopedie op touw gezet hebben. schotschrift rondgevent , hetwelk in groote
Zijne bedrijvigheid was verbazend. Hij letteren ten titel voerde : « ]let groote
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«verraad van graaf MIRABEAU ! » Men ver
dit libel , toen hij de verga -tondehm
binnen trad. Zijne oogen schoten-dering
vuur , terwijl hij zeide : « Ik weet alles
« ik zal de vergadering in zegepraal ver«laten , of in stukken gehouwen worden. »
Hij beklom , te midden der grootste stilte,
de tribune , en sprak aldus : « Sedert
« eenige dagen is de sectie dezer verga« dering , welke 's konings toestemming
« wenscht in zaken van vrede en oorlog,
« voorgesteld als aan de openbare vrijheid
«vijandig; er worden listige geruchten van
« verraad en omkooping verspreid ; de
« wraak des volks wordt ingeroepen , om
« de tirannij van partij -meeningen te schra« gen. Ook ik , die men weinige dagen
« te voren in zegepraal wilde rondvoeren,
« hoor mij zelven in de straten als een'
« gevaarlijken zamenzweerder uitkrijten.
« Ik had deze les niet noodig om mij te
K herinneren , dat er tusschen het kapitool
* en de Tarpeïsche rots slechts weinige
« schreden zijn ; maar de man die wenscht
« zijn vaderland nuttig te zijn , en zich
« om de ijdele vermaardheid van éénen en« kelen dag niet bekommert , wordt niet zoo
« gemakkelijk overwonnen ; hij verwacht de
« belooning van zijn geweten en van den
« tijd , die onomkoopbare regters van ons
« allen. Ik zal daarom het bedoelde vraag« stuk weder opvatten , en bet geschilpunt
CL met al de helderheid waartoe ik in staat
« ben in het ware daglicht stellen. » Nu
herhaalde hij de tegenwerpingen van BARNAVE , handhaafde zijn vroeger gevoelen
en verdedigde het met dubbele kracht.
Hij zag in de oogen zijner medeafgevaardigden de zekerheid zijner zegepraal , en
als ware het eensklaps afbrekende , eindigde hij , op eenen alledaagschen toon ,
met de woorden : «Ik denk , burgers ! dat
« het wezenlijke punt in geschil nu wel
« duidelijk zal zijn , en gij gevoelt , dat
« burger BARNAVE de zaak niet in het
« ware daglicht heeft gesteld. Het zou nu
« voor mij eene gemakkelijke, doch nut.
« telooze taak zijn , om mijnen tegenstan« der in alle mindere bijzonderheden te
« volgen , waarin hij zeker talent , maar
a niet de minste kennis van de zaken de«zer wereld heeft aan den dag gelegd.
« Hij heeft in de lengte en breedte de
« wanbedrijven uitgemeten , welke vrij
vorsten kunnen begaan en be.-«magtie
'C gaan hebben , maar hij heeft niet aange« merkt , dat in onze grondwet de monarch
« niet meer vrijmagtig is , en niet wille
keurig kan handelen , en hij heeft zich-«
« bovenal onthouden om te spreken van
« die onheilen , welke uit volksbewegingen
« voortspruiten. » MIRABEAU verliet het

spreekgestoelte onder een daverend gejuich , hetwelk eenige minuten aanhield.
Zijne overwinning was volkomen , want
zijn gevoelen behield de overhand.
Voordat hij echter zijn doel om den
koninklijken troon voor omverwerping te
behoeden kon bereiken , rukte hem eene
hevige ongesteldheid van weinige dagen
uit het leven. Hij stierf den April
'1791 , kalm en gelaten , onder het verduren van een hevig lijden. Tegen TAL LEYRAND , die hem in zijne laatste oogenblikken bijstond , zeide bij : « Ik neem de
« laatste schragen der monarchie met mij
« naar het graf. » Zijn stoffelijk overschot
werd met groote pracht , onder begeleiding van alle autoriteiten en eene tallooze
volksmenigte , in de kerk van St. Geneviève , ter aarde besteld. Slechts twee jaren later werd zijn lijk door het gemeen
ten grave uitgerukt , om voor het stoffelij k overschot van den bloedgierigen MARAT
plaats te maken.
(Lettres de MIRABEAU à un de ses amis
en ,4llernagne ; BARTUE , Orateurs (rancals ; ETIENNE MÉJEAN , Collection cornplète des travaux de Mr. MIRABEAU
l'ainé a l'assemblée nationale ; LUCAS
MONTIGNY , I[Iérnoires biographigues ,
litiéraires et politiques de Mr. MIRABEAU) .
MOLIÈRE , (JEAN BAPTISTE POOUELIN , bijgenaamd DE) , de grootste Fran-

sche blijspeldichter , werd den 15 Januarij
1622 te Parijs geboren. Zijn vader was kamerbehanger des konings, en bestemde hem
tot zijnen opvolger ; maar zijn genie wees
hem eenen anderen weg. MOLIÈRE's grootvader, die heng teederlijk liefhad, nam
hem veeltijds mede naar den schouwburg.
De kamerbehanger hierin weinig behagen
vindende , vroeg den ouden man op zekeren dag , waarom hij den knaap zoo dikwijls mee nam naar de comedic : « Wilt
« gij een' tooneelspeler van hem maken ?
zeide hij op eenen gramstorigen toon.
« Gave God ! » antwoordde hein de grootvader , « dat hij een tooneelspeler ware
« als BELLE RosE ! Deze woorden troffen
den knaap, maakten hem afkeerig van
het kamerbehangen, en beslisten zijn voornemen om zich aan de tooneelspeelkunst
toe te wijden. Niettegenstaande alle ver
zijns vaders , verbond hij zich ,-manige
in 1642 , aan een gezelschap tooneelspelers , hetwelk , onder den naam van Illustre
Théátre , in de voorstad Saint-Germain,
eenen schouwburg opende ; hij verscheen
nu onder den naam van MOLIÈRE op het
tooneel. Gedurende eenige jaren schijnt
bij in verscheidene provincie-steden , als
medelid van een reizend gezelschap , een
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avontuurlijk leven geleid te hebben. Om
in het gebrek van geschikte stukken te
voorzien, schreef hij onderscheidene blij
veel opgang maakten,-speln,dizo
dat zijn naam overal met roem genoemd
werd. Daar zijn treurspel Thébaide ongunstig werd ontvangen , wijdde hij zich
voortaan geheel aan het blijspel , dat zijnen naam onsterfelijk heeft gemaakt. In
1658 kwam MOLIÈRE te Parijs, speelde
weldra voor het hof, en behaagde zoo
zeer koning LODEWIJK XIV , dat deze hem
tegen eene goede jaarwedde in zijne dienst
nam. MOLIÈRE schreef nu zijne beste stuk
kreeg eene Europesche vermaard -ken,
Doch, schoon hij in ruime omstan--heid.
digheden verkeerde , en de uitbundigste
loftuitingen inoogstte , was MOLIÈRE wel
verre van gelukkig. Zijne gezondheid verkeerde in eenen wankelenden toestand,
terwijl hij tegen het grievendst huisselijk
verdriet had te kampen. Het laatste stuk
dat hij schreef was Le malade imaginaire;
het werd den 17 Februarij 16 7 3 voor de
vierde maal opgevoerd ; 1VIOLIÈRE vervulde
de hoofdrol , en overtrof zich zelven,
doch zijne te groote inspanning veroorzaakte hem eene bloedspuwing , waaronder
hij eenige uren daarna bezweek. De aartsbisschop van Parijs weigerde MOLIÈRE de
kerkelijke begrafenis ; alleen door's konings
bemiddeling werd hij in alle stilte op St.
Joseph ter aarde besteld. In 17 7 8 werd
zijn borstbeeld in de vergaderzaal der academie geplaatst, met het bijschrift van
SAURIN : Rien ne manque à sa gloire , it
manquait a la noire. Zijne werken beslaan
acht deelen , zijn menigmaal herdrukt en
grootendeels in onderscheidene talen overgezet.
(CHAMFORT , Eloge de MOLIÈRE ; CAILIIAVA,
Etudes sur 1YIOL1ÈRE ; J. TACHEIREAU ,
Histoire de la vie ei des ouvrages de
1FIOLIÈRE) .

Jezuït en professor
in de theologie aan de Portugeesche hoogeschool van Evora , werd in 1540 te
Cuenca in Spanje geboren. Hij studeerde
te Coimbra, en werd als godgeleerde algemeen bekend door zijne verhandeling
over de genade en voorbeschikking, welke
onder den titel Liberi arbitrii cum gratig
donis , divina praescientie , providentia ,
praedestinatione et reprobatione concordia
in 't licht verscheen. Hij leerde hierin ,
dat de genade Gods eene vereischte was
tot zaligheid , maar een' ieder ten deel
kan worden , die de nog overige krachten
van den vrijen wil ten goede aanwendt ,
en dat alzoo de verkrijging of het verlies
der zaligheid van des menschen zelf bestemming afhangt. Dit werk gaf aanlei•
II,
MOLINA , ( Luis) ,

24I

ding tot eenen heftigen strijd tusschen de
Dominicanen en de Jezuïten , wordende
dit stelsel door de eersten aangevallen en
de laatsten verdedigd. De aanhangers van
1SOLINA werden Molinisten geheeten en
hunne tegenstanders Thomisten naar TltoKAS AQUINAS. In 1609 verbood PAULUS V
den Jezuïten en Dominicanen dezen twist
te doen herleven , welke echter door het
werk van JANSENIUS , waarin over de genade volgens het gevoelen van ST. AUGUSTINUS werd gehandeld , weder fel ontbrandde. MOLINA stierf in 1601 te Madrid.
(Penny Cyelopaedia ; Conversations-Lexi
con).
MONGE , (GASPARD , een uitstekend
Fransch wis- en natuurkundige, werd deal
10 Mei 1746 te Beaune geboren , waar
zijn vader een logement hield. Reeds op
de school zijner vaderstad maakte MONGE
groote vorderingen in de naauwkeurige
wetenschappen , bezocht vervolgens een
collegie te Lyon , en werd aldaar op zestienjarigen ouderdom tot leeraar in de natuurkunde benoemd. Weldra werd hij als
onderwijzer in de wis- en natuurkunde
naar de artillerie-school van illezières verplaatst. Gedurende zijn verblijf aldaar ,
ontwarende dat alle verrigtingen betrekkelijk het ontwerpen van fortificatie -plannen
(défilements) door wijdloopige rekenkundige
bewerkingen geschiedden, vond hij daarvoor
Bene wiskundige methode uit, welke de
bevelhebber zelfs weigerde in te zien , zou
kort was de tijd waarin het werk kon vol
echter zijne manier-bragtwoden.Z
van bewerking nader was onderzocht, werd
zij met graagte aangenomen , en hem ver
haar aan anderen mede te deelen.-boden
Hard viel het hem zijne methode zelfs voor
zijne leerlingen LACROIX en GAYVERNON te
moeten bedekken. «Alles wat ik hier door
« berekening heb gedaan , » zeide hij hun
op zekeren dag in 1780 , « kon ik met
K het liniaal en den passer gedaan hebben,
« maar liet is mij niet geoorloofd u deze
«geheimen te openbaren. » Doch LACROIX,
hierop wakker gemaakt , vond insgelijks
de bedoelde methode, en maakte haar in
1795 bekend , onder den titel van Complémens de Géométrie. MONGE had eene
groote gemakkelijkheid om alles voor zijne
leerlingen bevattelijk te maken. In 1780
werd hij lid van de academie der weten
-schapen,i1793mstrvaine.
In deze hoedanigheid moest hij , op last
der conventie , het doodvonnis aan LODEWIJK XVI laten voltrekkers. Eenige maanden daarna legde hij zijn ambt neder,
maar was intusschen onvermoeid werkzaam
om de Fransche legers (destijds I,200,000
man sterk) van krijgsvoorraad te voorzien.
16
-
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Ook behoorde MONGE onder de voornaamste stichters der polytechnische school. In
1796 bevond hij zich bij het Fransche
leger in Italië , en vergezelde in 1798
BONAPARTE naar Egypte. Hier belastte hij
zich met het bestuur van het Egyptische
Instituut ; ook regelde hij de opsporingen
van oudheden , en ontdekte onder anderen
de theorie der luchtspiegeling. Hij keerde
met BONAPARTE naar Frankrijk terug , waar
bij weder als professor in de wiskunde
aan de polytechnische school optrad. Door
NAPOLEON steeds met de treffendste blijken
van gunst en vriendschap vereerd , bleef
MONGE den keizer tot het laatste oogenblik getrouw. Deze eervolle verknochtheid
had het'gevolg dat ]EONGE , bij de laatste
herstelling van LODEWIJK XVIII, met eenige
anderen , uit het Instituut werd gestooten.
Deze harde bejegening en de opschorting
der Polytechnische school (later weder
hersteld) worden door DUPIN opgegeven
onder de oorzaken van zijnen dood , welke
den 28 Julij 1818 plaats had. Onder
zijne voornaamste werken noemt men Description de l'art de fabriquer les canons;
Lesons de géométrie descriptive; 4pplicalion de l'analyse a la géométrie des surfaces du premier ei du second degré.
Zijne Explication du mirage vindt men in
bet eerste deel der Décade égyptienne.
(BRISSON , Notice historique sur GASPARD
MONGE ; CHARLES DUPIN , Essai historique sur les services et les travaux
scienti fiques de GASPARD MONGE).
MONTAGU, (MARY PIERREPONT, Lady
IVORTLEY) , eene door hare schriften,
alsmede door hare bemoeijingen ter invoering der behoedende pok -inenting beroemde Engelsche vrouw , was de dochter
van den hertog EVELIJN PIERREPONT van
Kingston. Zij werd omstreeks het jaar 1690
te Thoresby , in het graafschap Nottingham , geboren , verried vroegtijdig groote
talenten , en werd zorgvuldig opgevoed.
In 1712 huwde zij Mr. WORTLEY DMONTAGU,
en vergezelde hem in 1716 op zijne gezantschapsreis naar Konstantinopel. Aan
deze reis heeft men hare uitstekende brieven en de invoering der inenting in Engeland te danken. Te Konstantinopel leerde
zij de Turksche taal , en verkreeg van
sultan ACUMED verlof den Harem te bezoeken , waar zij met de sultane VALIDE vriend
sloot. Haar verkeer met den sultan-schap
zelven bragt haar in kwaad gerucht , hetwelk waarschijnlijk geheel ongegrond was.
In de nabijheid van Konstantinopel leerde
zij ook de reeds sedert lang bij de Turken in gebruik zijnde inenting der kinderpokken. Zij deed onderzoek naar de wijze
van behandeling , onderwierp haar' eigen

zoon het eerst aan eene proef , en ver
niets wat strekken kon om de in--zuimde
enting in Engeland zoo veel mogelijk te
verbreiden. Na hare terugkomst uit Turkijë, in 1718 , schitterde zij niet minder
in de gezelschappen der aanzienlijken dan
in die der geleerden. POPE behoorde onder
hare vrienden of liever onder hare aan
doch eindelijk twistte hij met-biders,
haar, en griefde haar met zijne vinnige
spotdichten. In 1739 verliet zij andermaal
Engeland , doch ditmaal zonder haren
echtgenoot , wien zij echter in goede ver
verliet. Zij begaf zich naar-standhouig
Italië , waar zij eerst aan den oever van
het meer Iseo leefde , en vervolgens te
Venetië. In 1761 keerde zij naar Engeland
terug , en stierf eenige maanden later,
den 21 Augustus 1762 , aan den kanker
in de borst. Hare bijeen verzamelde werken beslaan zes boekdeelen. Hare gedichten hebben veel minder waarde dan hare
brieven , die haar aan het hoofd plaatsen
der beste briefschrijfsters in Groot-Britannië.
(Lord WUARNCLIFFE , The Letters and
works of Lady DIARY WORTLEY RONTAGU , 3 vol. 8vo. London 1836).
MONTAIGNE, (MICHEL EYQUEI DE),

een beroemd Fransch wijsgeer en zedeleeraar , werd den 28 Februarij 1533 op
het slot Montaigne in Périgord geboren.
Zijn vader , een zonderling man , gaf hem
een' Duitschen opvoeder, die geen Fransch
sprak , maar met zijnen kweekeling niets
dan Latijn mogt spreken. Ook de ouders
hadden het zich ten pligt gesteld , om
hem slechts in die taal aan te spreken;
zelfs de bedienden moesten hetzelfde doen
zoo goed zij konden. « Zij werden allen
« gelatiniseerd , » zegt aIONTAIGNE , « en
zelfs de dorpelingen uit de nabuurschap
« vingen Latijnsche woorden op , waarvan
« sommige bij het landvolk inwortelden
a en onder hen gemeenzaam werden.
DIONTAIGNE sprak Latijn lang voordat hij
Fransch verstond , hetwelk hij later als
eene vreemde taal moest aanloeren. Op
dezelfde wijze leerde hij het Grieksch.
Op tienjarigen ouderdom bezocht hij bet
Collége te Bordeaux , waar GROUCIII , nuCIIANAN en MURET zijne onderwijzers werden. Reeds toen sprak hij het Latijn zoo
gemakkelijk , dat ]EURET gevreesd zou hebben , hem in 't Latijn aan te spreken.
Nadat hij op den ouderdom van dertien
jaren zijne schoolstudiën had volbragt ,
legde hij zich op de regtsgeleerdheid toe,
en werd in 1554 raadsheer in het parlement te Bordeaux. Op drie en dertigja rigen leeftijd huwde hij FRANCOISE DE LA
CIIASSAIGNE , ten einde , gelijk hij zegt,
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eerder zijnen vrienden dan zich zelven en dochter te vermengen. In September
genoegen te doen ; want hij was niet tot 1592 werd )IONTAIGNE door eene hevige
het huwelijk geneigd. Echter leefde hij , ontsteking in de keel aangetast, die hem
tot aan zijnen dood , met zijne vrouw in drie dagen lang belette te spreken , wesde beste verstandhouding. Deze echt werd halve hij toevlugt nam tot de pen , om
slechts met eene dochter gezegend. MoN- aan zijne vrouw zijne laatste begeerten te
TAIGNE bestierde zijne eigene landgoederen ,
kennen te geven. Hij verzocht dat onderdie hem jaarlijks een inkomen van 6,000 scheidene edellieden uit de nabuurschap
Livres opbragten. De Parijsche bloedbrui- zouden worden uitgenoodigd , om van hem
loft stortte hem in eene diepe _ droefgees- afscheid te komen nemen. Toen allen in
tigheid , wijl hij , schoon Katholijk , het zijne kamer bijeen waren , las een priesgedrag van het hof ten opzigte der Pro- ter de mis , en bij de verheffing van den
testanten, hoogelijk af keurde. Omtrent gewijden misouwel hief MONTAIGNE zich
dezen tijd (1572) begon hij de eerste half in het bed op met gevouwene hantwee boeken van zijn beroemd werk Les den , alsof hij bad , en in deze houding
essais de messire Michel , seigneur de gaf hij den 13 September 1592 den geest.
Montaigne te schrijven , die in 1580 in Zijn stoffelijk overschot rust in de kerk
't licht verschenen , en tot heden vijf en der Feuillans , waar zijne weduw een gezeventig malen zijn herdrukt.
denkteeken voor hem heeft opgerigt.
Met het doel om zijne wankelende ge(VERNIER , Notices et observations pour
zorldheid te herstellen , ondernam 1vtONfaciliter la lecture des Essais de MONTAIGNE eene reis door Duitschland , ZwitTAIGNE ; A. VINET , Essais de philososerland en Italië. Te Rome werd hij door
phie morale et de morale religieuse
onderscheidene kardinalen en andere mansuivis de quelques Essais de critique
nen van aanzien met onderscheiding
littéraire; Penny Cyclopaedia).
ontvangen , en bij paus GREGORIUS XIII
DIONTAUSIER, (CHARLES DE ST. 1WAUingeleid , die hem het Romeinsche burger- RE, hertog VAN) , geboren in 1610, trad
regt schonk , waarmede hij zeer was in- vroegtijdig in krijgsdienst , en onderscheidde
genomen. Ilij schreef een dagboek van zich in 1636 bij de belegering van Brei
deze reis , hetwelk hij klaarblijkelijk niet
In 1664 zond LODEWIJK XIV hein-sach.
voor de drukpers had bestemd ; doch het met eenen belangrijken last naar het hof
handschrift bijkans twee eeuwen daarna van Rome , en benoemde hem , bij zijne
in eene oude kist op het familie -slot ge- terugkomst , tot hertog en pair , en in
yonden zijnde , werd dit werk in 1777 1668 tot opvoeder van den daufijn , weluitgegeven , onder den titel van Journal ken post hij met lof vervulde. Het volk
de voyage de Michel de Montaigne en noemde hem « de deugdzame man die
Italie, par la Suisse et l'Allernagne, en « altijd de waarheid spreekt , • en niets
1580-1581. Het is eene der vroegste werd er van zijne zijde verzuimd , wat
beschrijvingen van Italië. In 1581 verko- zijn koninklijke kweekeling aanspiaak kon
zen de burgers van Bordeaux hem tot geven op dezelfde roemrijke hoedanigheid.
hunnen maire , welk ambt hij vele jaren Bij het huwelijk van den daufijn, in 1680,
loffelijk vervulde. De burgeroorlog en de werd bij tot diens eersten kamerheer bepest dreven hem in 1586 uit zijn slot. noemd. Hij stierf den 17 Mei 1690.
Te Parijs werd hij bekend niet MademoiNiet minder beroemd en gevierd wag
selle DE GOURNAY , die door het lezen zijne gemalin LOUISE LUCINE , geboren marzijner Essais groote genegenheid voor hem kiezin van Rambouillet , die - alle geleerhad opgevat. Vergezeld van hare moeder den , kunstenaren en fraaije vernuften in
maakte zij hem hare opwachting , en van bare salons verzamelde. In 1661 benoemde
dien tijd af noemde hij haar zijne felle LODEWIJK XIV haar tot opvoedster der
d'alliance of aangenomen dochter , een koninklijke prinsen en prinsessen. Zij
titel dien zij haar leven lang behield , wijl stierf den 15 November 1671. Haar bezij nimmer huwde. MONTAIGNE was des- roemd Album Guirlande de Julie , waarin
tijds vijf en vijftig jaren oud. Deze ver
bijkans alle beroemde schilders van haren
schoon innig en wederzijdsch ,-knochteid, tijd bloemen hadden geteekend , en waarop
was van Benen zuiver Platonischen aard de beroemdste dichters bijschriften hadden
en een der opmerkelijkste voorvallen in vervaardigd , verscheen in 1 784 in 't licht.
zijn leven. Ten tijde van zijnen dood In 1818 werd dit prachtwerk herdrukt.
trokken Mademoiselle DE GOURNAY en hare
(PUGET DE SAINT-PIERRE, Histoire du due
moeder door bijkans half Frankrijk (schoon
de 1ILONTAUSIEP.).
de wegen door den burgeroorlog hoogst
MONTEOUCULI, (RATMOND, graaf VAN),
onveilig waren) om naar zijn slot te rei- een der beroemdste Oostenrijksche veldzen , en hare tranen met die der weduw heeren , werd in 1608 te Modena uit een
16'
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aanzienlijk geslacht geboren. Gedurende
den dertigjarigen oorlog trad bij in Oostenrijksche dienst. Nadat hij als eenvoudig
vrijwilliger onder een' zijner oorais de
wapenen had gedragen , en in rang was
opgeklommen , onderscheidde hij zich het
eerst aan het hoofd van twee duizend
ruiters , met welke hij tien duizend Zweden verraste en in de pan hakte. Doch
weldra ondervond hij de onstandvastigheid
der fortuin , wordende zelf, in 1639,
door de Zweden , onder den beroemden
BANNIER , bij Praag verslagen en gevangen
genomen. Gedurende zijne tweejarige gevangenschap beoefende hij niet het beste
gevolg de letteren. Zoodra bij in vrijheid
was gesteld , hervatte hij zijne dienst , en
verwierf zich door onderscheidene krijgsbedrijven eenen roemrijken naam. Na het
sluiten van den Munsterschen vrede bezocht hij zijn vaderland. Hier had hij het
ongeluk bij de huwelijksfeesten van den
hertog FRANCESCO in een tournooispel een'
zijner dierbaarste vrienden , den graaf MANZANI , door eenen lanssteek te dooden.
In 1657 werd SIONTECUCULI door den
keizer ter hulp gezonden van JOHANN C tAIklz , koning van Polen , tegen RAKOCZY ,
vorst van Zevenbergen , dien hij tot vrede
dwong. Vervolgens nam hij deel aan den
oorlog tegen de Turken in Hongarije,
waarvan hij zelf in zijne gedenkschriften
eene beschrijving heeft gegeven. Den 1 Augustus 1664 behaalde hij eene beslissende
overwinning bij St. Got/turd , waarop een
bestand van twintig jaren volgde.
In 1673 bereikte hij het toppunt van
zijnen roem , hebbende , in den oorlog
tusschen het Duitsche rijk en Frankrijk,
den doorluchtigen TURENNE tot wederpartij.
De behendige krijgsbewegingen dezer twee
groote veldoversten , die zonder tot eenen
veldslag te komen , meer talent ten toon
spreidden in marschen , in schijnaanvallen
en het opslaan van veldlegers , dan andere
krijgsbevelhebbers in eene gansche reeks
van overwinningen , werden door hunne
tijdgenooten bewonderd. Toen TURENNE in
1675 op Bene verkenning door een' kanonskogel werd gedood , was alleen de
groote CONDt in staat de overwinningen van
1ONTECUCULI te stuiten. De laatste jaren zijns
levens bragt hij aan het keizerlijk hof
door. Toen hij , van wege de pest , keizer LEOPOLD van Weenen naar Lintz ver
werd lij , bij het inrijden van-gezld,
het slot aldaar , door eene instortende
balk , gewond, en stierf aan de gevolgen
dezer verwonding. Zijne mededeelingen
over de krijgskunst , over den oorlog tegen de Turken en den krijg van 1664
Zijn geleerd , grondig , beknopt en duide-

lijk. Van dit oorspronkelijk Italiaansch
werk bestaat eene goede Fransche vertaling, in 1752 te Amsterdam met eene
levensbeschrijving van aioNTECUCuLI in 't
licht verschenen.
d'lO1ITESQI7IEU , (CHARLES DE SECONDAT , Baron DE LA BREDE ET DE) ,

een der beroemdste wijsgeerig-staatkundige
schrijvers van Frankrijk , werd den 18 Januarij 1689 op het kasteel Brède , nabij
Bordeaux geboren. Door eene zorgvuldige
opvoeding ontwikkelden vroegtijdig de
voortreffelijke gaven van zijnen geest.
Terwijl hij zich met de borst op de beoefening van het burgerlijk regt toelegde ,
ontwierp hij tevens een werk over een
veel besproken theologisch vraagstuk , namelijk : « Of de afgoderij , welke onder de
« heidenen de overhand heeft , de eeuwige
« verdoemenis verdiende ? a In 1714 werd
hij raadsbeer in het parlement van Bordeaux , en twee jaren later president van
hetzelve. In 1721 verschenen zijne beroemde Lettres persanes , zonder naam van
den schrijver , die echter niet lang verholen bleef. Met luim en spot wordt daarin
onder het masker van eenen Perziaan
het toenmalig staatkundig , gezelschappelijk en letterkundig leven der Franschen
beoordeeld. Eene geestige schildering der
Fransche zeden met hare lachwekkende
dwaasheden , was nog door niemand gegeven ; daarenboven vermeerderde de ver
bekoorlijkheid van-nuftigekld
dit boek , hetwelk tevens door taal en voor
-steling
opmerking verdiende.
Zijn classieke roman , getiteld Le Tem
verscheen in 1725 in-pleduGi,
't licht. In het volgende jaar legde hij
zijn ambt neder , ten einde zich geheel
aan de wetenschappen en letteren te wijden. Eenige jaren later deed bij eene
reis door Duitschland , llongarjë , Italië,
Zwitserland , Nederland en Engeland. Na
zijne terugkomst op het slot Brède , verschenen , in 1734, zijne Considérations sur
les causes de la grandeur et de la déeadence des Romains , welke niet ten onregte
eene Romeinsche geschiedenis voor wijs
staatslieden werden genoemd. Na-gern
lange voorbereiding verscheen eindelijk
zijn hoofdwerk Esprit des lois , waardoor
hij de staatswetenschap tot eene lievelingsstudie van het publiek verhief. Hij stierf
den 10 Februarij 1755 te Parijs. Weinige
uren vóór zijnen dood trachtte de geestelijkheid hem tot eenige veranderingen in
zijne Lettres persanes te bewegen. Hierop
zinspelende zeide hij : Je veux tout sacrifier à la religion , mais rien aux Jésuites.
Ofschoon spaarzaam van aard , wist hij
echter grootmoedig te zijn. De weldaad
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door hem te Marseille aan eenen jongen
schipper bewezen , wiens vader hij uit de
slavernij loskocht , gaf de stof tot het tooneelspel Le bienfait anonyme. BURKE
schetst hem als « een vernuft dat niet in
«elk land of elke eeuw wordt geboren
a een man door de natuur begiftigd met
• een' doordringenden adelaarsblik ; met
« een oordeel ontwikkeld door de uitgeU breidste geleerdheid ; met Bene Herculi* sche kracht van geest en zenuwen , door
« den arbeid niet af te matten.
(Ecrivains francais du siècle de LOUIS XIV;
DESTUTT DE TRACY

l'esprit des lois

;

, Commentaire sier
de

VILLEMAIN , Eloge

MONTESQUIEU).

MONTEZUMA II , de laatste heerscher

in Mexico vóór de verovering van dit rijk
door de Spanjaarden , volgde in 1502 zijnen
vader in de regering op.. Onder hem landde
in 1519 CORTEZ met een klein leger in
Mexico. Verschrikt door eene oude voor
verblind door het ongewone-speling,
van de verschijning dezer vreemdelingen ,
ontving MONTEZUMA hen in zijn gebied.
Toen hij echter allengs overtuigd werd ,
dat deze vreemde gasten geene bovennatuurlijke nienschen waren , was hij op
hunnen ondergang bedacht. Zoodra CORTEZ
zulks vernam , liet hij MONTEZUMA in ketenen slaan , en dwong hem Spanje's oppermagt te erkennen. De Mexicanen niet
kunnende dulden een' slaaf der vreemde
te hebben , grepen-lingetoprh
naar de wapenen , en toen MONTEZUMA het
oproer door zijne tegenwoordigheid wilde
stillen , werd hij door een' steenworp gekwetst. De Spanjaarden namen hem wel
in hunne bescherming en verpleegden hem ,
doch ontroostbaar over den smaad hem
door zijne eigene onderdanen aangedaan ,
scheurde hij gedurig het verband los , en
stierf kort daarna, in 1520. Zijne nagelatene kinderen namen de Christelijke
godsdienst aan. De oudste zoon kreeg van
KAREL V den titel van graaf van MONTEZUMA. De laatste nakomeling zijns geslachts , Don MARSILIO DE TERUEL , graaf
van Montezuma , Spaansch Grande van de
eerste classe , werd , uit hoofde zijner
vrijzinnige beginselen , door FERDINAND VII
uit Spanje gebannen , en toen hij vervolgens naar Mexico ging , ook van daar
verdreven. Hij stierf te Nieuw-Orleans
den 22 October 1836.

(Conversations-Lexicon ; Woordenb. der
Zainenleving).
MONTGOLFIER, (JACQUES ÉTIENNE),

de uitvinder van den luchtbol , werd den
5 Januarij 1745 te Vidalon-lès-Ananonai
in het departement Ardèche geboren , waar
zijn vader eene papier-fabrijk bezat, [lij
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wijdde zich met zijn' ouderen broeder ,
tegen den zin
van hunnen vader , aan de beoefening der
wis-, natuur- en werktuigkunde. Na menige jeugdige buitensporigheid , bepaalden
zij zich echter tot de vaderlijke papierfabri jk , en waren de eersten die in Frankrijk het middel vonden om velin-papier
te vervaardigen. Door het lezen van PRIESTLET'S werk over de luchtsoorten en door
eigene navorschingen kwam ETIENNE , in
gemeenschap met zijnen broeder , tot de
uitvinding eener soort van luchtschepen,
die naar hen Montgollères werden genoemd. Zij namen daarmede de eerste
proef in 1783 te Annonai, en toen dezelve
goed uitviel , begaf ETIENNE zich nog in
hetzelfde jaar naar Parijs , waar hij , even
als te Versailles , voor het hof de proef
herhaalde. Beide broeders werden hierop
tot leden der academie aangenomen , en
ontvingen onderscheidene belooningen.
ETIENNE stierf den 2 Augustus 1799 te
Servières , waar hij het eerst op de gedachte zijner uitvinding was gekomen.
Zijn broeder JOSEPH MICHEL, geboren in
1740 , maakte zich daarenboven beroemd
door de uitvinding van de waterschroef
(bélier hydraulique). Hij stierf den 10 Junij
1810. Onder de werken dezer beide broeders onderscheidt men hun Discours sur
JOSEPH MICHEL MONTGOLFIER

1'aérostat.
(Dictionnaire hislorique des grands hom mes ; Conversations-Lexicon) .
MONTLTJC , (BLAISE DE LASSERAN
MASSENCOME, heer YAN) , een beroemd

Fransch krijgsman , die tot den rang van
maarschalk opklom , werd omstreeks het
jaar 1502 op het kasteel van Montluc geboren , en onderscheidde zich in al de
oorlogen tusschen 1519 en 1573 , inzonderheid in de veldslagen van Bicoco , Pavia en Cerisoles , alsmede door de verdediging van Sienna. In 1564 werd bij tot
l uitenant- gouverneur van Guienne benoemd,
en maakte zich schuldig aan zulke ongehoorde wreedheden tegen de Protestanten ,
dat hij den naam van koninklijken slagter
bekwam. Bij de bestorming van Rabastens , in 1570 , werd een gedeelte van
zijn aangezigt door eenen kogel weggenomen , zoodat bij genoodzaakt was den overigen tijd zijns levens een masker te
dragen. Hij stierf in 1577. Zijne Commentariën , ( zeer vermakelijk om te lezen),
werden door HENDRIK IV de soldaten Bijbel
genoemd.
(Dictionary of Biography).
MONTMORENCY , (ANNE DE) , pair,
maarschalk en connétable van Frankrijk ,
een der grootste veldheeren der zestiende
eeuw , werd in 1 i93 te Chantilly gebo-
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ren , en den 10 November 1567 in den
slag van Saint-Denis doodelijk gewond.
Van zijne vroegste jeugd af onderscheidde
hij zich door zijnen onverschrokkenen
moed , en behaalde bij menigvuldige gele
telkens nieuwen roem. Doch-genhd
zijn schitterendst wapenfeit bestond in het
redden van Frankr ij k , in 1536 , toen
KAREL V met een geducht leger in Provence viel. Van wege zijne omzigtigheid en
schranderheid verwierf hij zich in dien tijd
den eernaam van den Franschen FABIUS.
(MosEai , Dietionnaire; Almanach de

Gotha).
ETIENNE) , een
uitstekend Fransch wiskunstenaar, werd den
5 September 1725 te Lyon geboren. Op
den ouderdom van zestien jaren wees ge.
worden , kwam hij onder de leiding zijner
grootmoeder , die insgelijks weldra stierf.
Hij studeerde aan het Jezuiten-collegie te
Lyon , waar hij de oude classieke schrijvers beoefende. Ook de hedendaagsche
talen trokken zijne aandacht. Door zijn
verbazend geheugen viel het hem niet
moeijelijk eenen grooten taalschat te ver
Hij was onder anderen zeer be--gadern.
dreven in het Italiaansch , Engelsch en
't Hoog- en Nederduitsch. Van Lyon vertrok hij naar Toulouse , om zich in de
regtsgeleerdheid te oefenen ; vervolgens
begaf hij zich naar Pars, waar hij in
kennis geraakte met DIDEROT , cocHIN , LALANDE en D'ALEMBERT, wien hij grootendeels zijne bedrevenheid in de wiskunde
had te danken. Hij huwde in 1763, en
werd in het volgende jaar als koninklijk
secretaris en astronoom naar Cayenne gezonden , om aldaar bij de nieuw te vestigen volkplanting werkzaam te zijn. In
l765 keerde hij naar zijn vaderland terug ,
en werd aangesteld tot premier commis
(les bátiments , welken post hij gedurende
vijf en twintig jaren getrouw waarnam.
Intusschen besteedde hij al den tijd die
hem van zijne bezigheden overbleef, aan
de opvoeding zijner kinderen en het beoefenen der wiskunde. Hij stierf den 18 December 1799. Zijne zedigheid en goed
waren niet minder in 't oog-liartghed
loopend dan zijne geleerdheid en werk
Hij is de schrijver eener ge--zamheid.
schiedenis der wiskunde en van eene verhandeling over de kwadratuur van den
cirkel.
(Notice historique lee par AUGUSTE SAVINIERE LE BLOND ei la société de VerMONTUCLA, (JEAN

sailles, le 15 Janvier , 1800 , 8vo.
.Sio!J. Universelle ; uuTSON'S Mathe,narical dictionary , áác.)
MORE , (Sir THOMAS) , kanselier van
Engeland , de zoon eens regters , werd in

1480 in de PJilk-street te Londen geboren.
Na voorbereidende oefeningen , vertrok hij
in 1497 naar de hoogeschool van Oxford,
waar hij in de regten studeerde , en het
eerst in kennis kwam met ERASMUS , die
voor altijd zijn vriend bleef. Hij kreeg
vroegtijdig zitting in het parlement , en
gaf meermalen blijken van @enen onaf
geest. In 4523 werd hij tot-hankelijr_
spreker (voorzitter) gekozen. MORE stond
in groote gunst bij HENDRIK VIII , die , na
hem tot onderscheidene gewigtige ambten
benoemd te hebben , MORE in 1530 , in
plaats van den kardinaal WOLSEY , tot
lord-kanselier verhief. Ook kwam de koning dikwijls onverwacht aan zijn huis ,
en bragt den dag met hem door. Schoon
MORE een ijverig Katholijk was , werd echter , zoo lang hij kanselier was , niemand
om het geloof ter dood gebragt. Hij vervulde zijne hooge waardigheid drie jaren
met de meeste bekwaamheid en regtschapenheid. MORE legde de zegels neder,
omdat hij , volgens zijn geweten , niet kon
medewerken tot HENDRIKS maatregelen ten
opzigte van de godsdienst en de echtschei
CATHARINA VAN ARRAGON. Van nu-dingva
af was HENDRIK , die nimmer aan vorige
vriendschap scheen te denken , wanneer
bij in iets werd tegengewerkt , op zijnen
ondergang bedacht. MORE werd 'van hoog
verraad beschuldigd , en , hoewel alle bewijs daarvan ontbrak, ter dood veroordeeld. Hij verloor den 6 Julij 1535 liet
hoofd op het schavot.
MORE bezat een uitmuntend hart. Zijne
zachtaardigheid en beminnelijke inborst
werden door zijne tijdgenooten dikwijls
geprezen. Zijne liefde voor de waarheid
was oorzaak van zijnen dood. ERASMUS,
die dikwijls zijn buis bezocht , zegt : « Bij
« hem zou men zich kunnen verbeelden
(C de academie van PLATO te zijn. Doch
« ik zou zijn buis onregt aandoen , als ik
«liet bij de academie van PLATO verge«leek, waar getallen , meetkundige figu« ren en wel eens zedelijke deugden de
« onderwerpen van het gesprek waren
« met meer regt zou men het eene oefen
Christelijke godsdienst kun -«scholinde
-«neht.Aldszfbwoner,ma«nelijke zoowel als vrouwelijke, slijten
« hunnen ledigen tijd met vrijzinnige stu« dien en leerzame lectuur , schoon godsvrucht bij allen op den voorgrond staat.
« Geen gekrakeel , geen bitter woord werd
« aldaar gehoord ; niemand zat met de
« armen over elkander ; iedereen deed zijn'
«pligt volwaardig en vrolijk , geenszins
« traag en droefgeestig. » Van MoRE's werken is de Utopia , een staatkundige roman,
het meest bekend. Zijne brieven aan
.

MOfEAU—MORÉRI.
, zijn opgenomen in de verzameling van ERASIYIUS' brieven , in 1642 te
Londen uitgegeven. Het leven van Sir
THOMAS MORE werd beschreven door zijn'
schoonzoon ROPER , die gehuwd was met
zijne beminde dochter 1IIARGARET.
(Sir JA1rIES ATACKINTOSH , In de Lives of
eminent British statesmen , te vinden in
Dr. LARDNER'S Cabinet Cyclopaedia).
MOREAU , (JEAN VICTOR) , na BONAPARTE de grootste generaal der Fransche
republiek , werd den 11 Augustus 1761
te 1V1 orlaix in Bretagne geboren. Schoon
voor de balie opgevoed , brandde hij nogtans van verlangen om in krijgsdienst te
treden , waartoe de omwenteling hem de
schoonste gelegenheid aanbood. Hij maakte,
in 1792 , zijnen eersten veldtogt onder
DU1VIOURIEZ , en ontwikkelde weldra zoo veel
talent en dapperheid, dat hij reeds in
1794 tot den rang van divisie-generaal
opklom. Terwijl hij in den winter den
regtervleugel van het Noorder-leger over
de toegevrozene Waal voerde, moest zijn
vader te Parijs het moordschavot beklim
MOREAU weifelde een oogenblik of-men.
hij zou voortdienen, doch besloot einde
zijnen degen aan het vaderland te-lijk
wijden. In 1796 werd hij aan het hoofd
geplaatst van liet leger aan den Rijn. In
dit jaar onderscheidde hij zich door zijnen
meesterlijker aftogt door liet Donaudal en
de enge passen van bet Zwarte Woud.
Den 24 October trok hij over den Stijn ,
en had alzoo zijn leger in veiligheid gebragt. Behalve dezen beroemden aftogt ,
waarbij hij veel beleid , koelbloedigheid
en vastheid van karakter had aan den dag
gelegd , strekt hem de beslissende overwinning bij Hohenlinden , in 1800 , tot de
meeste eer. De eerste consul overlaadde
hem met de vleijendste lofspraak , doch
BONAPARTE en b1AIIEAU bleven niet lang
eensgezind. Toen bIOREAU door NAPOLEON
benoemd werd tot lid van bet nieuw ingestelde legioen van eer , weigerde hij
zulks openlijk met verachtenclen spot,
zeggende : « Die dwaas ! weet hij niet dat
a ik reeds sedert twaalf jaren in het legioen
« van eer ben ingeschreven ! s Beschuldigd
van deel genomen te hebben aan eene
zamenzwering met PICHEGRU , GEORGES en
andere koningsgezinden tegen de consulaire regering , werd hij tot twee jaren
gevangenis veroordeeld , hetgeen , op zijn
eigen verzoek in verbanning werd veranderd. Hij vertrok naar Amerika , waar
hij met vrouw en kind verscheidene jaren
gerust leefde , totdat , te kwader ure ,
voor zijnen roem en zijn geluk , hij in
1813 het voorstel van den Russischen
keizer ALEYANDER aannam , om do lbond-

ERAS1us

2t7

genooten tegen zijn vaderland te dienen.
Naauwelijks had hij zich in hunne gelede
geschaard , of hij werd in den slag-ren
bij Dresden , den 27 Augustus 1813 , doodelijk gewond ; hij verdroeg het afzetten
zijner beide beenen , zonder eene enkele
zucht te slaken , en stierf den 2 September daaropvolgende te Laun in Bohemen,
werwaarts men hem vervoerd had.
De bewonderenswaardige aftogt door
het Zwarte Woud en de schitterende
zegepraal bij Hohenlinden, zullen hem
altijd onder de bekwaamste krijgsbevelhebbers van dien tijd doen plaatsen. De
eenige vlek op zijne roemvolle loopbaan
was zijne vereeniging met de vijanden
zijns vaderlands. « Welk een zonderlinge
« zamenloop , ) zeide hij tegen den Zwitzerschen generaal Jo7INI , met wien hij
vroeger onder de driekleurige vlag had
gestreden , en dien hij nu in Russische
dienst aantrof, « heeft u en mij onder de
« banieren van den Czaar te zamen ge
Dit is zeker zonderling , » ant--«bragt?'
woordde JOMINI , « maar tusschen ons is
« dit onderscheid , dat ik geen Franschman
«ben. »
(HASSE , VICTOR MOREAU and seine Todtenfeier).
MORÉRI, (LOUISI , de eerste schrijver
van het woordenboek dat zijnen naam
draagt , werd in 1643 te Bargemont , in
Provence , geboren. Hij studeerde te Aix
en Lyon , en werd doctor in de godgeleerdheid. Ilet denkbeeld opgevat hebbende , een algemeen biographisch en geographisch woordenboek te schrijven , begon
bij hiervoor eenen grooten voorraad van
bouwstoffen te verzamelen. hij was ervaren in onderscheidene talen , en werd
bijgestaan door een aantal vrienden , die
hem bijdragen leverden. In 1673 verscheen
in één folio boekdeel Grand dictionnaire
historique et critique de LOUIS MORÉRI. Schoon
de inhoud zeer gemengd is , overtreft
echter het biographisch gedeelte , zoowel
ten opzigte van de hoeveelheid als de
grondigheid van behandeling , de overige
artikelen. MORÉRI's woordenboek strekte
aan de meeste andere biographische woordenboeken tot voorbeeld. Hij ondernam
eene nieuwe en vermeerderde uitgave van
zijn woordenboek , waarvan hij bet eerste
deel bezorgde , doch het tweede was nog
niet geheel afgedrukt , toen de schrijver
in 1680 overleed. Zijne onafgebrokene
werkzaamheden verhaastten zijnen dood.
Er zijn menigvuldige uitgaven van zijn
woordenboek , door onderscheidene uitgevers aanmerkelijk vermeerderd in 't licht
verschenen , onder .anderen door LECLERC
en BAYLr, ; de laatste is die van Parijs,
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1759 , in tien deden folio. In weerwil
van al het gebrekkige is MORÉRI'S woordenboek nog een nuttig werk ; de geslacbtrekenkundige artikelen zijn hoogst
verdienstelijk ; die betreffende de geographie gebrekkig. Ook heeft MORÉRI de uit
bezorgd van een werk getiteld Réla--gave
tions nouvelles du Levant , nu traité de la
religion , du gouvernement et des eoutunzes
des Perses , Arméniens et Gaures , composées par le P. G. D. C. C. (Père GABRIEL
DU CHINON CAPUCIN) .

(Penny Cyclopaedia ; Dictionary of Biography).
MORGAGNI, GIOVANNI RATTISTA},

de grondlegger der pathologische anatomie,
werd den 25 Februarij 1682 te Forli, in
den Kerkelijken Staat , geboren. Hij studeerde te Bologna , onder ALBERTINI en
VALSALVA , in de geneeskunde , en verkreeg
in 170'1 zijnen graad als doctor. Naderhand begaf bij zich naar Venetië en radua ,
om zich in de scheikunde en natuurlijke
wijsbegeerte te oefenen , en werd in 1715
tot eersten professor in de ontleedkunde
aan de hoogeschool van Padua benoemd.
Hij was lid van alle voorname wetenschappelijke genootschappen en maatschappijën
in Europa, en ontving van onderscheidene
vorsten en pausen de uitstekendste hulde
MORGAGNI overleed in 1771. -betonig.
Onder de voornaamste werken van MOR
telt men , Adversaria anatomica-GArNi
prima , waarvan HALLER zegt , dat er naauwelijks iets in is dat niet nieuw is , of
ten minste duidelijker beschreven dan
vroeger. Vijf dergelijke verzamelingen van
gemengde opmerkingen verschenen daarna
onder gelijkluidende titels , en in 1719
werden zij allen gezamenlijk te Padua
uitgegeven. Ook bezorgde hij het leven
en de werken van VALSALVA , zijnen leermeester en vriend, wiens stellingen bij
volijverig handhaafde. Doch het meest
beroemde werk van MORGAGNI , hetwelk hij
op zijn tachtigste jaar uitgaf, voert ten
titel De sedibus et causis morborum per
anatomen indagatis , waarin een oneindig
aantal fijne opmerkingen over de pathologische anatomie voorkomen , zoodat de
pathologie daaraan bijkans even veel te
danken heeft als de physiologic aan de
gelijktijdige werken van HALLER. Het is
sedert menigmaal herdrukt en vertaald ,
en nog heden een werk welks waarde
wordt erkend.
(HALLE[ , Bibl. Anal. , II. 34 ; Conversations-Lexicon).
MORLAriD , (Sir. SA1tIUEL) , een bekwaam Engelsch werktuigkundige , werd
omtrent het jaar 1625 te Sulhainsted , in
Berkshire , geboren. ilij bezocht de hoo-

gesehool van Cambridge , waar hij tien
jaren vertoefde , zonder eenen graad te
nemen. Kort na zijn vertrek van Cambridge , vergezelde hij den afgezant WHITELOCKE naar Zweden , en na zijne terugkomst werd MORLAND medehelper van THURLOE , secretaris van OLIVER CROMWELL. Men
wil alzoo dat bij ook deel genomen hebbe
aan de zoogenaamde Sir Richards Willis'
zae?enzwering , waarvan de toedragt hierop
nederkomt.
In den aanvang des jaars 1656 maakten THURLOE , CROMWELL en Sir RICHARD
WILLIS het plan om den pretendent (KAREL H)
in eens in het verderf te storten , door
hem eenen boodschapper te zenden met
uitlokkende brieven , in welke hij werd
uitgenoodigd met een enkel schip over te
komen , alleen vergezeld van zijne beide
broeders en eenige vertrouwden. Op eenen
bepaalden dag moest hij in eerre haven
van Sussex binnenvallen , waar hij aan
ondersteund zou worden door-vankelij
vijfhonderd man voetvolk , bij hetwelk
zich den volgenden dag nog twee duizend
ruiters zouden voegen. Hierover werd beraadslaagd in het kabinet van THURLOE ,
terwijl MORLAND aan zijnen lessenaar scheen
te slapen. WELWOOD zegt dat , toen CROMWELL hem zag , deze zijn zwaard trok
en slechts op liet ernstig bidden van
TIIURLOE werd weerhouden hem op staanden voet af te maken. TIiURLOE verzekerde CROMWELL , dat MORLAND wegens
overkropte bezigheden twee nachten achtereen had opgezeten , en stellig in eenen
diepen slaap was gezonken. Intusschenhad MORLAND alles afgeluisterd , en een'
afschuw hebbende van dit snood bedrog ,
besloot bij, den koning te waarschuwen.
Hiertoe gebte bij den majoor HENSIIAW.
De koning van alles onderrigt , antwoordde
op de hem toegezondene uitnoodiging ,
dat hij op den bepaalden dag niet gereed
kon zijn , waaruit de zamenzweerders eenig
vermoeden van verraad opvatteden. Niet
tevreden met dit antwoord , ontwierp wILLIs andere brieven , waarin bij Zijne Majesteit werd aangedrongen , zich deze
schoone gelegenheid om den troon te
herwinnen niet te laten ontsnappen. De
koning , antwoordende dat hij zich niet
wel bevond , hielden de zamenzweerders
zich overtuigd , dat geheel hun plan was
ontdekt ; en WILLIS werd verdacht hetzelve
verraden te hebben. Om zich van dit
vermoeden te zuiveren , ontbood WILLIS
zijnen assistent MORLAND , die , het ongeraden vindende de zamenkomst af te slaan,
zich van twee pistolen voorzag. Ter bestemder plaats gekomen , ontmoette hij
een' ander persoon , door wen hij met

MORNAY.
de grootste omzigtigheid in eenen donker•en diepen kelder werd gevoerd ; bier zag
hij , bij het licht eener kaars , Sir RicilAr,D
zelven , en eenen bijbel voor hem liggen.
Sir r.IGHARD zeide hem , zonder omwegen ,
dat hij hem ontboden had , uit hoofde er
een geheim van het hoogste aanbelang
was verraden , waarmede onmogelijk meer
dan drie personen , behalve hij zelf ,
konden bekend zijn. Hierop de bijzonderheden verhalende, legde hij zijne hand
op den Bijbel en zwoer - plegtig dat hij
dit geheim niet had verraden , en ver
hetzelfde te doen. MORLAND-zochtemnu
zeide , dat hij hiertoe bereid was als men
hem de reden wilde zeggen waarom men
eenig vermoeden tegen hem had opgevat.
Dit alles deed hij met zoo veel tegenwoordigheid van geest , dat WILLIS zich volkomen van MORLAND'S onschuld overtuigd
hield. In Mei 1660 ging MORLAND zelf
naar den koning te Breda , die hem vriendelijk ontving , hem tot ridder sloeg, en
kort daarna tot baronet verhief.
Zoodra KAREL II den Britschen troon
laad beklommen , werd MORLAND benoemd
tot eersten mechanicus van Zijne Majesteit,
die hem tevens eenen gedenkpenning aan
als een eervol blijk zijner lofwaar--bod,
dige trouw. Kort hierop werd hij benoemd
tot 's konings bijzonderen kamerheer. De
drie laatste jaren zijns levens bragt hij in
eenen ellendigen toestand door. Armoede
en het verlies van het gezigt , noodzaak
geheel van de liefdadigheid van-tenhm
den bisschop TENISON te leven. Hij stierf
den 30 December 1695. Onder zijne uitvindingen zou behooren de kaapstander
om ankers op te ligten , doch hij is eer
als de verbeteraar dan als de uitvin- -der
der van dit werktuig te beschouwen. In
1673 gaf hij de beschrijving uit eener
reken -machine met twaalf platen , waarop
de onderscheidene deden der machine
worden afgebeeld. De bewerking geschiedde door middel van wijzerplaten en
kleine wijzers , door eene stalen pen in
beweging gebragt. Met dit toestel kon
men de vier hoofdregelen der rekenkunde
spoedig uitwerken , en , om de eigen
woorden van den uitvinder te bezigen ,
a zonder het geheugen te pijnigen , den
« geest te ontrusten of de bewerkingen
« aan eenige misslagen bloot te stellen. »
Ook is men hem den spreektrompet in
zijnen tegenwoordiger vorm verschuldigd.
Hij gaf de beschrijving van dit instrument
uit onder den titel van A description of

the Tuba stentorophonica , an instrument
of excellent use as well by sea as by land.
Insgelijks maakt MOI1LAND aanspraak op de
uitvinding der stoommachine ; zeker is het
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dat hij ten minste de eerste was , die
naauwkeurige waarnemingen deed over de
veerkracht van den stoom , zoo als blijkt
uit zijne kleine =verhandeling over een
stoomwerktuig , waarin hij onder anderen
zegt : «Water , door middel van vuur in
« damp veranderd , vereischt eene grootere
« ruimte (omtrent 1200 maal) dan het
« water , en zou eerder een kanon doen
« barsten , dan zich laten opsluiten. » Zijne
navorschingen hadden echter in dien tijd
geene gevolgen. Nog heeft men van hem
eene Geschiedenis van de Evangelische
kerken in de valleijen van Piëmont, en
onderscheidene wetenschappelijke werken.
(BEUGIIEM's Bibliographia mathematica;
GHALMER's Biographical dictionary ; . t. o.
HALLIWEI.L'S Life , writings and invenlions of Sir SAMUEL MORLAND) .

MORNAY , (PHILIPP,E DE) , lieer van

Plessis-Marly , een beroemd Fransch schrijver en staatsman , werd in 1549 op het
slot Buhy , in Normandie , geboren. Hij
genoot zijne opvoeding te Parijs , en maakte
groote vorderingen in de wetenschappen ,
voornamelijk in de godgeleerdheid. IIij
was voor den geestelijken stand bestemd ,
doch zijne moeder , heimelijk de hervorming toegedaan , wist hem van deze loopbaan terug te houden. Zoodra zijn vader,
een ijverig Katholijk , gestorven was ,
voegde hij zich bij de Pi otestanten , en
doorreisde Italië , Duitschland , .Holland
en Engeland , om zijne wereldkennis en
kundigheden te vermeerderen. Na zijne
terugkomst was hij bijkans in den Bartholomeus-nacht vermoord geworden. Hij ver
zich eenige dagen te Parijs , en ont--borg
vlugtte naar Engeland. In 1573 keerde
hij naar zijn vaderland terug , en leefde
zeer afgezonderd , totdat hij in 1575 in
dienst trad van den koning van Navarre,
den namaligen HENDRIK IV , wiens regterhand hij werd. Hij ontwierp krijgsplan nen , bestierde de onderhandelingen, ver
mond en pen do zaak zijns-deigmt
meesters , en zocht hem allerwegen aan
steun te verschaffen. Schoon-hangeli
de overgang van HENDRIK IV tot de RoomschKatholijkc kerk hem hinderde, bleef hij
echter zijnen koning getrouw. Hij. stierf
den 11 November 1623. Zoo groot v as
zijne geleerdheid en zijn invloed bij do
Hugenoten , dat hij de Protestantsche paus
werd genoemd. Onder zijne werken verdienen melding zijne Vérité de la religion
chrélienne en 31émoires et correspondance

pour servir a l'histoire de la réformation
en France , welke zeer belangrijke bijdra-

gen voor de Fransche geschiedenis bevat
Henriade van VOLTAiRE wordt-ten.Id
aan de verdienste van MoRNNAY Benen wel.

HORUS —MOZART.
verdienden lof toegezwaaid. De volledige
uitgave zijner werken , in 1825 te Parijs
in 't licht verschenen , bevat tevens zijne
levensbeschrijving.
(Dictionnaire historique des grands hornmes).
HORUS , (THOMAS). Zie MORE.
11IOSHEIM , JOHANN LORENZ VON),

een der beroemdste Duitsche godgeleerden , werd den 9 October 1694 te Lubeck
geboren. Bij studeerde te Kiel , en ging
in 1723 als gewoon hoogleeraar in de
godgeleerdheid naar Helmstedt. Later werd
hij benoemd tot inspecteur -generaal van
alle scholen in het hertogdom Wol fenbuttel. In 1747 als professor in de theologie
naar Gottingen beroepen , stierf bij aldaar ,
als kanselredenaar der universiteit , den
9 September 17 55. Zijne leerredenen
worden ons haren. zuiveren , sierlijken en
zoetvloeijenden stijl zeer geroemd. Als
nlenschenvriend wordt hij met FENELON en
als kanselredenaar bij BOURDALOUE vergeleken. Hij schreef meer dan honderd zestig
werken , waaronder genoemd mogen worden Sitienlehre der heiligen Schrift en eene
Kerkelijke Geschiedenis in fraai Latijn,
getiteld Institutiones historiae ecclesiasticae ,
in onderscheidene hedendaagsche talen en
ook in 't lNederduitsch overgebragt. In
zijne Anweisung , erbaulich zu predigen ,
ontwikkelde hij zijne denkbeelden over de
kanselwelsprekendheid , waarvan zijn werk
Heiligen Reden tot modellen kunnen ver
-strekn.
(Woordenboek der Zamenleving , Conversations-Lexicon).
MOTHE LE VAYER, FRANCOIS DE

LA) , een Fransch wijsgeer en schrijver,
werd in 1588 te Parijs geboren. Nadat
hij de regtsgeleerdheid niet de letterkunde
had verwisseld , werd hij opvoeder van
den hertog van Orléans , en later van
diens broeder LODEWIJK XIV. Hij stierf in
1672 als geschiedschrijver van Frankrijk
en lid der koninklijke academie. Zijne
werken , die van groote scherpzinnigheid
en geleerdheid getuigen , schoon gebrekkig
in stijl , beslaan veertien boekdeelen. Niet
voordat hij den ouderdom van vijftig jaren
had bereikt , verscheen er iets van hem
in 't licht. Zijne twijfelzucht stelde hem
soms aan grove beleedigingen bloot. «Daar
« gaat een man die geene godsdienst
« heeft , ' zeide eens iemand toen LA
MOTIE door de Louvre- galerij ging. Hij
keerde zich om , zeggende op zachtmoedigen toon : « Vriend ! ik heb godsdienst
« genoeg dat ik u vergeef , schoon gij
« bestraffing verdiend hebt. »
(Dictionnaire historique des grands hornmes ; VOLTAIRE Siècle de LOUIS XIV).

MOTTE, (ANTOINE HOUDAR DE LA),

een uitstekend Fransch schrijver, werd den
17 Januarij 1672 te Parijs geboren. Hij
werd aan bet collegie der Jezuïten opgevoed, en was bestemd voor de pleitzaal ,
doch bij verkoos tooneeldichter te worden. Zijn eerste stuk Les originaux mislukkende , besloot hij van de wereld af
te zien, en ging met een' zijner vrienden
naar La Trappe, doch de abbé DE RANGE
weinig op de tijdelijke opgewondenheid
dezer beide onbedachtzame jongelingen
vertrouwende , ried hun , na verloop van
een paar maanden , weder te vertrekken.
Naar Parijs terug gekeerd , schreef hij
zijne opera l'Europe galante , welke grooten opgang maakte. In 1707 gaf hij eene
verzameling van Oden uit , en in 1710
zijn Discours acadérnique , hetwelk als een
meesterstuk wordt beschouwd. LA MOTTE
was trotsch en vermetel. Hij vertaalde
de Ilias zonder één woord Grieksch te
verstaan , en meende , door dit dichtstuk
te verkorten , hetzelve te verbeteren. Deze
vertaling werd voorafgegaan door eene
verhandeling , waarin hij trachtte te bewijzen dat de bewondering der ouden ,
voornamelijk van HOMERUS , een nieuwerwetsch vooroordeel was. Op den ouderdom van veertig jaren werd hij blind , en
verloor tevens het gebruik zijner ledematen , in welken toestand hij den 26 December 1731 overleed. Zijne werken vullen 10 deden 12mo.
(Biographic universelle).
MOZART , (JOHANN CHRYSOSTOMUS
WOLFGANG GOTTLIEB) , een der groot-

ste moderne toonkunstenaren , werd den
17 Januarij 1756 te Salzburg geboren.
Zijn vader LEOPOLD , de zoon eens boekbinders , was onder -directeur van de kapel
van den vorst-bisschop van Salzburg , en
besteedde zijne vrije uren in het geven
van onderrigt op de viool en in de muzikale compositie. Zijne Violinschule heeft
nog heden waarde. Hij huwde ANNA MARIA
PERTL , een meisje om hare schoonheid
beroemd , terwijl hij zelf voor den knapsten man van zijnen tijd werd gehouden.
Zij kregen verscheidene kinderen , welke
allen slechts weinige maanden oud werden ,
behalve het onderwerp van dit artikel en
eene zuster die vier jaren ouder was dan
hij. Toen MOZART den ouderdom van vier
jaren had bereikt , leerde zijn vader hem ,
al spelende , eenige menuëtten ; binnen
het half uur speelde de kleine vaardig een
menuët. In al hetgeen hij leerde toonde
hij eenen ongewonen ijver. Toen hij zich
in de rekenkunde oefende waren de tafels ,
de stoelen , zelfs de muren met getalmerken bedekt , en het is hoogst waarschijn-
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lijk dat , bijaldien hij zich naderhand niet
geheel aan de muzijk hadde gewijd , hij in
de wetenschap der getallen evenzeer als
in de muzijk zou uitgeblonken hebben.
Naauwelijks zes jaren oud componeerde
MOZART een harp-concert , hetwelk aan de
regels der kunst beantwoordde , en zelfs
verscheidene moeijelijke passages bevatte.
Zijn vader besloot nu met dit jeugdig
wonder de Duitsche hoven te bezoeken.
Hij vertrok met hem naar Munchen , waar
hij door den keurvorst zeer gunstig werd
ontvangen. In 1762 bezocht hij Weenen ,
en liet zich hooren voor keizer FRANS I,
die niet minder behagen vond in de levendigheid van den knaap dan in zijne
verwonderlijke bedrevenheid in de muzijk.
In het volgende jaar bezocht hij Parijs,
en speelde in de Chapelle du roi te Ver
voor het gansche hof op het orgel.-saile
Vervolgens bezocht hij Nederland , Enge
en Italië, en werd overal niet geest -landdlrift ontvangen. Te Rome schonk hem de
paus de orde van de gouden spoor. Te
Milaan schreef hij , in 1770 , zijn' opera
31itltridates , welke twintig avonden achtereen werd opgevoerd. Na Parijs tea
tweeden male bezocht te hebben , vestigde
MOZART zich eindelijk (1779) in Weenen.
Op den ouderdom van vijf en twintig jaren
voelde hij zich geboeid door de bekoor
Mademoiselle CONSTANCE WE--lijkhednva
BEE , Bene schoone , beroemde tooneelspeelster, aan welke hij zijne hand aanbood.
Dit aanzoek werd door de familie beleef
afgeslagen op grond dat zijn roem-delijk
nog niet genoeg gevestigd was. Hierop
componeerde hij zijn' Idomeneo ten einde
zijne krachten te toonen. Mademoiselle
WEBER vervulde de hoofdrol in dit zang spel , hetwelk algemeen werd toegejuicht ,
zoodat MOZART hare hand verwierf. Dit
huwelijk was hoogst gelukkig : hij vond in
zijne vrouw eene liefdevolle vriendin , Bene
nuttige raadgeefster , en , toen zijne gezondheid begon af te nemen , eene geduldige , onvermoeide , liefderijke ver
-zorgste.
In 1782 componeerde MOZART Die Ent-

fiihrung aus dery Serail (L'enlèvement du
Sérail). Op de repetitie van deze opera
zeide JOZEF II tot den componist : « Mijn
« lieve MOZART ! dat is te fijn voor onze
«ooren ; er zijn te veel noten. » « Ik
« vraag Uwe Majesteit verschooning , »
hernam MOZART , niet zijne eigenaardige
onafhankelijkheid , « er zijn juist zoo vele
a noten als er behooren te zijn., en niet
« meer. » JOZEF zeide niets, schoon blijk
dit antwoord getroffen ; doch-bardo
toen de opera ten tooneele was gebragt ,
overlaadde hij MOZAR'I met loftuitingen. In

1786 componeerde hij op verzoek des keizers Le Nozze di Figaro , en in 1787 verscheen te Praag MOZART's meesterstuk
Don Giovanni. De Bohemers juichten dit
zangspel luide toe , doch het was boven
de bevatting der \Veeners. MOZART gevoelde dit zeer wel , en zeide : « Ik heb
« deze opera ten genoegen van mij zelven
« en mijne vrienden geschreven. » Ook
zijne Zauberflóte maakte in 1790 grooten
opgang. Het verhevenste voortbrengsel
echter van MOZART is zijn beroemd Requiern op zijn sterfbed geschreven. Hij
stierf den 5 December 1792. Hij liet eene
weduwe na en twee zonen. Mevr. MOZART
trad eenige jaren later in den echt met
den baron VON NISSEN. Ofschoon sommigen
beweren , dat MOZART , buiten de muzijk,
niet de man was die eenige kundigheden
bezat , wordt zulks genoegzaam door het
volgende voorval weersproken : Toen er
aan het hof van Weenen eene schitterende
maskerade werd gegeven , verscheen MOZART
aldaar als geneesheer , en schreef recepten
voor in het Latijn , Fransch , Italiaansch
en Duitsch , waaruit niet alleen zijne bekendheid met die talen bleek , maar vooral
zijne schranderheid en zijn bijtend vernuft.
,

(Gallery of portraits; dictionnaire historique de la jeunesse).
N OZES, de wetgever der Israëliten,
behoorde tot den stam van LEVI , en was
de zoon van AMRAM en JOCHEBED. Volgens
de gewone tijdrekening werd bij in het
jaar 1571 v. e. in Egypte geboren. Om
het edict van koning PIIARAO te ontduiken,
waarbij geboden werd , dat alle mannelijke
kinderen der Israëliten moesten gedood
worden, wist zijne nioeder hem gedurende
drie maanden te verbergen , waarna zij
hem in den uitersten nood in een biezen kistje aan den oever van den Nijl te vondeling legde. Hier werd liet kind door
's konings dochter gevonden , die het als
haren zoon aannam, en aan zijne eigene
moeder te min gaf. Door deze omstandigheid werd hij niet geheel van zijn volk
vervreemd. Vervolgens aan het Egyptische
hof opgevoed , werd hij ervaren in al de
wijsheid der Egyptenaren. Op den ouder.
dom van veertig jaren vatte MozES het
denkbeeld op zijne Israëlitische broederen
uit hunne slavernij in Egypte te verlossen
en bij zekere gelegenheid , dat een Egyptenaar eenen Israëliet mishandelde , trad
hij tusschen beiden , versloeg den Egyp.
tenaar, en begroef hem in het zand. Den
volgenden dag twee twistende Israëliten
met elkander willende verzoenen , werd
deze poging met smaad afgewezen , en
hem (le moord van den Egyptenaar ver
Ziende (lat dit voorval bekend was-wetn,
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geworden, vlugtte MOZES uit Egypte, en
zocht eene schuilplaats bij eenen stam der
Midianiten in Steenachtig Arabié, vaar
hij veertig jaren vertoefde, en de dochter
van den priester JETHRO huwde.
Op zekeren dag dat MOZES de kudden
zijns schoonvaders in de woestijn hoedde,
verscheen hem JEHOVA bij den berg Horeb
in een brandend braambosch , hetwelk niet
verteerde — een zinnebeeld van den toestand der Israëliten — en beval hem naar
Egypte terug te keeren , en zijn volk van
daar naar het land Kanaän te geleiden.
Zijn ouder broeder AARON werd hem in
deze zending toegevoegd. Bij zijne komst
in Egypte namen de Israëliten hem als
hunnen verlosser aan , en nadat hij tien
wonderdadige plagen over Egypte had gebragt, alvorens de toestemming van koning
PHARAO te verwerven om met de Israëliten
af te trekken , leidde hij hen uit door de
Roode Zee, welke zich wonderdadig scheidde , om*kun eenen doortogt tot het schiereiland van Sinai te verleenen. Terwijl het
volk aan den voet van den berg Sinai was
gelegerd , gaf God hun , doQr tusschenkomst
van MOZES , de wet , welke , met Benige
bijvoegselen en veranderingen , sedert dien
tijd immer als hun nationaal wetboek werd
in acht genomen. 1\adat MOZES gedurende
veertig jaren de Israëliten door de woestijn
had rondgeleid , stelde hij aozuA tot zijnen
opvolger aan , en stierf in den ouderdom
van honderd twintig jaren op den berg
Pisgah , aan de Oostzijde van den Jordaan.
Alvorens te sterven had JEHOVA hem ver
Beloofde Land van den top des-gundhet
bergs te aanschouwen. God begroef hem
in de vallei van Bethpeor in het land van
Moab , doch zijne grafstede is nimmer gevonden.
(Exodus; Deuteronomium).

MÜLLER benoemd tot bibliothecaris en staats
raad van den keurvorst van Mentz. Toen
de Franschen in 1792 deze stad bemagtigden , vertrok hij naar Weenen , waar
keizer LEOPOLD II hem edelmoedig ondersteunde en beschermde. In 1800 werd
hij eerste bibliothecaris der keizerlijke bibliotheek.In 1804 verliet hij Weenen
voor Berlin. Na den slag van Jena , in
9 806 , zag NAPOLEON MÜLLER te Berlijn ,
en gaf hem blijken van toegenegenheid ,
waarvoor de geschiedschrijver niet ongevoelig schijnt geweest te zijn. In 1807
benoemde hem NAPOLEON tot secretaris van
staat van bet nieuwe koningrijk Westfalen , onder zijnen broeder JEROME , welk
ambt hij het volgende jaar voor dat van
minister van het openbaar onderwijs verwisselde. Hij aanvaardde deze nieuwe betrekking niet grooten ijver , doch stierf
reeds in 1809 te Kassel , in den ouderdom van zeven en vijftig jaren. Voor
zijne Algemeene Geschiedenis , in vier en
twintig boeken , door VAN KAMPEN (naar
den derden druk uit het Hoogduitsch in
onze taal overgebragt , en met bijvoegselen en aanteekeningen verrijkt) raadpleegde MÜLLER ruim zeventien honderd
schrijvers van den ouden en nieuweren
tijd. Met welken ijver hij aan dit werk
arbeidde , blijkt uit eenen brief aan zijnen
vriend BONSETTEN , waarin hij schrijft
« Dag en nacht ben ik hiermede bezig,
« en , weinige oogenblikken voor natuur« lijke behoeften afgerekend , leef ik als
«'t ware niet in deze wereld. Ik tracht
« mij boven alle plaatselijke en tijdelijke
« indrukken der groote gebeurtenissen te
« verheffen , om geheel en onbevooroor« deeld te beschouwen , wat was, wat
« is , en hoe het was. Thans zijn de
« jaarboeken der menschen mij alle even
« gewigtig , en ben ik met mijne beschouMULLER , (JOHANNES NON) , een beroemd Zwitsersch geschiedschrijver , werd c wing alleen bij den onzigtbaren leidsman
in 1752 te Scha fhausen geboren ; hij was « aller dingen in hemel en óp aarde.
de zoon eens geestelijken en schoolleeraars Wat kracht van stijl en gewigt van ver
dier stad. Hij studeerde te Gottingen onder
zaken betreft , heeft men hem den-halde
IIEYNE , SCHLÖZER , w ALCII en andere uitsteDuitschen THUCYDIDES genoemd. Men heeft
kende professoren , en verried vroegtijdig aan de pen van HEEREN eene goede leveel vooringenomenheid niet de geschiede vensbeschrijving van MÜLLER te danken
Na zijne terugkomst te Schafhausen,-nis. welke in 1809 te Leipzig in 't licht verwerd hij benoemd tot leeraar in de Griek scheen. In de Bildnisse jetztlebender Bertaal aan liet gymnasium aldaar. In-sche liner Gelehrten mil ihren Selbstbiographien ,
1781 vertrok hij als hoogleeraar in de vindt men eene door hem zelven vervaargeschiedenis naar Kassel , waar hij eene digde levensbeschrijving.
verhandeling in 't licht gaf over den inMURAT , (JOACHIM) , ex-koning van
vloed der Ouden op de Modernen. Om- Napels, een der dapperste Fransche maartrent denzelfden tijd verscheen het eerste schalken , werd in 1771 te (.'ahorn gebodeel van zijn groot werk , hetwelk hem ren. Hij was een schoon man , vol vuur
Bene eerste plaats onder de geschiedschrij- en leven , maar bezat meer moed en
vers beeft verworven , zijne Geschichte der verbeelding , dan scherpzinnigheid en ka
Zijn vader , een welgesteld her--rakte.
Schweizerischer Eidgenossen. In 1786 werd
,
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bergier , bestemde hem voor den geestelijken stand , doch hij ontvlugtte liet
collegie te Toulouse en trad in krijgsdienst.
Na vele avonturen voerde hem zijn gesternte in de nabijheid van NAPOLEON,
werd in 1796 zijn adjudant in Italië , onderscheidde zich als cavallerie- officier door
zijne stoutmoedigheid , en volgde dezen
grooten veldheer naar Egypte. Hier besliste hij de overwinning van Abukir tegen
de Turken , en keerde als divisie - generaal
niet BONAPARTE terug. Den 18 Brumaire
verdreef bij met de bajonnet den raad der
vijfhonderd uiteen , en huwde in 1800
MZARIE ANNONCIADE CAROLINE , de zuster des
eersten consuls. Hij streed voor BONAPARTE
te Marengo , en werd in 1804 rijks -maarschalk , groot-admiraal en prins van het
Fransche keizerrijk. De veldtogt van 1805
tegen Oostenrijk , waar bij aan de spits
des legers Weenen binnentrok , gaf hem
in 1806 het groothertogdom Berg ; de
oorlog met Pruissen in 1806 , en met
Rusland in 1807 , waarin hij met de ruiterij onophoudelijk de overwinningen zijns
meesters vervolgde , verwierf hem de onderscheiding J1adrid in 1808 met een
Fransch leger te bezetten , en FERDINAND'S
kroon naar Bayonne uit te leveren. Voor
deze dienst verhief NAPOLEON hem den
15 Julij 1808 op den troon van Napels.
In 1812 trok hij aan liet hoofd der gezamenlijke ruiterij met NAPOLEON naar Rus
en toen deze in December naar-land,
Frankrijk vlood , verkreeg hij liet opper bevel over het armzalig overschot vair liet
leger. liet was MURAT onmogelijk daarmede
de Weichsel te verdedigen ; NAPOLEON duidde
hem dit zeer ten kwade. Vol wrevel keerde
MURAT naar Napels terug. Nog eenmaal
moest hij in 1813 aan den beslissenden
strijd in Duitschland deel nemen. Na den
slag van Leipzig trok bij met zijn contingent naar zijn koningrijk terug, en onderhandelde niet Oostenrijk en Engeland,
om zich op zijnen troon te bevestigen.
Oostenrijk sloot ook inderdaad met hem
een verbond ,' waarbij in 1815 Rusland
en Pruissen zich voegden. Engeland echter ging slechts een' wapenstilstand aan ;
want FERDINAND van Sicilië , Engeland's
bondgenoot , wilde voor Napels geerle ver
aannemen. Hierdoor geraakte MURAT-goedin
in Bene valsche stelling. In Februarij 1814
rukte hij wel met zijn leger op tot aan
de Po ; doch zijn aarzelen om de Franschen aan te vallen , wekte Engeland's
mistrouwen , gelijk Engeland's aarzeling,
om hem als bondgenoot te erkennen , het
zijne had opgewekt. Van daar zijn diploniatisch avontuur op het Weener congres,
waar de BOURBONS op zijne onttrooning aan-

drongen , en Engeland hem van verraad
beschuldigde. Dit gaf aanleiding dat hij ,
terwijl men te Weenen onderhandelde ,
met NAPOLEON op Elba in geheime verbinding trad , en plannen maakte Italië , ten
minste tot aan de Po , te bemagtigen.
Zoodra nu NAPOLEON in Frankrijk was geland , rukte hij met een leger over Rome ,
Florence en Modena voorwaarts , tastte de
Oostenrijkers aan en spoorde de volken
van Italië aan tot onafhankelijkheid , en
zulks terzelfder tijd dat de verbondene
mogendheden , op MURAT'S herhaalde ver
getrouwheid aan hare zaak -zek,ringva
besloten hem als koning van Napels te
erkennen. Het was te laat ! Oostenrijk
moest alzoo tegen hem te velde trekken.
Den 12 April door BIANCHI bij Ferrara
terug gedreven , overvleugeld door NUGENT ,
en den 2 en 3 Mei door BIANCHI bij Macerata verslagen , werd MURAT door het
grootste gedeelte zijns legers verlaten. Hij
kwam den 19 Mei als vlugteling te Napels.
Het land was in vollen opstand. Vermomd
week hij naar het eiland Ischia , van waar
hij naar Frankrijk stevende. NAPOLEON
veroorloofde hem niet te Parijs te komen.
Hij onderhield te Toulon briefwisseling
met zijne aanhangelingen in Italië. Na
NAPOLEON'S val ontkwam hij na het uitstaan der grootste gevaren naar Corsika.
Eindelijk besloot hij , op aansporing van
eenige kloekmoedige officieren van zijn
gevolg , met 250 aanhangelingen op eenige
schepen naar de kust van Napels te stevenen , en den troon weder te beklimmen.
Reeds was alles gereed , toen zijn adjudant-generaal MACIRONE hem de toestem
keizer van Oostenrijk,-mingbratvde
om hem in zijn rijk een toevlugtsoord te
verleenen , waarom MURAT aanzoek had
gedaan. Andermaal te laat ! In denzelfden
nacht (28 September) zeilde MURAT af.
Een hevige storm verstrooide zijne vaartuigen. Met dertig officieren ging hij den
8 October aan land. Doch zijn kreet :
« Ik ben JOACHIM , uw koning ! » werd
koel aangehoord. Men vervolgde hein ;
hij sloeg er zich door , wierp zich in
eene boot , om zijn vaartuig te bereiken,
werd echter ingehaald en geboeid naar
Pizzo gevoerd , waar hij voor Benen krijgs.
raad werd gesteld en tot den kogel veroordeeld. Den 13 October 1815 onderging
hij, met heldhaftige onverschrokkenheid ,
dit vonnis.

, Napoléon et la grande armée ;
Skizze vom Leben MURAT'S in den Zeitgenossen , Heft XVI).

(SÉGUR

MURATORI, (LUDOVICO ANTONIO),

een uitstekend Italiaansch historieschrijver
en oudheidkundige, werd in 167 te Vi.
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gnola geboren en studeerde te Modena. Op

onderzoek aanprees. Zijne vijanden beschul-

den ouderdom van drie en twintig jaren ,
werd hij benoemd tot bibliothecaris der
Ambrosiaansche boekerij te Milaan , waar
hij onderscheidene onuitgegevene bandschriften ontdekte , welke hij met aantee1^eningen en verklaringen uitgaf, onder de
titels van Anecdote Latina en .dnecdota
Graeca. Eenige jaren daarna werd hij door
den hertog RINALDO , naar Modena terug
geroepen , die hem tot bibliothecaris der
rijke boekverzameling van bet buis van

digden hem van ketterij. MURATORI beklaagde zich hierover bij paus BENEDIC
vriendelijken-TUSXIV,diehmn
brief tot antwoord zond , en te kennen
gaf , dat die plaatsen in zijn werk , welke
aan Rome niet gevallig waren , de leerstellingen noch de tucht der kerk aantastten , maar dat , bijaldien dit werk door
een' ander ware geschreven , de Roomscbe
Congregatie het op den Index der verbodene boeken zou geplaatst hebben.

benoemde , eene betrekking welke
hij tot aan zijnen dood behield I%IURATORI
wijdde zich nu geheel aan de studie der
middeleeuwsche oorkonden en handvesten,
en na eenen veeljarigen onafgebroken arbeid , verscheen zijn groot werk Rerum
Italiearum scriptores, ab anno aerae Chrislianae quingentesimo ad inillesimum quingentesirnum , 28 deelen fol. Verscheidene
prinsen en edellieden bekostigden de uitgave van dit werk. Terwijl MURATOR I deze

MURATORI was pastoor van het kerspel
Pomposa te Modena ; zijne letterkundige
bezigheden deden hem echter zijne kudde
geenszins veronachtzamen ; hij stond zijne
leeken bij met raad en daad , en was de
stichter van onderscheidene liefdadige inrigtingen. Hij stierf te Modena , in 1750.
(Penny Cyelopaedia ; Conversations-Lexi-

ESTE

.

gedenkschriften bijeen bragt , verzamelde
hij tevens vele bouwstoffen betrekkelijk
den maatschappelijken , burgerlijken , ver
staatkundigen toestand van-standelijk
Italië , waaruit hij zijne Antiquitates Itali-

cae medii aevi , sive dissertationes de moribus Italici populi, ab inclinatione Romani
Imperis usque ad annum 1500 zamen stelde. « Ik heb eerst gehandeld , » zegt
de schrijver in zijne voorrede, « van de
« koningen , hertogen , markiezen , graven
« en andere overheidspersonen van bet
« Italiaansche rijk ; daarna heb ik onderzoek gedaan naar de onderscheidene re« geringsvormen , en insgelijks naar de
« zeden en gewoonten der bijzondere bur« gers , naar de vrijheden en voorregten
« van eenige klassen , en de slavernij van
«andere; naar de wetten, de regtspleging,
«het krijgswezen , de kunsten , de wetenschappen en opvoeding ; naar de vorderingen van den koophandel en de fa« brijken , en andere zaken betrekkelijk
« de maatschappelijke en burgerlijke ge« schiedenis . MURATORI is met regt de
« Vader van de geschiedenis der middel4« eeuwen genoemd. » Volgende geschied
als SISMONDI en andere,-schrijve,zo

hebben uit deze rijke bron overvloedig
geput MURATORI schreef nog in het Italiaansch , Annuli d'Italia dal principio dell'
era volgare sino all' anno 1750 , in twaalf
.

deelen kwarto. Dit werk is de eerste alge
geschiedenis van Italië welke in-men
't licht verscheen. Onder meerdere werken
van MURATORI noemen wij nog Della regolate divozione dei Fedeli , waarin hij onderscheidene bijgeloovige ceremoniën van
het volk bestreed , en het gebed en zelf-

con).

1%IURAVIEV, (aiIKUAEL NIKITITCII) ,

een bekend Russisch schrijver , werd den
27 October 1757 te Smolensk geboren.
Zijne letterkundige bekwaamheden trokken
de aandacht van CATHAI;INA de G'roote , door
wie hij in 1785 tot opvoeder van de jeugdige grootvorsten ALEXANDER (later keizer
ALEXANDER I) en CONSTANTIJN werd gekozen. Ten gebruike zijner keizerlijke kwee
schreef hij het grootste gedeelte-keling
zijner proza-werken , waaronder zijne Tij dperken van het Russische rik , en Aard

schetsen van Noord- en Zui--rjksundige
deljk Rusland. Zijne Zamenspraken der
dopden hebben insgelijks ten doel , om de
merkwaardigste personen uit de Russische
geschiedenis te beschrijven , en verschillen
alzoo veel van die van LUCIANUS , FONTE NELLE en hunne navolgers , die dezen
vorm kozen als een voertuig tot beschimping. Een zijner meest bewonderde voortbrengselen is zijn Oskold, waarin de optogt
der Noordelijke volksstammen tegen Kon
wordt beschreven , en bet--staniopel,
welk , schoon slechts een brokstuk , bewijst
dat de vervaardiger in staat was zijnen
landgenooten een heldendicht in proza te
geven. Nog verdienen genoemd te worden
zijne Brieven van Emilius en eene reeks
van overdenkingen of schetsen getiteld De
kluizenaar van de voorstad , uitmuntende
door den stijl en den zedelijken zin , welke
allerwegen daarin doorstraalt. Zijne dichterlijke voortbrengselen zijn van minder
waarde. Hij stierf den 29 Julij 1807. Zijne
geschiedkundige werken werden in 1810
door KARAMZIN bijeen verzameld. De eerste
volledige verzameling zijner geschriften
verscheen in 1829 , in drie zware deelen
8vo , waarbij eene levensbeschrijving en
beoordeeling zijner verdiensten als schrijver

MURILLO—MUSA.
gevoegd is door zijn' neef en kweekeling CoNSTANTIJN BATIUSKOV , een' beroemd dichter.
IITTJRILLO, (BARTOL01fME0 ESTEBAN) ,

de uitstekendste kunstenaar van de school
van Sevilla erg de voortreffelijkste colorist
der Spaansche schilders , werd in 1618 te
Sevilla geboren. Daar hij vroegtijdig grooten lust voor de schilderkunst aan den dag
legde , werd hij geplaatst bij zijnen oom ,
JUAN DEL CASTILLO, een' verdienstelijk kunstenaar , wiens lievelings- onderwerpen waren
kermissen en markten , en wiens leerlingen , ALONSO CANO , MURILLO en PEDRO MOYA
onder de beste Andalusische schilders worden gerangschikt. Ten einde zich verder
in de kunst te volmaken , stond MURILLO
op het punt naar Engeland te vertrekken,
om VAN DIJK te bezoeken , toen hij vernam
dat deze groote meester was overleden.
In 1643 begaf hij zich naar Madrid , waar
hij eenige meesterstukken van TITIAAN ,
RUBENS en VAN DIJK naschilderde. In 1645
naar Sevilla teruggekeerd , wekte hij de
verbazing door zijne schilder-tafereelen in
bet klooster van ST. FRANCISCUS. Hij schil
verscheidene historie -stukken voor-der
den koning van Spanje , die ze naar Rome
aan den paus ten geschenke zond. De
Italianen waren met deze kunstwerken zoo
ingenomen, dat zij MURILLO den tweeden
PAUL VERONESE noemden. IIij was bezig
niet het schilderen van een altaarstuk
voorstellende het huwelijk van ST. CATIIARIN A , voor het Capucijner klooster te Cadix , toen hem het ongeluk trof van den
steiger te vallen ; hij bezeerde zich deerlijk , en stierf den 3 April 1685.
Schoon MURILLO uitmuntte in de hoogere
deden der kunst , waren echter zijne geliefdste onderwerpen bedelaarsjongens , zich
op allerlei wijze vermakende. Ook muntte
hij uit in het portret en landschap. Onder
de fraaiste zijner stukken behooren Mozes
op de rots slaande , en Christus de vijfduizend spfjzigende , in het Franciscaner
klooster te Sevilla. De schilderij welke
MURILLO zelf voor zijn beste werk hield ,
stelt voor St. Thomas de Villa Neuva aal -

moezen aan zieken en armen uitdeelende ,
waarin hij een ruim veld vond , om zijne
scherpzinnigheid in voorstellingen uit het
gemeene leven te toonen , welke men zoo
zeer in zijne bedelaarsjongens bewondert.

(Dr. WAAGEN'S Arts and artists in England ; CEAN BERMUDEZ , I)iccion. de
pro fes. Espano de bellas artes; PONZ ,
I'iage de Espana ; El Artista, 1835;
La revista de Madrid, Enero, 1839).
MUSA, (IBN NOSSEYR),

landvoogd van

Mauritanië , de veroveraar van Spanje,
wiens afkomst door Arabische schrijvers
verschillend wordt opgegeven. Allen stem-

men echter hierin overeen, dat zijn vader
NOSSEYR , een mauli of aanhangeling was
van MuAWIYAII , dat hij onder hem tegen
ALI diende, en ter belooning zijner diensten
tot bevelhebber van de lijfwacht van den
kalif werd verheven. Bij werd omtrent het
jaar 640 geboren , en in 707 , van wege
zijne schitterende krijgsdaden , door den
kalif AL-WALID tot landvoogd van Mauritanië
benoemd. Eene vloot, onder het bevel van
zijnen oudsten Zoon ABDULLAH , schuimde
op de 111iddellandsche zee , en plunderde
Sicilië, Sardinië en Major/ca. In 709 erkende geheel Noord-Afrika , van de Zuilen
van Hercules tot aan de Delta van Egypte,
het oppergezag van den veroveraar. Omtrent dezen tijd, toen de rustelooze heerschzucht van den Afrikaanschen landvoogd door
zoo veel voorspoed nog meer was geprikkeld , deed zich eene gunstige gelegenheid
op , om zijner veroveringszucht den ruimen
teugel te vieren. Gothisch Spanje was aan
de verschrikkelijkste regeringloosheid ten
buit. Na den dood van koning WITTIZA ,
had RODERIK , de zoon eens provincialen
gouverneurs, den troon overweldigd ten
koste van ERA en SISEBUTO , de beide zonen
van dezen vorst , die de wapenen hadden
opgevat , om hunne regten te doen gelden.
Toen zij niet in staat waren , om RODERIK
uit het veld te slaan , zonden de zonen
van WITTIZA bij MUSA om hulp. Zoodra
MUSA de oneenigheden tusschen de Gothen
vernam , aarzelde hij geen oogenblik zich
deze gelegenheid ten nutte te maken. Op
zijn bevel landde ihRIK IBN ZEYáD in April
711 op de kust van Spanje , en versloeg,
twee maanden later , RODERIK in den slag
van Guadalete.
Op het berigt dezer groote zegepraal ,
gevoelde MUSA de begeerte bij zich opkomen , om ook persoonlijk nieuwe lauweren
te plukken. Hij zond TSRIK bevel niets te
ondernemen , voordat hij zelf met Bene
versche krijgsmagt zou zijn overgekomen.
Doch de Arabische generaal stoorde zich
aan deze boodschap zijns meesters niet ,
en maakte nieuwe veroveringen voordat
MUSA in Spanje aankwam. Deze landde
in April 712 aan het hoofd van 18,000
man te Algesiras. Hij was vergezeld van
zijne drie zonen ABDULAZIZ , MERWáN en
ABDULOLA, terwijl hij zijn' oudsten zoon
ABDULLAII als stedehouder in Afrika had
achtergelaten. MUSA belegerde nu Sevilla,
hetwelk hij binnen eene maand bemagtigde
(Julij 712). Carmona en andere naburige
steden ondergingen hetzelfde lot. Van
daar rukte hij op naar Lusitanié (Portugal) , en , zonder zich bijkans in zijnen
snellen optogt ergens op te houden , nam
hij Niebla , Beja en andere aanzienlijke
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steden. Zijn zegepralende loop werd echter eenigen tijd vertraagd voor de wallen
van Merida , van waar MUSA optrok naar
Toledo. Hier had hij eerie bijeenkomst met
TaRIK , wien hij openlijk zijne ongehoorzaamheid verweet ; bij liet hem met roeden geeselen , verklaarde zijne goederen
verbeurd , en wierp hem in den kerker ,
waarin 1 RIK bleef totdat hij op bevel van
den kalif werd ontslagen , en weder aan
het hoofd eener legerafdeeling geplaatst.
Het overige van Spanje werd spoedig
ten `onder gebragt. De kalif eindelijk verontrust over MUSA'S vermeerdering van
nmagt, zond eenen boodschapper naar Spanje,
die hein en TSRIK het bevel overbragt , om
voor den kalif te verschijnen
TáRIK haastte zich te gehoorzamen ; doch
de heerschzuchtige MUSA trok over de Pyreneën en drong in Frankrijk. Hoe ver hij
kwam wordt niet duidelijk vermeld. Intusschen zond de kalif ALWALID een' tweeden bode , ABU NASR, die MUSA'S paard bij
den toom greep, en hem , in tegenwoordigheid van het leger, beval zich naar
Damascus te begeven. 5lUSA waagde het
ditmaal niet het bevel van den kalif in
den wind te slaan ; hij vertrouwde het
bestier over Spanje aan zijnen zoon ABDULAZIZ en vertrok in iYlaart 714. MusA's
ontvangst bij ALWALID was wel niet zoo schitterend als een man zich had kunnen voorstellen , die zulk een rijk juweel aan de
kroon van den kalif had gehecht ; doch
toen deze overleed , bevlekte zijn broeder
en opvolger SOLIMAN zich met snoode ondankbaarheid. MUSA werd in de gevangenis
geworpen , met roeden gekastijd, aan de
zon blootgesteld tot dat hij bezwijmde en
nagenoeg dood was ; daarenboven werd
bij tot Bene boete veroordeeld van twee
honderd duizend goudstukken , eene som
grooter dan al de schatten , welke hij in
Spanje had verzameld. Hiermede nog niet
voldaan liet de kalif MUSA'S beide zonen,
die zich in Afrika bevonden , van hunne
waardigheden berooven , en zijnen zoon
ABDULAZIZ , die in Spanje het opperbevel
voerde , ter dood brengen. Het hoofd van
den ongelukkigen ABDULAZIZ werd naar,
Damascus overgebragt , en door SOLIMAN
zelven aan den ontroostbaren vader ver
vragende of hij-tond,hemgrilac
het herkende. MUSA wendde zijn gelaat
af, en riep uit : «Vervloekt zij hij die
« een' man heeft gedood beter dan hij
« zelf! » MUSA stierf in de grootste ar
moede te Wadilkora, in '717.
(CONDE , frist. de la dom. Mah. , 18201821 ; CARDONNE , Ilistoire de l'A frique ; The history of the Mohammedan
empire in Spain , London 1816).
-

MIISAEITS, (JOHANN KARL AUGUST) i

de bewonderde schrijver van de Volksmährchen der Deutschen , werd in 1735
te Jena geboren , waar hij in de godgeleerdheid studeerde. Hij stond op het punt
als predikant op een dorp bij Eisenach
beroepen te worden , toen de boeren zich
hier tegen verzetteden, omdat zij hem
eenmaal hadden zien dansen ! Zijn eerste
letterkundig voortbrengsel , in 1760 in 't
licht verschenen, was zijn Grandison der
Zweite , eene satyre op den bekenden
roman van RICHARDSON , die destijds in
Duitschland eene overdrevene bewondering
wekte. Schoon dit werk grooten opgang
maakte , vatte MUSAEUS de eerste achttien
jaren de pen niet weder op , wijl bij van
zijne inkomsten als professor aan het gymnasium te Weimar niet kunnende leven,
leerlingen bij zich in huis nam , zoodat
hem weinig tijd voor letterarbeid overbleef.
Na verloop van dien tijd verschenen zijne
Physiognomischen Reisen , welke men beschouwde als eene ironie op het belagchelijk
misbruik hetwelk zijne landgenooten van
LAVATER's gelaatkunde maakten. Dit werk
verwierf hem eenen welverdienden roem.
Kort hierop schreef hij zijne Volksmürchen,
die inderdaad volkssprookjes waren , want
hij verzamelde ze onmiddelijk uit den mond
van het volk zelf; hij beluisterde de vrouwen aan het spinnewiel , de kinderen op
straat, en werd op deze wijze een volk schrijver bij uitnemendheid. Zijn volgend
voortbrengsel voerde ten titel Freund Hein's
Erscheinungen , in den trant van HOLBEIN ,
eerie soort van letterkundige Doodendans ,
waarin hij op eene leerzame en vernuftige
wijze aantoont , hoe spoedig de onwelkomene maar onvermijdelijke bezoeker aan
menschelijke plannen en dwaasheden een
einde maakt. Behalve eene verzameling
van kleine novellen en verhalen , onder
den titel van Strauss federn en eene andere
voor het opbloeijend geslacht , was zijn
laatste werk Freund Hein , die hem omtrent twee jaren later , den 28 October
1 78 , meedoogenloos naar het graf voerde.
Zijn bloedverwant KOTZEBUE heeft de uitgave zijner nagelatene geschriften bezorgd ,
en eene onderhoudende levensbeschrijving
van MUSAEUS daarbij gevoegd.
MIISIUS, (CORNELIUS), of liever conNELIS muis , een verlicht godgeleerde en
Latijnsch dichter, zag in het jaar 1533 te
Delft het eerste levenslicht. flij oefende
zich eerst te Leuven in de godgeleerdheid
en schoolsche wijsbegeerte , en daarna te
Parijs en Poitiers. Tot uitspanning behandelde hij niet ongelukkig de Latijnsche
lier. Naar het vaderland teruggekeerd ,
werd hij priester in 't St. Aagten-Klooster
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zijner geboortestad , welk ambt hij zes en
dertig jaren lang ongestoord en met onverflaauwden ijver waarnam. Doch de felle
storm der omwenteling van 1572 stak op.
Vooral hadden in dien tijd de Roomschgeestelijken van snoodaards als LUMEY en
SONOI alles te duchten. Schoon prins WIL
I aan den gematigden en verlichten-LEM
MUSICS uitdrukkelijk bescherming had beloofd , maakte LUMEY VAN DER MARCK , bui
weten van ORANJE , zich meester van-ten
dep godvruchtigen priester, liet hem ooren,
neus , vingers en teenen en hetgeen de
welvoegelijkheid verbiedt te noemen afsnijden , waarna de doorluchtige geleerde ,
den 10 December 1572 aan de galg werd
gehecht. Men heeft van hem onderscheidene gedichten van godsdienstigen inhoud,
die lijnen stand vereeren.

(Levens van Ned. mannen en vrouwen;
VAN KAMPEN , Beknopte Gesch. der Ned.
lets. en wetens.)
MUSSCHENBROEK , (PIETER) , een
hoogst verdienstelijk natuurkundige , werd
den 14 1l1aart 1692 te Leyden geboren.
Na in der geneeskunde gestudeerd te hebben , werd hij in 1715 tot doctor gepromoveerd ; doch de naauwkeurige weten
hielden hem bij voorkeur bezig.-schapen
Hij deed Bene reis naar Engeland , en
maakte aldaar kennis met NEWTON , DESAGULIERS en andere wetenschappelijke mannen , waarna hij in 1719 als professor in
de geneeskunde , natuurlijke wijsbegeerte
en wiskunde te Duisburg in Klee fsland
werd beroepen , waar hij met zijne voorlezingen grooten roem behaalde. In 1 723
werd hem het hoogleeraarambt in de wijs
natuurkunde te Utrecht aange--begrtn
boden, hetwelk hij insgelijks met algemeen
genoegen vervulde. In 1 737 noodigde
GEORGE II van Engeland, keurvorst van
Ilanover, hem uit , om het hoogleeraarambt
aan de onlangs opgerigte boogeschool van
Gottingen te bekleeden. Dit aanbod werd
afgewezen , doch twee jaren later aanvaardde hij het hoogleeraarambt in de
wiskunde in de stad zijner geboorte , Leyden , Hetwelk door den dood van WITTICHIUS
was opengevallen. MUSSCHENBROEK bleef in
deze eervolle betrekking tot aan zijnen
dood, schoon hem door de koningen van
Pruissen en Spanje en den keizer van
Rusland voordeelige aanbiedingen werden
gedaan. Hij stierf den 19 September 1761,
in het zeventigste jaar zijns ouderdoms.
MUSSCHENBROEK was de uitvinder van den
atometer en den pyrometer , een werktuig
om de uitzetting in lengte door warmte
van vaste ligchamen te meten. Ook is hij
de uitvinder der handelwijs , om reeksen
van waarnemingen , door kromme lijnen
II.

yraphisch voor te stellen.

HUMBOLDT heeft
er zich niet goed gevolg van bediend voor
zijne metereologische waarnemingen. Mus SCIIENBROEK bewees dat de zeilsteen niet
alleen ijzer , maar ook deszelfs ontbindingen en alle ligchamen die ijzerdeeltjes
bevatten aantrekt. Zijne proeven over de
haarbuisjes zijn merkwaardig , en waren
in dien tijd geheel nieuw. Ook is het
eene groote verdienste in MUSSCHENBROEK,
dat men in zijne schriften reeds een veel
gebruik van de Analytische me--vuldiger
thode aantreft dan bij zijnen grooten tijden landgenoot 'S GRAVESANDE. Onder zijne
werken telt men Elenzenta Physico-Mathematica , waarvan verscheidene uitgaven
bestaan , die telkens zijn uitgebreid en
verbeterd ; doch bij is zijnen grootsten
roem verschuldigd aan zijne Physicae ex-

perimentales et geometricae dissertationes ,
waarin vele belangrijke navorschingen en
nieuwe proeven voorkomen. Zijn broeder,
JAN VAN MUSSCHENBROEK , was een uitmuntend instrumentmaker. « Er zijn nog werk« tuigen van hem voorhanden , die beter
t zijn. , dan men ze thans in Nederland
« maken kan.»

Onomast. , T. VI ; TE WATER
Narratio de academia Lugd. Baiava ;
VAN KAMPEN , Bekn. Gesch. der Ned,
lett. en wetens.)
MUTIS , Don JÓSEPH CELESTI,NO),
(SAXE,

(

een beroemd natuurkenner , werd in 1732
te Cadix geboren , en wijdde zich aan de
geneeskunde. In 1750 vergezelde hij den
onderkoning Don PETRO MOSIA DE LA CERDA
naar Nieuw- Granada. Dit rijk Amerikaansch
gewest met onvermoeiden ijver doorzoekende , werd bij de ontdekker van den
koortsbast in streken waar men zulks niet
had vermoed. Tot professor in de wiskunde aan bet collegie Nuestra senora del
Rosaria in Santa-Fé benoemd , droeg hij
er veel toe bij om aldaar het planeten.
stelsel van coPERNicus bekend te maken.
De Dominikanen , verbitterd dat de kettersche beschouwingen van dezen grooten
astronoom , ten opzigte van de wenteling
der aarde rondom de zon , als strijdende
met de uitspraak van den Bijbel , ingang
vonden, zouden hem gaarne voor hunne hel
gedagvaard hebben , zoo de-schergtbank
onderkoning hem niet in bescherming hadde
genomen. Tusschen 1777 en 1782 ondernam MUTIS eene wetenschappelijke reis naar
de zuidelijke streken van Nieuw- Granada.
Bij Ibague-Viejo vond hij eene rijke kwikzilvermijn. Nog in het jaar 1802 liet hij
in zijnen hof te Santa-Fé een observatorium
bouwen, hetwelk hij van de beste werk
voorzag. Hid zelf stierf , hoog be--tuigen
daagd , den 11 September 1808. Eene
17
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der grootste verdiensten van dezen ijverigen natuurvorscher was de ontdekking
dat de kinabast ook in het noordelijk halfrond der aarde groeit. Later vond bij dat
dit weldadig gewas ook in Honda , onder
anderen te Villeta , wordt aangetroffen.
Behalve op de kruid- , sterre- en scheikunde , legde hij zich inzonderheid toe op
de dierkunde. De natuurlijke geschiedenis
der kruipende dieren , visschen , vogelen
en zoogdieren van Nieuw -Granada is hem
veel verpligt. Van zijne veelvuldige nage-

latene : chriften is tot dus ver in Europa
weinig bekend geworden , wijl de na zijnen
dood in Spaansch .merika uitgebrokene
omwenteling derzelver mededeeling in den
weg stond. Eenige zijner hoogst gewigtige
verhandelingen vindt men echter in de
vroegere jaarboeken der Stokholinsche
academie , waarin zij door LINNAEUS , met
wien MUTIS in briefwisseling was geweest
werden opgenomen.

(Conversations-Lexicon).

n.
11ÁADIR SHAR , een der grootste en
uitstekendste , doch ook een der gruw
werd den 11 Novem--zamstench,
ber 1688 in het kleine dorp .fdbuver , nabij
Killaat ten noordoosten van Hushed in de
provincie Khorassan , geboren. Oorspronkelijk heette hij NADIR KOULI , a slaaf van
« den wondervolle » of « van God. » Toen
bij in dienst trad van TamasP koning
van Perzië , nam bij den naam aan van
TamaSP KOULI KAHN , dat is « Khan , slaaf
« van TamasP , » doch zoodra hij den troon
beklom , voerde hij weder zijnen oorspronkelijken naam van NADIR. Zijn vader behoorde tot den stam ' vals AFSSHáR , een'
der zeven Turksche stammen , die zich
aan den koning van Perzië hadden ver
Hij was geen man van eenigen-bonde.
rang , en ,won den kost niet het vervaar
rokken en kappen van schapen--digenva
huiden. NâDIR maakte , na zijne troonsbeklimming , dikwijls zinspelingen ap zijne
lage geboorte. Toen bet koninklijk huis
van Delhi vorderde dat zijn zoon , die
met eene prinses uit hetzelve stond te
huwen , van zijne mannelijke voorvaderen
der zeven laatste geslachten opgave zoude
doen , riep NADIR uit : « Zeg hun dat hij
« de zoon is van NADIR SHA1, de zoon van
« het zwaard , de kleinzoon van het zwaard,
« en zoo vervolgens , totdat zij eenen stam« boom hebben van zeventig in plaats van
« zeven.
Na vele avonturen en heldendaden,
zuiverde aáDIR Perzië van de Afghanen,
en versloeg in 1731 de Turken in de
vlakte van Hamadan ; doch genoodzaakt
om , ter demping van een oproer zich
naar Khorassan te begeven , nam de Perzische koning TAMásP de gelegenheid waar,
om het opperbevel over het leger te aanvaarden. TámasP in eenen veldslag tegen
de Turken het onderspit delvende , sloot
met de Turken eene overeenkomst , waarbij
hun onderscheidene Perzische provinciën

werden afgestaan. Zoodra NaDIR dit vernam , hief bij bittere klagten aan., en
gaf zijn oogmerk te kennen den oorlog
te vervolgen. Toen het volk en de krijgslieden dit voornemen toejuichten , noodigde bij ThMhSP uit zich bij hem te voegen. De koning , in zijne legertent verschenen , werd gevat en naar Khorassan
gezonden. In plaats echter van zich terstond tot koning te laten uitroepen ,
oordeelde NhDIR het voorzigtiger TamasP's
zoon , een kind van acht maanden , op
den troon te verheffen. Nadat hij deze
schikking had gemaakt , trok hij op tegen
de Turken , die hij in 1735 tot den vrede
dwong. De jeugdige koning omtrent dezen
tijd gestorven zijnde , riep NáDIR eene
groote vergadering , bestaande uit bijkans
alle personen van rang en aanzien , bijeen
in de vlakte van Chowal-Mogám , om over
de belangen des rijks te beraadslagen.
Deze bijeenkomst bestond uit ongeveer
100,000 personen , die NhDIR eenpariglijk
de oppermagt aanboden. NáDIR nam met
schijnbare aarzeling , den 26 Februarij
1736 , deze opdragt aan. Zoodra hij den
troon had beklommen , vorderde hij van
den keizer van Delhi aan de vlugtende
Afghanen geene schuilplaats te verleenen,
en toen hieraan niet werd voldaan, viel
hij in Indostan , versloeg de Mongolen ,
en trok den 8 Maart 1739 Delhi binnen,
waar bij zich meester maakte van de onmetelijke schatten aldaar in den loop van
bijkans twee eeuwen door de Mongoolsche
vorsten bijeen verzameld. Kort na zijne
aankomst verspreidde zich het gerucht door
de stad , dat NADIR dood was ; de inwoners geraakten in opstand , en nu gaf
NaDiR bevel om alles ter neder te houwen. Honderd twintig duizend menschen
verloren in dit bloedbad hun leven. NáDIR
keerde bet volgende jaar naar Perzië terug , om de volksstammen ten noorden
van zijn rijk , die , gedurende zijne afwe-

NAKHIMOW--NAPOLEON.
zigheid, hetzelve hadden verontrust, te
tuchtigen. Hij trok nu op tegen den vorst
van Bokharah , die zich onderwierp ; doch
de koning van Khaurisrn , weigerende
zijne oppermagt te erkennen , werd ver
gevangen genomen , en ter dood-slagen,
gebragt. Door deze veroveringen was de
veiligheid van Perzië verzekerd. Tot dus
ver had NaDIR met gematigdheid en regtvaardigheid geregeerd ; doch in de laatste
jaren van zijn bestuur woedde hij als de
wreedste dwingeland. In 1743 werd zijn'
oudsten zoon , IIEZ â KOULI , die zich door
zijnen krijgsmoed had onderscheiden , de
oogen uitgestoken. Zijne achterdocht tegen
zijne eigene onderdanen was zoo groot,
dat hij zelfs de Perzen in zijn leger niet
meer vertrouwde , en besloot ze allen
door zijne huurbenden te laten ombrengen.
Doch Benige zijner hof- officieren , vernemende dat ook zij het slagtoffer van dit
bloedbad zouden worden , besloten zich
zelven te redden door den dwingeland te
dooden. Toen zij gedurende den nacht
met opgeheven zwaard in zijne tent waren
gedrongen , bad NâDIR om genade ; doch
men riep hem toe , dat hij die nimmer
in zijn leven genade schonk , ook geene
genade verdiende. Onder het hakken,
houwen en steken der moordenaren blies
hij den 20 Junij 1747 den laatsten adem
uit. De Perzianen noemen hem nog heden
Benen verdelger , doch vereeren hem tevens als den hersteller hunner onaf hankelijkheid. Het leven van NADIR SHAH is in
het Perzisch beschreven door zijnen gebeimschrijver MIRZA MOHASIMED MAHADI KIiAN ,
die hem op al zijne krijgstogten vergezelde , en door Sir w. JONES in 't Fransch
overgebragt.
(MALCOLM'S History of Persia).
NAKHIMOW, (AHIM NIKOLAEWITCH),

een Russisch dichter , werd in 1782 te
Kharkow van welgestelde ouders geboren,
en studeerde aan de hoogeschool van Mos.
coil. Volgens de gewoonte van dien tijd,
trad hij vroegtijdig in krijgsdienst , doch
verliet haar weldra. Toen te Kharkow
eene nieuwe hoogeschool werd geopend,
liet hij zich onder de studenten inschrijven , en legde zich zóó ijverig op de letterkunde toe , dat zulks algemeen verba
wekte. Zoodra hij zijne studiën had-zing
voltooid , ging hij stil leven , en verbond
zich aan eene jeugdige, beminnelijke vrouw.
Dus in alle opzigten gelukkig , werd hij
den 29 Julij 1814 eensklaps door eene
hevige koorts uit het leven gerukt. Hij
had slechts den ouderdom van twee en
dertig jaren bereikt. Hij was beminnelijk
van aard , doch schuw, zelfs onder zijne
beste vrienden. Ook mistrouwde hij steeds

259

zijne talenten , door velen op hoogen prijs
gesteld. Zijne Fabelen munten uit door
kernachtigheid en bijtende moraal. Zijne
overige dichtwerken vloeijen over van
luim , spot en schimp , inzonderheid zijne
Sprekende apen , welke hij schreef ter bespotting van NAPOLEON's poging om Rusland
te veroveren. Eend beknopte levensbeschrijving van NAKUIMOw, met eene beoordeeling zijner voornaamste gedichten , gaf
Dr. MASLOWITCH in I818 te Petersburg in
't licht.
NAPIER , (JOHN) , een beroemd wiskunstenaar en uitvinder der logarithmen ,
werd in 1550 op het kasteel Merchiston,
nabij Edinburg , geboren , toen zijn vader ,
de baron Ar.CIIIBALD , nog slechts den ouderdom van zestien jaren had bereikt. Hij
studeerde aan de universiteit van St. Andrews, en deed vervolgens eene reis door
Frankr ij k, Italië en Duitschland. Terug
gekomen wees hij alle staatsbedieningen
van de hand , ten einde zich ongestoord
aan de beoefening der wiskunde en godgeleerdheid te kunnen toewijden. Afkeerig van de wijdloopige en afmattende rekenkundige bewerkingen , destijds voor de
oplossing der eenvoudigste trigonometrische
vraagstukken vereischt wordende , en alzoo
bedacht om daarvoor een' gemakkelijker
weg op te sporen , vond hij eindelijk de
logarithmen uit. Ten opzigte van de belangrijkheid dezer uitvinding halen wij de
woorden aan van LAPLACE : « Door het
« werk van vele maanden tot weinige da« geil terug te brengen , verdubbelt zij,
« als ware het, liet leven van den sterre« kundige , terwijl zij hem tevens behoedt
« voor dwalingen en onlust , zoo onafscheidelijk van langwijlige berekeningen. »
Zijne tafels werden in 1614 te Edinburg
uitgegeven , onder den titel van Mirifiici

logarithmorurn canonis descriptio.
NAPIER stierf den I4 April 1617 , en
werd in de kerk van St. Giles te Edinburg
begraven.
(DELAMBRE ,

Astronomie moderne ; LAExposition du systeme du monde; , Life , writings and inventions of
JOHN NAPIER , by DAVID STEWART etc.)
PLACE ,

NAPOLEON , ( wiens eigenlijke naam was

keizer der Franschen , koning van Italië , &c. &c. Deze
buitengewone man , op wiens naam de
wereld verbleekte , werd den 15 Augustus
1769 te Ajaccio, op het eiland Corsica ,
uit een zeer oud en uit Italië afkomstig
geslacht geboren. Hij werd aan de militaire school van Brienne en Parijs opgevoed , en trad in 1785 als tweede luitenant der artillerie in dienst. Door zijn
beleid werd de stad Toulon , in 1793 , op
17«
NAPOLEONE BUONAPARTE) ,
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de Engelschen heroverd. Vervolgens outwikkelde hij in het Fransche leger , hetwelk Piëmont aan de Genueesche grenzen
aanviel , groote talenten als krijgsrnan. In
October 1795 voerde hij het bevel over
de krijgsmagt , welke- de Conventie roem
tegen de Parijsche opstandelingen ver -rijk
Omtrent delen tijd huwde bij-deig.
JOSEPHINE , de weduwe BEAUHARNAIS. Vroeg
in het jaar 1796 werd hij aan bet hoofd
geplaatst van het Fransche leger in Italië,
en hier begon zijne luisterrijke loopbaan.
In de veldtogten van 1796 en 1797 , liep
hij gansch Italië af, en versloeg herhaal delijk met geringere magt de Piëmontezen
en Oostenrijkers , dwong alle Italiaansche
vorsten tot onderwerping , en eindelijk den
keizer tot het sluiten van den vrede. Op
den 19 Mei 1798 stevende BONAPARTE,
met eene geduchte krijgsmagt , naar Egypte.
Op zijne reis derwaarts nam bij bezit van
het eiland Malta. Egypte ten onder gebragt hebbende , viel hij in Syrië, doch
hier werd zijn zegepralende togt door Sir
SIDNEY SMITH voor St. Jean d'Aere gestuit.
NAPOLEON keerde naar de oevers van den
Nijl terug. Iffier de tegenspoeden vernemende , welke zijne landgenooten in Europa
hadden geleden , benoemde hij KLEBER tot
opperbevelhebber der troepen , scheepte zich
in naar Frankrijk, en landde den 9 October 1799 te Frejus. Den 9 en 10 November wierp hij het Directoire omver , hief
de bestaande constitutie op , en liet zich
tot eersten consul verklaren. Zijne eerste
zorg was de binnenlandsche onlusten door
een stelsel van gematigdheid en orde , te
stillen en het militaire overwigt van Frankrijk te herstellen. Aan de grenzen van
Zwitserland een leger verzameld hebbende ,
voerde hij het , bijkans wonderdadig , over
de Alpen , en herwon gansch Italië door
den veldslag van Marengo , den 14 Junij
1800. Hierop volgde een verbond van
vrede met den keizer en vervolgens met
Engeland , dat echter , na verloop van
weinig meer dan een jaar , weder werd
verbroken. In 1804 aanvaardde bij de
keizerlijke waardigheid , en werd door den
paus ingehuldigd , terwijl bij zich zelven
de kroon opzette. In het volgende jaar
werd hij tot koning van Italië uitgeroepen. Bezig met te Boulogne eene vloot
en legermagt te verzamelen , om naar Engeland over te steken , verbonden zich
Oostenrijk en Rusland tegen NAPOLEON , die
zich nu haastte hen in het veld te ontmoeten. De slag van Austerlitz , op den
2 December 1805 , ontbond de coalitie,
en dwong Oostenrijk tot eenen vernederenden vrede. In 1806 maakte NAPOLEON
onderscheidene koningen , en plaatste zich

aan het hoofd van liet Rijn-verbond. In
hetzelfde jaar verklaarde Pruissen hem
den oorlog , doch deszelfs legermagt werd
den' 14 October bij Jena geheel verslagen.
Schoon Pruissen , door Rusland bijgestaan,
den oorlog nog oenigen tijd uithield , zag
het zich echter , even als Rusland , genoodzaakt den 8 en 9 JUlij vlet NAPOLEON
den vrede van Tilsit te sluiten. Spanje
werd in 1808 door den nieuweren veroveraar onbedacht en onregtvaardig aangevallen , en deze strijd , die tot 1814
voortduurde , was eene der oorzaken van
zijnen ondergang. Oostenrijk greep in 1809
weder naar de wapenen. De worsteling
was hardnekkig ; doch de beslissende zegepraal van Wagram , op den 5 en 6 Julij ,
noodzaakte keizer FRANS zich op nieuw aan
den overwinnaar te onderwerpen. Vurig
verlangende naar eenen erfgenaam der
Fransche kroon , scheidde NAPOLEON zich,
in 1810 , van JOSEPHINE , en huwde MARIA
LOUISA , dochter van den keizer van Oostenr jk. Één zoon , hem in Maart 1811
geboren , was de vrucht van dit huwelijk.
Omtrent dezen tijd rezen er geschillen
tusschen Frankrijk en Rusland , die op
eenen oorlog uitliepen. In Junij 1812 betrad NAPOLEON , met een ontzaggelijk leger,
het Russisch grondgebied , won verscheidene veldslagen , en bemagtigde Moscou ,
doch kwam ten laatste in de noodzakelijkheid af te trekken. Gedurende dezen
terugtogt werden de Fransche legerscharen
door den strengen Russischen winter overvallen , en bijkans geheel verdelgd. Pruissen voegde zich nu bij den zegevierenden
Russischen monarch. Echter sloeg NAPOLEON
de bondgenooten bij Luizen , Bautzen en
Wurtzen, en zou ben welligt geheel overwonnen hebben , zoo Oostenrijk zich niet
met ben hadde vereenigd. De slag van
Leipzig dreef NAPOLEON binnen Frankrjks
grenzen ; en in 1814 werd Frankrijk aan
alle zijden aangevallen. Met eene bij ver
onbeduidende magt behaalde NA--gelijkn
POLEON niettemin verscheidene overwin
doch deels door het telkens-nige;
aangroeijend getal zijner vijanden , deels
door het verraad van sommige zijner
krijgsbevelhebbers , was hij eindelijk genoodzaakt afstand te doen van den troon,
en de souvereiniteit van het eiland Elba
aan te nemen. Hier vertoefde hij echter
niet lang. Aan het hoofd van naauwelijks
twaalf honderd man, landde hij , den
1 Maart 1815 , te Frejus, en verdreef
LODEWIJK XVIII uit zijn rijk. Doch bijkans

geheel Europa verbond zich andermaal
tegen hem ; hij werd te Waterloo overwonnen , en op nieuw tot afstand gedwongen . In dezen uitersten nood , gaf hij

NAYLER—NEANDER.
zich aan de grootmoedigheid der Britsche
regering over. Deze regering verbande
hem naar St. Ilelena , alwaar hij den
5 Mei 1821 stierf aan den kanker in de
maag , eene kwaal , welke waarschijnlijk
door liet klimaat en de tergingen waaraan
hij gedurig bloot stond grootelijks verergerde. NAPOLEON was niet slechts een der
grootste veldoversten welke de wereld mimer zag , maar bezat tevens schitterende
talenten van onderscheidenen aard. En
welligt zou hij tot aan zijnen dood in het
bezit van den troon zijn gebleven , zoo
niet zijne noodlottige heerschzucht en zijn
afkeer van alle vrijheidlievende beginselen hem het pad der glorie hadden doen
verlaten. Hierdoor werd hij voor de vrienden van vrijheid een voorwerp van afkeer,
en voor de omringende volken de man
van geweld , dien men , uit zorg voor
eigene veiligheid , uit den weg ruimde.
(THIERs , Histoire de la révolution francaise LAS CAZES , Mémorial de St.
1léléne WALTER SCOTT'S Life of NAPo;

;

LEON ; G. ENGELBERTS GERRITS , NAPOLEON

in zijn leven en lotgevallen beschouwd
als een werktuig in de hand der Goddelijke Voorzienigheid).
NAYL ER , (JAiiES) , een Engelsch geestdrijver der zeventiende eeuw , werd in
1616 te drdesley in het graafschap York
geboren. Hij diende in het leger van het
parlement sedert 16 41 tot 1649 , en werd
door GEORGE FOX tot de gevoelens der kwakers overgehaald. Zijne hersenen verhit
zijnde , gaf hij voor ingevingen te hebben , en beging verscheidene dwaasheden.
Om CHRISTUS intrede in Jeruzalem na te
bootsen , hield hij eene openlijke intrede
in Bristol. Voor dit bespottelijk bedrijf
werd hij in 1656, bij vonnis van het parlement , op eene onmenschelijke wijze
gestraft ; hij werd gebrandmerkt , in de
tong geboord , aan de kaak gesteld , tweemaal gegeeseld , daarna , eenzaam opgesloten en tot harden arbeid gedwongen.
Deze opsluiting duurde vier jaren. Kort
na zijne loslating , stierf hij in 1660. Toen
zijne geestdrijvende ijlhoofdigheid voorbij
was , bekende en betreurde hij de begoocheling , waarin hij verkeerd had. Het
blijkt inderdaad , dat hij een voorwerp
was voor geneeskundige behandeling , en
dat de geeseling en het brandmerk met
meer regt zou zijn toegepast op degenen,
die de vermetelheid hadden zich te ver beelden , dat zij den God der barmhartig heid en liefde welgevallig konden zijn door
hunnen krankzinnigen medemensch dusdanig te martelen.

(Dictionary of Biogral)hy) .
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NAVARETE , (JUAN HERNANDEZ) ,

een beroemd Spaansch schilder , werd te
Logrono in Castilië geboren. Hij is gewoonlijk bekend onder den naam van El
Mudo , wijl hij op den ouderdom van drie_
jaren , door eene ziekte , doof en stom
was geworden. Dit ongeluk besliste waarschijnlijk de keus van het beroep , waarin
hij , onder FR. VINCENTE te Madrid , zulke
snelle vorderingen maakte , dat bij weldra
in staat was Italië te bezoeken , en te
Venetië de werken van TITIAAN te beoefenen. Nadat hij in 1568 naar Madrid
was terug gekeerd , benoemde PHILIPPUS II
hens tot zijnen hofschilder , voor wien hij
zijne beste stukken vervaardigde , die in
het Escuriaal bewaard worden. Onder deze
kunsttafereelen telt men eene kleine schilderij van den doop van onzen Zaligmaker,
de beroemde Presepio (stal waarin het
kind JEZUS werd geboren) , de St. h ippolytus des nachts liet lijk van ST. LAURENS
zoekende , en eene Heilige familie , welke
als zijn meesterstuk wordt beschouwd , en
waarin de grillige stoffering (eene kat ,
een hond en een patrijs) evenzeer de aandacht trok als de schoonheden van compositie. Dit was waarschijnlijk de oorzaak ,
dat hij koning PIIILIPPUS moest beloven
geene onreine dieren meer in dergelijke
onderwerpen in te voeren ('i). Zijne werken te Valencia , Salamanca en Estrella
zijn weinig minder dan de voorgaande ,
en onderscheiden zich door een schitterend
coloriet , waarom men hem met regt El
Ticiana Espaiiol heeft genoemd.
(Penny Cyclopaedia).
NEANDER , (CHRISTOPH FRIEDRICH),

bekend door zijne voortreffelijke godsdienstige poëzy , werd den 26 December 1724
te Ekau in Koerland geboren . Op den
ouderdom van acht jaren verloor hij zijnen vader, doch had het geluk eene
moeder te bezitten , wier ongeveinsde
godsvrucht op zijne kinderlijke ziel eenen
weldadigen indruk maakte. Zijne studiën
aan de hoogesehool van Halle voltooid
hebbende , werd hij eerst opvoeder in een
aanzienlijk huis , en in 1750 in eene
kleine landelijke gemeente als predikant
beroepen. Hier werd hij als op de armen
gedragen , - zoo dat , toen men hem eenen
hoogleeraarsstoel aan de universiteit te
Ilalle aanbood , hij weigerde dien te bekleedeu , verkiezende liever onopgemerkt
te blijven en nuttig te zijn voor menschen , die hem de meeste liefde betoon
hij later toestemde , om zijnen eer--den.Zo
sten standplaats te verlaten voor den meer
(1) «Y en las diclias pinturas non pouugo, gab ni
cc otra fit;ura que sit deshoiiesta.»
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voordeeligen te Gánzho f , was het alleen
om daardoor in staat te zijn voor zijne
zuster , eene weduw met vijf kinderen,
te kunnen zorgen. In 1775 werd hij domdeken van het bisdom Doblen , en in 1784
superintendent van kerkelijke zaken in de
hertogdommen Coerland en Semgallen ; doch
hij hield steeds zijne verblijfplaats te Gánzhof. NEANDER overleed den 21 Julij 1802,
betreurd door allen , die hem als mensch
of als schrijver kenden. Zijn roem berust
vooral op zijne Geistliche Lieder , eene ver
godsdienstige gezangen , welke-zamelingv
voor deze soort van poëzy met regt als
modellen worden beschouwd. Uitblinkende
door levendigheid , eenvoudigheid , verhevenheid en innige godsvrucht , zijn zij
tevens geheel vrij van gezwollenheid en
kinderachtige of ongepaste gemeenzaam
Zij zijn het uitvloeisel van een-heid.
vroom gemoed en een' beschaafden smaak.

(Penny Cyclopaedia).
minister van
financiën van LODEWIJK XVI , was de zoon
eens professors in de godgeleerdheid te
Geneve , alwaar hij in 1 734 het eerste
levenslicht aanschouwde. Hij werd in zijne
jeugd naar Parijs gezonden , en kwam
op het kantoor van den vermaarden bankier THELUSSON , die hem , uit hoofde zij ner bekwaamheden , spoedig aandeel in
zijne zaken gaf. Binnen den tijd van dertien jaren _ verzamelde NECKER zulk een
aanzienlijk vermogen , dat hij de zaken
liet varen, en naar ambten en waardigheden begon te dingen. Hij gaf onder
werken over financiële onder -scheidn
licht , die hem gunstig bekend-werpni't
maakten. NECKER schreef over de Fransche
Oostindische Compagnie en de koornwetten , Sur la législation des grains. Zijn
Eloge de COLBERT verwierf den prijs van
de Fransche academie. Een werk over de
geldmiddelen van Frankrijk aan den minister MAUREPAS toegezonden hebbende ,
beval deze hem LODEWIJK XVI aan , die
hem , schoon vreemdeling en protestant,
in 1776 tot directeur der schatkist benoemde. Het volgende jaar werd hij directeur-generaal van financiën. De dreigende
oorlog met Engeland van wege de Amerikaansche volkplantingen vereischte eerre
aanzienlijke vermeerdering van uitgaven.
NECKER afkeerig om het volk nieuwe lasten op te leggen , trachtte , door bezuiniging en geldleeningen , in het ontbrekende
te voorzien. In 1781 gaf hij zijn Compte
rendu in 't licht , waarin voor het eerst
de inkomsten en uitgaven van liet rijk
werden openbaar gemaakt. Hierdoor ver
hij zich vijanden. Ten einde kui--wekt
perijén te verijdelen, vroeg NECK£R , als
NECKER , (JACQUES) ,

een blijk van 's konings vertrouwen , zitting in den raad ; doch zulks geweigerd
wordende op grond van zijne geloofsbelijdenis , verzocht hij zijn ontslag , hetwelk
hem in Mei 1781 werd verleend. Hierop
vertrok hij naar Zwitserland , waar hij te
Copet, aan den oever van het meer Leman , een landgoed kocht. Hier schreef
hij zijn werk Sur l'administration des finances, waarvan binnen weinige dagen 80,000
exemplaren werden verkocht. In 1787
keerde NECKER naar Frankrijk terug , en
reeds het volgende jaar werd hij weder
tot directeur-generaal van financiën benoemd , wijl men hem als den eenigen
man beschouwde , om den ellendigen toestand der geldmiddelen te verbeteren. Uit
overtuiging verklaarde hij zich voor de
bijeenroeping der rijksstanden , welke de
koning reeds beloofd had. De aankondiging , welke hij den 27 December 1788
over de bijeenroeping der staten-generaal
uitvaardigde , kan als de eerste vonk beschouwd worden , die de reeds lang aan
brandstoffen aanstak. Ook stemde-wezig
hij voor het dubbele aantal afgevaardigden
uit den derden stand. De adel en de
geestelijkheid zouden ieder 300, de derde
stand daarentegen 600 afgevaardigden zenden. Toen de regering maatregelen van
bedwang meende te moeten nemen, en
NECKER zich daar tegen verklaarde , kreeg
hij den 11 Julij 1789 bevel om binnen vier en twintig uren het rijk te
verlaten. Naauwelijks werd zijne verwijdering bekend , of gansch Parijs was in
rep en roer. De Bastille werd bestormd
en vernield , en zoo groot was de woede
des volks , dat de koning zich genoodzaakt
zag , hem terstond terug- te roepen. NECKER
ontving deze uitnoodiging te Bazel , en
besloot daaraan gehoor te geven. Zijne
reis naar Frankrijk's hoofdstad scheen een
zegetogt , doch zijne populariteit was kort
mannen der beweging in de-stondig.De
nationale vergadering vonden , dat hij te
veel tot het stelsel van behoud overheldé.
In de maand December des volgenden
jaars , 1790 , leide hij zijne waardigheid
in den boezem der nationale vergadering
neder , die zulks met onverschilligheid
aanhoorde NECKER verliet Parijs met een
smartelijk gevoel ; zijne eerzuchtige plannen en schitterende uitzigten waren eens
vernietigd. Hij sleet het overige-klaps
zijns levens in Zwitserland in afzondering,
en schreef onderscheidene staatkundige
werken. Eenige jaren te voren had hij
zijn veelgelezen werk he l'iinportance des
idées religieuses geschreven. Hij stierf in
1804 te Geneve , nalatende een aanzienlijk
vermogen. Zijne dochter , de beroemde

NEER—NELSON.
Madame DE STAËL , heeft verscheidene zij
nagelatene schriften uitgegeven.
-ner
NECKER was onbaatzuchtig , doch slechts
in geidzaken ; hij verbeeldde zich , dat de
openbare meening in Frankrijk den regten
weg voor de regering aanwees , en zocht
alzoo hare gunst te winnen , ten einde
zijner eerzucht den ruimen teugel te kun
vieren-. In zijne afzondering echter-ne
veranderde hij van denkwijze. « De openbare meening , » zegt hij , in het voor
zijn werk De l'administration-berigtvan
de M. NECKER , par lui méme , 1791 ,
« schijnt mij niet meer toe wat zij mij
« vroeger toescheen. De eerbied , dien ik
« voor haar heb gekoesterd , is zeer ver« zwakt sedert ik gezien heb , dat zij
« waggelt en siddert voor mannen , die
« zij eerder verfoeid en verworpen moest
«hebben.»
(DRoz , Histoire du règne de LOUIS XVI ;
TRIERS , Histoire de la révolution francaise ; Mad. DE STAËL , Mémoires et
considerations sur les principaux évènemens de la révolution francaise).
NEER , (ARNOLD VAN DER) , een uitstekend schilder , werd in 1619 te Amsterdam geboren. Hij is onder de kenners
en kunstenaren , zoo om zijne bijzondere
manier en behandeling als om de door.
schijnendheid zijner landschappen , gunstig
bekend. Hij schilderde meestal dorpgezigten niet visschershutten aan de lage oevers
van rivieren en kanalen. Zijne stukken
zijn ongemeen net , los en helder , en
naar de natuur trouw gevolgd. Ook is hij
beroemd door het schilderen van uitvoerige maanlichten , waarin bij door niemand
is overtroffen , en misschien nimmer geevenaard. De glans zijner luchten bij
maanlicht , en de weerkaatsing der stralen
op bet water , hetzij kalm of zacht kabbelend , zijn onnavolgbaar. Zijne oorspronkelijke schilderstukken werden in geheel
Europa op hoogen prijs geschat. Hij stierf
in 1683 , in den ouderdom van vier en
zestig jaren.
(HOUBRAKEN , Leven der Ned. konsischilders ; j. IMMERZEEL JR. , De levens en
werken der Hollandsche en Vlaamsche
kunstschilders , beeldhouwers, graveurs
en bouwmeesters ; Penny Cyclopaedia).
NEER, (EGLON HENDRIK VAN DER),
een zoon des voorgaanden , werd in 'I643
te Amsterdam geboren. Hij oefende zich
het eerst in de schilderkunst onder de
leiding zijns vaders , en naderhand onder
JACOB VAN LOO. Hij was in alle vakken
zijner kunst zeer ervaren. In het historiëel is zijne compositie schrander en zijne
teekening naauwkeurig. Zijne portretten ,
zoo in levensgrootte als in 't klein , zijn
.
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geestig en fraai van coloriet. Ook schil
hij gezelschapjes op de moderne-der
wijs gekleed , gelijk TERBURG , voor Wien
hij niet behoeft achter te staan. Zoodra
bij op eigene wieken kon drijven , bezocht
hij Pars , en werd op zijn twintigste
jaar schilder van den graaf VAN DONA ,
toen gouverneur van de stad Oranje. In
Holland terug gekomen , huwde hij MARIA
WAGENSFELDT te Rotterdam , wier vader
geheimschrijver was van de regtbank van
Schieland. Hij behuwelijkte met haar eene
goede somme gelds , doch verkwistte een
groot deel daarvan met procederen. « Ad« vocaten , » zegt pater ABRAHAM , in zijn
« boeksken over de ambachten , « zijn als
« wagens die altijd gesmeerd moeten wor« den. » Zijne MARIA schonk hem zestien
kinderen. Na haren dood hield bij zich
in Braband op , en trad aldaar in den
echt met mejufvr. DU CIIATTEL, die uitmuntte in 't miniatuur schilderen , hem
negen kinderen schonk en te Brussel overleed. Vijf jaren later huwde hij voor de
derde maal met ADRIANA , dochter van
JOHANNES SPILBERG , hofschilder van den
keurvorst van den Palts. Onze EGLON VAN
DER NEER overleed den 3 Mei 1703 te
Dusseldorf, en werd met veel statelijkheid
ter aarde besteld. Toen hij te Brussel
woonde , had hij achter zijn huis in de
Cellebroêrsstraat een' grooten tuin , die
zich tot aan den wal uitstrekte ; hier
kweekte hij , ter nabootsing , allerlei wilde
kruiden aan , en om digt bij de voorwerpen te kunnen zitten schilderen , had hij
een butje laten naken , hetwelk naar
welgevallen kon verplaatst worden. Geen
wonder dan ook , dat in sommige zijner
schilderijën de distels , kruidjes en boomstammen , met klim omwoeld , verwonderlijk uitvoerig zijn geschilderd. Het
strekt hem tevens tot eer de Rotterdamsche feniks in de kunst (ADRIAAN VAN DER
WERF) tot leerling gehad te hebben.
(HOUBRAKEN , Lev. der Ned. Schilders;
J. IMMERZEEL JR. , De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche
schilders, enz.)
NELSON , (HORATIO) , een der dapperste Engelsche zeehelden , de zoon van
EDMUND NELSON , parochie -predikant van
Burnham Thorpe , werd den 29 September
1758 te Norfolk geboren. Zijne moeder
stierf in 1767 , nalatende acht kinderen.
NELSON was van geen sterk gestel , doch
zijne zwakheid maakte hem geenszins afkeerig om het ouderlijk huis te verlaten.
Net geestdrift omhelsde hij, op twaalfjarigen
ouderdom , de gelegenheid om naar zee
te gaan. Hij werd bij zijnen oom , kapiteifl SUCKLING , als jong officier die alle
1
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scheepswerk doet (Midshipman) , op de
Raisonnable van 64 stukken geplaatst. In
'1779 kreeg hij den rang van post- kapitein
en het bevel over het fregat Hinchinbroke.
In den Amerikaanschen oorlog verwierf
hij zich den naam van een' bekwaam ofhcier , en in den oorlog der Fransche omwenteling dien an uitstekend zeeheld.
Den 30 Januarij 1793 ging hij over op
den 4gameninon van 64 stukken , en nam
met zich , als Midshipman JOSIAH NISBET ,
den zoon eens vriends, wien -hij de vol
karakteristieke vermaning gaf: « Drie-gend
« dingen moet gij bestendig voor den geest
« hebben : Vooreerst moet gij steeds blin« delings gehoorzamen , zonder eene eigene
« meening over de doelmatigheid van het
« bevel te willen hebben ; ten tweede moet
gij een' ieder als uwen vijand beschouwen , die van uwen koning kwaad spreekt,
dr en ten derde moet gij eiken Fransch« man niet minder haten dan den duivel. »
Liet schip waarop NELSON zich bevond ,
maakte een deel uit van het smaldeel van
Lord Hooi , in de Middellandsche Zee.
Dáár onderscheidde hij zich bij de belegering van Bastia en Calvi, voor welke
laatste plaats hij één oog verloor , door
een' kogel die hem zand in het aangezigt
joeg. In den slag van den 14 februarij
1797 , bij kaap St. Vincent , bragt bij
veel toe tot de glansrijke overwinning der
Britsche vloot. Hij veroverde een schip
van 64 en een ander van 112 stukken
geschut , en ontving op het vei'dek den
degen van den Spaanschen kapitein. Ter
belooning dezer kloeke daad , werd hij
bevorderd tot schout - bij-nacht , en ontving de Bath -orde. Op het berigt, dat er
een rijk geladen Spaansch schip in de haven van Santa Cruz lag , werd hij in Julij
1797 met drie linieschepen en eenige
fregatten derwaarts gezonden , om dien
buit te bemagtigen ; doch de onderneming
mislukte , wijl de Spanjaarden al te wel
voorbereid waren . NELSON , die zich zelven aan het grootste vuur blootstelde,
ontving bij het uitstappen uit zijne boot
een schot door den regter elleboog. Men
bragt hem met moeite aan boord van zijn
schip , waar hem de arm terstond werd
afgezet. In F798 verdelgde hij de Fransche vloot in de baai van Aboukir. De
slag begon den 12 Augustus in den mor
middag van-genstod,rp
den volgenden dag was de gansche Fransche vloot verdelgd of bemagtigd. BRUEYS ,
de Fransche admiraal , na driemaal gewond
te zijn , vloog met zijn schip L'Orient in
cie lucht. Op bevel van kapitein HALLOWELL , werd uit een stuk van den grooten
mast van dit schip Bene doodkist vervaar,

digd, en door hem aan NELSON aangeboden. In dezen bloedigen strijd had NELSON
eene zware wond aan het voorhoofd bekomen. De dank van het parlement, zijne
verheffing tot de waardigheid van pair
met den titel van baron NELSON van den
Nijl, en een pensioen van 2000 Pst. waren de 'welsprekende bewijzen van de
dankbaarheid van zijn'. vorst en zijne natie
voor deze roemrijke zegepraal. Van den
Turkschen keizer ontving hij eene aigrette
van diamanten en eenen kostbaren pels,
van keizer PAUL diens portret met diamanten omzet , eene gouden doos en eenen
eigenhandigen brief, en van den koning
van Napels en Sicilië onderscheidene rijke

geschenken.

NELSON

werkte vervolgens

grootelijks mede , om de Franschen van
Napolitaansch en Romeinsch grondgebied 1e
verdrijven. In 1801 werd hij vice- admiraal
der blaauwe vlag , en weldra woei deze
van den San Josef van 112 stukken , dien
bij zelf had veroverd. In April van hetzelfde jaar bragt bij den Denen in den

slag van Koppenhagen een geducht verlies
toe. Na eenen strijd van vijf uren was de
gansche linie der Deensche vloot versla gen. Slechts de kroon -batterijën en de
schepen aan den ingang van de haven waren nog onbeschadigd ; maar ook waren
er twee Engelsche schepen gestrand , en
andere liepen hetzelfde gevaar. In dit
bagchelijk oogenblik zond NELSON een' parlementair af met den volgenden veelbeduidenden brief : « De vice- admiraal NELSON
« heeft in last Denemarken te sparen zoo
« dra het niet langer weerstand biedt. De
«verdedigings -linie , welke deszelfs strand
« beschermde , heeft voor de Britsche vlag
« gestreken ; doch zoo het vuren van de
« Deensche zijde voortduurt, moet hij al
« de gemaakte prijzen aan de vlammen
« opofferen , zonder dat het in zijne magt
« staat de manschappen te sparen , die ze
« zoo kloekmoedig hebben verdedigd. De
«brave Denen zijn de broeders der Engel« schen , en moesten nimmer hunne vijanden zijn. » De voorslag werd aangenomen ; NELSON kwam aan land , en sloot
met den kroonprins Bene overeenkomst ,
waarmede de strijd eindigde. Voor deze
dienst werd hij tot Viscount (burggraaf)
verheven. Den 21 October 1805 kroonde
bij zijne krijgsbedrijven met de roemrijke
zegepraal van Trafalgar op de vereenigde
Fransche en Spaansche vloten. De overwinning echter kostte Engeland het verlies
van den held , die haar had bevochten.
Toen de kampstrijd bijkans was geëindigd ,
trof hem een musketkogel (uit de mastkorf
van den Redoutable) in den linkerschouder, drong vervolgens door de long en
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hoogen toren beklommen , om deze ver=
schrikkelijke verwoesting des te beter te
kunnen aanschouwen , tevens den brand
van Troje bezingende. Deze misdaad vindt
men bij 5UETONIUS en DIo vermeld , doch
TACITUS zegt , dat hij niet in staat was de
waarheid dezer beschuldiging te bewijzen.
Ten einde echter dit vermoeden bij het
volk uit te wisschen , verspreidde NERO
het gerucht , dat de Christenen den brand
hadden aangestoken ; een groot aantal
hunner Werd gegrepen en ter dood gebragt ;
eenigen werden in wilde dierenhuiden gewikkeld , en door honden verscheurd ,
anderen gekruisigd , en velen niet pek en
andere brandbare stoffen besmeerd , om
des nachts in de keizerlijke tuinen te worden verbrand. « Hierover ,» zegt TACITUS,
« ontstond medelijden voor de schuldigen,
« schoon zij de strengste straffen verdien.
(JAMES'S Naval history; SOUTHEY's Life of
«den , wijl zij niet voor het algemeen be« lang werden ter dood gebragt , maar om
NELSON).
« de martelzucht van eenen enkelen mensch
NEPOS, (CORNELIUS) , een Latijnsch
geschiedschrijver onder JULIUS CAESAR en R te bevredigen. »
keizer AUGUSTUS ; hij werd te Hostilia
Gedurende bet laatste gedeelte zijner
(thans Osliglia) aan de Po geboren. CICERO regering trad NERO menigmaal op als toon en ATTiCUS behoorden onder zijne vrien- kunstenaar , worstelaar , zwaardvechter of
den. NEPOS schreef onder anderen de wagenmenner , en ontving niet minder dan
levens van beroemde Grieken en Romei- 1800 kroonen , voor de overwinningen ,
nen , onder de titels van Vitae excellen- welke hij in de Grieksche spelen had belium Graeciae imperatorum , sen belli ducum haald. Doch terwijl hij zich aan de grootxx , en Vitae romanorum belli ducum. De ste buitensporigheden overgaf, stond GALBA,
schrijver verraadt daarin grootmoedige en die in Spanje het bevel voerde , tegen
deugdzame gevoelens. De schets van het hem op. De Pretoriaansche lijfwacht viel
karakter van ALCIBIADES is meesterlijk. Ook GALBA toe , en de senaat sprak bet dood
het leven van POMPONIUS ATTICUS is eene
tegen NERO uit. Uit wanhoop trachtte-vonis
voortreffelijke karakterschildering.
hij nu zich zelven te vermoorden , doch
de wond niet doodelijk zijnde , verzocht
(Vossius , De historicis Latinis).
NERO, (LUCIUS DOMITIITS CLAUhij een' vrijgelaten slaaf hem deze laatste
DIUS), de zesde Romeinsche keizer, werd
dienst te bewijzen. Hij stierf twee en
in het jaar 37 na CHRISTUS te Antium in dertig jaren oud , na Bene regering van
Latium geboren , en volgde CLAUDIUS op, veertien jaren.
die hem als zoon had aangenomen. Hij
(TACITUS ; SUETONIUS ; DIO CASSIUS ; STUART,
genoot Bene zorgvuldige opvoeding , en
Romeinsehe geschiedenissen CREVIER
werd toevertrouwd aan de leiding van den
Histoire des empereurs romains).
wijsgeer SENECA. NERO maakte groote vorNEWTON, (isAAC) , de grootste Britderingen in het Grieksch , waarvan hij in sche wijsgeer , en grondlegger der nieuzijn zestiende jaar eene proeve gaf door were wiskundige natuurkunde , werd den
in die taal voor de regten en vrijheden 25 December 1642 te Woolsthorpe, een
der Rhodiërs en de inwoners van Ilium te gehucht in de parochie van Colsterworth ,
pleiten. Bij den aanvang zijner regering, in het graafschap Lincoln , geboren. Zijn
in het jaar 54 , verwekte zijn gedrag de vader, ISAAC NEWTON , huwde de dochter
levendigste hoop ; doch weldra werd hij de van JAMES AYSCOUGII , van Market Overton,
wreedste dwingeland. Zijne eigene moe
in het graafschap Rutland, en het onderzijn leermeester SENECA en eene me--der, werp van dit artikel was hun eenigst
nigte aanzienlijke Romeinen verloren op kind. Terwijl hij de taalschool van Grantzijnen last het leven. Zijne gemalin PoP- hant bezocht , verried hij eene ongewone
PAEA , die zich in eenen gezegenden staat
geschiktheid voor de werktuigkunde ; onbevond , ontving van hein een' schop, der andere dingen maakte hij een' windwaaraan zij weldra overleed. Het werd molen en Bene waterklok ; doch in zijne
algemeen geloofd , dat NERO zelf de stad schoolstudiëln vond hij weinig behagen ,
Rome in brand bad laten -steken , en eenen zoodat hij onder zijne medeleerlingen
verbrijzelde hem de ruggegraat. Met gelatenheid vernam hij , dat de wond doodelijk
was, vroeg nog hoe het met den slag
stond , glimlachte toen men hem zeide ,
dat reeds twaalf vijandelijke schepen de
vlag hadden gestreken , en gaf ruim drie
uren later den geest. Zeventien Fransche
en Spaaosche scheten waren genomen en
een verbrand.
Het lijk des gevierden helds werd in
spiritus gezet , en op het schip Victory,
ter plaatse waar hij gevallen was , in de
doodkist gelegd , die uit den grooten mast
van het I ransche admiraalsschip L'Orient
was vervaardigd. Den 9 Januarij 1806
werd zijn stoffelijk overschot in de St.
Paulus -kerk te Londen ter aarde besteld
waar later te zijner eere een prachtig gedenkteeken is opgerigt. Zeven prinsen van
den bloede volgden zijne lijkstaatsie.

;
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niet hoog stond aangeschreven. Ten laatste echter, toen een knaap , die hem vooruit
was , hem op zekeren dag eenen duchtigen schop voor de maag had gegeven,
waaraan hij groote pijn leed , spande ISAAC
alle krachten in , dezen beleediger voorbij
te streven , hetgeen hein_ weldra gelukte ;
van dit oogenblik af rees hij in de ach
zijner medescholieren , en weldra was-ting
hij onder zijne medeleerlingen de hoofd
Zijne moeder, die intusschen-person.
voor de tweede maal weduwe was geworden , riep hem van de school terug , om
hem voor het bestuur harer landhuislioudelijke zaken op te leiden. Op marktdagen
ging hij met eenen ouden dienstknecht
naar Grantham , om aldaar de voortbreng
pachthoeve te verkoopen , en-selndr
daarvoor de benoodigdheden voor het huis
terug te brengen. Doch bij deze-gezin
gelegenheden gebeurde het zeer dikwijls ,
dat ISAAC onder weg staan bleef om de
bewegingen van een waterrad of eenig
ander werktuig gade te slaan , en zoodra
hij de stad bereikte , begaf hij zich naar
de apothekers-vliering , waarop hij vroeger
gehuisd had , wijl hij aldaar eenige oude
boeken vond , die hem een aangenaam
onderhoud verschaften tot dat zijn getrouwe wedgezel hem kwam roepen , om
niet hem huiswaarts te keeren. Daar het
nit alles bleek dat men onverstandig handelde zijne neiging tot de studie te dwars
zond men hem kort hierop naar-bomen,
de school van Grantham terug. Men weet
niet boe lang 'hij daar is gebleven , maar
wel dat hij op zeventienjarigen ouderdom
de hoogeschool van Cambridge bezocht ,
en zich met de grootste inspanning op de
wiskunde toelegde. Gedurende zijn verblijf
aldaar , vond hij de rekening der oneindige grootheden uit , en ontdekte den aard
van het licht en de kleuren. Tot zijne
ontdekking van de wetten der zwaarte
gaf de volgende omstandigheid aan--kracht
leiding: In 1665 , door eene uitgebrokene
pest gedwongen Cambridge te verlaten,
keerde hij naar Woolsthrope terug ; hier
zat hij , op zekeren dag , onder eenen
boom , toen een afvallende appel zijne
aandacht deed vestigen op die wonderlijke
kracht der natuur , welke wij zwaarte
noemen , en waardoor elk vallend ligchaam
naar het middelpunt der aarde wordt getrokken. Zijn vorschend verstand ontdekte
nu dit geheim (1). In 1669 werd hij tot
hoogleeraar in de wiskunde aan de hoogeschool van Cambridge ' benoemd , welk
-

(1) De bedoelde appelboom is eerst sedert weinige
jaren door den wind omver gerukt. Mien heeft hem
in dien toestand at'geteekend , en een ander boompje
op den ouden stam geën t .

ambt hij gedurende zeven en twintig jaren
met steeds toenemenden roem bekleedde.
Zijn onschatbaar werk , Philosophiae namuralis principia mathematica , hetwelk de
theorie van bet groote wereldgebouw ontwikkelt , verscheen eerst in 1687 in
't licht. De markies DE L'IIOSPITAL , een
groot wiskunstenaar , stond zoo verbaasd
over de geestkracht van NEWTON , die in
de geheimste wetten der natuur doordrong ,
dat hij eenmaal aan Engelschen , die hem
bezochten , vroeg : « Eet en drinkt NEWTON
« als een ander mensch ? Ik houde hem
« voor eenen hemelschen geest , die met het
« stof Beene gemeenschap meer heeft. a
In 1722 begon NEWTON aan een gebrek
aan de blaas en het graveel te lijden.
Den 28 Februarij 1727 bekleedde hij voor
liet laatst den voorzitterstoel der Koninklijke Societeit, en stierf den 20 Maart
daaropvolgende , in den ouderdom van
acht en vijftig jaren. Hij ligt begraven in
de Westminster -abdij , waar zijne bloed
een prachtig gedenkteeken-verwanthm
hebben opgerigt , met een Latijnsch opschrift , waarvan de inhoud hierop neder
komt : « De stervelingen mogen zich ver«heugen, dat er zulk een sieraad des
«mensebelijken geslachts op aarde heeft
« geleefd. a POPE vereerde hem met het
volgende grafschrift :
Nature and nature's laws lay hid in night.
God said , cc Let irawToa be, » and all was light.

NEWTON echter was meer dan iemand
overtuigd , dat het den mensch slechts is
gegeven een gering deel der schepping te
bevatten , en getuigde kort vóór zijnen
dood : « Ik weet niet wat de wereld over
« mijne werken zeggen zal , doch mij zelC ven ben ik steeds voorgekomen als een
« kind , spelende aan den oever der zee ,
« nu eens eenen gekleurden steen , dan
« eene glinsterende mosselschelp vindende;
« terwijl de oceaan der waarheid, ondoor« grond en ondoorgrondelijk , in eindelooze
a verte zich voor mijn oog uitbreidde. a

Life of NEWTON; FONTENELLE,
Eloge de NEWTON ; MONTUCLA , Bist.
des mathém. ; LAPLACE , Expositions
du système du monde ; Heads of illustrious persons of Great Britain , engraved by HOUBRAKEN and VEIITUE ,
with their lives, by BIRCH).

(BREWSTER'S

NICANDER, (KARL AUGUST) , een
beroemd Zweedsch dichter van den nieuweren tijd, werd den 20 Maart 1799 te
Siregnas geboren , en studeerde aan de
hoogeschool van Upsal , waar hij in 1820
eenige dichterlijke bijdragen leverde in de
Kalender for Dame. Kort daarna trad hij
op met een voortreffelijk treurspel, getitold Runesvdrdel dller den forste hiddarn
,
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NEY—NICOLAI.

( Het Runische zwaard , of de eerste ridder). Zijn volgend dichtstuk , met teekeIuingen van zijn' vriend , den baron VAN
versierd , voert ten titel Runor
(de Benen) , en bevat eene reeks van zes
legenden , waarvan die over FRIK WASA-tien
de belangwekkendste is. Een ander voort
aard , gegrond op-brengslvadzf
volksverhalen uit het Noorden en Zuiden
namelijk zijn Enzio , werd insgelijks met
groot genoegen ontvangen. In 1825 bebaalde hij bij de Zweedsche academie den
uitgeloofden eerepenning, en het volgende
jaar andermaal voor zijn gedicht op den
Dood van Tasso. Zijne tragische vertelling
van koning ENZIO werd in 1829 door
MOHNIKE in 't Hoogduitsch overgebragt. In
1827 bezocht NICANDER , op kosten van de
Zweedsche academie, Italië. Hij gaf eene
beschrijving van deze reis uit , waarvan
de voornaamste verdienste ligt in de dichtregelen , welke daar zeer gepast zijn ingevlochten. Onder zijne kleinere dichtstukken munt vooral dat op de Stilzwijgendheid
uit , waarin gevoel en schoonheid elkander
den palm betwisten. NICANDER stierf den
7 Februarij 1839.
HAMILTON ,

(Penny Cyclopaedia).
NEY, (MICHEL) , een Fransch maar-

schalk , prins van de Jloskwa, hertog van
Llchingen , bijgenaamd de dapperste der
dapperen, werd den 10 Januarij 1769 te
Sarre-Louis geboren. Zijn vader was een
handwerksman , die hein geene uit -voudig
opvoeding kon doen geven. Op-steknd
een notaris-kantoor geplaatst , vond de
jeugdige NEY gelegenheid om eenige kun
te verzamelen , doch trad weldra-dighen
(1787) als gemeen huzaar de helden -loopbaan in. In de eerste oorlogen der revolutie spreidde hij zoo veel moed en ijver
ten toon , dat hij de Onvermoeibare werd
genoemd. Reeds in 1796 was hij tot den
rang van brigade- generaal opgeklommen.
Hij nam deel aan al de krijgsbedrijven aan
den Rijn , vooral aan den slag van flohenlinden. In alle veldtogten van 1805 tot
1814 onderscheidde hij zich boven allen
door moed en schranderheid. Na den val
van NAPOLEON werd hij door LODE`YIJK XVIII
tot pair verheven , en met de Lodewijks orde begiftigd. In 1815 plaatste de koning
hem aan het hoofd van het leger , om
NAPOLEON , die het eiland Elba had verlaten en in Frankrijk was geland , aan te
tasten, te verdrijven of gevangen te ne
NEY beloofde den kroonroover te-men.
vernietigen , maar liep niettemin tot NAPOLEON over. Hij streed te Waterloo , waar
hem vijf paarden onder het lijf werden
doodgeschoten , niet wanhopigen moed , en
was de laatste op het slagveld. «HIij Illogt

« aldaar den dood niet vinden
maar
« scheen bestemd om door eenen anderen
« dood eene groote les te moeten geven
« aan dezulken , die , ten tijde van staatkundige beroeringen , hunne eer en hun
« heil elders zoeken , dan in eene onwrik« bare vastheid van beginselen. » Bij de
tweede herstelling der BOURBONS werd hij
ter dood veroordeeld. Toen hij zijn vonnis
hoorde lezen , en men zijne titels ver
viel hij den voorlezer in de rede -meld,,
zeggende : « Waarom hier nog titels ! MICIIEL
u NEY ! en weldra eene handvol stof ! »
Den 7 December 1815, des morgens ten
negen ure , viel hij in den tuin van liet
Luxemburg door kogelschot. Toen men
hem wilde blinddoeken , scheurde hij den
doek weg , in ongeduld uitroepende : «Hebt
« gij vergeten , dat ik zes en twintig jaren
« lang onder kogels heb verkeerd ? » Met
vaste stem riep hij nu den soldaten toe:
« Mist niet ! Leve Frankrijk ! — Vuur ! v
,

(Dietionnaire historique des grands hontmes ; Conversations-Lexicon).
NICOLAI , (CHRISTOPH FRIEDRICH) ,

een schrijver , aan wien de Duitsche letterkunde veel is verpligt. Hij zag den 18
Maart 1733 het eerste levenslicht te Berlijn , waar zijn vader boekhandelaar was.
Schoon hij moed en lust betoonde ter beschaving en uitbreiding van zijn verstand ,
werd hij tot zijn leedwezen naar Frankfort
aan den Oder gezonden, om aldaar den
boekhandel te leeren. Zijne tusschenuren
besteedde hij , om zich , alleen met behulp
van boeken , de Latijnsche , Grieksche en
Engelsche talen eigen te maken. Ook in
de wis-, geschiedkunde en wijsbegeerte
maakte hij aanmerkelijke vorderingen. Hij
was een voorbeeld van hetgeen men doen
kan door zelfoefening , welke ons wel eens
van den regten weg afvoert , maar ons
tevens tot talrijke navorschingen aanleiding
geeft , die zich nimmer aan ons zouden
hebben voorgedaan , zoo wij den betreden weg hadden gevolgd. In 1752 naar
Berlijn, terug gekeerd, hield de boekhandel
hem den ganschen dag bezig ; doch in den
vroegen morgen en laten avond , ja zelfs
geheele nachten , zette bij zijne letteroefeningen voort. In 1 i 55 trad hij als schrijver op met zijne Brie fe liber den jetzigen

Zustand der schönen Wissenseha ften ; dit
werk baarde groot opzien , en bragt hem
in kennis met LESSING en MOZES MENDEL SOUN. Na den dood zijns vaders onttrok
hij zich aan den boekhandel, en liet dien
over aan zijn' ouderen broeder. Nu leefde
hij geheel voor de letteren, en schreef
met MENDELSOIiN de Bibliothek der schonen
Wissenschaften, een der eerste letterkundige tijdschriften in 't Iloogduitsch , het-
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NICOL AUS--NIEBUHR .

welk hij tot het einde van 1805 voort
onder den titel van Neue allgerneine-zet,
deutsche Bibliothek. Uit hoofde van den
onverwachten dood zijns broeders , in
1758, moest hij den boekhandel , ten
algemeenen nutte zijner bloedverwanten ,
weder opvatten , schoon zulks zijnen ijver
voor de letterkunde niet deed verflaauwen. Zijne Charakteristische 4nekdotena von
König Friedrich II zijn voor de geschiedenis hoogst belangrijk. Onder de romans,
welke hij in 't licht gaf, en waarin hij
huichelaars en dweepers ontmaskert , is de
voornaamste Leben and frleinungen des
Magisters Sebaldus Nothanker , welke in
het Fransch , Deensch , Nederduitsch en
Zweedsch werd overgebragt. Deze rustelooze geleerde verloor in zijn zeventigste
jaar , door eene hevige zinkingkoorts
het regteroog , doch hierdoor werd zijne
werkzaamheid geenszins gestremd. Niets
had echter een' nadeeliger invloed op zijnen
geest dan het ongelukkig lot zijns vader
zuchtende onder NAPOLEON'S tucht -lands,
Hij overleed in 1811 te Berlijn.-roed.
Wij kunnen hier geene volledige lijst zijner
werken opnemen , maar verwijzen naar
FR. NICOLAI'S Leben and liter. Naehlasz,
herausgegeben von L. F. G. VON GÖCKINGK.
(Penny Cyclopaedia ; NIEUWENHUIS, Woordenboek van kunsten en wetenschappen).

NICOLALS , (DAMACENUS) , Of NICOLAAS

een inboorling van Damaskus , schreef eene algemeene geschiedenis
in het Grieksch , insluitende de regering
van IIERODES den Grooten , waarover JOSEPnUS de volgende beoordeeling geeft : « In
« het rijk van IJERODES en bij hem levende,
« stelde hij zijne geschiedenis zamen , met
« het doel om hem te behagen en te dienen , uitweidende over dingen , die hem
« tot roem verstrekten , en verbloemende
« eene menigte onregtvaardige handelingen
« of ze geheel verzwijgende. Om den moord
« van MARIANME en hare kinderen te ver« goêlijken , beschuldigt hij baar valschelijk
a van onkuischheid en de jonge lieden van
U zamenzwering. De gansche geschiedenis
« vloeit over van uitbundige loftuitingen op
« al de daden des konings en van veront« schuldigingen zijner snoode misdrijven. »
Deze geschiedenis bevatte 144 boeken ,
waarvan de overgeblevene fragmenten dikwijls zijn herdrukt. NICOLAUS schreef andere werken. Er bestaat nog een fragment
van zijn Leven van AUGUSTUS.
(JosEPHus , dntiq. , XVI, XVII; JoodVAN DAMASKUS ,

.

sche oorlogen , I , II).
een Fransch staats
werd in 1530 te Nihnes geboren en-man,
in 1 559 als gezant naar Portugal gezonden ; hij bragt van daar in Frankrijk het
NICOT , (J CAN) ,

kruid , hetwelk den tabak oplevert , en
naar hem in het Latijn Nicotiana wordt
genoemd. Ook schreef NICOT eene verhandeling over de zeevaart en het eerste
Latijnsch-Fransch woordenboek. Hij stierf
in 1603.

(Dictionn. historique des grands homnzés).
een beroemd
reiziger , werd in 1733 te Ludingworth in
I'anover geboren. Zijn vader was een gegoed landbouwer ; maar bij verloor vroeg
zijne ouders , en geraakte , door-tijdg
eene onregtvaardige verdeeling der nalatenschap , in zulke bekrompene omstandigheden , dat hij door handenarbeid in
zijne behoeften moest voorzien. Doch op
zijn een en twintigste jaar wekte, als ware
het , een toeval de natuurlijke veerkracht
van zijnen geest op , en had grootera invloed op zijn lot. Een pleitgeding aanleiding gevende dat men een' landmeter
moest raadplegen over de uitgestrektheid
van een stuk gronds , besloot hij zich in
de meetkunde te oefenen. Dit geschiedde.
Zijn dorst naar kennis nu eenmaal opgewekt , en over zijn gering ouderlijk ver
kunnende beschikken , besteedde hij-mogen
daarvan een deel om in de hoogere wis
te ontvangen , eerst te-kundeorigt
Hamburg en vervolgens aan de hoogeschool
van Gottingen. Op den ouderdom van vier
en twintig jaren , trad hij als ingenieur in
Hanoversche krijgsdienst, doch ontving
spoedig ecne uitnoodiging van het Deensch
gouvernement , om aan eenen wetenschap
naar Arabië deel te nemen. -pelijkntog
Het denkbeeld dezer onderneming (eene
der roemrijkste gebeurtenissen uit de regering van FREDERIK V) was opgerezen bij
den geleerden MICHAËLIS , ten einde eenige
plaatsen in bet oude Testament te kunnen
ophelderen. De minister , graaf VAN BERNSTORFF , hiermede ingenomen , spoorde deze
NIEBUHR aan de reis mede te doen , en
zich met de sterre- en aardrijkskundige
waarnemingen te belasten. NIESUHR , hoewel begeerig om dezen togt bij te wonen,
bedong een uitstel van achttien maanden ,
ten einde zich verder voor dit doel te bekwamen. Ook oefende hij zich intusschen in
't Arabisch , hetwelk hij later in het land zelf
zeer vlug leerde spreken. Uit nederigheid
weigerde bij den titel van professor. Hij
vergezelde alzoo den togt in hoedanigheid
van wiskunstenaar of aardrijksbeschrijver,,
waarbij de Deensche minister , die eenige
proeven zijner onbaatzuchtigheid in geldelijke zaken had ontvangen , den ver
thesaurier der-antwordelijkpsv
zending voegde. De andere leden des gezelschaps Waren FREDERIK CHRISTIERN VON
MAVEN , professor in de Oostersche talen ,
NIEBITHR , (CARSTENS) ,

NIEUWENHUIJZEN—NIEUWE TYT.
natuurkundige , CIiRISTIERN
geneesheer , en GEORGE WIL
, teekenaar en schilder.-IELMBAURNFD
In Januarij I761 verliet men Koppenhagen
met een fregat der Deensche marine , en
keerde eerst na verloop van zes jaren , in
November 1767 , terug. Door het spaarzaam beheer der geldmiddelen van NIEBUHR ,
kwam deze gewigtige expeditie de Deen
regering slechts op de ongeloofelijk-sche
geringe som van naauwelijks 50,000 Gulden te staan.
NIEBUIIR `werd in Denemarken verwelkomd gelijk hij verdiende. De vruchten
zijner reis bood hij het publiek aan in
zijne Beschreibung von Arabien en in zijne

PETRUS FÖIISKAL ,
KARL CRAMER ,

Reisbeschreibung nach Arabien and andern
umliegenden Ldndern , welke beide voortreffelijke werken in het Deensch , Fransch,
Nederduitsch en Engelsch zijn overgezet.
De natuurkundige waarnemingen van FóRSKAL , die op reis was gestorven , werden
door NIEBUIHR openbaar gemaakt onder de
titels van Descriptiones animaliurn etc. quae
in itinere orientali observavit, en Flora

4eggptiaco-arabica.
NIEBUIIR , die eenen hoogen ouderdom
bereikte , overleefde de terugkomst zijner
Oostersche reis bijkans eene halve eeuw.
In 177 2 voedde hij eenige gedachten om
eene nieuwe ontdekkings-reize in de binnenlanden van Afrika te ondernemen,
doch een gelukkig huwelijk deed hem van
dit voornemen afzien. Hij stierf den 26
April 1815. Twee jaren na zijnen dood
gaf zijn zoon BARTIIOLD GEORGE NIEBUIIR
(een' verdienstelijk geschiedschrijver en zeer
goed orientalist) eene beknopte levensbeschrijving van hem in 't licht , welke de
bouwstoffen heeft geleverd voor een artikel
in de Biographie universelle , waaruit dit
berigt hoofdzakelijk is ontleend.
NIEUWENHUIJZEN, (JAN) , de stich.
ter der Maatschappij tot Nut van het Algemeen , werd den 4 September 1724 te
Haarlem geboren. Schoon voor den boek
opgeleid , werd hem , uit hoofde van-handel
zijn godsdienstig karakter en verlicht ver
kerkgenootschap der Doops--stand,orhe
gezinden in zijne vaderstad , bet leeraarambt opgedragen. Vervolgens verkondigde
hij het Evangelie in de Doopsgezinde gemeenten van lfliddelharnis, ,4ardenburg en
Monnikendam , in welke laatste stad hij
den 24 Februarij 1806 , in den ouderdom
van ruim een en tachtig jaren overleed.
Als stichter der Maatschappij tot Nut van
't Algemeen is hem een eenvoudig marmeren gedenkteeken opgerigt in de kerk waar
zijn stoffelijk overblijfsel rust. Met medewerking van zijnen achtenswaardigen zoon
MARTINGS en ecnige edeldenkende mannen
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legde NIEUWENHUIJZEN den 26 November
17814 , te Edam , de eerste grondslagen
van opgenoemde maatschappij , die zoo
veel heeft toegebragt om de armen en de
min aanzienlijke standen van hunne vooroordeelen en wanbegrippen te bevrijden en
tot deugd en zuivere godsvereering , als
de eenige bronnen van waar geluk , op te
wekken. Ook de verbetering van het onderwijs en de opvoeding van het opkomend geslacht was steeds het doel dezer
maatschappij , welke het vaderland tot sieraad en ten zegen verstrekt , en haren
weldadigen invloed allerwegen uitoefent.

(Gedenkschriften der Maatschappij to.t
Nut van 't Algemeen , 1834).
NIEUWENTYT , (BERNARD) , een voor

werd den 10 Au--treflijknau ,
gustus 1654 te Westgraa fdijk , een dorp
in Noord-Holland , geboren. Schoon voor
den geestelijken stand bestemd , oefende
hij zich liever in de geneeskunde , welke
neiging door zijn' vader niet werd tegen
gegaan. Vervolgens zette hij zich als arts
te Purmerend neder , waar hij door zijn
beminnelijk karakter en zijne bekwaamheid aller harten won , en tot de burgemeesterlijke waardigheid werd• geroepen. In
1715 gaf hij te Amsterdam een werk in
't licht , hetwelk zijnen naam heeft vereeuwigd. Wij bedoelen hier zijn Regt gebruik der wereltbeschouwingen , waarin hij
de groote waarnemingen , waarmede men ,
vooral in zijnen tijd , de natuurkennis had
verrijkt , deed strekken tot verheerlijking
en aanbidding van den grooten bouwmeester der natuur. Zijn hoofddoel was , om
ongodisten van het bestaan van een liefderijk Opperwezen te overtuigen , hun
-vijzende op de zamenstelling van het
groote wereldgebouw , het maaksel der
dieren , enz. ; en vervolgens , om de twijfelingen der vrijgeesten ten opzigte der
geopenbaarde godsdienst op te heffen. Dit
werk verscheen oorspronkelijk in het Nederduittch , maar heeft in het Engelsch ,
Fransch en Hoogduitsch verscheidene her.
drukken beleefd. De Engelsche vertaling
van CIIAMBERLAYNE verscheen, onder den
titel van Religious philosopher , in 1718
en 1730 in drie deden octavo te Londen
in 't licht. NIEUWENTYT , die tevens een
goed astronoom was , schreef eenige wis.
kundige werken, die echter te weinig
waarde hebben , om daarvan hier de titels
te vermelden. Hij stierf den 30 Mei 1718.
Zijn naam wordt nog door vele onzer
landgenooten met eerbied genoemd.
(NIcÉRON ,

161émoires des hommes illustres , tom. XIII , p. 356 ; L'Europe
savante , tom. VIII , p. 297 ; Biographie du royaume des Pays -Bas).
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NIE(JWLAND--NIEUWOLD.

NIEUWLAND , (PIETER), een der voortreffelijkste dichters , letterkundigen en
wiskunstenaars onder zijne land- en tijdgenooten , zag den 5 November 1764 bet
eerste levenslicht in de Schagerlaan van
de Diemermeer hij Amsterdam , vaar zijn
vader , een gering doch kundig timmerman , woonde. Zijne vrome moeder las
hem dikwijls iets uit eenen prent-bijbel
voor, en stond op zekeren dag verbaasd
haar driejarig kind de dichtregelen , die
onder de prentafbeeldingen stonden , te
hooren herhalen. Op zevenjarigen ouder
om had hij al de boeken , die in het-d
ouderlijk huis waren , doorgelezen , en uit
dezelve belangrijke uittreksels gemaakt.
De Meer gewaagde weldra van het wonderkind. Mevr. DE VRIES , die in dezelfde
laan hare hofstede had , ontbood den
knaap , en stelde hem aan JERONIMO en
BERNARDUS DE Boscri en eenige daartoe genoodigde heeren en dames voor. Men gaf
het kind eenige moeijelijke vragen ter
beantwoording op , om binnen eenen bepaalden tijd te beantwoorden. Schoon men
hem in eene afzonderlijke kamer pen en
inkt aanbood om zulks op zijn gemak
schriftelijk te doen, vloog bij met een
zweepje in de hand de Tuinlaan in galop
op en neer , onder het geroep van : « hort!
« paardje ! hort ! « en kwam spoedig met
de voldoendste antwoorden terug , alsof hij

ze onderweg had gegrepen of ingeademd.
En om nu alle loftuiting te ontrennen ,
was bet weder : « hort ! paardje ! hort ! »
Men trok zich het lot van den veelbelovenden knaap aan , en de timmermansjongen werd weldra , onder het geleide
van bekwame leermeesters , in een groot
geleerde herschapen. In 1789 werd bij te
Amsterdam lector in de wis- en sterrekunde
en stuurmanskunst , en drie jaren later
hoogleeraar in de wis- en natuurkunde te
Leyden. Zijn geest was tot alles bekwaam.
Om den inhoud eens boeks te kennen
had hij het slechts los te doorbladeren.
Onder zijne gedichten munt de Orion uit ,
welke hem op den Parnassus eenen onsterfelij ken naam verzekert. In de oude
letterkunde maakte hij zich verdienstelijk
door eene verhandeling op den Stoïscben
wijsgeer MUSONIUS , en zijne verdienste als
wiskundige zou eene voor ons bestek te
breedvoerige uiteenzetting vorderen , weshalve wij daaromtrent liever verwijzen
naar de Lijkrede Op PIETER NIEUWLAND ,
door J. s. VAN SWINDEN , waar achter belangrijke 14anteekeningen , zijn' levensloop
betreffende (1). Reeds den 14 November
(1) Toen VAN »wi » n»» den jeugdigen kweekeling
eens vroeg , of hij den inhoud in kubiek duimen

1794 werd NIEUWLAND aan de geleerde
wereld door den dood ontrukt. Het va
treurde over zijn vroegtijdig af--derlan
sterven. De smaakvolle dichter JAN DE
KRUYFF schetste den grooten man treffend
in de volgende regelen:
De Godheid, altoos goed en wijs in haar bestel,
Be Godheid wilde een proef, en gaf natuur bevel,
Breng, sprak ze, in één' te naam, 't geen ge anders pleegt
(te deden,
Geef aan de lente kracht, om zornervruclit te telen ,
En pluk mij, vroeg, die vrucht, der eeuwen oogst ter eer.
De schepping volgt: Zij plaatst haar werk, als menschh,
op aarde:
Het menschdom ziet,verrukt,het wonder, dat zij baarde;
Vraagt - wat het worden moest! en xisuwLAxn was

(niet meer.

(Gedichten en redevoeringen van
NIEUWLAND ,

PIETER

bezorgd door JERONIMO DE

lets ter nagedachtenis van PIETER NIEUWLAND).

VRIES ; J. P. MICHELL ,

NIEUWOLD , (JAN HENDRIK), een
der eerste en voornaamste veI'beteraars
van het onderwijs , werd den 17 November 1737 te Gerkerklooster , in Vriesland ,
geboren , waar zijn vader predikant was.
Na behoorlijke voorbereiding bezocht hij de
hoogescholen van Groningen en Utrecht,
en werd in 1763 met lof tot den gewijden
leerstoel toegelaten. Den 14 Julij 1765
deed hij als leeraar zijne intrede te Henmen en reeds het volgende jaar vertrok
hij naar Oldeboorn in Vriesland. Hier
werd hij met belangstelling gehoord , ofschoon de verlichte man ook veel leeds
van den secten -geest dier tijden had te
verduren. In 1'770 werd hij naar het
aanzienlijk dorp Warraga nabij Leeuwarden , beroepen. Aanvankelijk had hij met
vele zwarigheden te kampen , doch zulks
werd allengs beter , daar NIEUWOLD vele
middelen van verbetering beproefde , die
niet ongezegend bleven. In zijnen pastorijtuin gaf hij aan de landlieden het voorbeeld van hetgeen men zoo al ter bevordering van den landbouw doen kon. Het
bouwen van chicorei , vlas , tabak en rijst
werd door hem met het beste gevolg ondernomen. Het verwaarloosd onderwijs der
jeugd , vooral in zijne gemeente , bedroefder
hem , en spoorde hem aan tot schrijven
van onderscheidene kinderboekjes , welke
veel tot een verbeterd onderwijs hebben
bijgedragen. Als schoolopziener bevorderde
hij tien jaren lang het nut van het opbloeijend geslacht , door de onderwijzers
op den weg te helpen , om de verstandelijke vermogens der lieve jeugd te ontwikkelen. Vooral maakte hij zich verdien,

,

kon opgeven van een beeldje , dat op een uurwerk
stond , antwoordde het kind : n Geef mij een stukje
u van hetzelfde hout ; ik zal het tot een' kubiek duim
tc maken , waarvan ik liet gewigt met dat van het
ct beeldje aal vergelijken.))

NOLLEKENS—NOMSZ.
stelijk door de invoering der klankmethode ,
om de kinderen op eerie gemakkelijke
wijze, zonder het langwijlige spellen , het
lezen te leeren. Zijne catechisatiën waren
voor zijne leerlingen uren van uitspanning ; niemand wist meer menschkundig
en kinderlijk te onderwijzen dan hij.
NIEUWOLD bezat eene ongemeene vlugheid
in alles wat hij verrigtte. Des noods onder
het drinken van een' kop thee met anderen , maakte hij zijne leerredenen gereed ,
die hij verkort ter neder schreef. Ook
was bij een hartstogtelijk liefhebber van
de muzijk , waarin hij het zoo ver bragt
dat hij voortreffelijk fantaseerde , en door
dit middel dikwijls de treurige oogenblikken verdreef , welke de ondankbaarheid
der menschen hem soms berokkende. NIEuwoLD at , dronk en sliep wanneer de natuur het vorderde , zonder zich aan de
plaats hebbende gewoonten te storen. Deze
oorspronkelijke en verdienstelijke opvoed
betaalde den 30 Junij 1812 den-kundige
gewonen tol aan de natuur. De openbare
erkentenis stichtte hem een eenvoudig
gedenkteeken in de Groote Kerk te Leeuwarden , hetwelk in 1822 plegtig werd
ingewijd.
(H. w. C. A. vlsseiER , Herinnering aan
J. H. NIEUWOLD ; Plegtige toewijding
van het monument , gesticht in de
Groote Kerk te Leeuwarden , aan J. H.
NIEUWOLD ; NIEUWENIIUIS , Woordenboek
van kunsten en wetenschappen).
NOLLEKENS, (JOSEPH), een uitstekend beeldhouwer , werd den 11 Augustus
1737 te Londen geboren. Zijn vader,
FRANS JO5EPH , was een goed landschap
geboortig van Antwerpen. NoL--schildern
LEKENS de Oude stierf den 21 Januarij
1748 ; zijne weduw trad kort daarna weder
in het huwelijk , en ging in Wallis wonen.
Door deze omstandigheden werd . JosEPH's
opvoeding zeer veronachtzaamd , zoodat
hij naauwelijks lezen en schrijven kon.
Op den ouderdom van dertien jaren kwam
hij in de leer bij den beeldhouwer SCHEE MAKERS , onder wiens leiding bij zulke
vorderingen maakte , dat hij bij het Kunstgenootschap eenige prijzen behaalde. In
1760 vertrok hij naar Rome , waar hij
GARRICK en STERNE ontmoette ; hij beitelde
hunne borstbeelden , welke volkomen gelijkend en fraai bewerkt waren. Te Rome
maakte hij er vooral werk van , om geschondene antieke beelden te herstellen;
zoo kunstiglijk wist hij nieuwe hoofden,
armen of beenen aan te zetten , dat hij
deze opgeflikte beelden voor hooge prijzen
verkocht. Een dezer beelden , de Minerva ,
werd later voor duizend guinjes gekocht ,
en bevindt zich thans in de Newby- collectie
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in het graafschap York. Na een tienjarig
verblijf in Italië , keerde hij naar Engeland terug , vestigde zich te Londen , en
had weldra de eer 's konings borstbeeld
te vervaardigen. Nu werd hij met werk
overkropt. Schoon hij een' ieder met de
grootste gemeenzaamheid en zelfs lomp
behandelde , kwamen er soms op éénen
dag drie of vier personen voor hem zitten.
In plaats dat zijne vrijpostigheid afschrikte ,
scheen dit gedrag hem eerder aan te bevelen bij menschen van aanzien , die,
aan hoffelijkheid en beschaafde manieren
in hun' eigen kring gewoon , zich over
zijne Iachwekkende gemeenzaamheid en
losse tong vrolijk maakten. Ook handelde

aldus geenszins uit domheid;
veeleer bemerkte bij dat hij hierdoor meer
in vogue kwam dan afkeer verwekte;
ware zulks het geval niet geweest , hij
zou weldra de vriendelijkste man ter wereld geweest zijn. Schoon NOLLEKENS jaar
schatten vermeerderde , bleef-lijkszne
hij echter in zijne uitgaven even spaarzaam als vroeger. Zijn huwelijk met Miss
NOLLEKENS

MARY WELCII ,

die hem eenen aanme, kelijken bruidschat aanbragt , en tevens hoogst
zuinig was , maakte hierin geene verandering ; doch toen zij in 1817 ovèrleed , begon NOLLEKENS eenigzins ruimer
te leven. Echter was het toen voor hem
wat laat om genot te hebben van zijne
schatten , welke slechts dienden om eenen
zwerm van legaten -jagers rondom hem te
verzamelen , die hem de grootste toegenegenheid betuigden , doch intusschen met
ongeduld den tijd te gemoet zagen , dat
zijn testament zou geopend worden. Dit
vurig verlangd oogenblik had plaats den
23 April 1823. NOLLEKENS overleed in
den ouderdom van zes en tachtig jaren.
Met uitzondering van eenige legaten ten
bedrage van 6000 Pst. , vermaakte hij
geheel zijn vermogen , beloopende ruim
200,000 Pst. , aan zijne vrienden FRANCIS
PALMER en FRANCIS DOUCE , den welbekenden oudheidkundige. Ieder zijner executeuren , die zich met een aanzienlijk legaat
hadden gevleid , kreeg slechts 100 Pst.
THOMAS SMITH , (een dezer beide heeren) ,
die eene levensbeschrijving van NOLLEKENS
heeft gegeven , kan dan ook niet beschuldigd worden den ouden beeldhouwer daarin

te veel lof toegezwaaid te hebben.
(Penny Cyclopaedia).
NOMSZ, (JOANNES), een Nederduitsch
dichter, werd den 25 Augustus 1738 te
Amsterdam geboren. Toen zijne moeder
hertrouwd was , en hij zich met zijn'
stiefvader niet kon verstaan , trad hij in
zeedienst , welke hij echter weder verliet,
zoodra zijne moeder andermaal weduw was;
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NOODT.

geworden. In 1 769 huwde bij eene weduw , die een voordeelig werkende suikerraffinaderij bezat ; doch wijl Nomsz zich
meer aan de beoefening der letteren toewijdde dan aan de belangen der fabrijk,
gingen de zaken hard achteruit. In 1783
weduwnaar geworden , en in de behoeften
van zich zelven en twee zijner dochters
moetende voorzien , nam bij toevlugt tot
zijne pen , en schreef voor den Amsterdamschen schouwburg meer dan veertig
tooneelspelen , (zoo oorspronkelijk als ver
opgang-tald),iemrnsgot
naakten. Intusschen had hij steeds met
tegenspoed te worstelen , dien hij geenszins niet de standvastigheid van een edel
karakter wist te verduren ; bij verviel tot
gewoonten zijnen letterroem onwaardig.
Tijdens de Fransche omwenteling , scheen
hij bare beginselen niet geestdrift te omhelzen ; doch weldra was hij haar weder
vijandig. Aanvankelijk een groot bewonderaar van BONAPARTE , verfoeide hij wel
zelfs zijnen naam. Deze veranderlijk -dra
zijn weinig geregeld gedrag en een-heid,
bijtende geest berokkenden hem vele vijanden , die bij nimmer spaarde. Geen
wonder dan ook , dat , terwijl men zijne
blij- en kluchtspelen in den schouwburg
toejuichte, men hem zelfs op straat, op
openbare plaatsen , ja overal ontweek , en
hij eindelijk geheel in minachting verviel.
Hij kwijnde in armoede voort , zonder dat
het bestuur van den Amsterdamschen
schouwburg , welke hem toch niet onbelangrijke voordeelen was verschuldigd,
hem eene enkele maal te hulp kwam.
Zich zonder hulpmiddelen , zonder schuil
bevindende , was hij op zijn' ouden-plats
dag genoodzaakt naar het St. Pietersgasthuis te Amsterdam te gaan , waar bij
den 25 Augustus 1803 , op zijn' vijf en
zestigsten verjaardag , overleed. Onder de
best gelukte treurspelen van NoMsz behooren Cora , Zoroasier , De hertogin van
.Coralli , en vooral Maria van Lalain,
welk stuk men algemeen en uitbundig toejuichte, wordende de rol van Maria van
Lalain menigmaal meesterlijk vervuld door
Mevr. WATTIER ZIESENIS , eene der grootste
treurspeelsters van haren tijd , schoon eene
SIDDONS en een TALMA bare tijdgenooten
waren.
Met weinig geluk beproefde NoMSZ zijne
krachten aan het heldendicht ; zijn Willem
de Eerste « is naauwelijks iets anders dan
« de vrij vloeijend berijmde geschiedenis
« van een tijdvak , hetwelk zoo geschikt
«is , zelfs den geschiedschrijver tot dichter
« te maken. » Zijne beste gedichten vindt
men in zijne Mengelwerken.
(JERONIMO DE VRIES , Geschiedenis der
-

A'ederduitsche dichtkunst; VAN KAMPEN,
Bekn. Gesch. der Ned. lets. en wetens.).
NOODT (GERARD) een beroemd Nederlandsch regtsgeleerde , werd den 4 September 1674 te Nijmegen uit deftige ouders
geboren. Hij bezocht de hoogescholen van
Leyden , Utrecht en Franeker , en begon
zich te doen kennen door eene pleitrede,
welke twee misdadigers , - van moord beschuldigd , van de galg bevrijdde. Ach
bekleedde bij met roem het-tervolgns
boogleeraarambt in de regtswetenschap te
Franeker , Utrecht en Leyden. NOODT was
geen stroeve geleerde , en kon zeer goed
tegenspraak dulden. Wanneer zijne leerlingen , in hunne disputatiën , van zijn
,gevoelen verschilden , wees hij hun zelfs
punten aan , welke nog meerder klem aan
hunne bewering hadden kunnen bijzetten.
Gebeurde het dat het hem niet gelukte
een of ander moeijelijk vraagstuk behoorlijk op te lossen , dan aarzelde hij niet
zulks te bekennen, zeggende : « Het is
« mijne gewoonte niet , iemand iets te
« willen leeren , dat ik zelf niet versta. »
Echter had hij de oorspronkelijke schrijvers
over het Romeinsche regt en de oudheid
zoo grondig beoefend , dat zijne schriften
als hoogst belangrijk voor de geschiedenis
van Rome, (vooral voor de kennis der
zeden en gebruiken) worden aangemerkt.
Zijn stijl was zuiver en beknopt. Zijne
uitgebreide kundigheden , die zich ook tot
de talen , de fraaije letteren , de geschiedenis en wijsbegeerte uitstrekten , werden
nog opgeluisterd door eene verlichte godsvrucht, die hem wars maakte van elken
bitsen letterstrijd. Hij was daarenboven
een man van een fraai voorkomen , van
zachtaardige inborst en eene schuldelooze
vrolijkheid, die zijnen omgang hoogst aanlokkend maakte. Zijne werken beslaan
twee deelen folio , en zijn tweemaal door
hem zelven (1713 en 1724) , en daarop
na zijnen dood , tien jaren later , door
den beroemden BARBEYRAG uitgegeven , en
verrijkt met het leven des schrijvers. In
zijne_ De foenore et useris, 1698 , in drie
boeken , tracht hij de eenigzins vreemde
stelling te bewijzen, dat de woeker in
zich zelven niet met bet natuur- en goddelijk regt in strijd is. Men vindt daarin
eene wetenswaardige geschiedenis van de
vorderingen der Romeinsche regtswetenschap over deze stof. Onze verdienstelijke
regtsgeleerde stierf den 14 Augustus 1725
te Leyden, aan welke hoogeschool hij sedert 1686 had geschitterd.
,

,

( Woordenboek der Zamenleving ; Biographic du royaume des Pays-Bas;
VAN KAAIPEN , Bekn. Gesch. der Ned.
left. en wetens.) .

NOORDT--NORDEN.
MOORDT, (OLIVIER VAN) , een be
roemd Nederlandsch zeereiziger , die op
het voetspoor van MAGELLAAN en DRAKE eene
reis rondom de wereld deed. Hij was geboortig van Utrecht , stond als een moedig
en ondernemend zeeman te boek , en werd
door eene vereeniging van kooplieden aangespoord, eene reis rondom de wereld te
beproeven. Men gaf hem vier schepen,
voerende honderd acht en veertig koppen,
waarmede hij den 13 September 1598 van
Rotterdam vertrok , en uit het Goereésche
Gat in zee stak. Hij had eenen Engelschen
stuurman aan boord , die met CAVENDISH
de reis had gedaan , en VAN NOORDT tot gids
moest verstrekken. Den 9 Februarij 1599
voor Rio de Janeiro gekomen , trachtte
VAN NOORDT zich daarvan meester te maken,
maar hij vond de stad zoo goed verdedigd,
dat bij , na verlies van eenige manschappen, zijne reis vervolgde. Den 24 November bereikte hij de Straat van Magellaan,
en den 6 Februarij 1600 stevende bij de
Groote Stille Zuidzee in. Langs de kusten
van Chili en Peru zeilende , vernam men,
dat de Spanjaarden met de Indianen in
oorlog waren , welke laatsten , volgens VAN
NOORDT , dengenen tot hunnen aanvoerder
kozen , die eenen zwaren balk het verste
kon dragen , en dat één , die hem een
etmaal had getorscht , tot veldheer was
verheven geworden. Intusschen had VAN
NOORDT op zijne langdurige reis met vele gevaren , storm en onweder , trouweloosheid
der Wilden en aanvallen onzer vijanden
(Spanjaarden en Portugeezen) te worstelen.
Daarentegen bemagtigde hij , behalve eenige
kleinere vaartuigen , een groot Spaansch
schip , welks bevelhebber FRAN90IS BUARRA ,
vreezende dat de 10,200 pond goud,
welke hij aan boord had , in onze handen
zouden vallen , dezen schat in zee had laten
werpen. Koers zettende naar de Manillas ,
werd VAN NOORDT door twee zware vijandelijke schepen aangetast , en aan boord
geklampt. De Hollanders verdedigden zich
als wanhopenden, doch moesten eindelijk
benedendeks wijken. VAN NOORDT dreigde
de lont in het kruid te steken , indien
men sprak van zich over te geven. De
onzen hierop den strijd hervattende , verjoegen den vijand , wiens admiraalsschip
zoodanig werd gehavend , dat het te gronde
ging. De hoogleeraar MOL beschuldigt VAN
NOORDT van noodelooze wreedheid omtrent
verslagene vijanden , en hiervan kan men
hem niet vrijpleiten. Een Spaansch stuurman , die trachtte te ontkomen , omdat
hij , zoo als hij zeide , bevreesd was, dat
de Geuzen hem zouden vergeven , werd,
ons hem van het tegendeel te overtuigen,
in zee geworpen ; ook het schieten en
II.
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steken op ongelukkigen , the reeds in de
golven met den dood worstelden , verdient
onze geheele verachting. Niettemin ontbrak
het VAN NOORDT aan geene schranderheid.
« Op de Dieven-Eilanden , waar reeds de
« Spaansche heerschappij werd erkend , liet
« hij de Spaansche vlag waaijen , en eenen
«matroos monnikskleederen aantrekken,
« waardoor bij levensmiddelen bekwam. »
VAN NOORDT wendde nu den steven naar
de Philippijnsche-Eilanden en vervolgens
naar Borneo, waar hij het schip Mauritius,
het eenige dat hem nog overbleef, zoo
goed mogelijk liet kalefateren. Van daar
zette hij koers naar de Kaap de Goede
loop. De reis naar het vaderland was
voorspoedig , en den 26 Augustus 1601
kwam hij , na eene afwezigheid van nagenoeg drie jaren , te Rotterdam behouden
terug. Schoon zijne reis geene ontdekkingen had opgeleverd , werd hij echter
als eerste Nederlander , die den aardbol
had omstevend , met groote onderscheiding
verwelkomd. HELMERS brengt hem in
zijne Ilollandsche natie deze dichterlijke
hulde toe:
u wie is de held, die 't eerst bij Nedrlands watrenstoet
u Om de aardbol zeilen durft,langs de ongekenden vloed?
«Door iRagellanes straat de Zuidzee ingevaren
cc Chili doet siddren voor zijne stoute heldenscharen,
cc Do onmeetbre eenzaamheid der Zuidzee 't eerst door(snijdt,
ct Den Japanees verschrikt, den Portugees bestrijdt?
a Na drie jaar'tvaderlarid komt als verwinnaar naderen,
((Verrijkt in wetenschap , in buit en lauwerbladeren?
u Het is Van Noordt, die roem en schrik van d' Oceaan,
a Met schepen rank en klein durft bij deez' togt bestaan;
u Hij keert, en 't jong gebloemt' der vaderlandsche
(gronden
«Wordt door der maagden hand om 't achtbaar hoofd
(gewonden. »

Het verhaal zijner reis verscheen te

Amsterdam ent Rotterdam in een deel folio,
zonder jaartal, in 't licht. Daarvan bestaat
Bene Fransche vertaling, getiteld : Description du pénible voyage fait autour de

l'univers ou globe terrestre , par Sr. Olivier du Nort d' Utrecht , ou sopt déduites
ses étranges aventures et pourtraiet au vif
en diverses figures , plusieurs cas étranges
à lui advenus , qu'il a rencontrés et veus,
Amsterdam 1602.
(MOL , Zeetogten der Nederlanders ; VAN
KAMPEN, Vaderlandsche karakterkunde,
II deel ; Gedenkstuk van Neerlands
heldendaden ter zee).
MORDEN, (FRIEDRICS LUD WIG) , een
vermaard reiziger, werd in 1708 te Gluckstadt in Holstein geboren , en op de kadettenschool te Koppenhagen geplaatst. Hier
maakte hij groote vorderingen in de wis
kreeg hij-kundeht .I1732
den rang van luitenant bij de Deensche
marine, en kort daarna van CHRISTIAAN VI
Bene aanzienlijke toelage , om , tot zijne
18
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NOSTRADAMUS.

letteren en de wijsbegeerte had geoefend,
studeerde hij te Montpellier in de medici]
nen , doch moest deze stad , in 1 522 , om
de pest verlaten. Gedurende meer dan vier
jaren doorreisde bij het Zuiden van Frankrijk, en hield zich eenigen tijd te Toulouse
en Bordeaux op. Hier oefende hij zich in
de kruidkunde, en behandelde eenige zie
zich aan zijne zorgen wilden-ken,di
toevtrtrouwen. Vervolgens keerde hij naar
!Montpellier terug, werd in 1529 tot doctor in de geneeskunde bevorderd, en hervatte toen zijne reizen. Hij vertoefde vier
jaren te Agen , en trad aldaar in den echt.
Hier werd hij insgelijks bekend met JULIUS
CAESAR SCALIGER , dien hij een' VIRGILIUS in
poëzij , een' CICERO in welsprekendheid en
een' GALENUS in de geneeskunst noemt.
Na den dood van zijne vrouw en twee
kinderen , verliet hij Agen , en ging eerst
naar Marseille en in I544 naar Salon,
waar hij andermaal huwde. De pest twee
jaren later te Aix uitgebroken zijnde,
werd hij door eene deputatie van de burgerij uitgenoodigd , zich derwaarts te begeven ; CI' zóó gelukkig was hij in het
bestrijden van dezen verderfengel , dat de
stad hem , na het ophouden der ziekte ,
uit dankbaarheid eene jaarwedde toestond.
NOSTRADAMUS verhaalt ons een sterksprekend voorbeeld van de zedigheid en kuischbeid der vrouwen van Aix. Zoodra zij
bespeurden dat zij door de pest werden
aangetast , naaiden zij zich zelven in een
doodskleed in , ten einde haar ligchaam,
na haren dood , door niemand naakt zou
gezien worden.
Het volgende jaar (1547) ging hij om
dezelfde reden naar Lyon , waar hij insgelijks liet geluk had de pest niet goed
gevolg , door middel van een poeder van
eigene vinding, te bestrijden. Naar Salon
terug gekeerd , schreef hij eenige geneeskundige werken , hoofdzakelijk bestaande
uit recepten en toestellen. Omtrent dezen
tijd begon hij zich te verbeelden goddelijke ingevingen te hebben , en met de
gave der voorzegging begiftigd te zijn.
Eerst schreef hij zijne voorspellingen in
proza , vervolgens in verzen , waarvan hij
quatrijnen maakte , die hij bij honderden,
onder den titel van Centuriae propheticae , uitgaf. De eerste uitgave , bestaande
uit zeven Centuriën , verscheen in 1555
te Lyon. Dit werk maakte groot gerucht ; te Salon hield men hem alge(1) Volgens sommige schrijvers was hij van Jood- meen voor een' bedrieger , doch in andere
ache afkomst en van den stam van IsstscsAR. Zij oorden van Frankrijk werd hij aangezien
passen op hem de volgende woorden uit I Chronieken XII , 32 toe : Onder de nakomelingen van als iemand door de Godheid aangeblazen ,
IsssscRLR waren schrandere mannen , die de tijden of als een persoon , die gemeenschap had
wisten te onderscheiden , zoo dat zij wisten wat
met den duivel. Koning HENDRIK II en
Ysra5l te doen stond.
zijne bijgeloovige moeder CATUARINA ont(irclhivos the onra,nétisme animal , t. VIII).

verdere hekwaring , eene buitenlandsche
reis te doen. NoRDEN bezocht Holland,
Frankrijk en Italië. Terug gekomen zond
de koning hem naar Egypte, om de oude
gedenkteekenen van dit land te onderzoeken. Hij kwam aldaar in Julij 1737 , begaf
zich naar Alexandrië en Cairo, en voer
den Nijl op tot Derr in Nubië. Nu keerde
hij naar Alexandrië en vervolgens naar
Koppenhagen terug. De koning ontving
hem met onderscheiding , en bevorderde
hem tot den rang van kapitein ter zee.
In 1740 trad hij , met 's konings toestemming, als vrijwilliger in Engelsche dienst.
Hij zeilde met een Engelsch eskader naar
Zuid-Amerika, en kwam in den herfst van
1741 in Engeland terug. Ter herstelling
zijner gezondheid ging bij naar Parijs,
waar hij in September 1742 overleed. De
beschrijving zijner reis naar Egypte werd
door de koninklijke academie te Koppenhagen uitgegeven onder den titel van Voyage
d'Egypte et de Nubië, in twee deden folio.
Het eerste deel bestaat geheel uit eene
reeks van kaarten van den loop des Nijls
van Cairo tot aan Derr, en eene menigte
platen , voorstellende gezigten en merk
langs de beide oevers der-wardighen
rivier , die , als ware het , een panorama
van den Nijl vormen. Ziet tweede deel
bevat NORDEN'S dagboek , in een' duidelijken , aantrekkelijken stijl geschreven. De
uitgevers hebben bij dit werk (thans nog
om deszelfs geloofwaardigheid geschat) eene
levensbeschrijving van dezen verdienstelijken zeeofficier gevoegd.
M}STRADAMUS , of NOTRE DAME,
(MIC$EL) , een zonderling personaadje,
die in de geneeskunde niet onervaren was,
doch thans slechts herdacht wordt als de
schrijver der meest beruchte voorzeggingen, in nieuweren tijd in 't licht gegeven.
Hij stamde af van een adellijk geslacht in
Provence, en werd den 14 December 1503
te St. Remy geboren , eene kleine stad in
het bisdom van Ávignon (1). Zijn vader
was een openbaar notaris; zijn grootvader
van vaders zijde astronoom en geneesheer
van RENÉ , graaf van Provence en naamkoning van Sicilië en Jeruzalem ; en zijn
grootvader van moeders zijde (die hem in
de wiskunde onderwees) was insgelijks astronoom en geneesheer van JAN , hertog
van Calabrië, den zoon van koning RENÉ.
Nadat bij zich te .dvignon in de fraaije
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boden hem naar Parijs , ontvingen hem
beleefdelijk aan het hof , schonken hem
twee honderd kroonen , en zonden hem
naar Blois , om daar de koninklijke telgen
te zien , en derzelver toekomstig lot te
voorzeggen. De uitslag van dit bezoek is
niet bekend , maar zeker is het , dat NosTRADAMUS naar Salon terug keerde met eer
en geschenken overladen. Hierdoor aangemoedigd, vermeerderde hij zijne quatrijnen
tot duizend , en bezorgde daarvan in 1558
eene nieuwe uitgave , met eene opdragt
aan den koning. Het volgende jaar ontving
deze vorst eene wond in een tournooispel , waaraan hij stierf , en nu meende
men dat zulk een ongewoon voorval in de
voorspellingen van NOSTRADAMUS niet kon
voorbijgezien zijn. Men raadpleegde derhalve terstond zijn boek , en in het vijf
en dertigste quatrijn van het eerste honderdtal vond men de volgende regelen:
Le lion jeune le vieux surmontera,
En champ bellique par singulier duel
Dans cage d'or les yeux lui crevera.
Deux plaies une, puis mourir; mort eruelle.

Deze opmerkelijke zamentreffing ver
niet weinig den gunstiger roep-merd
van dit werk. KAREL IX door Provence
reizende , ontbood hem , en toen NosTRADAMUS zich beklaagde , dat zijne stadgenooten hem zeer weinig eerbied bewezen ,
verklaarde de koning openlijk , dat hij de
vijanden van NOSTRADAMUS als de zijnen
zou beschouwen. Later schonk hij hens
eene beurs met twee honderd kroonen ,
en benoemde hem tot zijnen gevtonen lijfarts op eene jaarwedde als de overigen.
NOSTRADAMUS stierf den 2 Julij 1566.
Zijne Honderdtallen zijn menigmaal herdrukt , zelfs in 1806 verscheen te Parijs
een werk van THÉODORE BouYS , met den
volgenden zonderlingen titel : Nouvelles considérations sur NOSTRADAMUS et sur ses pré
mort de Char--dictonsera:1.l
les -1, roi d'Angleterre ; 2. celle du due
de Montmorency, sous Louis XIII; 3. la
persécution contre l'église chrétienne en
'1792 ; 4. la mort de Louis X VI , celle de
la reine et du dauphin ; 5. l'élévation de
Napoléon Bonaparte à l'ernpire de France;
6. la longueur de son règne ; 7. la paix
qu'il doit procurer á tout le continent ; 8. sa
puissance , qui doit etre unjour aussi grande
sur mer qu'elle l'est actuellement sur serre;
9. enfin la conquete que ce héros doit faire
de l'Angleterre. De zoogenaamde voorzeg ging van den dood van den Engelschen
koning KAREL I , op het genoemde titelblad
vermeld , is eene der zonderlingste in de
gansche verzameling ; men vindt haar in
het negen en veertigste quatrijn van het
negende honderdtal , en zij luidt als volgt :

Gand et Bruxelles m.aroheront contre Anvers;
Stoat do Londres inettront à mort leur roi;
Le rel et le vin lui seront á l'envers;
Four eux avoir le rèene en dcsarroi.

In de opdragt van zijn werk aan DENII voorspelde hij , dat de Christelijke
kerk eene wreede vervolging zou te lijden
hebben : « et durera ceste cy jusques à
«1'an mille sept cent nonante deux , que
u l'on cuidera estre une renovation de
« siècle a het laatste gedeelte dezer voor
voorzeker opmerkelijk wanneer-speling
wij ons herinneren , dat de Fransche republiek haar bestaan dagteekende van den
22 September 1792, en dat in alle openbare acten de tijd van dien dag af werd
gerekend als van het begin eener nieuwe
jaartelling.
Dit artikel kan niet beter gesloten moorden dan met de beroemde Latijnsche woord
zijnen naam, welke aan JODELLE-spelingo
en BEZA is toegeschreven :
DRIE

:

NosraAnAMUS,cum falsa damus, nam fallere nostrum est;
at cum falsa damus , nil nisi noatra damus. (1)

(Abrégé de la vie de MICHEL NOSTRADAMUS,
par PALAISEDE TRONE DE CONDROULET ,
de la ville de Salon ; ADELUNG geeft
hem eene plaats in zijne Ilistoire de
la folie humaine).
1iOUE, (FRANCois DE LA) , een dapper edelman uit Bretagne, die den bijnaam
droeg met den ijzeren arm , wijl hij , bij
Fontenay eenen arm verloren hebbende,
in de plaats daarvan eenen ijzeren droeg.
Hij zag 't eerste levenslicht in 1531, trad
'vroegtijdig in krijgsdienst, en onderscheidde
zich in de oorlogen in Italië en de Nederlanden , , zoodat hij ook in onze geschiedenis roemrijk bekend staat. HOOFT zegt
van hem : « Hij was een heer van de
« gezuiverde godsdienst en wijd befaamd
« om zijne krijgskunde en voorzigtigheid. .
De mislukking van eenen aanslag op Rijs
kostte hem zijne vrijheid ; hij bleef-sel
gedurende vijf jaren in Spaansche krijgsgevangenschap , en besteedde dien tijd aan
het beoefenen der letteren. Nadat hij HENDRIK III en HENDRIK IV groote diensten
had bewezen , verloor hij in 1591 , bij de
belegering van Lamballe , het leven. LA
NOUE was Protestant , en werd zoo wel
door de eene als de andere partij betreurd.
Hij is schrijver van de Discours politiques
et militaires, die dikwerf werden herdrukt,
en van de Remarques sur l'histoire de
GUICCIARDINI. Zijn oudste zoon , ODET DE LA
NOUE, stond zeer in gunst bij HENDRIK IV,
die, toen bij zijne intrede in Parijs deed,
tot hem zeide Ca NOUE, it faut payer
:

(1) no

aardigheid dezer woordspeling gaat bij do
vertaling verloren ; do zin echter komt hierop neder
Bedrieglijk 's menschen lot voorzeggen,
Dat is wijn naam juist uit te leggen.
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ses dettes , je paie bien les miennes. ODET
voerde even gemakkelijk de pen als den
degen ; bij schreef onder anderen Poésies
Chrétiennes , die van zijne gemoedelijke
godsvrucht getuigen.
(Dictionnaire historique des grands hoormes).
NO WIKOW, (NIKOLAI I WANOWITCH),

een uitstekend Russisch letterkundige , werd
den 27 April 1744 te Tikhvensk , nabij
Moscou, geboren. Schoon zijne ouders wel
lieden waren , ontving hij echter-gestld
geene uitstekende opvoeding. Op den ouder
achttien jaren trad hij de militaire-domvan
loopbaan in, en trachtte toen eerst eenige
kundigheden te verwerven. Lust voor de
beoefening der letterkunde opgevat heb
onttrok bij zich aan de krijgsdienst.-bend,
Eene zijner eerste lettervruchten was zijn
Zhivopisetz (de schildQr) , een werk eenigzins in den smaak van den Spectator,
hetwelk veel talent verried en waarin
uitmuntende karakterschilderingen voor
Kort daarna verscheen zijn Opuit-kwamen.
( proeve van een woordenboek van Russische shhrijvers) , waarin levensschetsen van
vele schrijvers voorkomen , die anders in
de vergetelheid zouden zijn bedolven.
Deze geschriften de aandacht van keizerin
CATHARINA trekkende , zette hij zich neder
te Mloscou , waar een wijd veld ter bearbeiding voor hem open lag. Met toestem
keizerin rigtte hij in die hoofd--mingder
stad Bene Typographische Maatschappij op,
ten doel hebbende , om voor een' geringen
prijs nuttige boeken te drukken, en die
gereedelijk door het gansche rijk te ver
Ook rigtte hij de eerste leesbi--spreidn.
bliotheek op , en deed veel voor de verbetering en verspreiding van dagbladen en
tijdschriften. Ook vestigde hij zijne aandacht op de hervorming van het schoolonderwijs. De afgunst en nijd van velen
kwamen nu in het spel ; men beschuldigde
hem , dat hij de grondbeginselen der Fransche encyclopedisten en omwentelingsgezinden begunstigde. Het gevolg hiervan
was , dat de Maatschappij werd ontbonden,
en NowiKow bevel kreeg , zich naar eene
afgelegene provincie te verwijderen. Toen
keizer PAUL den troon beklom , kreeg hij
verlof om terug te keeren ; doch van dien
tijd af leefde hij zeer afgezonderd op zijn
landgoed te Tikhvensk , alwaar hij den'
11 Augustus 1818 overleed. NowIKow
was een onbaatzuchtig man , die voor de
ontwikkeling en beschaving zijner landgenooten geene opofferingen ontzag. Zeker
is het , dat hij arm stierf. Behalve de opgenoemde werken heeft men nog van hem
eene kostbare verzameling van geschied
gedenkschriften en bouwstoffen ,-kundige

getiteld de Oude Russische Bibliotheek, ruim
dertig boekdeelen bevattende.
(Penny Cyclopaedia).
NITMA POMPILIUS , de tweede koning
van Rome , was , naar men wil , een inboorling van de Sabynsche stad Cures.
Toen ROMULUS was gestorven , koos de
senaat aanvankelijk geen' koning, en nam
zelf de teugels der regering in handen;
doch daar het volk meer verdrukt werd
dan vroeger , drong het op de keus van
eenen nieuwen koning aan. Over deze
keus ontstond echter twist tusschen de
Romeinen en Sabynen , die eindelijk met
elkander overeenkwamen , dat de eersten
eenen koning uit de laatsten zouden kiezen.
De keus viel op NUMA POMPILIUS , die bij
allen om zijne wijsheid en kennis in eere
stond. NUMA wilde echter de oppermagt
niet aanvaarden voordat de wigchelaars
overtuigd waren , dat de goden zijne ver
goedkeurden. Onder leiding van-hefing
de nimf EGERIA legde bij den grondslag
voor de godsdienst der Romeinen ; hij ver
getal wigchelaars , regelde-merdht
de pligten der hoogepriesters , benoemde
priesters, en voerde de Vestaalsche maagden
in. Hij verbood alle kostbare offeranden ,
alsmede om de altaren met bloed te bezoedelen en van de goden beeldtenissen
te maken. Ten einde een bewijs te geven,
dat al zijne instellingen op goddelijk gezag
rustten , rigtte hij , zegt men , voor de
aanzienlijkste zijner onderdanen, een een
feestmaal aan, en op.de verschijning-voudig
van EGERIA veranderden alle schotels van
aardewerk in gouden vaten, en de spijzen
in godenspijs.
NUMA verdeelde tevens de landen , die
ROMULUS in den oorlog had veroverd , onder zijne onderdanen, en verzekerde derzelver onschendbaarheid door bij elk deel
grenssteenen te plaatsen , welke aan den
grensgod TERMINUS werden toegewijd. Hij
verdeelde de handwerkslieden , volgens hun
beroep , in negen corporatiën. Gedurende
zijne regering , die negen en dertig jaren
duurde, werd er geen oorlog gevoerd ;
de deuren van den tempel aan JANUS toegewijd bleven gesloten , en er werd een
tempel voor de Goede Trouw gesticht. Hij
stierf hoog bedaagd aan een langzaam
verval van krachten , en werd aan den
voet van den heuvel Janiculum begraven ,
en naast hem , in een afzonderlijk graf,
de boeken waarin zijne wetten en inzettingen stonden geschreven.
Zoodanig luidt het verhaal van NUMA'S
regering , welke tot een tijdvak behoort
waarin het onmogelijk is , de waarheid
van de verdichting te scheiden.
(ROLLIN , Histoire romaine ; STUART , RO-
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meinsehe Geschiedenissen; PLUTARCIIUS, in 1521, met den raad van Castilië , tegen
Het leven van Numa Pompilius TITUS de dwingelandij van KABEL V , of liever
;

van zijne Vlaanische hovelingen , die van
's vorsten jeugd en onervarenheid ten nadeele des lands schandelijk misbruik maakten. Genoodzaakt Alcala te verlaten ,
zocht hij eene schuilplaats in Salamanca,
aan welks hoogeschool hij Grieksch , Latijn , de redeneerkunde en de natuurlijke
historie van PLINIUS onderwees. Hij stierf
aldaar in 1553 , ruim tachtig jaren oud,
aan deze beroemde universiteit zijne uitgelezen bibliotheek nalatende. Hij vervaar digde voor 'zich zelven het volgende grafschrift : Maximum vitae bonum nors ! (Het
zaligst oogenblik des levens is dat des
doods).
Onder zijne andere groote hoedanigheden behoorde de matigheid ; doch , alhoewel hij zich van wijn onthield , zag hij
echter gaarne zijne vrienden en leerlingen
bij zich aan tafel. Onder zijne talrijke schriften vermelden wij slechts dat over Spaan
spreekwoorden , getiteld : Re franes y-sche
proverbis glosados , een verdienstelijk werk,
waarin de oorsprong en zin der spreek
niet veel scherpzinnigheid worden-worden
ontwikkeld. ERASMUS, LIPSIUS , ISAAC V0551U5
en anderen roemen de groote talenten en
deugden van FERNAN NUNES GUSMAN.
(Penny Cyclopaedia

LIVIUS ; DIONYSIUS HALICARNASSUS ; CICERO,

De Republica ; De Romeinsche geschie•
denissen van NIEBUFIR , ARNOLD en
KALDEN) .

of NONIUS , (FERNAN) , een
uitstekend Spaansch geleerde in de zes
eeuw , ook EL PINCIANO geheeten,-tiend
naar Pintia Vaccaeorum , oude naam van
Valladolid , waar hij in de laatste helft
der vijftiende eeuw werd geboren ; hij
stamde af uit het aanzienlijk geslacht van
GUZMAN. Schoon ridder der militaire orde
Sant' Jago ,wijdde
dde hij al zijne krachten aan de beoefening der fraaije letteren,
en schuwde opoffering noch moeite , om
in Spanje meerdere geleerdheid te ver
beoefening der Grieksche-spreidn,
taal aan te moedigen. Hij begaf zich naar
Italië , en volmaakte zich , onder de leiding van PIIILIPPUS BEROALDUS en GIOVAN ,
(een' beroemd Grieksch vlugteling), verder
in het Grieksch. Naar Spanje terug gekeerd , bragt NUNEZ vele Grieksche boeken
niede. De kardinaal CISNEROS , die zijne
talenten op prijs wist te schatten , benoemde hem tot professor in de Grieksche
taal aan de hoogeschool van 41cala , en
vertrouwde hem daarenboven de Latijnsche vertaling der Septuagint. Blakende
van liefde tot zijn land , verzette hij zich,
NUNEZ

).

GATES , (TITUS) , een der beruchtste
karakters, die de Engelsche geschiedenis
hebben ontsierd , werd omstreeks het jaar
1619 geboren. Hij was de zoon eens lintwevers , die zich van de Doopsgezinden I
afscheidde , om zich met de beerschende
Engelsche kerk te vereenigen. De oude
OATES tot predikant geordend , bestemde
zijn' zoon insgelijks voor den geestelijken
stand. De jonge TITUS studeerde te Cambridge , en werd kapellaan van den hertog
van Norfolk , die hem eene kleine standplaats als predikant bezorgde. Kort daarna
werd bij van meineed beschuldigd , doch
niet naar regten overtuigd, en dus vrijgesproken. Als ziekentrooster op een van
's konings schepen aangesteld , werd hij
weldra met verontwaardiging weggejaagd.
Nu omhelsde hij de leerbegrippen der
Roomsch-Katholijke kerk , en bezocht , op
dertigjarigen ouderdom , het collegie te
St. Omer , waar hij eenigen tijd vertoefde.
In 1677 van eene zending uit Spanje teruggekeerd , zonden hem de Jezuïten , die
hunnen bekeerling hartelijk moede -waren,

1

uit hun seminarium weg. Het is waar schijnlijk , dat gevoeligheid en wrok over
deze vernedering , gevoegd bij een uitzigt
op winst , hem aanspoorde tot het verzinnen van bet zoogenaamd Paapsch Verraad
(Popish Plot) , waaraan hij zijne beruchtbeid heeft te danken.
In September 1678 deed hij eene verklaring voor Sir EDMUNDBURY GODFREY (een'
achtenswaardig vrederegter) -en later voor
den raad en het Huis der Gemeenten,
dat hij uit eene goede bron vernomen
had , « dat de paus , uit hoofde van de
« ketterij van vorst en volk , zich de op«permagt over Engeland en Ierland had
« toegekend , en de regering over die lan« den opgedragen aan de Jezuïten ; dat
« OLIVA , de generaal hunner orde , voor
« de hoogste burgerlijke en militaire amb«ten reeds onderscheidene personen had
« benoemd ; Lord ARUNDEL zou kanselier
« zijn , Lord Powis thesaurier , Lord BELLA«sis generaal van het pauselijk leger, Lord
a STAFFORD betaalmeester, Sir w1LLIAM GODOL« PUIN geheim zegelbewaarder , en COLEMAN

OBERLEIN.
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secretaris van staat. Twee mannen, GROVE
en PICRERING geheeten , waren , volgens
« zijne verzekering , gehuurd om op den
« koning te schieten , en Sir GEORGE WAKE« MAN , de geneesheer der koningin , was
« overgehaald om den vorst te vergeven,
« zijnde de koningin in het geheim inge« wijd. Ook verzekerde bij , dat de
« Roomsch-Katholijken , in vele oorden des
« rijks , zouden opstaan , en er geene mid« delen ontzien worden , om het Protes« tantismus geheelenal uit te roeijen. a
Deze schandelijke betichting , hoe ongeIijmd ook , vond bijkans algemeen geloof , en bragt vele onschuldige personen
op het schavot. Later kwam men echter
tot beter inzigt. De omstandigheden van
OATES , zijn karakter , zijne inborst , de
aard zijner bewijzen , de afwisselende wijze
waarop bij dezelve staafde , schoon hij
vroeger beleden had alles gezegd te hebben wat hij wist, dit alles kwam verdacht
voor. « Terwijl hij zich in Spanje be« vond , was ' hij , volgens zijn zeggen ,
a bij Den JUAN gebragt , die groote belofte
a deed , om den aanslag der Roomsch« Katholijken krachtig te bevorderen. a De
koning vroeg hem , wat voor een man
Don JUAN was. OATES antwoordde : « een
« lang , slank man. » Dit was geheel tegen de waarheid , zoo als de koning heel
wel wist. Ook vergiste OATES zich geheel
in den toestand van het Jezuïten-Collegie te
Parijs. En schoon hij voorgaf met COLEMAN
veel omgang te hebben , kende hij hem
niet , toen deze man zeer digt bij hem
stond ; hij verontschuldigde zich met te
zeggen : « dat hij bij kaarslicht zeer slecht
« kon zien. a Er was dus niet het minste
vertrouwen te stellen in een' man , die ,
gelijk hij zeide , zich in de orde der Jezulten had laten opnemen alleen met het
doel , « om achter hunne geheimen te
«komen , en ze te verraden. »
Onder de regering van JACOBUS II van
meineed overtuigd , werd bij gegeeseld,
bij tusschenpoozen aan de kaak gesteld,
en voor levenslang in eenen akeligen kerker opgesloten. De kastijding , zegt IIUME ,
werd zoo streng op hem toegepast , dat
het doel scheen , om er hem onder te
doen bezwijken. Hij leefde echter tot op
WILLEM'S regering , kreeg Bene jaarwedde
van 400 Pst. , en stierf in hoogen
ouderdom.
(HUME ; LINGARD ; BURNET ; EVELYN ; RAPIN'S

State trials).
een
Protestantsch leeraar in bet Steinthal (Ban
de la Roche) , beroemd door zijne menschenliefde , werd den 31 Augustus 1740
te Straatsburg geboren. Hij studeerde .aan
OBEEtLEIN , (JEAN FRÉDÉRIC) ,

de hoogeschool zijner vaderstad its de godgeleerdheid. Nadat hij eenige jaren opvoeder was geweest in het huis van zIEGENHAGEN , een' uitstekend wondarts te
Straatsburg , werd hij , in 9 766 , pastoor
(predikant) van het Steinthal , een ruw,
bergachtig oord , hetwelk ten Oosten door
een diep dal van Waasgau (Vosges) is
afgescheiden. Het Steinthal telt twee kerspelen , waarvan het eene Rothan is ; het
andere bevat vijf gehuchten , Foudai, Belmont , Waldbaeh , Belle f osse en Zolbach.
Bijkans al de inwoners zijn Luthersch ; de
grond is onvruchtbaar, en bijkans de helft
van het land met bosch bedekt.
OBERLEIN vond bij zijne komst het Steinthal in eenen ellendigen toestand. Zijne
eerste gedachte was , om zijne leeken in
aanraking te brengen met hunne meer
ontwikkelde naburen , van welke zij , bij
gebrek aan wegen , geheel waren afgesneden. Hij verzamelde het volk , en
stelde voor om door de rotsen een' weg
naar Straatsburg te banen , en te Rothan
eene brug over de rivier Bruche te bouwen. De boeren riepen eenparig : « Dat
« is onmogelijk ! » OBERLEIN nam nu zelf
Bene steekbijl op , sloeg banden aan het
werk , en noodigde allen uit , hem hierin
na te volgen. Dit voorbeeld werkte , en
reeds in den aanvang des jaars 1770
waren weg •en brug voltooid. De gevolgen , welke OBERLEIN hiervan had ver
bleven niet achter. , Ieder kon nu-wacht,
zijne voortbrengselen ter markt brengen
en in zijne behoeften voorzien ; men kocht
gereedschappen voor den landbouw , en
verscheidene jonge lieden leerden te Straatsburg ambachten , die zij vervolgens in het
Steinthal uitoefenden. OBERLEIN beplantte
twee groote tuinen tot de pastorij behoorende met vruchtboomen , die weldra
welig bloeiden en heerlijke appelen en
peren opleverden. Zulks werd met ver
aanschouwd , en OBERLEIN door-bazing
velen aangezocht om loten en onderrigt
hoe ze verder op te kweeken. Binnen
weinige jaren waren de armoedige hutten
van liet Steinthal met nette boomgaarden
omringd. De aardappelen , het voornaamste
voedsel van het volk , waren zoodanig
ontaard , dat sommige akkers niet het
derde deel van vroegere oogsten opleverden. Het volk verwenschte het land ; doch
OBERLEIN bezorgde hun nieuw zaad , en
nu kreeg men weder overvloedig aardappelen van de beste soort. Ook voerde hij
den bouw in van vlas en Hollandsche
klaver , beduidde hun de waarde van
onderscheidene mestspeciën , bewoog hen
een groot deel weiland in bouwland te
veranderen , en rigtte een landhuishoud-
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hetwelk voor do verdrukten noodlottig
dreigde te worden . OBERLEIN rustte niet
voordat hij de partijën tot een vergelijk
had overgehaald. De pen , waarmede deze
overeenkomst was geteekend , werd hem,
den 6 Junij 1813 , door de maires van
het district als eene hulde plegtig aangeboden. LODEWIJK XVIII schonk hem , voor
de groote diensten aan eene talrijke bevolking bewezen , de decoratie van het
legioen van eer . OBERLEIN stierf den
voor kinderen beneden de zeven jaren 1 Junij I82G in het zes en tachtigste jaar
bewaarscholen te hebben opgerigt. In deze zijns ouderdoms , nadat hij gedurende nescholen mogten de kinderen niet in hun gen en vijftig jaren het Steinthal ten zegen
patois spreken. Op de andere scholen had verstrekt. Bij werd den 5 Junij , op
werd onderrigt gegeven in het lezen, het kerkhof te Foudai , ten grave besteld.
schrijven , rekenen , de aardrijkskunde , de Bijkans de gansche bevolking volgde de
grondbeginselen van den landbouw , de lijkbaar van haren Cher Papa , gelijk hij
wiskunde en de gewijde en ongewijde ge gewoonlijk werd genoemd, en verscheiVoor eigene kosten liet hij-schiedn. dene Roomsch-Katholijke priesters , met
geschikte leerboeken drukken , alsmede alle Protestantsche geestelijken uit de naeenen almanak ten nutte zijner geliefde buurschap, namen aan de begrafenisplegSteinthalers. Al deze bemoeijingen deden tigheden deel. Bij deze gelegenheid werd
echter OBERLEIN zijne herderlijke pligten van den kansel aan het volk eene afscheidsniet vergeten. Hij leerde hun , om alles rede voorgelezen , welke OBERLEIN kort
uit godsdienstige beginselen te doen , zelfs vóór zijnen dood had opgesteld. Men verhet planten van boomen, het herstellen beelde zich den indruk , welken zij op de
van wegen en andere verrigtingen stelde Steinthalers maakte !
lij voor als werken , welke men ter liefde
(LUTHEROT , I\Toljce sur OBERLEIN ; STÓBER,
van God moest volbrengen , die ons bevo•
Vie d ' OBERLEIN ; SCHUBERT , Züge aus
len heeft , om voor elkanders welzijn te
dens Leben OBER LEIN'S ; Memoirs of
leven , en uit liefde tot CH1lISTUS , die niet
JOHN FREDERIK OBERLEIN, London, 1838,
ophield het goede te doen. Zijn vertrou8th edit. with a short notice of LouisE
wen op eene altijd wakende Voorzienigheid
SCHEPLER (1) ).
was zóó sterk , dat bij steeds stukjes papier
OCCAM, of OCKHAM, (WILLIAM),
bij zich droeg , waarop de woorden oui en bijgenaamd Doctor singularis et invincibilis,
non geschreven stonden, ten einde het lot werd omtrent het einde der dertiende
te laten beslissen , als hij onzeker was eeuw in liet graafschap Surrey geboren.
wat hij doen moest. Hij dacht steeds aan Hij was een leerling van DUN 5COTUS den
de spreuk van SALOMO : « Het lot wordt in Scherpzinnigen , en , even als zijn mees
« den schoot geworpen , maar de uitspraak
orde der Franciskanen.-ter,lidvan
«hangt alleen af van JEIIOVA. »
In den aanvang der veertiende eeuw hield
In 1795 deed bij , uit hoofde van de hij te Parijs voorlezingen over de godgearmoede waarin het volk door de tijds- leerdheid en wijsbegeerte. Hij verdedigde
omstandigheden en de groote vermeerde- PHILIPS den Schoonen van Frankrijk en
ring van bevolking was gedompeld , afstand keizer LODEWIJK van Beijeren tegen paus
van zijne bezoldiging , het aan een' elk JOIHANNES XXII , en werd in den ban ge-

kundig genootschap op , hetwelk aan de
verdienstelijkste pachters prijzen uitdeelde.
Niet minder ijverig was OBERLEIN er op
uit , om de opvoeding en het onderwijs in
zijne gemeente te verbeteren en uit te
breiden. In plaats van het bouwvallig
school- lokaal te Waldbach verrees aldaar
een nieuw , hetwelk doelmatig was ingerigt ; en binnen weinige jaren waren de
vier gehuchten insgelijks van goede scholen voorzien. Ook komt hem de eer toe
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Onder de bezigheden , waartoe hij Zijne
verarmde broeders aanmoedigde , behoo ren het stroovlechten , katoenspinnen,
breijen ,

weven en het verwen met de
welke de landstreek oplevert .

^

(1) Louis» acuEPLER was
Wa

aanvankelijk zijne dienst -

maagd en daarna bestierster van eene der be^vaarscholen. Nadat

OBERLEIN

zijne echtgenoote, MADOLEI»a

SLOME WITTER , had verloren , die hem negen kinderen naliet , werd coins$ zijne huishoudster ; zij
verzocht hem weldra haar geen loon te geven ,

planten
maar haar als een zijner kinderen te beschouwen.
Omtrent hetjaar 1813 bragg t LEGRAND van Aan dit verzoek werd volgaarne voldaan ; zij leefde
Bazel zijne lintfabrijk naar het Steinthal in het huisgezin tot en na zijnen dood , bestedende
krachten en haar klein vermogen aan werover , welke aan de nijvere bewoners een , al hare liefdadigheid. In de maand Augustus 1829
ken van
nieuw leven schonk. Onder de oude kwa- ; ontving zijeenen der Prix de Verne, welke do
len , waaraan het Steinthal leed , behoorde Fransche academie jaarlijks uitdeelt, en 50 00 Franken bedraagt. Ook dit geld werd aan het verzachten
het regt
g hetwelk zich de heeren (seig
l
g neurs)
van bet lot van ong&ukkige armen besteed. Zij
op de uitgestrekte bosschen van dit oord stierf den 25 Julij 1837, in den ouderdom van zes
Zevent g, jaren waarvan zij acht en vijfti g jaaanmatigden. Hieruit ontstond tusschen de en
ren aan d ie ontwikkeling; der eerste jeind had
en deze heeren een rcgtsgeding , gewijd .
boerenen
,

,

ODENATUS—OLBERS.
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daan , vooral omdat hij had willen bewijzen , dat de paus , zoo wel als ieder
ander, kan dwalen , en niet boven de
wereldlijke overheid is verheven. Echter
bekommerde hij zich weinig om den ban,
daar de keizer hem beschermde , en aan
zijn hof onderhield. Hij stierf in 1347 te
Munchen. Onder zijne werken noemt men
De verbo divino en Centiloquiuin theologicum, welke op vele kerkelijke en staatsregterlijke vraagstukken betrekking -hebben.
TENNE(FABRICIUS , Bibliotheca Latina
MAN , Manuel de l'histoire de la philosophie UALLAIIM'S Introduction to the
literature of Europe).
ODENATUS, (SEPTIDIUS) , een Arabisch
vorst , de echtgenoot van ZENOBIA , regeerde
in Palmyra. Na tusschen de Perzen en
Romeinen geaarzeld te hebben , koos hij
eindelijk de partij der laatsten , en bragt
den Perzischen koning sAPOR de gevoeligste
verliezen toe. Hierop dwong hij den zwakken Romeinschen keizer GALLIENUS het
bewind met hem te deelen , en hem den
titel van .Augustus te schenken. ODENATUS
behaalde nieuwe overwinningen op de Perzen , Scyten en Gothen , doch werd in
zijne zegevierende vaart gestuit door eenen
bloedverwant , die hem in 267 te Emessa
met Benen dolk om het leven bragt. Men
wil , dat zijne gemalin ZENOBIA heimelijk
deel had aan dezen moord. « ODENATUS
« was een krachtig gebouwd man , die
« zich het ligchaam ook tegen de zwaarste
« vermoeijenissen hardde. Op de jagt van
«luipaarden , panters en andere wilde
« dieren , kende hij geen gevaar , weder
stond niets aan zijne gespierde vuist.-«
« Zoo stond hij ook later , gehard tegen het
« oorlogsgeweld , onbewegelijk vast ; scherp
« zag zijn oog , snel dacht zijn hoofd ,
« rasch waren zijne besluiten , die meestal
« daarenboven nog door een goed geluk
& bekroond werden. » GALLIENUS , die hem
vreesde , verheugde zich over den aan
ODENATUS gepleegden sluipmoord.
(CREVIER , Ilistoire des empereurs - romains STUART , Romeinsche geschiedenissen ; Woordenboek der Zamen
-leving).
OECOLA1vIPADItS , (JOHANNES) , een
der ijverigste en bekwaamste hervormers,
werd in 1482 te Weinsberg geboren. Hij
studeerde aan de hoogeschool van Heidelberg , en toonde weldra , dat hij de ingeslopene misbruiken der Roomsch-Katholijke
kerk niet ontzag , zoo als blijkt uit zijn
geschrift : De risu Paschali (over de Paaschspotternijën). Het lezen van LUTHER'S werken won hem voor de hervorming , welke
in hem eenen bekwamen kampvechter
vond. In 1523 werd hij te Bazel tot pro;

;

;

fessor in de godgeleerdheid benoemd , en
aarzelde niet , evenmin als de Duitsche
hoofden der reformatie , zich in den echt
te begeven , en daardoor zijnen afval van
den paus te verklaren. ERASasus , hierop
zinspelende , zeide boertende . « OECOLAM« PADIUS heeft eene vrouw genomen ; hij
« huwt een schoon meisje. Dit is waar«schijnlijk om het vleesch te kruisigen.
«Eenige lieden noemen het Lutherdom een
« treurspel ; mij dunkt , het is een blij« spel, waarvan de intrigue gewoonlijk met
a een huwelijk eindigt. » Ten opzigte van
het Heilige Avondmaal of liever over de
ware beteekenis van 's Ileilands woorden :
dit is mijn ligchaam , kon OECOLAMPADIUS
zich niet met LUTHER vereenigen , die deze
woorden in eenen eigenlijken zin opvatte,
terwijl zWINGLIUS, wiens gevoelen OECOLAMPADIUS omhelsde , beweerde , dat het brood
slechts het zinnebeeld was van CHRISTUS
1igchaam. Deze avondmaals- strijd bragt
eene jammerlijke verwijdering tusschen de
Hervormers te weeg , schoon OECOLAMPADIUS
altijd liefde en vrede in het hart droeg.
Hij stierf in 1531 te Bazel , waar hij de
reformatie had ingevoerd. Toen men den
stervende vroeg , of hij licht wilde hebben,
wees hij op zijne borst en zeide : « Hier is
«licht genoeg ! » De geschiedenis zijns levens is door WOLFGANG CAPITO beschreven
in het Fransch , en door HESZ en anderen
in het Hoogduitsch.
(FICIIARD , Vitae virorum illustrium HERzoG , Das Leben JUIn. OECOLAMPADIUS
and die Reformation der Kirche zu
Basel).
;

OLBERS , HEINRICH WILHELM MATTHJEUS), een der beroemdste sterrekundi-

gen van den nieuweren tijd , werd den
1 Z October 1758 te Arbergen , in bet
hertogdom Bremen , geboren. Bij bezocht
de Domschool te Bremen , en studeerde
te Gottingen in de medicijnen , waarna hij
zich te Bremen als geneesheer nederzette.
Reeds in zijne vroege jeugd ontwaakte
zijne liefde voor de sterrekunde, welker
beoefening het hoofddoel zijns levens werd.
OLBERS maakte zich onsterfelijk door de ontdekking van de planeten Pallas en Vesta,
en van onderscheidene kometen. Ook zijne
leerwijze , om door eigene waarnemingen
den loop der kometen te leeren berekenen,
is om hare gemakkelijkheid en eenvoudig
aanbevelenswaardig. «Bij gelegenheid-heid
«van de komeet, die in 1819 werd waar« genomen , heeft hij ten aanzien dezer
« hemelligcbamen eene berekening uitge«geven , niet de meeste naauwkeurigheid
« bewerkt , en waarvan de uitkomst is
« dat eene der kometen , na verloop van88,000 jaren , zich op gelijken afstand

OLDCASTLE-- OL DEN BARNEVELD .
« van de aarde zal bevinden als de maan;
« dat onze aardbol , binnen 4,000,000 ja« ren , bedreigd wordt door de ontmoeting
« van één dezer hemelligchamen , welks
« grootte overeenkomt met die der aarde,
« en hetwelk baar zal naderen tot op
« eenen afstand van 2566 mijlen ; hetzelve
« zal eene sterke aantrekkingskracht uitoe« fenen , de wateren der zee 13,000 voe« ten hoog opvoeren , en alzoo eene vrees
te weeg brengen ;-«selijkovrtmng
CL eindelijk nog zal , binnen 220,000,000
«jaren, een ander hemelligchaam in bot «sing komen met de aarde.» Wij kunnen
voor de juistheid dezer berekening niet
instaan en behoeven er ons ook niet over te
verontrusten. Vele belangrijke sterrekundige navorschingen van dezen grooten astronoom vindt men ir. zAcn's Xonatlicher

Correspondenz SCHUMACHER'S 4stronomischen Nachrichten en andere tijdschriften.
,

In 1830 vierde OLBERS zijn vijftigjarig
jubelfeest als doctor , en ontving van het
Museum -Genootschap te Breinen een' gedenkpenning , prijkende aan de eene zijde
niet zijn welgelijkend afbeeldsel en liet
opschrift : HEINR. WILH, OLBERS, GEB. D.
11 OCT. 1758 ; op de keerzijde in eenen
krans van vijftig sterren leest men : DEM
ENTDECKKER DEP. PALLAS UND DER VESTA ,
DEM ERFORSCHER DER KOMETENBAIINEN
IIIREM HOCH VEREHRTEN DIRECTI0NMITGLIEPE,

Aal

JUBELTAGE SEINER DOCTORWUIIDE , DIE

GESELLSCIIAFT DES 11'TUSEUMS IN B LEMEN , DEN
28 DEC. 1830. Bij deze gelegenheid besloot

de raad van de stad Bremen te zijner eere
een marmeren standbeeld op te rigten.
Hij overleed den 2 Maart 1840.

(Conversations-Lexicon; Woordenb. der
Zamenleving.
OLDCASTLE, (Sie JOHN), bijgenaamd
de Goede, was de eerste martelaar en de
eerste schrijver onder den Engelschen adel.
Hij werd in de veertiende eeuw onder de
regering van EDUARD III geboren. Onder
HENDRIK IV en V -verwierf hij , in de oorlogen tegen Frankrijk , den roem van een'
dapper krijgsman. hij huwde de erfdochter
van Lord coEHAM , wiens titel aan hem
verviel. OLDCASTLE of liever Lord coBIIAM ,
zoo als wij hem nu zullen noemen , was
een man van groote talenten , even bekwaam in het kabinet als in het veld,
van een vlug verstand en uitgebreide
geleerdheid. Als wijsgeer onderzocht hij
de geschriften van WICKLIFFE , en eindigde
met de leerbegrippen van dezen hervormer
te omhelzen. Hij verzamelde de werken
van WICKLIFFE , beschermde de verkondigers
dezer leer , en werd de hoofdleider der
hervormii►gs-gezinden . De aai•tshissrliop van
Canterbury dagvaardde C.OY.IIA i our lie ► ► I
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te verschijnen ; hieraan niet voldoende ,
werd hij in den ban gedaan , en naar den
Tower gezonden , waaruit bij ontsnapte,
en naar Wallis vlugtte. De geestelijkheid
hem nu van eene zamenzwering beschuldigende , werd er een bevelschrift van inhechtenisneming tegen hem uitgevaardigd,
en eene som van 1000 Marken en vrijdom
van belasting beloofd aan dengenen , die
hens zou grijpen en overleveren. Na ver
jaren werd hij , in Decem--lopvanier
ber 1417 , gevangen genomen, en bijkans
zonder eenigen vorm van proces op eene
barhaarsche wijze ter dood gebragt. Men
hing hem in ketenen aan eene galg op
het Giles's Field te Londen , en stookte
onder hem een vuur aan , waardoor hij
letterlijk werd doodgeroosterd. COBHAM
schreef : Twelve conclusions adressed to
the parliament of Engeland , onderscheidene godsdienstige verhandelingen en leerredenen , en bezorgde eene uitgave van de
werken van wICKLIFFE.

(Penny Cyclopaedia).
OLDENBARNEVELD, (JOHAN VAN),

naast. WILLEM van Oranje , de voornaamste
grondlegger van Neérlands onafhankelijk
werd den 14 September 1547 uit-heid,
een adellijk geslacht te Amersfoort geboren.
Na in het vaderland , in Frankrijk en
L.)uitschland de regtswelenscbap beoefend
te hebben, werd hij in 1570 advocaat
voor den hove van Holland. In 1573 nam
hij als vrijwilliger deel aan het mislukt
ontzet van het hevig bedreigde Haarlem,
en in liet volgende jaar was hij , als
commissaris, werkzaam , om het benarde
Leyden hulp te verschaffen. Door de stad
Rotterdam tot haren pensionaris gekozen ,
bewees hij deze stad belangrijke diensten.
In 1579 nam hij deel aan liet sluiten der
beroemde unie van Utrecht, en in 1584
aan het ontwerpen der voorwaarden waarop
prins WILLEM I tot graaf van Holland zou
kunnen worden ingehuldigd. Toen de prins
in ditzelfde jaar verraderlijk was vermoord,
werd de zestienjarige prins MAURITS , op
aanraden van OLDENBARNEVELD , aan het
hoofd van den Raad van State geplaatst.
In I586 aanvaardde OLDENBARNEVELD den
moeijelijken post van raadpensionaris van
Holland en West-Vriesland , onder uitdruk
beding, dat hij dadelijk van zijn-kelij
au ibt zou ontslagen worden , zoodra men
eenige onderhandeling aanknoopte om het
land weder aan Spanje te brengen. Al de
diensten op te tellen , welke OLDENBARNEVELD in zijne hooge betrekking liet vader
bewees, duidt ons bestek niet. Ge -land
zij het te zijner eere te zeggen , dat-noeg
hij het vaderland meernialen van den rand
des scrderfs heeft gered , en eindelijk de
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geschokte staatshulk in behouden haven Mlles was een naauwkeurig opmerker , en
gestuurd. Wanneer men over de bitterheid gemoedelijk berigtgever. Zijne beschrijving,
zijner vijanden sprak, zeide de edele god- hoewel eenigzins verward , is eene _ gevruchtige man : «Men moet altijd weldoen, trouwe schildering van den toestand van
« zich in het gebed tot God wenden, en het Rusland en Perzië in de zeventiende eeuw.
« goede hopen. » Jammer alzoo dat prins Hij had in Perzië de landtaal geleerd , en
MAURITS , die aan hem zoo veel had te
gaf , onder anderen , eene overzetting uit
danken , OLDENBARNEVELD als den grootsten van den Rozengaard van SAADI. - Hij stierf
hinderpaal tot het volvoeren zijner heersch- den 22 Februarij 1671. Behalve de opgezuchtige plannen beschouwde. Onzalige noemde werken , heeft men nog van hem
geschillen over godsdienstige leerstellingen, eene belangrijke Kronijk van holstein.
vermengd met staatkundige inzigten , ver(Conversations-Lexicon ; Penny Cyclomeerden den tegenzin dien MAURITS reeds
paedia).
sedert lang tegen OLDENBARNEVELD had opOMAR I , ( ABV HAFSSAH IBN-ALgevat. Op den 29 Augustus 1618 reed
deze naar het hof, en werd door den RHATTAB) , opvolger van ABU BEKR , en
luitenant van 's prinsen lijfwacht, uit naam tweede kalif der Muzelmannen , was de
der algemeene staten , in hechtenis geno- neef van ABDULLAII , vader van den promen. Eene regtbank van vier en twintig feet. Na den dood van ABU BEKR , in 634,
regters , twaalf uit Holland en twaalf uit verviel het kalifaat , volgens uitdrukkelijandere gewesten , onder welke zich ver ken wil des overledenen , aan zijnen kazijner tegenstanders bevonden ,-scheidn merling oMAR , die geheel Syrië ten onder
veroordeelden , den 12 Mei 1619 , den bragt. In 637 zond oMAR zijne dappere
onschuldigen man ter dood met verbeurd krijgsbevelhebbers AMRU IBN-AL-ASS en SARJIL
zijne goederen ; en reeds-verklaing om Jeruzalem te belegeren. De stad werd
den volgenden dag , des morgens ten. half door de bezetting moedig verdedigd ; eerst
tien ure was zijn hoofd van het ligchaam na verloop van verscheidene maanden,
gescheiden. Onze groote bijschriftdichter stemde de patriarch SOPHRONIUS , die aldaar
het bevel voerde , er in toe , om haar aan
G. BRANDT schreef onder de afbeelding van
den ongelukkigen OLDENBARNEVELD , die in de Muzelmannen over te geven, weigede noodlottigste tijden voor 's lands heil rende echter met iemand anders dan den
zoo onvermoeid had geijverd, de volgende kalif hierover te onderhandelen. Men zond
derhalve eenen boodschapper naar OMAR ,
regels :
die toen te Medina zijn verblijf hield , en
Dit 's, vaderland, uw vader,
Uw voorspraak , redder , rader,
zich terstond , met een klein gevolg , naar
Vermoord op 't hofschavot ,
Jeruzalem begaf. OMAR's reis van Arabië
Waar vond hij loon ? Bij God.
naar Palestina wordt door den geschied
(I)'AUBERY , Mérnoires BRANDT , Historie
TABART dus beschreven : « Hij reed-schrijve
der re forrnatie en historie der regts- « op een' rosachtigen kameel , en droeg
pleging HERING , Tooneel der staats
«een oud kemelsharen kleed ; hij had
WAGENAAR ; STIJL en-geschidn
« zijne levensmiddelen bij zich in twee
andere geschiedschrijvers).
«manden , bestaande in drooge vruchten,
« gerst , rijst en gekookt koorn , alsOLEARIUS, (ADAM) , eigenlijk OELSCHLAGER , een der beste Duitsche proza
« mede een' lederen waterzak. Wanneer
geleerdste reizigers , werd-schrijven c hij stil hield om een' maaltijd te doen ,
omstreeks het jaar 1600 te Aschersleben, « veroorloofde bij dengenen , die hein ver
in het Halberstadtsche , geboren. Hij stuer deel aan te nemen , etende-«gezldn,
deerde te Leipzig , en maakte aanmerke- « van denzelfden schotel : indien hij eenige
lijke vorderingen in de wis- en letterkunde, « rust nam , was de aarde zijne slaapbank.
weshalve de hertog van Holstein-Gottorp , «Gedurende zijnen optogt deed hij regt
FREDERIK III , hem tot zijn' hofmathemati« aan al degenen , die zich tot hem wendcus en bibliothecaris aanstelde. Vervolgens
den ; in menig geval bestrafte hij de
benoemde deze vorst hem tot secretaris « losbandigheid en verbeterde verscheidene
van een gezantschap , bestemd naar Rus- « misbruiken , vooral onder de nieuw beland en Perzië , om met deze landen a keerden , tevens de ingekropene weelde
handelsbetrekkingen aan te knoopen. OLE- « onder de Muzelmannen afschaffende , zoo
ARIUS gaf in 1647 een verhaal van dezen
« als het wijndrinken, het dragen van zij reistogt in 't licht , onder den titel van «den kleederen , enz. Aan de legerplaats
Muscowitische and Persische Reisbeschrei- «gekomen , liet hij verscheidene Muzelbung , in folio, met platen. Dit werk , in «mannen , die tegen zijn bevel zijden
liet Fransch , Engelsch en Nederduitsch « kleederen droegen , door den modder
vertaald , werd menigmaal herdrukt. OLE- a slepen. a
;

;

;

OORT.

Na een kortstondig_ onderhoud met sowas men het over de voorwaar
overgave eens , en de sleutels-denr
der stad werden oMAR aangeboden. De ar
capitulatie van Jeruzalem,-tikelndr
meestal tot voorbeeld gediend hebbende
voor de overwonnene steden van Afrika
en Spanje , zullen wij hier kortelijk laten
volgen : « De inwoners behouden lijf en
« goed ; zij mogen hunne kerken gebrui« ken , maar geene nieuwe bouwen ; ook
« zullen zij geene kruisen plaatsen op de
a kerken , die zij reeds hebben; zij mogen
« de Muzelmannen dag noch nacht ver e, hinderen er in te gaan ; zij zullen geene
u klokken mogen luiden , doch wel kleppen ; wanneer een Muzelman door de
«stad reist , zullen de inwoners hem drie
«dagen gastvrijheid verleenen ; zij zullen
« niet gedwongen worden hunnen kinderen
« den Koran te onderwijzen , maar mogen
« geenen Muzelman tot hunne godsdienst
a overhalen ; zij zullen bij alle gelegenhe« den hunnen eerbied voor de Muzelman
aan den dag leggen , en hun den-«ne
« voorrang geven ; zij zullen tulbanden en
« schoenen dragen , en andere namen aannemen : zij zullen te paard mogen rij« den , doch zonder zadel of wapenen ; zij
«mogen nooit zonder hunnen gordel uit« gaan (1) ; zij zullen aan de Muzelman« nen geen' wijn verkoopen , aan den kalif
« getrouw blijven , en regelmatig de hun
« opgelegde belastingen betalen. »
OMAR keerde nu zijne wapenen tegen
Perzië , hetwelk eindelijk zijne oppermagt
moest erkennen. Ook Egypte werd voor
hem door zijnen veldheer AMRU IBN-AL-ASS
veroverd. Alexandrië bezweek in 640.
Het was bij deze gelegenheid , dat de beroemde bibliotheek , door PTOLOMEUS PH1LADELPIIUS aangelegd , door de overwinnaars
werd verwoest. Toen AMLLu den kalif liet
vragen , wat hij begeerde , dat men met
deze boekverzameling zou doen , zond hij
ten antwoord : « Indien de boeken der
« Grieken met het boek Gods (den Koran)
«overeenkomen , zijn zij overtollig , en
«behoeven niet bewaard te worden ; in« dien zij daarmede niet overeenstemmen,
«dan zijn zij verderfelijk en moeten ver
gevolge van dit-«delgworn.»T
besluit , werden de handschriften aan de
vier duizend openbare baden in de stad
gegeven , aan welke zij zes maanden lang
tot eene kostbare brandstof verstrekten.
OMAR werd in zijne zegepralende loopbaan plotseling door eenen sluipmoordenaar
gestuit. Zijne morgen godsdienst in de
PURONIUS ,

(1) De gordel was het kenteeken van alle Christenen , die toen aan de Malhoniedanen waren onderwerpen.
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moskee van Medina verrigtende , werd hij
onverhoeds door Benen Perzischen slaaf,
ABU LULU riRUZ , met eenen scherpen dolk
aangevallen , en bekwam drie wonden in
den buik. Het volk viel op den moordenaar aan , die in zijne woede nog dertien
personen kwetste ; eindelijk wierp iemand
hem eenen mantel over het hoofd en
greep hein , waarop hij zich zelven doorstak , en dra den geest gaf.
OMAR zieltoogde vijf dagen , en stierf in
de maand November 644. Hij werd digt
bij den profeet en ABU BEKR ter aarde besteld ; zijn graf wordt nog door de Muzelmannen met grooten eerbied bezocht.
Onder de loffelijke hoedanigheden van oMAa
behoorde voorzeker zijne strenge handhaving van het regt , zonder aanziens des
persoons. IABALAH IBN AHYAM , liet hoofd
van Benen Arabischen stam , kan hiervan
ten bewijze verstrekken. Een Arabier van
nederige afkomst liep dezen zoo onbesuisd
tegen het lijf, dat zijn mantel van zijne
schouders op den grond viel. De trotsche , driftige IABALAII gaf daarop dien man
Benen duchtigen slag in het aangezigt.
Deze ging zich hierover beklagen bij oMAR ,
die nu IABALAH voor zich ontbood , en besliste , dat de klager aan IABALAi; eenen
dergelijken slag in het aangezigt zonde
geven. Tegen dit regtvaardig vonnis bragt
IABALAH in bet midden , dat hij onder zijn
eigen volk een koning was , en de beleediger den dood had verdiend. « Mijn
« vriend ! » zeide oMAR tot hem , « de
« godsdienst , die gij en ik belijden, maakt
« geen onderscheid tusschen den koning
« en zijnen onderdaan.
(AL-MAKIM , Historia Saracenica , apud Er.
penium , Lugd. Bat. 1625 , p. 20 et
seq. ; SIMON OCKLEY'S Ilistory of the
Saracens
D'HERBELOT , .Bibliothèque
vrientale).
;

OORT , (ADAM VAN) , de zoon van
den glasschilder LAMBERT VAN 00RT , werd
in 1557 te Antwerpen geboren. Hij ontving het eerste onderrigt in de schilderkunst van zijnen vader, en werd een goed
historie- en landschapschilder. Zijn grootste roem echter is , dat hij de leermeester
was van RUBENS , wiens werken zoowel den
naam van VAN OORT als den zijnen hebben

vereeuwigd.
Schoon in zijn' besten tijd zijne compositie bevallig was en de teekening naauwkeurig , verzuimde hij echter de natuur
gade te slaan. RUBENS was gewoon te
zeggen , dat , bijaldien VAN OORT zich te
Rome hadde geoefend , hij al zijne tijdgenooten zou overtroffen hebben. Dc werken
van VAN OOST zijn niet talrijk en bevinden
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OOSTERWIJK —OP1E.

zich meest in Belgid. CORNELIS DE BIB prijst
het talent van dezen schilder, zeggende:

jaar vorderde hij van nanIA, , dat zij haar
woord zou houden ; doch zij bewees hem,
uit hare gehoudene aanteekeningen , dat
Dees konst die heeft VAN OORT zoo wel en fraai gedaan,
Dat vele geesten zelfs daarvan verwonderd staan;
bij zelf door zijn eigen gedrag haar van
Die niet en is bij 't goud van cazsus te gelijken;
bare belofte had ontslagen. VAN AELST
Die rijke schat moet voor dces hemelgaven wijken.
(HOUBRAKEN , Levens der Ned. Konst- keerde mismoedig naar zijne werkplaats
terug, en durfde zijn aanzoek niet herschilders ; Penny Cyclopaedia).
balen (1). MARIA VAN OOSTERWIJK stierf den
OOSTERWIJK, (MARIA VAN) , eene
12 November 1693 , ongehuwd, ten huize
voortreffelijke bloemschilderes , werd den van haar zusters zoon JACOBUS VAN ASSEN20 Augustus 1630 te Nootdorp, nabij DELFT , predikant te Uitdarn in WaterDelft , geboren. Haar vader , een her- land , dien zij als haar eigen kind had
vormd leeraar , het vernuft en de neiging opgevoed.
zijner dochter voor de schilderkunst opmer(HOUBRAKEN , Levens der Ned. Konstkende , gaf aan de jeugdige MARIA den ver
schilders ; Biographic da royaurne des
JOHAN DE HEEnt van-mardenbloschi
Pays-Bas).
Utrecht tot gids en leermeester. Tusschen
OPIE , (JOHN) , een beroemd Britsch
hare eerste proeven en hare fraaiste kunst schilder , de zoon eens tinimermans te
bijkans geen tijdver--vortbengslwa St. Agnes , nabij Truro , in Cornwallis ,
loop. Hare bloemstukken verspreidden zich werd in 1761 geboren , en was een dier
weldra buiten 's lands , waar zij hoogelijk kunstenaren , die door de natuur tot eene
werden geprezen, en met die van haren mees
bestemming worden gedreven , waartegen
gelijk gesteld. LODEWIJK XIV versierde-ter alle omstandigheden zich schijnen aan te
zijn kabinet met een barer kunsttaferee- kanten. De nederige staat zijner ouders
len. Keizer LEOPOLD en zijne gemalin zon- was de minste hinderpaal ; want behalve
den haar hunne afbeeldsels met diamanten dit bezwaar , omringde hem niets wat
omzet ten geschenke. Koning WILLEM III zijne ontwikkeling kon bevorderen of zijne
betaalde voor een harer kunststukken ne- pogingen aanmoedigen. Zijn vader, hem
gen honderd gulden , en de koning van ook tot timmerman willende opleiden,
Polen voor drie andere vier en twintig beknorde hem over hetgeen hij een ijdel,
honderd gulden. MARIA VAN OOSTERWIJK kinderachtig tijdverdrijf noemde. Tegen
schilderde uitvoerig , krachtig, zacht en den wil zijns vaders maakte hij portretten
ook wel eens snel naar de voorwerpen van zijne nabestaanden en buren , welke
die zij behandelde , gelijk bloemen , die zóó treffend geleken , dat de knaap door
zulks om hare dunheid en helderheid ver
velen als een wonderkind werd beschouwd ,
einde baar natuurlijk schoon-eischn,t vooral door Doctor JOHN WOLCOT, die zelf
na te bootsen. De zorg , welke zij aan veel kennis bad van de schilderkunst , en
haar werk besteedde , veroorloofde haar hem in zijne dienst nam. Op aanraden
niet vele kunststukken te leveren , wes- des doctors vertrok OPIE later naar Lonhalve de bestaande door de liefhebbers op den , waar hij als portret-schilder grooten
hoogen prijs worden geschat. Schoon be- opgang maakte. Met verbazing aanschouwde
giftigd met al de bekoorlijkheden harer men de voortbrengselen van het penseel
kunne en beminnelijk van aard , nam zij eens knaaps , die bijkans zonder eenige
echter geene andere uitspanning dan den opleiding alles aan zijn talent te danken
omgang met eenige voorname lieden te had. Men verdrong elkander om hem te
Delft , die dikwijls hare werkplaats kwa- bezoeken , en zich door hem te laten
men bezoeken. WILLEM VAN AELST dong conterfeiten ; de straat waar hij woonde ,
naar bare hand ; maar het karakter van was soms letterlijk door de rijtuigen , die
dezen schilder (die liet leven zoo natuur- de nieuwsgierigen aanvoerden , verstopt.
lijk wist na te bootsen , dat zijn penseel
geen schilderij , maar liet leven zelf-werk
(1) tt WILLEM VAN GEEST , )) zegt noczz i cie , «was
scheen te wezen) en zijn ongeregeld ge- a een man , die niemand ontzag , inzonderheid als
bij
wat boven zijn peil gedronken had. Het is
U
drag waren oorzaak , dat zij niet besluiten
«gebeurd , dat do burgemeester va ]WAABSEVEBa
kon zich aan hem te verbinden. Toen hij tt met hem verschil kreeg over de eene of andere
baar eens meer dan gewoonlijk lastig viel, ct zaak. VAN AELST , die voor een' burgemeester van
het zeil niet wilde strijken , stoof op,
legde zij hem de verpligting op, om een U.dmst.rdam
« trok zijn' bovenrok open , en toonde op zijne borst
jaar lang dagelijks twee uren achtereen tt den gouden penning en keten , die hij van den
te schilderen. De werkplaats van dezen tt groothertog van Toacane had gekregen , zeggende:
zijt met een' geldzak om uw' hals geboren , en
schilder was tegenover die zijner beminde; tttt Gij
dat ik ben, ben ik door verdienste. » « Via Aaes
zij kon dus alles waarnemen wat hij deed, tt vergat hier de spreuk van GRATIAJV5 , die zegt:
vertrouwen zoo sterk op hunne veren teekende naauwkeurig de dagen aan, ut t Sommigen
diensten , dat zij volstrekt geene zorg dragen , om
dat hij niet werkte. Na verloop van het tt zich te doen beminnen.»

OPITZ—OPIANUS.
Doch de menschen kunnen zich niet altijd
verwonderen : de koorts was spoedig uitgewoed , doch gelukkig had OPIE in tijds
een genoegzaam vermogen bijeen vergaderd. In 1798 trad hij in het huwelijk
met AMELIA , de dochter van den genees
te Norwich. In deze dame ,-herALDERSON,
die naderhand eene der geliefdste romanschrijfsters van den dag werd , vond hij
eene vernuftige medgezellin en verstandige
raadgeefster OPIE begaf zich nu ook aan
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Eene goede bloemlezing uit zijne gedichten vindt men in wiLII. MuLLER'S Bibliothek
deutscher Dichter des 17 Jahrh OPITz
was zoozeer de lievelingsdichter zijner natie, dat alleen in de zeventiende eeuw zijne
gedichten tienmaal werden herdrukt (1).
.

(VAN KAMPEN ,

Handboek der Hoogduit

-

sche letterkunde).

OPPIANus , een Grieksch lierdichter,,
die tegen het einde der tweede eeuw na
cnn . te .dnazarba in Cilicië bloeide, wordt
het historie - schilderen , waarin hij uitne- voor den maker gehouden - van twee gemend slaagde. Zijne beste stukken waren : dichten , over de Jagt en over de VischDe moord van Jacobus I van Schotland; vangst , welke eene zorgvuldige navolging
De dood van David Rizzio ; Belisarius, van oudere voorbeelden verraden , en somenz. Uit hoofde zijner groote verdiensten mige waarlijk dichterlijke beschrijvingen
werd hij tot professor in de schilderkunst bevatten. Zijne Jagt verraadt veel bekend
natuurlijke historie , doch-heidmt
aan de Koninklijke Academie benoemd.
behelst tevens eenige ongerijmde fabelen.
OPIE stierf den 9 April 1807 , en werd
in de St. Paulus kerk naast Sir j REY - Hij zegt opzettelijk, dat de slagtanden
van den olifant , geene tanden maar hoNOLDS ter aarde besteld.
(Penny Cyclopaedia).
rens zijn ; en dat deze dieren kunnen
OPITZ , (MARTIN) , de vader der be- spreken leeren : hij zegt dat er geene
dendaagsche Duitsche dichtkunst , werd wijfjes -rhinocerossen zijn , en al deze dieden 23 December 1597 te Buntzlau in ren tot het mannelijk geslacht behooren ;
Silezië geboren. Hij studeerde te Frankfort dat de leeuwin voor de eerste maal vijf
aan den Oder , te Ileidelberg en te Ley- welpen , de tweede maal vier , de volden, waar hij in 16` 00 (dus in het eerste gende drie , dan twee en eindelijk slechts
gedeelte van de gouden eeuw onzer let- een welp ter wereld brengt ; dat de beerin
OPITZ leerde hier
hare jongen misvormd ter wereld brengt ,
terkunde) aankwam
HEINSIUS kennen. Het voorbeeld van dezen en hen likkende een' behoorlijken vorm
geeft ; dat de vijandschap tusschen den
geleerde spoorde hem aan zijne moeder
grondiger te beoefenen , en voor de-tal wolf en het lam zoo groot is , dat zelfs
Hoogduitsche taal en poëzij dat te doen na hunnen dood , wanneer twee trommels
wat reeds voor de Nederduitsche gedaan met hun vel overtrokken zijn , het vel
was . OPITZ zwierf vervolgens door Hol- van den wolf dat van het lam tot z w ijgen
stein , Zevenbergen , Saksen en Oostenrijk. brengt ; dat de hyena's jaarlijks van geEen lijkdicht op een' der aartshertogen slacht veranderen ; dat de tanden van het
vervaardigd hebbende , schonk keizer FER - wilde zwijn inwendig vuur bevatten ; dat
DINAND II hem den dichterlijken lauwer
de ichneumon in het ligchaam kruipt van
en verhief hem tot den adelstand ,-krans,
den krokodil , wanneer deze met den bek
onder den naam van OPITZ voN BOBERFELD . open slaapt , en hem dan de ingewander^
In 1630 vergezelde hij den burggraaf opvreet. Hij acht het noodig te verzekeKAREL VON DOHNA als geheimschrijver naar
ren , dat het onwaar is dat er geene manPars, en werd aldaar de huisvriend van netjes-tijgers zijn.
HUGO DE GROOT , wiens Bewijs voor de ware
In zijn dichtstuk over de vischvangst
Godsdienst , hij in Hoogduitsche verzen spreidt hij groote dierkunde ten toon ,
overbragt. DE GROOT betuigde hem hier- schoon daarin ook menige ongerijmdheid
over in eenen Latijnschen brief zijne voorkomt. Bij vertelt van den Remora of
blijdschap , zeggende : « Thans , doorluch- zuiger , dat deze visch eeri schip in volle
« tige OPITZ, heb ik geen berouw meer zeilen kan tegenhouden , door zich aan de
«over de in den kerker gesletene jaren, kiel te hechten , en berispt de ongeloovig« nu ik zie , dat de vrucht van dat leed heid van degenen die de waarheid daar
It door u , niet min getrouwen tolk dan
betwijfelen ; hij kende de bijzonderheid-van
« gelukkig dichter , tot het volk gebragt
« wordt , dat over alle andere volken de
(1P In een lofvers op de Nederduitsche gedichten
« kroon spant. » Na een werkzaam en van IIEINsius, verklaart OPITZ de Nederduitsche poezij
k voor de moeder der Hoogduitsche, als hij
niet ongelukkig leven , overleed OPITZ den openlij
zingt
20 Augustus 1639 te Dantzig aan de lhr such, weil ihr mir seyd im Schreiben vorgegangen,
pest , in den ouderdom van twee 0n veer- Was ich fur Ehr' and Ruhm durch Hochteutsch werd
erlangen,
tig jaren. De sierlijkste uitgave zijner
\will meinem Vaterland eröffnen rund and fret',
werken verscheen in 1646 te dmsterdam. Doss cure Poésie der runnen Mutter soy.
.

.

.

:
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ORELLANA—ORIGENES

van den Cancellus_ of llermiet -krab , die
zelf geene schelp hebbende , zich van de
eerste de beste, die hij ledig ontmoet,
meester maakt. Hij zegt dat een visch
Sargus geheeten met geiten paart , en dat
de visschers hem vangen door zich in een
geitenvel te steken , en hem alzoo naar
strand te lokken. Hij spreekt dikwijls van
den dolfijn , en noemt hem om zijne snelheid en schoonheid den koning onder de
visschen , en verhaalt eene anecdote van
eenen dolfijn , die zoo verzot was op eenen
kleinen jongen , dat hij , zoodra de knaap
hem bij zijnen naam riep , kwant aanzwemmen , en hem op zijnen rug liet
rijden. De dolfijn kwijnde weg van smart,
toen zijn kleine. lieveling was gestorven.
SCALIGER roemt de dichterlijke_ verdienste
van APPIANUS , en noemt hem een' verheven en onvergelijkelijk poëet, den vol maaksten schrijver onder de Grieken en
den eenigen die ooit VIRGILIUS heeft geëvenaard.
(DAN. HEINSIUS , Ad Nonni Dionysiaca;
SC$NEIDER , .dnalecta Critica).
ORELLANA , (FRANCISCO) , de eerste
Europeër die het vasteland van Zuid-Amerika doortrok , werd omtrent het begin
der zestiende eeuw te Truxillo , in Spanje,
geboren. Hij behoorde tot eene goede fami l ie , en ging , even als vele andere
jongelingen van aanzienlijke geslachten ,
in de Nieuwe Wereld zoeken wat hem te
huis ontbrak. Hij woonde den gelukkigen
togt van FRANCISCO PIZARRO naar Peru , in
1531 , bij. Een cacique te kennen gegeven hebbende, dat er over de bergen ,
ten oosten van Quito , eene landstreek
bestond, waar men eene groote menigte
goud , zilver , kaneel en andere kruiderijen
zoude aantreffen , werd de begeerlijkheid
der Spanjaarden hierdoor ten hoogste geprikkeld. GONZALEZ PIZARRO , broeder van
FRANCISCO , vraagde het in de ongebaande
bosschen en besneeuwde bergen , liggende
tusschen de stad en dit goudland , door

te dringen.
ORELLANA voegde zich bij GONZALEZ , en
in 1540 nam deze togt een' aanvang. De

hinderpalen welke zij ontmoetten waren
aardbevingen , onweders en stortregens,
waardoor zij in de grootste gevaren werden gewikkeld. Eindelijk bereikten zij de
provincie Zumaco , waar zij den kaneelboom in overvloed aantroffen. Van Zumaco
begaf GONZALEZ zich oostwaarts , en volgde
den loop eener rivier , waarschijnlijk de
Napo , een' tak van de Maranon. De wortels en beziën waarvan zij leefden werden
nu zoo schaars , dat zij op middelen moes
bedacht zijn , om in hunne behoeften-ten
te voorzien. Dien ten gevolge kreeg OREL-

LANA bevel , om met de boot welke zij
gemaakt hadden , de rivier af te zakken,
en zoo spoedig mogelijk met levensmiddelen terug te keeren. ORELLANA bereikte
de zamenvloeijing van dezen tak met den
hoofdstroom. Hij vond echter niets dan
ondoordringbare bosschen en overstroomde
vlakten ; maar de zucht om ontdekkingen te
doen deed hem niet terug keeren. ORELLANA en de zijnen vervolgden dus de reis ,
en geraakten in de uiterste ellende ; zij
aten hunne schoenen en zadels op, en
velen hunner sneuvelden in schermutselinger. tegen de wilden. Eene muiterij
onder het volk werd door ORELLANA'S moed
en tegenwoordigheid van geest gedempt.
Al deze zwarigheden door zijne schrander
volharding overwonnen hebbende,-heidn
bereikte bij in Augustus 1541 den Allanlischen Oceaan. Bij zijne terugkomst in
Spanje verspreidde hij zulke wondervolle
geruchten van het « El Dorado » dat bij
doorgetrokken was , van de tempels met
gouden daken en de -Amazonen aan de
oevers der rivier levende , dat hij spoedig
een groot aantal volgelingen kreeg , waarmede hij in 1549 naar de Rivier der dmazonen terug keerde. Doch kort daarna
werd hij bet slagtoffer eener ziekte , welke
in de lage en moerassige keerkrings-landen zoo dikwijls heerscht. Wij weten
weinige bijzonderheden van de landen
welke ORELLANA doortrok. In 1828 vol
luitenant MAW, en in 1834 de-bragtend
luitenant SMYTH, dezelfde reis.
(Penny Cyclopaedia).
ORFYREUS, (JOHANN ERNEST ELIAS),

een Duitsch werktuigkundige , wiens wezenlijke naam was BESSELER , werd in 1680
nabij Zittau in Saksen geboren. Hij leidde
een zwervend , onrustig , afwisselend Ieven , en stierf in 1745. Onder de merk
werktuigen welke hij uitvond-wardigste
behoorde , volgens zijne eigene verzekering , een zamenstel dat het vermogen
eener eeuwigdurende beweging bezat. Toen
'S GRAVESANDE dit werktuig had gezien ,
hetwelk de uitvinder op zijn verzoek niet
wilde verplaatsen, verklaarde hij dat bet
ongetwijfeld iets bewonderenswaardigs was,
al ware het ook een bedrog
(Dictionary of Biography).
ORIGENES , wegens zijne -ijzeren vlijt
ADAMANTIOS geheeten , de geleerdste der
kerkvaders , werd in 185 na cnnR. ^ te
Alexandrië geboren , en door zijnen vader
LEONIDAS aanvankelijk in het Christendom
en de wetenschappen onderwezen. Naderhand • ontving hij onderrigt van CLEMENS
ALEXANDRINUS en den beroemden wijsgeer
AMMONIUS SACCAS. In bet jaar 202 werd
bij om het geloof gemarteld. Schoon nog

ORLEY--OROSIUS.
geene zeventien jaren oud , schreef hij
reeds aan zijnen vader , die in den kerker
was geworpen , oeren brief, waarin deze
woorden voorkwamen : «Wacht u daar « voor, vader ! om onzent wille uw geloof
« te verloochenen. » Na den dood zijns
vaders onderwees hij de spraakkunst , om
in de behoeften zijner moeder en zusters
te voorzien , tot dat hij aan het hoofd van
de school te Alexandrië werd geplaatst.
Hij was zeer gestreng in zijne leefwijze ,
en ontmande zich zelven , ten einde de
lastertongen tot zwijgen te brengen. Door
den bisschop DEMETRIUS vervolgd , ging hij
naar Caesarea , en vervolgens naar Athene.
Omtrent dezen tijd schreef bij een antwoord,
in acht boeken , op de bezwaren tegen het
Christendom door CELSUS, een' 'wijsgeer,
die onder de regering van ADRIANUS en de
ANTONYNEN leefde , in een werk getiteld
Ilet ware Woord. Dit werk van ORIGENES
is , zoowel in vroegeren als lateren tijd,
niet alleen voor een voldoend antwoord
aan zijnen tegenstander gehouden , maar
tevens als een der beste verdedigingsschriften van de Christelijke godsdienst , door
de ouden geschreven. Bij eene nieuwe
vervolging onder keizer DECIUS werd hij
gevangen gezet , en had de schrik kel i j kste
pijnigingen te verduren. Uitgeput door al
deze mishandelingen stierf hij kort na
zijne in vrijheidstelling ; sommigen zeggen
te Tyrus in het jaar i54 , in het zeven
jaar zijns ouderdoms. ORIGENES is-tigse
ongetwijfeld een der belangrijkste mannen
onder de oude Christen- schrijvers. Zijne
talenten , zijne welsprekendheid en ge
werden zelfs door Heidensche-lerdhi
wijsgeeren uitbundig geprezen. JERONIMUS
noemt hem een' man van onsterfelijk genie , die bedreven was in de redekunst,
wiskunde , muzijk , letterkunde , welsprekendheid en wijsbegeerte. I-Tij was de
vraagbaak van leergierige jongelingen , die
bij tot zich lokte met het doel om hen
tot het omhelzen der Christelijke godsdienst te bewegen. Elders noemt hij hem
den grootsten onderwijzer sedert den tijd
der Apostelen. Onder zijne talrijke werken onderscheidt men zijne Vermaning tot
het martelaarschap; Commentariën op de
Heilige Schrift ; zijn Antwoord aan Celsus,
hetwelk als de volledigste en bondigste
verdediging van het Christendom , welke
de oudheid oplevert , kan worden aan
-gemrkt.
(HUET ,

Origeniana LARDNER'S Credibility ; REDEPENNING , Origenes. Eine
Darstellung seines Lebens and seiner
Lehre).
ORLEY , (BERNARD VAN) , een ta lentvol schilder , werd omstreeks het jaar
;
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1490 te Brussel geboren. Reeds als knaap
in de schilderkunst aanmerkelijke vorderingen gemaakt hebbende , begaf hij zich
vroegtijdig naar Rome , en had het geluk
onder de leiding van RAPHAËL te komen.
FLORENT LE COMPTE zegt, dat ORLEY reeds
bij RAPIIAËL'S leven zoo ver in de kunst was
gevorderd , dat hij dezen aan zijne groote
werken hielp schilderen. Naar Brussel teruggekeerd , werd hij door de landvoogdes
der Nederlanden tot hofschilder benoemd.
Ook werkte hij veel voor keizer KAREL V.
De manier zijner teekening was edel , en
de toon zijner kleuren zeer aangenaam.
Hij schilderde dikwijls op eenen grond
van blad-goud , vooral wanneer hij aan
werken van belang arbeidde ; en aan deze
omstandigheid wil men de frischheid en
den glans zijner kleuren toeschrijven. In
zijne jagtpartijën , waarin hij de beeldtenissen van KAREL Ven de edelen van zijn
hof voorstelde, nam hij gewoonlijk het
landschap uit het bosch van Soignies,
hetwelk hem eene groote verscheidenheid

aanbood.
Voor prins WILLEM I maakte hij zestien
proefteekeningen als modellen voor tapijtwerk , waarmede deze zijn paleis wilde
versieren. Elke proefteekening bevatte
slechts twee figuren, een' ridder en eene
jonkvrouw te paard , eenige leden uit het
huis van Nassau voorstellende. Deze schetsen waren den kweekeling van RAPHAËL
waardig. Voor de kapel van een klooster
te Antwerpen schilderde hij Het laatste
Oordeel , waarmede hij grooten roem behaalde. BERNARD VAN ORLEY stierf in 1560,
oud zeventig jaren.
(Dr. WAAGEN's Arts and artists in England;
BOUSRAKEN , Levens der Ned . Konstschilders).
OROSiUS, (PAULus), een Spaansch
geestelijke der vijfde eeuw , werd waar
te Terracona geboren. Omtrent-schijnlk
het jaar 414 reisde hij naar Afrika , met
het klaarblijkelijk doel om ST. AUGUSTINUS
over verschillende geloofspunten te raadplegen. Van Afrika begaf hij zich naar
Palestina met eene aanbeveling van AUGUSTINUS aan JERONIMUS , die zich toen te
Bethlehem ophield. Van daar bezocht hij
weder zijnen vriend AUGUSTINUS te Hippo
Regius, en keerde vervolgens naar Spanje
terug. Nu begon hij zijne Wereldgeschiedenis te schrijven , een werk dat hij schijnt
ondernomen te hebben op aanraden van
AUGUSTINUS, aan wien het ook is opgedragen.
De geschiedenis eindigt met het jaar 416.
De rampen, welke het Romeinsche rijk
troffen , en vooral de plundering van Rome
door ALARIC (410), gaven aan de Heidenen
en sYMMACiius een voorwendsel, om al deze
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onheilen aan de Christelijke godsdienst toe
te schrijven , zeggende dat sedert het ver
oude godsdienst, de over--latenvd
winning de Romeinsche wapenen geheel
had verlaten. Ter beantwoording van deze
beschuldiging , schreef oROSIUS zijne geschiedenis, welke gedeeltelijk als Bene
verdediging van het Christendom tegen de
Heidenen kan beschouwd worden, gelijk
de titel , in verscheidene handschriften
gevonden , aanduidt : Adversus paganos
historiarum libri VII. In sommige handschriften is de titel De blies mundi calamitatibus.; in andere De cladibus et iniseriis
antiquorum , c. Dit werk begint niet eene
aardrijkskundige beschrijving der wereld,
handelt vervolgens over den oorsprong van
het menschelijk geslacht volgens het eerste
boek van MOZES , en verhaalt daarna de
onderscheidene berigten der mythologisten
en poëten betrekkelijk de helden-eeuwen.
Hierop volgt de geschiedenis der eerste
alleenheerschappijën , de Assyrische , Babylonische en Perzische, de veroveringen
van ALEXANDER en de oorlogen zijner opvolgers, alsmede de geschiedenis van Rome
tot op de plundering dier wereldstad door
ALARIC , de grootste gebeurtenis van de
eeuw waarin hij leefde. De Romeinen ,
zeide hij , hadden in hunne veroveringen
dezelfde zoo niet grootere onheilen over
andere volken gebragt. Hij bestraft alle
grootheid en roem ten koste van menschenbloed verworven. Als geschiedschrijver geeft
oROSIUS blijken van een helder oordeel ,
schoon hij op sommige plaatsen eene zonderbare ligtgeloovigheid verraadt. Zoo zegt
hij in bet tiende hoofdstuk van bet eerste
boek , dat de sporen van de wielen van
PHARAO'S wagen nog op den bodem der
Roode zee zigtbaar zijn. De Engelsche
koning ALFRED vertaalde de geschiedenis
van oRosius in 't Anglo-Saksisch , welke
door DALNES DARRINGTON met eene Engelsche
vertaling te Londen , in 1173 , in 't licht
is gegeven. Eene der beste uitgaven van
onosius is die van HAVERKAMP , met aan
te Leyden-teknig,17384to
uitgegeven.
(SAVIGNY, Das Recht des Resitzes; Penny
cyclopaedia).
ORTE, (Burggraaf VAN) , een man van
ware eer , wiens naam verdient der ver
ontrukt te worden. Hij was ten-getlhid
tijde der schandelijke Parijsche bloedbruiloft (1572) bevelhebber der stad Bayonne. Van koning KAREL IX het bevel
ontvangen hebbende, om al de Protestanten
ter dood te brengen , antwoordde hij met
de volgende woorden : « Sire ! ik heb den
« brief Uwer Majesteit aan de bezetting en
« de inwoners dezer stad medegedeeld. Ik

« heb slechts dappere soldaten en goede
« burgers gevonden, maar geen enkelen
« beul ! »
HERMANN , Frankrijks burger- en godsdienstoorlogen).
ORTELIUS , (ABRAHAM) , een beroemd
aardrijkskundige, werd in 1527 te Antwerpen geboren. Hij studeerde in de wis- en
letterkunde, en werd de eerste aardrijkskundige zijner eeuw. Nadat bij in Engeland , Duilschland , Frankrijk en Italië
had gereisd , schreef hij zijn groot werk
Theatrum orbis terra (Tooneel des Aardbols),
hetwelk hem den naam verwierf van den
PTOLOMEUS zijner eeuw, en het sieraad
zijner geboortestad , ja der wereld. PIIILIPrus II , koning van Spanje, benoemde
hem tot zijnen geograaph. Onder zijne
andere werken telt men Aurei sceculi
imago , een beeld der gouden Eeuw , hetwelk hij in de wouden van het oude
Duitschland vindt ; en Itinerarium per
nonnullas Gallice Belgicce partes, eene reis
door Belgie. ORTELIUS was met de meeste
geleerden zijner eeuw bekend, inzonderheid
met JUSTUS LIPSIUS, die een grafschrift op
hem vervaardigde , waarin zijne standvastigheid , opregtheid, getrouwe vriendschap
en vredelievendheid werden geroemd. Ook
betuigt LIPSIUS daarin, dat ORTELLIUS zonder
twist, zonder vrouw en zonder kinderen
geleefd heeft.
(FOPPENS, Letterkundige Geschiedenis des
Vaderlands, VAN KAMPEN, Beknopte
Gesch. der Ned. lets. en wetens.).
OSTADE , ADRIAAN VAN) , werd in
1610 in de stad Lubek geboren. Schoon
Duitscher van geboorte, wordt hij altijd
beschouwd als tot de Nederlandsche schilderschool te behooren , daar hij in holland
de kunst onder FRANS HALS te Ilaarlem
geleerd en ook van REMBRANDT eenig onderwijs ontvangen heeft. In de school van
FRANS HALS maakte hij kennis met ADRIAAN
BROUWER , wiens manier hij tot de zijne
maakte. Hij schilderde bij voorkeur boe
stallen , bierhuizen , (de-renwoig,
figuren zijn meestal bezig met drinken en
rooken) , boerenbruiloften en kermissen.
Dit alles stelde hij
geestig en natuurlijk vóór, dat men zich over zijn vernuft
moet verwonderen. Het is alsof ROTGANS
eenige zijner schilderijën voor oogen had,
toen bij in de Kermisvreugd het dansen
eener boerenmeid beschrijft , en dus ver
-volgt:
....... ct en danste voort op 't klinken van de snaren.
tt Een jonge boer, nog glad van kin en zonder haren,

zoo

a Bekleedt haar linkerzij , en leidt haar met de hand.
tt De hoed rust op één oor. 't Bekwijlde pijpje brandt
ct Afsmokende in zijn' mond. Zij hupplen op en neder,
ct En draaijen als een tol , en glippen heen en weder.
u Kass roodneus strijkt de veal, en vult terwijl zijn'darna
ct Met bier. be danser vat do vrijster in zijn' arm :
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tt Zij vangt den adem van boer TEw1s aan de tappen,
u Na 't sluiten van den dans, van zijn besmookte lippen:

tt Den adem die nog stinkt naar 't ingezwolgen nat
« Uit boeren-kroezen , toen hij op de bierbank zat.
CL Beschonken TEwis bloost,en voelt zijn'boezem Maken;
u De kinkel schurkt en grijnst , na 't drukken van haar
tt Gelijk een sater , die , op snoeperij belust , (kaken,
tt De veldgodin verrast , en niet haar' weerwil kust.
tt Het krielt in 't dausvertrek van vrouwen en van
(mannen.
illijne ooren worden doof door 't klappen van de kan(t Daar zitten in een' hoek twee liefjes zij aan zij , (nen.
ct En kozen mond aan mond , verward in vrijerij.
tt Ginds klinkt een dorpmuziek van meer dan dertig kett Een wildzan€; zonder ziu verminkt in alle deelen. (len,
tt De borne LAMMERT zit op radde WYBURG'S schoot,
tt En zingt vAa VsLZEr's wraak en landheer FLoais'dood.»

De figuren van OSTADE werden zoo zeer
bewonderd , dat de uitstekendste kunstschilders hem verzochten hunne schilderijën
met beeldjes te stofferen. Zijne beste werken zijn zeer schaars en worden tot zeer
hooge prijzen verkocht. Een aanlokkend
tafereel , waarin zich de kunstenaar , met
zijne vrouw , die hij bij de hand houdt,
en van acht kinderen omringd , heeft geschilderd , bevindt zich thans in het Museum te Parijs OSTADE stierf in 1685,
in den ouderdom van vijf en zeventig
jaren.
(Dr WAAGEN , On art and artists in
England HOUBRAKEN , Levens der Ned.
konstschilders).
OTWAY, (THO1v1AS), een vermaard
Engelsch tooneeldichter , werd den 3 Maart
1651 te Trosten , in Sussex , geboren.
Nadat hij te vergeefs getracht had om als
tooneelspeler opgang te maken , werd hij
tooneeldichter. Op aanbeveling van den
graaf van Plymouth kreeg hij eene aan
als kornet der dragonders , en-steling
volgde zijn regement naar Vlaanderen ;
doch na het einde van éénen veldtogt
verliet OTwAY de krijgsdienst. In 1675
schreef hij zijn eerste treurspel Alcibiades.
In hetzelfde jaar gaf bij zijn' Don Carlos,
kroonprins van Spanje, uit ; dit treurspel
werd dertigmaal achter elkander vertoond. Doch zijne beste treurspelen zijn
The orphan en Venice preserved. Hij leefde
en stierf arm. Men wil, dat hij stikte aan
een stuk rolpens', hetwelk bij , na lang
vasten , te gretig inslikte ; doch er is
meer reden om te gelooven , dat zijn
dood het gevolg was eener heftige koorts,
welke bij zich had berokkend door het
driftig vervolgen van den moordenaar van
een' zijner vrienden. Hij stierf den 14
April 1685 , voordat hij zijn vier en dertigste jaar had bereikt. Zijne werken werden in 1813 te Londen , in vier deelen
octavo, herdrukt. (Penny Cyclopaedia).
.

.

;

OUGHTRED, (WILLIAM) , een Engelsch
godgeleerde en wiskunstenaar, werd in 1573
te Eton , in het graafschap Buckinghain ,
11.

geboren. Hij studeerde te Cambridge, en
na het verlaten der universiteit , werd hij
als predikant beroepen te Aldbury , nabij
Guilford in Surrey , waar hij zich getrouw
van zijne herderlijke pligten kweet. In
1628 wist de graaf van Arundel hem te
bewegen , om zich met de opvoeding van
zijnen zoon , Lord

VILLIAIVI HO\`ARD ,

te

belasten . OUGHTRED legde zich nu inzonderheid op de wiskunde toe , en zoo diep
drong hij in bare geheimen door , dat
FULLER zegt , dat hij eenpariglijk als de
vorst der wiskunstenaren werd erkend.
OUGHTRED vermaakte zich soms met het
boogschieten ; op den ouderdom van tachtig jaren was hij nog vlug en onvermoeid
werkzaam. En als wij Mr. COLLIER mogen
gelooven , stierf hij van vreugde , toen hij
hoorde, dat KAREL II op den troon was
hersteld. Onder zijne wiskundige werken
verdient vooral melding The key of the
mathematics new forged and filed , welke
vele uitgaven beleefde , en door den beroemden CHRISTOPHER w IEN , onder boven
titel , uit het oorspronkelijk-genomd
Latijn in 't Engelsch is overgebragt.
(FULLER , Worthies, I , 145 ; kuBREY's
Lives).
OVIDIUS , (PUBLIUS N ASO) , een der
meest geprezene Romeinsche dichters uit
de eeuw van AUGUSTUS , werd den 20
Maart 43 v. e. te Sulmo , in Midden-Italië,
uit een adellijk geslacht geboren , in hetzelfde jaar dat CICERO werd vermoord.
Zijne lotgevallen zijn hoofdzakelijk bekend
uit zijne eigene geschriften , en vooral
uit de tiende elegie van het vierde boek
der Tristia. Hij had Benen broeder juist
twaalf maanden ouder dan hij zelf. De
beide broeders werden voor hunne opvoeding op jeugdigen leeftijd naar Rome gezonden. Reeds als knaap schreef oviDIUs
verzen gelijk hij zelf zegt:
,

tt Sponte sue numeros carmen veniebat ad aptos,
ti Et quod tentabam scribere versus erat.» (1)

Zijn vader zag dit met groot leedwezen,
zeggende , dat armoede meestal het lot
was van den dichter , weshalve hij hem
aanspoorde , om zich op de regtswetenschap toe te leggen. Weldra echter besloot OVIDIUS zich geheel aan de poëzy
toe te wijden , en zocht en verwierf de
vriendschap van VIRGILIUS , HORATIUS , TI
Keizer AUGUSTUS vond-BULSenPROETI.

behagen in zijne gedichten , en overlaadde
hem met gunstbewijzen. Eindelijk echter ,
men weet niet om welke oorzaak , zond
AUGUSTUS hem in ballingschap naar Tomi,
in Neder -Mosië , liet tegenwoordig banaat
(1) Ik sprak enn schreef verzen zonder liet te willen.
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OVIDIUS was toen vijftig
jaren oud. Dit onverwacht vonnis trof den
verbaasden dichter als een donderslag.
OVIDIus bekent echter , (Trist. V , El. II)
dat zijne overtreding eene zwaardere straf
verdiende , dan de keizer hem had opgelegd. Niettegenstaande de nederigste smeekbeden van den poëet en de ijverige bemoeijingen zijner vrienden , bleef AUGUSTUS
onverbiddelijk. OvIDILS stierf 17 j. n. c.
te Tomi , in het zestigste jaar zijns ouderdoms , en het tiende zijner ballingschap.
Onder de werken van dezen voortreffelijken dichter mogen wij niet vergeten te
noemen zijne Metamorphoses, waarin de
oude fabelleer op eene onderhoudende
wijze wordt ontwikkeld , en ook de Fasti
of kalender der Romeinen , waarin de
merkwaardigste dagen, feesten en ver
uit de Romeinsche godenleer en-teling
de oude Romeinsche en Italiaansche geschiedenis voorkomen. De gezamenlijke
werken van OVIDIUS zijn bet best door
DANIEL HEINSIUS bearbeid , en in 1652 te
Leyden in drie deeles in 't licht verschenen.
Biographie universelle; NIEUWENHUIS, Woordenboek van kunsten en wetenschappen).
OXENSTIERNA , (ASEL , Graaf VAN) ,
een groot Zweedsch staatsman , werd in
1 583 te Fano in Upland geboren , en na
den vroegtijdigen dood zijns vaders door
Bene zorgvuldige moeder opgevoed. Hij
studeerde in Duitschland te Rostock , Wittenberg en Jena in de godgeleerdheid;
doch wijdde zich vervolgens aan de staatkunde. Hij bezocht de meeste Duitsche
hoven , en keerde in 1602 naar Zweden
-terug , om den eed van trouw aan KAREL 1X
af te leggen. In 1606 zond de koning
hem als afgezant naar Mecklenburg , en
benoemde hem , in 1608 , tot lid van den
senaat , waarin dertien. zijner voorvaderen
achtereenvolgende hadden gezeten. -Toen
GUSTAAF ADOLF in 1611 den troon beklom,
verhief hij OXENSTIERNA tot kanselier of
eersten minister. Van dien tijd af is de
naam van den minister naauw verbonden
aan dien van zijnen doorluchtigen meester , wiens geheel vertrouwen hij bezat,
en aan Wien bij door zijne staatkundige
bekwaamheden onschatbare diensten bewees. Nadat GUSTAAF ADOLF , in 1632 , bij
Luizen was gesneuveld , begaf OXENSTIERNA
zich ijlings naar de legerplaats , trok de
Zweedsche krijgsmagt en de bondgenooten
bijeen , en wist de Duitsche vorsten te bewegen , om de staatkundige en godsdienstige inzigten van keizer FERDINAND te
blijven bestrijden. Hij werd de ziel van
het Protestantsch verbond in Duitschland.
De moeijelijkheden waartegen OXENSTIERNA

had te kampen sproten meer voort uit den
naijver zijner bondgenooten, dan uit de
aanvallen zijner vijanden. Het gelukte
hem echter de staten van Neder-Saksen te
Heilbronn bijeen te doen komen , die hem
als het opperhoofd van het verbond erkenden , en een' onderstand in geld toezonden. Eene reeks van bekwame krijgsbevelhebbers , de hertog VAN WEIMAR , BANNER,
ToRTENSON en WRANGEL , allen in de school
van GUSTAAF gevormd , behaalde op de
keizerlijke troepen onderscheidene overvinningen , terwijl OXENSTIERNA uit Stok holm de diplomatische onderhandelingen
bestuurde , die in 1648 aan den dertig
oorlog een roemrijk einde maakten.-jarigen
Een zoon van OXENSTIERNA behoorde tot
de afgezanten , die den Westfaalschen vrede
onderteekenden. En het was aan hem,
dat de kanselier, op zijne klagt wegens
zijne onervarenheid in staatszaken , de volgende spreuk , (daarna tot een spreekwoord geworden) , ten antwoord gaf: Neseis, mi fili, quantilla prudentia homines
regantur. (Gij weet niet , mijn zoon , met
hoe weinig wijsheid het menschdom wordt
geregeerd).
OXENSTIERNA stond gedurende de gansche minderjarigheid van koningin CHRISTINA , aan het hoofd van het regentschap
van Zweden, en nadat zij de teugels der
regering bad opgevat , bleef bij haar eer
staatsdienaar. Zoodra CHRISTINA , tegen-ste
zijnen raad , afstand van de kroon had
gedaan , onttrok hij zich aan het openbaar
leven. CHRISTINA'S opvolger , KAREL GUSTAAF , raadpleegde hem echter bij elke
belangrijke gelegenheid. OXENSTIERNA stierf
in Augustus 1654 , door geheel Zweden
betreurd en vereerd. « Hij was een ge« leerd en bekwaam veldheer , en welligt
« de grootste staatsman van latere eeuwen.
« Een verheven geest , de doordringendste
« schranderheid , de naauwkeurigste kennis
« van alle Europesche staten , werkzaam
beid, getrouwheid en braafheid waren in-«
« hem zoo gelukkig vereenigd , dat zelfs
« zijn tijdgenoot , de kardinaal RICHELIEU,
« in sommige dezer hoedanigheden voor
« hem moest zwichten. » Men houdt hem
gedeeltelijk voor den schrijver der Historia
belli Sueco Germanici , door CHEMNITZ uit
alsook van het werk getiteld:-gevn,

De Arcanis Austriacae Domus ab Hippolyto
à Lapide.
(r. M. SCHRÖCK , Kort begrip der alge
geschiedenis; Penny Cyclopae--men
dia).
OZLNAM, (JACQUES) , een Fransch
viskunstenaar, werd in het jaar 1640 te
Bouligneux , in het tegenwoordig departement De l'Ain , geboren. Als de jongste
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van twee zonen , was hij voor de kerk hoofdzakelijk een bestaan moest zoeken ut
bestemd, en begon alzoo de daartoe ver - het schrijven van wiskundige werken Rij
eischte studiën , meer echter om aan den
wensch zijns vaders te voldoen , dan uit
eigen aandrift. Zijne levensbeschrijvers
schetsen hem als godvruchtig , edelmoedig , vernuftig en hupsch ; doch hij was
iekerlijk te verdraagzaam voor een' geestelijke van dien tijd. De dood zijns vaders
ontsloeg hem van allen dwang , zoodat hij
zich voortaan geheel aan de wiskunde
wijdde. Hij zette zich te Lyon neder,
vaar hij om niet les in de wiskunde gaf ,
wijl hij het als eene vernedering beschouwde geld voor zijn onderwijs aan te
nemen. Doch toen hij door aanmerkelijke
verliezen aan de speeltafel in geldverlegenheid geraakte , veranderde hij van gedachte. Op uitnoodiging van den kanselier
van Frankrijk, begaf hij zich naar Parijs,
waar hij weldra in liet huwelijk trad. Zijne
vrouw bragt geen vermogen aan , doch zij
bezat zoo vele uitstekende hoedanigheden,
dat hij haren dood (1 701 ) bitter beweende.
Hij had bij haar twaalf kinderen. lotusschen maakte hij te Parijs , als onderwijzer in de wiskunde , grooten opgang,
schoon hij veel meer begunstigd werd door
vreemdelingen dan door zijne eigene landgenooten. De meeste der eerstgenoemden,
door het uitbarsten van den Spaanschen
successie -oorlog , genoodzaakt Frankrijk te
verlaten , geraakte OZANAM hierdoor in
kommerlijke omstandigheden , zoodat hij

stierf den 3 April 1717 aan eene beroerte.
Onder zijne menigvuldige werken vermelden wij : 1Vlétliode pour tracer des cadrans;
Cours de mathématiques ; Dietionnaire mathématique ; Récréations maihématiques et
physiques ; Elémens d'algèbre , en MYléthode
facile pour arpenter et mesurer toutes sortes de superficies.
(Eloge , par FONTENELLE ; Oeuvres diverses , La Haye , - 1728--29 , fol. III,
p. 260-5 ; Biographie universelle).
OZEROW, (WLADISLAW ALEXANDROWITCH ) , de meest beroemde treurspel -

dichter , dien Rusland tot heden heeft
opgeleverd , werd den 1.1 October 1 770
in het gouvernement van Twer geboren.
Nadat bij in de krijgsdienst tot den rang
van generaal-majoor was opgeklommen,
aanvaardde hij een burgerlijk ambt , hetwelk hij tot 1807 bekleedde , waarna hij
zich aan het openbaar leven onttrok. Na
eene langdurige en pijnlijke ongesteldheid ,
stierf hij in het zes en veertigste jaar zijns
ouderdoms. OzERow wordt niet alleen als
de hervormer , maar veeleer als de schepper van het Russisch treurspel beschouwd.
Zijn Oedipus , Fingal , Demetrii Donskoi
en Polyxena zijn zoo vele meesterstuk
vol poëzy ; en alhoewel eenvoudig-ken,
in aanleg , en met meer dialoog dan actie,
hoogst dramatisch in sommige toestanden.
(Penny Cyclopaedia j.

r^
PACiO, (GIULIO) , een vermaard Ita-

liaansch regtsgeleerde , zag in 1550 te
Vicenza , in de republiek van Venetië,
bet eerste levenslicht. Hij leerde vroeg
Latijn , Grieksch en Hebreeuwsch ,-tijdg
en werd grondig bekend met alle takken
van classieke geleerdheid. Voor de geestelijke regtbank beschuldigd boeken te lezen,
die door de kerk waren verboden , begon
bij zich te verontrusten , en vlugtte naar
Zwitserland , waar hij als onderwijzer in
zijne nooddruft voorzag. Later werd hij
te Heidelberg benoemd tot professor in de
wijsbegèerte ; hier nam hij den naam aan
van PACIUS a BERIGA , naar een landhuis ,
nabij Vicenza , aan zijn geslacht behoorende. Hij deed eene reis door Duitschland en Hongarjë , en werd eenige jaren
daarna door den hertog van Bouillon aan
de nieuwelings opgerigte hoogeschool te
Sédan als professor in de wijsbegeerte
aangesteld. Ongemeen was de toeloop om
zijne voorlezingen bij te wonen , doch de

burgeroorlog verdreef hem naar Nismes en
vervolgens naar Montpellier , waar hij in
1600 tot professor in de regtswetenschap
werd benoemd. De naderhand vermaarde
PEIRESC was een zijner leerlingen. HENDRIK IV schonk hem den eerrang van koninklijk raadsheer. PAcio reeds sedert lang
de Hervormde godsdienst omhelsd hebbende , wendde PEIRESC vergeefs alle moeite
aan , om hem weder voor het Catholicismus te winnen. Van Montpellier vertrok
PACIO naar de hoogeschool van Valence in
Dauphine, van waar zijn roem als regtsgeleerde zich door geheel Europa verspreidde. Men bood hem eenen leerstoel
te Leyden aan , doch hij vertrok liever
naar de hoogeschool van Padua, waar
hij met groote eer werd ontvangen. De
senaat van Venetië verhief hem tot ridder
van St. Marcus. Na verloop van eenigen
tijd begaf hij zich naar zijne familie ,
welke hij in Valence had achtergelaten ,
en stierf aldaar in 1635. Een vriend
19*
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schreef het volgend koppeldicht op zijne raad , bestaande uit afgevaardigden van
grafstede
Itala dat cunas tellus , Germanica famam ,
Gallica jus eivis : die mihi quae patria ? (1)
PACio schreef

verscheidene werken , waar
wij slechts vermelden : De domino-van
Marts Hadriatiei inter serenissimunt regem
hispaniarum ob regnum Neapolitanum et
serenissimam rempublicam Venetam , Lyon,
X1619. In dit belangrijk werk verdedigt
hij met groote schranderheid de heerschappij , welke de Venetianen zich over
de Adriatische Zee aanmatigden.
(LORENZo CRASSO, Elogi di Uomini lette
TIIOMASINI , Elogia doctorum;-rati;
GASSENDI , Vita Peirescii).
PADILLA, (JUAN LOPEZ DE), de aan-

voerder van eenen volksopstand in Castilië
tegen de staatsdienaren van KAREL V , bekend onder de benaming van La guerra
de las Comunidades, was de zoon van
PEDRO LOPEZ , een' edelman , die de hooge
waardigheid van Adelantado Mayor van
dit rijk bekleedde. Na den dood van FERDINAND V (1516) verviel de kroon van
Arragon en Castilië , met de uitgestrekte
bezittingen daaraan in Europa , Afrika en
Amerika verbonden , aan zijnen kleinzoon
KAREL , toen slechts zestien jaren oud. De
jeugdige vorst benoemde zijnen leermees ter ADRIAAN van Utrecht (naderhand paus
ADRIAAN VI) om het rijk in zijne afwezigheid te besturen. Doch de Spanjaarden
waren zoo weinig met een' vreemdeling
gediend , dat men ADRIAAN niet als regent
zou erkend hebben , bijaldien de beroemde
kardinaal XIIVIENES daartoe niet bet voor
gegeven. Toen echter de-belda
Spanjaarden zagen , dat vele Vlamingen,
in hooge bedieningen geplaatst, zich weinig om de wetten des lands bekommerden,
en zelfs met de staatsambten handel dreven,
dreigden zij op te staan. En zoodra KAREL,
die na den dood zijns grootvaders MAXIaHLIAAN , naar de Duitsche keizerskroon dong,
de klagten zijner nieuwe onderdanen van
de hand wees , gaf de stad Toledo het
eerste teeken tot opstand ; het volk maakte
zich meester van den Alcazar , een koninklijk paleis en vesting op eene hoogte,
welke Toledo bestreek. PADILLA , tot hun
hoofdaanvoerder benoemd , trachtte nu eene
volksregering tot stand te brengen. Segovia, Toro , Salamanca , Murcia en Avila
volgden dit voorbeeld. Men hield eene
algemeene groote vergadering te Avila ,
alwaar men een verbond sloot , om de
regten des lands te handhaven , en het
beleid der zaken toevertrouwde aan eenen
(1) Italid schonk hem eene wieg, Duitschland
gaf hem roem , Frankrijk het hurgerregt; zeg mij
nu zijn vaderland.

alle steden , onder den naam van Junta
de las Comunidades. Middelerwijl zond
ADRIAAN, die zijn verblijf hield te Valladolid , (destijds de hoofdstad van Spanje) ,
eenig krijgsvolk onder RONQUILLO , om de
opstandelingen te straffen. Doch, terwijl hij
Segovia belegerde , kwam PADILLA met eerie
bende insurgenten van Toledo de burgers
te hulp , en versloeg de koninklijke krijgsmagt. Nu rukte PADILLA Op naar Tordesillas , de plaats waar de krankzinnige koningin JoIIANNA , (de moeder van KAREL V),
sedert den dood van haren gemaal PHILIPPUS
den Schoonen haar verblijf hield. In hare
tegenwoordigheid toegelaten , verklaarden
PADILLA en zijne volgelingen den regent
vervallen van zijne hooge waardigheid , en
plaatsten JOHANNA aan het hoofd der regering. Van daar ging men los op Valladolid , Zette ADRIAAN af , en maakte zich van
de staatsstukken en de zegels van het
koningrijk meester. De zaak des volks
scheen te zullen zegevieren , doch weldra
werden de opstandelingen onder elkander
oneenig. Zoodra de edelen bemerkten,
dat niet alleen de regten van de kroon,
maar ook hunne voorresten stonden besnoeid te worden , sloten zij zich aan de
koningsgezinden. De Junta daarenboven
zich over PADILLA'S gunst bij het volk ver
ontnam hem het opperbevel-ontrused,
over de krijgsmagt , en benoemde in zijne
plaats Don PEDRO GIRON , een' edelman wel
van hoogen rang , maar geheel ongeschikt
voor de gewigtige taak , welke' hem werd
opgedragen.
In December 1520 , versloegen de koningsgezinden het volksleger , bemagtigden
Tordesillas, en namen veertien leden der
Junta gevangen. PADILLA werd nu weder
tot opperbevelhebber benoemd , doch de
meeste opstandelingen hadden zich reeds
verstrooid. Intusschen was hij aanvankelijk in onderscheidene kleine ontmoetingen
niet ongelukkig , zorgvuldig een algemeen
treffen vermijdende. Eindelijk echter van
alle zijden door de koningsgezinden ingesloten , was hij genoodzaakt eenen slag te
wagen , waarin hij den 23 April 1521 bij
Villalar werd verslagen . PADILLA bekwam
eene zware wond , en werd den volgenden
dag , met eenige zijner voornaamste officieren ter dood gebragt. SANDOYAL en RosERTSON hebben ons twee brieven van
PADILLA bewaard , vol welsprekendheid en
mannelijke gevoelens , welke de doorluchtige martelaar der vrijheid eenige uren
vóór zijnen dood schreef, de eene gerigt aan
de stad Toledo , de andere aan zijne echt
Dona MARIA PACIIECO , waarin eenige*-genot
merkwaardige plaatsen voorkomen , welke

PADILDA--PAEZ.
van zijnen eerbied en zijne liefde getuigen
voor zijnen vader PEDRO LOPEZ , die tegen
hem onder de koninklijke vanen streed.
(Relacion de las Comunidades; ROBERTSON'S Charles V, Vol. II).
PADILLA, (Dona MARIA PACHECO DE),
eene Spaansche jonkvrouw van hooge geboorte , was vroegtijdig gehuwd met PADILLA,
wiens leven hier boven geschetst is. Nadat
haar gemaal ter dood was gebragt , zwoer
zij hem te wreken en de zinkende zaak
des volks voor te staan. De ingezetenen
van Toledo , die bij vorige gelegenheden
hare deugden hadden leeren hoogschatten,
vertrouwden haar de verdediging hunner
regten. De voorzigtigheid en de nadruk ,
waarmede zij handelde , regtvaardigden liet
vertrouwen , hetwelk men haar had geschonken. Zij schreef aan den Franschen
generaal , die in Navarre was gevallen,
tot Castilië door te dringen , en beloofde
hem een' krachtdadigen onderstand. Ten
einde geld te bekomen om een leger op
de been te brengen , begaf zij zich in persoon naar de hoofdkerk van Toledo , waar
een groote schat , aan de geestelijkheid
behoorende , werd bewaard. Zij trad den
tempel binnen met al de teekenen der
diepste droefheid , en nam bezit van den
heiligen schat. Geene middelen sparende
om het volk voor de zaak der vrijheid te
ontvlammen , beval zij baren krijgslieden
kruisbeelden te dragen , terwijl zij , in
diepen rouw gekleed en op een muildier
gezeten , met haren zoon (een jong kind)
door de straten van Toledo eenen optogt
hield. Men droeg voor haar uit eenen standaard , waarop de moord van haren echtgenoot stond afgebeeld. Al hare pogingen
waren echter vruchteloos : de opstand nu
bijkans geheel binnen de wallen van Toledo besloten , werd in de andere deelen
van het schiereiland spoedig gedempt. En
toen de Franschen zich genoodzaakt zagen
de Pyreneën in allerijl weder over te trekken , rukte de gansche koninklijke krijgsmagt tegen Toledo op. Schoon Donna MANIA
zich binnen de wallen der citadel gedurende vier maanden met den grootsten
moed verdedigde , was zij eindelijk , door
den afval der geestelijkheid , gedwongen
de sterkte over te geven. Zij ontvlugtte
naar Portugal , waar zij het overige haars
levens doorbragt. Dus eindigde deze stoutmoedige, hoewel ongelukkige poging der
gemeenten , om hare regten tegen het koninklijk gezag te handhaven.
(SANDOVAL , lijst. de CARLOS V ; MARTINEZ
DE LA ROSA , Bosquejo de la guerra de
de las Comunidades , Vol. III) .
PAER , (FERNANDO) , een beroemd Italiaansch componist , werd in 1774 te Parma
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geboren , en ontving aldaar het eerste onderrigt in de muzijk aan het Conservatorio
della Pietá. Men wil , dat hij op den ouder
tien jaren te Venetië de opera Circe-domvan
zou gecomponeerd hebben ; wij kunnen echter aan dit wonderbaar berigt geen geloof
geven ; waarschijnlijk is dit zangspel door
hem op tateren leeftijd vervaardigd. Na
eenige jaren te Venetië vertoefd te hebben , bezocht hij alle groote steden van
Italië , en werd in 1795 uitgenoodigd zich
in Weenen neder te zetten. Hier schreef
hij drie of vier opera's en eenige cantaten
voor de keizerin THERESIA. In 1801 volgde
hij NAUMANN als kapelmeester te Dresden
op , waar zijne Leonora en 1 Fuorusciti
in 't licht verschenen. Na den slag van
Jena kwam hij in aanraking met NAPOLEON,
die hem in zijne dienst nam , en tot kei
componist benoemde. Ook dirigeerde-zerlijk
hij de kamermuzijk van de keizerin MARIA
LOUISA. De gunst, welke bij aan het hof
der Tuileriën had genoten , werd door de
herstelling der BOURBONS niet afgebroken,
LODEWIJK XVIII was hem zeer genegen. In
1808 nam hij de directie van de Italiaan
zich , welke betrekking hij-scheopra
tot 1825 waarnam , toen bij door kuiperij
op zijde werd geschoven. Dit hartzeer
werd eenigermate gelenigd door zijne
verkiezing tot lid van het Instituut ;
doch de miskenning , welke men hem
had aangedaan , kwelde hem zigtbaar tot
aan zijnen dood , die in 1839 te Parijs
voorviel.
Onder de menigvuldige opera's van PAER
plaatsen hem zijne .dgnese , Griselda, .chilles en Sargino in den rang der eerste componisten van zijnen tijd. (Penny Cyclopaedia).
PAEZ , (PEDRO) , een beroemd zendeling der Jezuïten , werd ir 1564 te 01medo , eene stad in Nieuw -Castilië, geboren. Na zijne studiën aan het collegie
zijner orde volbragt te hebben, vertrok bij
1587 als zendeling naar Goa. De talrijke
Portugeezen , die, sedert den inval van
CHRISTOVAL DE GAAIA , in Abyssinië, zich aldaar hadden nedergezet , zonder patriarch
of geestelijken bestuurder zijnde , zonden
naar Goa om eenige priesters. PAEZ en
nog een ander Jezuït, ANTONIO MONTSERRAT
geheeten , werden door den gouverneur
derwaarts gezonden. Op hunne reis werden zij door een' Arabischen zeeroover
genomen , en aan den Turkschen pacha
van Yemen uitgeleverd, waar zij zeven
jaren in eene harde gevangenschap doorbragten. Eindelijk door tusschenkomst van
den Indischen onderkoning, tegen een los
duizend kroonen , ontslagen -ge,ldvan
keerden zij in 1596 naar Goa terug. De
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vurige ijver van PAEZ scheen door zijn'
vroegeren onspoed niet bekoeld ; integendeel , na eenige jaren te Diu en Camboya
doorgebragt te hebben , scheepte bij zich
ten tweeden male naar Abyssinië in , en
landde in April 1603 te Masawa. Zijne
eerste zorg was , om een der meest gebruikelijke dialecten , bet Gheez , - te leeren ,
waarin hij weldra zoo ervaren werd , dat
hij in staat was om het Kort Begrip der
Christelijke godsdienst van MARCOS GEORGE
daarin te vertalen , en eenigen kinderen
der inboorlingen de zamenspraken daarin
voorkomende te onderwijzen. De regerende
vorst van Abyssinié , ZA-DENGHEL (1604)
van de bekwaamheden van PAEZ en de vorderingen zijner leerlingen hoorende spreken , beval hem met twee kinderen ten
hove te verschijnen , ten einde hierover
zelf te kunnen oordeelen. PAEZ werd vriendelijk ontvangen door den koning , die
hem de meeste eer en onderscheiding bewees. Den volgenden dag moest er in
zijne koninklijke tegenwoordigheid eene
stelling worden verdedigd. De leerlingen
van PAEZ beantwoordden alle tegenwerpingen , welke men maakte , met veel schranderheid. Vervolgens werd de mis met de
plegtigheden der Roomsche kerk gevierd,
en door PAEZ , in bet Gheez , eene leerrede gehouden , waardoor de koning zoodanig werd getroffen , dat bij de nieuwe
godsdienst omhelsde , en aan den paus en
aan PHILIPPUS III, koning van Spanje,
schreef, om hem meerdere zendelingen toe
te schikken. Deze begeerte van ZA-DENGHEL
openbaar geworden zijnde , werd hem noodlottig. De Abyssinische priesters den invloed van PAEZ en diens volgelingen aan
bet bof vreezende , verwekten eenen opstand
en ZA-DENGHEL sneuvelde in eenen slag
tegen zijne oproerige onderdanen. SocINos,
anders ook MELEK-SEGHED geheeten , die
ZA-DENGIIEL in het rijk opvolgde , was echter den Portugeeschen zendelingen niet
minder gunstig. Kort na zijne verheffing
op den -troon , ontbood bij PAEZ , die eene
mis vierde en voor het gansche hof eene
leerrede uitsprak. Hij schonk hem, behalve een groot stuk gronds in Gorgora,
(op een heuvelachtig schiereiland aan den
zuidelijken oever van het meer Dembea) ,
om voor zijne orde een klooster en voor
den koning een paleis te bouwen. Zonder
hulp van eenig Europeaan , alleen met de
inboorlingen onder ' zijn opzigt arbeidende,
stichtte PAEZ een gebouw , dat de bewon .
dering wekte van al degenen , die bet
aanschouwden. Een spring-slot , hetwelk
hij aan eene der deuren maakte , redde
bet leven des konings , toen er later een
aanslag op diens leven .,verd beproefd.

PAEZ leefde met SOCINOS op een' gemeen.
zamen voet , en vergezelde hem op al
zijne krijgstogten. Bij eene dezer gelegenheden bezocht hij Nagnina , eene stad
drie dagreizen van de bronnen van den
Nijl , en nam de omliggende .landstreek
op , eene daadzaak, welke BRUCE trachtte
onwaarschijnlijk te maken, ten einde zich
zelven den roem toe te eigenen van de
eerste Europeër geweest te zijn , die de
bron van de Abawi , toen voor den hoofdtak van den Nijl gehouden , had gevonden. PEDRO PAEZ stierf in het begin der
maand Mei 1662, in den ouderdom van acht
en veertig jaren. Het was hem gelukt den
koning te bewegen de veelwijverij af te
schaffen , en het Catholicismus allerwegen
in Abyssinië te verspreiden.
(LUDOLF , - Historia .Ethiopica ; BRUCE'S
Travels ; SALT'S Abyssinia) .
PAGAN, (BLAISE FRANCOIS , Graaf
VAN) , beroemd als vestingbouwkundige

en wiskunstenaar , werd in 1604 te Avignon geboren. Onder de bescherming van
zijnen bloedverwant , den connétable DR
LUYNES , trad bij vroegtijdig in Franscbe
krijgsdienst , en onderscheidde zich door
moed en bekwaamheid. In het beleg van
Montauban verloor hij , door een' mus
linkeroog ; doch hierdoor-ketogl,h
verflaauwde geenszins zijn ijver voor de
krijgsdienst , waarin bij nieuwe lauweren
plukte. In 1642 door LODEWIJK XIII met
den rang van veldmaarschalk naar Portugal gezonden, werd hij aldaar door eene
ongesteldheid aangetast , welke hem op
het verlies van zijn regteroog te staan
kwam. Schoon bij nu de krijgsdienst moest
vaarwel zeggen , legde bij zich des te vlij
beschouwende gedeelte van-tigeroph
het vak , dat bij met zoo veel geluk in
beoefening had gebragt. In 1645 gaf hij
zijn Traité de fortifications in 't licht , de
verdienstelijkste verhandeling over de kunst
om zich te verdedigen , welke tot dien
tijd in 't licht was verschenen. Ook de
wiskunde werd door hem met bet beste gevolg beoefend , en de vruchten van zijnen
arbeid werden in 1651 het publiek aangeboden in zijne Théorèmes géométriques.
Ook vertaalde hij eene Spaansche beschrijving van de Rivier der .dmazonen , waarbij
eene kaart was gevoegd , welke hij , schoon
blind , eigenhandig zou geteekend hebben.
Hij overleed te Parijs in 1665 , algemeen
geëerd en betreurd. De wiskundige werken van PAGAN hebben thans hunne waarde
verloren , doch als vestingbouwkundige
wordt hij onder de groote meesters van
de kunst van fortificatie gerangschikt.
(Dictionn. historique des grands honmmes).
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PAINE--PAISIELLO.

PAINE , (THOMAS) , een staatkundig
schrijver, werd den 29 Januarij 1737 te
Thetford , in het graafschap Norfolk , geboren. Zijn vader, die een kwaker en
keurslijfmaker was , bragt hem voor hetzelfde beroep op. Op den ouderdom van
twintig jaren vertrok hij naar Londen,
waar hij als keurslijfmaker werk vond.
Weldra echter ging hij naar Sandwich , in
Kent , waar hij in 1760 de dochter huwde
van een' ontvanger der accijnsen. PAINE
kreeg insgelijks een' post bij de accijnsen,
doch behield dien slechts één jaar , en
werd toen hulponderwijzer in eene school
in de nabijheid van Londen. Toen hij
deze betrekking liet varen , werd hij weder bij de accijnsen geplaatst , en wel te
Lewes In Sussex. Hier maakte bij oenigen
naam als dichter , en werd door de ontvangers der accijnsen uitgenoodigd , om
een beklag op te stellen over de ontoereikendheid hunner traktementen , en
de bezwaren , welke hieruit ontstonden.
De bekwaamheid , welke hij in dit geschrift ontwikkelde , bragt hem in aanraking met BENJAMIN FRANKLIN , die zich
destijds als afgevaardigde van de Noord
te Londen-Amerikanschvolptge
bevond. FRANKLIN ried hem naar Amerika
te gaan. Bij volgde dien raad , en vestigde zich te Philadelphia , waar hij aan
onderscheidene tijdschriften arbeidde. In
Januarij 1776 verscheen in Amerika zijn
Common Sense , hetwelk de gemoederen
voor de onafhankelijkheidverklaring voor
staat van Pensylvanië schonk-berid.D
hem daarvoor Bene belooning van 500 Pst.
Aangesteld als klerk bij het committé van
buitenlandsche zaken , bewees hij uitmuntende diensten , en schreef gedurende den
Amerikaanschen oorlog eene reeks van
staatkundige vertoogen , welke op den
geest des volks grooten invloed uitoefenden. Na het sluiten van den vrede , hield
hij zich met het beoefenen der werktuigkunde onledig , en ging in 1787 naar
Parijs , om aan de Maatschappij der wetenschappen een plan voor het weaken
van ijzeren bruggen mede te deelen. Geene
aanmoediging ontmoetende , stak hij in
1790 over naar Engeland , waar hij insgelijks schipbreuk leed. In het volgende
jaar verscheen te Londen zijn beroemd
werk , getiteld Rights of man , in antwoord op BURKE'S beschouwingen der Fransche omwenteling. Men stelde eerie ver
tegen hem in ; doch daar hij tot-volgin
lid van de Nationale Conventie in Frankrijk
was benoemd, en reeds als zoodanig zitting had genomen , bevond hij zich buiten
het bereik der Engelsche wet. Zijne gematigdheid berokkende hem echter den

haat der Jacobijnen ; hij werd in den kerker geworpen , en alleen de val van RoBESPIERRE redde hem liet leven. Ten laatste
keerde hij naar Amerika terug , stierf aldaar
den 8 Junij 1809 , en werd op een' akker
van zijn eigen landgoed nabij Nieuw-Rochelle ter aarde besteld. COBBETT bragt,
negen jaren later , zijn gebeente over naar
Engeland. Behalve de reeds opgenoemde
werken , schreef PAINE agrarian justice opposed to agrarian law and agrarian monopoly , zijnde een plan om den toestand
der mindere klassen der maatschappij te
verbeteren. Daartoe moest een nationaal
fonds worden daargesteld , en aan elk persoon , die den ouderdom van een en twintig jaren had bereikt , de som van vijftien
Pst. worden uitbetaald , ten einde hein of
haar in staat te stellen in de wereld op
te treden. Insgelijks moest men aan een'
ieder , die vijftig jaren oud was , jaarlijks
tien Pst. uitkeeren , ten einde den ouderdom niet in kommer en ellende door te
brengen. Het fonds , daartoe benoodigd ,
kon gevonden worden uit eene belasting
van tien percent op de nalatenschap van
elk persoon ; en zoo er geene kinderen
waren moest deze belasting met 5 tot 12
percent worden verhoogd , en wel naar
mate de erfgenamen den overledene meer
of minder in den bloede bestonden. De
verdiensten van PAINE kortelijk opgesomd
komen hierop neder : hij was een stout,
oorspronkelijk denker, die op de staatkundige en godsdienstige denkbeelden van zijnen tijd een' belangrijken invloed uit
zijn Age of reason kwetste-oefnd.I
hij het godsdienstig gevoel van alle Christenen, waardoor hij , zoowel in Engeland
als in Amerika , zijne beste vrienden verloor , en zich den bittersten haat berokkende.
(Penny Cyclopaedia).
a

PAISIELLO , (GIOVANNI) , een beroemd
componist , werd in 1741 te Twente, in
het koningrijk Napels, geboren. Hij opende
zijne loopbaan in 1763 met twee opera's,
die zijnen roem door gansch Italië ver
Zijne volgende werken maakten-breidn.
hem door geheel Europa bekend. Onder
vorsten noodigden hem uit , om-scheidn
in hunne dienst te treden. Hij gaf gehoor
aan de roepstem van keizerin CATHARINA ,
en vertoefde negen jaren in Rusland. Vervolgens vestigde hij zich te Napels. In
1801 begaf hij zich, op vérzoek van BoNAPARTE , naar Parijs. De eerste consul ontving hem met veel onderscheiding , en
kende hem eene jaarwedde toe van 12,000
Franken , waarbij 18,000 werden gevoegd
voor zijne reizen en onvoorziene uitgaven.
Als kapelmeester van het hoofd der rege-
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ring, schreef hij verscheidene missen, motetten , enz., een Te Deurre voor de krooning
van NAPOLEON , en eene opera, Proserpina,
voor de Académie de musique. De lucht van
Frankrijk op de gezondheid zijner vrouw
eenen nadeeligen invloed hebbende , keerde bij naar Napels terug , doch bleef nimmer in gebreke den Franschen keizer op
zijnen verjaardag eenig kerkmuzijk toe te
zenden. Hij stierf te Napels in 1816 ,
waar hij met groote statelijkheid werd ter
aarde besteld. Op den avond van den dag
zijner uitvaart werd op den grooten schouwburg zijne Nina opgevoerd , en de uitvoering door den koning en het gansche hof
bijgewoond. Onder zijne beste opera's behooren El frida , Pirro , Ii Barbiere di
Siviglia , La Molinara , Nina en anderen.
Weinige componisten hebben in hunnen
tijd zoo veel belangstelling verwekt als
PAISTELLO ; doch bij vond in CIMAROSA eenen
mededinger, die hem in vuur en leven
overtrof.
(Dietionnaire historique des grands hommes ; Conversations-Lexicon).
PALEY , (WILLIAM) , een uitstekend
Engelsch godgeleerde , werd in het jaar
1743 te Peterborough geboren , en in het
ouderlijk huis opgevoed. Hij onderscheidde zich vroegtijdig door groote talenten en eene onvermoeide werkzaamheid.
PALEY studeerde te Cambridge , bekleedde
vervolgens onderscheidene geestelijke waar
stierf den 25 Mei 1805 te-dighen,
.Dishop- Wearmouth, waar hij tien jaren
als leeraar in de godsdienst gestaan had.
PALEY heeft vele wijsgeerige , zedekundige
en godsdienstige werken geschreven. Zijn
laatst groot werk Natural Theology ver
licht. Hier , zoo als-scheni1802't
in al zijne overige geschriften , vindt men
eenen krachtigen betoogtrant. Zijn oogmerk is om het liefderijk doel der Voorzienigheid in al de werken der zigtbare
schepping te doen uitkomen. Het is niet
alleen een der belangrijkste , maar tevens
een der aanlokkendste boeken in de Engelsche taal. Eene volledige uitgave zijner
werken in vier deelen , bevattende zijne
nagelatene leerredenen , werd in 1838
door zijnen zoon EDMUND PALEY bezorgd.
(Penny Cyclopaedia).
PALLAS , (PETER SIMON) , een bekend Russisch reiziger en natuuronderzoeker , was de zoon van een' wondarts, en
werd den 22 September 1741 te Berlijn
geboren. Nadat hij zich in de geneeskunde
en de natuur-wetenschappen had geoefend,
ging hij naar Leyden , rangschikte , in ver
VOLKDSANN , de prachtige ver -enigmt
naturaliën des erfstadhouders-zamelingv
in 's Gravenhage , en verwierf zich daar-

door zulk eene groote kennis der natuur
historie, dat hij , nadat hij ook Enge-•-lijke
land had bezocht , in staat was zijn nog
classiek Elenchus Zoophytorurn (den haag
1766) uit te geven. Door nog meerdere.
werken algemeen bekend geworden , beriep
keizerin CATHARINA II hem naar Petersburg, benoemde hem tot lid der academie,
en stelde hem aan het hoofd eener weten
expeditie naar Siberië en an--schapelijk
dere noordelijke deelen des Russischen
rijks. PALLAS ving den 21 Junij 1768 ,
in gezelschap van SOKOLOW , SUJEw en
RYTSCHKOW , de reis aan. Gedurende den
eersten zomer doorkruisten zij de vlakten
van Europeesch Rusland , en bragten den
winter te Simbirsk aan de Wolga door.
Het volgende jaar bezocht men de kusten
der Caspische Zee. Vervolgens bereikte
men Orenburg, en vertoefde , gedurende
den winter , te Ufa. In 1770 trok PALLAS
over het Uralische gebergte naar Catharinenburg , onderzocht de mijnwerken in ,den
omtrek , en vervolgde toen zijnen togt
naar Tobolsk , de hoofdstad van Siberij.
Het volgende jaar bereikte de expeditie
het Altai gebergte , dat van het oosten
naar het westen loopt , en de zuidelijke
grenzen van Siberië vormt. Dit gebergte,
den loop der zuidelijke winden stuitende,
maakt Siberië veel kouder dan andere
landen op dezelfde breedte. Van daar
trokken zij naar Krasnoyarsk aan de Jenisea, alwaar zij den winter doorbragten ;
hier zagen zij bet kwik op 56íQ noorder
breedte bevriezen. De volgende lente drong
PALLAS dwars over de bergen tot de grenzen van China door , van waar hij lang
terug keerde , inmiddels .dstra--zamerhnd
can en het Caucasische gebergte bezoekende.
Na eene afwezigheid van zes jaren , kwam
hij den 30 Julij 17 74 te Petersburg terug.
PALLAS , een jeugdig en krachtig man ,
toen bij de reis aanving , kwam zeer verzwakt en met grijze haren terug. Bijna
al zijne medgezellen waren bezweken, en
in plaats van de noodige rust te nemen,
verdubbelde hij zijne werkzaamheid , om
zijne aanteekeningen en waarnemingen ,
zoo wel als de hunne , in orde te brengen. De keizerin beloonde hem * mildelijk ,
en verzocht hem de groothertogen ALEXAN
DER en CONSTANTIJN in de natuurwetenschappen te onderwijzen.
Na een veeljarig verblijf te Petersburg,
bezocht bij de Krim , en was met het klimaat en de vruchtbaarheid van dit gewest
zóó ingenomen , dat hij de keizerin ver
zich aldaar te mogen nederzetten -zocht,
in de hoop zijne wankelende gezondheid
te herstellen. Hij begaf zich in 1795 der-

waarts, doch bevond , dat bij zich in de
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dam geboren. Zijn vader , CORNELIS VAN
hield aldaar eene Fransche kost
te Del fishaven ; zijne-schol,enatr
moeder, MACHTELD VAN TONSBERGEN , Was
een echt toonbeeld van het Hollandsch
vrouwenkarakter , huisselijk , arbeidzaam
en godvruchtig. Eene liefderijke groot
leerde hem op baren schoot vóór-moedr
zijn derde jaar volkomen lezen , en maakte
hem gemeenzaam met de gewijde geschiedenis. Reeds vóór zijne geboorte wenschte
zij , dat hij NAPIITALI zou ` genoemd moorden , « want , « zeide zij , « hij zal goede
«woorden geven , » (Gen. 49 vs. 21).
Schoon hij dezen naam niet bekwam,
werd echter grootmoeders voorspelling niet
spaarzaam bevestigd. Nadat hij op de
school van zijnen verstandigen vader reeds
veel geleerd had , verwisselde bij die , tien
jaren oud , voor de Erasmiaansche te Rotterdam, waar hij spoedig al zijne medeseho•
lieren overtrof. Op vijftienjarigen ouderdom
vertrok hij naar de Leydsche hoogeschool.
Ook hier gaf hij schoone blijken van snelle
bevatting en doelmatige besteding van den
kostbaren tijd. « Evenwel , » zegt hij , « in
« mijn eerste jaar beduidde ik niet veel,
« maar toen trok SCIIULTENS zich mij aan ,
« en ik dacht : wacht professor , daar zulje
« plaisir van hebben. » Deze was ook de
man , naar wien hij zich geheel vormde ,
de man , aan wien hij die hooge bescha.
ving verschuldigd was , welke hem zoo
bijzonder kenmerkte. Als student begon
hij aan de philologische en critische opheldering van den Prediker, en op den
31 Januarij 1783 verdedigde hij openlijk
dit werk , onder voorzitting van zijnen
geliefden leermeester SCHULTENS , die hem
gezegd had: , «als het goed afloopt, zulje
« madera hebben , en als het maar rede«lijk is , niets dan koffij a Maar toen zij
zamen thuis kwamen , riep SCHULTENS oni
koffij , madera, rataffia en alle mogelijke
liqueuren te gelijk. VAN DER PALM had
geen enkele fout gemaakt. Zijne proef
werden met hooge belangstel -predikatën
aangehoord, en overtroffen nog verre-ling
de verwachting, hoe hoog die ook gespannen was. Op den 1 November 1784 werd
VAN DER PALM bij de classis van Leyden en
Neder-Rijnland tot proponent aangenomen,
en den 13 December van dat jaar als
herder en leeraar te Maartensdijk beroepen , waar hij met zijne zuster HELENA de
pastorij betrok. Den 14 November 1786
trad hij in den echt met mejufvrouw ALIDA.
BUSSINGH, de dochter van zijn' overleden
vaderlijken vriend, den Delfshavenschen
leeraar JAN WiLLEM BUSSINGH, met welke
PALM, (JOHANNES HENRICUS VAN
bij negen en veertig jaren in den aller
DER) , Neerland's grootste kanselrede
echt geleefd heeft. Het-genolijkst
werd den 17 Julij 1763 te Rotter--nar,

luchtgesteldheid grootelijks had bedrogen.

Daarenboven vond bij de inwoners hoogst
onbeschaafd , en was alzoo van allen omgang verstoken. Hij leefde nogtans daar
vijftien jaren , welke hij meerendeels aan
de beoefening der natuurlijke geschiedenis
wijdde. Eindelijk verkocht hij zijne landgoederen , en verliet Rusland. PALLAS
kwam , na eene afwezigheid van twee en
veertig jaren, in 1810 , te Berlijn terug,
en overleed aldaar reeds den 7 September
1811 , in den ouderdom van zeventig jaren. Onder zijne talrijke werken onderscheidt men zijne Reisen durch verschiedene
Provinzen des russischen Reichs , door
SAUSSURE , eene onuitputtelijke mijn voor den
natuurkenner en den staatsman genoemd.
Zijne Sanzrnlung historischer Nachriehten
ober die mongol. Vólkerscha ften is misschien
het beste werk , dat over de Mongolen is
geschreven. Het handelt niet alleen over
den oorsprong en de geaardheid dezer
volken , over hunne zeden , gewoonten en
regeringsvorm , maar tevens over hunne
godsdienst en taal.
Op last van de keizerin schreef PALLAS
een Vergelijkend woordenboek van alle
bekende talen der wereld , in twee deden
.to. , hetwelk in 1789 te Petersburg in
't licht verscheen. Het bevat twee honderd
zes en tachtig woorden , in twee honderd
Aziatische en Europesche talen. Een derde
deel , hetwelk nimmer liet licht zag, was
bestemd voor de Amerikaansche en Afrikaansche talen. Het plan van dit werk
was gebrekkig , want een bloot woordenboek kan nooit eenig denkbeeld van het
werktuigelijke en den geest eener taal geven. Daarentegen mag men PALLAS als
den grondlegger der hedendaagsche aardkunde (geologie) beschouwen , blijkens zijne
Observations sur la formation des montagnes et les changemens arrivés au globe ,
partieulierement a l'égard de l'empire Russe.
In Siberië vond hij in den bevroren grond
het ligchaam van een' rhenoceros met huid
en haar , geheel onbeschadigd. Later heeft
men op de kust van Siberië het ligchaam
eens. olifants in eenen ijsklomp aangetroffen. Ter verklaring van het zoo bevreemdend verschijnsel der in het Noorden ge.
vonden olifantsbeenderen en ligchamen van
andere dieren , spreekt PALLAS van eenen
zuidelijken vloed, die noordwaarts zou zijn
doorgedrongen.
(CUVIER , Eloge historique; RUDOLPUI ,
Biographical essay on M. PALLAS
read to the academy of Berlin 30th
January, 1812).
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was hem echter niet gegund op zijn stil rijpheid waren gekomen, en hij het over
dorp lang ongestoord te mogen vertoeven. de meest gepaste wijze om ze uit te drukDeel nemende aan de onzalige partijschap- ken met zich zelven eens was. Hij was
pen , die destijds uitborsten , en den zoo- gewoon te zeggen : « Ik schrap in mijn
genaamden patriotschen aanhang ijverig toe- « hoofd uit. » Aan jonge schrijvers was
gedaan , nam bij , nadat de stadhouder steeds zijn raad : « Zorg toch dat wat gij
door de Pruissen in zijne waardigheden « doet in zich zelven volkomen , fini zij;
was hersteld , zijn ontslag , hetwelk hem « als een marmeren standbeeld , waaraan
den 12 Maart 1788 in forma gewierd. In « de gevoeligste vinger geen oneffenheid
het voorjaar van 1788 vertrok hij met «ontdekken kan. »
Na den laatsten tijd zijns levens in Benen
zijne gade naar Middelburg , werwaarts hij
door Mr. JOHAN ADRIAAN VAN DE PERRE was sukkelenden en afnemenden ligchaams-toegenoodigd, om als bibliothecaris, opziener stand te hebben doorgebragt , met behoud
van een rijk kabinet en tevens tot gezel- echter zijner verstandelijke vermogens , en
schap in zijne nabijheid te wonen. Des ook eenigermate van zijne voortreffelijke
zomers betrok de familie het landgoed gaven tot kort vóór zijnen dood , overleed
Westhoven, en omstreeks een kwartier hij den 8 September 1840, in den oudergaans van daar wees men VAN DER PALM dom van ruim zeven en zeventig jaren. Zijn
het bekoorlijk Duinvliet ter woonplaats geduld was tot in zijne laatste oogenblikvoor zich en zijn huisgezin aan. Hier hield ken voorbeeldeloos. Meermalen hoorde men
hij in den laten namiddag eene volledige van hem uitdrukkingen als deze : «God
kerkedienst en predikatie , tot welke een « heeft mij altijd zoo vriendelijk geleid,
aantal personen van de nabijgelegen bui- « en zou ik Hem nu niet ten goede hou tenplaatsen werd toegelaten. Toen VAN DE a den , dat Hij mij zoo'n bittere scheidingsPERRE in 11790 was overleden , bleef vAN « ure geeft. Mijn Vader ! laat JOB beproefd
DER PALM , op dringend verzoek van de « worden tot den einde toe. » Bij alle
vrouwe douairière JACOBA , geboren VAN DEN Nederlanders , die prijs stellen op den letBRANDE , in zijne betrekking bij haar , en terroem van hun vaderland , zal zijne nazulks tot baar overlijden in het najaar gedachtenis als beroemd kanselredenaar ,
van 1794. In het begin des jaars 1796 verlicht en beroemd uitlegger der bijbelwerd bij als hoogleeraar in de Oostersche sche geschriften , als geoefend bevorderaar
talen en oudheden te Leyden beroepen , en voorstander van het ware , schoone
welk ambt hij den 11 Junij 1796 aan- en goede heilig zijn en in zegening blijvaardde met eene redevoering de Litteris 1 ven. Wij kunnen 's mans geschriften hier
hebraicis exornandis (over de rigtige be- niet optellen , maar wie kent niet zijne
oefening der Hebreeuwsche letteren). Door Leerredenen in drie deelen en tien. Zestalbet Uitvoerend Bewind der Bataafsche Re- len en elf Tientallen niet ? Om niet van
publiek in 1799 tot agent van nationale zijne uitgave van eenige liederen van
opvoeding benoemd , vertrok bij alzoo naar David en die van A za f , noch van zijn
's Gravenhage, in welke hogge betrekking Jesaias in drie deelen te spreken , wien is
bij de ongewone bekwaamheid deed uit- zijne Bijbelvertaling met aanteekeningen in
blinken , om als met een' enkelen oogop- 4to. en groot 8vo. onbekend , wien zijn
slag het terrein waarop hij geplaatst werd Bijbel voor de Jeugd en Salomo ? Wie denkt
te verkennen, en door een enkel oogera - hier niet aan zijne Verhandelingen , redeblik van nadenken al de middelen die hem voeringen en losse geschriften , in vier
ten dienste stonden te overzien. Groot deelen uitgegeven ? Voor eene breedere
was intusseben de vreugd , toen men , in opgave verwijzen wij den belangstellenden
1806 , VAN DER PALM in den schoot der lezer naar :
NICOLAAS BEETS , Leven en karakter van
letteren en tot den kerkelijken leerstoel
J. H. VAN DER PALM ; Galerie des conzag wederkeeren ; hij hervatte met vertemporains; A. COCQUEREL , Le Projongden ijver zijne vroegere taak te Leytestant, le ann. , No. 15).
den. Zijne meeste en beste geschriften
PA)IFBILUS, een beroemd Grieksch
behooren tot dit tweede tijdvak zijns levens. Wie kent niet den eenvoudigen , schilder , de leermeester van APELLES ,
schoonen stijl van VAN DER PALM ? Hij zelf bloeide vóór en omtrent den tijd van
zegt hierover : « Men prijst mij altijd over PHILIPPUS II van Macedonië , van 388 tot
«mijne eenvoudigheid, maar men weet 348 v. CUR. Hij werd geboren te Amp/ii« niet wat voor moeite mij die gemakke- polis , doch leerde de kunst bij EUroMPUs
« lijke eenvoudigheid kost ! » Uiterst zelden van Sicyon , en zette de school voort,
trof men in zijn handschrift een doorge- welke zijn meester had gesticht. De kenbaald woord aan , niets op het papier zet- merken der Sicyonsche school waren eene
tende voordat zijne gedachten ,geheel tot naauwkourige oplettendheid op de drama-
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tische waarheid der compositie , en een
fraaije regelmatige stijl van teekening.
Hij was , zegt PLINIUS , de eerste schilder,
die in alle wetenschappen bedreven was,
vooral in de reken- en meetkunde, zonder
welke hij zeide dat de kunst niet tot vol
geraken. Hoe meet- en-komenhid
rekenkunde op het beoefenen van bet
menschbeeld werden toegepast , ziet men
verzekert VITRUVIUS , in de geschriften van
Grieksche kunstenaren. « Een mensch , »
zegt hij , « kan met uitgestrekte armen
« en beenen zoodanig geplaatst worden,
« dat , wanneer zijn navel tot middelpunt
« verstrekt , men eenen cirkel rondom hem
« kan trekken , welke de uiteinden zijner
« vingers en teenen raakt. En wanneer
« een man met uitgestrekte armen regtop
« staat , is hij begrepen in een vierkant,
« wijl de uitgestrektheid zijner armen over«eenkomen met zijne hoogte. » FLAXMAN
maakt Insgelijks de aanmerking , dat men
onmogelijk de talrijke springende , dan
vallende figuren op de geschil--send
derde vazen van Herculanum kan zien ,
zonder overtuigd te zijn , dat de schilders
en beeldhouwers meetkundige figuren bezigden , om de graden van kromming in
bet ligchaam , en de hoekige of regthoekige wijdte der ledematen te bepalen, en
het zwaartepunt te vinden. PAMPHILUS had
zoo veel gezag , dat , inzonderheid door
zijnen invloed , de voornaamste jonge lieden onder de Grieken in de eerste plaats
in de teekenkunst werden onderwezen.
De schilderkunst werd onder de eerste
der vrije kunsten geteld , en mogt slechts
door vrijgeboren mannen worden beoefend.
In de school van PAMPHILUS , de meest beroemde van al de scholen der oude schilderkunst , vereiscbten de opvolgende oefeningen het lange tijdperk van tien jaren,
waaronder begrepen was het onderwijs in
het teekenen , de reken- , meet- en ontleedkunde, alsmede liet schilderen in alle
vakken. PLINIUS zegt , dat men voor de
toelating tot de school één talent betaalde,
eene ruime belooning , want de Attische
talent , die hier zekerlijk wordt bedoeld ,
gold ongeveer 2600 gulden. PLINIUS meldt
dat APELLES en MELANTUIUS beide dit loon
betaalden. PAMPHILUS schijnt zich hoofdzakelijk met het bespiegelende gedeelte der
kunst en met onderwijzen bezig gehouden
te hebben , want men vindt van zijne
werken weinig gewag gemaakt. ARISToPHANES spreekt van een zijner stukken ,
de Heracliden , en PLINIUS van den slag
van Phlius en de zegepraal der Atheners;
Ulysses op het vlot , en van eene familieschilderij.
(Penny Cyclopaedia).
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PAN T NU3 van Athene , de broeder of
neef van PIIIDIAS , was een der eerste
Grieken , die zich als schilder beroemd
maakte. PANYNUS hielp PHIDIAS den Olympischen Jupiter versieren , doch zijn uit
werk was De slag van Marathon-steknd
in de Peecile te Athene ; het bevatte de
beeldtenissen van MILTIADES , CALLIMACIIUS ,
CYNAEGIRIUS , veldoversten der Atheners,
en van DATIS en ARTAPUERNES , opperbevelhebbers der Perzen. Deze schilderij bestond in vier afdeelingen ; de eerste stelde
de positiën voor van de beide legers vóór
den slag , de tweede en derde de voornaamste van de bijzondere voorvallen gedurende den slag , en de vierde de geheele
nederlaag en vlugt der Perzen ; elke afdeeling op zich zelve maakte een afzonderlijk tafereel uit. Het schijnt dat MICON
in het schilderen dezer tafereelen PANAENUS
heeft bijgestaan , en tot eene boete van
30 minae (1296 Gulden) werd veroordeeld , omdat hij de Barbaren grooter dan
de Grieken had geschilderd. Reeds ten
tijde van PANENUS had er te Corinthe en
Delphi soms een wedstrijd in de schilderkunst
plaats ; in een' derzelven werd PAN ENUs
door TIMAGORAS van Chalcis in - de Pithische
spelen overwonnen. Uit deze omstandigheid blijkt het , dat TIMAGORAS een voor
schilder moet geweest zijn. Hij-treflijk
zelf verheerlijkte zijne overwinning in
verzen.
(PLINIUS , XXXV , 8 , 34 , 35 ; STRABO ,

XIII , p. 354).
PANCHiOLI Of PANCIROLIIS , (GUY),

een Italiaansch regtsgeleerde , in 15 23 te
Reggio geboren , werd professor aan de
hoogeschool van Padua en naderhand te
Turin ; hij stierf in 4599. PANCIROLI schreef
onderscheidene werken ; een dezer geschriften , waardoor hij zich een' naam heeft
gemaakt , is eene fraaije verhandeling over
de uitvindingen der ouden , welke verloren zijn gegaan , en over die uitvindingen , welke tot den nieuweren tijd behooreu. (Dictionary of Biography).
PANCKOUCKE , (ANDRÉ JOSEPH), de
stamvader van een beroemd en geleerd
Fransch boekhandelaars-geslacht , werd in
1700 te Rijssel geboren , en overleed aldaar den 17 Julij 1753. Daar hij in eenen
zeer vrijzinnigen geest scheef , betwistte
hem zijn biechtvader eene Christelijke begrafenis.
Zijn zoon CHARLES JOSEPII PANCKOUCKE,
den 26 November 17 36 te Rijssel geboren , een vurig , geestig man , gevoelde
zich , voor zijne groote plannen , in zijne
geboorteplaats te beperkt , en zette zich
op den ouderdom van acht en twintig ja-
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ren , te Pars neder , waar biij weldra de

PAOLI verbond

voornaamste schrijvers rondom zich verzamelde. Hij schreef het een en ander, en
werd de grondlegger van den Mercure de
France, welke weldra 15,000 inteekenaren telde. Op zijne pers werden de werken van BUFFON , de groote Verzameling
van Reizen en de groote Fransche Vocabulaire gedrukt. Ook ondernam hij de
voortzetting der Encyclopédie méthodique,
een reuzenwerk , waaraan de voortreffelijkste Fransche schrijvers arbeidden. Hij
zelf schreef de Grammaire raisonnée , en
stierf den 19 December 1799.
Zijn zoon CHARLES LOUIS FLEURY PANCKOUCKE , den 26 December 1780 te Parijs
geboren , was insgelijks schrijver en uit
onderscheidene groote werken ,-gevran
onder welke melding verdienen de Dictionnaire des sciences médieales , de Victoi-

begunstigde in Februarij 1794 de landing
der Engelschen , die , met hem vereenigd,
de Franschen uit het eiland Corsica verdreven. Toen de Engelsche onderkoning ELLIOT
hem niet naar verdienste behandelde , begaf bij zich in 1796 naar Londen, in
welks nabijheid bij van eene jaarwedde
van 2000 Pst. zeer afgezonderd leefde.
Hij stierf den 5 Februari] 1807. In de
Westminster Abdij vindt men voor hem
een gedenkteeken met zijn borstbeeld opgerigt. FREDERIK de Groole noemde PAOLI
den eersten veldheer , en BOSWELL schilderde hem in zijne Historisch-geograpbische
beschrijving van Corsica met aanlokkelijke
kleuren.
(POMPEI , Etat de la Corse ; BOTTA , StoP

res et conquétes des armées francaises ,

zich nu met Engeland , en

ria d'Italia).
PAPPENHEIM , (GOT!FRIED HEIN111011 , graaf v N) , keizerlijk veldheer

de Description de l'Egypte en de Biblio- in den dertigjarigen oorlog , geboren den
thèque franc. -lat. Onder zijne eigene scbrif- 29 Mei 1594 , bezocht de hoogescholen
ten behoort vooral de Essai sur l'exposi- van Altdor f en Tubingen , ging op den
tion , la prison et la peine de mort. Hij ouderdom van twintig jaren tot de Roomschoverleed den 11 Julij 1844 te Parijs. Katholijke kerk over , en werd een harer
Zijn zoon ERNESTE PANCKOUCKE , vertaalde, dapperste kampvechters. De slag van Praag,
voor de Bibliothèque , de werken van Ho- in 1620 , welken hij als overste bijwoonRATIUS , en diens echtgenoot verscheidene . de , opende hem de helden-loopbaan. Met
gedichten van GOETHE.
onstuimigen moed bragt hij de reeds vlug
(Conversations-.Lexicon ; Dictionary of
ruiterij tot staan , drong met de-tend
Biography) .
Beijersche cavalerie in de gelederen der
PAOLI , (PASCALE DE) , de wetgever Bohemers door , en dreef hen tot aan den
en stoutmoedige verdediger van Corsica, Moldau terug. Hier zonk hij echter , in
werd in 17Z6 in het dorp Rostino , onder liet gevecht zwaar gewond , ter aarde , en
bet regtsgebied van Bastia , op liet eiland lag eenige uren lang onder zijn paard,
Corsica, geboren. Zijn vader GIACINTO DE tot bij door de zijnen , bij het plunderen
PAOLI , een verdienstelijk generaal , door van het slagveld , werd ontdekt. In 1623
de regering van Genua vervolgd , vlugtte door den keizer tot chef van een regement
in 1739 naar Napels , en zond hem in kurassiers benoemd , (de beroemde Pap1755 naar Corsica terug , waar men hem penheimers) , streed hij van 1623-1625
tot kapitein -generaal van het eiland ver- aan de spits der Spanjaarden in Lombarbief. Als zoodanig stond hij aan de spits dijé, totdat bij door MAXIMILIAAN werd
eenex democratische regering met konink- terug geroepen , om den in Oostenrijk
lijk gezag; doch hij versmaadde den ko- uitgebroken boeren-opstand te helpen demninklijken titel. Hij vond alles in de groot- pen. Binnen den tijd van eene maand
ste wanorde ; er was noch krijgstucht, (Nov. 1626) eindigde hij door de veldslanoch geld, noch wapenen , en bet volk in gen van Eferdingen, Vdlklabruck , Schlosz
partijën verdeeld. Het gelukte hem orde Wol fseck en Peuerbach dezen krijg , in
en eendragt te herstellen , en de Genuezen welken 40,000 boeren omkwamen. PAPmet zoo veel nadruk te bestrijden , dat zij PENHEIM schreef eigenhandig de geschiedezich in vier versterkte havens moesten nis van dezen oorlog. Hierop trok hij
opsluiten. Eindelijk verkochten de Genue- het Noordelijk Duitschland door , en hielp
zen het eiland aan de Franschen , en na TILLY den koning van Denemarken (CHRIS•
eene wanhopige worsteling met het lan- TIAAN IV) overwinnen. Hij had het grootste
dings-leger , zag PAOLI zich genoodzaakt aandeel aan de bestorming van MaagdenCorsica te verlaten. Hij begaf zich naar burg , waar zijn krijgsvolk de ongehoordste
Engeland , waar men hem met achting wreedheden bedreef. In den oot log tegen
behandelde. Twintig jaren later riep de GUSTAAF ADOLF, koning van Zweden , maakte
Fransche omwenteling hem naar zijn va- hij zich niet minder geducht. Bij Luizen
derland terug ; doch in 1793 werd hij verscheen hij op liet slagveld op bet oogendoor de Jacobijnen vogelvrij verklaard. blik dat de overwinning zich reeds voor

PARACELSUS---PARED)ES.
de Zweden begon te verklaren. Brandende
van begeerte om GUSTAAF ADOLF zelven in
den strijd te ontmoeten , stortte hij zich
in het digtste moordgewoel , en door zijne
tegenwoordigheid van geest gelukte het
hem de verwarring te stuiten ; de strijd
werd hervat. Reeds begonnen de Zweden
voor zijnen onstuimigen aanval te wijken ,
toen twee musketkogels hem de borst
doorboorden. Met groote inspanning en
onder een woedend gevecht bragten de
zijnen hem uit den strijd. Toen PAPPEN HEIM vernam dat zijn tegenstander gevallen was , riep hij in geestvervoering uit:
« God lof ! nu kan ik in vrede henen gaan,
« wijl de doodvijand van het Katholijk ge« loof nog vóór mij is gestorven. ' hij
stierf den 7 November 1632 , één dag na
den kampstrijd. De woeste, ontembare
PAPPENHEIM was bij zijne soldaten evenzeer
geliefd als gevreesd ; zij noemden hem ,
van wege de menigvuldige likteekenen
waarmede hij was overdekt , Schramhans.
GUSTAAF ADOLF zelf vereerde zijne dapperheid , en noemde hem bij voorkeur den
Soldaat.
(Conversations-Lexicon).
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ardebitis in gehenna (Zoo zult gij in de

hel branden). Zijne voorlezingen geschiedden deels in bet Latijn , deels in het
Hoogduitsch , hetgeen , gevoegd bij zijne
zonderlinge manieren en de nieuwheid
zijner denkbeelden , hem grooten toeloop
deed hebben. Ten gevolge echter van
eenen twist met de overheid aangaande
het bedrag zijner bezoldiging , verliet hij
binnen het jaar Bazel , en hervatte zijne
omzwervingen. Zelden vertoefde hij lang
in eene plaats, en leefde hoofdzakelijk in
kroegen , waar hij zich , bij dag noch
nacht , van zijne kleederen ontdeed ; en
schoon hij tot dus verre zeer matig geleefd had, en niets dan water gedronken ,
bragt bij nu gansche nachten met het
gemeenste volk in drinkgelagen door. Hij
handhaafde nogtans zijnen roem als wonder-doctor door nu en dan , met zijne
krachtige middelen , buitengewone genezingen te doen , schoon hij ook dikwijls
den bal deerlijk missloeg. Na menig avontuurlijk lotgeval , stierf de zoo geroemde
bezitter van den steen der wijzen en het
levens- elixir, in groote armoede , in 1541
te Salzburg in Tyrol, slechts den ouderPARACELSUS DE HOHENHEIM, (PHI- dom van acht en veertig jaren bereikt
LIPPUS AUREOLUS THEOPHRASTUS) , hebbende. Zijne werken werden in 1603
bijgenaamd BOMBASTUS , werd , volgens het in tien deelen 4to. te Frank fort uitgegealgemeen gevoelen , in 1493 te Marien- ven. Hoeveel PARACELSUS met tooverij opEinsideln , in het kanton Schwyz , geboren. had , blijkt uit zijne eigene getuigenis,
Zijn vader was een geneesheer , en on- zich beroemende , dat hij brieven van GAderrigtte hem in de alchemie , astrologie LENUS had ontvangen, en met AVICENNA in
en medicijnen. Hij studeerde nimmer re- het voorportaal der hel geredetwist.
gelmatig , en bekende zelf dat bij niet
(LE CLERG, Ifisloire de la médeeine;
verzot was op boeken , en zulk een' afSPRENGEL , Ilistoire de la médecine;
keer had van talen , dat hij gedurende
BRUCKER , Hist. Grit. Philosoph. ; nIxtien jaren geen boek opensloeg. Dit
NER and sILBER , Leben and Lehrmeiwordt ook bevestigd door zijne schriften,
nungen beruhmter Physiker).
vier stijl niet minder duister is dan de
PARE, (AMBROISE) , de vader der
inhoud. Iliadus , Iliaster , Idechtram , Do- Fransche wondheelkunde geheeten , werd
mor, Cagastrum , Evester , Traramus, in 1509 te Leval geboren. Hij was achterDualech , enz. , zijn eenige der woorden volgens wondarts van HENDRIK II , FRANS II,
welke bij gebruikte, en waarvan geene KAREL IX en HENDRIK III. PARE had de
verstaanbare uitlegging is te vinden. Hij gevoelens der Hervormden omhelsd , en
doorreisde bijkans gansch Europa en waar zou het slagtoffer van den Bartholomeusverscheidene gedeelten van Azië-schijulk nacht geworden zijn, zoo KAREL IX hem
en Afrika. Hij verzuimde niet om met niet , veiligheidshalve , in eene kamer
de vreemdsoortigste dingen bekend te wor- hadde opgesloten. PARg overleed den 22
den ; zelfs toovenaars , oude vrouwen en December 1590 , en liet onderscheidene
kwakzalvers raadplegende. Ook werd hij schriften na , die in een deel folio zijn
bekend met de metaal-scheikunde , waar- bijeen verzameld.
door hij in staat geraakte om onderschei(Dietionnaire historique des grands homdene verwonderlijke genezingen te doen.
mes ; Conversations-Lexicon) .
In 1526 werd hij professor in de mediPAREDES , (DIEGO GARCIA DE) , een
cijnen en de natuurlijke wijsbegeerte te beroemd Spaansch krijgsman , wel eens
Bazel , en begon zijnen cursus van voor de Spaansche BAYARD genoemd , werd in
zwavel in een koperen-lezingmt 1466 te Truxillo , eene stad in Estramakomfoor aan te steken , en vervolgens de dure , van aanzienlijke ouders geboren.
werken van GALENUS en AVICENNA in de Vroegtijdig in krijgsdienst getreden , vergevlammen te werpen, uitroepende : Sic vos zelde hij zijnen vader in den oorlog van Gra-
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nada (1485) , en was bij de verovering
van Baza , Velez en Malaga op de Mooren
tegenwoordig. Na de inneming van Granada in 1492, welke aan de Moorsche
heerschappij in Spanje een einde maakte ,
begaf PAREDES zich naar Italië , toen het
tooneel des oorlogs. Doch daar hij paard
noch wapenrusting had , ontstal hij een'
zijner neven het een en ander. Naauwelijks was hij op weg , of bij werd achterhaald en aangevallen door zeven schild
welke hij er vier doodde of-knape,v
wondde , en de overige op de vlugt dreef.
Te Rome aangekomen , werd hij door paus
ALEXANDER met onderscheiding ontvangen ,
die hem bij zijn leger in eene hooge betrekking aanstelde. Hij diende dezen opperpriester met grooten ijver tot 1499 ,
toen bij zijne dienst verliet , en zich
schaarde onder de banieren van den Grooten Kapitein (GONSALVO VAN CORDOVA) , die
met eene sterke vloot naar Morea zeilde.
Door ontembaren moed en schrander krijgsbeleid bewees hij den Spaanschen koning,
tegen de Turken en Franschen , de gewigtigste diensten. Hij was tegenwoordig bij
den beroemden slag van Pavia , waar
FRANS I in krijgsgevangenschap geraakte.
PAREDES stierf in 1530 in den ouderdom
van vier en zestig jaren. Hij leefde altijd
in de beste verstandhouding met GONSALVO,
wiens schitterende hoedanigheden hij wist
te waarderen. Toen GONSALVO in ongenade
was gevallen , en PAREDES , in tegenwoordigheid van koning FERDINAND , twee edel
verachtelijken toon van-liednop
zijnen opperbevelhebber hoorde spreken ,
wierp hij zijnen ijzeren handschoen op de
tafel, zeggende : « Hij die durft beweren,
« dat de Groote Kapitein niet 's konings
« beste dienaar is , rape hem op. » PAREDES schreef een kort , doch hoogst belangrijk verhaal van zijne eigene veldtogten en
krijgsbedrijven , hetwelk achter de Cronica
del Gran Capitan is gedrukt.
(PAULO aovIO , Vitae illust. virorum ;
GUICCIARDINI , Istoria d'Italia ; QuIN
TANA , Espa holes celèbres) .
PAREJA , (JIIAN DE), geboren in
4 610 , verdient niet alleen opmerking van
\vege zijne groote liefde voor de schilderkunst , maar vooral omdat bij in den meest
vernederden stand des levens eene uitstekende bekwaamheid in deze schoone kunst
heeft verworven. Hij was een mestizo ,
dat is , geboren in de West-Indiën , en de
zoon van eenen Spaanschen vader bij
eene Indiaansche vrouw. Hij werd slaaf van den beroemden VELASQUEZ , die hem
gebruikte om zijne verwen te wrijven.
PAREJA besteedde gansche nachten om te
teekenen , en ontzeide zich bijkans alle

rust en slaap , om zich naar de schildérijën zijns meesters te oefenen. Hij ver
echter altijd in den grootsten angst-kerd
van door VELASQUEZ ontdekt te worden ,
totdat bij eindelijk een schrander middel
uitvond , om zich van zijn geheim te ontlasten. Opgemerkt hebbende dat PHILIPPUS ,
koning van Spanje , die dikwijls de werkplaats van VELASQUEZ met zijne tegenwoordigheid vereerde , niet naliet om de schil
welke omgekeerd tegen den-derstukn,
muur stonden , te bezigtigen , plaatste
PAREJA een schilderstuk van hem zelven
in die houding. De koning , gelijk hij
verwachtte , beval hetzelve om te keeren,
en betuigde VELASQUEZ zijne bewondering
over dit schoon tafereel. VELASQUEZ ver
dat dit zijn werk niet was , wierp-klarend
PAREJA zich op de kniën , en smeekte
den koning om voor hem vergiffenis bij
zijnen meester te verwerven , wijl hij zich
verstout had de kunst zonder diens toestemming te beoefenen. VELASQUEZ aarzelde niet hem zijne vrijheid te schenken ;
doch PAREJA verliet nimmer zijnen meester , en na den dood van VELASQUEZ ging
hij voort zijne dochter met de meeste
trouwhartigheid te dienen . PAREJA muntte
vooral uit als portretschilder. Zijn stijl ,
zijn coloriet en zijne behandeling geleken
zoo zeer op die zijns meesters , dat men
hun werk niet van elkander kon onderscheiden
Cyclopaedia).
PARK, (MUNGO), een beroemd Schotsch
reiziger , de zoon eens welgestelden en
verstandigen pachters , werd den 10 September 1771 te Fowlshiels, niet ver van
Selkirk , geboren. MUNGO was de derde
zoon van eene familie van dertien kinderen. Op den gewonen ouderdom bezocht
MUNGO de parochie-school te Selkirk. « Hij
« had , » zegt de schrijver van de levensgeschiedenis voor de volledige uitgave zijner
Reizen , « reeds als kind eenen grooten
« leeslust aan den dag gelegd , en was in
« de school altijd aan bet hoofd zijner
« classe. » Op den ouderdom van vijftien
jaren , kwam hij in de leer bij Mr. TAoMAS ANDERSON , een' bekwaam heelmeester
te Selkirk, waar bij drie jaren vertoefde.
In 1789 vertrok hij naar de hoogeschool
van Edinburg , en na zijne studiën aldaar
voltooid te hebben , begaf hij zich naar
Londen. Door bemiddeling van Sir aosEru
BANKS , werd hij als assistent-chirurgijn op
de Worcester , een' Oostindievaarder , aangesteld. Hij zeilde in de maand Februarij
1792 naar de kust van Sumatra, en
keerde in den loop des volgenden jaars
naar Engeland terug. PARK had zich deze
reis ten nutte gemaakt , om zijne kennis

PARK.
in de natuurlijke historie aanmerkelijk uit
te breiden. Omtrent dezen tijd was de
aandacht der Afrikaansche associatie er op
uit , om het - bestaan en den loop van die
rivier op te sporen , welke door eenige
oude aardrijksbescbrijvers de Niger genoemd wordt. Men loofde eene milde beboning uit aan dengenen die lust en
bekwaamheid had , om deze moeijelijke
ontdekkings -reis te ondernemen. PARK, in
de kracht zijner jaren en vol eerzucht ,
was niet onverschillig voor de eer welke
hij met deze gevaarvolle taak kon behalen.
Hij bood zijne diensten aan, welke , na

behoorlijk onderzoek , met welgevallen
werden aangenomen.
Den 22 Mei 1795 zeilde hij uit Engeland , en bereikte den 5 Julij Pisania ,
eene Britsche factorij aan de Gambia. Hier
vertoefde bij eenige maanden aan het huis
van Dr LAIDLEY , zich oefenende in de
taal der Mandingo's , en tevens berigten
omtrent de landstreken , welke hij ging bezoeken, opzamelende. Hij verliet Pisania
den 2 December 1795. Na onderscheidene
neger-staten te zijn doorgetrokken , bereikte hij , den 18 Februarij 1196 , Yarra,
eene grensstad van Ludamar, toen bestierd
door het opperhoofd van eene roofbende
of zoogenaamde nomaden ALI, de aanvoerder der Mooren , hield hem tot den 1
Julij gevangen. Toen PARK was ontvlugt,
bezat hij niets dan een paard , eenige
kleedingstukken en een zakkompas , hetwelk hij voor de Mooren in het zand had
verborgen. Zonder zich door zijn ongeluk
en zijn' verlaten toestand te laten afschrikken , drong hij door tot de Nil el
Abid of Joliba , welke hij , na vijftien
dagreizens , bereikte. Hij onderzocht dezen
stroom nederwaarts tot aan Silla , en opwaarts tot aan Bammakoe , trok vervolgens door eene bergachtige streek naar
Kamalia , eene Mandingo -stad , waar hij
den 14 September aankwam. Hier , 500
Eng. mijlen van de eerste Europesche nederzetting verwijderd , bezweek zijne gezondheid. Ruim eene maand lag hij onmagtig
onder menschen die denken noch gevoelen
konden gelijk hij dacht en gevoelde. Na
zijne herstelling moest hij op dezelfde
plaats nog vijf maanden vertoeven, voordat bij middel vond , om naar de kust te
vertrekken. Eindelijk bereikte hij den
10 Junij 1797 Pisania , waar hij door
.

.

Dr .

een uit den doode ver
-«rezn»
werd ontvangen.
Zijne onverwachte terugkomst wekte de
algemeene belangstelling. In 1799 gaf
PARK eene volledige beschrijving zijner gevaarvolle reis uit. Dit werk werd goed
LAIDLEY « als

ontvangen , en vorderde spoedig eenen
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herdruk. Do voordeelen der uitgave en
eene aanzienlijke belooning , welke bij van
de Associatie ontving , plaatsten hem voor
eenigen tijd in ruime omstandigheden. In
1799 naar Schotland terug gekeerd , huwde
hij de dochter van Mr ANDERSOM , bij
Wien hij vroeger als leerjongen had gediend , en zette zich eindelijk in de stad
Peebles als heelmeester neder. In 1801
vernam hij uit eenen brief van Sir JOSEPR
BANKS , dat , bijaldien de vrede tot stand
kwam , de Associatie hare Afrikaansche
ontdekkingen wilde voortzetten , en hij ,
als de bekwaamste persoon voor dit doel,
zekerlijk in aanmerking zonde komen. In
1803 werd hij naar Londen opontboden,
en hem het bevel over eene ontdekkingsreis in de binnenlanden van Afrika toevertrouwd. Het duurde echter tot Januarij
1805 , voordat PARK de haven van Portsmouth verliet. Hij bereikte andermaal de
Niger , doch deze rivier afzakkende had
hij verscheidene schermutselingen met de
inboorlingen door te staan. Toen hij Yaouri
verliet , werd aan het opperhoofd dier
plaats valschelijk berigt , dat de blanke
mannen vertrokken waren zonder de gewone geschenken te geven. De koning
hierover in gramschap ontstoken , zond
eene gewapende bende af, om de blanken
te achterhalen. Gedurende eene schermutseling zonk de boot in eene draaikolk , en
al de blanken verdronken. Zoo ongeluk
eindigde MUNGO PARK , tegen het einde-kig
van 1805 , zijn leven , in het vijf en dertigste jaar zijns ouderdoms (1).
Bijna de gansche landstreek welke hij
doorkruiste , was misschien nog door geen
ander Europeaan bezocht , en sedert zijnen
dood is onze kennis van de binnenlanden van Afrika niet aanmerkelijk ver.

meerderd.

PARK liet eene weduw en drie kinderen
na. Mevr . PARK stierf in de maand Februarij 1840 ; hare kinderen waren reeds
vroeger gestorven.
(Travels in the interior districts of Af-

rica , cc. , by

MUNGO PARK ;

Narrative

(1) Het dagboek van PAnx en eenige brieven te
gelijker tijd verzonden, melden zijne lotgevallen tot
op den 19 November. tt Het jammert mij te moeten
ct zeggen , » schreef hij aan Lord ca^snsx , tt dat van
tt de vier en veertig Europeers die de Gambia in
tt volkomene gezondheid verlieten , er thans nog
ct slechts vijf zijn overgebleven, t. w. drie soldaten,
tt de luitenant MARTIJ2N en ik zelf. » Hij voegde er
bij : u Wij hadden met de inboorlingen niet het
tt minste verschil, en niemand onzer werd eene
tt prooi der wilde beesten of van Benig ander toe(t val • » en verder : tt Gij zult u herinneren, dat ik
ct altijd met afschrik van den regentijd sprak , die
((voor de Europeanen zoo noodlottig is. Onze reis
tt strekt daarvan tot een droevig bewijs.» Binnen
den tijd van acht dagen, stierven , ten gevolge van
regen en damp , zes en twintig blanken van de drie
en dertig.

PARIIIA--PASCAL.
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of discoveries in central dfrica, by
DENIIAM andLAPPERTON

; Journal , of

a second expedition to i/ Inca , by
CLAPPERTON ; Journal of an expedition
to explore the course and termination
of the Niger , by RICHARD and JouN
LANDER) .

PAKMA . Zie

FARNESE , (ALESSANDRO).

PARMENIO, een Macedonisch veldheer,
die zich in de dienst van PHILIPPUS , vader
van ALEXANDER den Grooten , onderscheidde. Hij won Bene beslissende zegepraal op
de Illyriërs , omstreeks de geboorte van
ALEXANDER , en de tijding dezer beide heugelijke gebeurtenissen kwam tot PHILIPPUS,
toen hij voor eenen krijgstogt van zijne hoofd
afwezig was , tegelijk met het berigt-stad
dat hij in de Olympische spelen den prijs
had behaald. Terwijl PHILIPPUS zich voorbereidde om het Perzische rijk te overvallen ,
zond hij eene aanmerkelijke krijgsmagt
als voorhoede naar Azië, en vertrouwde
de aanvoering daarover aan PARMENIO en
ATTALUS . Deze krijgsbevelhebbers begonnen
met de Perzen uit verscheidene Grieksche
steden van Klein -Azië te verdrijven. PARMENIO bemagtigde Grynaeurn in Lolis ,
welks inwoners , de zijde der Perzen gekozen en tegen de Macedoniërs gestreden
hebbende , als slaven werden verkocht.
Toen ALEXANDER zijnen Aziatischen krijgstogt ondernam, was PARMENIO een der
hoofdaanvoerders van het leger. Aan het
hoofd der Thessalische ruiterij , bragt hij
veel toe tot de overwinning aan de Granicus. Te Issus had hij het bevel over de
ruiterij van den linkervleugel , welke in
de nabijheid der zeekust was geplaatst,
en sloeg de herhaalde aanvallen der Perzen kloekmoedig af. Toen ALEXANDER DAMUS en BESSUS vervolgde , liet hij PARMENIO , die reeds een' hoogera ouderdom had
bereikt , aan het hoofd eener aanzienlijke
magt in Medié. Men wil dat eenigen tijd
daarna , • toen ALEXANDER te Artacoana was
gelegerd , er een aanslag op zijn leven
werd ontdekt. De berigtgever was een
knaap van slechte inborst , en de beschul-

digde personen waren officieren van eenigen
rang. Hij zeide dat hij het geheim eerst
had medegedeeld aan PHILOTAS , een' zoon
van PARMENIO , die dagelijks tot ALEXANDER
toegang had , doch die deze zaak in den
wind sloeg, zoodat de koning er eindelijk
door een' ander officier van werd onderri t. Dit bragt PHILOTAS in zwaar vermoeden , schoon niemand met eene beschuldiging tegen hem optrad . Doch CRATERUS,
die op PHILOTAS zeer afgunstig was , zette
den achterdocht des konings aan , die zich
herinnerde wat PHILOTASeen maal zeide,
toen ALEXANDER zich dwaasselijk een' zoon

van JUPITER AMMO n noemde, P$ILOTAS had
namelijk iedereen beklaagd , die gedoemd
was eenen man te dienen , die zich ver
Godheid te zijn. Ook had-beldn

eene maitres van PHILOTAS omgekocht , die hem alles aanbragt wat PIIILOTAS in zijne onbewaakte oogenblikken
van ALEXANDER zeide. Volgens den geschiedschrijver CURTIUS gaf de koning bevel
PHILOTAS op de pijnbank te brengen. CoENUS , die met PHILOTAS' zuster was gehuwd,
beschuldigde hem nog heftiger dan anderen , uit vreeze van voor een' medepligtige zijns schoonbroeders gehouden te
worden CRATERUS bestierde den marteldwang, waardoor den ongelukkigen PHILOTAS
eene flaauwe bekentenis werd afgeperst ,
dat hij tegen het leven van ALEXANDER had
zaamgezworen, en zijn vader PARMENIO er
van bewust was. Men hield dit voor een
genoegzaam bewijs , en PHILOTAS werd dood
gesteenigd , terwijl _ALEXANDER een bood
naar Medië afzond , met geheime-schaper
bevelen aan CLEANDER en andere officieren,
om hunnen bevelhebber PARMENIO ter dood
te brengen. De niets kwaad vermoedende
veteraan werd door CLEANDER doorboord
op het oogenblik dat hij niet zijne officieren in vriendschappelijk gesprek was.
Zoo luidt het verhaal van CURTIUS, een
geschiedschrijver , die in geenen deele
tegen ALEXANDER was ingenomen.
Hoe overijld er wel eens over sommige
geschiedkundige zaken en personen wordt
geoordeeld , blijkt zelfs uit de beste schrijvers . MONTESQUIEU b. v. het karakter van
ALEXANDER schilderende , zegt : « hij beging
«twee slechte daden , het verbranden van
« Persepolis en den moord van CLITUS ;
U doch bij wischte beide door zijn berouw
«uit, zoodat zij eerder als ongelukken
«dan als misdaden werden beschouwd. »
MONTESQUIEU zegt niets van den moord

CRATERUS

-

.

van PARMENIO

of van dien

van CALLISTHE-

NES , daden welke meer afgrijzen wetten,
dan die welke hij vermeldt. Daarenboven
is het verbranden van Persepolis door
ALEXANDER twijfelachtig , en de moord van
CLITUS was het gevolg van een' twist tusschen twee dronkaards.
(QUINTUS CURTIUS ,

VI en VII

; MONTES -

Esprit des lois, X, 14).
PASCIL , (BLAISE), een voornaam
Fransch wijsgeer , door BAYLE « een der
verhevenste vernuften der wereld » gehee
ten , werd den 9 Junij 1603 te Clermont
in Auvergne geboren. Hij was de eenigste
zoon van ETIENNE PASCAL , een' geleerd en
QUIEU ,

,

achtenswaardig man en bekwaam wiskunstenaar , die, toen de knaap den ouderdom
van acht jaren had bereikt , zich te Parijs
vestigde, om voor zijne opvoeding te zar^

PASCHALIS.
gen. Van zijne vroegste kindschheid af ,
ontwikkelde BLAISE talenten , die een' goot
man voorspelden. Hij betoonde veel lust
in de wiskunde ; doch zijn vader , die zijn
eenigste leermeester was , en gaarne zag,
dat hij zich vooral op de oude talen zoude
toeleggen , verwijderde alle boeken , welke
over deze wetenschap handelden , en onthield zich zorgvuldig om in de tegenwoordigheid zijns zoons over wiskundige onder
te spreken. In weerwil van al-werpn
deze voorzorgen begon BLAISE , toen slechts
twaalf jaren oud , door middel van houtskool , den vloer zijner kamer niet meetkundige figuren te overdekken. Zonder
Benige hulp maakte hij aanmerkelijke vorderingen in de meetkunde , vóórdat zijn
vader hem in deze oefening verraste. Na
deze ontdekking werd hij in zijne wiskundige nasporingen niet meer gehinderd.
Op den ouderdom van zestien jaren schreef
hij zulk eene voortreffelijke verhandeling
over de kegelsneden , dat DESCARTES er
over verbaasd stond , en niet kon gelooven , dat zulks het werk was van een'
aankomend jongeling. Op den ouderdom
van negentien jaren vond hij een vernuftig rekenwerktuig uit , hetwelk algemeen
werd bewonderd. Ook is hij de uitvinder
van den kruiwagen en de kar. De gissing
van TORFICELLI , dat de dampkringlucht
zwaarte heeft , en dat deze eigenschap de
verschijnselen verklaart, welke vroeger aan
het luchtledige (horror vacui) werden toegeschreven , deed hem hierover onderscheidene gelukkige proeven nemen , waardoor
het denkbeeld van TO RICELLI werd bevestigd , en zijn eigen roem vermeerderd.
De groote geest van PASCAL werd van deze
navorschingen, (volbragt voordat hij den
ouderdom van vijf en twintig jaren had
bereikt) , grootendeels afgetrokken door
godsdienstige beschouwingen. Hij onthield
zich voortaan van alle wereldsche vermaken , en droeg op het bloote ligchaam
eenen ijzeren gordel voorzien van punten,
welke hij met zijnen elleboog in het
vleesch dreef, tot straf voor zich zelven,
zoo dikwijls hem eene zondige gedachte
overweldigde. Het is een opmerkelijk voor beeld van het gebrekkelijke des menschelijken geestes , dat , terwijl PASCAL zich aan
deze bijgeloovige zelfkwelling overgaf, hij
zijne Leitres Provinciales in 't licht zond.
In deze brieven valt hij de Jezuïten met
evenveel vernuft als scherpzinnigheid aan.
Onder de vruchten zijner godsdienstige
overdenkingen rekent men zijne Pensées
sur la religion , die na zijnen dood zijn
verzameld en uitgegeven. In dit werk
heerscht het schoone gronddenkbeeld van
een' der grootste kerkvaders , dat hij , die
U.
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aan liet bestaan van God gek;oft , er eeuwige winst bij heeft zoo hij niet dwaalt ,
en niets verliest , indien hij zich mogt
bedriegen ; terwijl de godloochenaar er
niets bij wint zoo bij gelijk heeft , en zich
eeuwig ongelukkig maakt bijaldien hij misheeft. Het zwak gestel van PASCAL werd
door ziekte vroeg oud, en door zijne
strenge leefwijze geheel ondermijnd. Hij
droeg dit alles echter geduldig , en stierf
den 29 Augustus 1662 , in den ouderdom
van negen en dertig jaren. Zijn leven is
uitvoerig beschreven door zijne zuster
JACQUELINE , Madame PERIEP. , en heeft de
bouwstoffen geleverd voor een belangrijk
artikel in het Woordenboek van BAYLE.
Zijne andere zuster GILBERTE schreef eene
lofrede op hem , welke lezenswaardig is.
PASCHALIS II, de tweede paus van
dien naam , was de monnik RANIEP.I van
Jleda in Toscane , behoorende tot de orde
van Cluni. Voor zaken betreffende zijn
klooster naar Rome gezonden , trok hij de
aandacht van paus GREGORIUS VII , die hem
tot kardinaal verhief. Na den dood van
GREGORIUS en het kortstondige pontificaat
van URRANUS II , werd hij tot paus verkoren. Ilij weigerde deze waardigheid , en
verborg zich , doch werd eindelijk in 1099
overgehaald den pauselijken zetel te beklimmen. Hij zette den grooten strijd
over het investituur , door GREGORIU$ VII
met HENDRIK IV aangevangen voort , en
sprak eenen nieuwen banvloek tegen hem
uit. HENDRIKS zoon en naamgenoot hiervan partij trekkende , stond tegen zijn'
vader op , onttroonde hem , en werd ,
onder den titel van HENDRIK V , als keizer
erkend. Hij trok toen met een leger naar
Rome, ten einde zich als keizer te doen
kroonen. Ten opzigt-e van het rept van
Investituur was hij even onhandelbaar als
zijn vader. Volgens gewoonte kuste hij
den paus de voeten , en ging met hem ,
hand aan hand , in de kerk van het Vatikaan. Doch hier had eene verklaring over
het bedoelde onderwerp plaats , welke ten
gevolge had , dat PASCHALIS weigerde den
keizer in te huldigen. Na herhaalde bood
paus en den keizer,-schapentud
besloot IIENDRIK V den paus te dwingen , om
hem de keizerlijke kroon op te zetten.
Toen zulks mislukte , gaf IIENDRIK aan zijne
Duitsche krijgslieden last den paus gevangen te nemen . Het volk ziende dat de
soldaten aan den paus de hand sloegen,
dreef hen ter stad uit. HEaDRIK bleef echter in bezit van den persoon van PASCHALIS , dien hij , beroofd van de teekenen
zijner waardigheid en met koorden gebonden , achter hem meêvoerde. PASCHALIS
werd bijkans twee maanden lang gevangen
20
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gehouden, tot dat bij eindelijk beloofde
den keizer te zullen kroonen. Na deze
plegtigheid , keerde HENDRIK naar Duitschland terug. PASCHALIS , uit hoofde dezer
schijnbare toegeeflijkheid jegens den keizer
door de Romeinen gehoond en beleedigd ,
en tevens door HENDRIK bedreigd ,• ontsnapte
naar Benevento. HENDiIK verscheen weder
binnen Rome , en liet zich door den bis schop van Benevento andermaal kroonen.
Na zijn vertrek keerde PASCHALIS naar Rome
terug , doch werd ziek van vermoeijenis
en schrik , en stierf in Januarij 1118 , na
eene hoogst stormachtige regering van
achttien jaren.

(Penny Cyclopaedia).

PAUL I , keizer van Rusland , zoon van
PETER 111 en CATHARINA II , werd den
1 October 1754 geboren. Hij verloor
vroegtijdig zijnen vader , en , door den
dood van zijnen broeder IWAN , in 1773 ,
werd hij de vermoedelijke troonopvolger.
Hij had bekwame onderwijzers , doch verkeerde , zoo lang zijne moeder leefde,
onder grooten dwang. Dikwijls sprak zij
ongunstig over zijn oordeel en zijne geaardheid , en men wil , dat zij hem gaarne
onterfd zou hebben , zoo zij daartoe de
magt had bezeten. In 1776 huwde PAUL
MARIA van Wurtemberg , eene beminnelijke
vorstin , die hem vier zonen schonk,
ALEXANDER , CONSTANTIJN , NICOLAAS en MICHAËL , alsmede verscheidene dochters. In
1780 bezocht bij , (onder den naam van
Comte du Nord) , met zijne gemalin Duitschland , Frankr ijk en Italië. Na zijne terugkomst in Rusland , leefde hij afgezonderd
op bet lustverblijf Gatschina , drie uren
van Petersburg , terwijl zijne zonen en
dochters onder het oog der keizerin aan
het hof werden opgevoed. CATHARINA stierf
in 1796 , en PAUL beklom den troon op den
ouderdom van twee en veertig jaren. De
eerste daden zijner regering waren veelbelovend. Hij begaf zich in persoon naar
de gevangenis , om den Poolschen staatsgevangene KOSCIUZKO te ontslaan , en stelde
hem in staat , om naar de Vereenigde
Staten over te steken , en aldaar on bekom.
merd te leven. Hij ontsloeg insgelijks PoTOTSKY en andere ongelukkige Polen , die
in Schlusselburg en andere vestingen ge.
vangen zaten. Weldra echter vertoonde
zich zijn eigenzinnig en heftig karakter.
PAUL bemoeide zich met de minste bijzonderheden van het bestuur en de militaire
tucht; bij verbood het dragen van ronde
hoeden in de straten van Petersburg ; ook
duldde bij geene rijbroeken en overrokken , en verscheidene vreemdelingen werden , ten gevolge dezer ongerijmde bepa.
lingen , ruw behandeld. Al wie hem op

de straat ontmoette , was verpligt zijnen
hoed af te nemen , zelfs in het barste weder , en de dames waren genoodzaakt uit
hare rijtuigen te - stappen. De vroegere
gemakkelijke kleeding der Russische infanterie , bestaande in een buis en lange
broek, moest plaats maken voor de Duit.
sche montering , met korte rokken , slobkousen en staarten , bemorst met smeer
en meel , als zijnde goedkooper dan poeder en haarzalf. Hieruit ontstond groot
misnoegen onder de soldaten , die begonnen weg te loopen , iets dat tot dien tijd
in het Russische leger bijkans onbekend
was. PAUL , wiens begeerte was alles te
veranderen eerder dan te verbeteren,
schoeide alle departementen van bestuur
op eenen nieuwen voet , waardoor duizenden burgerlijke ambtenaren buiten betrekking geraakten. In zijne staatkunde met
het buitenland betoonde hij groote onstandvastigheid. Aanvankelijk onzijdig in den
grooten twist met Frankrijk , voegde bij
zich echter weldra bij de verbondene mogendheden en verliet hen vervolgens weder
zonder daarvoor eenige reden op te geven.
Hij beleedigde alzoo de bondgenooten , en
deed nog tans aan Frankrijk geene voor
vrede. Na den slag van Marengo-stelno
was BONAPARTE er op bedacht van PAUL'S
wispelturigheid partij te trekken. Hij verzamelde alle Russische krijgsgevangenen in
Frankrijk, kleedde hen , voorzag hen van
geweren , en zond hen naar Rusland terug.
Dit bleef niet zonder uitwerking , en PAUL,
die als de kampvechter der legitimiteit was
opgetreden , werd eensklaps een groot bewonderaar van BONAPARTE. Graaf KALITSCIIEFF
kwam als Russisch afgezant te Pars , en
werd met groote onderscheiding ontvangen.
« Frankrijk , » zeide BONAPARTE openlijk,
« kan zich alleen neet Rusland verbinden,
« want Rusland is meester over de Baltische- en de Zwarte Zeeën , en heeft
« de sleutels van Indië in handen ; de
« keizer van zulk een land is waarlijk een
r magtig vorst. PAUL is buitensporig , maar
« hij heeft ten minste een' eigen wil.
Intusschen ontstond er eene zanlenzwel-ing
onder de grooten tegen den eigendunkelijken PAUL , die zich omtrent den adel ruw
en dikwijls wreed gedroeg. De officieren
zijner omgeving, hieraan deel nemende,
drongen den 24 Maart 1801 , des avonds
ten elf ure , langs eenen geheimen trap,
in het voorvertrek des keizers , in het
paleis Si. Michoël. Men eischte , dat hij
eene acte van afstand zou onderteekenen ,
doch hij weigerde zulks , zeggende , dat
hij keizer was , en keizer wilde blijven. PAUL liep nu met den degen op

prins suuow in , werd ontwapend , op
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den grond geworpen , en met eenen sjerp
gewurgd. Zijn zoon ALEXANDER werd tot
keizer uitgeroepen. Toen de tijding dezer
droevige gebeurtenis te Parijs aankwam ,
maakte zij op BONAPARTE eenen pijnlijken
indruk. TALLEYRAND , om here tot bedaren
te brengen , zeide op koelen toon : « Dit
« is de gewone wijze van abdicatie in Rus
-«land!»
(Notice sur la mort de PAUL I ; Europisehe Annalen , 1817 ; BREDOW , Kro
negentiende eeuw , 1 deel -nijkder
THIBAUDEAU, Le consulat et l'empire,
ch. XIV).

, (Pater) , de beroemde geschied
kerkvergadering ,-schrijvedTnt
wiens oorspronkelijke naam , vóórdat hij
zich aan het kloosterleven wijdde , PIETRO
SARPI was , werd in liet jaar 1552 te Venetië uit een aanzienlijk handeldrijvend
geslacht geboren. Zijn vader was echter
niet voorspoedig in den handel , en zijne
moeder , (eene verstandige , deugdzame
vrouw) , bleef in bekrompene omstandig
als weduwe na. Gelukkig stond haar-hedn
broeder aan het hoofd eener voortreffelijke
school , en aan zijne zorg werd de opleiding baars veelbelovenden zoons toevertrouwd. Vóór den ouderdom van veertien
jaren was hij reeds zeer bedreven in de
wis- , redeneer- en algemeene letterkunde.
Schoon hij in wereldlijke betrekkingen
roem en voordeel had kunnen inoogsten ,
helde zijn gemoedsaard toch meer tot het
kloosterleven over. Op den ouderdom van
twintig jaren , deed hij zijne gelofte als
kloosterbroeder. In deze afzondering ging
hij voort de letteren en wetenschappen
te beoefenen. Weldra was hij niet alleen
het Grieksch , Latijn en Hebreeuwsch meester , maar tevens veel gevordetd in het
burgerlijk en kerkelijk regt , in de wis-,
sterre- , schei- , genees- en ontleedkunde.
Vooral in deze laatste wetenschappen was
hij , voor zijnen tijd , ongenleèn ervaren,
en men wil , dat hij niet den omloop des
bloeds bekend was.
Toen PAULUS V de leer der oppermagt
van het pausdom over alle wereldlijke vorsten en regeringen trachtte te doen herleven , en zelfs Venetië onder interdict stelde
en in den ban deed , besloot sARPI zich
voor zijn vaderland in de bres te stellen.
Terwijl verscheidene kardinalen en Jezuïten niets ontzagen , om de maatregelen
van den paus door alle middelen te ver
klonken SARPI'S woorden zóó-deign,
krachtig en luide , dat de paus zich eindelijk genoodzaakt zag met de Verletianen
eene eervolle schikking aan te gaan. In.
tusschen woedde de wrok der geestelijk
tegen SARPI. Hij had verscheidene-heid
PAUL

307

aanslagen op zijn leven te verduren. Op
zekeren avond naar zijn klooster terug
koerende, werd hij door eenige sluipmoordenaars aangevallen , die hem drie en twintig
wonden toebragten. De booswichten ontkwamen in een tienriemig vaartuig. Geene
zijner wonden was echter doodelijk. Op
eene der ,moordpriernen , door de moordenaren in zijn ligchaam achtergelaten , graveerde hij de woorden : Stillo della chiesa
Romana (Dol k der Roomsche Kerk) . Deze
aanslagen op 5ARPI'S leven noodzaakten
hem , om zich geheel in zijn klooster op
te sluiten. Hij besteedde nu zijnen ledigen tijd aan het zamenstellen eener uit
Geschiedenis der Trentsche Kerk -voerig
een werk , hetwelk , ten-vergadin,
opzigte van den stijl , als een model voor
den historie -schrijver wordt aangeprezen.
Terwijl hij hiermede bezig was , verraste
hem de dood , in het zeventigste jaar
zijns ouderdoms. Uit eene verzuimde ver
ontstond eene koorts , de voor -koudhei
oorzaak zijner ontbinding. Na-namste
twaalf maanden bedlegerig geweest te zijn
stierf hij in den aanvang des jaars 1623.
De republiek van Venetië zorgde , dat het
stoffelijk overschot van dezen wakkeren
geleerde plegtstatig werd ter aarde besteld.
(IiAYLE , Dictionnaire
IALLER , Bibliotheca anatomica).
PAUSANIAS, de opsteller eener Beschrj ving van Griekenland , schijnt , volgens zijn
eigen verhaal , een inboorling van Lydië
geweest te zijn. Bien weet weinig of niets
van hem , dan hetgeen in zijn eigen werk
dienaangaande wordt vermeld. De Beschrijving van Griekenland bestaat in tien boeken , en het blijkt uit onderscheidene aan
dat hij alle plaatsen , welke hij-merking,
vermeldt , bezocht beeft. Schoon hij niets
trachtte op te sieren , is echter in de
fraaije voorwerpen , welke hij met de eenvoudigste woorden schildert , zulk eene
aantrekkelijkheid , dat eenige zijner beschrijvingen alleen fraai zijn te noemen
door de schoonheid van hetgeen hij een
vermeldt. Gebouwen , gedenktee--voudig
kenen , standbeelden en schilderstukken
waren de voornaamste dingen, die hij
schetste , waarbij hij tevens plaatselijke
overleveringen en mythologische vertellingen voegde. Van onderscheidene belangrijke
voortbrengselen der oude schilderkunst zou
ons , zonder de uitvoerige beschrijving-den
van PAUSANIAS , slechts de namen bekend
zijn , zoo als van de groote werken van PoLYGNOTUS te Delphi en de sèhilderstukken
van onderscheidene kunstenaren in de Peecile te Athene en andere van minder aanbelang. Hij noemt omtrent twee honderd
20
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kunstenaren , onder welke slechts negen middenstand boven eer en ijkdol. Zijne
schilders, die zich grooten roem hebben gansche eerzucht bepaalde zich tot liet
verworven , POLYGNOTUS , MICON , PANAEUS , bekleeden van een domheers-ambt in het
EUFHRANOR , PARRHASIUS , NICIAS , APELLES , stedeken Xanten , wijl zijn neef , de bePAUSIAS en PROTOGENES. Ook was hij een roemde ANACHARSIS CLOOTS , in den omtrek
naauwkeurig beschouwer van natuurlijke woonde. Hier kon hij zich ongestoord aan
zeldzaamheden , en vele wetenswaardige de beoefening der letteren en wetenschapaanmerkingen hieromtrent treft men in pen overgeven. PAUW is vooral bekend
zijn werk aan. Eerre soort van marmer , door zijne Recherches philosophiques sur les
tot de gebouwen van Vegara gebruikt, Grecs , sur les Américhins , les Egyptiens
beschrijft bij als zeer wit , weeker dan et les Chinois , welke in 1795 te Pars
andere steenen en vol zeeschelpen. Ook in 't licht verschenen. Men bespeurt h ogvloeit zijn werk over van vele hoogst tans ligtelijk , dat PAUW er op uit was
merkwaardige geschiedkundige daadzaken. alle geschiedschrijvers te wederspreken.
PAUSANIUS bloeide onder de regering van Intusschen leest men hem met genoegen ,
wijl zijn stijl , bij eenige ruwheid , zeer
ANTONIUS PIUS , zette zich in 170 na CHRISTUS te Rome neder , en stierf aldaar in bondig , kernachtig en welsprekend is , en
hoogen ouderdom. Eene nieuwe Hoogduit - men veel bij hem vindt , wat men elde ► s
sche vertaling , door WIEDASCH , zag in te vergeefs zou zoeken. PAUW overleed
1898 te Munchen het licht. De beste den 7 Julij 1799 te Xanten , in den ouderFransche vertaling is van CLAVIER. Ook dom van zestig jaren. Eenigen tijd vóór
bestaat er eene Engelsche vertaling van zijnen dood , tot droefgeestigheid vervallen , verbrandde bij al zijne handschriften,
THOMAS TAYLOR , den vertolker van ARISTOTELES en PLATO. waaronder men vooral zijne Recherches sur
(Penny Cyclopaedia; Conversations-Lexi- les 'Germains betreurt.

(Biographie du royaume des Pays-Bas ;

con).

Conversations-Lexicon) .
een bePEARCE , (ZACHARY) , een geleerd
roemd schrijver en wijsgeer , zag in 1739
het eerste levenslicht te Amsterdam. Van prelaat , werd in 1690 te Londen gebomoeders zijde was hij een achterneef van ren , en studeerde te Cambridge. Na onden raadpensionaris JonA1r DE WITT en van derscheidene waardigheden bekleed te heb vaders zijde telde hij onderscheidene ver - ben , werd hij in 1156 bisschop vats
dienstelijke geleerden in zijn geslacht. Rochester. Ten einde zijne letterkundige
Vroegtijdig werd Pauw naar Luik gezon- werken te voltooijen , en , gelijk bij zeide ,
den, waar hij bloedverwanten had. Een eenige rust te hebben tusschen de beslomkanunik , behoorende tot de hoofdkerk, mering dezer wereld en de eeuwigheid ,
droeg zorg voor zijne opvoeding , en zag wenschte hij zijne bisschoppelijke vaardigmet genoegen zijne snelle vorderingen. heid neder te leggen. Hi,} wendde zich
Hij begunstigde zijne neiging voor de we- desaangaande tot den koning. Dit was een
tenschappen , en zond hem naar Göttin- nieuw geval , en er ontstond groote moeigen , waar hij met den besten uitslag stu- jelijkheid over de benoeming eens opvoldeerde. Naar Luik terug gekeerd, wist gers. Eindelijk gaf GEORGE III persoonlijk
de goedhartige kanunik hein te bewegen , aan PEARCE te kennen , dat bij er niet
den geestelijken stand te omhelzen , met meer aan moest denken. Hij overleed den
het doel om hem zijn kerkelijk ambt af 29 Januarij 1774 te Little Ealing. PEARCE
te staan. PAUW gaf hieraan uit dankbaar- schreef vier deelen Leerredenen , eenige
heid gehoor , en werd onder-diaken. Ter- bijdragen in den Spectator en Guardian;
wijl dit plaats vond , had de vorst-bisschop eene Verklaring over de Evangelisten en
van Luik een geschil met den koning van de Handelingen der Apostelen , en andere
Pruissen , en zocht naar een' schranderen werken. Ook bezorgde hij eene uitgave
onderhandelaar , om zijne zaak bij het van Longinus en van Cicero de Officiis.
hof van Berlijn te verdedigen. Men wees Voor de Verklaring der Handelingen vindt
hem PAUW aan ; en deze , te Berlijn ge- men zijne levensbeschrijving.
PECCHIO , (GIUSEPPE) , een uitstebeviel den grooten FRITS zOO zeer ,
komen
,
dat bet verschil spoedig was vereffend. kend Italiaansch geleerde , werd in 1785
Bekoord door zijnen geest , zijne kunde te Milaan geboren , en studeerde te Pavia
en diepzinnige wijsbegeerte , verzuimde de in de regten. Nadat hij tot doctor was
koning niets , om hem aan zich te ver- bevorderd , keerde hij naar Milaan terug,
binden , en vleide hem zelfs met het bis- en trad in 1810 in staatsdienst. In 1814
dom van Breslau. Maar niets kon den verloor bij , ten gevolge der Oostenrijksche
wijsgeerigen onder-diaken verlokken. Hij bezetting van Lombardije , zijne waardig koos een vreedzaam verblijf en den gulden heid als staatsraad van het koningrijk
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Italië , en toen hij in 182 1 ernstig was ge-

voegde. Dit voorval brags PEIRESC toL het
wikkeld in den opstand tegen de Oosten
beoefenen der oudheidkunde, waarin hij
regering , zag hij zich genoodzaakt-rijksche zich in het vervolg zulk een' grooten
zijn vaderland te verlaten. Hij bezocht naam maakte.
nu Zwitserland , Spanje , Portugal , Enge
In 1599 bezocht hij Italië , en in 1006
Griekenland , en keerde in 1825-land, vergezelde hij den Franschen afgezant LA
naar Engeland terug , waar hij zich te BODERIE naar Engeland , waar hij door ko.
Nottingham nederzette. Hier gaf hij onder- ving JACOBUS gunstig werd ontvangen. Uit
wijs in de nieuwere talen , en later te Engeland begaf hij zich naar holland , en
York. In 1828 huwde hij eene vermo- keerde over Antwerpen en Brussel naar
gende Engelsche dame , en vestigde zich Parijs terug PEIRESC stierf den 24 Junij
te Brighton , waar hij verscheidene be- 163 7 in de armen van zijnen voornaamlangrijke werken schreef. PECCII10 was sten levensbeschrijver GASSENDI. Men wil ,
sterk aan Engeland gehecht. Aan zijn dat hij meer gedrukte boeken gekocht
vriend UGONI , die PECCHIO , na zijn huwe- heeft dan iemand zijner tijdgenooten. Naar
lijk , aanried zich in Frankrijk te vestigen, mate hij boeken en handschriften kocht,
antwoordde hij : « Ten opzigte van mijn gaf hij ze ten gescheuke aan geleerden,
« inkomen , zou ik in Frankrijk dubbel wien hij wist dat ze nuttig konden zijn.
« rijk zijn , doch armer in gerustheid van De veelvuldigheid zijner bezigheden en
« gemoed; ik zou dat gevoel van onbe- zijne uitgebreide briefwisseling verhinder« kommerdheid verliezen , hetwelk mij in den PEIRESC eenig werk van aanbelang te
« dit sterk eiland bezielt , en ik zou de voltooijen.
(Vita Nic. Claudii rabricii de Pèiresc ,
o gulle gastvrijheid en de gelijkmoedigheid
á PETRO GASSENDI ; MORtru , Diction« van het leven in Engeland missen , al
naire ; Biographie universelle).
« hetwelk mij ruim schadeloos stelt voor
PELAGIUS, een Britsche monnik, wiens
« het klimaat..... Zelfs het gezipt op het
« naburig kerkhof, waarop ik eenmaal zal wezenlijke naam was MORGAN (aan het zee« begraven worden , is mij aangenaam. » strand geboren) , welken hij in PELAGIUS
Toen PECCHIO dit schreef , leed hij sedert vertaalde , zag waarschijnlijk in 354 in
eenigen tijd aan eene borstongesteldheid , Noord- Wallis het levenslicht. Hij werd te
welke in Junij 1835 aan zijn leven een Bangor opgevoed , vestigde zich als monnik
einde maakte. Zijn dood was kalm en in Italië , en begon omtrent het jaar 400
onderworpen ; hij werd op het parochie - zijne leerbegrippen in Rome te verspreikerkhof van hove nabij Brighton begraven. den. Vergezeld van zijnen vriend en bewonOnder de belangrijke werken , welke PEC- deraar C^ELESTIUS , bezocht PELAGIUS ,1frika
cUb schreef , behooren : 1. Osservazioni en Palestina. Na aan de berisping der
semi -serie di un Esule sull' Inghelterra , kerkvergadering van Diospolis ontsnapt te
zijnde eene reeks van schetsen van Engel- zijn , werd hij later door paus zoslmus
ache zeden en gewoonten , welker ge- veroordeeld , en bij een edict van keizer
trouwheid en eigenaardigheid zelfs door de HONORIUS , in 418 , uit Italië gebannen.
Engelschen worden bewonderd ; 2. Sto•r•ia Hij vertrok nu naar zijn vaderland , en
della economia publica in Italia , een hoogst werd abt van Bangor. Men wil dat hij,
belangrijk werk over de staatshuishoud- in 420, in hoogen ouderdom te Jeruzalem
overleed. « PELAGIUS geloofde, dat ADAM
kunde.
(UGONI , Vita e Scritti di GIUSEPPE PEC- « sterfelijk «as geschapen , en de dood
« niet eene straf der zonde is , maar Gene
cnio , Paris 1836) .
« den mensch aangeboren eigenschap. ADAM
PEIRESC , (NICOLAS CLAUDE PADRE
DE) , een raadsheer van het parlement « betrad — dus leerde hij verder — het
« paradijs met ontwikkelde zielsvermogens,
van Aix , en vermaard oudheidkenner,
werd den ï December 1580 te Beaugen- « verstand en vrijheid toegerust , maar vrij
sier , in Provence , geboren. Hij ontving cc van zonde en onschuldig ; doch hij miszijne eerste opvoeding van de Jezuïten te ' bruikte zijne vrijheid , en — zondigde.
Jlvignon , van waar hij in 1595 naar Aix « Even als ADAM , worden alle menschen
terug keerde. Omtrent dezen tijd kwam « onbedorven en rein geboren , met dit
iemand zijn' vader een' gedenkpenning, « onderscheid alleen , dat hun verstand en
keizer ARCADIUS voorstellende , aanbieden. « hunne vrijheid nog niet ontwikkeld zijn ,
De jeugdige PEIRESC verzocht dien penning «en dit eerst later moeten worden. Eene
te mogen hebben , en , bevindende dat hij «voortplanting der zonde, door geboorte,
de opschriften kon ontcijferen , ging hij er « laat zich niet wel denken ; en hoe zou
mede naar zijnen oom , die hem nu eenige « God den mensch vreemde zonden kunnen
boeken over de penningkunde gaf , en er t toerekenen , terwijl Hij hem zijne eigene.
nog twee andere gedenkpenningen hij- « overtredingen vergeeft' Al moge nu ook
,

.
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«bet vermogen om goed , ja volmaakt te
zijn , den mensch niet kunnen worden
R ontzegd , zoo heeft bij toch altoos nog
« behoefte aan de genade. De genade hei
ligt den mensch echter niet buiten zijn-«
« toedoen, noch prent hem de deugd tegen
« wil en dank in : het goede begint van
« den wil ; terwijl de genade dien wil aan« wakkert , en het volbrengen gemakkelijk
« maakt , zoo kunnen en zullen ook alle men« schen zalig worden ; geschiedt dit niet,
« dan ligt de grondslag daarvan niet in
« God , maar in hun' eigen slechten wil.
« Want God bestemde ben allen tot zaligr beid van wie Hij vooruitzag , wat zij
« zouden doen; en verwees alleen diegenen
« ten gerigte van wie Hij voorzag , dat
r zij hunne vrijheid zouden misbruiken. »
(Penny Cyclopaedia; hr. EVANS, Het boek
der godsdiensten, vrij bewerkt naar het
Engelsch door D. BIIOEDELET DZ.).
PELAYO, de eerste koning van Asturië,
was de zoon van FAVILA , hertog van Cantabrië, en een afstammeling van CrIINDASWIND, den acht en twintigsten der
Gothische koningen in Spanje. Na den
noodlottigen slag van Guadalete (711) vloden al de Christenen , die de wreedheid
der Moorsche veroveraars te vreezen hadden , of zich niet onder hun juk wilden
krommen , naar de ontoegankelijke bergen
van /Isturië, waar de arm der aanranders
hen niet kon bereiken. Onder hen bevond
zich PELAYO , die , volgens sommige schrijvers , in de vlakten van Xerez , dapper
had gestreden , en getuige was geweest van
de nederlaag van het leger der Christenen.
Volgens liet verhaal van eenige Arabische
schrijvers ontsnapte bij uit Cordova, waar
hij tot waarborg voor de getrouwheid zijner
landgenooten als gijzelaar werd bewaakt.
Zoodra hij zich onder de vlagtelingen ver
werd bij tot hun opperhoofd ver--tonde,
kozen. Toen AL-HORP. IBN-AfD-ELRAIIMAN vernam , dat zij steeds in aantal toenamen,
en op de verovering hunner vrijheid bedacht
varen , zond hij eene aanmerkelijke magt
onder ALKAMA tegen hen af, oni den opstand in de geboorte te verstikken ; doch
de volgelingen van PELAYO hadden den
bergpas van Auseva , bij de rivier Sella
bezet , en een gedeelte hunner magt in
de spelonk van Covadonga verborgen. Tervijl de Muzelmannen de steile hoogte,
op welke de Christenen zich hadden nedergeslagen , en waar thans de Maria-kapel
staat , beklommen , geraakten hunne gelederen door Genen onverwachten aanval op
eene hunner flanken , vergezeld van eene
hagelbui van steengin en rotsbrokken van
den bergkruin afrollende , in dc grootste
verwarring. PELAYO en zijne volgelingen

kwamen nu uit de spelonk te voorschijn,
en maakten eene geduchte slagting onder
de Muzelmannen , die hunnen aanvoerder
en duizenden andere strijders op het slagveld achterlieten.
PELAYO's geluk wa"s hiermede niet geëindigd. MUNUZA, Of AL-MUNAYZIR , landvoogd
van Leon , die zijne landgenooten te hulp
snelde, verloor zijn leven op dezelfde
wijze , wordende zijn leger geheelenal
verslagen. Deze merkwaardige gebeurtenissen beslisten het lot van het ontluikende
koningrijk. De gewigtige stad Leon, langen
tijd de zetel van PELAYO'S opvolgers , Zamora , Lugo en Astorga werden hierop
(722) bemagtigd , en alhoewel de Mahomedanen in 724 eenige dezer plaatsen
heroverden , werkten de binnenlandsche
oorlogen waarin zij zelven gewikkeld waren,
en de herhaalde invallen van PELAYO grootelijks mede , om het kleine koningrijk te
vestigen hetwelk de Asturische held aan
zijnen opvolger ALONSO EL CASTO naliet.
Het overige van PELAYO'S regering is onbekend. Hij stierf in 737 , en werd in de
kerk van Santa Eulalia te Cangas de Onis
ter aarde besteld. Aan het hoofd eener
handvol wakkere mannen , bedwong hij den
stortvloed der Mahomedanen , en beide
den grondslag eener magt , welke , na
eenen bloedigen kampstrijd van acht eeuwen , de Mahomedaansche heerschappij op
het schiereiland geheel uitroeide.
(MARIANA, Ilistoria general de Espana;
MASDEU , Ilistoria critica ; CONDE, Ilistoria de la dorninacion de los Arabes
én Espana ; BORBON , Cartas para ilustrar in Hiitoria de Espana).
PELOPIDAS , de zoon van IIIPPOELES,
een beroemd Thebaansch veldheer , was
de vriend van EPAMINONDAS , met wien hij
gemeenschappelijk Thebe van de dwingelandij der edelen en Lacedemoniërs bevrijdde. Toen nu Thebe weder in aanzien
geraakte , diende bij onder EPAMINONDAS
niet uitstekende dapperheid , en droeg veel
bij tot de luisterrijke overwinning bij
Leuctra. PELOPIDAS voerde hier het heilig
bataljon aan , en overvleugelde daarmede
de Lacedemonisclle phalanx. Toen bij zijn
huis verliet om naar het leger te gaan,
smeekte zijne vrouw hem , niet tranen in
de oogen , zich zelven te sparen. « Dit
« moet men jongen lieden aanbevelen , »
antwoordde hij haar , « maar aan opperhoofden moet men slechts aanbevelen
« anderen te sparen. » Vervolgens was hij
opperbevelhebber in drie onderscheidene
veldtogten tegen den dwingeland ALEXANDER
van Pheraea , dien hij persoonlijk haatte,
Wijl ALEXANDER hein vroeger op eene wederregtelijke wijze in de gevangenis had
,
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laten werpen. In den laatsten veldtogt
j. V. c.) zich te ver onder zijne
vijanden gewaagd hebbende, vond hij den
dood. De Thebanen wreekten hunnen ge
veldheer door een nieuw leger te -liefdn
ALEXANDER af te zenden , die het-gen
onderspit delfde , en kort daarna door zijne
eigene vrouw werd vermoord.
PELOPIDAS was niet slechts een der grootste en gelukkigste veldheeren zijner eeuw,
maar hij en zijn vriend EPAMINONDAS worden onder de achtenswaardigste mannen
van het oude Griekenland gerangschikt.
(PLUTARCHUS , Pelopidas XENOPHON , Hellenica J. J, BARTHELEMY , Reize van
den jongen Anacharsis).
PENN , (Sir WILLIAM) , de stichter en
wetgever van Pennsylvanië , door MONTESQUIEU de nieuwere LYCURGUS genoemd , was
de eenige zoon van den admiraal PENN,
en werd den 14 October 1644 te Londen
geboren. Hij bezocht de hoogeschool te
Oxford. Zijne eerste overhelling tot de
godsdienstige begrippen van het Genootschap der Vrienden of Kwakers werd veroorzaakt door de prediking van THOMAS
LOE , zoodat hij zich , met eenige zijner
medestudenten , aan de bijwoning der open.
bare godsdienstoefeningen van de gevestigde kerk onttrok , en afzonderlijke bijeenkomsten begon te houden. PENN en zijne
medgezellen werden hierover in eene geldboete verwezen , doch zulks schrikte hen
geenszins af ; want toen er uit naam
des konings bevel kwam , oni volgens de
oude gewoonte wit linnen koorkleederen te
dragen , verstoutte PENN en zijne makkers
zich , om ze van den rug dier studenten
te rukken , die aan dezen last gehoorzaaniden. Deze onbesuisde ijver haalde hem het
misnoegen zijns vaders op den hals , die
hem te vergeefs van zijne godsdienstige begrippen en zijn vorig gezelschap
trachtte af te trekken. Eindelijk nam de
admiraal toevlugt tot zijne zeemans-vuisten , zette hem ter deure uit , en zond
hem in 1662 op reis. Na een' geruimen
tijd te Parijs doorgebragt te hebben , ging
PENN naai Saumur , en studeerde aldaar
onder den volksprediker AMYRAULT. Vervolgens bezocht hij Turin , vanwaar hij , in
1664 , door zijn' vader naar Engeland
werd terug geroepen. Deze was bij zijne
terugkomst verheugd over de hoffelijkheid
en beschaafdheid van PENN , die in 1666
naar Ierland vertrok , om het toezigt te
hebben over de landgoederen , welke zijn
vader aldaar bezat. Alles ging nu goed ,
doch te Cork eene godsdienstige bijeenkomst bijwonende , waar THOMAS LOE eene
leerrede hield , beginnende met de woorden : «Er is een geloof , dat de wereld
(364

;

;
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overwint , en er is een geloof , dat
c door de wereld wordt overwonnen , s
maakte dit op hem zulk een' diepen indruk , dat hij van dien tijd af de bijeen
bijwoonde. Bij eene-komstendrKwa
dezer gelegenheden werd bij met eenige
anderen op last van den mayor gevat , die
PENN onder borgtogt wilde ontslaan , doch
hij weigerde zulks , en werd met de overigen naar de gevangenis gevoerd.
Admiraal PENN , onderrigt dat WILLIAM
zich Bij de Kwakers had gevoegd , ontbood hem naar huis , vermaande en dreigde
hem , doch te vergeefs : de zoon bleef
standvastig , zonder in andere dingen den
eerbied voor zijnen vader uit het oog te
verliezen. Ten laatste eischte de admiraal
slechts , dat hij in tegenwoordigheid van
den koning, den hertog van York en vale
hem zelven , den hoed zoude afnemen.
Doch PENN weigerde zelfs om zich aan dezen
beperkten beleefdheids -groet te onderwerpen. Hierover ontstak de admiraal zóó
hevig in gramschap , dat hij hem andermaal ten huize uitdreef , doch kort daarna
stond hij hem weder toe in zijne tegen
-wordighe
te verschijnen.
In 1668 begon PENN te prediken , en
zond zijn eerste werk Truth exalted in
't licht. Omtrent dezen tijd beschuldigde
een zekere VINCENT de Kwakers , dat zij
niet aan de Drieëenheid geloofden. Tot
antwoord hierop schreef PENN The sandy
Foundation shaken , waarin hij zijn geloof
in de leer der Drieënheid beleed , doch
bedenking maakte over de bewoordingen
waarin het door de Engelsche Kerk werd
ontwikkeld. Voor deze zoogenaamde aan
werd hij naar den Tower gevoerd.-randig
Gedurende zijne gevangenschap , welke
zeven maanden duurde , schreef hij een
zijner meest gezochte werken No Cross,
no Crown. Na zijne bevrijding vertrok hij
op nieuw naar Ierland , om naar den
toestand van de landgoederen zijns vaders
te vernemen , en vertoefde aldaar omtrent
twaalf maanden.
In 16 7 0 kwam de Conventicle Act (wet
tegen de geheime bijeenkomsten) tot stand ,
en PENN werd daarvan het eerste slagtoffer ; men sloot hem in Newgate op ,
omdat hij , zoo men het noemde , voor
eene oproerige vergadering had gepredikt.
Voor de regtbank gebragt , verdedigde PENN
zich meesterlijk , en werd door de jury
onschuldig verklaard. Kort hierna stierf
admiraal PENN , geheel verzoend met zijnen
zoon , aan wien hij een jaarlijksch inkomen van 1500 Pst. naliet. In 1677 bezocht PENN de Nederlanden en Duitschland,
met liet doel , om aldaar de godsdienstige
stellingen der Kwakers te verbreiden.
I
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WVij . zijn nu tot een gewigtig tijdperk
in het leven van VENN genaderd , de vestiging namelijk van de volkplanting Pennsylvanië. Koning KM EL II stond , op ver
aan PENN en zijne erfgenamen-zoek,
eene uitgestrektheid gronds langs den
westelijken oever der Delaware af , en
zulks ter voldoening eener schuld van
16,000 Pst. , welke admiraal PENN eer
behoeve der marine had voorge--tijdsen
schoten. Het octrooi des konings was gedagteekend den 4 Maart 1680 , en daarin
werd dit gewest , ter eere van den stichter en zijnen vader , Pennsylvanië genoemd. In 1682 vertrok hij naar zijne
nieuwe volkplanting , en stichtte in het
volgende,. jaar Philadelphia , aan de oevers
van de Delaware. Nadat hij omtrent twee
jaren hier had vertoefd , en alles op een'
geregelden voet gebragt , keerde hij , in
het midden van den zomer des jaars
1684 , naar Engeland terug. PENN stond
in zulk een' hoogen gunst bij JACOBUS II,
dat hij , na de omwenteling , meer dan
eens gevat werd op vermoeden van po
te hebben aangewend , om den-gine
verdreven vorst op den troon te herstel
doch het gelukte hem telkens zijne-len,
onschuld te bewijzen. In 1699 stevende
bij met zijne vrouw en kinderen andermaal naar Pennsylvanië , om aldaar het
overige deel zijns levens door te brengen.
Toen men echter in Engeland er op uit
was , o1n Pennsylvanië weder onder de
kroon-domeinen te brengen , keerde hij in
1701 naar Engeland terug ten einde zulks te
verhinderen , hetgeen hem gelukte. PENN
stierf den 30 Julij 1718 op zijn landgoed
te Ruscornbe , in liet graafschap Berk.
PENN heeft veel geschreven ; zijne werken
beslaan twee folio boekdeelen , waarin
Gene uitvoerige beschrijving zijns levens
wordt gevonden.
(CLARKSON'S Life of PENN ; SEW ELL'S His-

tory of the Quakers PROUD'S History
of Pennsylvania; MARSILLAC , Vie de
Guillaume Penn).
;

PERCY , (THOMAS) , een beroemd letterkundige en prelaat der lersche kerk ,
was de zoon eens kruideniers van Bridgnorth , in het graafschap Shrop , waar hij
in 1728 werd geboren. Hij studeerde te
Cambridge , en begon zijne letterkundige
loopbaan met de vertaling eener Chinesche novelle naar een Portugeesch handschrift. Dit werk werd spoedig gevolgd
door een ander getiteld Miscellaneous pieces relating to the Chinese. In 1764 gaf
hij eene nieuwe vertaling in 't licht van
het Hooglied Salomo's niet eciie verklaring
cpn aanteekeningen, en in fl 65
65 Benen
Sleutel_ voor het Nieuwe Testament ;- «elke

dikwijls is herdrukt. In hetzelfde jaar ver
werk , waardoor hij het meest-schent
bekend werd , en dat voorzeker onder
de sierlijkste en vermakelijkste voortbrengselen der Engelsche letterkunde behoort;
het voert ten. titel : Reliques of antient
English poetry. Het bevat eenige der beste
oud-Engelsche balladen , en vele fraaije
lierzangen van de dichters uit de zestiende
en zeventiende eeuw. Elk dichtstuk is
vergezeld van belangrijke ophelderingen,
De uitgave van zulk een bekoorlijk , nationaal werk vestigde de aandacht op den
schrijver. De hertog en de hertogin van
Northumberland kozen hem tot hunnen
huiskapellaan ; in 1769 werd hij tot een'
van 's konings kapellanen benoemd , en
in 1782 tot bisschop van Dromore. Zoodra bij tot bisschop in Ierland was ver heven , achtte hij het zijnen pligt , zich
geheel aan de zorgen zijns bisdoms toe
te wijden. Na een veeljarig hoogst voor
gelukkig leven troffen hem-spoedign
eenige van de rampen dezer wereld. Hij
verloor in 1782 zijn' eenigen zoon ; zijn
gezigt verzwakte allengs , en hij werd eindelijk geheel blind. PERCY stierf den 30
September 1811 , in zijn paleis te Dromore,
zeer betreurd door zijne onderhoorigen en
vrienden.

(Penny Cyclopaedia).

, een der veldhoeren van
ALEXANDER den Grooten , die het meest tot
zijne overwinningen bijdroegen , was een
Macedoniër van geboorte. Hij bezat geheel
bet vertrouwen van ALEXANDER , die hem
stervend zijnen zegelring , (het zinnebeeld
der koninklijke magt) , overgaf, en hem
door deze daad tot zijnen opvolger scheen
te bestemmen. Na den dood van ALEXANDER huwde hij CLEOPATRA , zuster van den
veroveraar, en trachtte zich van Macedonië meester te maken. Naar Egypte getrokken Om PTOLOMEUS LAGUS te bestrijden,
verloor hij een groot aantal zijner manschappen bij het overtrekken van den Nijl;
de overigen tot misnoegdheid overslaande,
werd hij in het jaar 321 v. c. in zijne
tent overvallen en vermoord. Het bewind,
dat hij slechts twee jaren na ALEXANDER'S
dood had gevoerd , vindt men uitvoerig
geschetst in de Geschichte der Nachfolger
Alexander's door DROYSEN.
PERDICCAS

,

(ROLLIK , Histoire ancienne).
PERFIXE , (HARDDUIN DE BEAUMON T DE) , een Fransch geschiedschrijver

en godgeleerde, werd in 1605 te Parijs
geboren. Hij was de zoon eens hofmees ters van den kardinaal RICHELIEU , studeerde
te Poitiers en in zijne geboortestad , maakte
zich door zijne kanselwelsprekendheid heroelnd , en werd in 1644 tot opvoeder

PEREZ.
benoemd vale LODEWIJK XIV. III 1648 werd
hij bisschop van Rhodes , en in 166Z
aartsbisschop van Parijs. Hij stierf in
1670, algemeen betreurd. Zijn voornaamste werk is Bene uitmuntende levensbeschrijving van HENDRIK IV , welke in de
meest bekende talen is overgezet.

(Dictionnaire historique des grands hornmes).
PEREZ , (ANTONIO) , was de natuur

zoon van GONZALO PEREZ , een' be--lijke
roemd schrijver (1) en staatsman , die
gedurende veertig jaren staatssecretaris was
van KAREL V en PHILIPPUS 11. Na den dood
zijns vaders , werd hij door PHILIPPUS benoemd, om hein in zijn ambt op te volgen. Aanvankelijk was het vertrouwen,
dat de koning in hem stelde , onbepaald;
doch weldra ondervond hij de onstandvastigheid der fortuin. Don JAN VAN OOSTENRIJK , een onwettige zoon van KAREL V,
hoogmoedig geworden op zijne overwin
Granada en-nigeopdMrva
meer nog door de luisterrijke zegepraal
bij Lepanto (1571) , kon zich niet langer
met de tweede plaats in het rijk vergenoegen , en bijkans niets minder dan een
troon kon zijne eerzucht bevredigen. Eerst
verzocht Don JAN den koning, om hem Tunis
als een leen der Spaansche kroon af te
staan. Ook was hij bedacht op een huwe.
lijk met ELIZABETH , koningin van Engeland , de gezworene vijandin van Spanje,
en knoopte met haar geheime onderhandelingen aan. Zelfs vermoeddde men , dat
hij zich aan het hoofd der opgestane Nederlanders wilde plaatsen. Tot al deze
kuiperijën gebruikte hij JUAN DE ESCOVEDO ,
dien PHILIPPUS had aangesteld , om op de
handelingen van Don JAN VAN OOSTENRIJK
het oog te houden. De koning van ESCOvEllo's ontrouw overtuigd , en vreezende
om hem volgens de wet te straffen , wist
PEREZ te bewegen den ontrouwen dienaar
heimelijk uit den weg te ruimen. PEREZ
huurde eenige sluipmoordenaars , die in
Maart 1578 ESCOVEDO , afmaakten. Eenige
maanden na het plegen dezer misdaad ,
beval PHILIPPUS Om PEREZ alsmede Dona
ANA DE MENDOZA, prinses van Eboli , het
vermoedelijk voorwerp van 's konings genegenheid , in hechtenis te nemen. Zulks
geschiedde in schijn om aan ESCOVEDO'S
bloedverwanten en Don JAN VAN OOSTENRIJK
genoegen te geven , maar inderdaad uit
andere beweegredenen , welke echter niet
genoegzaam bekend zijn. In zijn Relaciones , eenige jaren na dit treurspel in 't
licht verschenen , spreekt PEREZ in het
(t) Hij vertaalde de Odyssae van no;$ianiT9 in ver
-welke in 1542 het eerst te I éfetiS in l2mn.-zen,
sn '1

licht verscheen.
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breede over al deze zaken ; doch záó
groot was de angst voor PHILIPPUS , dat
hij zich altijd in dubbelzinnige en raadsel
bewoordingen uitdrukt. Men on--achtige
derstelt , dat PEREZ onvoorzigtig genoeg
was, om zijn geheim aan de prinses van
Eboli , die hij buiten weten zijns meesters
bezocht , mede te deelen , en tevens op
'S konings medepligtigheid aan ESCOVEDO'S
moord te zinspelen. Volgens anderen was
PIIILIPPUS een teleurgestelde minnaar van
de prinses en jaloersch op PEREZ , die
vertrouwelijk met haar omging. Wat er
ook van zij , PEREZ aan de justitie overgeleverd zijnde , werd er een zoogenaamd
onderzoek naar zijn gedrag ingesteld , en
hij tot twee jaren gevangenis , acht jaren
ballingschap van het hof en tot Bene
zware boete veroordeeld. Aanvankelijk
strekte zijn eigen huis hem tot gevangenis. PHILIPPUS ging zelfs voort hem tot
zekere zaken te gebruiken , en beloofde
hem zijne gunst en bescherming. Doch
deze arglistige vorst door bedreigingen en
beloften al de bescheiden waaruit zijne
bloedschuld bleek magtig geworden zijnde,
werd PEREZ , op zijn bevel , naar eene
gevangenis overgebragt en op de pijnbank
gelegd , waar hij zijne deelneming aan
den moord van ESCOVEDO bekende , doch
tevens betuigde , daartoe van 's konings
wege bevel ontvangen te hebben. PEREZ
zou ongetwijfeld de doodstraf hebben ondergaan , zoo zijne echtgenoote , Dona
MARIA DE COELLO , ondersteund door eenige
harer vrienden , hens niet de middelen
had verschaft , uit de gevangenis naar
Arragon (de provincie waar hij geboren
was) te ontsnappen. Te Saragossa aangekomen , riep PEREZ , ingevolge de Arragoneesche wetten , de bescherming in der
Justizia , en drong op een streng en openlijk onderzoek aan. Doch PHILIPPUS stoorde
zich noch aan het gezag der Justizia , noch
aan 's volks vrijheden , noch aan den eed
dien hij gezworen had , en beval de overheid van Calatayud den secretaris te vatten , en hem naar de koninklijke gevangenis
te voeren. Op deze willekeurige schen
hunner grondwettige regten , vloog-ding
het volk van Saragossa te wapen , en bevrijdde den gevangene. PHuLIPPUS stelde
nu een derde middel in het werk. Daar
hij wist , dat PEREZ briefwisseling onder.
hield smet CATHARINA, zuster van HENDRIK IV,
koning van Frankrijk, die de Protestantsche godsdienst was toegedaan, werd hij beschuldigd van ketterij en tooverij, en in
eenen kerker der inquisitie geworpen. De
vaderlandlievende Justitzia protesteerde tegen deze nieuwe inbreuk van 's volks
privilege ?n , en cie inwoners van aragossa,
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tot de uiterste woede overslaande , omsingelden liet paleis der inquisitie en bevrijdden den gevangene ; men vermoordde
den markies van 41menera PIIILIPPUS' ver
maakte zich aan andere-tegnwordi,
buitensporigheden schuldig. Zoodra PHILIPPUS
dezen opstand vernam , zond hij eene
aanzienlijke krijgsmagt tegen Arragon af.
De Saragossers vlogen te wapen , en trokken, onder Don MARTIN DE LANDZA , de
koninklijke troepen te gemoet , doch namen op hare aannadering de vlugt ; de
ongelukkige edelman werd gevangen gemaakt en op staanden voet ter dood gebragt. Inmiddels ontkwam PEREZ naar
Frankrijk , waar hij bescherming vond ,
en een verbaal schreef van al hetgeen hij
bad moeten lijden. Hij bezocht insgelijks
Engeland , en werd door de staatsdienaren
van ELIZABETII en andere doorluchtige
mannen van zijnen tijd , zoo als den graaf
ESSEX , Lord SOUTHAMPTON , FRANCIS en ANTIIONY BACON vriendelijk ontvangen. Met
eenige hunner onderhield hij eene briefwisseling in liet Latijn. Gedurende bet
verblijf van PEREZ in Frankrijk stond hij
aan verscheidene aanslagen op zijn leven
ten doel , waarin PHILIPPUS steeds de hand
had. ESTOILE zegt , dat een Spanjaard,
RODRIGO MUR , in 1596 , te Parijs op de
pijnbank gebragt , bekende , dat hij door
IDIAQUEZ , minister van PHILIPPUS II , was
gezonden , om PEREZ te vermoorden. PEREZ
stierf den 3 November 1616 te Parijs in
diepe armoede , en werd in het klooster
der Celestijnen begraven, waar , nog kort
vóór de omwenteling , zijne grafstede , met
een Latijnsch opschrift , was te zien. Behalve zijne Delaciones en zijne Cartas y
dphorismos , te Parijs in 1603 in 't licht
verschenen , wil neen , dat PEREZ eene geschiedenis van PIJILIPPUS II heeft geschreven , die verduisterd is.
FERRERAS , Synopis
(WATSON'S Philip II
Ilistorial CABRERA , h istoria de Fe,

;

;

lipe It; VAN DER HAMMEN, Historia de
Don Felipe el prudente).
PERGOLESI, (GIOVANNI BATTISTA),

een vermaard componist , werd , volgens
Dr. BURNEY , in l'104 te Casoria , tabij
Napels , geboren. Hij was een kweekeling
van GAETANO GRECO , en maakte zich ver
VINCI en HASSE ten-volgensd a
nutte. Gedurende een' geruimen tijd van
zijn kortstondig leven waren zijne compositiën niet geliefd; doch eindelijk verwierf
hij zich eenen grooten naam , die hem
nog heden wordt toegekend. Hij stierf in
173• , ten naastenbij op denzelfclen leeftij(1 als R APFAELLE , PURCELL en MOZART.
Onder zijne voornaamste verken behooren
de te regt beroemde Slabat Mater ; eene

mis en vespers , geschreven voor den hertog van Matelon; de Olimpiade , eene
opera , en de Salva Regina , zijne laatste
compositie.
(Gazette musicale , No. 49 ; de Marchese
DI VILLAROSA ,

Lettera biographica).

, een doorluchtig Athener ,
redenaar , krijgsheld en staatsman , was de
Zoon van XANTHIPPUS , die de Perzen te
Mycale versloeg , en van AGARISTE , eene
nicht van den beroemden CLISTIIENES. Hij
werd tusschen 490 en 500 v. c. geboren,
en ontving onderwijs van ZENO , DAMON en
ANAXAGORAS. In tegenstelling van CIMON ,
omhelsde hij de partij van het volk , en
verkreeg eenen verwonderlijken invloed op
de gemoederen zijner landgenooten. Veertig jaren lang stond hij aan het hoofd der
zaken in Athene , gedurende welk tijdvak
hij den militairen roem van den staat vermeerderde , en de hoofdstad niet onder
heerlijke gebouwen verfraaide.-scheidn
Hij stierf in 't jaar 429 v. c.
PERICLES

, Pericles; THIAHistory of Greece ROLLIN ,
Histoire ancienne BARTHELEMY , Reize
van den jongen Anacharsis OGINSRY ,
Péricles et Platon.).

(THUCYDIDES ; PLUTARCHUS
WALL'S

;

;

,

PERIZONIUS, (JACOB) , een man van
uitgebreide kundigheden , vooral in het
vak der geschiedenis , werd in 1651 te
Appingadam in Groningerland geboren. Hij
studeerde te Deventer , waar zijn vader ,
in 167 2 , als hoogleeraar overleed , ver
te Utrecht onder GRAEVIUS (een'-volgens
geleerde van een beminnelijk karakter ,
die de uitgave van een aantal oude classieke schrijvers , met aanteekeningen , zoo
van zich zelven als van anderen , bezorgde), en laatstelijk nog een' tijd lang te
Leyden. Na den dood zijns vaders verliet
hij de godgeleerdheid , en bepaalde zich
geheel tot de fraaije letteren. In 1681
werd bij conrector te Delft , en het vol
jaar hoogleeraar der geschiedenis-gend
en welsprekendheid te Franeker. Hij ver
dezen leerstoel met zoo veel onder -vulde
dat de bestuurders der academie-scheidng,
onderscheidene malen zijne bezoldiging ver
Echter aanvaardde PERIZONIUS-merdn.
in 1693 het hoogleeraarambt voor de geschiedenis , welsprekendheid en de Griek
taal te Leyden. Zijne talenten ver -sche
dagelijks een' nieuwen glans ;-spreidn
en schoon hij al de pligten jegens zijne
leerlingen naauwkeurig vervulde , gaf hij
jaarlijks nieuwe werken in 't licht , die
hem weldra eene eerste plaats onder de
doorluchtigste geleerden verzekerden. Maar
zijn onafgebroken ijver ondermijnde allengs
zijne gezondheid , en , na eenigen tijd een
sukkelend leven geleid te hebben , over-

PEROUSE—PERRAULT.
leed hij den 6 April 1715 te Leyden ,
alwaar hij , met voegzame statelijkheid ,
werd ter aarde besteld. Hij leide in de
moeijelijke oudste geschiedenissen van Babylon en Egypte , en in die van Rome,
ongemeene proeven van scherpzinnigheid
aan den dag. « Het is merkwaardig , »
zegt 'AN KAMPEN , « dat hij het gebruik
« van aanhalingen afkeurt , en eischt , dat
« men een' eerlijk man op zijn woord
« moet gelooven , en slechts in twijfelach« tige gevallen bewijs vragen , daar toch
« met de aanhalingen zelve zoo ligtelijk
« bedrog kan worden gepleegd. » PERIZONIUS
schreef vele belangrijke werken , en liet
zijne handschriften na aan de Leydsche
bibliotheek.

Beknopte Gesch. der Ned.
lest. en wetens. ; Biographie du royaume des Pays-Bas; Penny Cyclopaedia;
KRAMMER , Elogium Perizonii).

(VAN KAMPEN ,

PEROUSE, (JEAN FRAN(OIS GALOUF

DE LA) , een verdienstelijk Fransch zeevaarder van de voorgaande eeuw , werd
in 1741 te Alby in het departement Tarn
geboren. Hij trad vroegtijdig in Fransche
zeedienst , en onderscheidde zich in den
slag van Belle-Isle tegen de Engelschen ,
(1759) , en werd gevangen genomen. Na
den vrede van 1762 keerde hij naar zijn
vaderland terug. In 1773 bezocht hij de
Oostindiën, waar hij tot 1777 diende. In
den oorlog van 1778 tot 1783 onder
hij zich bij verschillende gelegen -scheid
aanvang des jaars 1782-hedn.I
werd hij met drie schepen afgezonden,
om de vastigheden der Hudson's Baai Compagnie , gelegen aan de oevers der baai ,
naar welke de Maatschappij haren naam
draagt, in bezit te nemen. Den 24 Augustus viel hem het fort York , bij gebrek
aan bezetting , zonder slag of stoot , in
handen ; na hetzelve vernield te hebben ,
scheepte hij zich weder in. Vernemende
dat verscheidene Engelschen in de bosschen waren ontsnapt , vreesde hij dat zij
van honger zouden omkomen of in de
handen der wilden vallen , weshalve hij
eenige levensmiddelen en wapenen achterliet, om dit onheil af te wenden , eene
daad van menschlievendheid , welke door
de Engelschen dankbaar werd erkend. In
het fort York vond hij het handschrift van
11EARNE's Journey to the Coppermine River,
hetwelk hij aan den eigenaar terug gaf ,
onder uitdrukkelijke voorwaarde , dat het
bij diens terugkomst in Engeland zou gedrukt worden. Dit werd beloofd, maar
eerst dertien jaren later volbragt.
Nadat de vrede was hersteld (1783)
vestigde de Fransche regering hare aandacht op de Groote Stille Zuidzee , en

zond

LA PEROUSE met

315
twee fregatten , La

Boussole en l'Astrolabe , op eene ontdek
derwaarts. Den 1 Augustus-kingsrez
1785 verliet hij Brest , en omzeilde Kaap
Hoorn , stevende tot 60' Noorder breedte,
en voer vervolgens langs de westkust van
Noord-Amerika naar 111ontery in OpperCali fornië, welke kust vroeger door cooK
en VANCOUVER was onderzocht. Van Nontery wendde hij den steven naar Canton,
en van daar langs de oostkust van Azië
naar Avon/ia in Kamschatka. Dit is het
belangrijkste gedeelte zijner reis , wijl hij
Gene kust opnam , die vóór hem zeer gebrekkig bekend was. Van .dvatsha zond
hij een' zijner officieren , LESSEP, met een
verhaal zijner reis over land naar Parijs.
,4vatsha verlatende , zeilde hij naar de
Zeevaarders-Eilanden , waar de Astrolabe
haren kapitein DELANGLE en elf matrozen,
die door de inboorlingen gedood werden ,
verloor. Na de Vriendschaps-Eilanden aan
te hebben , zeilde hij naar Botany--gedan
Baai , waar juist de gouverneur Pnhi i
was aangekomen , om de eerste Britsche
volkplanting in Australië te vestigen. Van
hier zond hij het vervolg van zijn reis
naar Europa. Na zijn vertrek van-verhal
Botany -Baai heeft men van hem noch de
zijnen ooit iets gehoord. Daar men onderstelde , dat hij schipbreuk had geleden,
zonden de Franschen onderscheidene schepen uit , om te onderzoeken wat er van
hem geworden was. Eindelijk bekwam men
de zekerheid , dat zijne schepen vergaan
waren bij een der eilanden van Santa
Cruz , ook Koningin Charlotte's Eilanden
geheeten. Dit eiland wordt door de Engelschen 11 anicoro of JVanicolo en door de
Franschen Isle de Recherche genoemd. De
Fransche regering liet , uit de door LA
PEROUSE van Kamscbatka en Botany -Baai
overgezonden dagboeken , door MILET DE
MUIIEAU , eene beschrijving dezer reis zamen stellen , en stond de voordeelen van
dit werk af aan de weduw van den bekwamen zeevaarder , die een beter lot had
verdiend.
(LA PERousE, Voyage autour du monde).
PLRRAULT , (CLAUDE), een bekwaam
geneesheer , natuuronderzoeker en bouw
zag in 1613 te Parijs het levens -kundige,
Schoon zich aan de geneeskunde-licht.
wijdende , werd zijne oplettendheid vooral
op de bouwkunde gevestigd , toen COLBERT
hem de taak opdroeg , om vETRUvIU5 te
vertalen. De eerste uitgave van dit werk
verscheen in 1673 , in drie deden folio,
met platen naar Zijne eigene teekening.
Zoo hij niet altijd de meening van dezen
bij uitstek duisteren schrijver vatte , heeft
hij echter onbetwistbare proeven van zijne
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sliste het lot van een magtig en oud koningrijk. Geheel Macedonië onderwierp zich
aan de Romeinen. PERSEUS vlugtte bijkans
geheel alleen , zonder bet einde van den
strijd af te wachten. Hij begaf zich eerst
naar Pella , den ouden zetel der Macedonische koningen , vervolgens naar Amphipolis , en van daar naar het eiland Samothrace , \ hetwelk als onschendbaar werd
beschouwd. Van daar trachtte hij over
zee te ontkomen naar Thracië , doch een
Cretensch scheepskapitein , die een gedeelte
zijner schatten aan boord had , zeilde weg,
en liet den koning aan wal. De volgelingen des konings hem insgelijks verlaten
hebbende , behalve een , ging PERSEUS , met
zijnen oudsten zoon PHILIPPUS uit den tempel , waarin hij eene schuilplaats had gezocht , en gaf zich aan de Romeinen over.
In den beginne werd hij door MILIUS met
groote toegevendheid behandeld , doch naderhand met zijne kinderen door de straten van Rome in triumf rondgevoerd.
Vervolgens hield men hem in de stad
Alba , bij het meer Fucinus , gevangen,
waar hij binnen weinige jaren overleed.
Zijn zoon PHILIPPUS stierf insgelijks te Alba.
Een ander jonger zoon zou , volgens som
secretaris van de stad Alba oewor--mien.
PERRAULT D'AR1 ACOURT, zoon van den zijn.
CHARLES PERRAULT , was insgelijks een schrijSTUART , RO(ROLLIK , Histoire romaine
meinsche geschiedenissen)
ver van naam , en wordt nog in aandenken gehouden door zijne tooververtellingen,
PERTINAX, (PIIBLIVS HELVIUS),
Conies des Fées , welke als een classiek een Romeinsch keizer , werd in 126 n. c.
werk in dat vak der letterkunde kunnen te Villa Martis , nabij Alba Pompeja ,
thans Ilba in Piëmont , geboren. Zijn
beschouwd worden.
(Dictionnaire historique des grands horn- vader dreef handel in houtskolen , een
belangrijk artikel van brandstof in Italic-',
mes).
zelfs nog tegenwoordig. PERTINAX genoot
PERSEIIS , zoon van PHILIPPUS V, koning
eene goede opvoeding , en ontving ondervan Macedonië , diende vroegtijdig in het
leger zijns vaders , en onderscheidde zich wijs van SULPICIUS APOLLINAIIIS , een' bevoordeelig in den oorlog tegen de woeste roemd spraakkunstenaar , die door AULUs
stammen , be zich aan de grenzen van GELLIUS dikwijls wordt aangehaald. Na den
Macedonië ophielden. In 179 v. e. volgde dood zijns meesters gaf hij zelf onder
spraakkunst , doch , ontevre--rigtnde
hij zijnen vader op. Aanvankelijk bekrachtigde hij het verbond , hetwelk PHILIPPUS den over de geringe voordeelen die dit
met de Romeinen had moeten aangaan, beroep hem opleverde , trad hij in krijgsdoch begon zich spoedig ten oorlog uit te dienst , en onderscheidde zich bij vele
rusten , om de vernederingen , welke de gelegenheden , vooral tegen de Germanen.
Macedoniërs hadden verduurd, te wreken. Hij bekleedde verscheidene hooge ambten ,
De Romeinsche legers , welke tegen hem onder anderen die van consul en prooptrokken , werden grootendeels verslagen consul in d frika. Na den moord van keitot dat PAULUS JEM1LIUS het opperbevelheb- zer COMMODUS werd hij in 193 n. c. ten
berschap aanvaardde. Deze trok over het troon verheven , en begon zijne regering
Thessalische gebergte , en kwam in de na- met misbruiken af te schaffen en de krijgsbijheid van Pydna , waar hij PERSEUS met tucht te herstellen. PERTINAX was geliefd
zijn leger ontmoette. De Romeinen von- bij den senaat en het volk ; doch de opden middel om door de Macedonische roerige Pretorianen , heimelijk aangemoephalanx te breken. Hierop volgde Bene digd door den verrader LAETUS , door wiens
schrikkelijke verwarring en ijsselijke slag- toedoen PERTINAX op den troon was geting , waarin 20,000 Macedoniërs het plaatst , zwoeren tegen den nieuwen keizer
leven verloren. Deze enkele veldslag he- zamen. Na het rijk aan verscheidene per-

practische bekwaamheid en zijnen uitstekenden smaak in de bouwkunst gegeven,
gelijk blijkt uit de beroemde facade van
het Louvre en het Obsefvatorium te Parijs,
welke naar zijne teekeningen zijn gebouwd.
Behalve zijne vertaling van VITRUVIUS , gaf
bij een werk in 't licht Over de vijf bouw
en een ander over de natuurlijke-orden
historie. In een nagelaten werk geeft hij
eene beschrijving van onderscheidene werktuigen zijner vinding. Hij stierf den 9 October 1688 te Pars.
(Dictionnaire historique des grands hom mes).
PERRAVLT , (CHARLES) , een broeder
des voorgaanden , geboren den 12 Januarij
1628 , bezat insgelijks eenig talent voor
de bouwkunde , hetwelk hem den post van
Premier commis des bé timents du roi bezorgde. Hij is echter hoofdzakelijk bekend
als schrijver van de Parallèle des anciens ei des modernes, waarin hij de nieuweren boven de ouden verheft. Later schreef
hij Les hommes illusires qui ont paru en
France pendant ce siècle , waarvan bet eer
deel in 1696 en bet tweede in 1701-ste
in 't licht verscheen. Hij overleed in
1703. (Jlémoires de CHARLES PERRAULT).

;

PERUGINO---PES'I ALOZZI.
sollen te hebben aangeboden , vlogen drie
honderd hunner naar het paleis , om PERTINAX te vermoorden. Zijne vrienden rieden hem zich te verbergen tot dat de
storm over was ; doch zulks beneden zijne
waardigheid achtende , verscheen hij voor
de oproerlingen , en sprak kalm en bedaard over het misdadige van hunnen aan
Dit maakte indruk op de menigte -slag.,
tot dat een der krijgslieden , (een Germaan
van geboorte) , zijne spies naar den keizer wierp , en hem in de borst kwetste.
PERTINAX bedekte zich het gelaat , de goden
smeekende zijnen moord te wreken ; hier
werd hij door de soldaten verder afge--op
maakt. Alleen ELECTUS, die ook tot zijne
verheffing had medegewerkt , beschermde
hem zoo lang hij kon , en werd met hem
vermoord. De soldaten hieuwen PERTINAX
het hoofd af, droegen het naar hunne
legerplaats , en boden den meestbiedenden
het rijk aan. PERTINAX had den ouderdom
van zeven en zestig jaren bereikt , en
slechts zeven en tachtig dagen geregeerd.
(CAPITOLINUS, in Historia Augusta; DIO
CA551US , b. 73 ; CREVIER, Histoire des

empereurs romains).
PERIIGINO, (PIETRO) , een verdien

schilder , wiens eigenlijke naam was-stelijk
werd in f 446 te Cilta della
Pieve , in den Kerkelijken Staat , geboren.
Zijn vader was een arm man , CRISTOFANO
geheeten , die hem als winkeljongen (fattorino) bij eenen schilder van Perugia
plaatste. Op den ouderdom van nagenoeg
vijf en twintig jaren bezocht hij Florence ,
en werd de leerling van ANDREA VEROCCHIO ,
den leermeester van LEONARDO DA VINCI.
Binnen weinige jaren verwierf hij zich zoo
veel vermaardheid , dat zijne penseelwerken buiten 's lands gezocht werden. Voor
de nonnen van Santa Chiara te Florence,
schilderde hij in E485 Den dooden Chrisills , waarvoor FRANCISCO DEL PUGLIESE driemaal den oorspronkelijken prijs bood, en
een duplicaat door de hand van PERUGINO
zelven geschilderd ; doch dit aanbod werd
afgewezen. Vervolgens schilderde hij de
fresco's in de Carnbio te Perugia. Naderhand bezocht hij andermaal Florence , doch
aldaar met zijne kunstbroeders in onmin
levende , keerde hij naar de stad terug,
van welke hij zijnen naam ontleent. Hij
stierf in 1524 te Castello delta Pieve. Tot
zijne eer zij nog gezegd , dat hij de leermeester was van RAPHAEL . VASARI zegt van
PERUGINO , dat hij een ongeloovige was ,
die men nimmer van de onsterfelijkheid
der ziel kon overtuigen. Tevens prijst hij
zijne schrandere compositie en fraai cobriet. De eerste werken van RAPIIAËL Zoo
als het huwelijk van de Maagd liaria ,

VANNUCCI ,

,
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gelijken ongemeen veel naar die van
PERUGINO.
(VASARI ,

Vite dei Pitiori
lienische Forschungen
pittorica).

;

;

RUMOUR ,
LANZI ,

ItaStoria

PESCE, (NICOLA, Of COLA), een beroemd Siciliaansch zwemmer en duiker ,
die omstreeks het einde der veertiende
eeuw leefde. Zijn naam was NICOLO , en
hij werd Pesce (de Visch) bijgenaamd , uit
hoofde zijner groote bedrevenheid in het
zwemmen en duiken. FREDERIK II , koning
der beide Siciliën, moedigde hem hiertoe
aan. Men verhaalt van PESCE de wonderbaarlijkste dingen ; hij zou gansche uren
onder en gansche dagen in het water hebben kunnen doorbrengen ; hij zwom van
Sicilië naar de Liparische Eilanden , om
brieven en gewigtige papieren in eenen
lederen zak over te brengen. De waarheid
schijnt te zijn , dat hij een zeer ervaren
zwemmer en duiker was , en langer onder
water kon blijven dan iemand vóór en na
hem. Van zijne jeugd af was bij gewoon
om langs de kust naar oesters en koraal
te duiken. Men verhaalt , dat koning
FREDERIK hem op zekeren dag uittartte ,
om van Kaap Faro in zee te springen
waar de stroom eene draaikolk vormt,
welke onder den naam van Charybdis bekend is. En toen PESCE aarzelde , wierp
de koning eenen gouden beker in zee;
PESCE stortte zich naar beneden , bleef
een' geruimen tijd onder water , en bragt
den beker bij den koning terug , die hem
denzelven met eene goudbeurs ten geschenke gaf. Men wist PESCE te bewegen
de proef te herhalen , doch hij kwam nimmer weder te voorschijn. Wij weten thans,
dat de maalstroom van Charybdis niet zoo
verschrikkelijk is als hij vroeger werd
voorgesteld , en dat er somtijds in het
water weinig beweging is (1). De hoog
KINKER heeft de duikkunst van-lera
PESCE in een zijner gedichten voortreffelijk
geschilderd.
(KIRCUER , liundus Subterraneus).
PESTALOZZI, (JOHANNN HEINRICH), als
vriend der menschheid en als opvoeder,
door woord en daad een der edelaardigste
mannen van onzen tijd , werd den 12 Januarij 1745 te Zurich , waar zijn vader
geneesheer was , geboren. Nadat hij in
de godgeleerdheid en de regten had gestudeerd , liet hij zijne uitzigten betrek(1) IVIARIOTTI spreekt in zijne Reflessioni over het
meer van Perugia , van eenen visscher , No NO H I
s &N FOLICI.lSO, die een groot zwemmer en duiker
was , zoo als easce COLA van Siciliê , en bijkans
geheel in liet water leefde. No sNo bereikte den
ouderdom van ruim negentig jaren. Dien moet echter in het oog houden , dat het meer van Perugia
niet zeer diep is.
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kelijk den kansel en de balie varen, om
zich met de bebouwing van een weinig
ontgonnen landgoed., hetwelk hij bij Bern
had aangekocht, bezig te houden. Op den
ouderdom van vijf en twintig jaren vestigde hij zich aldaar, en noemde het Neehof. Getuige van de grove onwetendheid
der boeren , was hij er op bedacht , hunnen ellendigen toestand te verbeteren
vooral door hunne verstandelijke vermogens te ontwikkelen. Ter bereiking van
dit menschlievend doel , gaf hij later onderscheidene geschriften in 't licht. In
7 775 nam hij eenige verlatene bedelkinderen in zijn huis op, en dit getal groeide
weldra tot vijftig aan. Hij werd hun vader , onderwijzer en verzorger. De onkosten daaraan verbonden werden geheel uit
eigen middelen bestreden ; PESTALOZZI offerde hieraan nagenoeg zijn gansche ver
Doch eindelijk werd ook zijne-mogenp.
volharding met een goed gevolg bekroond.
Onder bescherming van het Zwitsersch
gouvernement rigtte hij., in 1'98, te
Stanz , een huis van opvoeding voor arme
kinderen op. Door vreemde troepen van
daar verjaagd , huurde hij het kasteel en
het domein Berthoud in het kanton Bern,
waar zijn instituut allengs in bloei toenam.
Ml nDeze inrigting werd in 1804 naar
chensee en later naar Yverdun verplaatst.
In 1825 trok hij zich op zijn landgoed
Neuho f terug, en overleed den 17 Februarij 1827 te I3rugg, in het kanton Argau.
De leerwijze van PESTALOZZI , die zich te
regt eenen Europeschen naam verwierf,
heeft vooral eene zielkundige opleiding,
niet enkel onderwijs maar tevens vorming,
ten doel. Onder de werken van PESTALozzl , waaruit men zijn stelsel best kan
leeren kennen , behooren zijne geschriften : Wie Gertrud ihre Kinder lehrt , bas
Buch der Mutter, en de Anschauungslehre
der Zahlenverhalinisse. PESTALozzl bezorgde
zelf in zijne laatste dagen eene nieuwe
uitgave zijner werken, welker opbrengst
hij afstond aan eene armenschool , door
hem in 1818 gesticht. Zijne geschriften
zijn in onderscheidene talen overgebragt ;
ook wij hebben daarvan eene goede vertaling door den Heer PRINSEN , hoofdonderwijzer der Kweekschool voor onderwijzers te Haarlem.
(PESTALOZZI , Meine Lebenssehicksale , als
Verstelier meiner Erziehungsanstalten
in Burgdorf and Iferten ; BIBER , Bei
BLECH--tragzuBiopheHn.P's;
MANN , Heinr. P.'s Züge aus dein Bilde
seines Lebens and Wirkens; CHRISTOFFEL , P.'s Leben and Ansichten, in einem
wortgetreuen duszuge aus sammilichen
von P, herrührenden Schriften) .

PETER I , R/uslands grootste monarch,
werd den 11 Junij 1672 te Kolomenskoe
Selo (I)', een dorp in de nabijheid van
Moscou , geboren. In I682 werd hij met
zijn' halven broeder IWAN op den troon
verheven , en bij diens dood was PETER
alleen oppermagtig heerscher over Rusland.
Hij had nu zijn achttiende jaar bereikt.
PETER was kloek van gestalte en welgemaakt ; hij had regelmatige trekken, welke
soms groote strengheid aanduidden ; dan
weder was hij vrolijk en spraakzaam , en
altijd werkzaam en vol veerkracht. Zijne
opvoeding was door de prinses SOPHIA,
(eene zijner halve zusters) zeer eerwaarloosd , doch zijn genie overwon alle binderpalen. Hij vestigde eerst zijne aandacht
op het leger , hetwelk hij met de hulp
van LE FORT en PATRICK GORDON, twee
bekwame vreemdelingen , op eenen beteren voet bragt. Hij zelf deelde zich bij
het leger in als gemeen soldaat , en doorliep alle rangen voordat hij dien van opperbevelhebber aannam. Al de jeugdige
Bojaren wekte hij op , om zijn voorbeeld
te volgen. De soldaten legden hunne wijde
kleederen af , schoren zich den baard ,
kortten hun haar , en in weinig tijds had
PETER een corps van 5000 man , volgens
de Duitsche wijze gekleed en onderwezen.
Het zien van -een klein vaartuig (op de
rivier welke door Moscou stroomt) door
eenige Hollanders ten tijde zijns vaders
gebouwd , maakte op hem zoo sterk eenen
indruk, dat hij besloot eene vloot te
scheppen. Hij huurde Hollandsche en Venetiaansche scheepstimmerlieden , die te
Pskow eenige kleine schepen bouwden,
waarmede hij op het meer Peipus zeiltogten deed , totdat hij , dit water te beperkt
vindende , naar Archangel ging , waar bij
twee zomers doorbragt , aan boord van
Hollandsche en Engelsche schepen , op de
Witte Zee kruisende , ten einde al de
werkzaamheden van een' wakker zeeman
te leeren kennen. Ten einde niet in alles
van vreemdelingen af te hangen , zond
bij verscheidene jonge Russen naar Venetië, Livorno en holland, om de scheepsbouwkunst te leeren. Door al deze maatregelen namen de uitgaven zoo zeer toe ,
dat hij genoodzaakt was eenige voorzorgen
te nemen ter vermeerdering van 's rijks
inkomsten. PETER besloot alzoo de inkomende regten van vijf tot tien ten honderd te verhoogen , hetgeen in het eerste
jaar eene vermeerdering van 2,000,000
roebels ten gevolge had. In 1696 bele(1) Men ziet aldaar, niet ver van het nieuwe
keizerlijke paleis, de bouwvallen van het oude vervallen Czaren-slot , waarop PETER het levenslicht
aanschouwde.

PETER I.
gerde en bemagtigde hij Azof. Gedurende
de vreugdebedrijven over deze eerste zegepraal , door het leger en de vloot zijner
eigen schepping behaald , spanden de mis
zamen , om-noegdBjarStlizn
hem te vermoorden. Doch een der eed
berouw gevoelende , verried den-genot,
aanslag , die de schuldigen in het verderf
stortte.
Rusland werd destijds aan geen Europeesch hof vertegenwoordigd ; doch PETER,
meer dan ooit overtuigd van de meerderheid der bewoners van het Westelijk Europa
over zijne eigene barbaarsche onderdanen,
besloot deze landen zelf te bezoeken , en
met dit doel zond hij een buitengewoon
gezantschap naar Holland , en vergezelde
het zelf incognito. Voordat hij in 1697
de reis aanvaardde , nam hij de voorzorg ,
den generaal GORDON met 4000 man zijner
lijfwacht in Itloscou achter te laten , met
bevel in die hoofdstad te blijven. Hij
nam slechts twaalf zijner dienaren mede,
onder welke zijne gunstelingen MENZIKOFF
en GALITZIN , alsmede zijnen dwerg , een
noodzakelijk aanhangsel van alle Russische
grooten. Hij begaf zich regtstreeks naar
Zaandam , huurde eene kleine woning
met twee kamers , eene vliering en een
schuurtje. Hij kocht scheepstimmermans
kleederen en gereedschap , en werkte aldaar , met zijne dienaren , op eene werf
als gemeen scheepstimmerman. PETER
wilde hier slechts Pieterbaas genoemd moorden ; hij stond vroeg op , kookte zijn'
eigen pot , en ontving zijn weekloon.
Iemand , die hem daar heeft gekend , beschrijft hem als « groot en sterk , vlug en
« rap te voet , snel in al zijne beweg in« gen , met een vol en glad aangezig t ,
« hebbende bruine wenkbraauwen en krul« lend zwart baar , en zwaaijende met
or zijne armen. » I3ij deed onderscheidene
zeiltogtjes op het IJ en de Zuiderzee ,
en vervaardigde eigenhandig eenen boegspriet. Ook maakte hij zich bekend met
het touwslaan , zeilemaken en smeden.
Een ijzeren staaf, door hem eenige jaren
later te Olonez gesmeed , en met zijn
eigen naamcijfer voorzien , wordt nog door
de academie der wetenschappen te Si. Petersburg bewaard. Hij bezocht fabrijken
en hospitalen , waar hij leerde aderlaten ,
water aftappen en kiezen trekken. Van
Holland begaf hij zich naar Engeland,
alwaar hij in Januarij 1698 aankwam. De
markies van Carmarthen werd door koning
WILLEM benoemd , om den Czaar te ver
volgens sommigen , sleten-geziln,
zij menigen avond te zamen , drinkende
brandewijn met peper. PETER bezocht de
scheepstimmerwerven te lept ford , Wool-
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wich en Chatham. Ook vertoefde hij een'
geruimen tijd te Rotherhithe , waar hij
een schip voor zich liet bouwen. Na vol
dagwerk had hij de gewoonte om-bragt
met zijne medgezellen eene herberg, nabij
Towerhill, te bezoeken , om aldaar te
rooken en bier en brandewijn te drinken.
Dit huis heeft nog den Czaar van Rusland
tot uithangbord. Hij -ging naar Portsmouth
om eene groote vloot in oogenschouw te
nemen en een spiegelgevecht bij te wonell. In April verliet bij Engeland, onderscheidene kunstenaren , geleerden en
officieren met zich nemende. Hij ver
tijd in holland, en-toefdngi
begaf zich vervolgens naar Weenen , om
zich met de kleeding , de krijgstucht en
de taktiek van het keizerlijke leger , destijds als het beste in Europa beschouwd,
bekend te maken. Van daar zou hij zich
naar Italië begeven , toen hij de tijding
kreeg , dat er onder de Strelitzen een
opstand was uitgebroken , welke door de
priesters en prinses sOPUTA werd aangestookt. Nu bleek het hoe wijs PETER had
gehandeld met den generaal GORDON in
Moscow achter te laten. Deze krijgsman
versloeg de opstandelingen , van welke er
velen sneuvelden of in de gevangenis
werden geworpen , om door den Czaar
zelven te regt gesteld te worden. PETER
verliet nu onmiddellijk Weenen, en kwam,
na eene afwezigheid van zeventien maanden , in Mo.scou terug. De schuldigen
werden op eene barbaarsche wijze gestraft. Tot verschooning van rETER's betoonde wreedheid moet men niet uit het
oog verliezen , dat dit reeds het derde
oproer was onder zijne regering , en dat
hij door deze betoonde strengheid de mis
zocht af te schrikken.
-noegd
In het jaar 1700 geraakte PETER in
oorlog met Zweden , waar de krijszuchtige KABEL XII den schepter zwaaide.
Aanvankelijk werden de Russen herhaalde
malen geslagen ; doch dit ontmoedigde
geenszins hunnen standvastigen monarch.
In den bloedigen slag bij Narva , op den
30 November 1700 , moesten 38,000 Rus
voor 8,000 Zweden onderdoen. Doch-sen
PETER zeide : « Ik weet het wel , de Zwe« den zullen ons nog menigmaal slaan ;
« maar wij zullen leeren. Deze slag zal,
« denk ik , de Russen uit hunne traagheid
a wekken , en hen dwingen te leeren wat
« zij niet weten ! » PETER had zich niet
vergist ; eindelijk verkreeg hij de overmagt , en won den 8 Julij I i09 den beslissenden slag bij Pultawa. In het gevoel
van het gewigt dezer zegepraal , schreef
PETER op het slagveld aan den admiraal
APR,AXIN te Petersburg : * Onzen vijand
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« heeft het lot van rHAÈTON getroffen , en
«eindelijk is de grondslag van onze Nevact stad (Si. Petersburg) bevestigd. » In 1711
was PETER echter minder gelukkig tegen
de Turken , die hem aan de oevers van
de Pruth aan alle zijden omsingelden , en
noodzaakten eenen nadeeligen vred€ te
sluiten. Tegen Perzië streed bij in 1723
met geluk , en dwong deze mogendheid
tot den afstand van de steden Derbent en
Baku , en de provinciën Ghilan , Masanderan en Astarabad. PETER had nu het
toppunt van zijnen roem bereikt. De
senaat en de heilige synode baden hem ,
in naam des volks , den titel van Vader
des Vaderlands , Keizer aller Russen en
den bijnaam van den Grooten aan te nemen. Te midden echter van al dezen
roem werden zijne laatste jaren beneveld
door huisselijk verdriet. Zijn oudste zoon
ALEXEÏ koos zijne vrienden en raadgevers
onder de misnoegde priesters en Bojaren.
PETER onderhield hem over zijn gedrag,
en zeide hem dat hij hem niet zoude opvolgen tenzij hij van gedrag veranderde.
Deze vermaningen met verachting beantwoord wordende , dwong PETER hem tot
afstand van zijn regt van opvolging, en
het noemen zijner gewetenlooze raadslieden. De antwoorden van ALEXEI op de
vragen , welke hem gedaan werden , waren van zoodanigen aard , dat PETER het
noodzakelijk achtte , hem voor den staatsraad , de regters en bisschoppen te regt
te doen staan , die hem eenpariglijk ter
dood veroordeelden. Op den dag zijner
veroordeeling werd hij door eene hevige
ongesteldheid aangetast , welke twee dagen
daarna (7 Julij 1718) aan zijn leven een
einde maakte. Het volgende jaar stierf
PETER'S zoon bi CATHARINA , aan Wien
ALEXEI zijn regt van opvolging had afgestaan , in den ouderdom van vijf jaren.
Ook PETER'S gezondheid begon allengs af
te nemen. Hij leed veel door een gebrek
aan de blaas , welk pijnlijk ongemak hij
trachtte te smoren door een buitenmatig
gebruik van sterken drank. Gedeeltelijk
hersteld , ging hij , tegen den raad zijner
geneesheeren , de werken , die bij aan
het meer Ladoga liet aanleggen , bezigtigen. Terug gekomen voer hij naar Lachia ,
aan de golf van Finland , en lag daar
naauwelijks ten anker , toen eene boot
vol soldaten tegen het strand geworpen
wordende , PETER in • zijne drift oni hen
te redden , door het water waadde , waaruit
eene hevige ontsteking in de blaas en de
ingewanden ontstond. Hij werd naar
St. Petersburg terug gevoerd , alwaar hij
den 28 Januarij 1725 zijnen grooten geest
uitblies. « Wanneer een monarch den

« naam van Groeten verdient , » zegt HER« dan is het Czaar PETER ! »
(SÉGUR , Ilistoire de Russie et de Pierrele-Grand ; Biographie universelle; BERGMANN , P. der Grosze als Mensch and
Regent).
PETER VAN A11IENS , genaamd de
Kluizenaar , gedenkwaardig als de bewerker van de kruistogten , werd in het bisdom van Amiens geboren. Aanvankelijk
diende hij als soldaat , huwde eenigen
tijd later , werd na den dood zijner echt.
genoote kluizenaar , en deed eene pel
naar Jeruzalem. Hier leerde-grimsez
bij den treurigen toestand kennen van de
Christenen die onder het Sarraceensche
juk zuchtten , en schilderde hun lot , bij
zijne terugkomst , niet de levendigste
kleuren. Deze buitengewone man , wanstaltig van het hoofd tot de voeten , overdekt met de lompen der armoede , bezat
eene wegslepende welsprekendheid ; zijne
fonkelende oogen , zijne krachtige gebaren en zijne buitensporige verbeeldingskracbt deden , als ware liet , wonderen , en zijne tot geestdrift opgevoerde
ziel was het brandpunt , in hetwelk alle
bartstogten te zamen troffen , om in de
woedendste drift te ontaarden. DEMOSTRENES
maakte welligt nimmer op zijne hoorderen
levendiger indruk. PETER'S met geestdrift
uitgesprokene kruispredikatiën , " bragten
geheel Duitschland , Italië , Frankr ij k en
Nederland in beweging. « De boeren , »
(zegt een oud kronijkschrijver) , «liepen
« van den ploeg en uit het veld ; de
« herders van het vee , de knechten en
« meiden uit hunne diensten , de mannen
« van hunne wijven , de bruidegoms van
« hunne bruiden , en zelfs de monniken
« en nonnen uit de kloosters , om het
« kruis te dragen. Als uit éénen mond
« riep men : « God wil het ! God wil het ! «
PETRUS de Kluizenaar opende , met eenen
DER ,

ongeregelden hoop van 40,000 menschen ,
den eersten kruistogt ter verovering van
het Heilige Land. WALTER VON HABENICHTS ,
(GAUTIIER sans avoii ), een arme Fransche
ridder , stond aan het hoofd der voorhoede.
Deze benden zich aan verregaande baldadigheden en geweldenarijën schuldig makende , werden door de getergde Hongaren
en Bulgaren bijkans gebeelenal uitgeroeid.
PETRUS borg zijn leven door tijdig naar
Konstantinopel te wijken , en hield van
zijn leger slechts 3000 man over. Toen
GODFRIED van Bouillon den 19 Julij 1099,
Vrijdags ten drie ure , Jeruzalem stormenderhand bemagtigde , vinden wij PETERook bier weder werkzaam. Hij werd daar
zelfs stedehouder , doch • keerde spoedig
naar zijn vaderland terug , en stierf in
,

PETERS--PETITOT.
1115 in het

klooster te Huy ,

door hem

zelven gesticht.
(PoLITZ

, Geschiedenis der wereld ; Plu
-Bas).
-tarquedsPy

PETERS , (BONAVENTURA) , een der
beste Vlaamsche zeeschilders, werd in
1614 te ontwerpen geboren. Bij voorkeur
schilderde hij stormen op zee , waarvan bij
niet ongemeene waarheid en vuur de ver
omstandigheden afmaalde , welke-schilend
het gemoed met schrik en medelijden vervullen. De onstuimige golven , de nakende
storm , het vergaan van schepen tegen
rotsen , zeelieden in de diepte verzwolgen
wordende , of, op een eenzaam strand
niet den dood kampende , dit alles drukte
hij met de grootste natuurlijkheid uit.
Somtijds echter schilderde hij , even verdienstelijk , stille zeeën of kasteelen en
steden aan de kust gelegen. Zijne beste
werken worden hoog geschat en zijn zeldzaam. Hij stierf in 1652 in den jeugdigen
ouderdom van acht en dertig jaren.

(Penny Cyclopaedia).
een illulat ,
wiens eigenlijke naam was SABES , werd in
1770 te Port au Prince op het eiland
St. Domingo geboren. Zijn vader was een
planter , die hem eene vrijzinnige opvoeding gaf. Toen de Zwarte bevolking tegen
de Blanken opstond , nano hij deel aan
den strijd , en onderscheidde zich bij ver
gelegenheden. In 1807 werd hij-schilend
gekozen tot president van de republiek
Haïti , welke toen het zuidelijk en westelijk gedeelte van St. Domingo omvatte.
PETION bekleedde deze hooge waardigheid
met zoo veel roem , dat men hem den
eernaam gaf van Vader des vaderlands.
Hij stierf in 1818.
PETION , (ALEXANDER) ,

(Dictionnaire historique des grands hornmes).
PETIS DE LA CROIX , (FRAN(OIS) ,

een geleerd Fransch orientalist , werd tegen het einde des jaars 1653 te Parijs
geboren. Zijn vader was koninklijk tolk
voor de Oostersche talen , en bestemde
hem voor dezelfde betrekking. Op den
ouderdom van zestien jaren zond COLBERT
hem naar het Oosten. Hij vertoefde ver
jaren te Aleppo , Ispahan en-sehidn
Konstantinopel , waar hij het Arabisch ,
Perzisch en Turksch geheel meester werd.
Gedurende zijn verblijf te Aleppo vertaalde
hij in sierlijk Arabisch eene beschrijving
van den veldtogt van LODEWIJK XIV in
Holland , welke zijn tijdgenoot PELISSON in
't licht gaf. Hij keerde in 1680 naar Parijs terug , en werd twee jaren later naar
1Ylarocco gezonden als secretaris van DE
SAINT AMAND, die tot afgezant bij den regerenden sultan MULEY IsMMAIL was benoemd.
H.
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Voor dezen vorst hield hij eene redevoe.
ring in het Arabisch , waarover het gansche hof verbaasd stond , zoo sierlijk en
gemakkelijk was zijne voordragt. In 1692
werd hij benoemd tot hoogleeraar aan het
Collége royal de France , en na den dood
zijns vaders (1695) volgde hij dien als
tolk in de Oostersche talen op. Behalve
in 't Arabisch , Turksch en Perzisch was
hij zeer bedreven in de Mongoolsche , Ar
Ethiopische talen. Hij over--menisch
leed den 4 December 1713 te Parijs,
nalatende eenen zoon ALE (ANDBE LOUIS MARIE,
die hem in zijne onderscheidene betrek
opvolgde. Onder de voornaamste-kinge
zijner werken behooren Les mille et uit
jours, uit het Perzisch vertaald ; Contes
turcs , eene vertaling naar SHEIK ZADEIJ ,
en L'histoire de Timur , naar het Per
zilch van SHEREF-ED-DIN ALI YESDI.
(GOUJET ,

Mémoire historique et littéraire
sur le college royal de France ; Biographic universelle).

PETIT , (JEAN LOUIS) , een uitstekend wondarts , werd den 13 Maart 1674
te Parijs geboren. De beroemde professor
in de ontleedkunde LITTRE , die bij zijnen
vader inwoonde , boezemde den jongen
PETIT zulk eenen lust voor hetzelfde vak
in , dat hij , op den ouderdom van twaalf
jaren , reeds handig genoeg was het ontleedmes te voeren en de voorwerpen voor
de lessen zijns meesters in gereedheid te
brengen. Zestien jaren oud zijnde , kwam
hij in de leer bij eenen chirurgijn. En
zoo groot was zijn ijver om zich te bekwamen , dat MARESCIIAL , eerste chirurgijn
van het hospitaal La Charité , hem meer
dan eens slapende vond voor de deur van
dit gesticht , ten einde bij zijne komst
eene goede plaats bij zijne operatiën te
bekomen. In 1692 werd hij als chirurgijn
bij het leger geplaatst, `\ elken post hij
tot 1700 vervulde. Naar Parijs terug gekeerd , rigtte hij eene school op voor de
ontleed- en wondheelkunde , waarin eenige
der uitstekendste wondartsen van Europa
zijn gevormd. PETIT was vele jaren ach
beroemdste chirurgijn van Eu--ternd
ropa, en stierf den 7 April 1750. Na
zijnen dood -bezorgde DE LESNE zijn Traité
des maladies chirurgicales , ' hetwelk onder
zijne hoofdwerken behoort , terwijl men
aan zijn Art de guérir les maladies des os
geene mindere verdienste toekent.

(Penny Cyclopaedia ; Conversations-Lexicon).
PETITOT , (JEAN) , een uitstekend
schilder in brandverw , de zoon eens beeld
werd in-houwersnbkta,
1607 te Geneve geboren. Voor den handel in juweelen bestemd, werd hij bij
21
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zijnen schoonbroeder BORDIER in de leer gebruikte hij gouden platen ; hij had de
gedaan , enI in deze betrekking oefende gewoonte , om door een bedreven kunstehij zich in het emailleren of brandschilde- naar de gelijkenis van zijnen zitter in
ren van juweelen versierselen. Hij was olieverw te laten schilderen , waarna hij
zoo gelukkig in het vinden der kleuren , zijn email-portret begon , hetwelk hij ver.dat BORDIER hem aanried brandverw-por- volgens naar het leven voltooide. In het
,tretten te schilderen , waarin hij vrij wel museum van het Louvre vindt men van
slaagde. Na verloop van eenigen tijd be- PETITOT eene verzameling van zes en vijftig
gaven zij zich naar Italië , waar zij de portretten ; doch zijn voornaamste werk is
vermaardste scheikundigen raadpleegden, een overheerlijk afbeeldsel ten voeten uit
en groote vorderingen in hunne kunst van RACHEL DE ROUVIGNY gravin van Demaakten. Vervolgens staken zij naar En- vonshire , geschilderd naar het oorsprongeland over , en geraakten in kennis met kelijke in olieverw van VAN DIJK , in het
Sir THEODORE MAYERN , (eersten geneesheer bezit van den graaf van IIARDWICKE. Dit
van KAREL I) , die PETITOT bij den koning geëmailleerd portret is negen drie kwart
aanbeval. Hij schilderde verscheidene ma- duim hoog en vijf drie kwart duim breed,
len de portretten van KAREL en de konink- eene verbazende grootte voor een werk
lijke familie , en copiëerde menig schilder- van dezen aard , en verre weg het grootstuk van VAN DIJK. Deze groote schilder ste , dat ooit in dezen smaak is vervaarhielp hem niet zijnen raad, en de koning digd. Het dagteekent van het jaar 1642.
kwam hem dikwijls' zien schilderen. Na PETITOT had een' zoon , JEAN , die dede onthoofding van KAREL I volgde PETITOT zelfde kunst in Engeland uitoefende, doch
de verdrevene koninklijke familie naar zijne stukken , alhoewel zeer verdienste Frankr ij k , waar hij met LODEWIJK XIV in lijk , evenaren niet die zijns vaders.
(WALPOLE'S , Anecdotes of painting by
kennis geraakte. De Fransche monarch
DALLAWAY ; Biographie universelle).
benoemde hem tot zijn brandverwschilder,
PETRARCA , (FRANCESCO) , een der
stond hero eene jaarwedde toe en een
verblijf in het Louvre. Hij schilderde me- grootste Italiaansche poëten , werd in 1304
nigwerf den Franschen koning en de ko- te Arezzo , in Toscane , geboren. Hij was
ninginnen ANNA VAN OOSTENRIJK en MARIA de zoon van PIETRO, of PETRACCO , (in de
THERESIA. Ook vervaardigde hij eenige landspraak een andere vorm van PIETRO)
copijën naar cie beste stukken van MIGNARD een' am btschrij ver te Florence , die in
ell LEBRUN. 1ETITOT , die een ijverig Pro. 1302 , tegelijk met DANTE en anderen van
testant was , vroeg den koning zijn out- de Bianchi- partij , was verbannen. De weslag , toen deze het edict van Nantes had zenlijke naam van PETRARCA was FRANCESCO
herroepen , doch lang te vergeefs. De DI PETRACCO , dien bij naderhand in den
koning zette BOSSIJET aan , om hem voor meer welluidenden naam van FRANCESCO
de Katholijke Kerk te winnen , hetgeen PETRARCA veranderde. Nadat alle hoop verechter dezen welsprekenden kerkvoogd niet dwenen was, om in zijne geboortestad
mogt gelukken. Eindelijk stond de koning hersteld te worden , vertrok de oude PEhem toe , om te vertrekken. PETITOT ves- TRACCO niet zijn gezin naar Avignon , waar
tigde zich nu in de plaats zijner geboorte, paus CLEMENS V zijn verblijf had gevestigd.
waar hij door zoo vele vrienden en bewon- Hij zond zijnen zoon FRANCESCO naar Montderaars zijner kunst werd bezocht , dat pellier , en vervolgens naar Bologne , oat
hij , om meer afgezonderd te leven , Ge- zich in de regtsgeleerdheid te oefenen. De
jeugdige PETRARCA had hierin echter wei
neve verliet , en zich te Vivay vestigde
kleine stad in het kanton van Bern, nig snaak , en hield zich veel bezig met-en
waar hij werkzaam bleef tot 1691 , in de letterkunde en het uitschrijven van
welk jaar hij aan eene beroerte stierf, oude handschriften. Zijne ouders omtrent
terwijl hij bezig was met het portret zijner dezen tijd overleden zijnde , verliet PEvrouw te 'schilderen. Ilij had den hoogen TRARCA Iiologne , en vond , bij zijne aan ouderdom van vier en tachtig jaren be- komst te. dtvignon , de ouderlijke nalatenreikt. PETITOT mag als de uitvinder van schap van weinig beduidenis. Doch zijn
het brandschilderen aangemerkt worden , genie, zijne geleerdheid en welsprekendheid
want schoon men lang vóór hem bloemen verschaften hem weldra eenen naam , teren vruchten voor versierselen , in brand- wijl zijn aanlokkend voorkonten hem tot
verw schilderde , was hij de eerste , die de lieveling der vrouwen en aanzienlijken
geheele schilderijdn vervaardigde , en de maakte.
Op den 6 April 1327 de kerk van
kunst in eens tot volkomenheid bragt. Bij
den aanvang zijner loopbaan kreeg PETITOT St. Clara te Avignon bezoekende , werd
twintig guinjes voor een portret , welke hij getroffen door de schoonheid eener
prijs later werd verdubbeld. Gewoonlijk jonge, danse , voor welke hij Bene hevige

PETRARCA.
liefde opvatte. Iiet was ]AURA , de dochter
van AUDIBERT van Noves, een plaatsje tot
liet gebied van Avignon behoorende. Zij
bezat een aanmerkelijk vermogen , en was
sedert twee jaren gehuwd aan HUGUES DE
SADE , een' edelman van Avignon. Toen
PETRARCA haar het eerst zag, was zij
slechts negentien jaren. LAURA beminde
peril als een' broeder , en hield den vurigen jongeling van vele buitensporigheden
terug. PETRARCA's klinkdichten en liederen
waarin hij LAURA bezong , verspreidden
zich door geheel Europa. Toen KAREL van
Luxemburg , naderhand KAREL IV, Avignon
bezocht , was zijne eerste vraag naar
LAURA , en te midden van een groot gezelschap aan haar voorgesteld wordende ,
vroeg hij eerbiedig , om haar , als een bewijs van achting , het voorhoofd te mogen
kussen.
Toen de jaren LAURA'S uitstekende schoon.
Beid deden verwelken , en zij moeder was
van een talrijk kroost , zag PETRARCA haar
steeds niet dezelfde geestdrift. Aan degenen , die zich hierover verwonderden ,
antwoordde hij :

Piaga per allentar d'areo non sang.
(« De boog kan niet meer wonden , doch
« zijn doodelijke slag is reeds toegebragt.
«Indien ik slechts haar persoon had be« mind , dan zou ik LAURA reeds sedert
« lang vergeten hebben ») .
Terwijl PETRARCA zich in 1348 in Italië
bevond, woedde de pest in Frankrijk en
bereikte ook Avignon. LAURA werd door
de ziekte aangetast , en stierf den 6 April,
in den ouderdom van veertig jaren. Volgens ooggetuigen ontsliep zij kalm en onderworpen , gelijk geheel haar leven geweest was. PETRARCA wijdde haar eenen
aandoenlijken treurzang , waarin hij haren
uitgang bij eene lamp vergelijkt , die uit
gebrek aan voedsel allengskens bezwijkt.
Toen de tijding van haren dood in Italië
tot hens kwam , schreef hij op een afschrift
van VIRGILIUS , zijd' lievelingsdichter , de
volgende aanteekening : « lIet was in de
« eerste dagen mijner jeugd , op den 6
« April , in den morgen , en in het jaar
« 1327 , dat LAURA , uitmuntende door hare
« deugden , en in mijne verzen verleer« lijkt , liet eerst mijne oogen gelukkig
« maakte iu de kerk van St. Clara , te
« Avignon ; en liet was in dezelfde stad
a op den 6 van dezelfde maand April , op
« hetzelfde uur in den morgen , in liet
«jaar 1348 , dat deze schitterende star
«uit onze oogen verdween , terwijl ik te
« Verona was , helaas ! onbewust van mijne
« ramp. Het stoffelijk overschot van haar
« kuisch en schoon ligchaam werd in den
« avond van denzelfden dag , in de kerk
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« der Cordelieren , ter aarde besteld. Om
« de pijnlijke herinnering te bewaren , heb
« ik het bitter genoegen willen hebben ,
« om zulks opzettelijk aan te teekenen in
« dit boek , hetwelk ik meer dan Benig
« ander voor mij heb , ten einde niets ter
«wereld voortaan eenige aantrekkelijkheid
« voor mij moge hebben , en deze sterke
« band van verknochtheid aan dit leven
cc nu ontbonden zijnde , ik door gedurige
« overdenking en eene naauwkeurige waar
ons wegsnellend bestaan -«d,eringva
« moge gewaarschuwd worden , dat het
« voor mij hoog tijd is , om dit aardsche
« Babylon te verlaten , hetgeen ik denk ,
« dat voor mij niet moeijelijk zal zijn met
« mannelijken moed te volbrengen. » PETRARCA's Virgilius , met dit aandoenlijk
memorandum , wordt thans in de Ambrosiaansche bibliotheek te lllilaan bewaard.
Wij hebben bij dit onderwerp zoo lang
stil gestaan , wijl het eene historische ver
heeft verkregen , en er over-mardhei
de betrekking van PETRARCA tot LAURA zoo
veel twistgeschrijf is ontstaan. PETRARCA
overleefde LAURA bijkans dertig jaren , en
werd gedurende al dien tijd door zijne
landgenooten en vreemde vorsten be`vonderd. In 1374 begon zijne gezondheid te
wankelen , tot welker herstelling hij zich
van Padua naar Arqua begaf (*). In den
morgen van den 18 Julij vond een' zijner
bedienden hem in zijn studeervertrek bewe eloos zitten , met zijn hoofd op een
boek leunende. Daar hij soms geheele
uren in deze houding zat , verontrustte
neen zich hierover aanvankelijk niet, doch
bij nader onderzoek bleek het , dat PETRARCA niet nicer was. De tijding van
zijnen dood verspreidde zich spoedig in
Padua. FRANCESCA van Carrara , heer dier
stad , vergezeld van al de edelen , den
bisschop , het kapittel en de meeste geestelijken begaven zich naar Arqua , om
(1) Meermalen bragt hij in dit aangenaam dorp ,
door Heuvelen omgeven , den zomer door. In 1374
ontving h ij hier meermalen bezoek van vier,jeugdii;e
Venetiaansche vrijdenkers , met welke hij eerst zeer
was in; enomen. Doch 1 RTRARCA eenen hooaen eer
voor de Heilige Schrift voedende, en daarcn--bicd
boveni geen groot voorstander zijde van do natuur
historie, waarin zijne bezoekers zeer be.ir„ ven-lijke
waren, had er spoedig Bene verkoe}ing plaats. Hij
was gewoon hun te zeugen, dat het van meer belang was den aard der menschen na te vorschen ,
dan dien van viervoetige dieren , vogelen en vis
Zij ergerden zich over rr.TR&RCt , en kreten-scheu.
hem openlijk uit als een' goeden sul , ontbloot van
alle wezenlijke geleerdheid. PETauxca. beantwoorddo
hun schriftelijk , bekende zijne eigene onkunde , doelt
stelde tevens de onwetendheid zijner tegenstanders
iii liet helderst licht. —• wanneer CETRARCA des nachts
den slaap niet konde vatten , en hem dichterlijke
gedachten invielen , dan schreef hij die op zijnen
lederen rok , waarin hij zich ter ruste laad begeven.
Na zijnen dood vond enen dit kleedio stuk geheel
met verzen overdekt , en bewaarde het als drie
t;rootc zeldzaamheid,

it a

34

PEUTINGEII.

zijne uitvaart bij te wonen. Zestien doctors der universiteit droegen het lijk naar
de parochie-kerk van 4rqua , waar het
bijgezet werd in de kapel , welke PETRARCA
zelf ter eere van de Maagd MARIA had gesticht. Hier werd te zijner nagedachtenis
een marmeren gedenkteeken , rustende op
vier kolommen , .opgerigt , en in 1667
zijn bronzen borstbeeld op hetzelve geplaatst . Op eene der kolommen leest men
het volgende tweeregelig vers:

ze aan de keizerlijke bibliotheek te Weenen
afstond. FRANZ CIRISTOPB VON SCIEYB van
Weenen vervaardigde van deze kaart eene
naauwkeurige kopij, met eene inleiding en
ophelderingen , en droeg dit werk op aan
keizerin MARIA THERESIA. Het verscheen in
't licht onder den titel van Tabula itineraria Peutingeriana ; quae in dugusta Bibli-

otheea Vindobonensi nunc servatur, adcurate
exscripta à Fr. Christoph de Scheyb , cum
indite, fol. Vienna, 1573. De kaart is 21

voet lang en nagenoeg één voet breed. De
oorspronkelijke ontwerper, wie hij dan ook
Van al zijne talrijke werken , in proza en moge zijn , had niet ten doel om Bene
poëzy , hebben alleen zijne Italiaansche eigenlijke geographische kaart daar te stelgedichten eenen onverminderden roem be- len , met de betrekkelijke ligging der lanhouden ; ook zijn zij zoo zeer met de den , maar blootelijk om alle groote wegen
geschiedenis der letteren verbonden , dat van het rijk op eene lange smalle strook
zij zullen gelezen worden , zoo lang de te verzamelen , aanwijzende de onderscheiletterkunde zal worden beoefend.
dene rustplaatsen, en zulks ten gebruike
van reizigers en vooral van militairen en
(BARDELLI , Del Petrarea e delle sue
Opere ; Mémoires pour tla vie de Pe- burgerlijke ambtenaren. Ten gevolge dezer
trarque , avec des pièces justi ficatives , inrigting worden de groote lijnen der we3 vol. 4to. , Amsterdam , 1746 ; FOS- gen bijkans als evenwijdige lijnen voorgesteld , en de meeste groote rivieren loopen
CoLo , Essays on Petrarch ; GINGUENF,
Histoire littéraire).
insgelijks in dezelfde rigting voort, van liet
westen naar het oosten of van het oosten
PEIITINGER, (KONRAD), een beroemd
verzamelaar van oudheden , werd den 14 naar het westen , zijnde zulks de grootste
October 1465 te Augsburg uit een aan
lengte van het Romeinsche rijk. Doch de
geslacht geboren. Hij studeerde te-zienljk noordelijke en zuidelijke grenzen van het
Padua ell aan andere hoogescholen in rijk zijn , zonder eenigzins op de breedte
Italië , en keerde in 1486 naar zijne ge- te letten , zeer digt bij elkander gebragt.
boorteplaats terug , waar hij in 1493 de Om dezelfde reden doen de Aliddellandsche,
gewigtige betrekking van stedelijk secretaris de ddriatische , iEgeesche en J3nxgnsche
bekwam. Meermalen woonde hij de rijks
zeeën zich voor als lange kanalen ; het
welke onder MAXIMILIAAN werden-dagen, schiereiland Italië schijnt regtstreeks van
gehouden , bij, en volbragt onderscheidene het westen naar het oosten te loopen , en
gewigtige zendingen. Hij stierf den 24 De- de eilanden, zoo als Sicilië, hebben dencember 1547. PEUTINGER was een der eerste zelfden langwerpigen vore, moeten aanneDuitschers, die oudheden begonnen te ver- men. De steden _ aan de wegen zijn aanzamelen. Hij schreef verscheidene geleerde geduid door kleine huizen ; eenige, die
werken , doch is het meest bekend door bijzondere opmerking verdienen , worden
eene kaart van het Romeinsche rijk, welke onderscheiden door vierkante gebouwen,
zijnen naam draagt , en in de vierde of en worden aangewezen door wallen en
vijfde eeuw te Konstantinopel werd ver
torens. Rome wordt aangeduid door eenen
Deze kaart werd hem bij uiter--vardig. cirkel , in welks midden een gekroond
sten wil door KONRAD CELTES vermaakt. figuur is gezeten ; Konstantinopel insgelijks,
PEUTINGER begon daarvan eene kopij ter
doch zonder dat de figuur eene kroon
uitgave te vervaardigen , doch hij stierf draagt. Antiochië is de eenigste andere
alvorens dit werk was voltooid. MARK VEL
stad , welke door een' cirkel en eene
kopiëerde de kaart op eene schaal van-rER figuur wordt onderscheiden , in welke laatomtrent de helft der oorspronkelijke grootte, ste MANNERT de maagd MARIA meent te
en zond deze kopij aan ORTELIUS , die haar herkennen , welke hij echter als eene inweder aan MURETUS bezorgde. MURETUS gaf lassching van een' kopijïst uit de middelbaar in 1598 in 't licht. Deze verkleinde eeuwen beschouwt (1). Niettegenstaande
kopij is opgenomen in de Histoire des grands het gebrekkige , dat de geleerden in de
Chemins de l'empir.e romain van BE.I;CIER. kaart van PEUTINGER hebben opgemerkt ,
De oorspronkelijke kaart bleef te dugsburg,
in het bezit van PEUTINGER's nakomelingen
(1) Op aansporing van de hoogeschool te Muntot 1714, toen zij door koop liet eigendom cten bezorgde K. MAruvuRT Bene nieuwe uitgave dezer
kaart
, welke in 1824 te Leipzig in twaalf bladen
werd van een' boekhandelaar ; deze ver
folio in 't licht verscheen. Men vindt in dit werk
haar weder aan prins EUGENIUE , die-kocht onderscheidene lotgevallen dozer kaart uiteengezet.de
Inveni requiem; spes et fortune valeta;
Nil mihi vobiscum est , ludite nunc alios.

PHAEDRUS--PHIDIAS.

blijft zij nogtans een der belangrijkste werken over de oude aardrijkskunde , welke
tot ons zijn gekomen.
(K. MANNERT , Tabula itineraria Peutingeriana , denuo cum codice vindobonensi collata).
PHAEDRUS , (JULIUS) , een sierlijk

Latijnsch fabeldichter uit de eeuw van
AUGUSTUS , van wiens leven men weinig
vindt opgeteekend. Hij werd waarschijnlijk
in Thraci* of Macedonië geboren , kwam
in zijne jeugd als slaaf te Rome , vond aldaar vrienden , legde zich toe op de studie , leerde zorgvuldig het Latijn, en werd
,door AUGUSTUS , die hem beschermde , in
vrijheid gesteld. PHAEDRUS schreef eene
menigte fabelen in jambische verzen , en
ontleende , gelijk hij in zijne voorafspraak
zegt, zijne onderwerpen uit vEsozus. De
fabelen van PHAEDRUS worden geroemd om
den sierlijken stijl , de gepaste luim
enn gezonde zedekunde. Zij werden het
eerst uitgegeven door PITHOU , in 1596,
volgens een handschrift uit de tiende
eeuw , naar den eigenaar de Rosamboanus
geheeten. Onder de bijkans tallooze oudere
en nieuwere bearbeiders en uitgevers der
Fabelen van Esopus heeft zich PETRUS BURverdienstelijk gemaakt.
werd , welligt in zijne vrijmoedigheid , onder de regering van TIBERIUS ,
door SEJANUS vervolgd ; hij overleefde echter diens val , en stierf waarschijnlijk eerst
in hoogen ouderdom , onder CLAUDIUS.
MANNUS

PHAEDRUS

(KERLER ,

Rdm. Fabeldichter).
opperheer van Argos , leefde
in de achtste eeuw vóór de Christelijke
jaartelling. Eenige oude schrijvers maken
hem tot een' tijdgenoot van IPHITUS en LYCURGUS ; doch de opgave van PAUSANIAS ,
dat hij de achtste Olympische spelen bijwoonde , plaatst hem in 748 v. c. PHEIDON
wordt gewoonlijk tiran van 4rgos geheeten , doch hij was inderdaad erfelijk koning. Hij schijnt den naam van tiran
gekregen te hebben , omdat hij zich tot
onafhankelijk vorst verhief. PHEIDON was
ondernemend van aard , en breidde het
gebied van Argos aanmerkelijk uit. Men
houdt hem voor den uitvinder der maten
en gewigten , welke zijnen naam droegen.
Ook wordt bij door oude schrijvers beschouwd als de eerste die goud en zilver
muntte, schoon, volgens HERODOTUS, de
Lydiërs het eerste volk waren , dat goud
en zilver stempelde.
(CLINTON, Fasti Hellenenici; STRABO, VIII.
376 ; PLINIUS, Bist. Nat. VII. 56) .
PHIDIAS , een der beroemdste beeld
oudheid , door QUINTILIANUS de-houwersd
beeldhouwer der goden geheeten , was een
inboorling van 4thene. De naam zijns vaPHEIDON,
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ders was CHARMIDAS, De juiste tijd zijnetgeboorte is onbekend , doch niet zonder
grond stelt men dien tusschen 490 en 480
v. C. Volgens oude schrijvers had PHIDIAS
twee meesters , HIPPIAS en AGELADAS. Toen
PERICLES te Athene het bewind voerde,
vertrouwde hij PHIDIAS het bestuur toe over
al de gebouwen waarmede de stad werd
opgeluisterd. Geene moeite , geene kosten
werden er gespaard om voor Minerva, de
schutsgodin van Athene , eenen heerlijken
tempel , het Parthenon genaamd, te stichten. De tempel zelf werd van marmer
gebouwd. De bouwmeesters , die dit heerlijk gedenkstuk der kunst , onder opzigt
van PHIDIAS voltooiden, waren CALLICRATES
en ICTINUS ; doch het standbeeld der godin
in dezen tempel was geheel het werk van
PHIDIAS. Minerva werd in eene staande
houding voorgesteld. In de eene hand hield
zij eene speer , in de andere een standbeeld der overwinning. Op haren keurig
versierden helm prijkte een sphynx. De
naakte deelen van het beeld waren van
ivoor , de oogen van edelgesteenten en de
kleeding was geheel van goud , van welk
metaal daarvoor niet minder dan een gewigt
van veertig talenten werd gebruikt. Op
raad van PERICLES Wist PIIIDIAS de draperie
zoodanig te schikken, dat zij ten allen
tijde er kon afgenomen worden , zonder
het werk eenigzins te beschadigen. Het
vervolg deed zien, dat PERICLES den kun
wijzen raad had gegeven.-stenar
Het volk begeerig om al den roem van
dit werk alleen weg te dragen , vaardigde
een besluit uit waarbij PHIDIAS werd verboden zijn' naam op het beeld te zetten
doch bij versierde het schild der godin
waarop de strijd der Atheners tegen de
Amazonen werd voorgesteld , met zijne
eigene beeldtenis (als een oud kaalhoofdig
man , eenen steen werpende). In dezelfde
groep zag men tevens het portret van PERICLES. De buitenzijde van dezen tempel
was insgelijks met beeldhouwwerk versierd.
Gelukkig is er tot heden nog genoeg van
dit gebouw overgebleven , om over de
voortreffelijkheid van het beeldhouwwerk
te kunnen oordeelen. Zoodra alles voltooid
was, beschuldigden de vijanden van PERICLES
en PHIDIAS den laatsten , dat hij niet al het
goud dat hem was gegeven aan de kleeding
van Minerva had verbruikt ; zij eischten
hem op tot verantwoording. PFTICLES beval
nu terstond dat bet goud van het beeld
zou worden afgenomen en gewogen. Dit
was genoeg om zijne vijanden te beschamen , en van de beschuldiging te doen
afzien.
Onder de meest beroemde werken van
rUIDIAs behoort

vooral ook het beeld van

PIIILIDOR—PHILIPPUS.
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den Olympischen Jupiter. Dit beeld was
an kolossale grootte, en bestond uit goud
en ivoor. JUPITER werd voorgesteld zittende
op zijnen troon ; de voetbank en liet voetstuk waren meesterstukken der kunst. Men
wil, dat PHIDIAS, na de voltooijing van dit
grootsch gedenkstuk der oudheid , JUPITER
bad , hem een zigtbaar teeken van zijne
goedkeuring te geven , en dat oogenblikkelijk een bliksemstraal door den tempel
drong, en voor zijne voeten nederviel.
Dit werd als eene gunst der godheid beschouwd , en ter gedachtenis daarvan eene
koperen urn op de plek zelve geplaatst.
PAUSANIAS zegt , dat deze vaas nog in zijn'
tijd aldaar aanwezig was.
Dc tijd en de plaats van PfIIDIAS overlijden zijn onzeker. Sommigen willen dat
liet volk van Elis hem ter dood bragt, uit
vreeze dat hij ook andere plaatsen met
zulke meesterstukken der kunst zou versieren. Behalve de iIinerva van het ParLhenon en de Jupiter te Elis, vervaardigde
hij verscheidene standbeelden, die hooge
bewondering wekten. De eeuw van PEIIDIAS
wordt alzoo te regt de doorluchtige , de gouden eeuw der beeldhouwkunst genoemd.
tQUATRE-MERE DE QUINCY, Lettres

de Londres à Canova ; 11?émoire sur les ouvrages de sculpture qui appartenaient
an Parthénon, par M. VISCONTI ; ENEEtc DAVID , Examen des inculpations
dirigées Bontre Phidias; Biographic
vniverselle; JuNlus , Catalogus arti-

gaf hij , bij inteekening, een werk over
het schaakspel in 't licht`, waarin verscheidene spelen worden ontwikkeld, zoodat het
eene onmisbare handleiding is voor degenen, die zich daarin willen oefenen. In
1777 liet PIIILIDOR zijne verhandeling over
het schaakspel , aanzienlijk vermeerderd ,
herdrukken. Sedert 1788 schijnt hij zijn'
meesten tijd in Londen te hebben doorgebragt, waar hij zich hoofdzakelijk met het
schaakspel onledig hield. Dikwijls speelde
hij in de Parsloe's club in St. James's Street.
Hier werden personen tegen eenige betaling toegelaten , om van PIIILID0It'S mees
zetten getuigen te zijn. Soms-terlijk
speelde hij tegen de bekwaamste spelers
drie verschillende partijën tegelijk. En
slechts twee maanden vóór zijnen dood
speelde bij geblinddoekt op hetzelfde oogenblik twee partijën , en was overwinnaar.
IHij overleed te Londen den 31 Augustus
1795. PIIILIDOR was een waardig en beminnelijk man , doch men was algemeen
van gevoelen, dat zijne verstandelijke ver.
mogens zich niet veel verder dan tot de
muzijk en het schaakspel uitstrekten.

(11'ouvelle biographic classique).
,Spanje, de

PHILIPPUS II, koning van

der grootste schaakspelers, ook componist,
werd in 1726 te Dreux geboren. Als
koorzanger in de kapel van LODEWIJK aan
oefende hij zich bij den kapel -genom,
CAMPIIA , en in 1737, toen hij-mestr
nog slechts den ouderdom van elf jaren
had bereikt , schreef hij een motet voor
een vol koor , waarvoor de koning hen,
bedankte ; doch het blijkt niet dat deze
eer door eene wigtige;e erkenning werd
gevolgd ; want toen hij de kapel verliet,
omdat zijne stem -veranderde , won hij den
kost met het uitschrijven van muzijk en
het geven van eenige lesE en. Al zijne vrije
uren , en deze waren menigvuldig , wijdde
hij aan het schaakspel, waarin Lij verba
vorderingen maakte. In f745 deed-zend
hij eene reis door de Nederlanden , Duitschland en Engeland , om de grootste meesters op het schaakboor.i te ontmoeten. Ook
vermeerderde hij zijne kennis en zijnen smaak
in dé muzijk , door de beste werken der
bekwaamste toonkunstenaren te hooren uit
Schoon PIILIDOR voortreffelijke mu--voern.
zikale talenten bezat, is hij echter het

eenige wettige zoon van keizer KAPEL V
bij ISABELLA van Portugal , werd in 1527
te Valladolid geboren. Toen zijn vader in
1555 afstand deed van de regering , beklom PIIILIPPUS den schoonsten troon van
Europa. Hij ontving van hem , in tegen
-wordigheAl;mnSta,de
heerschappij over de Vederlanden, en eenige
weken daarna het bewind over Spanje.
Zijne erfenis bevatte tevens het koningrijk
der beide Siciliën , 117ilaan met andere
Italiaan -che gewesten , en de veroveringen
in de Nieuwe Wereld. Te regt zeide men
alzoo , dat de zon in zijn gebied nooit
onderging. De inkomsten , welke hij uit
de mijnen van M acrika trok , gevoegd bij
die uit zijne Europesche staten , overtroffen verre de inkomsten van eenig vorst
zijner eeuw , en werden op vijf en twintig
millioen dukaten jaarlijks geschat. Zijne
zeemagt was sterker dan die van eenige
andere mogendheid , en zijne oude legers
waren zanlengesteld uit de beste troepen
van Europa , door de bekwaamste veldoversten van dien tijd aangevoerd.
PHILIPPCS II was een monster van wreedbeid en blinden godsdienstijver , doch het
schijnt onjuist , om bij deze verfoeijelijke
hoedanigheden het verwijt van huichelarij
te voegen , gelijk vele geschiedschrijvers
hebben gedaan, SCHILLER , die zijn karakter met een helderziend wijn ;Berig oog
naauwkeurig heeft gepeild , en wiens ge -

Nicest als schaakspeler beroemd. In 1749

voelen omtrent hem allezins ongunstig is,

ficum).
PHILIDOR , (ANDRJ DANICAN) , een

PIIILIPPUS.
zegt echter , dat hij een beter man was
dan zijn vader. KAREL was een vervolger
uit staatkunde , doch PIIILIPPUS uit overtuiging. KAREL gebruikte de godsdienst tot
het bereiken zijner heerschzuchtige oog
; PIIILIPPUS offerde dikwijls zijne-merkn
ware belangen op aan hetgeen waarmede
hij de belangen der godsdienst dacht te
bevorderen. De keizer hield den paus gevangen , schoon hij ketters op den brandstapel bragt , omdat zij het oppergezag
van den paus miskenden. Zijn zoon , daartoe getergd , vatte met groot leedwezen
de wapenen op tegen PAULUS IV , en om
niet dezen trotschen opperpriester tot eene
verzoening te komen , stond hij hem , als
een berouwhebbend misdadiger , de vruchten der overwinning af.
Het huwelijk van PHILIPPUS II met MARIA,
koningin van Engeland , in 1554 , wikkelde dit rijk ook in den oorlog tegen
Frankrijk. De eenige merkwaardige gebeurtenis van dezen krijg was de zegepraal
bij St. Quentin. PHILIPPUS was bij den slag
niet tegenwoordig ; doch bij de daarop gevolgde bestorming der stad vertoonue hij
zich in zijne wapenrusting , om de krijgslieden aan te moedigen , doch deelde niet
in hunne gevaren. Dit was de eerste en
laatste maal dat hij militaire kleeding droeg
of in het veld verscheen. De oorlog eindigde in 1559 ten voordeele van PHILIPPUS
met den vrede van Cateau Cannbresis. De
Nederlandsche gewesten vaarwel zeggende,
zeilde hij naar Spanje , om het nimmer
weder te verlaten. Zijne aankomst aldaar
werd gekenmerkt door een auto -da-fe of
openbare daad van geloof, die aan veertig ongelukkigen , door de inquisitie tot
den brandstapel verwezen, het leven kostte.
En dit onmenschelijk schouwspel woonde
PI1ILIPPUS hij. Toen een der slagtoffers
den koning gewaar werd , en hem met
luider stemme om genade smeekte , riep
PHILIPPUS hein meedoogenloos toe : « Sterf,
« gij , en uws gelijken ! Ware mijn eigen
« zoon een ketter , ik zou hein aan de
« vlammen opofferen !
Te midden van dergelijke tooneelen
herinnerde hij zich zijne gelofte aan ST.
LAURENS , op wiens naamdag de slag van
St. Quentin was gewonnen. Ten blijke
zijner dankbaarheid voor deze zegepraal
stichtte hij in het dorp Escuriaal nabij
Madrid, een heerlijk klooster en paleis ,
hetwelk hij , ter eere van ST. LAURENS en
liet werktuig waarop deze heilige was dood
vorm gaf van Genen rooster.-gemartld,n
Tevens verplaatste hij den zetel der regering van Toledo , de oude hoofdstad van
Castilië , naar Madrid , de tegenwovrdige
hoofdstad van Spanje.
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Middelerwijl beijverde PIIILIPPUS zich ,
om de ketterij overal in zijne staten uit
te roeijen. In Nilaan en lapels woedde
hij te vuur en te zwaard , en bereikte
zijn oogmerk ; doch zijne pogingen , ons
de Spaansche inquisitie ook in de Neder
te voeren , lokten eenen opstand-landei
uit , die gedurende zijne veeljarige regering onmetelijke schatten i erslond , en
eindelijk de vrijverLlaring der Noordelijke
Gewesten ten gevolge had. Toen PIIILIPPUS
oordeelde , dat de landvoogdes 1VIARGAPIETHA
van Parma niet krachtig genoeg handelde,
om zijne bloedplakkaten te doen uitvoeren,
zond hij in hare llaats den wreeden FERDINAND ALVAREZ DE TOLEDO, hertog van
Alec. Het karakter van dezen man des
bloods blijkt genoegzaam uit zijne eigene
betuiging , dat hij gedurende zijn zesjarig
bewind meer dan 18,000 ketters naar
den brandstapel en het schavot had ver
zachter bestuur van zijnen-wezn.Iit
opvolger REQUESENS , de oorlogsroem , de
veerkracht en de list van Don JAN van
Oostenr ij k , natuurlijken broeder van PHILIPPUS (die in 1571 den zeeslag bij Lepanto
op de Turken had gewonnen) , en het
krijgsgenie van ALESSAN.DRO FARNESE, hertog van Parma , den grootsten veldheer van
zijnen tijd , — waren ontoereikend , om
den opstand in de Nederlanden te dempen. WILLEM de Zwijger , prins van Oranje,
wiens onverzoenlijke vijandschap PHILIPPUS
had uitgetart , betoonde zich zijnen geduchtsten tegenstander. Onder dezen vorst
en diens beide zonen , MAURITS en FREDERIK HENDRIK , zetteden de Noord-Nederlanders de worsteling voort , en verbrijzelden
eindelijk liet Spaansche dwangjuk. Terwijl
alzoo zeven Nederlandsche gewesten voor
hem verloren gingen , verkreeg bij onverwacht een ander rijk. Koning IIENDRIK
van Portugal , kinderloos overleden zijnde ,
maakte PIIILIPPUS , als neef , aanspraak op
den troon. Hij zond den hertog van
ALVA aan het hoofd eener talrijke krijgs.
raagt derwaarts , welke gemakkelijk op
den zwakken mededinger , Don ANTONIO DE
CRATO zegevierde. ALVA trok in 1580 de
hoofdstad Lissabon binnen , en hechtte de
Portugeeschle kroon en hare overzeesche
bezittingen voor zestig jaren aan die van
Spanje.
In 1588 verscheen de zoogenaamde
onoverwinnelijke vloot , door PHILIPPU5 uit
om in Engeland en de Nederlanden-gerust
de ketterij uit te roeijen , in zee ; doch
door den moed der Engelscben en Neder
onweder , ging zij-landers,otm
bijkans geheel verloren. Toen Pu1LlirUs
daarvan de tijding ontving , riep hij met
eenige grootheid van geest en godsdien-
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stige onderwerping uit : « Ik zond mijne
«vloot uit tegen ketters , niet tegen de
« elementen : Gods wil geschiede ! » Na
het uitstaan van langdurige en onuitsprekelijke smerten stierf PUUILIPPUS den 13 September 1598 , in den ouderdom van twee
en zeventig jaren. Tot op liet laatste
oogenblik, nam hij de gebruiken zijner
kerk waar , zijnen zoon PUILIPPUS en zijne
dochter ISABELLA tot ijverigen voorstand
van liet Katholijk geloof vermanende. De
gewijde letterkunde is hem de uitgave
verschuldigd van den fraaijen Polyglotbijbel die zijnen naam draagt , en in
1569-1572 in acht deelen folio te Antwerpen in 't licht verscheen.
(DUMESNIL , Ilistoire de Philippe II , roi
d'Espagne ; WATSON , Ilistory of the
reign of Philip II ; SCHILLER , Geschichte des Ab falls der Niederlanden ;
L'art de vérifier les dates).
PHILO-J UDAE US , een geleerde Jood
van priesterlijk geslacht , werd waarschij s
30 jaren V. C. te ,4lexandrië geboren.-lijk
Hij was zoowel in de gewijde als ongewijde
letterkunde buitengemeen ervaren , en
werd , uit hoofde zijner gehechtheid aan
liet Platonismus de Joodsche PLATO , en
PHILO de Platonist geheeten. Nog op twee
en zeventigjarigen ouderdom werd hij door
zijne broederen van Alexandrië naar Bonte
gezonden , om de beschuldiging tegen hen
bij CALIGULA ingebragt , dat zij den keizer
niet den behoorlijken eerbied toedroegen ,
te wederleggen. De tijd zijns overlijdens
is onbekend. Slechts een gedeelte zijner
schriften is nog aanwezig en door RICHTER
in de Bibliotheca sacra opgenomen.
(GFRORER , Philo and die alexandrin.
Theosophie ; nhHNE , Geschichiliche Darstellung der jüd.-alexandrin. Religionsphilosophie; FABRICIUS, Bibliotheca Graeca ; British critic and Quarterly theological Review , Vol. V , 1829).
PHILOPOEMEN , een beroemd veldheer,
de laatste der Grieken geheeten , werd in
'253 v . C. te ryl egapolis , in Arcadië gebo
ren. Tot opperbevelhebber van het Achaïsche verbond verheven , vernederde hij de
Spartanen tot een schatpligtig volk , en
schafte de wetten van LYCURGUS af. Einde
tegen de-lijk(182v.c)nesag
1llesseniërs van het paard geworpen en in.
den val gewond , werd hij gevangen genonien. Zij wierpen hem in eenen donkeren
kerker , de Schatkamer geheeten , en
zonden in den nacht eenen scherpregter,,
die heng den giftbeker aanbood. PHILOPOEMEN vroeg den man of hij wist wat er
van de Achaïsche ruiterij geworden was,
en voornamelijk van zijnen vriend LiCORTAS ? Toen bij ten antwoord kreeg , dat
-

zij ongedeerd waren afgetrokken , zeide de
oude krijgsheld , « dan zijn wij toch niet
« geheelenal ongelukkig. » Hierop nam hij
den giftbeker , ledigde dien , en blies weldra den laatsten adem uit. In bijna alle
steden van Griekenland rigtte men standbeelden te zijner eere op.
(PLUTARCHUS , Philopoemen
POLYBIUS ,
XXIII ; LIVIUS , XXXIX).
PHOCION , een edelaardig en onbaatzuchtig veldheer der Atheners , werd omtrent 400 jaren v. c. uit een nederig
geslacht te Athene geboren. Hij had PLATO
en XENOCRATES tot leermeesters in de
wijsbegeerte. Vijf en veertig malen werd
bij aan het hoofd der Atheensche legerscharen geplaatst , en bij alle gelegenheden
gaf hij de schoonste proeven van moed
en schranderheid. Zijne vrouw gevoelde
levendig hoezeer het voortdurend vertrouwen der wispelturige Atheners baren echtgenoot tot eer verstrekte. Op zekeren
dag , toen zij eene aanzienlijke dame uit
Ionië bij zich had gehuisvest , did haar
met trotschheid en welgevallen hare gouden en juweelen versierselen vertoonde,
zeide zij , op eersen zedigen toon : «Wat
« mij aangaat , mijn eenig sieraad is PHO« LION , die sedert twintig jaren altijd door
« de Atheners tot hunnen opperbevelhebber
I wordt verkozen. » Hoewel PHOCION in
den krijg de schoonste lauweren plukte ,
was hij echter vredelievend van aard , en
ontried zijnen medeburgeren hunne vijandelijke houding tegen de Macedoniërs ,
overtuigd dat zulks op hun verderf moest
uitloopen. In regtschapenheid en onbaatzuchtigheid werd PHOCION door niemand
overtroffen , en nogtans werd hij , even
als SOCRATES , tot het drinken van den
giftbeker veroordeeld. Gedurende de ver
welke op den dood van ALEXANDER-waring,
volgde , had er te dthene eene omwentelin g plaats , en de volkspartij , dronken
van vreugde , veroordeelde hare voor
tegenstanders ter dood. Onder-namste
dezen was PHOCION. Hij stierf met de
grootste kalmte , en liet aan zijnen zoon
de vermaning toekomen , om den smaad ,
hem door de Atheners aangedaan , te
vergeven en te vergeten. Het vaderland
gold bij PHOCION meer dan de belangen
van zijn geslacht. Met den meesten nadruk weigerde hij in de bres te springen
voor zijnen schoonzoon CHARICLES , die
gedagvaard werd , om rekenschap te doen
van de gelden , welke bij van IIARPALUS
had ontvangen. « Ik heb u , » zeide hij
hem , « tot mijnen schoonzoon gekozen ,
« maar voor goede en eerlijke zaken. »
PIIOCION volgde steeds het gevoelen van
hen die geen ander goed of kwaad er;

.
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kennen dan deugd en ondeugd , en die
alles wat buiten ons is , bezittingen,
magt , adeldom , onder de onverschillige
dingen rangschikken.

II et leven van Phocion;
Ilistoire ancienne).

(PLUTARCHUS ,
ROLLIN ,

PIAllI, (GIUSEPPE) , een beroemd
sterrekundige, werd den 16 Julij 1746 te
Ponte in Zwitserland geboren. Hij omheisde den geestelijken stand , en trad in
de Theatijner orde. Na te Milaan , Turin,
Rome en Genua gestudeerd te hebben ,
werd hij in 1770 hoogleeraar in de wiskunde aan de nieuwelings opgerigte universiteit te Malta , welke echter ras weder
werd opgeheven. In Italië terug gekomen ,
en tot professor in de wijsbegeerte en wis.
kunde te Ravenna benoemd , berokkenden
zijne godsdienstige begrippen hem vele
vijanden. Kort na de uitgave van twee
wijsgeerige stellingen, die « voor een'
« jeugdig godgeleerde te vermetel » werden beschouwd , oordeelde hij het geraden , zich te verwijderen. Op aanbeveling
van JACQUIER werd hij in 1780 benoemd
tot professor in de hoogere wiskunde aan
de academie van Palermo , waar hij,
met medewerking des onderkonings , een
observatorium stichtte. In I787 bezocht
hij Parijs , waar hij kennis maakte met
LALANDE , JEAURAT , PINGRÉ , DELAMBRE en
BAILLY. Vervolgens ging hij naar Engeland,
en hier geraakte hij in vriendschap met
MASKELYNE , HERSCHEL , VINCE , en inzonder
heid met RAMSDEN , die de instrumenten
voor zijn nieuw observatorium vervaar
keerde bij naar Sicilië-dige.In1789
terug , en werd weldra de ijverigste en
naauwkeurigste der nieuwere waarnemers.
Binnen de tien eerste jaren bepaalde hij
den stand van niet minder dan 6748
sterren. Zijne eerste sterrelijst verscheen
in 1803 , onder den titel van Stellarum
inerrantium positiones, welke door de academie der wetenschappen te Parijs boogelijk werd geprezen en door alle sterrekundigen bewonderd. Den Z Januarij 1801
ontdekte hij eene nieuwe planeet , aan
welke hij , uit dankbaarheid jegens zijnen
beschermer , koning FERD1NAND van Napels,
den naam gaf van Ceres Ferdinandea.
FERDINAND wilde deze gebeurtenis vereeuwigen , door aan alle sterrekundigen van
Europa eenen gouden gedenkpenning te
zenden , welke met PIAzzi's beeldtenis
was versierd , doch de bescheiden astronoom verzocht zijn' vorstelijken beschermer
liever het geld aan de verbetering van
het observatorium te besteden. In 18111.
voltooide hij zijnen tweeden sterre-catalogus , die 7646 sterren bevatte. Daarenboven hield hij zich onledig met de ver-
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betering van het stelsel van maten en
gewigten. In 1817 beriep hem de koning
naar Napels , alwaar hij den 22 Julij 1826
overleed. Onder zijne talrijke werken verdient vooral melding de Lezioni elementari
di astronomie. Hij vermaakte zijne boekerij en astronomische werktuigen aan het
observatorium te Palermo , en voegde
hierbij eene aanzienlijke som , welke strekken moest tot opleiding in de sterrekunde
van jongelingen , die daartoe tenen gun.
stigen aanleg verrieden.

(Bulletin des sciences ; ConversationsLexicon).
PiCARD , (LOUIS BENOIT) , een beroemd Fransch blijspeldichter en romanschrijver , werd den 29 Julij 1769 te
Parijs geboren. Gedurende vele jaren was
hij een geliefd tooneelspeler. Hij schreef
ongeveer een honderdtal blijspelen , die
meerendeels met het beste gevolg werden
opgevoerd. De verzameling daarvan beslaat
tien octavo boekdeelen. Sommigen noem
zelfs den nieuweren MOLIÈRE.-denhm
Onder zijne beste stukken telt men ]Jlédi-

acre et rampant , Le mari ambitieux en
Les amis du collège. Ook zijne romans
maakten grooten opgang , zoo als Le Gilbias de la révolution en L'exalté ou l'histoire de Gabriel Désodry sous l'aneien
régime, pendant la révolution et sous l'empire. Hij stierf den 31 December 1828.
(Dictionnaire historique des grands hornmes).
PICCINI , (NICOLO) , een beroemd
componist , werd in 1728 te Bari, in het
koningrijk Napels geboren. Zijn vader,
een toonkunstenaar, bestemde hem voor
de kerk , doch de voorliefde van den zoon
voor het beroep zijns vaders was niet te
overwinnen. Op den ouderdom van veertien jaren kwam hij op het Conservatorio
Santo Onofrio , waar hij zijne studiën onder LEO en DURANTE voltooide. In 1756
gaf hij de opera Zenobia in 't licht , welke
zeer gunstig werd ontvangen. Twee jaren
later werd hij naar Rome genoodigd , waar
hij zijn Alessandro nell' Indie componeerde , en grooten lof inoogstte. In 1760
verscheen zijne beroemde opera Cecchina
of La buona figliuola , welke altijd als
zijn meesterstuk zal worden beschouwd en
bewonderd wegens de oorspronkelijkheid ,
de schoonheid en eigenaardigheid harer
aria's, zoowel als de oordeelkundige wijze
waarop de accompagnementen zijn geschreven , eenvoudig als zij zijn , vergeleken
bij die van latere dagen. Deze opera ver
ondergang van het Teatro delle-hoedn
Dame te Rome , en verwekte Bene geest
welke tot buitensporigheid oversloeg -drift:,
kleedingstukken , wijnen , ja zelfs gebou-
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wen , kregen den naam naar den hoofd
stuk La Cecchina. IIet-personvaht
volgende jaar verscheen zijne Olinnpiade ,
waarin de aria Se circa , se dice boven
alles uitmunt. GUINGUENÉ zegt , dat PICCINI
binnen weinige jaren honderd vier en dertig opera's componeerde , behalve een groot
aantal missen en losse stukken.
PICCINI eene dringende uitnoodiging ontvangen hebbende om te Parijs te komen,
kwam aldaar in 1776, en zou voor de
Académie royale de musique componeren.
De eerste moeijelijkheid was zijne volsla
onkunde niet de Fransche taal ; doch-gen
MARMONTEL werd zijn onderwijzer , en
ruimde weldra deze zwarigheid uit den
veeg. Zijn Roland — een drama van
QUINAIJLT — verwierf algemeen bijval. PicCINI werd nu zangmeester van de koningin
en directeur van L'école dit chant , terwijl hij zich met zijnen grooten tegenstander GLUCK verzoende.
De Fransche omwenteling dreef PICCINI
naar Napels terug, Aanvankelijk werd bij
door zijnen vorst met toegenegenheid ontvangen , doch daar hij in zijn vaderland
staatkundige denkbeelden had medegebragt ,
die eenen vrijniagtigen monarch onaangenaam klonken , viel hij in ongenade. In
1798 keerde hij naar Parijs terug , waar
zijne vrienden eene jaarwedde van 5000
Franken voor hem verkregen , behalve
eerie vrijwillige gift van 2400 Franken van
het genootschap Des encouragemens littéraires en vrije woning in het Hotel d'Angivilliers. De eerste consul benoemde hem
tot inspecteur van de Conservatoire de
musique. Den 7 Mei bezweek hij onder
eenen aanval van beroerte , en werd te
Passy begraven , waar een fraai gedenkteeken te zijner eere is opgerigt. Zijn
zoon , LOUIS PICCINI , componeerde insgelijks
verscheidene opera's voor het theater Feydeau te Parijs en de Opera bu ffa , welke
met groot genoegen werden ontvangen.

(Penny Cyelopaedia; Conversations-Lexicon).
FICHEGRU , (CHARLES) , een der beroemdste veldheeren , welke de Fransche
omwenteling heeft voortgebragt , werd in
1761 te drbois , in Franche Comté , van
geringe ouders geboren. Hij genoot zijne
opvoeding van de monniken dier stad , en
was onderwijzer in de wiskunde aan de
militaire school van Brienne , toen de
jonge NAPOLEON , die hem destijds reeds
haatte , zich aldaar bevond. Op aanraden
van pater PERRAULT verliet PICHEGRU de
,pedagogische loopbaan , en nam als gemeen soldaat dienst bij de artillerie. Met
zijn regement naar Amerika vertrokken ,

onderscheidde hij zich daar gunstig , en

werd_ bij zijne terugkomst tot serjant-Inajoor bevorderd. Bij het uitbreken der
omwenteling , welker beginselen hij luide
toejuichte , stelde hij zich aan het hoofd
eens volksklubs te Besancon , en voegde
zich , in 1792 , aan de spits van een
bataljon vrijwilligers bij het Rijn-leger.
Reeds in 1793 werd hij divisie-generaal.
In 1794 aan het hoofdvan het Noorderleger geplaatst , versloeg hij de Verbondenen bij onderscheidene gelegenheden, en
voltooide de verovering van België en
Nederland. Doch in 1795 bezoedelde hij,
als opperbevelhebber van het Rijn -leger,
zijnen verworvenen roem , door met de
verbannen BOURBONS in onderhandeling te
treden. In 1 797 verkoos men hem tot
lid van den Raad der Vijfhonderd-, en
zelfs tot voorzitter van dit ligchaam. Den
4 September 1797 werd hij , als beschuldigd van zamenzwering , in hechtenis genomen, en met BARTHELEMY, WILLOT en
anderen naar Cayenne in Guyana verbannen. Na acht maanden gelukte het hem
op een klein vaartuig , niet zeven anderen , naar Paramaribo , de hoofdplaats
der Nederlandsche colonie Suriname , te
ontkomen. Van hier stak hij over naar
Engeland , waar bij als een aanhangeling
der BOURBONS wel werd ontvangen. In
1804 beraamde hij eenen aanslag op het
leven van den eersten consul. Toen hij
zich met dit oogmerk te Parijs bevond,
en door de policie werd nagespoord , zocht
hij eene schuilplaats in het huis eens
vriends, namelijk van den koopman LEBLANC. Deze verried hem echter voor
300,000 Franken. In den nacht van den
28 Februarij werd hij door gendarmen in
den slaap overvallen , en , na heftigen
tegenstand , gebonden naar den Temple
gevoerd. Nog vóórdat zijn vonnis was
geveld , vond men PICIIEGRU in den morgen van den 6 April 1804 verwurgd op
zijn bed in de gevangenis liggen. Waar
heeft hij zich- zelven met zijnen-schijnlk
halsdoek van kant gemaakt.

, Mémoire concernant la
trahison de Pichegru dans les anneés
III , IV et V TRIERS, Hist. de la
révolution ; Biographie universelle).

(MONTGAILLARD

;

PICO, (GIOOANNI DELLA MIRAN-

, een der geleerdste en zonder
mannen zijner eeuw , geboren in-lingste
1463 , was de zoon van GIOVANNI FRANCESCO
Pico , graaf van MMlirandola en Concordia.
Hij ontwikkelde vroegtijdig de grootste bekwaamheden , en had een verbazend geheugen. Pico oefende zich in bijkans alle
vakken van geleerdheid , welke destijds
onderwezen werden , wijsbegeerte , regtsgeleerdheid , letterkunde en poëzy. Hij
DOL A)

PIERRE--PIGNOTTI.
leerde Latijn , Grieksch , Hebreeuwsch ,
Chaldeeiiwsch en Arabisch , doorreisde
Frankrijk en Italië , waar hij de beroemd
scholen bezocht en de bekwaamste-ste
leeraren hoorde. Op den ouderdom van
drie en twintig jaren ging hij naar Rome,
waar hij , niet zondt'r roemzucht , uit alle
wetenschappen en geleerde talen 900 stel
bijeen verzamelde , welke hij aan -linge
tegen een' ieder te verdedigen ,-bod
zelfs vreemde geleerden vergoeding van
reiskosten waarborgende. heze uitdaging
werd door niemand aangenomen. Intusschen berokkende dit vertoon van geleerdbeid hem veel verdriet. Sommige afgunstige personen kozen uit de 900 stellingen
er dertien , die eenigzins naar ketterij of
ongeloovigheid riekten. Paus INNOCENTIES VIII beval een naauwkeurig onderzoek. Pico schreef eene verdediging
waarin hij zijne onderwerping aan den
paus op den voorgrond stelde. De paus
veroordeelde de stellingen , doch sprak den
schrijver van kettersche bedoelingen vrij.
Eene dezer stellingen had betrekking op
de eeuwige straf in de toekomende wereld.
Pico beweerde dat de zonde eindig zijnde
niet het voorwerp van eeuwige straf konde
zijn ; doch later wijzigde hij zijne stelling
door te zeggen , « de zonde sluit twee beleediging en in , de Bene de bevrediging
van eenen hartstogt , welke eindig is , en
de andere de verachting der goddelijke
genade en eeuwigdurende zaligheid , welke
oneindig zijn , en verdient uit dien hoofse
eene eeuwige straf.
Eindelijk koos Nico, op uitnoodiging van
LORENZO DE' MEDICI , Florence tot zijne
verblijfplaats. Onder zijne beste geschriften behoort een werk tegen de sterrewigchelarij , in twaalf boeken , eene ver
godenleer en eene-handeligovr
verklaring over liet boek Genesis. Door
eerie koorts aangetast , stierf hij in November 1494 te Florence , op deuzelfden
dag , dat KABEL VIII , koning van Frankrik , aldaar zijne intrede deed. Zijne
tijdgenooten beschouwden hem als een
-vonder , en noemden hem gewoonlijk den
Feniks. Zijn neef GIAN FRANCESCO ZICO beschreef zijn leven.
(i\I ACIIIAvELLI Star. Fiorent. , VI) .
,

PIERRE , (BERNARDIN DE ST.) , een

beroemd Fransch schrijver , werd in
1737 geboren , en studeerde te Parijs.
Als burgerlijk ingenieur buiten betrekking
gerakende , trad hij bij de genie in dienst,
doch met een' zijner oversten in twist
geraakt zijnde , kreeg hij zijn ontslag. hij
bezocht het eiland Malta , Rusland , 1'oleii
en Diuitschland , en keerde eindelijk naar
Frankrijk terug. De baron DE BIIETECiL,
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bezorgde hem nu eene aanstelling als ingenieur voor het eiland Mauritius (Isle de
France) , waar hij twee jaren vertoefde.
Naar Parijs terug gekeerd , geraakte hij
in kennis met D'ALEMiERT , )Mademoiselle
D'ESPINASSE en andere letterkundigen , die
hem aanmoedigden eene beschrijving zij
reis te geven. Van nu af begon zijne-ner
letterkundige loopbaan. Een zijner beste
werken , hetwelk hem onder de Fransche
schrijvers eenen aanzienlijken rang verzekert , was de bevallige aandoenlijke roman,
getiteld Paul et Virginie. Onder zijne andere schriften verdienen zijne Etudes de
la nature ; La chaumière indienne , en
Harmonies de la nadere' niet vergeten te
worden. Hij bekleedde een ambt , hetwelk hij verloor toen de omwenteling uit
waardoor hij tot armoede verviel.-brak,
De grondstellingen der onnwenteling strook
echter wel niet zijne denkwijze ; doch-ten
onder liet schrikbewind geraakte hij in
gevaar , vooral toen hij liet openlijk waag
om voor zijn geloof in God Luit te-de,
komen , hetgeen door sommigen , die in
1794 aan het roer zaten , als een genoeg
grond tot verdenking werd aange--zame
merkt. Eindelijk vond hij eenen beschernier in 30SEP11 BONAPART.E , broeder des
zegevierenden veldheers van het leger in
Italic, die hem edelmoediglijk eene jaar
toekende. Ook NAPOLEON was LCR--wed
NARDIN DE ST. PIERRE genegen ; hij gaf
hem liet kruis van liet legioen van eer
en cone jaarwedde , en plaatste zijnen
zoon op een lyceum en zijne dochter op
de keizerlijke school van Ecouen. IIEENAI3DIN DE ST. PIERRE Stierf in 1814. Zijne
werken zijn bijeenverzameld in twee kwarto
deden , getiteld : Oeuvres de J. H. Bernardin de St. Pierre , mises en ordre par
L. AUDDÉ i5l tIITIN , Paris , 1836 (1) . 11Ien
vindt in dit werk tevens eene goede levensbeschrijving.
IIGNOTTI, (LORENZO), een Italiaansch
geschiedschrijver , werd in 1739
39 te Figliena
in Toscane , geboren. Hij studeerde te
Pisa in de medicijnen. Na eenigen tijd
te Florence de geneeskunst uitgeoefend te
Ver
moet BERNARDIN DE ST PIEIMB Iet
(1) ?fen
warren met CftARLES abbé de .St. Pierre, een menwarren
sehenvriend (philantropisi) in liet begin der acht
eeuw , bekend door ziin ontwerp vare Benen-tiend
eeuwigdorenden vrede , dat hij aan de afgezanten
te (terecht bijeen gekomen , voorleide : Projet do
pair perpetuelle , Utrecht, 1713 , alsmede door een
f'rojet pour perjectionner l'éducution , en vele andere werken , welke de kardinaal DuBois de droomerijen van een' eerlijk man noemde. In later tijd
is liet echter gebleken , dat Benige zijner plannen
voor vervenenlgkiiig vatbaar ziin. Lou dit orok liet
geval kunnen worden met zijn Projet ale 1/air perr
petuelle ? V ICTOI iii,(.o, als president van liet te
Tczrij s tehiouden vredes-congres , zeCt immers , dat
over 4CC laren een Izanon vseliil;t Bone curiositeit
zal zijn, W33 w ensclien het!
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hebben , werd hij hoogleeraar in de natuurlijke wijsbegeerte te Pisa , waar hij
liet grootste gedeelte zijns levens sleet ,
en in '1812 stierf. PIGNOTTI was dichter,
geschiedschrijver, natuurkenner en oud
Doch in de beide eerste-heidkung.
vakken verwierf hij zich den meesten
roem. Zijne gedichten zijn sierlijk en zijne
fabelen algemeen bij het volk geliefd. Als
geschiedschrijver is hij bekend door zijn

Storia della Toscana sino al principato ,
con diversi saggi sulle scienze , lettere , ed
arti , in 9 deden 8vo, welke na zijnen
dood is uitgegeven. Hij onderscheidt zich
door zijne groote onpartijdigheid en vrij
beoordeel i ng van personen en-moedig
zaken. Men verhaalt dat de poëet en
improvisatore GIANNI op zekeren dag de
onbeschaamdheid had PIGNOTTI met eengin
grimlach toe te duwen , dat de hoogeschool
van Pisa met verscheidene ezelachtige professoren was opgescheept. « Dat kan zijn , »
hernam PIGNOTTI , hem den bal terugkaatsende , « wij hebben van CALIGULA gehoord
dat hij van zijn paard een' raadsheer
«maakte. » Het snedige van dit antwoord
vat men , als men weet , dat NAPOLEON
GIANNI juist tot raadsheer van het koningrijk Italië had verheven , en de vijanden
van NAPOLEON gewoon waren dezen den
schimpnaam van CALIGULA te geven , wijl
men eenige gelijkenis meende te vinden
tusschcn hem en de beeldtenis van dien
Romeinschen keizer , welke op sommige
gedenkpenningen wordt aangetroffen.
(Elogio di Lorenzo Pignotti , door ANTONIO IIENGI , in de dniologia van Flo-

rence , 1821) .
een bekend
Fransch schrijver over de schilders en de
schilderkunst , werd in 1635 te Clamecy
uit een adellijk geslacht geboren. Zijne
ouders verzuimden niets , om hem Bene
goede opvoeding te geven ; doch daar hij
eene besliste neiging voor de schilderkunst
verried , stonden zij hem toe haar in te
willigen. Onvoorziene omstandigheden echter verhinderden hem zich uitsluitend aan
de kunst toe te wijden. Door den president AMELOT in 1662 overgehaald , om
zich met de opvoeding zijner kinderen te
belasten , vergezelde hij later den jeugdigen AMELOT naar Italië. Bij zijne terugkomst gaf hij eenige verhandelingen over
de schilderkunst in 't licht. Hij was een
boezemvriend van ALPIJONSE DUFRESNOY ,
wiens Latijnsch dichtstuk op de schilderkunst hij met aanteekeningen in 't Fransch
vertaalde. AMELOT DE LA IIOUSSAYE , zijn
kweekeling, tot ambassadeur te Venctié
benoemd , vergezelde DE PILES hem als
secretaris. In dezelfde hoedanigheid bePILES , (ROGER DE) ,

zocht bij Portugal en Zwitserland. De
naam dien hij zich , zoowel in de schilderkunst als in de staatkunde , had verworven , bewoog LODEWIJK XIV hem in
1692 naar 's Gravenhage te zenden , onder
voorwendsel dat DE PILES zich aldaar eenigen tijd voor zijn kunstvak wilde ophou
maar inderdaad om met de partij-den,
die vredesgezind was , geheime onderhandelingen aan te knoopen. Dit oogmerk
ontdekt zijnde , werd DE PILES in hechtenis genomen , twee jaren te 's Gravenhage
gevangen gehouden , en vervolgens naar
Loevestein gevoerd , waar hij nog drie
jaren lang in den kerker vertoefde. Bier
hield hij zich bezig met het schrijven van
het leven der vermaardste schilders. Doch
wijl men zich in Bene zoo lange een
niet altijd met dezelfde zaak-zamheid
kan bezig houden , zocht hij zijn tijdverdrijf in het opkweeken van vogeltjes,
dien hij allerlei dingen leerde. Toen hij de
tijding kreeg dat hij in vrijheid werd gesteld , gaf hij ook zijnen lievelingen terstond
hunne vrijheid weder. Bij zijne terugkomst
in Frankrijk schonk LODEWIJK hem eene
jaarwedde. AMELOT in 1705 tot afgezant
te Madrid benoemd wordende , volgde hij
dezen ook derwaarts , doch de lucht van
Spanje's hoofdstad slecht kunnende verdragen , keerde bij in hetzelfde jaar naar
Parijs terug , alwaar bij den 5 April 1709
in den ouderdom van vier en zeventig
jaren overleed. Hij schreef onderscheidene
verdienstelijke werken over de schilder
onder anderen Abrégé de l'anato--kunst,

mie accomodé aux arts de la peinture et
de sculpture , Paris 1667' , fol. met platen , naar TITIAAN. Zijn leven der vermaardste schilders is in onderscheidene
talen overgebragt ; in 't Nederduitsch door
J. VERBOEK , die daarbij eene levensschets
van DE PILES voegde.
Pitv1ARUS , de grootste lierzanger der
oudheid , werd omstreeks 522 v. c. in de
nabijheid van Thebe, in Bceotië geboren ,
en stierf waarschijnlijk in het jaar 442
v. C. Zijne bloedverwanten waren fluit
Ook hij ontving onderwijs van-spelr.
zijnen vader DAIPIIANTUS op dit speeltuig,
doch deze weldra bemerkende dat zijn
zoon eene hoogere bestemming had , stond
hem toe , zich aan de lyrische poëzij te
wijden. PINDARUS verwierf zich zulk eene
groote vermaardheid , dat de opperheerschers en rijke lieden van Griekenlanc
hem met eer en weldaden overlaadden.
Hij werd genoodigd door hIERO , tiran van
Syracuse , door THERO , tiran van Agrigentum , en diens broeder XENOCRATES ; door
ARCESILAUJS IV , koning van Cyrene, en
ALEXANDER , den zoon van ASIYNTAS , k0-
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van Macedonié , die een ijverig
voorstander was der Lyrische poëzij. PINDARUS had te Delphi eenen ijzeren zetel,
op welken hij zich plaatste wanneer hij
lofzangen ter eere van APOLLO aanhief.
Men weet weinig van zijne lotgevallen.
Van zijne talrijke werken zijn ons slechts
45 oden of zegezangen overgebleven , na
overwinnaars in de Olympi--melijk14op
sche , 12 in de Pythische , 11 in de Nemeïsche en 8 in de Isthmische spelen,
behalve eenige fragmenten uit andere
dichtsoorten , waarin PINDARUS insgelijks
uitmuntte , zoodat niemand hem eenen
eersten rang onder de doorluchtigste barden der oudheid betwist.

hing

, Zur Einleitung in Pindar's Siegeslieder).

(RAUCHENSTEIN

PIRANESI, (GIOVANNI BATTIST4) ,

een uitstekend Italiaansch graveur en oud
werd in 1720 te Venetië-heidkung,
geboren. Op den ouderdom van achttien
jaren werd hij door zijn' vader (een' metselaar) naar Rome gezonden , om zich in
de bouwkunde te oefenen. De jonge PIRANESI maakte weldra zulke vorderingen
dat, toen zijn vader hem naar huis ontbood , hij weigerde te komen , zeggende
dat Rome met hare gedenkteekenen het
aangenomen land zijner genegenheid was
en de geboorteplaats ,van zijn talent. Zijn
vader onttrok hem nu allen onderstand,
doch dit ontmoedigde hem zoo weinig,
dat hij in 1741 zijn eerste werk over
triomfbogen , bruggen en andere bouwkunstige overblijfselen der oudheid in 't licht
gaf. Hiermede was terstond zijn naam
gevestigd ; zijne gravures waren meester
behandeld en overtroffen verre alles-lijk
wat dit vak tot dus verre had opgeleverd.
Inzonderheid onderscheiden zij zich door
groote kracht , hetgeen vooral wordt toegeschreven aan zijne zonderlinge manier
van werken. Hij toekende zijn voorwerp
in eens op de plaat , en voltooide het
bijkans geheel door in sterk water te etsen , zonder bijkans de graveernaald te
gebruiken. Van daar ziet men in zijn
werk eerie vrijheid en losheid , welke anders bijkans altijd gemist worden. Hieruit
is ook zijne verwonderlijke vlugheid van
uitvoering te verklaren. Binnen minder
dan veertig jaren leverde hij ongeveer
twee duizend gravures , waarvan de meesten zeer groot en hoogst uitvoerig zijn.
Eene volledige verzameling zijner werken
vult negen en twintig folio deelen , som
dubbel olifant -papier en uitslaande-migeop
platen van tien voet. Derzelver inhoud
is eene bijkans onuitputtelijke mijn voor
de bouw- en beeldhouwkunst. CLEMENS XIII
belastte hem met den herbouw van de

kerk Santa Maria del Popolo en van liet
klooster van Malta , waarin voor hem een
levensgroot standbeeld te zijner eere door
ANGOLINI is opgerigt. PIRANESI stierf den
9 November 1778 te Rome.
(Library of the Fine Arts, tweede deel).
PIRON , (ALEXIS) , een bekend Fransch
tooneeldichter , werd den 9 Julij 1689 te
Dyon geboren. Hij was een zoon van den
apotheker AIMÉ PIRON , wiens gedichten in
Bourgondisch dialect dikwijls met de treffende Noëls bourguignons van LAMONNOYE
worden vergeleken. De jonge PIRON studeerde in de regten , en zette zich als
advocaat in zijne vaderstad neder , doch
verliet later de balie , en leefde eenigen
tijd heel vrolijk en loszinnig. Hierdoor in
bekrompene omstandigheden geraakt , ver
hij naar Parijs. Eene fraaije hand-trok
schrijvende , won hij den kost als kopijïst ,
en schreef naderhand voor het tooneel
verscheidene blijspelen en kluchten , die
gunstig werden ontvangen. Op den ouder
o m van vijftig jaren vervaardigde hij het-d
drama La Métromanie , het beste zijner
werken , waardoor hij zijnen naam als
schrijver vestigde. Hij zelf was in zijne
jeugd met de zucht tot rijmelarij behebt
geweest , en was derhalve een bevoegd
regter over dit onderwerp. PIRON bezat
veel vernuft en was snedig in zijne antwoorden. Zijne puntdichten werden in
zijnen tijd zeer geprezen. Hij schreef
vertellingen , bden en andere ligtere
poëzij , welke het kenmerk droeg van de
losbandigheid onder de regering van LODEWIJK XV. PIRON is als de vertegenwoordiger van zijnen tijd en zijn land te
beschouwen , vernuftig , onbezonnen en
losbandig. Daar hij echter aanlokkende
persoonlijke hoedanigheden bezat , vond hij
onder de aanzienlijken verscheidene personen die hem hunne vriendschap schonken. MONTESQUIEU verkreeg voor PIPON van
den koning eene jaarwedde van 1000 li
graaf van LIVRY , MAUREPAS , de-vres;d
hertog van NEVEISS en andere edellieden
waren zijne beschmers. Hij huwde in
rijperen leeftijd .,eene vrouw van gevorderden ouderdori , en leefde met haar tot
op haren dood hoogst gelukkig. PiRON
had een zwak gezigt , en een val in het
park van den graaf van LIVRY verhaastte
zijnen dood, die den 21 Januarij 1773
voorviel. In zijne Oeuvres, welker bezorging hij , bij uiterste wilsbeschikking , opdroeg aan RIGOLEY DE JUVIGNY , is veel
opgenomen , dat men liever in vergetelheid had moeten bedelven. Uit hoofde van
de onzedelijkheid van eenige zijner gedichten , bleef de toegang tot de Académie
francaise voor hem gesloten , , eene eer
;

PITT.
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naar welke hij getracht had , schoon hij
die in zijne geschriften versmaadde. Hierop
zinspeelt het grafschrift , dat hij voor zich
zelven vervaardigde :
Ci-git PIRON , qui ne fut rien,
Pas même Académieien.
(LA IIARPE

, Cours de littérature).

eene algemeene ramp. In 1766 werd hij
tot graaf van Chatham en Lord geheim zegelbewaarder benoemd. Omtrent dezen
tijd braken de Amerikaansche onlusten uit.
Lord CIIATHAM waarschuwde de natie voor
de heillooze gevolgen dezer botsing. Zijne
stern werd den 8 April 1 778 voor de
laatste maal gehoord over het vraagstuk
betreffende Amerika's onafhankelijkheid.
Te midden zijner redevoering viel hij bewusteloos in de armen dergenen die zich
naast hem bevonden. Hij werd naar zijn
huis te Hayes , in Kent gevoerd , doch
stond niet weder van zijn ziekbed op. Hij
stierf den 11 Mei 1778, in het zeventigste
jaar zijns ouderdoms. Zijn stoffelijk overschot werd in de Westminster abdij , onder
betoon van groote statelijkheid , ter aarde
besteld. De koning en het parlement ver
nagedachtenis met een sierlijk-erdnzij
gedenkteeken , betaalden zijne schulden
ten bedrage 20,000 Pst. en schonken
aan zijne _nakomelingen eene aanzienlijke
jaarwedde.

PITT, (wILLIADI), graaf van Chatham,
was de tweede zoon van ROBERT PITT , en
kleinzoon van THOMAS PITT , gouverneur
van Madras , den bezitter van den beroelnden Pitt- diamant , dien hij , volgens
een verhaal door hem zelven in 't licht
gegeven, in Indië voor 24,000 Pst. kocht
en aan den koning van Frankrijk vuur
135,000 Pst. overdeed.
WILLIAII PITT werd den 15 November
1708 te Boconnoc geboren. Na te Oxford
gestudeerd te hebben , trad hij in krijgsdienst ; maar zijne talenten openden hem
Bene andere' loopbaan. In 1735 tot lid
van het parlement verkozen, onderscheidde
hij zich bij de oppositie -partij door zijne
ongewone welsprekendheid. Toen hij door
(ALMON's Anecdotes of the earl of Chateen zijner medeleden , uit hoofde van zij
hein ; 11Ir. THIACKRAY's History of the
jeugdigen ouderdom , eenigzins met-ne
earl of Chatham ; Lord CHATHAM'S
minachting was bejegend, ving hij zijne
Correspondence).
redevoering dus aan : « De verregaande
PITT, (WILLIAM), graaf van Chatham,
«misdaad van een' jongeling, welke ons
« geacht medelid mij zoo vernuftig heeft een beroemd staatsman , de tweede zoon
« aangetijgdd, zal ik bewimpelen noch ont - des voorgaanden , werd den 28 Mei 1759•
« kennen , maar mij zelven vergenoegen te byes , in Kent geboren'. Erfgenaam
« met den wensch , dat ik moge behooren van de talenten en de welsprekendheid
« tot degenen wier dwaasheden niet de zijns vaders , nam hij den 23 Januarij l781
« jeugd ophouden , en niet tot het getal zitting in het Huis der Gemeenten , en
« van hen die in spijt hunner jaren niets voegde zich bij de oppositie. Het hof wel
verdiensten op prijs leerende-drazijne
« hebben geleerd. » De hertogin VAN MARLstellen, werd hij reeds in het midden van
BOROUGH vermaakte hem een legaat van
10,000 Pst. , « ter belooning , » gelijk December 1783 aan het hoofd van het
zulks in haren uitersten wil stond uitge- ministerie geplaatst. Hij voerde de teugels
drukt ; « voor de edele onbaatzuchtigheid des bewinds gedurende het onstuimigste
« waarmede hij het gezag der wetten haal tijdvak der Engelsche geschiedenis , en
« gehandhaafd en den ondergang van het werd door zijne bewonderaars den stuur
genoemd, die den storm te' boven-man
« land- verhoed. » In 1756 werd hij benoemd tot secretaris van staat , eene plaats kwam. De Fransche omwenteling , in
1789, bragt hein in eenen moeijelijken
welke men hem bijkans terstond ontnam
doch de natie gaf hierover zoo luide haar toestand ; doch hij wist niet ongemeene
misnoegen te kennen , dat hij het volgende bekwaamheid zijne natie voor zulle Bene
jaar in dezelfde betrekking werd hersteld. besmettende kwaal te behoeden. Den 7
Augustus 1793 verklaarde de Nationale
PITT verdiende het vertrouwen hetwelk de
natie in hem stelde. Ongetwijfeld is Bri- Conventie PITT «voor den vijand des menlanje's wapenroem onder zijn bestier te « schelijkeri geslachts. a PITT bekommerde
danken aan de dapperheid en de talen- zich hierover niet het minste , en beten van degenen die aan het hoofd van zorgde Engeland den handel van bijkans
de land- en zeemagt stonden , maar het de geheele wereld , alléén aan NAPOLEON'S
was PITT die deze krijgsbevelhebbers wist reuzennlagt wederstand biedende. Hij bleef
te onderscheiden en te gebruiken. Bij den aan het hoofd der zaken tot aan zijnen
dood van GEORGE II werd Lord BUTC de dood , welke den 23 Januarij 1806 voorvriend en vertrouweling van den jeugdigen viel. Ten opzigte van geldelijke aangelemonarch. PITT meende zich te moeten genheden , was niemand onbaatzuchtiger
verwijderen. Dit betreurde de natie als dan PITT. Hij stierf arm ; in welsprekend,
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heid wedijverde hij met eenige der doorluchtigste redenaren der oudheid.
(GIFFORD's Life of Pitt ; TOMLINE'S Life
of Pitt).
PITTACUS , een der zoogenaamde zeven
wijzen van Griekenland , was de zoon van
HYP.RADIUS , en werd omstreeks het jaar
625 v. C. te Mitylene geboren. Hij ver loste zijn vaderland van den tiran MELAN cnRus. De inwoners van Mytilene met de
Atheners in oorlog geraakt zijnde , werd
PITTACUS tot hunnen aanvoerder gekozen.
Om het bloed zijner medeburgers te sparen , bood hij aan , om den twist met
den vijandelijken bevelhebber PIIRYNON in
een tweegevecht te beslechten. De uitdaging aangenomen zijnde , verscheen PITTAcus op de kampplaats , gewapend met een
werpnet , eene drietaisdige vork en Benen
dolk ; hij verwarde zijnen vijand in het
net , en maakte hem vervolgens af. Uit
erkentelijkheid boden de inwoners van
Mytilene hem het opperbestuur over hunne
stad aan. Hij aanvaarde hetzelve , en
gedroeg zich zóó wijs en gematigd , dat
hij de liefde en achting zijner onderdanen
bleef behouden. Na tien jaren geregeerd
te hebben , legde hij het oppergezag neder , om een gerust leven te leiden. Hij
was gewoon te zeggen , dat een vorst
zoodanig moet regeren , dat zijne onder
niet vreezen , maar veeleer-danehm
vreezen hem te verliezen. Volgens hein ,
niogt men zich nimmer veroorloven van
eenen vriend of zelfs van eenen vijand
kwaad te spreken . PIT T CUS overleed in
liet jaar 570 v. C. , in den ouderdom van
twee en tachtig jaren. Hij schreef eene
menigte treurliederen, waarvan nog eenige
brokstukken overig zijn.
(ROLLIK , Ilistoire ancienne ; SCHNEII)E WIN , Delectus poesis graeeoruin elegiacae etc. ; Penny Cyclopaedia).
PIZARRO, (FRANCISCO), de ontdek
veroveraar van Peru , was een-kern
natuurlijke zoon van CONZALO PIZARRO ,
een' dapper krijgselan . GoinARA verhaalt
dat FRANCISCO op de trappen eenex kerk
werd geboren , en in zijne eerste dagen
door eene zeug werd gezoogd . GARCILASO
ontkent dit , doch allen stemmen overeen,
dat hij , omstreeks liet jaar 1480 , te
Truxillo het eerste levenslicht aanschouwde. Zijne opvoeding werd geheel verwaarloosd , zoo dat hij nimmer lezen of schrijven leerde. Zijn vader gebruikte hem om
de zwijnen te hoeden ; doch PIZARRO , van
deze bezigheid afkeerig geworden , vlugtte
met eenige zijner makkers naar Sevilla ,
trad in krijgsdienst , en scheepte zich wel
naar Amerika , waar hij zijn geluk-drain
wilde beproeven. Hier onderscheidde hij
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zich het eerst in 1513 onder NUNEZ DE
r3ALBAO. In 154 met een klein schip,
tachtig soldaten en vier ruiters Panama
verlatende , ontdekte _hij , (gemeenschappelijk met ALMAGRO) , na het uitstaan van
de grootste gevaren , Peru. Hij vond een
vruchtbaar land , welks inwoners wollen
en katoenen kleederen , en gouden en
zilveren versierselen droegen. Doch liet
land zeer volkrijk zijnde , keerde AL31AGRO
naar Panama terug om hulp , terwijl ei
zich op een naburig eiland ophield.-zARO
De nieuwe gouverneur van Panama , PEDRO
DE LOS Rios , weigerde niet alleen versterking te zenden , maar eisohte , dat PIZARRO
en de zijnen zouden terug keeren. PizARRO,
dit bevel verachtende , trok met zijn
zwaard eene lijn in het zand , en verzocht
degenen , die bij hem wilden blijven , haar
te overschrijden. Slechts dertien zijner geharde veteranen hadden den moed zulks
te doen. Hij nam de kust van Peru op,
en landde te Tumbez , waar zich een paleis van den Incas bevond. De overvloed
van edele metalen , welke de inwoners
niet alleen voor sieraad , maar zelfs voor
hunne gewone gereedschappen gebruikten,
wekte de verbazing van PIZARRO en zijne
medgezellen. Ilij keerde in 1525 naar
Panama terug , en toen hij den gouverneur niet kon beween , om hem ter ver
dit goudland met versterking-overinga
terug te zenden , stevende PIZARRO naar
^ Spanje. Weldra het vertrouwen van KAREL V en diens staatsdienaren winnende,
werd hij benoemd tot kapitein-generaal en
adelantado over al de gewesten , die hij
zoude ontdekken , en bekleed niet het
oppergezag , onder beding , dat hij zelf
Bene zekere krijgsvlag t zoude verzamelen,
en een vijfde gedeelte van al de schat
zouden in handen vallen -ten,dihm
aan de kroon uitkeeren . PIZARR O was
zoo arm , dat hij , zonder den bijstand
van CORTEZ , aan zijne belofte niet kon
voldoen. Hij keerde in 4 530 naar
Panama terug , en zeilde in Februarij
1531 met honderd tachtig soldaten onder
welke zich zes en dertig ruiter s bevonden ,
naar de kust van Peru waar tusschen de
beide vorsten ATAIIUALPA , en zijnen broeder IIUASCAR een hevige krijg woedde. PIzARRO maakte zich deze gelegenheid ten
nutte , en trok naar Caxamarca. Zijne
kleine bende Bene sterke stelling ingenomen hebbende , bezocht hij ATAIIUALPA
die digt bij deze stad was gelegerd. De
gouddorstige Spanjaard , aan alle kanten
zoo veel edel metaal ziende blinken , beging een niet minder stout als verraderlijk
waagstuk. Toen ATAIIUALPA bij rizARRO een
tegenbezoek aflegde , openden de Span-
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jaarden , op een gegeven teeken , hun
vuur op de volgelingen van den Incas,
die , door schrik als versteend , zich als
lammeren lieten slagten. PIZARRO nam den
ongelukkigen ATAIIUALPA gevangen, en sloot
hem op in een vertrek van 22 voet lang
en 16 voet breed. ATAHUALPA weldra den
onverzadelijken gouddorst der Spanjaarden
opgemerkt hebbende , bood aan om deze
kamer met goud te vullen zoo hoog bij
konde reiken. Dit aanbod werd door PizARRO gretig aangenomen. Voordat al het
goud was bijeen verzameld , werden de
soldaten zoo begeerig naar dien rijken buit,
dat het onmogelijk was hun ongeduld te
beteugelen. Nadat men een vijfde deel
voor de kroon had ter zijde gelegd , werden er 1,528,500 pesos of oncen onder
het volk verdeeld. PIZARRO's aandeel bedroeg 2,350 marken zilver en 57,220 oneen goud. Alles afgeperst hebbende wat
ATAIIUALPA konde geven , liet FIZARRO hem
in 1533 ter dood brengen. De gouddorstige , verraderlijke Spanjaard ontmoette
nu verder weinig tegenstand. De plundering van Cuzco overtrof nog in waarde
het rantsoen , door ATAUUALPA aan de
Spanjaarden voor zijne vrijheid betaald.
In 1537 ontstond er twist tusschen PIZARRO er. ALMAGRO, welke met de nederlaag
en den dood des laatsten eindigde. De
zoon van ALMAGRO echter wreekte den
dood zijns vaders. Op zondag den 26 Junij
1541 werd PIZARRO in zijn paleis te Lima
verraderlijk overvallen en vermoord. PiZARRO was een man van onovertroffene
dapperheid , van groote krijgsbekwaamheden en eene ijzeren volharding; doch
staat tevens in de geschiedenis geschandvlekt als trouweloos, roofzuchtig en wreed.
(Vidas de Espanoles Célebres , par Don
M. F. QUINTANA ; ROBERTSON'S

history

of Amerika).
PLATO , een doorluchtig Grieksch wijsgeer, door de ouden de Goddelijke bijgenaamd, werd in Mei 429 v. c. op het
eiland 4igina geboren. PLATO genoot te
Athene de voortreffelijkste opvoeding. DIoNYSIUS leerde hem lezen en schrijven ; de
worstelaar ARISTON onderwees hem in de
gymnastiek ; zijne meesters in de muzijk
waren METELLUS van Agrigentum en DRACO
van Athene, een leerling van den ver
DRACO. PLATO was bedreven ge--marden
noeg in het worstelen , om in de Pythische en Isthmische spelen naar den prijs
te dingen , terwijl zijne eerste letterkundige proeven, bestaande uit dithyrambische,
lyrische en tragische poëzij bewijzen , dat
hij ook met vrucht de toonkunst bad beoefend. Op den ouderdom van twintig
jaren , werd hij een leerling van SOCRATES,

na wiens dood hij verschillende landen
bezocht , om meerdere kennis op te doen.
Naar Athene terug gekeerd , opende hij
eene wijsgeerige school , en telde weldra
de aanzienlijkste jongelingen onder zijne
leerlingen. PLATO bezocht meer dan eens
het hof van Sicilië , eerst als daartoe uit
DIONYSIUS den Ouden en-genodi r
tweemaal door den Jongeren. DIONYsius de
Oude was zoo zeer over zijne vrijmoedig
dat de tiran hem op zijne-heidgtl,
te huisreize liet gevangen nemen en als
slaaf verkoopen. De wijsgeer was zijne
bevrijding aan ANICERIS van Cyrene ver schuldigd. PLATO stierf 348 j. v. c. op
zijnen twee en tachtigsten geboortedag.
Zijne nagedachtenis werd met standbeelden
en altaren vereerd , en de dag zijner geboorte langen tijd als een feestdag gevierd.
De meeste zijner werken zijn nog aanwezig.
PLATO is , meer dan eenig ander , een
schrijver , die in zijne eigene werken moet
beoefend worden , wil men de schoonheid,
de helderheid en bondigheid van zijnen
stijl beseffen. VICTOR COUSIN heeft eene
volledige Fransche vertaling van PLATO'S
werken bezorgd.
(AST , Platon's Leben and Schriften ,
Leipz. 1816 5 K. F. HEYAIANN , Ge I

schichte and System der Platonischen
Philosophic).
FLAUTUS , (HARCUS ANCUIIS) , een
der oudste Romeinsche blijspeldichters ,
werd omstreeks 200 j. v. e. te Sarsina ,
in Unzbrië geboren. Hij wordt beschreven
als een man van nederige afkomst en
eene misvormde ligchaamsgestalte , zoodat
zijne landgenooten niet minder lachten
over zijnen persoon dan over zijne geestigheid. Het vermogen dat bij met het
schrijven van eenige blijspelen verzamelde,
verloor hij weder met gewaagde handels
hij uit armoede-ondermig,zat
genoodzaakt was, voor eenen bakker te
Rome koorn met eenen handmolen fijn te
mallen. Hij wist zich echter in dezen
moeijelijken toestand te schikken , en had
zelfs nog lust , om eenige blijspelen te
schrijven , die hem weder uit de verlegenheid reddeden. Zijne blijspelen werden door
het volk luide toegejuicht. QUINTILIANUS
prijst hem uitermate , en zegt dat zoo de
Musen Latijn moesten spreken , zij zekerlijk de taal van PLAUTUS zouden bezigen.
Van zijne veelvuldige blijspelen is ons
slechts een twintigtal overgebleven , wier
namen meerendeels ontleend zijn van de
personen , die daarin de hoofdrol vervullen. PLAUTUS stierf in het jaar 184 v. a.
Onder de beste uitgaven zijner werken
behoort die van J. F. GRONOVIUS , Leyden,
1664 , herdrukt in 1669 , en te Amster.
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clam in 1684 , twee deelen octavo. De !,
blijspelen van PLAUTUS zijn in bijkans alle
Europesche talen overgebragt. In 1719
verschenen er twee volledige Fransche
vertalingen , de eene door LIMIERS , te
Amsterdam , in 10 deelen 8vo. , de andere
door GUEUDEVILLE , te Leyden , insgelijks in
10 deelen 8vo. Aan de Aulularia heeft
onze P. C. HOOFT zijne krachten beproefd.
(LESSING , Abhandlung von dem Leben
and Werken des Plautus NIEBUHR in
zijne Kleinen Schriften).
PLEYL , (IGNAZ) , een Oostenrijksch
componist , die tegen het einde der vorige
eeuw grooten opgang maakte, werd in
1757 te Ruppergthal , nabij Weenen , geboren. Hij was bet vier en twintigste
kind van MARTIN PLEYL , een' schoolmeester , en van eene dame van adellijke geboorte , die zich door haar huwelijk het
misnoegen harer ouders had op den hals
gehaald en onterfd werd. Zij stierf in het
kraambed van onzen PLEYL. De schoolmeester trad nu andermaal in het huwelijk, kreeg bij zijne tweede vrouw veertien
kinderen , en bereikte den hoogen ouderdom van negen en negentig jaren. De
jonge IGNAZ oefende zich , volgens Oosten
gewoonte, vroegtijdig in het Latijn-rijksche
en de muzijk. Toen hij genoégzame vorderingen had gemaakt , werd HAYDN zijn
leermeester , doch dit muzikaal genie had
te weinig geduld, om hem van groot nut
te zijn. Op eene reis door Italië , destijds
het land des gezangs , werd hij dieper in
de kunst ingewijd , en zijn smaak meer
verfijnd door de werken van andere componisten te hooren , dan door al de lessen , welke hij te Weenen had ontvangen.
In 1783 werd PLEYL benoemd tot kapelmeester van de hoofdkerk te Straatsburg.
Gedurende de volgende tien jaren componeerde hij bijkans al die werken , welke
zijnen naam in alle steden van Europa
bekend maakten. In 1791 bezocht hij
Londen , op uitnoodiging der bestuurders
van het Professional Concert, en componeerde voor hen drie symphoniën , waarvoor hij eene aanmerkelijke som ontving,
en welke hij besteedde , om in de nabij
Straatsburg een klein landgoed-heidvan
te koopen. Gedurende den waanzin der
Fransche omwenteling , vatte men achterdocht tegen hem op, en toen hij onder
malen was aangeklaagd , oor -scheidn
hij het voorzigtig de vlugt te-del
nemen. Hij werd achtervolgd en gevangen
genomen. Nadat hij zijne gehechtheid aan de
nieuwe orde van zaken bepleit had , werd
hein , ten einde Bene proef van zijne opregtheid te geven , de taak opgedragen,
om de muzijk te maken voor eene soort
II.
;
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van drama , hetwelk ter verjaring van den
10 Augustus zou opgevoerd worden. Ilij
volbragt dit werk onder het toevoorzigt
van twee gendarmes , en redde zijn leven.
Nu zette hij zich als muzijkhandelaar te
Parijs neder , en ondernam de uitgave
van de L'ibliothèque musicale , waarin de
beste `verken der beroemdste Italiaansche,
Duitsche en Fransche meesters werden
opgenomen. Zijne eigene werken bestaan
meest in instrumentale muzijk. Na een
aanzienlijk vermogen bijeen verzameld te
hebben , nam hij zijne rust op het land,
en hield zich met den landbouw onledig.
Hij stierf den 14 November 1831 te Parijs. Indien namalige roem meer zijn doel
ware geweest dan onmiddellijk voordeel,
zou PLEYL voorzeker tot eenen hoogen
trap van vermaardheid zijn opgeklommen.
(Conversations-Lexicon ; Penny Cyclopaedia).
PLINIUS, (CAii S) , ook de Oudere
geheeten, werd in 23 n. c. waarschijnlijk
te Comum in Opper-Italië, het tegenwoordig Como , geboren. Men weet weinig van
zijn openbaar leven. Bij was van cane
aanzienlijke afkomst, en wijdde zich toe
aan de regtsgeleerdheid , en bekleedde,
onder VESPASIANUS , eenige aanzienlijke
ambten , zoo wel in het burgerlijke als in
het krijgswezen. Intusschen bleef hij zich
in de 'w etenschappen oefenen. Hij was
een man van onvermoeide 'werkzaamheid.
Des zomers ving hij altoos zijnen arbeid
met het krieken van den dag aan ; des
winters gewoonlijk ten een ure in den
morgen , doch nooit later dan twee, en
dikwijls te middernacht. Geen mensch
sleet ooit minder tijd in bed. Soms bleef
hij bij zijne boeken , look eenigen tijd de
oogen toe , en vervolgde dan weder zijne
studie. Na eenen matigen maaltijd midden
op den dag , ging hij zich soms in de
zon koesteren , en liet zich dan uit dezen
of genen schrijver voorlezen , om uittrek
aanmerkingen te maken. Dit was-seln
zijne bestendige gewoonte , welk boek hij
ook las ; want hij had tot stelling, dat
geen boek zoo slecht was, of men kon
er iets uit leeren. Daarna nam hij gewoonlijk een koud bad , gebruikte eene
kleine verversching , en deed een slaapje.
Vervolgens hervatte hij met vernieuwden
ijver zijne studiën tot aan den avond
als wanneer hem weder iets-maltijd,
werd voorgelezen , waarop hij zijne aanmerkingen wilde maken. Zijn neef, PLINIUS de
Jongere, verhaalt een zonderling voorbeeld
van zijne spaarzaamheid op den tijd en
zijnen onleschbaren dorst naar kennis.
Zijn voorlezer een woord verkeerd uitgesproken hebbende , liet een der dischge22
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nooten hem hetzelve herhalen. PLINIUIS
hierover misnoegd , vroeg dien persoon
of hij het niet begreep , en toen deze
bekende het. zeer goed begrepen te hebben , zeide PLINIUS : « Waarom hebt gij
« het hem dan laten herhalen ? Door deze
« stoornis hebben wij ten minste tien re« gels verloren. « Ook op zijne reizen
verloor hij geen tijd voor zijne studiën ,
wordende altijd vergezeld van eenen secretaris of amanuensis. Door deze ongemeene vlijt was hij in staat een groot
aantal boekdeelen te schrijven. De omstandigheden van zijnen dood zijn niet
minder opmerkelijk dan zijne leefwijze.
Hij was destijds met Bene vloot te Misenum , in de golf van Napels, en vergezeld van zijne zuster en haren zoon ,
PLINIUS den jongeren. Den 24 Augustus.
van liet jaar 79 n. c. omstreeks één uur
na den middag , ried zijne zuster hem,
om eene wolk van eene ongewone grootte
en gedaante te komen zien. Schoon hij
zich in zijn studeervertrek bevond , stond
hij dadelijk op , en ging oogenblikkelijk
op eene hoogte, om deze wolk des te
naauwkeuriger gade te slaan. Op dien afstand kon men niet onderscheiden , uit
welken berg zij voortkwam , doch naderhand ontdekte men , dat zij uit den Vesuvius opsteeg. Hare gedaante geleek naar
die van eenen pijnboom ; want zij schoot
op tot eene groote hoogte in den vorm
van een' boomstam , welke zich in takken
scheen uit te breiden. Dan eens was zij
schitterend , dan weder donker en gevlekt,
alsof zij min of meer met aarde en sintels was vervuld. Dit was voor den wijs
een belangrijk schouwspel.-gerinPLINUS
Hij beval terstond een ligt vaartuig in
gereedheid te brengen ; doch toen hij
met zijne schrijftafeltjes om aanteekeningen te maken het huis uitkwam , vervoegden zich eenige zeelieden , behoorende
tot de galeijen , te Retina liggende , bij
ben , er ernstig op aandringende , om in
zee te mogen steken , wijl deze haven
aan den voet van den Vesuvius was gelegen , en er geen middel overbleef , om
zich op eene andere wijze te redden. Hij
beval alzoo , dat de galeijen zee zouden
kiezen, en ging zelf aan boord , met oogmerk om niet alleen Retina , maar onder
andere steden , aan deze over--scheidn
schoone kust gelegen , te hulp te snellen.
Hij wendde den steven regtstreeks naar het
punt des gevaars, hetwelk anderen in den
grootsten schrik ontvlugtten. PLINIUS behield zoo zeer zijne tegenwoordigheid van
geest , dat hij in staat was zijne opmerkingen over de bewegingen en de gedaante
van dit geducht verschijnsel aan zijnen

secretaris mede te deden. PLINIUS begaf
zich zób digt bij den berg , dat do sinntels, die al grooter en heeter werden ,
alsmede puimsteen en zwarte brandende
rotsbrokken op de schepen vielen. Men
liep niet alleen door het schielijk terug
gevaar om aan den-stromendz
grond te geraken , maar tevens door de
groote massa's, welke van den berg afrolden en geheel het strand versperden,
verbrijzeld te worden. Hier hield hij stil
om te overwegen of bij terug zou keeren ,
waarop de stuurman aandrong. á De for( tuin , » zeide hij , « begunstigt de stout« moedigen ; breng mij naar PomPONiANUS. «
PoMPONIANUS was toen te Stabiae , eene
stad afgescheiden van de zee door Bene
baai , welke de zee , na verscheidene bogten , aan dat strand vormt. Hij vond hem
in de grootste onrust , vermaande hem
tot bedaardheid , en beval , met een kalm
gelaat , om een bad voor hem gereed te
maken. Na dit bad genomen te hebben,
zat hij met schijnbare opgeruimdheid aan
den avonddisch. Inmiddels ontvlamde de
Vesuvius op verscheidene plaatsen met
groot geweld. De donkerheid van den
nacht vermeerderde de akeligheid van dit
schriktooneel. Om de vrees en angst zijns
gastvriends te matigen, verzekerde PLINIUS
hem , dat zulks veroorzaakt werd door de
brandende dorpen , welke de bewoners
aan de vlammen hadden opgeofferd. Hierop
verwijderde hij zich , en sliep gerust in. De
plaats , welke tot zijn vertrek voerde , bijkans geheel met steen en asch gevuld zijnde,
werd het hoog tijd om hem te wekken.
Hij stond op, begaf zich naar POMPONIANUS ,
en besloot naar het open veld te vlugten.
Zij bonden oorkussens met servetten om
hun hoofd , ten einde zich tegen - den
steenregen , die rondom hen viel , te - beschermen. Het was toen overal elders
dag , doch hier heerschte eene dikkere
duisternis dan in den donkersten nacht,
die echter door toortsen en andere lichten
van verschillende soort eenigermate werd
verdreven. Zij oordeelden het best om
verder naar het strand te gaan , en te
zien of zij veilig in zee konden steken ;
doch zij vonden de golven zich tot bergen
verheffende. PLINIUS nam nu Bene teug
water , en vlijde zich op een kleed , dat
voor hem werd uitgespreid , neder , toen
plotseling een sterke zwavelstank en vlammen , de overigen van het gezelschap ver
noodzaakten op te-drevn,PLINUS
staan. Twee dienaren hielpen hunnen
zwaarlijvigen meester op , die echter terstond dood ter aarde viel. Hij was , volgens de gissing van zijnen neef, gestikt;
want hij had zwakke longen , zoodat de
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ademhaling hem soms moeijelijk viel. Zoo- do regering van keizer TRAJANUS (1 16) is
dra de duisternis was verdwenen , hetgeen gestorven. Van al de werken , welke hij
eerst drie dagen later plaats had , vond schreef , bezitten wij slechts eene verzaneen zijn ligchaam geheel onbeschadigd, meling van Brieven in tien boeken , en
en juist in dezelfde houding als hij geval
eene lofrede op TRAJANUS.
meer netar een' slapende dan-lenwas,
De naam van PLINius den Jongeren is,
een' doode gelijkende.
sedert de dagen van TERTULLIANUS , door
Vele geschriften van dezen rusteloozen de Christenen met belangstelling genoemd
geleerde zijn verloren gegaan , doch wij uit hoofde van de getuigenis , welke hij
hebben aan zijne stalen vlijt nog een van hunne geloofsgenooten in Bithynië afhoogst belangrijk werk in 37 boeken te legt. Zij maken het onderwerp uit van
danken , dat onder den titel van .Historia eenen langen brief (X , 97) aan TRAJANUS,
naturalis tot ons is gekomen, en een' omtrent veertig jaren na den dood van
grooten schat van merkwaardigheden uit PAULUS geschreven , en op welken vzsPAhet gansche rijk der schepping , der kun- SIANUS een beknopt antwoord gaf. In
sten en wetenschappen bevat, en door weerwil van de vrijzinnige opvoeding ,
PLINIUS geput werd uit meer dan twee
die hij had ontvangen , was PLINIUS bij
duizend veelal Grieksche schrijvers , van
Schoon goedhartig , zelfs-enligtov.
welke de meesten niet meer voorhanden jegens slaven, was hij onverdraagzaam en
zijn. BUFFON verheft dit werk hemelhoog, wreed tegen de Christenen ; want volgens
CUVIER prijst het , doch wijst tevens het
zijn eigen verhaal , liet hij de Christenen
gebrekkige daarin aan , terwijl FUSILI zegt, van Bithynië ter dood brengen , omdat zij
dat het PLINIUS meer te doen was om veel hunne godsdienst niet wilden afzweren,
dan om goed te weten. Eene Nederduit- alhoewel hij hunne geloofsleer als een
sche vertaling van dit werk verscheen in onschuldig bijgeloof beschouwde.
1617 te Jl rnhem in kwarto. De beste
(GIERIG , Uber das Leben , den moraliFransche vertaling vindt men in de uit
schen Charakier and den schri ftstellePANCKOUKE , Parijs , 8vo. , 20-gaven
rischen Werth des jicngern Plinius;
deden.
HELD , Uber den Werth der Brie f(M. GESNEIi , Chrestomathia Pliniana;
sammlung des jüngern Plinius in
PLINIUS de Jongere , Epist. VI , 16 ;
Bezug auf Geschichte and róni. Lice.
Biographic universelle).
ratur).
PLINIUS , (CAJus) , de Jongere , zusterszoon des voorgaarden , werd in 61 of
62 te Como geboren. Men weet niets van
zijnen vader , behalve dat deze CAJUS c CILIUS heette , en vroegtijdig stierf. Zijne
moeder was PLINIA , de zuster van PLINIUS
den Ouderen , bij Wien zij , na den dood
haars echtgenoots , inwoonde. De jeugdige
CIECILIUS werd door PLINIUS als zoon aan
voerde voortaan diens naam.-genom,
Hij was een leerling van QUINTILIANUS,
en trad soms met goed gevolg als pleit
voor den senaat, op. Op den-bezorg
ouderdom van een en twintig jaren ging
hij als krijgstribun naar Syrië , doch schijnt
binnen de twee jaren naar Rome terug
gekeerd te zijn , vaar hij onderscheidene
staatsambten met eer vervulde. In het
jaar 103 werd hij door TRAJANUS als proconsul naar I3ithynië gezonden. Hij leefde
in vriendschap met TACITUS , den geschied
wiens bondigen stijl hij trachtte-schrijve,
na te volgen. PLINIUS en TACITUS werden
als de geleerdste mannen hunner eeuw
beschouwd , en door CELLARIUS. de Tweemannen (duumviri) der letteren genoemd.
De tijd en de omstandigheden van zijnen
dood zijn onzeker. Men gelooft echter
algemeen , dat hij omtrent het einde van

PLUTARCHUS , een beroemd Grieksch
levensbeschrijver en wijsgeer , werd omstreeks het jaar 50 n. c. te Cheronaea ,
in Beëtië, geboren , en oefende zich te
Athene onder AMMONIUS , waarna hij , ter
uitbreiding zijner kundigheden , eene reis
deed door Griekenland en Egypte. Eenige
jaren later bezocht hij Rome , waar zijne
voorlezingen over wijsgeerige onderwerpen
vele aanzienlijke hoorders lokten ; TRAJANUs behoorde onder hun getal. Eindelijk
keerde PLUTAncuus naar Cheronaca terug,
en werd tot archon, (de hoogste stedelijke
waardigheid) , verheven. Maar hij heeft
ook nog bedieningen van minder aanzien
bekleed , echter met dezelfde zorg , denzelfden ijver , hetzelfde genoegen , alsof
zij van meer belang - waren , zijnde met
EPAMINONDAS van gevoelen , « dat niet al« leen de bediening den man verheft,
« maar ook de man de bediening. » Hij
was tevens priester van den Delphischen
Apbllo. Men 'wil, dat hij in 12O n. C. is
gestorven. Maar , hoewel de omstandig
zijns overlijdens onbekend zijn , is-hedn
ons echter zijn karakter uit zijne schriften zoo gemeenzaam , alsof wij de meest
uitgewerkte levensbeschrijving van henry
bezaten Onder de werken , die vary lielzj
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tot ons zijn gekomen , worden algemeen
bewonderd zijne Levens der doorluchtigste
Grieken en Romeinen , in bijkans alle Europesche talen overgebragt , en waarvan wij
Bene uitmuntende vertaling bezitten door
de hoogleeraren WASSENBERGU en BOSSCHA
met zeer vele aanteekeningen opgehelderd.
Als levensbeschrijver is PLUTARCHUS door
niemand overtroffen. Het plan zijner biographiën ontwikkelt hij zelf in de inleiding tot bet Leven van Alexander den
Grooten. « Ik schrijf, v zegt hij , « geene
«geschiedenis , maar Levens ; ook vertoonen ons de sprekendste daden eens
«mans niet altijd zijne deugden of on«deugden; dikwijls schetst eene geringe
« omstandigheid , één woord , ééne jok t kernij 's menschen karakter beter dan
«veldslagen , waarin tien duizenden valt len , beter dan de grootste in slagorde
« geschaarde legers en belegeringen van
« steden. Gelijk schilders eene gelijkenis
« voortbrengen door de voorstelling der
«gelaatstrekken en de uitdrukking der
« oogen , zonder zich over de andere dee«len te bekommeren , zoo moet ik vooral
« letten op de trekken van 's menschen
« karakter , en dus eene afbeelding geven
« van zijn leven , aan anderen het beschrij« ven van groote gebeurtenissen en veld« slagen overlatende. » PLUTARCHHUS was in
alle opzigten een edelaardig mensch ; zelfs
strekte zijn mededoogen zich tot zijne
slaven en beesten uit. « Weldaden en
« gunstbewijzen , » zegt hij , « strekken zich
« ook gereedelijk uit tot de redelooze
«dieren ; zij vloeijen uit goedaardigheid ,
« als uit eene rijke bron voort. Het on« derhouden van paarden , schoon zij door
« ouderdom en arbeid nutteloos geworden
« zijn ; het voeden van honden , niet al« leen wanneer zij jong zijn, maar ook in
• den ouderdom , doet het hart van den
«mensch eer aan. Men moet met dat« geen , hetwelk ziel en leven heeft , niet
« zoo handelen als met schoenzolen of
«ander tuig, dat, als het door lang get bruik gescheurd of gesleten is , wordt
« weggeworpen. Ik voor mij zou niet gaarne
« een' ploeg-os wegens ouderdom verkoo« pen ; veel min een' slaaf, aan mijn huis en
« kost gewoon , dus , om luttel gelds , van
« zijn vaderland , als ware het , berooven,
« daar bij toch voor kooper en verkooper
« even onnut moet zijn.
(iIEEREN ,

De fontibus et auctoritate vitarum parallelarum Plutarchi ; x. F.
HERMANN , De fontibus zitam Plutarehearum ; Hei Leven van PLUTARCHUS
voor zijne Levens van doorluchtige

Grieken en Romeinen, door WASSEN BERGH en BOSSCHA).

POELEMBURG , (CORNELI5) ,

een be-

roemd Nederlandsch schilder , werd in
1586 te Utrecht geboren , en oefende zich

onder ABRJAIIAM BLOEMAERT. Nadat bij aan
merkelijke vorderingen in de kunst had
gemaakt , ging hij naar Rome , waar de
werken van RAPHAEL hem aanspoorden ,
om de bevalligheid van dien grooten meester , vooral in zijne naakten , na te volgen. Eindelijk nam hij eene eigene manier van schilderen aan , en oefende zich
verder naar het leven. Hij overtrof al
zijne tijdgenooten , zoowel in fijnen smaak
en levendig coloriet als in de keus zijner
onderwerpen. Zijne luchten zijn helder
en doorschijnend , en de prachtige overblijfselen van Romeinsche gebouwen in
zijne achtergronden , geven harmonie aan
het geheel. Zijne vróuwelijke figuren , die
hij gewoonlijk naakt voorstelt , onderscheiden zich door schoonheid en bevalligheid
van vorm. Hem viel de eer te beurt,
dat verscheidene kardinalen , op zijn aan lokkelijk penseel verslingerd , hem kwa.
men bezoeken , om hem te zien schilderen. Hij verliet Rome met weerzin, en
keerde naar het vaderland terug. Op
zijnen weg viel hem in onderscheidene
steden menig eerbewijs ten deel. Te
Utrecht kreeg hij een bezoek van RUBENS ,
die groot genoegen vond in zijn werk,
hem eenige stukken afkocht , en eenige
andere bestelde. Door KAREL I naar Londen ontboden , schilderde hij voor dezen
vorst verscheidene kabinetstukjes , die rij kelijk werden betaald. De koning wenschte
dat hij zich in Engeland zou vestigen,
doch uit liefde tot de stad zijner geboorte , keerde hij derwaarts terug , en
overleed aldaar in 1GG0. Dr. WAAGEN
maakt van de volgende kunsttafereelen
van POELEMBURG in Engelsche schilderkabinetten gewag : Op Corsam-house , ( het
landhuis van Lord METHUEN) , twee landschappen met nimfen ; in het kabinet van
Mr. BECKFORD te Bath , eene rustplaats in
Egypte , (een kapitaal stuk , met al de
keurige netheid zijner kleinere stukken) ,
en eenige fraaije schilderijtjes met nimfen ; op Rurleigh-house , Christus en zijne

beide discipelen op den weg naar Emmaus;
op Luton-house , eene rustplaats in Egypte,
uitmuntende door de bijzonder nette uitvoering en schoone harmonie.
(WAAGEN'S, Arts and artists in England;
HOUBRAKEN , Levens der Nederlandsche
konsischilders J. IMMERZEEL JR. , De
levens en werken der Ilollandsche en
Vlaamsche kunstschilders , beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters).
POLO of PAOLO, (MARCO) , een beroemd Venetiaansch reiziger , die het eerst
;
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verlof om den stoet te volgen. Zij vingen
de reis in 1291 aan , trokken door
China , scheepten zich op de kust van
Fo -kien in , en bereikten gelukkig de Perzische golf. Geland zijnde vervolgde men
de reis naar Teheran , waar men ARGON
overleden vond. Kort daarna vernemende,
dat ook KUBLAI gestorven was , keerden de
drie Venetianen huiswaarts , en kwamen
in 1295 behouden in Venetië aan. De
Venetianen destijds met de Genuezen in
oorlog zijnde , verkreeg MARCO POLO het
bevel over eene galei behoorende tot het
smaldeel onder ANDREA DANDOLO , die Boor de Genuezen , onder LAMBA DORIA , op de
hoogte van het eiland Curzola , in de
Adriatische Zee , werd verslagen. MARCO
POLO werd krijgsgevangen gemaakt , en
naar Genua gevoerd. In den kerker ver
hij gaarne zijne avonturen aan-halde
anderen , en werd met verwondering aan
Hij zond naar Venetië om do-gehord.
aanteekeningen , welke bij op zijne reizen
gemaakt had , en liet door eenen medegevangene , RUSTICUELLO van Pisa , een verhaal zijner reizen opstellen. Dit handschrift gaf hij aan de nieuwsgierigen ter
lezing.
Na het sluiten van den vrede tusschen
Genua en Venetië , keerde MARCO POLO
naar huis. Zijn vader NICOLO stierf in
1316. Men weet van het leven van zijnen
zoon MARCO niets meer , dan dat hij den
tekst van zijn reisverhaal heeft vermeerderd en verbeterd. Dit werk voert ten
titel , Marco Polo , Belle meraviglie del
MARCO POLO tot eenen bloeijenden jonge- mondo da lui descritte ; doch de beste
ling van zestien jaren opgegroeid. Daar uitgave is die van graaf BALDELLI , 4 dee.paus CLEMENS IV intusschen was gestor- len , 4to , Florence , 1827 , getiteld I1
ven , en men met de keuze zijns opvol- Millione di Messer Marco Polo Veneziano,
gers bleef dralen , besloten de beide broe- met aanteekeningen, prentafbeeldingen en
ders onverrigter zake naar het Oosten eene levensschets van POLO. MARCO POLO
terug te keeren. NlcoLO nam zijn' zoon had den bijnaam van lUesser MARCO MILMARCO mede. In Palestina vernamen zij LIONI gekregen , omdat hij den rijkdom en
dat TEBALDO VISCONTI , die zich aldaar op- de bevolking van China slechts bij millioehield , tot paus was verkozen. Zij wend- nen wist op te geven. Eeno Duitsche
den zich tot hem , en verkregen een vijf- overzetting van dit belangrijk werk , door
tigtal zendelingen , met welke zij naar PEREGRINI , verscheen in 1802 te Zwickau.
(ZURLA , Di Marco Polo e degli altri
KUBLAI terug keerden. De jonge MARCO POLO
viaggiatori Veneziani etc. ; Penny Cywon de gunst van den Khan der Tartaclopaedia)
ren , en deed voor hem onderscheidene
POLYBIV S , een beroemd Grieksch goreizen naar Indië en de afgelegenste gewesten des Chineschen rijks, en werd schiedschrijver, de zoon van LYCORTAS ,
zelfs stadhouder der Provincie Kiang Nan. een' verdienstelijk krijgsbevelhebber der
Na verloop van eenige jaren verscheen Achajers , werd omtrent het jaar 205 v. C.
aan het hof van KUBLAI een afgezant van te Megapolis geboren. Hij werd door
ARGON , den beheerseher van Perzië , die PHILOPOEMEN , den vriend zijns vaders , voor
eene prinses uit KUBLAI's geslacht ten hu- de wapenen en staatsbezigheden opgevoed ,
welijk vroeg. KUBLAI koos daartoe eene en bij de plegtige lijkstaatsie van dezen
prinses, CAGATIN geheeten, en zond haar beroemden veldheer , droeg hij de urn,
met een aanzienlijk gevolg over zee naar die zijne asch bevatte. Hij was een der
Perzié. Met moeite kregen de drie POLO'$ duizend gijzelaars , die de Achajers aan de

Europa met de binnenlanden van Azië
bekend maakte. Niet zonder schijnbaren
grond heeft men beweerd , dat hij de
eerste aanleiding tot de ontdekking van
het buskruid , liet kompas , de boekdrukkunst , het astrolabium enz. heeft gegeven , wijl dit alles dingen zijn die hij in
4 zië had gezien , en zijne mededeelingen
daarover het nadenken van anderen hebben
opgewekt. Eerst in nieuwere tijden heeft
men vele dingen , welke hij verhaalt , en
die men voor verdichtselen hield , bewaarheid gevonden.
MARCO POLO was de zoon eens koopmans
van Venetië , waar hij omstreeks 1254 werd
geboren. Zijn vader NICOLO en diens broeder MAFFEO POLO ondernamen eene reis
naar Konstantinopel. Hier vernemende dat
aan de Wolga een magtig rijk der Tartaren bestond , reisden zij derwaarts. In
1265 begaven zij zich naar KUBLAI , den
Groot-Khan der Mongolen , die over Tartarjë en China den schepter voerde, en
te Ke rn en fu , in Chineesch Tartarijë, zijn
verblijf hield. KUBLAI ontving hen minzaam , en , met de Westersche wereld in
betrekking wenschende te komen , zond
hij de gebroeders POLO met eenen eigen handigen brief aan den opperpriester der
Christenheid , waarin hij verzocht , hem
honderd personen te zenden , in verschillende kunsten en wetenschappen ervaren ,
ten einde aan de beschaving zijns volks
te arbeiden. Dien ten gevolge keerden
zij in 1269 naar Italië terug. NICOLO vond
zijne vrouw overleden , maar zijn zoon
4
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Romeinen moesten leveren. Zijn genie en
zijne talenten trokken de oplettendheid
van 1EMILIUS PAULUS , die hem de opvoeding
Zijner beide zonen , FABIU S en sci io , toevertrouwde. De jeugdige sciPio hechtte zich
zoo sterk aan zijnen leermeester , dat hij
aan diens gezelschap en omgang boven
alles de voorkeur gaf. Later vergezelde
POLYBIUS SCIPIO op verscheidene krijgstogten , en woonde de verwoesting van Carthago bij. IIij stierf in zijn eigen vaderland , in den ouderdom van twee en
tachtig jaren . POLYBIUS is de schrijver
van een geschiedkundig werk in veertig
boeken , hetwelk van 220-157 v. C.
loopt. Van dezen voortreffelijken arbeid
bezitten wij slechts de vijf eerste boeken ,
alsmede eenige brokstukken uit de overige.
Zijn werk vloeit over van de diepste staat en krijgskundige wijsheid , of , gelijk een
der nieuwere geschiedschrijvers zich uit
is een wetboek van de wijsste-drukt,he
staat- en krijgskundige grondregelen.
-

De school van
Polybius , of geschiedkunde voor de
negentiende eeuw ; VAN GOUDOEVER ,
De historicis Polybii laudibus ; BRAND
Bemerkungen fiber das Ge--STáER,
schiehtwerk des Polybius).

(PII. W. VAN NEUSDE ,

PODTBAL , (SEBLSTIO JOSE DE CARVALIIO , markies VAN) , een der be-

kwaamste staatslieden die Portugal heeft
aan te wijzen , werd in 1699 te Soura ,
een dorp nabij Coimbra , geboren , en
behoorde tot een oud aanzienlijk geslacht ,
hetwelk echter niet onder den hoogen
adel werd gerekend. Hij studeerde aan
de hoogeschool van Coimbra in de regten , maar trad in krijgsdienst , welke
bij echter spoedig weder verliet. Door
den invloed van zijnen oom PAULO CARVALao werd hij in 1739 tot afgezant aan
het hof van Londen benoemd , en later
aan dat van Weenen. In deze laatste
hoofdstad huwde hij de gravin DAUN , nicht
van den generaal van denzelfden naam,

die zich in de oorlogen van de keizerin
!BARIA THERESIA

met

FREDERIK

den Grooten

van Pruissen , boven velen onderscheidde.
Naar Lissabon teruggekeerd , geraakte zijne
echtgenoote zoo zeer in gunst bij de koningin , eene Oostenrijksche prinses , dat
hem door haren invloed het bestier der
buitenlandsche zaken werd toevertrouwd.
Tot deze hooge waardigheid gêstegen ,
begon CARVALIIO zijne groote administrative
talenten te ontwikkelen. Portugal werd
onder zijn bestuur , als ware het , herboren. Bij begunstigde de oprigting van
onderscheidene fabrijken , moedigde de
drukkunst en den landbouw aan ; verbeterde de inrigting der boogeschool an

Coimbra ; bevorderde in Brazilië de aan
suiker , katoen,-kweingvaofj,
rijst , indigo en cacao ; schiep de compagniën van Fernambuc , Para en Maranhao,
en voerde in Portugal zulk eene strenge
policie in , dat zelfs lediggangers en lanterfanters niet langs de straten durfden
slenteren. Hij bande de Jezuïten uit het
rijk , knakte de magt der inquisitie , en
vernietigde den alleenhandel , welke de
Engelschen aan zich hadden getrokken.
De schoonste kwartieren van Lissabon getuigen van den weldadigen invloed van
zijn bestier ; na de bekende aardbeving
van 1756 , werd alles naar zijn plan herbouwd. Kortom , bij bragt zijn vaderland
op Bene gelijke lijn met andere Europesche staten. Toen de koning van Portugal JOZEF I , in 1777 overleed , steeg
zijne dochter MARIA ten troon ; deze was
haren grootsten staatsdienaar zeer vijandig , en verbande hein naar zijn landgoed
in het vlek Pombal , alwaar hij den 8 Mei
I782 overleed. Hij had de jeugdige koningin eenen schat van 78 mill. oenen
crusados en eenen welgeordenden staat
overgegeven Ten gevolge van een besluit
van Dom PEDRO werd de beeldtenis van
den markies POMBAL, waarmede vroeger
het voetstuk van het ruiterstandbeeld van
koning JOZEF I was versierd geweest, weder hersteld , niet liet opschrift : «Den
,

12 Oct. 1833. »

(L'adrninistration du marquis de' Pombal ; Biographie universelle ; Reeordacoes de Jacomo Ratton ; SRITII , Mernoirs of the marquis of Pombal).
POMI'EJUS , (CNEJIIS) , bijgenaamd
de Groote , een Romeinsch staatsman en
krijgsheld , werd den 30 September 106
V. c. geboren, en leerde de kunst des oor logs onder zijnen vader, POMPEJUS STRABO,

die door een' bliksemstraal werd gedood.
Op den ouderdom van drie en twintig jaren , voegde hij zich met drie keurbenden
bij de partij van SYLLA , heroverde Sicilië
en Afrika , en ontving de eer eener zege
genoot andermaal deze onder -pral.Iij
toen hij den oorlog in Spanje-scheidng,
had ten einde gebragt , en ten derden
male voor zijne schitterende overwinningen
in Azië , waar hij verschillende gewesten
veroverde , en alzoo de bezittingen der

Romeinen aldaar aanmerkelijk uitbreidde.
Omstreeks het jaar 60 v. c. rigtte hij- met
CRASSUS en CAsAR het eerste driemanschap
op, en huwde JULIA de dochter van CAESAR.
Binnen weinige jaren echter , ontstond er
tusschen c^ESAI1 en POMPEJUS ernstige ver deeldheid , welke een' hevigen burgeroorlog ten gevolge had. Schoon POMPEJUS ver
dat hij slechts met zijn' voet op-klarde,
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de aarde had te stampen , om nieuwe zijne tijdige komst , verloren ware geweest.
keurbenden te doen verschijnen , bleek Ook onderscheidde hij zich gedurende liet
bet echter , dat hij zich deerlijk had mis- beleg van llalaga ; een uitval der bezet rekend. Toen cIEsAR tegen Rome optrok, ting werd door hem kloekmoedig terug riep CICERO niet nadruk uit : «POMPEJUS geslagen. Hij was tegenwoordig bij de
« heeft ons verraden ! » P031PEJUS week overgave van l3aza (1488) en van Gramet de zijnen naar Griekenland, en werd nada in 1492 , waardoor aan de Moorden 9 Augustus van het jaar 48 v. c. bij sche heerschappij in Spanje een einde
Pharsalus volkomen verslagen. Hij vlugste werd gemaakt. Hij stierf den 28 Augusnaar Egypte, en werd den 28 September, tus 1492 aan eene ongesteldheid , welke
in tegenwoordigheid van den koning en het gevolg was van zijne vermoeijenissen
diens leger , toen hij landde , door SEPTI- in den oorlog. FERDINAND , ISABELLA en
mus, den bevelhebber eener keurbende, geheel het hof namen voor eenige dagen
op aanstoken van ACHILLAS en THEODOTUS , den zwaren rouw over hem aan.
die CA SAR'S gramschap vreesden , verraCBERNALDEZ , Cronica de los Reyes catóderlijk omgebragt. Zijne vrouw en zijn
licos , Genealogia de los Ponces de
kind , die nog aan boord waren , aande Leon ; PRESCOTT , Ferdinand and
schouwden dezen moord, en spoedden zich
Isabella).
weg. De moordenaren hieuwen POMPEJUS
PONIATOWSKI,(JOZEF ANTONI,Vorst),
liet hoofd af , en lieten den romp op het een doorluchtig veldoverste , de Poolsche
strand , welke door een' vrijgelaten slaaf BAYARD genaamd , werd den 7 Mei 1762
en een' oud krijgsman onder het zand werd te Warschau geboren. Hij onderscheidde
bedolven. CIESAR, die drie dagen later zich in de zaak zijns vaderlands gedurende
aldaar aankwam , stortte tranen bij het de vruchtelooze worstelingen van 1792 en
zien van het hoofd van POMPEJUS , en liet 1794. In den beginne wilde hij niet in
de moordenaars ter dood brengen. PoMPE- Fransche dienst treden , tot dat NAPOLEON,
Jus had den ouderdom van acht en vijftig in 1806 , te Warschau kwam , en de
jaren bereikt. Heerschzucht en ijdelheid Polen met ijdele beloften vleide, zeggenwaren de hoofdtrekken van zijn karakter. de : « Het lot van Polen staat weldra beHij had geene vaste beginselen , en was « slist te worden ! » De Polen verlieten
er zoo veel mogelijk op uit , om ter Zich Op NAPOLEON , en bragten een nationaal
bevordering van eigene grootheid , van leger op de been , waarover PONIATOWSKZ
alle omstandigheden de meeste partij te het bevel voerde , die , in 1 807 , den
trekken. Franschen , gedurende den veldtogt tegen
(PLUTARCHUS , Het leven van Pompejus; de Russen , groote diensten bewees. Bij
den vrede van Tilsit behielden Rusland en
ROLLIN, Uistoire Romaine; STUART, Romeinsche geschiedenissen; DRUMANN, Ge- Oostenrijk het grootste gedeelte van Polen,
schichte Roms, &c. IV. s. 324-556).
terwijl het hertogdom Warschau aan den
PONCE DE LEON, (RODRIGO) , een koning van Saksen werd afgestaan. PONIAberoemd Spaansch ridder, geboren in 1443, TOWSKl bleef minister van oorlog voor dit
was de natuurlijke zoon van JUAN PONCE DE hertogdom ; doch het Poolsehe leger werd
LEON , graaf van Arcos , een' Castilisch onder de Fransche bezettingen in Duitschedelman , die hem , met toestemming des land verdeeld , en sommige regementen
konings, zijnen titel en zijne goederen namen deel aan den oorlog in Spanje.
vermaakte. RODRIGO ontwikkelde in den Toen in 1809 op nieuw de oorlog tusoorlog tegen de Mooren schitterende hoe- schen Oostenrijk en NAPOLEON uitbrak , was
danigheden. Naauwelijks zeventien jaren PONIATOwSKI , die slechts eene geringe magt
oud , behaalde hij te Madrono eene over- onder zijne bevelen had , genoodzaakt
inning , en gaf daarbij een uitstekend Warschau te ontruimen ; doch weldra viel
bewijs van persoonlijken moed. Toen in hij in Gallicie , en riep de inwoners te
den strijd zijn schild was losgegaan , en wapen. Bij den vrede van Weenen (Octobij zich ophield om het vast te gespen, her 1809) moest Oostenrijk Gallicié afstaan,
werd hij eensklaps door eenige Mooren hetwelk met het groothertogdom Warschau
omringd. Zonder zich te ontzetten , ont- werd vereenigd. In den oorlog tegen Ruswringt hij een' hunner eenen slinger , en land , in 1812 , voerde PONIATOwSKI het
maakte daarvan zulk een goed gebruik, bevel over het vijfde legercorps der groote
dat zij overhaast de vlugt namen. Uit armee , hetwelk geheel uit Polen bestond.
hoofde van dit wapenfeit gaf de koning Hij streed met onversaagden moed , trok
hem den eernaam van den jongen DAVID. met NAPOLEON Moscou binnen , en handGedurende liet beleg van Velez (April 1487) haafde de krijgstucht zoo stiptelijk , dat
redde hij het leven van koning FERDINAND, zijn corps zich boven alle anderen voor
vijand omringd , zonder deelig onderscheidde. In 18 13 gaf NAPOLEON-die,orn
,
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hem het bevel over eene legerafdeeling uit gelegd op twee bijzondere scholen , waarna
Franschen en Polen bestaande. Hij vocht zijne verdere vorming werd toevertrouwd
bij -alle gelegenheden met zijne gewone aan twee priesters ; al het overige was
dapperheid , en werd juist vóór den slag POPE aan zijne eigene volhardende studie
van Leipzig door NAPOLEON tot maarschalk verschuldigd. Voordat hij den ouderdom
verheven. Eenige dagen daarna , op den van twaalf jaren had bereikt , vervaardigde
I8 October , toen hij met eene handvol hij een tooneelspel uit OGILBY'S Homerus,
dapperen den aftogt der Franschen dekte, hetwelk door zijne medescholieren werd
werd hij tweemalen gewond. Aan de El- uitgevoerd. Zijne Pastorals, die door den
ster gekomen , vond hij de eenigste brug fraaijen versbouw en stijl algemeen beover de rivier door de Franschen reeds wondering verwekten , schreef POPE op
vernield. De nood dringende sprong PoNi- zestienjarigen ouderdom ; zij verwierven
ATOWSKI met zijn paard in den hoog ge- hem de vriendschap van onderscheidene
zwollen vloed , en verdween in de diepte. uitstekende mannen. Hierop volgden The
Eerst den 24 October werd zijn lijk ge- Essay on Criticism , The Messiah ,` The
vonden , en later (I 816) , op last van Rape of the lock , The Temple of Fame,
keizer ALEXANDER , bijgezet in de kerk te Windsor Forest en The Epistle from Eloise.
Cracau , de rustplaats der Poolsche konin- Zijn roem als dichter was nu gevestigd.
gen en helden. De vertaling van de Ilias , welke hem
(Conversations-Lexicon ; Penny Cyclo- 5000 Pet. opbragt , werd in 1720 voltooid. Met hulp van BROOME eu FENTON
paedia).
PONTOPPIDAR , de Jongere , ( FRIS) , vertolkte hij de Odyssee. In 1721 ondereen godgeleerd en geschiedkundig schrij- nam bij eene uitgave van SHAKSPEARE , in
ver , werd in 1698 , te Aarhuus geboren. welke taak hij te kort schoot. Met uit
onderscheidene reizen en den om- zondering van de Essay on Man , welke-Dor
gang met beroemde geleerden gevormd , eerst in 1733 verscheen , en in het volwerd bij , nadat bij verschillende kerke - gende jaar werd voltooid , was zijne pen,
lijke ambten had bekleed , in 1735 hof- gedurende het overige zijner letterkundige
prediker , en kort daarop professor in de loopbaan , toegewijd aan bet hekeldicht ,
godgeleerdheid te Koppenhagen. In 1747 waaronder zijne Dunciad eene eerste
werd hij tot bisschop van Bergen verhe- plaats bekleedt. POPE stierf den 30 Mei
ven , en eindelijk in 1753 tot kanselrede- 1744 aan engborstigheid en verval van
naar aan de hoogeschool van Koppenhagen, levenskrachten.
waar hij in 1764 overleed. Onder zijne
(JOHNSON's Life of Pope ; woRDSwonTn's
Supplement to the preface of his
werken zijn de belangrijkste : Annales Ecclesiae Daniae ; Theatrum Danige Veteris et
poems).
modernae, bevattende eene beschrijving
PORPIIYRIII9 , een nieuwplatonisch wijsvan de aardrijkskunde, natuurlijke histo- geer , werd in 233 na cnnR. te Batanea in
rie , oudheden, enz. van liet koningrijk S frill geboren. Zijn eigenlijke naam was
Denemarken ; Den Danske Atlas, in 7 MALCHOS , hetgeen in het Hebreeuwsch en
zware kwartijnen , en Del forste forsög Syrisch zooveel als koninglijk beteekent. Zijn
paa Norges naturlige historie , een belang- leermeester LONGINUS veranderde dezen
rijk werk over de natuurlijke geschiedenis Syrischen naam in dien van PORPIIYRIUS
van Noorwegen , hetwelk echter blijken (een man in het purper). Toen hij nog
draagt van de ligtgeloovigheid des scbrij een knaap was , begaf hij zich naar muvers , gelijk blijkt uit hetgeen hij zegt GENES , den beroemden Christen schrijver,
over kraken , geduchte zeeslangen en an- die zich waarschijnlijk destijds te Caesarea
dere wonderdieren. in Palestina ophield. Vervolgens ging
('Conversations-Lexicon ; Penny Cyclo- PORPIIYRIUs naar Athene , waar hij een igen
tijd onder LONGINUS studeerde. Daarna
paedia).
POPE , ( iL LEXANDER) , een der be- treft men hem te Rome aan , waar bij
roemdste Engelsche dichters , werd den op zijn dertigste jaar de lessen bijwoonde
22 Mei 1688 in de Lombard-Street te van PLOTINUS , wiens leven hij heeft beLonden geboren. Zijn vader was een Iin- schreven. Eenige jaren later ging hij naar
nenkooper, die een aanmerkelijk vermo- Lilybceum op Sicilië, en schreef daar vijftien
gen vergaarde, en kort na de geboorte boeken tegen de Christenen , welke keizer
zijns zoons te Binfield in Berkshire stil TIIE000SIUS de Oudere eene eeuw daarna liet
ging leven. De beide ouders waren Katho- verbranden. Pon umius stierf te Rome
lijk, en , zoo als POPE zegt , van aan- tegen liet einde van de regering van DIozienlijke afkomst. Hij zelf was misvormd, CLETIAAN , omstreeks liet jaar 304 na
klein van gestalte en zwak van ligchaam. CHRISTUS.
PORPHYRIUs werd gewoonlijk de Wijsgeer
De grondslag tot zijne geleerdheid werd
.
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genoemd , en muntte uit door zijnen een
stijl. Men bejam--voudigenbal
mert het , dat zijne bestrijding van de
Christelijke godsdienst opzettelijk is ver
wijl men daaruit in lateren tijd-nietgd,
welligt bondige bewijsgronden voor de
waarheid der Christelijke godsdienst had
kunnen putten.

a met de omstandigheden waarin ik mij
« bevind. ' Hij werd tot lid van het Genootschap voor Oudheden verkozen , en
stierf den 13 September 1767 te Londen,
geheel onverwacht , gelijk hij dikwijls had
gewenscht. Op zijn verzoek werd zijne
doodkist gevuld met ongebluschten kalk.
Onder zijne werken verdienen melding

Lexicon; HOLSTENIUS , De vita
et scriplis Porphyrii dissertatio ; FA.ERICIUS , Bibl. Graeca ; British critic ,

The Dictionary of trade ; The merchants'
public counting-house ; Britain's commercial
interest explained , en A short state of
the progress of the French trade and navigation.
(Penny Cyclopaedia ; Gentleman's Nagaine, Vol. 37 , p. 479).

(SUIDAS ,

Vol. V, 189).
POSTEL , (GVILLAU1IE) , een der ge-

lcerdste mannen zijner eeuw , en een der
zonderlingste geestdrijvers , werd in 1510
te Doleric in Normandië geboren , leidde
een zwervend en onrustig leven , en stierf
in I581. FRANS I van zijne verdiensten
hebbende hooren spreken , zond hem naar
het Oosten , om handschriften te verzamelen. POSTEL. kweet zich zoo wel van
dezen last , dat hij tot professor in de
wiskunde en de Oostersche talen aan het
Koninklijk Collegie werd benoemd. Zijne
taalkennis was zoo groot, dat hij zich
beroemde al de landen der wereld te
kunnen bezoeken , zonder eersen tolk te
behoeven. Zijne verknochtheid aan den
kanselier POYET , die bij de koningin van
Navarre in ongenade viel , deed hem zijn
hoogleeraarambt verliezen. Hij doorreisde
nu verscheidene landen. Uit hoofde zijner
zonderlinge denkbeelden , die hij onvoorzigtiglijk te Rome en te Venetië aan den
dag legde , geraakte hij in hechtenis. Eene
zijner talrijke dwaasheden was de zelfmisleiding , dat hij door God geroepen was
om alle menschen , hetzij met het woord,
hetzij door het zwaard , tot het Christendom te brengen.

(Dictionnaire historique des grands hom-

mes).
POSTLETRWAYT, (MALACHI), een

uitstekend Engelsch schrijver over den
koophandel , werd omstreeks het jaar 1707
geboren. Men vindt weinige bijzonderheden
aangaande zijn leven opgeteekend. In de
inleiding van zijn werk , getiteld Great
Britain's True System , zegt hij : « Daar
de natuur mij een zeer teeder en zwak
« ligehaam heeft gegeven , heb ik , zoo
« veel ik slechts vermogt , elke openbare
e betrekking afgewezen , als onbestaanbaar
« met en schadelijk voor die geringe mate
« van gezondheid, welke ik verscheidene ja« ren heb genoten ; en men zal mij ligtelijk
« gelooven , dat de studiën waarin ik mij
« verdiept heb , haar niet hebben verbe«terd. Ik overwoog derhalve op welke
« wijze ik der maatschappij het meest van
« nut kon zijn , en verkoos een weten« schappelljk leven , als meer strookende
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POTTER , (PAULUS) , een bewonderenswaardig Nederlandsch beestenschilder,
werd in het jaar '1625 te Enkhuizen geboren. Hij ontving het eerste onderrigt
in de kunst van zijnen vader , en zoo
groot waren zijne vorderingen , dat hij op
den ouderdom van vijftien jaren reeds als
de meest belovende kunstenaar van zijnen
tijd werd beschouwd. Hij vestigde zich te
's Gravenhage , waar hij in hoogti gunst
stond bij MAURITS VAN NASSAU , voor wier
hij eenige zijner beste stukken vervaar
verzocht hij de dochter-dige.In1650
van den bouwkunstenaar BALKENENDE ten
huwelijk. BALKENENDE maakte zwarigheid,
zeggende : « Als POTTER nog menschen
« schilderde ; maar beesten ! » Dit stond
hem niet aan. Hij raadpleegde hierover
met zijne vrienden , die hem eenparig
verklaarden , dat geen hunner zou aarzelen dezen voortreffelijken kunstenaar zijne
dochter af te staan. Het huwelijk werd
nu spoedig voltrokken. Naderhand zette
hij zich , op aanraden van den burgemeester TULP, te Amsterdam neder , en schilderde voor zijnen edelmoedigen beschermer
verscheidene kunstjuweelen (1). POTTER
had een zwak ligchaamsgestel , hetwelk
onder zijnen onverpoosden arbeid spoedig
bezweek. Hij stierf den 15 Januarij 1654,
in het negen en twintigste jaar zijns
ouderdoms.
POTTER muntte vooral uit in het schil
rundvee , schapen , geiten en-dernva
andere dieren. Zijne schilderijën vertoo(*) Te 's Gravenhage had hij tegen veel nijd en
afgunst te karnpen gehad. `'oor de prinses AMALIt
'earl soLas, weduwe van prins FREDERIK HENDRIK,
een fraai stuk geschilderd hebbende, hetwelk geplaatst 7i)u worden voor den schoorsteen op het
Oude Slof, wist men haar tegen hetzelve in te nemen , zeggende, ((dat het een al te morsig voorcc werp was voor flare Hoogheid , om dagelijks te
ct bespiegelen.» Dit doelde op do pissende koe die
daarin voorkwam , en naar welke dit kunststuk dies
genoemd wordt. Zijn ,S'tier, die geheel Europa door
vermaard is, bevindt zich in 's rijks muse'im te
's Gravenpage. POTTER eiste 's avo r ds bij de kaars,
om van zijn' sehilderti:jd geen oogenblik to ver'
liezen.
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nen gewoonlijk een' heerlij ken zonneschijn,
waarin de lucht , de boomen en afstanden
eene groote vrijheid van bewerking verraden , terwijl de dieren met de meeste
uitvoerigheid zijn behandeld. Hij schilderde
soms levensgroot , doch slaagde het best
in kabinetstukjes. POTTER schilderde alles
laar de natuur , en ,verzuimde nooit op
zijne wandelingen alle voorwerpen te schetsen , welke zijne aandacht trokken ; van
daar dat zijn werk steeds met de natuur
wedijvert. Men noemde hem den RAPIIAEL
der dieren.
(HOUBRAKEN , Levens der Ned. konstschilders BRYAN's Dict. PILKINGTON'S
Diet. ; Biographie universelle).
POIISSIN , (NICOLAS) , een der grootste Fransche schilders, werd in 1594 te
Andely , in Normandië , geboren. Hij sproot
uit een adellijk geslacht , dat door de
godsdienst- en burgeroorlogen in bekrompene omstandigheden was geraakt. Vroegtijdig lust voor de teekenkunst aan den
dag leggende , besloten zijne ouders deze
neiging niet tegen te gaan. Hij ontving
onderrigt van VARIN , ELLE en LALLEMANT ,
doch het meest bad hij aan eigene vlijt
en de natuur te danken. In 1624 vertrok
hij naar Rome , waar hij d, werken van
TITIAAN , DOMENICHINO en RAPHAËL , alsmede
die der oude beeldhouwers naauwkeurig
beoefende. Aanvankelijk had hij veel met
-geldverlegenheid te worstelen. Hij schil
menig stuk dat hem weinig meer-der
opbragt dan de kosten van het doek en
de verw. De kardinaal BARBERINI met zijne
verdiensten bekend geworden , bestelde
hem den Dood van Germanicus, waarmede PoussiN grooten roem behaalde.
LODEwIJK XIII noodigde hem , in 1639 ,
naar Frankrijk , gaf hem eene jaarwedde,
en een verblijf in de Tuileriën. PousslN
was echter de kuiperijën van VOUET , LE
MERCIER en FOUQUIÈRES , die hem om zijne
groote talenten benijdden en vreesden ,
weldra moede. Hij keerde in 1642 naar
Rome terug , waar hij zeer afgezonderd
leefde , en zijnen tijd geheel aan de kunst
toewijdde.
Hij overleed in 1665 , hebbende den
ouderdom van een en zeventig jaren bereikt. Onder zijne meest beroemde werken behooren de Zeven Sacramenten van
de Roomsch-Katholijke Kerk , waarvoor de
hertog VAN BRIDGEWATER 4900 Guinjes heeft
besteed , en die zich thans in de verzameling van Lord FRANCIS EGERTON bevinden. Ook in het landschap had POUSSIN
uitstekende verdiensten.
(BRYAN'S Dictionary ; Biographie universelle; Dictionnaire historigue dea grands
;

ihommes).
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PRAM , (CHRISTEN HENRIHSEN), een
geacht Deensch dichter en schrijver over
de staatshuishoudkunde , werd den 4 September 1756 in Guldbrandsdalen geboren.
Zijn vader , een geestelijke , behartigde
zelf zijne opvoeding, en zond hem naar
de hoogeschool van Koppenhagen , waar
hij zich op de regtsgeleerdheid en staatshuishoudkunde toelegde. In 1781 kreeg
hij eene aanzienlijke betrekking bij de
Kamer van Koophandel. Kort daarna trad
bij in den echt , en om zijn inkomen te
vermeerderen schreef bij de Ifandelstidende , of Dagblad voor den handel , hetwelk goeden opgang maakte. Als dichter
verwierf hij zich een' eervollen naam met
zijn romantisch heldendicht Stárhodder,,
gegrond op overleveringen uit de Noord
legenden en godenleer , en waarin-sche
de lotgevallen van zijn' held , zoekende
het geheimzinnige zwaard van SKIRNER ,
worden verhaald. OEHLENSCIHLhGER prijst
dit werk , hetwelk den dichter Bene plaats
naast ARIOSTO en WIELAND aanwijst. Ook
zijne dramatische werken en kleine ver
-telingvojralensfichheid. In 1785 ondernam hij met RAHBEK
het tijdschrift Minerva , hetwelk op de
vorming der Deensche letterkunde eenen
niet onbeduidenden invloed uitoefende.
In schulden geraakt , vertrok hij in 1819
als ontvanger der tollen naar het Westindische eiland St. Thomas , alwaar hij
reeds den 25 November 1821 onder den
invloed van het klimaat bezweek. (Conversations-Lexicon; Penny Cyclopae.
dia).
PRAXITELES , een beroemd Grieksch
beeldhouwer. De tijd noch de plaats zijner
geboorte is met zekerheid bekend. Men
houdt hem voor een' Athener van afkomst ; hij bloeide in het begin der vierde
eeuw vóór cug. , en bereikte den ouderdom van tachtig jaren. PRAXITELES maakte
zich door zijn marmeren en bronzen beeldhouwwerk zoo beroemd , , dat men hem
als den meester der jongere Attische school
beschouwde. Hij was een' geruimen tijd
zeer gehecht aan de beruchte PHRYNE ,
van welke hij twee fraaije standbeelden
vervaardigde ; het eene , van verguld
brons , werd geplaatst in den tempel van
Delphi, en het andere, van marmer , in
den tempel der Liefde te Thespia , hare
geboorteplaats. Onder de meest beroemde
voortbrengselen van dezen grooten meester behoorden twee CUPIDO'S , van welke
de eene , volgens PLINIUS , met de beroemde VENUS van Cnidus kon wedijveren.
Dit beeld was uit marmer van Pares ge
wil dat er acne navolging-houwen.M
van bestaat in do verzameling van beeld-

PRI:VOT--PRICE,
bouwwerk in het Vatikaan. Eene anecdote
betrekkelijk dit btandbeeld verdient hier
Bene korte vermelding. PIIRYNE , die op
den beeldhouwer eenen onbeperkten invloed had , begeerig een kunstwerk van
zijne hand te hebben , kreeg van PRAXITELES verlof om uit zijne werkplaats het
beste te kiezen. Verlegen met de keus,
verzon zij het volgende middel , om liet
fraaiste kunststuk te bekomen. Zij beval
namelijk eenen knecht aan PRAXITELES te
gaan zeggen , dat zijne werkplaats in volle
vlam stond , en bijkans al zijne kunstgewrochten reeds waren verwoest. PRAXITELES geenszins aan de waarheid van dit
berigt twijfelende , vloog in grooten angst
derwaarts , uitroepende : « Alles is verlo« ren indien mijn' SATER en CUPIDO niet
« gered worden ! » PHRYNE had nu haar
oogmerk bereikt, koos het • beeld CUPIDO ,
en beleed hare list.
De VENUS van Cnidus, door LUCIANUS
het fraaiste werk van PRAXITELES genoemd,
werd in de vijfde eeuw , te Konstantinopel,
Bene prooi der vlammen , welke zoo menig kostbaar gedenkteeken der kunst , in
die stad bijeen verzameld , vernielden.
Ilet verlies van dit heerlijk standbeeld
wordt onder liet grootste beschouwd dat
de kunst ooit heeft geleden ; want geen
gewrocht der oude beeldhouwkunst (behalve de Olympische Jupiter van ruihals) wekte zoo zeer de bewondering van
gansch Griekenland. PRAXITELES had twee
zonen , TIlVIARCIIUS en CEPIIISODOTUS Of CEPIIISODORUS , beide verdienstelijke kunstenaren.
(PLINIUS, Ilist. Nat. , XXXIV, XXXV,
XXXVI ; PAUSANIAS , IX , 1 1) .

PREVOT D'EXILES, (ANTOINE FRAN-

Cois) , een der vruchtbaarste schrijvers ,
werd den 1 April 1697 te Hesdin in drtois geboren , studeerde bij de Jezuïten ,
en trad in hunne orde , doch nam eenige
maanden later als vrijwilliger dienst. Toen
hij naar zijnen zin niet spoedig genoeg
werd bevorderd , keerde bij tot de Jezuïten terug , verliet hen echter weldra
weder , nam op nieuw de wapenen op ,
en stortte zich in de woeste genietingen
Iles levens. Hiervan verzadigd, werd hij
Benedictijner monnik , doch ontvlugtte
spoedig zijn klooster , en week naar Bolland , waar hij als schrijver optrad. Zijne
111émoires d'un homme de qualité qui s'est
retiré du monde , bezorgden hem eer en
geld. In 1734 kreeg hij vrijheid , om
naar Frankrijk terug te keeren. Hij kwam
te Parijs , en leefde aldaar onder bescherming van den prins CONTI , die hem tot
zijnen geheimschrijver en aalmoezenier benoemde. Eene letterkundige onvoorzigti ;-
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beid noodzaakte hem andermaal Frankrijk
te verlaten , en zich voor een' korten tijd
te Brussel op te houden. Dit belette echter den kanselier D'AGUESSEAU niet, om
PM VOT , nadat hij was terug gekeerd , de
bearbeiding der Ilistoire générale des voyages , naar Engelsche bronnen , op te
dragen. Alles scheen hem nu eenen rus
ouderdom te voorspellen , toen hij-tigen
op reis, den 23 November 1763, in het
bosch van Chantilly door Bene beroerte
werd overvallen. Men vond hem daar,
en hield hem voor dood. Een chirurgijn
uit den omtrek , die op last der overheid
de schouwing moest doen, begon het ver
lijk te openen , toen de ongeluk -mend
opsloeg, doch slechts om-kigedon
te zien op welke noodlottige wijze hij
het leven moest verliezen. PRÉVOT arbeidde niet het grootste gemak , en had
zulk een vasthoudend geheugen , dat hij
nimmer vergat , hetgeen hij eenmaal had
gelezen. Zijne werken beslaan honderd
zeventig boekdeelen. De eenige roman die
zijnen naam nog in gedachtenis houdt, is
de Ilistoire du chevalier des Grieux ei de
z}Janon Lescaut. Zijn tijdschrift , getiteld
Le pour et le centre, vond vele lezers.

(Dietionnaire historique des grands hom mes; Conversations Lexicon).
PRICE , (RICHARD) , een verdienstelijk godgeleerde en bekwaam wiskunstenaar , werd den 23 Februarij 1723 te
Tynion, in Glarnorganshire geboren. Zijn
vader, RICE PRICE , uit wiens tweede hu
RICIIARD het eenigste kind was,-welijk
overleed in 1739 , en liet hem en zijne
moeder onverzorgd achter , wijl hij zijn
aanzienlijk vermogen aan een' der zonen
uit het eerste huwelijk vermaakte. Do
erfgenaam van zijns vaders nalatenschap,
voorzag hem van een paard en een bediende tot aan Cardiff, doch liet hem,
zonder reisgeld , zijnen weg naar Londen
vervolgen. Door medewerking van eenen
oom van vaders zijde, werd hij toegelaten
tot eene academie der Dissenters , waar
hij zijne studiën in de wiskunde , wijsbegeerte en godgeleerdheid voltooide. In
1753 werd hij kapellaan en huisvriend
van de familie STREATIIFIELD , die hem een
klein eigendom naliet. Als vroeg -prediker
van de Newingion Green Chapel , gaf hij
in 1758 zijn Review of the principal que l
tion and difficulties
culties in morals uit. Zijn
werk over Lijfrenten en Levensverzekeringen , getiteld Reversionary Payments,
steunde op zulke goede gronden , dat ver
dien aard-scheidnmatpjév
terstond werden ontbonden , en andere
hare reglementen aanmerkelijk wijzigden.
Als voorstander der Amerikaan; clie onaf-
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bankelijkheid, schreef hij zijne Observations

tianity. Het Haagsche Genootschap voor

on civil liberty and the justice and policy
of the war with America. Binnen weinige

de verdediging der Christelijke godsdienst
schreef eene prijsvraag uit , ter wederlegging van dit werk , hetwelk in 1785 te
Dordrecht openlijk door den beul werd
verbrand. PRIESTLEY was een warm voor
omwenteling. Zijn-standerFch
antwoord op BURKE's bedenkingen over
deze revolutie, beviel den bewindsmannen
in Frankrijk zoo zeer , dat zij hem tot
Fransch burger benoemden. Dit mishaagde
den inwoners van Birmingham (zijne woonplaats) derwijze , dat , toen zijne vrienden
den 14 Julij 1791 de verjaring der Fransche omwenteling met eenen feestmaaltijd
vierden , het gemeen in zijn buis binnen
alle physische instrumenten,-stormde,
eene kostbare verzameling van boeken en
een groot aantal handschriften vernielde.
Een ooggetuige dezer gewelddadigheid zegt,
dat de weg tot op eene halve mijl van
zijn huis met boeken was bezaaid , en
eene menigte verscheurde manuscripten,
de arbeid van vele jaren , den vloer van
zijn studeervertrek ter hoogte van eenige
duimen bedekte. Na dit noodlottig voorval , verwijderde hij zich naar hackney,
waar bij ook geenszins die rust genoot ,
welke hij zocht. Den 7 April 1794 vertrok hij met zijn huisgezin naar Amerika,
waar hij den 6 Februarij 1804 te Northumberland in Pennsylvanië overleed. Op
zijn sterfbed verheugde hij zich , dat hij
zijn leven nuttig had besteed , en het ver
koesterde op eenen toekomstigen-trouwen
gelukstaat , die nimmer zonde eindigen.
PRIESTLEY'S schriften omvatten niet slechts
de godgeleerdheid en de natuurkunde ,
(waarin hij door de ontdekking van verschillende luchtsoorten en opmerkingen over de
electriciteit zijnen naam heeft onsterfelijk
gemaakt) , maar ook de opvoedkunde , redeneerkunde , spraakkunst , geschiedenis ,
staatkunde , enz. Zijne autobiographie
loopt tot den 24 Maart 1795 , en verscheen
na zijnen dood in Amerika in 't licht,
met een vervolg van zijn' zoon J0SEPII
PP.IESTLEY, en eene beoordeeling over zijne
schriften door THOMAS COOPER en WILLIAM

maanden waren van dit werk 60,000 exemplaren verkocht. In f778 gaf het
Anlerikaansch congres hem door FRANKLIN
te kennen , dat men zich gelukkig zoude
achten als hij zich als een burger der
Vereenigde Staten wilde beschouwen , en
dat men , zoo hij kon besluiten over te
komen , hem alle hulpmiddelen zou ver
Deze uitnoodiging werd echter -sch,afen.
uit hoofde van ver gevorderden ouderdom ,
afgewezen , met de profetische bijvoeging ,
dat bij de Vereenigde Staten beschouwde
als de toekomstige schuilplaats voor het
menschdom. Dr. PRICE stierf te Londen
in 1791. Hij was een beminnenswaardig,
menschlievend man , die het zich ten
regel stelde een vijfde gedeelte zijner inkomsten aan het uitoefenen van liefdewerken te besteden.
(WILLIAM MORGAN'S

Life of Richard

Price).
PRIESTLEY , (JOSEPH) , een Engelsch
godgeleerde , wijsgeer , scheikundige en
natuurkenner,, werd den 13 Maart 1733
te Fieldhead geboren. Zijn vader was een
lakenbereider , en zijne moeder stierf toen
hij nog slechts 8 jaren oud was. PRIESTLEY
kwam nu bij de zuster zijns vaders , die
hem Latijn , Grieksch en Hebreeuwsch liet
leeren , ten einde bij in de godgeleerdheid
zou kunnen studeren. Daarenboven oefende
PRIESTLEY zich in het Chaldeeuwsch , Syrisch en Arabisch. In de wiskunde ontving
hij onderrigt van IIAGGERSTONE. Zonder
hulp eens meesters leerde bij Fransch,
Italiaansch en Hoogduistsch. Op den ouderdom van negentien jaren bezocht hij
de Dissenter- academie te Daventry. Nadat
hij op onderscheidene plaatsen als predikant bad gestaan , koos graaf SHELBURNE
hem tot zijnen bibliothecaris en letterkundien medgezel , Qp een traktement van
250 Pst. 's jaars , met afzonderlijke woning en een toereikend inkomen na 's graven dood. Hij vergezelde zijnen beschermer
op eene reis door Frankrijk , België , Nederland en Duitschland. In 1780 scheidde
Lord SUELBURNE zich van PRIESTLEY , doch
schonk hem een jaarlijksch inkomen van
150 Pst. De reden dezer scheiding is
niet bekend geworden , en bet schijnt
dat PRIESTLEY zelf er naar giste. Sommigen hebben haar toegeschreven aan den
haat en de beleediging waaraan PRIESTLEY
ten doel stond als schrijver van eenige
godgeleerde werken , waaruit men bet
gevolg trok , dat hij een ongeloovige en
godloochenaar was. In 1782 verscheen
zijne history of the corruptions of Chris-

CHRISTIE.

(Memoirs of Joseph Priestley ; Biographie universelle RUTT'S Memoir and
correspondence of Priestley).
;

PRINGLE, (JOHN), een uitstekend
Engelsch geneesheer, de jongste zoon van
Sir JOnN PRINGLE, werd den 10 April 1707
te Stichell-House in bet graafschap Boxburgh geboren. Hij studeerde te St..dndrews , Edinburg en Leyden , alwaar hij
het geluk had de collegiën van BOERIIAVE ,
ALBINUS en 's GRAVESANDE te bezoeken. Hij
kwam op deze hoogeschool in 1728 , en

PROGIDA--PROTEGENES.
werd den 20 Julij 1730 tot doctor in de
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geboren. Liet grootste doel zijns levens

was , om de heerschappij der Franschen
over zijne landgenooten te fnuiken. Deze
onvermoeide pogingen berokkenden hem
verbeurdverklaring van goederen en bal
. PROCIDA onderhandelde intus--lingschap
schen te Genua , Venetië , Konstantinopel
en zelfs met den paus , om de Franschen
uit Sicilië te verdrijven. Doch een toeval
bragt nog den algemeenen opstand zijner
landgenooten te weeg.
Op Paasch- Maandag des jaars 4282,
een' dag in Katholijke landen toegewijd
aan vrolijkheid en godsdienstplegtigheden ,
begaven de burgers van Palermo zich naar
de kerk van het naburige dorp Montercale,
om de vesper bij te wonen. De Fransche
soldaten en overheidspersonen voegden zich,
zonder eenigen argwaan , bij den optogt,
en ontzagen zich niet , als naar gewoonte,
zich met de jonge meisjes, die zij vergezelden of ontmoetten , allerlei vrijheden
te veroorloven . Een Franschman , vermeteler dan de overigen , greep een jong
meisje aan , (onder voorwendsel van te
onderzoeken of zij ook eenig wapentuig
bij zich had , hetgeen- op Sicilië strengelijk
was verboden) , en stak de hand in haren
boezem. De bruidegom van het meisje
doodde op staanden voet den Franschman
met zijn eigen zwaard. Van mond tot
mond werd nu de kreet herhaald : - « Dood
« aan de Franschen ! » De daad volgde op
het woord , en ieder Franschman in den
optogt werd , terwijl de vesper -klok nog
luidde, vermoord. Door het bloedvergieten
verhit , ijlden de moordenares naar .Palerrno terug om de slagring te voltooijen.
Slechts één enkel Franschman ontkwam
aan hunne woede. Vier duizend Franschen
vonden hier den dood , ja zelfs Siciliaansche vrouwen , die aan Franschen waren
gehuwd , ondergingen hetzelfde lot , ten
einde toch ook het kroost der gehaatte
vreemdelingen geheel uit te roeijen.
Deze moord , bekend onder den naam
van de Siciliaansche Vesper , was het
teeken tot eersen algemeenen opstand ,
die , door PROCIDA geleid , de afschudding
van het Fransche juk ten gevolge had.
De vaderlandlievende PROCIDA was een man
van groote bekwaamheden , en tevens beroemd door zijne uitstekende bedrevenheid
in de geneeskunst. Onze jeugdige landgen0ot H. J. SCHIMMEL , heeft PROCIDA tot
het onderwerp gekozen van een drama ,
hetwelk onlangs met algemeene toejuiching
PROCIDA, (GIOVANNI DE) het opper - ten tooneele is gevoerd.
hoofd van de zamenzwering tegen KAREL
(SCHROCK , Algemeene Geschiedenis en
anderen ; Penny Cyclopaedia) .
VAN ANJOU , waaruit de Siciliaansche VesPROTEGENES , een der incest ber oemde
per ontstond , werd omtrent het jaar 1225
uit een aanzienlijk geslacht te Palermo Grieksche schilders , werd te (Taunus in

medicijnen bevorderd. Zijn diploma droeg
de handteekeningen van de bovengenoemde
voortreffelijke mannen. Leyden verlatende
ging hij naar Parijs , en zette zich ver
als geneesheer te Edinburg neder.-volgens
In 1742 werd hij legerarts , en bezocht
als zoodanig Oostenrijk , België en de Nederlanden, overal de gewigtigste diensten
aan de lijdende menschheid bewijzende.
Zijn werk On the diseases of the army,
hetwelk in 1752 verscheen, beleefde zeven
herdrukken en werd in het Fransch , Hoog
vertaald. De gene--duitschenIal
raal MELVILLE , gouverneur der VrzendschapsEilanden , schreef tiet behoud van zeven
honderd zijner soldaten toe aan den schranderen raad dien hij in het werk van PRINGLE
had gevonden en gevolgd. PR INGLE werd
later benoemd tot geneesheer der koningin , tot lid van de Koninklijke Maatschappij,
van die van Haarlem en verscheidene andere geleerde inrigtingen. Als voorzitter
der Koninklijke Maatschappij te Londen had
hij soms niet onaangenaan^heden te kam
Omtrent liet jaar 1778 ontstond er-pen.
onder de leden twist over den vorm wel
aan de electrieke geleiders zou-kenm
geven , om de gebouwen des te beter tegen de uitwerkselen van den bliksem te
beveiligen . FRANKLIN had vroeger het gebruik van punten aanbevolen , hetgeen
dan ook doelmatig was bevonden. Doch
toen de Amerikaansclle oorlog was uitgebarsten , werd FRANKLIN door vele der leden als Engelands vijand beschouwd , zoodat het hen hinderde , zijne voorschriften
te volgen. Onder dit getal behoorde hun
beschermheer GEORGE 11I , die verlangde
dat de punten door ronde knopjes zouden
vervangen worden. De koning raadpleegde
hierover PRINGLE , die hens zonder omwegen zeide , dat de wetten der natuur onveranderlijk zijn , en zich geenszins naar
den koninklijken wil schikken. Men gaf
hem nu te kennen dat een voorzitter , die
zulke gevoelens koesterde , behoorde te
bedanken, en PRINGLE deed oogenblikkelijk
afstand van zijn presidentschap. Hij overleed den 18 Januarij 1782 te Londen,
en werd in de Westminster Abdij ter aarde
besteld, alwaar een sierlijk gedenkteeken
te zijner gedachtenis is opgerigt.
(ANDREW KIPPIS' s Life of Sir John Pringle; CONDORCET , Eloge de M. Pringle,
te vinden in zijne Oeuvres Computes,
tom. II , p. 226-247).
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Carië, Deno stad aan de Rhodie"rs onderworpen , geboren. Hij was een tijdgenoot
van APELLES , en bloeide in den aanvang
der vierde eeuw v. c. PROTEGENES schil
uiterst langzaam , zoodat hij weinig-der
kunstgewrochten naliet. APELLES zeide
daarom dat PROTEGENES niet wist wanneer
hij de hand van zijne schilderij moest
terug trekken. Hij vestigde zijnen roem
door het schilderen van den IALYSOS , den
vermoédelijken stichter der stad Rhodus ,
waaraan hij zeven , volgens anderen , elf
jaren arbeidde. Toen bij tot de mytische
daarstelling van de stad en den omtrek,
eenen hond met schuimenden bek op dit
kunsttafereel trachtte voor te stellen en
het schuim hem niet wilde gelukken,
nam hij uit ongeduld eene spons , (tot
het uitwisschen der verwen bestemd) , en
smeet haar tegen den bek van dit dier,
waardoor toevallig het schuim natuurlijk
ontstond. De roem van zijn kunsttalent
was zOÓ groot , dat , toen DEMETRIUS POLIORCETES Rhodus belegerde , deze het gedeelte der stad waar PROTEGENES woonde,
niet in den brand stak , uit vreeze van
het schilderstuk te verwoesten.
(PLINIUS , Hist. Nat. ; JUNIUS , Catalogus
architectorum , mechanicorum , pictorum, 'c.)
PRYNNE , (WILLIAM), een bekwaam
Engelsch regtsgeleerde en verzamelaar van
handvesten en gedenkschriften , werd in
1600 te Swainswick nabij Bath geboren.
Na te Oxford in de regten te hebben gestudeerd , trad hij op als advocaat. In
1632 schreef hij een bijtend vlugschrift
(Histrio-Mastrix) tegen de tooneelspelers,
waarin hij de heerschende mode van maskers , tusschenspelen en andere divertissementen in onverbloemde taal duchtig hekelde. Daar dergelijke vermakelijkheden
in den smaak vielen van het hof (de
koningin zelve was in Somersethouse in een
herdersspel opgetreden) , gaf zijn geschrift
groote ergernis. De procureur-generaal
daagde hem deswege voor de Star-Kamer.
Iet hof beboette hem voor 3000 Pst. en
ontzeide hem de pleitzaal , veroordeelde
hem om tweemaal aan de kaak te worden
gezet , en zijne beide ooren te verliezen.
Zijn boek ,werd door den beul openlijk
verbrand , en hij zelf voor levenslang in
den kerker geworpen. Drie jaren latei-,
terwijl hij in den Tower zat , gaf hij een
ander schotschrift uit , getiteld : News from
Ipswich , waarin de misbruiken der heerschende kerk , de bisschoppen , en inzonderlleid LAUD , aartsbisschop van Canterbury , zonder "sparing werden ten toon
gesteld. Hij werd op nieuw vervolgd en
door de verfoeijelijke Star-Kamer veroor-

deeld tot Bene boete van 5000 Pst. , tot
tepronkstelling en om als schotschriftschrijver op de beide wangen met de letters
S. L. (Seditious Libeller) te worden gebrandmerkt ; daarenboven werd hem het
overschot zijner ooren afgesneden , en hij
zelf op Caernarvon Castle naauw ingekerkerd. Deze wreede vonnissen strengelijk
uitgevoerd wordende , bleef het gewone
gevolg van dergelijke onmenschelijkheden
niet achter. Zijne aanhangelingen stroomden in zoo groot eene menigte naar de
plaats zijner gevangenis , dat het noodzakelijk werd hem naar elders te voeren.
Eindelijk werd PRYNNE op zijn verzoekschrift aan het Huis der Gemeenten , in
1641 , uit zijne gevangenis ontslagen , en
openlijk verklaard , dat de beide vonnissen der Star-Kamer tegen de wet aan
Weldra nam hij voor Newport-druischten.
zitting in het parlement en ijverig deel
aan de teregtstelling van LAUD , zijnen
vervolger. Toen KAREL 1 tegen zijne onderdanen het onderspit delfde , trachtte
PRYNNE eene verzoening tusschen den koning en zijn volk tot stand te brengen.
Hij kantte zich zoo stoutmoedig tegen
CROMWELL aan , dat de protector hem in
de gevangenis wierp. Bij de herstellling
kwam hij in gunst bij KAREL II , werd tot
bewaarder van het archief in den Tower
benoemd , en stierf in October 1669.
PRYNNE was een vlug en werkzaam schrijver.
Eene lijst zijner werken, bestaande uit 200
boekdeelen , en eene schets van zijn leven,
vindt men in wooD's Athenae , IIIe deel.
PSALMANAZAR , (GEORG) , de aangenomen naam van een' zonderling man,
die zijne loopbaan in de maatschappij als
bedrieger opende. Hij werd omtrent het
jaar 1679 , waarschijnlijk in het Zuiden
van Frankrijk , geboren. Al wat wij van
zijne vroegste geschiedenis weten , is ont!
leend uit zijne eigene gedenkschriften ,
na zijnen dood in 't licht verschenen ,
onder den titel van Memoirs off ...... ,
commonly known by the name of George
Psalmanazar , a reputed native of Formosa , written by himself, Londen , 1765.
Hij was in zijne jeugd een zwervend gelukzoeker. Soms gaf hij zich uit voor
een' Japanees , dan weder voor een' inboorling van het eiland Formosa ; soms
voor een' bekeerd Christen , dan weder
voor een' Heiden. Hij doorreisde onder
landen van Europa , Frankrijk -sche,idn
Duitschland en de Nederlanden ; was beurtelings soldaat , bedelaar , huisknecht , onderwijzer , kortom een man van alle beroepen. Eindelijk kwam hij in Engeland ,
waar bij , gedurende eenige jaren , de rol
van misleider speelde ; onder anderen gaf
........
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hij een versierd verhaal uit van het eiland
Formosa , dat door het ligtgeloovig publiek
als echt werd beschouwd. Zijne natuurlijke begaafdheid en eenige opgezamelde
kundigheden deden hem verscheidene
invloedrijke vrienden winnen. Toen hij
den ouderdom van twee en dertig jaren
had bereikt , had er eene zedelijke ver
bij hein plaats ; hij schaamde-anderig
zich over zijne verachtelijke leefwijze ,
nam voor om zich te verbeteren , en
werd een opregt Christen. PSALMANAZAR
begon zich nu met allen ijver te oefenen,
en wist zich door nuttigen letterarbeid
een eerlijk bestaan en eenen loffelijken
naam te verwerven. Onder anderen schreef
hij voor het uitgebreide werk , getiteld
Universal History , het grootste gedeelte
betrekkelijk de oude geschiedenis , behalve
dat over Rome. En om het bedrog , dat
hij vroeger met zijne beschrijving van het
eiland Formosa gepleegd had te herstel
schreef hij een artikel over het eiland-len,
Formosa , uit oorspronkelijke bronnen geput. PSALMANAZAR is de naam welken hij
zich gaf toen hij zijne omzwervingen begon , en dien hij tot aan zijnen dood behield. Hij stierf in 1753 te Londen.
(Penny Cyclopaedia ; Diet. of Biogr.)
PTOLOMIEUS, bijgenaamd PHILADELFHUS,
of de broederlievende , koning van Egypte,
volgde zijnen vader PTOLOM^EUS SOTER (den
grondlegger van de dynastie der Grieksche
koningen in Egypte) in 283 v. c. op.
Even als zijn vader beschermde hij kunsten en wetenschappen , en was inzonderheid den Joden gunstig. Onder zijne medewerking werd de Hebreeuwsche bijbel
in 't Griekscll overgebragt. Deze vertaling,
die der Zeventigen genoemd, voltooid zijnde, gaf PTOLOLMUS (volgens JosEPIIUS) aan
de vertalers een feestmaal, wijl hij er
dikwijls genoegen in vond , om letterkundigen aan zijn hof te onthalen. De koning
zat aan het hoofd van de tafel , en de
gasten ter wederzijden. De gewone priesters , herauten , enz. weggezonden zijnde ,
werd , op bevel des konings , door een'
der vertalers het gebed gedaan. Dit gebed
werd door het gansche gezelschap luide
toegejuicht. Na den maaltijd knoopte de
koning een wijsgeerig gesprek aan , en deed
aan elk der aanwezige gasten eene vraag,
waarop hij het antwoord geduldig afwachtte.
a De schatten en hulpbronnen van PuIrtELPHUS waren ongemeen groot. Hij had
een leger van 200,000 voetknechten ,
40,000 ruiters , 300 olifanten en 2000
strijdwagens en eene vloot van 1500 drie
kleinere vaartuigen-rienlgaj,20
en 800 prachtig versierde schepen voor
liet gebruik des konings iiIgerigt. PTOLO-

in 247 v. e. , na
Bene voorspoedige regering van zes en
dertig jaren.
(CLINTON , Fasti Hell. ; JOSEPHUS , Antiq. : XII , 2. § 12. ; APPIANUS , Prce-

^IAEUS PIIILADELPIIUS stierf

fatio Hislor., C. 10.; VAILLANT , I/iS-

toria Ptolemceorum, Amst. 1701 fol.).
een oud
sterrekundige en aardrijksbeschrijver, werd
omtrent het jaar 70 na CHRISTUS, in Egypte
of volgens anderen te Pelusium geboren.
Alexandril was de stad zijner inwoning.
De tijd zijns doods is onbekend. Hij schreef
verscheidene werken over de sterre- en
aardrijkskunde. Het stelsel waarin de aarde
tot het middelpunt der beweging van de
zon en de planeten wordt gemaakt , draagt
naar hem zijnen naam.
(Penny Cyclopaedia).
PURCELL , (HENRY), een beroemd
Engelsch componist , werd in 1658 te
Londen geboren. Zijn aanleg voor de
muzijk ontwikkelde vroegtijdig , en op den
ouderdom van achttien jaren was hij reeds
organist van de Westminster -Abdij , eene
betrekking , die men niet dan aan uitstekende talenten toevertrouwde. In 1682
werd hij organist van de Koninklijke kapel , en componeerde veel kerkmuzijk ,
waarmede hij grooten roem behaalde. Niet
minder naam maakte hij zich met zijne
composition voor het tooneel , zoo dat hij
als het sieraad der Engelsche muzijkschool wordt beschouwd. PURCELL stierf
den 21 November 1695 aan de tering,
welke , zegt men , veroorzaakt was door
dat hij op eenen kouden nacht lang moest
wachten eer hij in zijn huis werd toegelaten , wijl zijne dierbare wederhelft bevel
had gegeven na middernacht de deur niet
voor hem te openen.. Zeker is het, dat
zijne loszinnige vrienden hem wel eens
deden vergeten , om op den belloorlijken
tijd te huiswaarts te keerera. Het stoffelijk overschot van dezen bekwamen toon
Abdij.-kunstearidWmnsteAan eenen pilaar nabij zijn graf is door
ELIZABETH HOWARD een tafeltje geplaatst,
waarop een grafschrift te lezen - staat ,
hetwelk gewoonlijk aan DRYDEN wordt toegeschreven :
PTOLOMJEUS, (CLAUDIUS) ,

BIER LIGT

HENRY PURCELL ESQ.,
DIE DIT LEVEN VERLIET,
EN GEGAAN IS NAAR DIE GELUKZALIGE PLAATS,
ALWAAR ALLEEN ZIJNE HARMONIE KAN OVEiRTROF FEN WORDEN (1) .
CHARLES BURNEY'S General

history of

music).
(1) Hero lies ifEM Y rUacELL Esq. , who left this
life , and is gone to that blessod place where only

bis harmony can be exceeded,

PUSCIIKIN--PYNACKER.
zaal van het Huis der Gemeenten mogt
verlaten , en de deuren gesloten worden.
BYRON geheeten , en zekerlijk de-siche
Dit geschied zijnde , liet hij , na Bene
uitstekendste Russische dichter in de te
korte voorafspraak , zich dus hooren :
eeuw, werd den 26 Mei 1799-genwordi
« Het is pligt te onderzoeken , uit welke
te St. Petersburg geboren. Hij was een « fontein deze wateren van bitterheid
k weekeling van het keizerlijk lyceum te « vloeijen ; welke personen liet zijn , die
Zarskoe Selo , hetwelk hij in 1817 verliet. «zich zoo zeer in de koninklijke gunst
Op den ouderdom van dertien jaren schreef «hebben gedrongen , dat zij zijnen naam
hij zijn eerste gedicht Herinneringen aan « durven misbruiken ter bereiking hunner
Zarskoe Selo , hetwelk algemeen opzien «eigene booze oogmerken. Alhoewel ik
baarde. Eene ode aan de vrijheid , waarin « niet twijfel , dat er velen van deze soort
republikeinsche denkbeelden doorschemer- « zullen gevonden worden , die zamenden , had in 1820 zijne verwijdering uit St. « spannen om de natie in ellende te storPetersburg ten gevolge. Keizer ALEXANDER. « ten , is er echter één , die , zoo wel
zond hem in eene ondergeschikte betrek- « door zijne bekwaamheid als zijne neiging
king aan den gouverneur -generaal van « om kwaad te doen , een schandelijk
Odessa , waar hij vele zijner beste gedich- « overwigt heeft ; een man , die , gelijk
ten vervaardigde. Zijn Ruslan en Ljud- «velen zich nog wel zullen herinneren,
milla , in zes zangen , verheerlijkt den « zitting had in het Huis , en een ernstig
ouden heldentijd van Rusland, en De bron « voorstander was van de wet , en een
van Baktschissarai of de Tranenbron is wel - «allerijverigst handhaver en kampvechter
ligt het voortreffelijkste voortbrengsel van « van de vrijheden des volks ; doch hij is
dezen volksdichter. Ofschoon dit gedicht « sedert lang van dezen loffelijken weg
naauwelijks zes honderd regels bevat , be- « afgeweken , en volgens de gewoonte en
taalde de boekhandelaar PONAMAREW daar
« den aard van afvalligen , de grootste
een honorarium van 3000 Roebels.-vor
« vijand van de vrijheden zijns lands ge
Zoodra keizer NICOLAAs den troon besteeg,
onvermoeide bevorderaar-«worden,
werd PUSCIIKIN uit zijne ballingschap terug « eener dwingelandij , zóó ondragelijk als
geroepen , en tot 's lands geschiedschrij- « eenige eeuw heeft aan te wijzen. Het
ver , tegen eene jaarwedde van 6000 Roe- « is de graaf VAN STRAFFORD, lord-luitenant
bels , aangesteld. Deze wisseling van zijn a van Ierland en lord-president van den
lot veroorzaakte eene gansche verandering « raad van York , die , in beide plaatsen
in zijne gevoelens ; zijne vrijzinnigheid « en in alle andere gewesten, waar hij in
maakte plaats voor monarchale beginse- « naam des konings handelt , gedenkteelen. Zijn dood was het gevolg eener «kenen zijner tirannij oprigt. Indien men
wonde , welke bij in een tweegevecht met « alzoo zijne daden en zijn gedrag eenigeenen officier bekwam. Na twee dagen « zins in oogenschouw neemt , zal men
met den dood geworsteld te hebben , stierf « hem als den voornaamsten bewerker en
bij den 10 Februarij 1837 , in den ouder
« voorstander van al die dingen bevinden,
acht en dertig jaren. De keizer-domvan .« welke het land in zoo groot een verderf
betaalde al zijne schulden , schonk aan a hebben gestort. » Daar de wetten tegen
zijne weduwe en kinderen een aanzienlijk hoog verraad in Engeland de bescherming
jaargeld , en zorgde dat van al zijne wer- van den koning ten doel hadden , en PYM
ken Bene keurige prachtuitgave in 't licht zulks heel goed wist , zeide hij : « Het
verscheen.
« verraad waarvan ik spreek overschrijdt
(Conservations-Lexicon ; Penny Cyclo- « de grenzen van eenige omschrijving of
« bepaling. w STRAFFORD moest eindelijk
paedia) .
PYM , (J oHN) , een welsprekend regts- voor bet Huis der Gemeenten verschijnen,
geleerde en lid van het parlement , werd en verloor den 12 Mei 1641 het hoofd
in 1584 uit een aanzienlijk geslacht in op het schavot. Zoo groot waren FYM's wel
Somersetshire geboren. In het begin van
zijn invloed op bet volk,-sprekndhi
het jaar 1599 bezocht hij de hoogeschool dat men hem koning PYns noemde. Hij
van Cambridge , en onderscheidde zich stierf den 8 December in 1643 ; zijn lijk
vroegtijdig door zijne welsprekendheid en werd door zes leden van het Huis der
groote kennis in de regten. Als lid van Gemeenten naar de Westminster -Abdij ten
het Huis der Gemeenten bestreed hij de grave gedragen.
maatregelen van de regering , welke hij
(STEPHEN MARSHALL'S Sermon at Pym's
verderfelijk voor het land achtte. Zijne
funeral CLARENDON'S History of the
welsprekendheid was gespierd , net en beCivil war).
schaafd. Op den 11 November 1640 verPYNACHER , (ADAM) , een beroemd
PTTSCIHIN, (ALEXANDER BERGEJEWITSCH, graaf), door sommigen de Rus

;

langde

bij onverwacht , dat het publiek de

Nederlandsch

landschapschilder , werd in

PYRGOTELES---PYRRHUS.
i61 in het dorp Pynacker , tusschen
Schiedam en Delft, geboren. Hij behield
den naam van de plaats zijner geboorte.
Het blijkt niet bij welken meester hij zich
in de schilderkunst heeft geoefend. Hij
ging naar Rome, om zich verder te volmaken , en vertoefde drie jaren in die
stad , waar hij zulk een goed gebruik van
zijnen tijd maakte , dat hij als volleerd
schilder te huiswaarts keerde. Over het
algemeen verkoos PYNACKER een sterk mor
hetwelk hem gelegenheid gaf,-genlicht,
om aan zijne boomen eene gloeijende tinteling te geven. Zijne landschappen zijn
versierd met schilderachtige bouwvallen
of fraaije gebouwen , en zijne figuren
geestig en in overeenstemming met het
geheel. Zijne voorgronden zijn rijk voorzien van kruid en boomen ; men ziet de
gronden allengskens verflaauwen en, als
ware het, mijlen ver deinzen tot daar de
bergkruinen van het vuur der zon schitteren. Hij beschilderde onderscheidene zalen , onder anderen die van den heer
CORNELIS BICKER , schepen , raad en bewindhebber der Oost-Indische Maatschappij
te Amsterdam , waarvan de dichter P. vERBOEK. dus spreekt:
Wij dunkt ik stap alreê door dartle wildernissen
her weelge kruiden , en hoor 't ruischen van de bladn.
Al wat het oog vermaakt lacht ons bier lieflijk aan%
PyrAcKaa's kunstpenseel braveert dus de tapijten,
Die lang , en stijf , en hard , in kort hun kleuren slijten
Gelij k de bittre nijd verbleekt op 's mans bestaan.
Hier kan Heer ss c as,ars't geboomte ontbloot van I► laán
En 't grazelooze veld beijzeld staat , met duinen
Van jagtsneeuw overstelpt , dees bladerrijke kruinen
Beschouwen , groen van loof, een zomer voor het oog.
Hier kan hij , afgesloofd van staatszorg, weer den boog
Outopannen , zich in dees bespiegeling verlusten.

De kleinere stukken van PYNACKER zijn
zeer schaarsch en worden hoog geschat.
Hij stierf in 1673 , in den ouderdom van
twee en vijftig jaren.
(HOUTDRAKEN , Levens der Ned. JConstschilders ; l)r. `YAAGEN , On the arts
in England).
PYRGOTELES, de beroemdste graveur
van edele steenen zijner eeuw. Hij was
een Griek van afkomst , doch de plaats
zijner geboorte wordt niet gemeld. Hij
bloeide in het laatste tijdperk der schoon
kunsten in Griekenland. Lvsivvus en scoPAS waren de voornaamste beeldhouwers
van dien tijd , en APELLES en PROTEGENES
de grootste schilders. Intusschen werd
PYRGOTELES in zijn vak niet minder hoog
geschat dan deze vermaarde kunstsnaren .
ALEXANDER de Groote bewees hem dezelfde
eer als aan LYSIPPUS en APELLES , die liet
uitsluitend voorregt hadden , oir, hem te
beitelen en te conterfeiten. Gelijkerwijze
verbood ALEXANDER Tederen kunstenaar,
behalve PYRGQTELES , om hem op edele
II.
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steenen te graveren. a Idem hic Imperator
« edixit ne quis ipsum alius quam APELLES
« pingeret , quam PYRGOTELES sculperet ,
« quam LYSIPPUS ex tere duceret. » Geen
oorspronkelijk werk van PYRGOTELES is tot
ons gekomen.
(PLINIUS, lijst. Nat., VII. 37. XXXVII. 1).
PYRRHO , een Grieksch wijsgeer en
stichter van de secte der Twijfelaars of
Pyrrhonisten , werd omtrent 340 j. v. c.
te Elis in Peloponnesus geboren , en was
oorspronkelijk schilder , maar werd een
leerling van ANAXARCHUS , dien hij op eenen
krijgstogt van ALEXANDER vergezelde. Bij
zijne terugkomst verkozen zijne medeburgers hem tot hunnen hoogepriester , en
de Atheners schonken hem het burgerregt.
PYRRIio bereikte den ouderdom van ne
jaren. Eene onverstoorbare vrede-genti
des gemoeds scheen hem het hoogste toppunt der wijsbegeerte ; alleen de deugd
was waardig er naar te streven. Bij alle
gelegenheden zeide hij tot zijne tegen
« Wat gij zegt moge waar zijn,-stander:
« maar ik kan het niet beslissen. » Volgens SEXTUS EMPIRICUS vervaardigde hij een
dichtstuk , hetwelk hij aan ALEXANDER den
Grooten opdroeg , en waarvoor hij rijkelijk
werd beloond.
(DIOG. LAERT. , IX ; CICERO , De Fin.,
IV. 16 ; PAUSANIAS , VI).

, koning van Epirus , werd
door eenige getrouwe dienaren gered ,
toen men zijnen vader vermoordde. Zij
gaven hem over aan GLAUCIAS , koning
van Illyrië , die hem zorgvuldig liet opvoeden , en , zoodra hij den ouderdom
van twaalf jaren had bereikt , op den troon
herstelde. Hij werd echter door NEOPTOLEMUS weder verjaagd. Eene Egyptische
prinses gehuwd hebbende , vond hij middel zijne staten te herwinnen , die bij
aanvankelijk met den overweldiger deelde,
In het vervolg echter wist hij zich vats
hem te ontdoen. Hij maakte zich door
list van Macedonië meester , en hielp de
Tarentijnen , die met Rome in oorlog
waren. De overwinningen , welke hij in
Italië behaalde , kwamen hem zbó duur
te staan , dat hij eenmaal uitriep : « Nog
« eene dergelijke overwinning , en ik moet
a naar Epirus terug ! a Hij verklaarde den
oorlog aan Sparta. 4rgos verrast hebben
wierp eene oude vrouw , die op een-de,
dak stond, en haren zoon met den koning
zag vechten , hem eene pan op het hoofd ,
welke zijnen dood veroorzaakte. Hij stierf
273 jaren vóór CHRISTUS.
PYRRHUS

CROLLIN ,

Histoire ancienne STUART,
Romeinsche Geschiedenissen
PLUTAR.
Cans , liet Leven van PYRRIUs).
;

;

23

PYTHAG ORAS--QUEV EDO .
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PYTHAGORAS , een beroemd wijsgeer
van het eiland Samos , werd in het jaar 570
V. C. geboren. De geschiedenis van PYTIIAcoRAS is gehuld in nevelen en fabelen ,
zoo dat het onmogelijk is , meer dan de
hoofdtrekken van zijn leven te vermelden.
Daar de kundigheden , welke zijne landgenooten hem konden mededeelen , hem
niet bevredigden , begon hij , op den ouder
achttien jaren , vreemde landen-domvan
te bezoeken. Hij doorreisde Phenicië en
Klein Azië en zelfs , wil men , Perzië en
Indië en vertoefde vijf en twintig jaren
in Egypte. Bij zijne terugkomst onder
hij de wiskunde , vestigde zich te-wes
Crotona in Groot Griekenland en stichtte
eene wijsgeerige school , welke zeer beroemd werd. Uit hoofde zijner aristocratische denkbeelden uit Crotona verdreven,
zocht bij eene schuilplaats in den 11lusentempel te Metapontum , waar hij zich zou
hebben laten doodhongeren. Hij stierf
omtrent het jaar I497 vóór CHRISTUS. PYTHAGORAS was niet alleen een beroemd
bovennatuurkundig wijsgeer , maar tevens
een groot wiskunstenaar en sterrekundige.
Hij beschouwde de getallen als de kern
en het beginsel van alle dingen , en schreef
,

,

,

hun een duidelijk en klaar bestaan toe,
zoo dat zij , volgens zijne wijze van zien,
de hoofdstoffen waren , uit welke het
gansch heelal was zamengesteld. Het aan
beloop zijner redeneringen-engschakld
daaromtrent is nimmer voldoende opgelost. Hij verkondigde de leer der zielsverhuizing , welke hij als een zuiveringsmiddel beschouwde , ons eindelijk in de
tegenwoordigheid der goden te kunnen
verschijnen. Zijne zedekunde was hoog
gestemd. De deugd was bij hem eene
harmonie , eene eenheid en een pogen om
de Godheid nabij te komen. Het gansche
leven des menschen moest een streven
zijn , om op aarde de schoonheid en harmonie in de orde van bet heelal op aarde
te vertegenwoordigen. De geest moest het
ligchaam en de hartstogten geheel in bedwang hebben ; de goden moesten door
eenvoudige zuivering , offeranden, en boven
alles door opregtheid en een onschuldig
hart gediend worden.
(PORPHYR. , De Vit. Pythagoras ; DIOG.
LAERT. , VIII ; BOECKII , Philolaus des

Pythagoreers Lehren nebst den Bruchstucken seines Werkes, Berlin 1819).

G•Si
Q,UAtTZ , (JOHAAlt JOACHIM) , een

goed fluitspeler en leermeester van FREDERIK den Grooten , werd den 30 Januarij
1697 te Oberschaden , in het h anoversche , geboren. Zijn vader , een hoefsmid ,
bestemde hem voor hetzelfde beroep ; doch
na diens dood wijdde hij zich geheel aan
de muzijk. Hij bezocht Italië , Frankrijk
en Engeland en werd , in 1741 , door
FREDERIK II , op zeer voordeelige voor
naar Berlijn beroepen. QUANTZ-warden,
overleed te Potsdam den 12 Julij 1773.
Hij was niet alleen een verdienstelijk fluit
maar verbeterde het instrument-spelr,
waarop hij zijnen koninklijken beschermer
zoo dikwijls vergastte. Zijne Anweisung ,
die Flóte zit spielen , werd menigmaal
herdrukt. Als componist leefde hij bijkans
geheel voor zijnen leerling , den grooten
FREDERIK , voor wien hij nagenoeg 300
concerten en 200 solo's zou hebben gezet.
Ook stond QUANTZ zóo hoog in gunst bij
glen koning , dat deze hem in zijne laatste ziekte zelf tot geneesheer verstrekte,
en voor de noodige verpleging zorgde.
Na zijnen dood liet de koning een gedenkteeken voor hein oprigten.
,

(Conversations-Lexicon).
QIIESNAY , (FRANco1s) ,

een bekwaam

geneesheer , en de stichter der Economisten in Frankrijk, werd in 1694 te Mery,
nabij Mont fort l'Amury , in het departement der Eure geboren. In zijne
jeugd was hij zeer ingenomen met den
landbouw , doch werd voor de geneeskunde
opgevoed. LODEWIJK XV koos hein tot
zijn' lijfarts , sprak gaarne met hem ,
noemde hem den Denker, en verhief hein
tot den adelstand. Hij overleed den 16
December 1 7 7 4 te Pars. Behalve zijne
talrijke geneeskundige werken , schreef hij

La physiocratie ou constitution naturelle du
gouvernement le plus avantageux aux peuples , onderscheidene artikelen in de Encyclopédie van DIDEROT , en in de tijdschriften , om zijne begrippen over de
staatshuishoudkunde te verspreiden.
(EUGÈNE DAIRE ,

Collection des principaux économistes).

tUEYEDO Y VILLEGAS, (FRANCISCO
GOItIES DE) , een uitstekend Spaansch

dichter en schrijver , werd in 1580 te
Madrid geboren. Zijn vader PEDRO GOMEZ
DE QUEVEDO was geheimschrijver geweest
van keizerin MARIA , en vervulde later dezelfde betrekking bij koningin ANNA , gemalin van PHILIPPUS II. Zijne moeder,

QUIN—QUINAULT.
Donna MARIA DE SANTIBANEZ, was dame
van do slaapkamer der koningin. Toen
zijn vader stierf, was QUEVEDO nog slechts
een kind , en werd door zijne moeder in
het koninklijk paleis opgevoed. Naar de
hoogeschool vawAlcala gezonden , maakte
hij groote vorderingen in zijne studiën
en verwierf, op vijftienjarigen ouderdom
den graad van doctor in de godgeleerdheid , eene daadzaak , welke bijkans ongeloofelijk zou schijnen. Van de godgeleerd heid af keerig geworden , legde QUEVEDO
zich met allen ijver toe op de beoefening
van het burgerlijk en kerkelijk regt, op
de geneeskunde en natuurlijke geschiedenis ; ook in de geleerde talen en wijsbegeerte was hij ervaren. Door aanhoudende
studie bedierf hij zijne oogen , zoodat hij,
zonder bril , geene drie schreden ver kon
zien. Niettegenstaande dit gebrek en de
mismaaktheid zijner kromme beenen , werd
hij als een volmaakt cavalier beschouwd,
die vooral bij de vrouwen aangenaam
was. Bij voerde alle wapenen met ongemeene bedrevenheid , en bleef in verschillende ontmoetingen overwinnaar. Een'
onbeschoft edelman in een tweegevecht
gedood hebbende , zag hij zich genood zaakt Spanje te verlaten. Hij vlugtte
naar Napels , waar hij door den hertog
van Ossuna , onderkoning van Sicilië,
vriendschappelijk werd ontvangen. Toen
de hertog in ongenade verviel , werd QUEVEDO naar zijne landgoederen verbannen,
doch eindelijk weder in gunst aan liet
Spaansche hof ontvangen. Op eene onbewezene beschuldiging , werd hij , in 1641,
in den kerker geworpen , waarin hij twee
en twintig maanden bleef opgesloten ,
alvorens zijne onschuld was gebleken.
Intusschen had zijne gezondheid in de
gevangenis zoo veel geleden , dat hij reeds
den 8 September 1645 , in den ouderdom
van zes en vijftig jaren, te Villanueva de
los Infantes , overleed.
QUEVEDO was ongetwijfeld een der beste
schrijvers zijner eeuw , en , als men CER
uitzondert , heeft geen Spaansch-VANTES
schrijver meer oorspronkelijkheid in zijne
schriften aan den dag gelegd.
(QUINTANA ,

Poesias selectas Castellanas ;
Bib. ÍHisp. Nov.,
I deel ; Vida de Quevedo por el Abed

NICOLAS ANTONIO ,

de Tarsia , in het zesde deel der

Obras de Quevedo).
QUIN, (JAMES) , een beroemd Engelsch
tooneelspeler , werd den 24 Februarij 1693
te Londen geboren. Zijn vader , die advocaat was , stierf in 1710 te Dublin , waar
QUIN zijne opvoeding genoot. Op den
ouderdom van een en twintig jaren , be-
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gaf hij zich naar Londen , trad aldaar op
als tooneelspeler , rees allengs in de achting van het publiek en overschaduwde
eindelijk al zijne medebroederen , tot dat
GARRICK op het tooneel verscheen. In
1746 speelden deze beide kunstenaren te
zamen in de Fair Penitent, en in 1748
verliet QUIN het tooneel , doch vervulde
jaarlijks de rol van Falstaff, ten voordeele
van zijnen ouden vriend RAYAN.'Toen hij in
1754 twee voortanden had verloren , sloeg
hij de uitnoodiging van de hand , om weder
zijne gewone rol te vervullen , zeggende
dat hij niemand ter wereld Falstaff wilde
voorfluiten. QUIN overleed den 21 Januarij 1 766 te Bath. Hij had eene meesterlijke voordragt, en onderwees prins GEORGE,
later GEORGE III , in de uiterlijke welsprekendheid. Toen QUIN koning GEORGE voor
de eerste maal de troonrede hoorde uit uitspreken , riep hij in verrukking uit
« Ik heb den knaap leergin voordragen ! .
hij was een driftig najager van zinnelijke
vermaken en ruw in zijne manieren ; doch
het verdient allen lof , dat hij THOMSON
den dichter der Seasons , die voor schulden in de gijzeling zat , uit geldverlegenheid hielp , en 100 Pst. opofferde , zonder
dat hij hem te voren had gekend. De
dankbare dichter huldigde de ongemeene
talenten van zijnen edelmoedigen bevrijder in The Castle of Indolence. QUIN had
een gelaat vol uitdrukking , een vorstelijk
voorkomen , een doordringend oog en
eerre heldere , volle , welluidende stem,
en schitterde vooral in rollen waartoe
veel waardigheid werd vereischt , b. v.
in Cato en Coriolanus. In bet blijspel viel
hem als Falstaff, Volpone en Sir John
Bruto de daverende toejuiching van het
publiek ten deel.
(Penny Cyclopaedia ; Dictionary of Biograp h y) .
,

QUINIIJLT , (PHILIPPE) , een der uit

-dichters , den-stekndFrachop
3 Junij 1635 te Parijs geboren , de zoon
eens bakkers en eener tooneelspeelster,,
kreeg vroegtijdig , door zijnen omgang
met TRISTAN DE L'HERMITE , den schrijver
der Marianne, smaak in de dramatische
letterkunde. Op den ouderdom van naauwelijks zestien jaren begon hij voor liet
tooneel te schrijven , en vond algemeenen
bijval. De opera Armide wordt als zijn
meesterstuk beschouwd. LODEWIJK XIV
schonk hem de orde van St. Michaël en
eene jaarwedde van 2000 livres. Hij
wordt als de eerste Fransche opera-schrijver beschouwd , wijl de werken van PERRIN minder dan middelmatig zijn. In
weerwil van BOILEAU , die QUINAULT haatte,
en bespottelijk zocht te maken, heeft
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QUINTILIANUS— RABELAIS.

niemand hem in het lierdicht overtroffen,
en de tijd heeft hem refit doen wedervaren. Men zegt van zijne verzen , dat zij
reeds muzijk waren voordat zij den componist LULLY in handen kwamen. Al zijne
drama's zijn bijeenverzanield en uitgegeven , onder den titel van Le Théátre de

het begin der regering van keizer ADIUAhet , en zou , volgens eenigen , den ouder
tachtig jaren bereikt hebben.-domvan
Onder de beroemdste leerlingen van QuINTiLIANUs behoort PLINIUS de Jongere. De
lezer , die meerdere opheldering verlangt,
wordt verwezen naar DODWELL's Annalen

31. Quinault , contenant ses tragédies , comédies et opéra ; édition augmentée de sa
vie , et duin dissertation sur ses ouvrages
et sur 1'origine de l'opéra , 5 Vols. 12mo.
Paris 1715.

Velleiani , Quinctiliani , Statiani , s. vitae
C. Vellei Paterculi , ill. Fabii Quinctiliani,
P. Papinii Statii , pro temporum ordine
dispositae , Oxon. , 1698 , 8vo. , en Le
Rollin du jeune age

QVINTILIANUS , (iiARCUS FABIUS) ,

QUISTORP , (JOHANN) , een beroemd
Luthersch godgeleerde , werd in 1584 te
Rostoek geboren. Hij was een vriend van
BUGO GROTIUS, dien hij in zijne laatste
oogenblikken bijstond , en die in zijne
armen stierf. Zijne voornaamste werken
zijn : Articuli formulae concordiae illus-

een -der meest beroemde Romeinsche leeraren in de welsprekendheid , werd omstreeks 42 j. n. c te Calagurris (Calahorra) eene stad in het noordelijk deel
van Spanje geboren , en in Rome opgevoed. Aanvankelijk wijdde hij zich toe
aan de regtsgeleerdheid , maar gaf weldra
onderrigt in de redekunst , waarin hij zoo
zeer uitblonk , dat men hem uit de staats.
kas eene goede bezoldiging toekende. Zelfs
in latere jaren werd hij tot de consulaire
waardigheid verheven. Keizer DOMITIANUS
vertrouwde hem de opvoeding toe van
twee jonge prinsen , zijne achterneven ,
die hij bestemde om hem op te volgen.
Omtrent dezen tijd schreef QUINTILIANUS zijn
groot werk over de opleiding eens rede
De institutione oratoria , in twaalf-iars,
boeken. In het voorberigt van het zesde
boek betreurt QUINTILIANUS bitterlijk den
dood zijner vrouw en beide zonen , en
klaagt , dat er in het bestier der menschelijke zaken geene Voorzienigheid is.
Zijne vrouw stierf in haar negentiende
jaar , en zijn jongste zoon op vijfjarigen
ouderdom , kort na den dood der moeder. De oudste zoon bereikte den ouder
tien jaren , en stierf toen QUIN--domvan
T_iLIANUS zich met zijn groot werk onledig
hield. Wij weten den juisten tijd van
;zijnen dood niet , doch hij leefde nog in

trati ; Manudictio ad studium theologicum ;
danteekeningen en Commentariën op dens
Bijbel, Leerredenen, enz. Hij stierf in 1648,
in den ouderdom van vier en zestig jaren.
Zijn zoon , die denzelfden naam droeg ,
heeft ook geschriften nagelaten , welke
geenszins in eenen verdraagzamen toon
zijn gestemd.

(Dietionnaire historique des grands hom mes).
QUITA , (DONINGO DOS REIS) , een
Portugeesch dichter , geboren in 1728 ,
bragt zijne jeugd in armoede door , bleef
zonder onderwijs , en kwam op den ouderdom van vijftien jaren bij eenen barbier.
Niettegenstaande al deze hinderpalen leerde
hij , zonder eenig onderrigt van anderen,
Italiaansch , Spaansch en Fransch , en
schreef eenige verzen , die zóó wel bevielen , dat graaf SAO-LOUREnco hem in zijne
bescherming nam. Hij stierf in 1770.
QU1TA schreef vijf treurspelen , • eene menigte klinkdichten , herderszangen en velddichten , waarin hij uitmuntte.
(Dictionary of Biography).

R.
RABELAIS , (FRANCOIS) , de schrijver van den Gargantua en Pantagruel , in
9 483 te Chinon in Indre en Loire uit een nederig geslacht geboren , trad in de orde van
St. Franciscus, doch zijne vrolijke inborst
en schertsende geaardheid maakten hem
voor zijne medebroederen onverdragelij k ,
zoo dat bij blijde was naar een Benedictijner klooster over te gaan. Doch zich
ook hier niet de gewoonten dezer monniken niet kunnende vereenigen , ontvlugtte
hij het klooster , en begaf zich naar Montpellier , waar -hij zich in de geneeskunde

oefende , en tot doctor werd bevorderd.
In 1536 vergezelde hij den kardinaal Du
BELLOI naar Rome , en verkreeg van den
paus vrijspraak van het verbreken zijner
kloostergelofte. Bij zijne terugkomst in
Frankrijk werd hij kanunik eener academie-kerk , en vervolgens pastoor te leudon , in welke betrekking hij zich zeer
naauwgezet gedroeg, en in I553 overleed , toen hij gereed stond, om als pastoor van St. Paul te Parijs op te treden.
RABELAIS was een man van uitgebreide,
veelzijdige geleerdheid. Behalve met liet

I.ACINE.
Grieksch en Latijn , was hij met de voor.
naamste Europesche talen bekend ; doch
zijne grootste verdienste bestaat in de
scherpzinnigheid , waarmede hij de
heden en ondeugden zijner tijdgenooten
ten toon stelde , al waren zij ook met
een geestelijk gewaad omhuld. Zijn hoofdwerk is een hekelroman , waarin hij , onder
eenen allegorischen sluijer , alle standen
der zamenleving , koningen , staatslieden ,
geleerden , kerkvoogden , paussen en vooral
de monniken erbarmelijk havent. RABELAIS
koos voor zijnen held GARGANTVA , een
reusachtig personaadje , van wien vele
wonderlijke dingen werden verteld , die
door RABELAIS zijn opgesierd en vermeerderd. GARGANTUA leefde vóór eenige eeu.
wen , en gewan een' zoon PANTAGRUEL ,
niet minder wonderbaar als hij zelf ; on.
der zijne tong schuilt geheel een leger
voor den regen ; in mond en keel heeft
hij steden , welke eene overgroote bevolking bevatten , enz. De belagchelijke
lotgevallen dezer personaadjen worden op
eenen vrolijken toon beschreven , en hebben steeds ten doel , om door bitteren
schimp de maatschappelijke gebreken van
dien tijd te verbeteren. Deze roman van
RABELAIS IS in bijkans alle beschaafde talen
overgezet. Eene der beste Fransche uit
DUCIIAT , Oeuvres de-gavenisd

maitre Francois Rabelais , avec des remarques historiques et critiques , 3 deelen
4to. , Amsterdam , 1710. RABELAIS werd
in zijnen tijd beschuldigd van ongodsdienstigheid en ketterij , doch hij vond eenen
beschermer in FRANS I , die , zijnen roman
gelezen hebbende , zeide , dat hij voor
eene dergelijke beschuldiging geen' grond
had gevonden. RABELAIS was bekend met
CALVIJN , die zich vleide hem nog eenmaal onder zijne bekeerlingen te tellen ;
toen zulks echter niet gelukte , berispte
CALVIJN hem bitterlijk over zijne loszinnige
scherts. Onze hekelschrijver wreekte zich
hierover door PANURGE , (die met D1NDENAULT over den koop van een schaap handelt) , eenige theologische uitdrukkingen
vare zijnen strengen vermaner in den
mond te leggen.
(GUST. BRUNET

, Essai d'études biblio-

graphiques).
RACINE, (JEAN DE) , de grootste
Fransche treurspeldichter , werd den 21
December 1639 te La ferté-Milon , in het
departement Aisne , geboren. Reeds op
den ouderdom van drie jaren , verloor hij
zijne ouders , en kwam onder de zorg
zijns grootvaders var. vaders zijde. Eerst
studeerde bij te Beauvais , en vervolgens
werd hij geplaatst op de beroemde school
van Port Royal des Champs , onder LE-
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en den abbe IIANON.
Hij legde zich bijzonder op de beoefening
der Grieksche dichters toe. Na verloop
van di ie jaren , ging hij , in 1658 , naar
Parijs , om op liet Collége d'Harcourt
zijne opvoeding te voltooijen. Bij gele
huwelijk van LODEWIJK XIV,-genhidvat
in 1660 , trad hij openlijk als dichter op,
en zijne ode, getiteld La Nymphe de la
Seine , werd de beste van allen gekeurd.
De koning vereerde den jeugdigen dichter
een geschenk van I00 Louisd'or , en legde
hem eene jaarwedde toe van 600 Livres ,
welke , in 1663 , toen hij den koning in
Bene nieuwe ode, La renommée aux muses , verheerlijkte , tot 2000 Franken werd
verhoogd. In 1664 verscheen zijn eerste
treurspel , La Thébaïde , ou les Frères
ennemis , welk onderwerp hem door MOL IÈ RE was opgegeven. Vervolgens vervaar
hij Alexandre , een zwak voort--dige
brengsel , zoodat CORNEILLE, die toen oud
werd , hem ried , van het treurspel af te
zien. Bo1LEAU daarentegen moedigde heng
aan. In 1667 behaalde RACINE grooten
lof met zijne Andromaque , welke algemeen werd toegejuicht. In het volgende
jaar schreef hij Les Plaideurs , een schertsend blijspel , in navolging van de Wespen van ARISTOPHANES , waarmede de koning
zóó was ingenomen , dat deze hem eenera
vleijenden brief schreef. Hierop verscheen
MAISTRE , LANCELOT

Britannicus , Bérénice , Bajazet , Mithridate , Iphigénie en Phèdre , hetwelk dik
als zijn meesterstuk is beschouwd.-wijs
Doch toen Phèdre eerst , in 1677 , ten
tooneele werd gevoerd , wisten zijne vijanden dit heerlijk treurspel in verachting
te brengen. RACINE werd hierdoor zoo ter
nedergeslagen , dat hij besloot niet meer
voor het tooneel te schrijven. Omtrent
dezen tijd huwde bij de dochter van den
schatmeester van Amiens , met welke hij
hoogst gelukkig leefde. RACINE bezocht het
hof , waar hij in Madame DE à'IAINTENON
eene ijverige beschermster vond. LODEWIJK XIV benoemde hem en BOILEAU tot
historieschrijvers van het rijk. Van zijnen
geschiedkundigen arbeid is weinig voorhanden. Eenige jaren daarna schreef hij,
op aandrang van Madame DE MAINTENON ,
zijne Esther , welk , in 1689., in bet huis
van opvoeding van St. Cyr werd opgevoerd , en met genoegen ontvangen. Het
volgende jaar vervaardigde hij Athalie,
welke terzelfder plaatse werd vertoond ,
maar zeer koel ontvangen , schoon het
naderhand als het schoonste voortbrengsel
van dezen grooten treurspeldichter is erkend. Bo1LEAU was ook van dit gevoelen;
hij troostte RACINE , en verzekerde hem,
dat de nakomelingschap hem refit zou
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doen wedervaren. RACINE ging voort Madame DE DHAINTENON te bezoeken , en haar
oenige bijdragen tot zijne ontworpene geschiedenis van LODEWIJK XIV voor te
lezen. Toen hij haar op zekeren dag
Benige bedenkingen en aanmerkingen over
het bestuur des konings mededeelde , en
met zigtbare afkeuring sprak over de-verkwisting , en hooge lasten des volks,
werd Madame DE MAINTENON over deze
levendige schildering van de ellende des
volks zoo getroffen , dat zij hem verzocht
zijne denkbeelden omtrent oenige nood
verbeteringen ten papiere te wil--zakelij
len brengen. RACINE beloofde zulks , en
stelde haar weldra daarover een uitgewerkt stuk ter hand. Toen zij in haar
kabinet dit geschrift doorliep , kwam eens
LODEVIJK XIV binnen , zoo dat zij-klaps
liet niet kon verbergen. LODEWIJK zag dit
stuk in , en zeide , met een gefronst gelaat : « Wijl Mijnheer RACINE uitmuntende
« verzen maakt , verbeeldt hij zich alles
« te weten ; alsof hij , een groot dichter
K zijnde , tevens ook een groot staatsman
« moest wezen. » Van dien tijd af mogt
RACINE niet weder aan het hof verschijnen. Zijne gezondheid verminderde allengs , terwijl zijne droefgeestigheid in
dezelfde mate toenam. Hij sukkelde aan
Bene zweer in de lever. Toen LODEWIJK
XIV vernam , dat -RACINE in gevaar ver
toonde hij veel belangstelling, en-kerd,
liet gedurig naar zijnen toestand vragen.
Eindelijk ging men tot eene kunstbewerking over ; doch drie dagen later stierf
RACINE te midden der hevigste pijnen.
Dit was op den 21 April 1697 , in het
negen en vijftigste jaar zijns ouderdoms.
Volgens zijne begeerte , werd hij in de
abdij van Port Royal ter aarde besteld.
ra de verwoesting van dit klooster , in
1709 , werd het stoffelijk overschot an
11ACINE naar Parijs overgebragt en in de
kerk St. Etienne de Mont , naast dat van
JASCAL , bijgezet. LODEWIJK XIV schonk
aan zijne weduwe een jaargeld van 2000
Livres , overgaande op hare zonen tot op
den dood des jongsten. De jongste zoon van
$ALINE , LOUIS , maakte zich beroemd door
zijn dichtstuk La religion , in zes zangen,
en beschreef tevens het leven zijns vaders.
(LA ITAnCE , Cours de littérature).
RADCLIFFE , (JOHN) , een vermaard
geneesheer , werd in 1650 te Wakefield,
in het graafschap York , geboren , en
studeerde te Oxford , waar hij ook de
geneeskunde uitoefende. Later vestigde
hij zich te Londen , kreeg eene uitgebreide practijk , en verzamelde een aan
vermogen. Hij was lijfarts van-zienljk
koning WILLEM en de koninginnen MARIA
,

en ANNA. RADCLIFFE was een vriend vals
de flesch en ruw in zijne manieren. Ook
wordt hem gierigheid ten laste gelegd.
RICHARDSON Legt : « RADCLIFFE wilde wet
« weten , dat hij inhalig was , en wanneer
« hij van zijne rekening in de herberg
« een' schelling kon afknibbelen , dan
« was hij in zijn' schik , zeggende , dat
« een gewisselde guinje zoo spoedig door
«de handen glijdt.)) Nimmer betaalde hij
zijne schulden zonder lastig gevallen te
worden. Hij overleed den 1 November
1714 , en liet bijkans geheel zijn vermogen na aan de hoogeschool van Oxford.
(Lives of British physicians, in de Pa.
nuily library).
RADCLIFFE , ( ANNEX , geboren WARD,
eene beroemde Engelsche romanschrijfster,
werd den 9 Julij 1764 te Londen geboren. Op den ouderdom van drie en
twintig jaren huwde zij den regtsgeleerden WILLIAi RADCLIFFE , den narnaligen
eigenaar en uitgever van het dagblad The
English Chronicle. Haar eerste roman The
Castles of Mthlin and Dunbayne verried
geenszins liet talent , dat zij later ontwikkelde. Hierop volgden The Sicilian Romance , The Romance of the Forest, The
Mysteries of Udolpho en The Italians,
werken die haren roem op eenen onvergankelijken grondslag vestigden. ' « Zij
« schijnt , » zegt Mevr. BARBAULD , « het
« beneden zich te achten , om die
« hartstogten in beweging te brengen ,
« welke schering en inslag zijn van ge« wove romans : zij brengt de ziel in
« schrik , houdt haar in onzekerheid , ver
diepste gewaarwordingen-levndigt
« door geheimzinnige aanwijzingen en dufs« tere schetsen van nakende gevaren. »
Zij overleed den 7 Februarij 1823. Behalve de bovengenoemde werken , schreef
zij A Journey through Holland en den roman Gaston de Blondeville , welke eerst
na haren dood in 't licht verscheen.
(Dictionary of Biography).
•

RAFFLES,

(Sir THOMAS STAMFORD),

de zoon van een' Engelsch koopvaardij kapitein , werd den 5 Julij 1781 aan
boord van het schip zijns vaders op de
hoogte van Jamaica geboren, Zijne eerste
opvoeding was gebrekkig ; reeds op vijf
ouderdom werd hij van de-tienjarg
school genomen , en als klerk bij de Oost
Compagnie geplaatst. In deze-indsche
betrekking ontwikkelde hij zoo veel talent
en vlijt , dat de aandacht der directeuren
op hem gevestigd wordende , hij in 1805
benoemd werd tot onder- secretaris hij de
nieuwe regering door de Oostindische
Compagnie te Pulo-Penang of Prins van
Wallis Eiland ingesteld. Hier oefende hij

RALEIGH.
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zich in liet Maleisch , de grondtaal van den zetel van het Engelsch gouvernement
bijna al de dialecten , die op de Ooster - te Benevelen , op het eiland Sumatra.
sche eilanden in zwang zijn. Ook legde Hier vertoefde hij zes jaren , gedurende
hij zich toe , om de voortbrengselen van welke zijn bestier door groote verbeterinPenang en de omliggende streken en de gen werd gekenmerkt. Even als op Java,
zeden der inwoners naauwkeurig te lee- schafte hij ook aldaar de slavernij af. Hij
ren kennen. Deze kundigheden maakten vestigde Bene Engelsche nederzetting te
hem zóó onontbeerlijk voor de regering , Singapore, thans een belangrijk punt voor
dat hij weldra tot hoofd-secretaris werd den handel , en stichtte hier een collegie
benoemd. Onafgebrokene werkzaamheid in voor de beoefening der Anglo-Chineesche
een ongezond klimaat stortten hem in en Maleische letterkunde. In 1820 zond
eene ernstige ongesteldheid , welke hem bij eene groote verzameling van opgezette
in 1808 noodzaakte , om , ter herstelling dieren naar Engeland, welke zich nu in
zijner. gezondheid , naar Malacca te gaan. het Museum van het Zoölogisch GenootGedurende zijn verblijf aldaar had RAFFLES schap te Londen bevindt. Door achtergelegenheid om met Chinezen , Cochin- uitgang zijner gezondheid en huisselijke
Chinezen en onderscheidene bewoners van rampen (vier van vijf zijner kinderen en
den Indischen Archipel in aanraking te bijkans al zijne persoonlijke vrienden ,
komen. Hij werd alzoo bekend met hun - stierven weg) noodzaakten hem in 1824
nen handcf, , hunne gewoonten en taal , zijn ambt neder te leggen , en naar Enal hetwelk hem naderhand zeer te stade geland terug te keeren. In de maand
kwam. In 1809 gaf hij zijn' eersten let- Februarij ging hij met zijne echtgenoote
terkundigen arbeid in 't licht , getiteld : aan boord van de Fame, welke denzelfden
On the Malay nation. RAFFLES maakte den nacht door achteloosheid van den bottelier
gouverneur-generaal van Indiii oplettend in brand geraakte. Het volk en de pasop de groote voordeelen , welke voor de sagiers reddeden zich met moeite in de
Engelsche regering uit de inbezitneming booten, en RAFFLES was gedwongen tot
van Java zouden voortvloeijen. Zijn raad de maand April te Bencoelen te vertoegereeden ingang vindende , werd dit eiland ven. Door dit ongelukkig voorval verloor
in 1811 door de Engelschen bemagtigd. hij het grootste gedeelte zijner uitgebreide
RAFFLES werd nu tot luitenant- gouverneur verzameling van dieren en planten, vele
van Java en de aanhoorigheden benoemd. handschriften en teekeningen betrekkelijk
Hij was nog slechts dertig jaren oud, de burgerlijke en natuurlijke geschiedenis
toen hij dit gewigtig ambt aanvaardde, van bijkans al de eilanden in den Maleien spaarde geene moeite , om den toe- schen Archipel , en meer dan 20,000 Pst.
stand van dit eiland te verbeteren ; doch Na zijne terugkomst in Engeland stichtte
in 1816 , kort voordat dit eiland weder hij het tegenwoordig Zoölogisch Genoot aan Nederland kwam , werd hij terug ge- schap , dat hem tot voorzitter verpoos.
roepen. Veel deed RAFFLES voor den Zijne gezondheid kwam den schok, dien
bloei en de welvaart der Javaansche be- zij geleden had , nimmer te boven. Hij
volking. Hij achtte het noodzakelijk , om overleed in 1826, voordat hij den tijd had ,
in het bestier groote bezuinigingen in te om de menigvuldige bouwstoffen, door hem
voeren , en de regtspleging op een' bete- in de Oost verzameld , in orde te schikken.
ren voet te brengen. Ook schafte hij de Hij liet verscheidene handschriften na.
slavernij op Java af. De doelmatigheid (Memoir by Lady RAFFLES).
van sommige zijner maatregelen werd in RALEIGH, (Sir WALTER) , een man
Engeland betwijfeld , en eene menigte in- beroemd als krijgsheld en letterkundige ,
gezondene klagten had zijne terugroeping werd in het jaar 1552 in de parochie
ten gevolge. Doch de directeuren der van Budley , op de kust van Devonshire,
Oostindische Compagnie verklaarden later, geboren. Nadat hij de hoogeschool van
dat al zijne maatregelen met de loffelijk. Oxford had bezocht , diende hij Benen
ste bedoelingen waren daargesteld. RAFFLES geruimen tijd met roem in het leger der
besteedde een aanmerkelijk deel van zij. Fransche Protestanten , in de Nederlanden
nen tijd aan het onderzoeken der natuur- en in Ierland, en vergezelde zijnen hal
voortbrengselen van Java , bezocht ven broeder , Sir IIUNPnRY GILBERT , Op-lijke
herhaaldelijk de binnenlanden , en verza- eene reis naar Amerika. In 1582 won
melde vele belangrijke bouwstoffen voor hij de genegenheid van koningin ELIzAeene beschrijving van dit eiland, welke hij , BETIi door eene aardige galanterie. Op
in 1817 , in twee deden kwarto , in 't licht straat de koningin te voet ontmoetende ,
gaf , onder den titel van History of Java. die door eene wijde modderplaats in haIn 1818 werd RAFFLES benoemd tot lui- ren voortgang werd gestuit , nam RALEIGIU
tenant-gouverneur van Fort Marlborough, zijnen kustbaren mantel van zijne achou-
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ders , en wierp dien over dezen plas ,
zoo dat ELIZABETII ongehinderd haren weg
kon vervolgen. Zijn fortuin was nu gemaakt. Gedurende hare regering stichtte
hij in Amerika eene volkplanting , welke
hij , ter eere zijner maagdelijke koningin,
Virginia noemde. Ook had RALEIGH een
roemrijk aandeel in de vernieling der
Spaansche onoverwinnelijke vloot , en de
onderneming tegen Cadix. Ook voerde
hij het bevel over de expeditiën tegen
Panama en Guiana ; doch met den dood
van ELIZAeETH taande zijne gelukster. Haar
opvolger , JACOBUS I , tegen hem ingenomen zijnde , vond men weldra een voor
om hem te vervolgen. In '1603-wendsl
werd hij beschuldigd van hoogverraad , en
ter dood veroordeeld. Dit vonnis in eene
twaalfjarige gevangenisstraf veranderd zijnde , schreef hij in den Tower zijne History of the World. Als schrijver , zegt
flUME , is RALEIGH het beste model van
den oud -Engelschen stijl. Het volgende
tiittreksel diene tot eene proeve van zijnen schrijftrant : « o Welsprekende, regt« vaardige en magtige dood ! hem die
« niemands raad wilde hooren , hebt gij
« overtuigd ; wat niemand heeft gedurfd ,
«hebt gij gedaan : en dengenen die door
« geheel de wereld werd gevleid , hebt gij
« uit de wereld geworpen en veracht:
a gij hebt alle grootheid , allen overmoed , alle wreedheid en hecrschzucht te
«niet gedaan , en dit alles overdekt met
« deze twee kleine woorden : flic jacet (hier
:ligt begraven).» In 1616 werd hij niet alleen in vrijheid gesteld , maar kreeg het bevel over eene expeditie naar Guiana. Zij
mislukte , en bij zijne terugkomst werd
hij in hechtenis genomen , en , op grond
van zijn vroeger vonnis , den 29 October
1618 , wederregtelijk onthoofd. Zijne houding was zoo kalm en onderworpen , dat
zelfs zijne vijanden meêwarigheid betoonden. Behalve zijne Wereldgeschiedenis,
schreef hij verscheidene verdienstelijke gedichten en eene menigte verhandelingen
over de krijgskunde , bet zeewezen en
andere onderwerpen.
(BIRCH

and OLDYS' Life and Works of Sir
JARDINE'S Criminal trials).

W. Raleigh ;

RAMEAU , (JEAN PHILIPPE) , een
beroemd Fransch toonkunstenaar en componist , werd den 25 September 1683 te
Dijon geboren. Niet vóór zijn vijftigste
jaar verscheen zijne eerste opera h ippolyte et Aricia , welke in eenen toenmaals
geheel nieuwen stijl was bewerkt , en , in
weerwil van vele benijders, met groote
toejuiching werd ontvangen. Van nu af
bleef het geluk hem bij. Zijne opera Zoroaster werd zelfs in 't Italiaansch over-

gebragt. Hij werd kapelmeester des konings , stierf den 12 September 1764
te Parijs , en werd in de kerk van Si.
Eustache naast LULLY ter aarde besteld.
Onder zijne verdienstelijkste werken rekent men zijne Démonstration du principe
de l'harmonie.
(Dict. historique des grands homines).
RAMUS, (PETRUS), eigenlijk PIERRE
DE LA RAMÉE , een Fransch wijsgeer , werd

in 1515 te Cuih , een dorp in 't departement flisne, geboren. Zijne ouders waren
zeer behoeftig , en de toekomstige wijsgeer
moest de schapen hoeden. In zijne eerste
kindschheid werd hij tweemaal door de
pest aangetast. Af keerig van zijne dage
bezigheid , vlugtte hij naar Parijs,-lijksche
waar hij geese huisvesting kon vinden ;
even vruchteloos was eene tweede reis
derwaarts , en eerst bij eene derde poging
gelukte het hens deurwachter van het
collegie van Navarre te worden. Des daags
zijne dienst verrigtende , besteedde bij de
nachten tot de studie , tot dat hij eene
beurs bekwam. Groot waren zijne vorderingen in verschillende wetenschappen ,
vooral in de wijsbegeerte. Nadat hij zijne
studiën had voltooid , verdedigde hij de
stelling , dat ARISTOTELES niet onfeilbaar
was. In 1543 gaf hij zijne Institutionuin
dialecticarum libri III en Animadversionum in dialecticam Aristotelis libri XX in
't licht. Deze beide geschriften verwekten
een wezenlijk oproer. Hij werd beschuldigd van ongodisterij en begeerte om
alle wetenschap en godsdienst te onder
onder voorwendsel van ARISTOTE--mijne,
LES aan te vallen. De koning liet deze
werken in beslag nemen , en verbood
hem , op lijfstraf, iets tegen ARISTOTELES
te leeren of te schrijven. RAMus hield
zich nu met de beoefening der wiskunde
onledig , en bezorgde eene uitgave van
EUCLIDES. In 1551 werd hij , door tusschernkomst zijner vrienden , tot professor
in de welsprekendheid aan de universiteit
te Parijs benoemd. Daar hij zich openlijk voor de hervorming verklaarde , moest
hij , gedurende de onlusten , een- en andermaal Parijs ontvlugten. Hij begaf zich
naar Zwitserland , en vervolgens naar
Heidelberg , waar hij openlijke voorlezingen hield. In 1571 keerde hij naar Parijs terug , waar hij , in den Bartholomeus -nacht , den 24 Augustus 1572 werd
vermoord. Hij kreeg in Frankr ijk en
Duitschland vele aanhangers , Ramisten
genaamd , die door de bestaande magten
dikwijls werden verontrust.
(FREIGIUS ,

Historia Petri Rami; Biographie universelle NICÉRON , tllém.
;

tome XIII).
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IIAPHAEL , RAFFAELLE of RAFFAELLO, (wiens eigenlijke naam was SAIZIO),
de vorst der nieuwere schilderkunst , werd
den 6 April 1483 te Urbino geboren , en
stierf op Goeden Vrijdag , den 6 April
1520 te Rome. Hij was de zoon van
GIOVANNI SANZIO , een' schilder van ver
wiens werken nog aanwezig zijn.-dienst,
Toen RAPHAEL op zekeren dag op den
tuinmuur van het ouderlijk huis eene
Madonna met het kindeken JEZUS had geteekend, en de vader daarin ongemeenen
aanleg voor de kunst ontdekte , bestelde
hij hem in de leer bij PIETIRO PERUGINO.
De gronden van het licht en bruin en
het coloriet had hij aan FRA BARTHOLOMEO
te danken , en hij verbeterde zijnen oor
stijl door het beoefenen der-spronkelij
werken van DA VINCI en MICIIAEL ANGELO.
Op den ouderdom van vijf en twintig jaren , werd hij door paus JULIUS II , ter
versiering van het Vatikaan , naar Rome
genoodigd. Zijn schilderstuk , voorstel
de School van Athene , behaagde-lend
den paus dermate , dat deze bijkins alle
fresco-schilderijën van andere kunstsnaren
in het Vatikaan liet vernietigen , om het
op nieuw door RAPIIAEL te, laten versieren. Gedurende negen jaren verrijkte hij
dit paleis met de schoonste kunstgewrochten. RAPHAEL was tevens een uitstekend
bouwkundige , en volgde zijnen oom BRAMANTE als opperbestierder over de bouw
Pieters Kerk op. Ook de-werkndSt.
beeldhouwkunde en de poëzy trokken zijne
aandacht. Op den 6 April 1520 stierf de
grootste van alle moderne schilders aan
eenen aanval van koorts, in den jeugdigen leeftijd van zeven en dertig jaren.
Onuitsprekelijk was de smart waarin Rome
door de tijding van zijnen dood werd
gedompeld , grenzeloos de droefheid zijner leerlingen , die in hem hunnen vriend
en vader verloren. Onder groote statelijkheid werd zijn stoffelijk overschot in de
kerk Santa Biaria delta Rotonda (Pantheon) ter aarde besteld. Alle gelijktijdige
geschiedschrijvers schilderen RAPHAEL als
een hoogst zachtmoedig , voorkomend,
dienstvaardig , bescheiden en beminnenswaardig man , die bij grooten en kleinen in achting stond. Hij stierf ongehuwd ; echter was hij onafscheidelijk
gehecht aan eene schoone bakkersdochter,
welke hij Fornarina noemde , een verkleinwoord van Fornaja (Bakkerin). Zij
vergezelde hem bijkans overal , en was
altijd hij hem in zijne werkplaats. Toen
eens de paus zich over hare tegenwoordigheid ergerde , en den kunstenaar vroeg :
« Wie is dat meisje, « dat ik hier altijd
aantref ? » gaf RAPHAEL Zijner Heilig-

heid rustig ten antwoord : « Zij is mijn
« oogappel !
« Het algemeen gevoelen , » zegt FUSELI,
«plaatst RAPIIAEL aan het hoofd der kunst;
« niet omdat hij ieder ander schilder in
« eiken tak der kunst verre overtrof ;
« maar omdat geen kunstenaar ooit met
«zijne eigene bijzondere voortreffelijkheid
« al de andere deden der kunst in cone
« gelijke mate vercenigde als RAPHAEL.
(VASARI , Vita dei Pittori , vol. III ;
LANZI ,

Storia Pittorica ; QUATRE-NI1',RE
Vita di Raffaello , tradotta
da Longhena WAAGEN , Kunstwerke
and Künstler in England and Paris;
PASSAVANT , Rafael von Urbino).
DE QUINCY ,

;

RAPIN TIIOYRAS , (PAITL DE) , een
Fransch geschiedschrijver , werd in 1661
te Castres van een Protestantsch geslacht,
uit Savoye oorspronkelijk , geboren. Hij
studeerde aan het Protestantsche collegie
van Saumur , en wijdde zich vervolgens
aan de regtsgeleerdheid. Doch de herroe
Nantes , door-pingvahetdc
LODEWIJK XIV , in 1686, dreef hem uit
zijn vaderland. Hij begaf zich eerst naar
Engeland , en naderhand naar de Neder landen , alwaar hij , als vrijwilliger , zich
onder de vanen van WILLEM III schaarde.
Hij vergezelde dien vorst in 1688 naar
Engeland , werd officier bij een Engelsch
regement , diende in Ierland onder den
generaal DOUGLAS , en werd te Limerick
gewond. Rort daarna werd hij opvoeder
en leidsman van den jeugdigen hertog van
PORTLAND , met wiep hij gedurende eenige
jaren eene belangrijke reis deed. Zoodra
deze betrekking eindigde , begaf hij zich
met zijne echtgenoote eerst naar 's Gravenhage , en naderhand , uit bezuiniging ,
naar Wezel , alwaar hij zijn groot werk
de Geschiedenis van Engeland begon ,
hetwelk hij , na eenen zeventienjarigen
arbeid , voltooide. De onverpoosde arbeid
hieraan besteed zijne krachten uitgeput
hebbende , overleed hij te Wezel in 175.
Dit werk voert ten titel : Histoire d'd ngleterre depuis l'établissement des Romains
jusqu'à la mort de Charles I, 8 vol. 4to.,
La .[Jaye 1724 , en was de eenigste vol
geschiedenis van Engeland, welke-ledig
destijds bestond. NICHOLAS TINDAL bragt
hetzelve in 't Engelsch over. Deze vertaling beleefde onderscheidene herdrukken,
en is verrijkt met aanteekeningen en eene
levensbeschrijving van RAPIN.
RAYNAL , (GUILLAUME THOMAS) ,

1

een beroemd Fransch schrijver , werd den
11 Maart 1711 te Saint-Geniés , in het
departement Dordogne , geboren. Hij studeerde aan het Jezuïten-collegie te Ton.
louse in de godgeleerdheid , doch verliet
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RËAUMUR.

in 1746 de geestelijke loopbaan , en ging
naar Pars. Hier verklaarde hij zich
ijverig voor de partij der filozofen , en
wijdde zich aan de letterkunde. Grooten
roem behaalde hij met zijne Histoire 'philosophique du commerce des deux Indes.
Dit werk , in de meeste hedendaagsche
talen overgezet, is hoogst belangrijk , vol
daadzaken , en in eenen levendigen stijl
geschreven. Doch, terwijl dit werk zij
naam alom verbreidde , werd het--ne
zelve , in 1781 , door het parlement veroordeeld , om openlijk verbrand te worden.
RAYNAL ontvlugtte Frankrijk , en vond
eene schuilplaats te Berlijn , schoon hij
Pruissen in zijn boek niet zeer vleijend
had behandeld. Toen hij Londen bezocht,
werd hij in deze hoofdstad met de meeste
onderscheiding ontvangen. De spreker van
het Huis der Gemeenten , vernemende
dat hij zich op de galerij bevond , deed
de discussie staken , tot dat hij eene geschikte plaats had gevonden. Ook werd
zijn neef, die in krijgsgevangenschap was
geraakt , in vrijheid gesteld.
In 1787 kreeg hij , door de bemoeijing
zijner vrienden , verlof om naar Frankr ij k
terug te keeren , waar hij den 6 Maart
1796 te Chaillot bij Parijs overleed. Men
heeft van hem een groot aantal werken.
Wij vernielden slechts zijne Ilistoire du
Stadthouderat , in twee deden , in 1748 ,
voor de vierde maal te 's Gravenhage
herdrukt ; en L'histoire du parlement d'Angleterre, welke zeer vlugtig is bearbeid ;
alsmede L'histoire du divorce de Henri VIII
avec Cathérine, welke hem als een schrander staatkundig geschiedschrijver deed
kennen.
(Dictionnaire historique des grands hornmes) .
RÉAU MUR , (RÉNÉ ANTOINE FERCHATJLT, Heer VAN), een beroemd Fransch

natuurkenner en wijsgeer , werd in 1683
te la Rochelle geboren. Aanvankelijk studeerde hij in de regten , doch bepaalde
zich vervolgens bij de natuurwetenschappen , tot welker beoefening hij zich in
1703 naar Pars begaf. Reeds in 1708
werd hij lid van de academie der weten
volgende jaar schreef bij-schapen.Ht
eene verhandeling over de wording en
vorming van de schelpen der schaaldieren , waarin hij bet eerst aantoonde , dat
zij uit de verharding van een vocht of
sap ontstonden , dat uit de poriën dezer
dieren dringt. RÉAUMUR vestigde vooral
zijne aandacht op het verbeteren der fabryken van zijn vaderland. In 1711 deed
hij eenige proeven betrekkelijk het ver
touwwerk , en bewees dat-vardigen
cie sterkte van een koord minder is dan

de som van de krachten der draden
waaruit het bestaat ; waaruit volgt dat
hoe minder een touw is getwijnd , des te
sterker het zal bevonden worden. In
1715 de wijze waarop kunstparels worden
gekleurd gadeslaande , ontdekte hij den
aard van die zonderlinge zelfstandigheid ,
welke aan de schubben der visschen hare
schittering geeft. In hetzelfde jaar beschreef hij de turkoois-mijnen , die hij in
Languedoc had ontdekt , alsmede de middelen welke men aanwendt om deze steenen te kleuren , en bevond dat de zelfstandigheid dezer edele steenen gedeelten
zijn van de tanden van eene verdwenen
diersoort , de mastodon genaamd.
Zijne proeven om ijzer tot staal te
maken , bragten hem tot de methode,
om gegoten ijzer in smeedbaar te veranderen , welke hij in zijn Traité sur fart
de convertir le fer en acier , et d'adoucir
le fer fondu , beschreef. De wijze om
staal te maken destijds in Frankrijk nog
onbekend zijnde , schonk de regerende
hertog vAr ORLEANS hem eene jaarwedde
van 12,000 livres. Ook ontdekte hij de
kunst om ijzer te vertinnen , welke insgelijks in Frankrijk onbekend was. Te
midden van andere nuttige bemoeijingen
verbeterde hij grootelijks de porselein -fabryken in Frankr ij k , en vond bet naar
hem genoemde matglas (Réaumursch porselein) uit. In 1711 ontdekte hij eene
soort van weekdieren , waaruit eene purperkleur kan getrokken worden , met die
der ouden overeenkomende.
In de algemeene natuurkunde is de
naam van RÉAIJMUR beroemd door de ver
zijnen wijngeest-thermo--vardign
meter, in 1731 , schoon men later den
wijngeest tegen kwikzilver heeft verwisseld. Hij nam het vries- en kookpunt
van water als twee bepaalde punten , en
verdeelde de tusschenruimte, in 80 graden , het vriespunt voor nul nemende.
De honderdgraadsche thermometer , nu
meer algemeen in Frankrijk in gebruik ,
was slechts eene verbetering van dien van
RÉAIJMUR , de afstand tusschen het vriesen kookpunt in 100 in plaats van 80
graden verdeeld wordende. Ook ten opzigte der natuurlijke geschiedenis maakte
REAUMuR zich hoogst verdienstelijk , gelijk
overvloedig blijkt uit zijne Méinoires pour
servir a l'histoire naturelle des insectes,
waarvan tusscben 1734 en 1742 zes
kwarto boekdeelen verschenen. CUVIER
zwaait aan dit werk grooten lof toe , als de
weetgierigheid onophoudelijk door nieuwe
en ongenieene bijzonderheden prikkelende.
Terwijl hij bouwstoffen voor dit werk verzamelde , onderhield hij in zijnen tuin
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celre groote menigte insekten van allerlei voortreffelijke gedichten , welke bij zijn
aard , ten einde hunne leefwijze en in- leven werden bijeen verzameld , en in
stinetmatige gewoonten na te sporen. 1660 te Antwerpen in drie deelen kwarto
in 't licht gegeven. Doch de beste en
II.ÉAUMUR leidde een gerust en afgezonderd
leven , zoodat zijne levensgeschiedenis door volledigste uitgave is die van Madrid ,
geene bijzondere voorvallen wordt geken- 1778 , 4 deelen , Ito.
(Penny (Jyelopaedia) .
merkt. Hij stierf den 17 October 1757
RÉGNARD , (JEAN FRANCOIS) , een
op zijn landgoed Bermondière , in het
landschap lllaine , zoo men wil aan de beroemd Fransch blijspeldichter , werd iu
gevolgen van een' val bij gelegenheid van 1647 te Parijs geboren. Men plaatst hein
onmiddellijk naast MOLIÈRE. Aan zijnen
een wandelrid.
lust tot reizen voldoende , werd bij door
(CuvIER , Vie de Iiéaumur; Biographie
zeeroovers genomen , en naar Algiers
universe/la).
REBOLL EDO , (BERNARDINO , Graaf gevoerd. Zijne bekwaamheid in de kookYAN) , een uitstekend Spaansch krijgsinan kunst won hem de genegenheid zijns
en schrijver , en één der helden van het meesters ; maar eene liefdesgeschiedenis
laatste tijdvak des dertigjarigen oorlogs bragt hem in de wreede noodzakelijkheid
in Duitschlarid , werd in 1597 van door- om te sterven of Muzelman te worden.
luchtige ouders te Leon geboren. Hij Gelukkig werd hij door den Franschen
trad vroegtijdig in krijgsdienst , en voegde consul , tegen een hoog rantsoen , vrijgezich bij het Spaansche leger in Italië , kocht , en keerde naar Frankrijk terug.
waar hij zich zoo zeer onderscheidde , Ilij verliet andermaal zijn vaderland , om
dat bij reeds in 16t>> het bevel kreeg het noorden van Europa te doorreizen ;
over eene galei , vaarmede tij Port 11Iau- hij bezocht Denemarken , Zweden en Laprice en het kasteel van Ventiniille op de land , en kwam na drie jaren te Parijs
Genuezen hielp veroveren. Hierna diende terug. In het eerste deel zijner werken
vindt ,neen liet verhaal zijner reizen. Hij
hij weder in het leger , en was tegen
bij de bemagtiging van Nizza en-wordig stierf in 1709. Zijne blijspelen zijn alge liet bestormen van de vesting Casal, meen bekend. De vinding van zijn beste
waar hij zwaar werd gewond. In 1632 stuk , le Joueur , is hem door DUFRENY
voerde hij liet bevel over eene aanzienlijke betwist. liet schijnt dat hij hetzelve slechts
bende Spanjaarden in de Zuidelijhe Ne- in dichtmaat heeft gebragt. Zijne werken
derlanden , en ontving in '1636 den last, beslaan zes deelen.
(LA IIARPE , Cours de l iuérature ; Dicom keizer FERDINAND II te hulp te sneltionnaire historique des grands bomlen , wijl deze door de Zweden duchtig
mes).
in de engte was gedreven. Iiet gelukte
REISKE , (JOHANN JACOB) , een beREBOLLEDO den keizer uit zijnen benarden
toestand te verlossen , waarvoor hij tot roemd geleerde en geneesheer , werd den
graaf van het Duitsche rijk werd verhe- 25 December F716 te Zórbig , eene kleine
ven. Bij het eindigen van den krijg be- stad in de nabijheid van Leipzig , gebonoemde PHILIPPUS IV hem tot afgezant ren. Zijn grootvader was herbergier en
aan het hof van Denemarken. Toen de zijn vader leerlooijer. Op den ouderdom
Zweedsche koning KAREL GUSTAAF met zijn van twaalf jaren bezocht hij de school
leger over de bevrozen zee tegen Kop - van het weeshuis te Halle , en vertrok
in 1733 naar de hoogeschool te Leipzig,
penhagen optrok , en deze hoofdstad bom
bewees REBOLLEDO den Denen-barde, om in de godgeleerdheid te studeren. Hij
gewigtige diensten. In zijne ledige uren besteedde echter zijnen meesten tijd met
was letteroefening zijne uitspanning. Toen het beoefenen van het Arabisch en de
geschriften der rabbijnen. Zijne begeerte
hij zich nog in Duitschland bevond , ver
hij eene soort van leerdicht-vardige om Arabische hoeken te bekomen was
over de krijgskunst en de staatkunde, zóó sterk , dat hij zich zelven het noodige
getiteld Selvas Militares y politicas , het- onthield , om daarvoor geld te sparen.
welk in 1652 te Koppenhagen in 't licht Hij bezocht de hoogeschool te Leyden
verscheen. In zijne Selvas Danicas geeft met het doel , om zich verder in het
hij eene dichterlijke beschrijving van De- Arabisch te oefenen. Ilij plunderde , als
neinarhen. Na een veeljarig verblijf aan ware het , al de Oostersche schatten van
het Deensclie hof , werd REBOLLEDO naar de bibliotheek dier hoogeschool , doch
Madrid terug geroepen , waar hij tot was genoodzaakt om als corrector van
minister van oorlog werd benoemd. hij drukproeven in zijn onderhoud te voor
Gedurende zijn verblijf te Leyden-zien.
stierf in 1676 , in den ouderdom van
bijkans tachtig jaren. Behalve de beide studeerde hij tevens in de medicijnen , en
opgenoemde, werken , schreef hij nog vele bij zijne terugkomst te Leipzig werd hij
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kosteloos tot doctor in de geneeskunde
bevorderd ; doch zijne zonderlinge gewoonten en manieren verhinderden hem
eenige practijk te bekomen. Armoede was
zijne onafscheidelijke gezellin , zoo dat bij
genoodzaakt was tegen een gering honorarium voor boekverkoopers te schrijven ,
en drukproeven te verbeteren. Intusschen
vloeide er menig werk , betreffende de
Oostersche en Grieksche letterkunde , uit
zijne pen , dat hem bij de geleerde wereld in hooge achting bragt , zoo dat hij
eindelijk tot rector van het St. Nicolaascollegie te Leipzig werd benoemd. Alsnu
in gelukkiger omstandigheden geplaatst ,
rigtte hij zijnen letterarbeid meer naar
zijne eigene inzigten in , en vervulde de
pligten van zijn ambt met groote naauwgezetheid. Op den ouderdom van acht en
veertig jaren huwde hij ERNESTINE CHRISTINE MULLER , ' eene jeugdige vrouw van
negen en twintig jaren , die hem in het
vervolg in zijne letterkundige bezigheden
zeer behulpzaam was. Hij stierf den 14
Augustus 1774 , in den ouderdom van
acht en vijftig jaren. Zijne bedrevenheid
in het Grieksch was buitengemeen , ter- !,
wijl hij door velen voor de beste Arabische geleerde , die ooit bestond , wordt
gehouden.

von ihm selbst aufgeselzie
Lebensbeschreibung) .

(J. J. REISKE'S

en haar eerbied voor zijne nagedachtenis
spreken op elke bladzijde van het aan
zijner zelf biographie , welke zij-hangsel
tot op den tijd van zijnen dood voltooide.
De dankbaarheid van REISKE , en zijne
vurige liefde voor haar , die alléén voor
hem leefde , staan niet minder sterk uit
genoemde levens.-gedruktinzov
beschrijving en in de voorredenen zijner
geschriften. Bij gelegenheid dat zijn Demosthenes in 't licht verscheen , zeide de
liefderijke ERNESTINE : « Toen het werk ter
« perse werd gelegd , waren er slechts
« twintig Thaler der • inteekenings- gelden
« ingekomen. De goede man was hierdoor
« geheel ter neder geslagen , en scheen
« alle hoop op te geven. Zijn verdriet
« ging mij aan de ziel , en ik troostte hem
« zoo goed ik kon , en overreedde hens
«mijne juweelen te verkoopen , waartoe
« hij niet besloot voordat ik hem overtuigd
« had , dat eenige schitterende steenen
« niet voor ons geluk noodzakelijk waren. » Na den dood haars echtgenoots ,
gaf zij nog onderscheidene werken uit ,
welke hij onvoltooid had nagelaten. Zij
stierf in hare geboortestad den 27 Julij 1798
aan 'de gevolgen eener beroerte , in den
ouderdom van drie en zestig jaren (WYTTENBACH , Bibliotheca Critica ; Penny

Cyclopaedia).

een beroemd
Oostersch taalgeleerde en uitmuntend Latijnsch dichter , werd den 17 Julij 1676
geboren MULLER , de echtgenoote des voor
vrouw van groote let--gande, in de Rijp , een dorp in Noord-Holland,
terkundige bekwaamheden , werd den 2 geboren. Zijn vader was aldaar predikant,
April 1735 te Kumberg , een kleine stad doch vertrok later naar Amsterdam , waar
nabij Wittenberg , in Saksisch Pruissen , RELAND werd opgevoed. Zoo groot waren
geboren. In 1155 werd zij met 'REISKE te zijne vorderingen , dat hij op den ouder
jaren reeds de gewone voor--domvanelf
Leipzig bekend , waar zij een bezoek af
schoonheid , zedigheid , goed -legd.Har bereidende studiën bad volbragt. De drie
liefde voor de letteren ,-bartighedn volgende jaren besteedde bij aan de betrokken terstond zijne oplettendheid. En oefening van het Hebreeuwsch , Syrisch ,
niettegenstaande hij twintig jaren ouder Chaldeeuwsch en Arabisch. Op den ouderwas dan zij , vatteden zij wederzijds ach- duin van veertien jaren vertrok hij naar
ting en liefde voor elkander op. In I764 de hoogeschool te Utrecht , waar bij onder
werd hun huwelijk voltrokken. Deze echt
cR vvius en LELSDEN studeerde. Drie jaren
veel tot het geluk-verbindtsagzo later werd hij tot doctor in de wijsbevan bet overige van REISKE'S leven bij , geerte bevorderd , en ving toen zijne stuen bad zulk eenen weldadigen invloed op diën in de godgeleerdheid aan , doch ver
daarom geenszins de Oostersche talen,-gat
zijnen letterarbeid , dat CHRISTINE zich
eenen welverdienden naam op de lijst der welke hij altijd niet de meeste voorliefde
bleef beoefenen. Nadat hij zes jaren aan
vermaarde en geleerde vrouwen heeft ver
Utrecht's hoogeschool had vertoefd , verharen echtgenoot in zijne-worven.D
letterkundige bezigheden bij te staan , werd trok hij naar Leyden , en kort daarna
zij weldra zoo bedreven in 't Grieksch en koos de hertog van PORTLAND hem tot
Latijn , dat zij de schrijvers in die talen opvoeder van zijnen zoon. In 1699 werd
met gemak las en verstond. Zij schreef hij professor in de wijsbegeerte aan de
hoogeschool te Ilarderwijk; doch op aan
manuscripten af , rangschikte de verschil
WILLEM III vertrok hij wel -bevlinga
lezingen , welke ,REISKE bad verza--lend
als professor in de Oostersche talen-dra
meld , en las en verbeterde de proefbladen
zijner werken. Hare gehechtheid aan hem, en kerkelijke geschiedenis naar Utrecht,
REISIiE , (ERNESTINE CHRISTINE) ,

BELAND , (ADRIAAN) ,

REMBRANDT.
en vervulde deze belangrijke betrekking
tot aan zijnen dood , niet grootgin roem.
Toen men in Engeland, in 1713 , een
genootschap tot bevordering van Christelijke kennis oprigtte , werd aan RELAND
liet lidmaatschap aangeboden ; ook het
genootschap voor de verspreiding van liet
Evangelie in vreemde landen , hetwelk
een jaar later werd gesticht , koos hem
tot medelid. Hij stierf den 5 Februarij
1718 te Utrecht aan de kinderziekte , in
het twee en veertigste jaar zijns ouder doms. Hij schreef een groot aantal werken over de gewijde en Oostersche letterkunde , onder welke zijn Boek over de
godsdienst van AiOI1AMMED en zijn Palestina
bijzonder werden geroemd. Als Latijnsch
dichter verwierf hij zich niet minder roem
met zijne Galatea , een meesterstuk van
bevalligheid en zachte droefgeestigheid.

Beknopte gesch. der leed.
letteren en wetenschappen ; Penny Cyclopaedia) .

(VAN KAMPEN ,

REMBRANDT , (PAUL GERRITS) , geREMBRANDT VAN RIJN geheeten ,
was de zoon van HERMAN GERRITS , cell'

voonlijk

koornmolenaar. Hij werd den 15 Junij
1606 , op zijns vaders molen , tusschen
Leijerdorp en Koukerk aan den Rijn bui
Leyden , geboren , waarom hij den-ten
bijnaam VAN RIJN draagt. Daar hij een
eenige zoon was , en zijne ouders alles
voor zijne opvoeding veil hadden , zonden zij hem vroegtijdig naar de Latijnsche
school te Leyden , doch REMBRANDT toonde
zoo veel af keer van de boeken en zoo
veel drift voor de teekenkunst , dat zij
eindelijk er in toestemden , dat hij schilder zoude worden , en hein bij JACOB
ISAKSZ, VAN SWANENBURG in de leer bestelden. Nadat hij in drie jaren tijds zoodanig was gevorderd , dat ieder er over
verwonderd stond , oefende hij zich nog
een' korten tijd onder PIETER LAST^IAN te
Amsterdam , en na dien tijd nog eenige
maanden onder JACOB PINAS . Van deze
meesters leerde hij weinig meer dan het
werktuigelijk gedeelte van de kunst , want
zijn smaak en stijl waren geheel oorspronkelijk. Hij keerde nu naar den ouderlij
molen terug , waar hij voor zich zel--ken
ven begon te schilderen , de onmiddellijke
omgeving zijner woning en de boeren van
den omtrek als den standaard der natuur
beschouwende. Terwijl hij hier ijverig de
kunst voortzette , kreeg hij van iemand
den raad een zijner stukjes aan een' ver
heer in den Haag aan te bieden,-mogend
die hem j tot zijne groote vreugde , daarvoor honderd gulden betaalde . REMBRANDT,
die de reis naar de hofstad te voet had
afgelegd , ging - nu op den wagen zitten ,
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die naar Leyden reed , ten einde zijne
ouders des te spoediger in zijn geluk
zouden deelen (1) . Van nu af verwierf
hij spoedig roem en voordeel. In 1630
vestigde REMBRANDT zich te Amsterdam ,
waar hij al zijn leven bleef wonen. Kort
daarna trad hij in den echt met een mooi
boerenmeisje van Ransdorp of Raarop in
Noord -Holland , welks portret hij dikwijls
heeft geschilderd. liet werk vloeide hem
nu van alle kanten toe , en hij kreeg
zoo vele leerlingen, dat hij op de Bloem gracht een pakhuis huurde , om elk behoorlijk te kunnen plaatsen. Ieder leerling
betaalde hem honderd gulden , en REMBRANDT wist hunne studiën zoo in te
rigten , dat zij hem tot groot voordeel
verstrekten ; hij retoucheerde de kopijën ,
die zij van zijn eigen werk maakten , en
verkocht ze voor oorspronkelijke stukken.
REMBRANDT was zoo rijk in gedachten,
dat het hens gemakkelijk viel eene menigte afwisselende schetsen over hetzelfde
onderwerp te maken ; doch deze ongewone vlugheid verleidde hem , om vele
dingen slechts ten halve af te werken,
gelijk blijkt uit eenige zijner schilderijën,
maar meer nog uit zijne geëtste prentkunst. Onder de weinige mannen van
aanzien , met welke RE11IBRANDT op eenen
vertrouwelijken voet verkeerde , behoorde
de burgemeester six , bij wien hij soms
eenige dagen op zijne- buitenplaats, in de
nabijheid van Amsterdam , doorbragt , en
waar hem Bene kamer om te schilderen
was ingeruimd, De geschiedenis van de
beroemde kunstprent , bet landschap De
la Moutarde , welke aldaar werd geëtst ,
is merkwaardig . REMBRANDT kon zijn rund
niet niet smaak gebruiken zonder-vlesch
mosterd , en nu gebeurde het bij zekere
gelegenheid , dat er in huis geen mosterd was. De burgemeester zijnen gast
gaarne genoegen willende doen , zond dadelijk een' zijner bedienden naar de stad,
om schielijk wat mosterd te halen. REMBRANDT merkende dat deze knecht niet
(1) u Wanneer zij , n zegt HOUBRAKEN , « nu aan 't
« Huis den Deil pleisteren zouden , en elk van den

«wagen afging , om zich te verversehen , bleef
u onze REaBRAr(DT alleen op den wagen zitten bij
u zijn' buit , vertrouwende dien niet alleen. YVat
a gebeurt er ? De kreb naauwelijks weggezet zijnde,
u terwijl de voerman reet de passagiers aankwam
tt om op te stappen , raken de paarden op trol , en

cc rennen met hem voort , zonder zich aan 't keeres
ce te storen, tot binnen de poort van Legden, en
u bleven voor hunne gewone herberg met den wa-

cc gen stil staan. tien vroeg hein wat er gebeurd
cc was , doch RBM BRA\DT antwoordde niet , stapte

uvan den wagen , en ijlde roet zijnen buit naar
t( zijne ouders , wel vergenoegd , dat hij dus voor
ct niet , en zonder eenige kosten , spoediger te huis
(c was dan anders. u I)e dichter inmsRzrzL heeft dit
voorval op eenen luimigen trant bezongen in zijn
dichtstuk , getiteld : Rembrandt's voor spoedige zeis.

RENAUDOT.
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van de vlugsten was , ging met den burgemeester Gene weddingschap aan , dat hij
een landschap zonde etsen , voordat de
man weerom was. REIVIBRANDT nam terstond eene gereed gemaakte plaat , en
begon het landschap , dat uit het vensterraam zich aan hen vertoonde , te etsen.
Dit was een Bezigt op Amsterdam. Juist
vóérdat de knecht met den mosterd aan
REMBRANDT zijn werk voltooid,-kwam,hd
in dien stijl en met die kracht , waardoor
hij zich zoo beroemd heeft gemaakt. Dit
kunstwerk bekwam , om dit voorval , den
naam van het landschap De la Jlloutarde.
Een oorspronkelijke druk dezer plaat wordt
soms voor vier of vijfhonderd gulden ver
-kocht.
De best geëtste prenten van REMBRANDT
brengen hooge prijzen op. In de maand
October 1827 werd te Amsterdam eene
openbare verkooping gehouden van het
graveerwerk van onzen beroemden landgenoot , welke in drie zittingen was afgeloopen. De voornaamste aankoopen geschiedden
voor of door Engelschen. De navolgende gravures werden onder anderen verkocht
Rembrandt met het zwaard • voor f 1805 ;
De opwekking van Lazarus f 601 ; de
zoogenaamde honderd -gulden -prent f1600;
Jezus aan het volk vertoond f 950 ; Reinier Anslo 750 ; Ephraim Bonus f 1650 ;
Uijtenbogaert f 548 ; De kleine Coppenol
[

f 1250 ; Tolling f 1800 ; Burgemeester
Six f 895 , enz.
REMBRANDT bezat liet volle meesterschap
over het licht en bruin en alle tusschentinten . Niemand beter dan hij wist een
toeval in eene schoonheid te herscheppen
of aan eene beuzeling hooge belangrijk
bij te zetten. Men wil , dat bij zijne-heid
eigenaardige , schitterende tezamentrekking
van het licht te danken had aan een verschijnsel , met hetwelk hij van zijne
kindschheid af in den molen zijns vaders
was gemeenzaam geworden , waar een
sterke lichtstraal, dringende door eene kleine
hooge spleet , op de omringende voorwerpen dien eigenaardigen toon wierp , welken men met zooveel genoegen en ver
opmerkt.-wonderigzjschlën
Hij schikte het licht in zijne eigene werk
dezelfde wijze , en hing gewoonlijk-platso
achter dengenen die voor hem zat eene
draperie van dezelfde kleur als de grond
waarop hij wilde schilderen. « Zijne kunst
a werd zoodanig in zijn' tijd geacht en
« gezocht , dat men hem (gelijk het spreeka woord zegt) moest bidden en geld toe«geven. Onder eene menigte roemwaar«dige portretten van zijne hand zag meel
« er een in het kabinet van den IIeer JAN
« VAN BEUNINGEN , hetwelk REMBRANDT naar

«zijn eigen gelaat had geschilderd , en
« zoo kunstig en krachtig uitgewerkt , dat
« het krachtigste penseelwerk van VAN DIJK
« en RUBENS er niet bij halen kon , ja dat
« het hoofd uit het stuk scheen te steken,
« en de aanschouwers aan te spreken. »
Schoon REMBRANDT , als ware het , met
het penseel en de etsnaald zoo veel geld
verdiende als hij slechts verkoos, was hij
echter schraapzuchtig. Zijne leerlingen
zulks opgemerkt hebbende , schilderden
soms , uit potserij , stuivertjes , dubbel
schellingen of andere muntstukken-tjes,
op den vloer of elders , en vermaakten
zich niet weinig als zij hunnen meester zagen bukken , om die op te rapen.
Niettegenstaande zijne karigheid en de
aanmerkelijke sommen , welke zijne tooverkunst hem opbragt , is het echter niet
gebleken , dat hij eenen grooten schat
heeft nagelaten. Hij stierf te Amsterdam
in 1674. Neêrlands hoofdstad hoopt spóedig niet het standbeeld van dezen meester , (door geheel de wereld vereerd en
bewonderd) , te prijken. Ilij had éénen
zoon TITUS , die ook schilder werd , maar
zich geenen naam heeft verworven. Som
oorspronkelijke schilderijën van REM--mige
BRANDT worden voor vele duizenden verkocht ; zij zijn door gansch Europa ver
vooral in Engeland, waar REMBRANDT-spreid,
op hoogen prijs wordt geschat. HELMERS
gevoelde REMBRANDT'S waarde , toen hij
in zijne Hollandsche Natie onzen schilder
dus bezong:
En gij , o RE»BRAIcDT , gij Prometheus ! die de stralen
Der zon , als magtig God , op uw paneel deedt dalen,
En 't gloeijend zonnev uur rooft van den hemelboog ,
U , feniks , zing ik niet ! gij zijt mijn' zang te hoog..

, La vie des peintres flamands ;
of painters ; rtohELLO , Geschichte der zeichnenden
Kiinste in Deutschland and den Ver einigten Niederlanden ; IIOUBRAKEN
Levens der Nederlandsche konstschilders ; J. IMMERZEEL Jr. , De Levens
en werken der Hollandsche en Vlaainache kunstschilders , beeldhouwers ,
graveurs en bouwmeesters).

(DESCAMPS

BRYAN'S Dictionary

,

RENAUDOT , (THtOPHRASTE) , een
Fransch geneesheer , werd in het laatst
der zestiende eeuw te Loudun geboren ,
en vestigde zich te Parijs , alwaar hij
nieuwstijdingen liet drukken , welke men
Gazettes noemde , naar een gering geldstukje te Venetië in gebruik , waarmede
men het lezen der openbare nieuwstijdingen betaalde. RENAUDOT verkreeg van
LODEWIJK XIII voor deze onderneming een
privilegie , hetwelk door LODEVhJK XIV
werd • bekrachtigd. Dit is de oorsprong
van de Gazette de France , die liet

RESTIF--REV.
eerst in f631 uitkwam. RENAUDOT stierf
in 1653.

(Dictionnaire historique des grands hom
-ines).
RESTIF DE LA BRETONNE , (NICO
EDMOND) , een onvermoeid Fransch-LAS

schrijver , even opmerkenswaardig wegens
de vruchtbaarheid zijner pen , als van
wege zijne onbeschaamdheid en ijdelheid.
Hij werd in 1734 te Sacy, in Bourgondië,
geboren, en overleed in 1804 te Parijs. IIij
vulde meer dan twee honderd boekdeelen
met _romans en andere mengelwerken ,
waarvan de beste zijn Les contemporains

ou Aventures des plus jolies femmes de
l'áge présent en Le paysan perverli. Gedurende eenigen tijd was RESTIF ook boekdrukker ; sommige zijner lettervruchten
werden door hem niet ten papiere gebragt , maar uit bet hoofd aan de pers
toevertrouwd.

(Diciionnaire historique des grands hommes ; Dictionary of Biography).
RETZ, (JEAN FRAN9OIS PAUL DE
GONDI , kardinaal DE) , uit een rijk en

aanzienlijk geslacht gesproten , werd in
1614 te Montrnirail geboren. Door zijnen
vader tot den geestelijken stand bestemd ,
in de verwachting dat hij eenmaal aartsbisschop van Parijs zoude worden , welke
waardigheid reeds door twee leden uit dit
geslacht was bekleed, zag hij zich genoodzaakt aan den wil zijner ouders te
gehoorzamen. Schoon een ongeregeld leven leidende , maakte hij echter in zijne
godgeleerde studiën aanmerkelijke vorderingen. Zijn grootst behagen vond hij
in het beoefenen der geschiedenis , en
vooral trokken de burgertwisten der Grieken en Romeinen zijne aandacht. Zijne
eerste staatkundige verbindtenis was met
den graaf van Soissons , wiens opstand hij
als een middel beschouwde, om eene andere loopbaan te volgen. Te leur gesteld
door den dood van dezen edelman , hervatte hij meer geregeld zijne studiën , en
won niet alleen het vertrouwen van de
geestelijkheid te Parijs , maar ook van
LODEWIJK XIII , die hem op zijn sterf bed
(1643) tot coadjutor van zijnen oom, den
aartsbisschop van Parijs , benoemde. Met
ijver zijne pligten waarnemende en ruim schoots aalmoezen aan de armen uitreikende , werd hij spoedig de man des volks,
Iemand hem zijne overdrevene weldadigheid en verkwisting verwijtende , antwoordde hij : « CAESAR had op mijnen
« ouderdom zesmaal meer schulden dan
« ik. » Zijn gedrag maakte hem bij het
hof verdacht , en schoon hij , bij liet uitbarsten der onlusten van la Fronde , aan
de zaak des konings gewigtige diensten
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bewees, vertrouwde men hem echter niet.
Door deze miskenning geërgerd , dreef
zijne eerzucht hem aan , om heimelijk de
hoofdleider van den opstand te worden.
« Voordat bet morgen twaalf ure is , »
zeide hij , toen hij zijn besluit genomen
had , « ben ik meester van Parijs. » Hij
hield woord. Dit was het toppunt zijner wenschen , hetwelk de droomen en de
studiën zijner jeugd hem hadden voorgespiegeld. a Ik ben overtuigd , » zegt hij
in zijne Gedenkschriften , « dat er meer
bekwaamheid wordt vereischt, om-«der
« een goed partijhoofd te zijn , dan keizer van de geheele wereld. n Een zijner
levensbeschrijvers geeft hem den lof, dat
hij de eenige persoon was , die in deze
onlusten geen voordeel , maar eenen grooten naam trachtte te verwerven. Met de
terugkomst van het hof te Pars , in October 1652 , was de oorlog geëindigd.
Men deed nu GONDI , die inmiddels tot de
waardigheid van kardinaal was opgeklommen , schitterende aanbiedingen , om met
den titel van afgezant , naar Rome te ver
Toen hij aarzelde, werd hij den-trekn.
19 December in hechtenis genomen , en
eenigen tijd te Vincennes naauw bewaakt.
Naar het kasteel van Nantes overgebragt ,
ontsnapte bij in 1654 uit zijne gevangenis,
vlugtte naar Spanje , en vervolgens naar
Borne, waar hij tot de verheffing van paus
ALEXANDER VII veel toebragt. Nadat hij
eenige jaren had rondgezworven , wist hij
zich met LODEWIJK XIV te verzoenen , en
keerde naar Frankrijk terug. De overige
dagen zijns levens sleet hij meestal in
afzondering en het uitoefenen van werken
van liefdadigheid. Mevr. DE sÉVIGNÉ , die
gedurende zijne laatste jaren gemeenzaam
niet hem omging , spreekt met geestdrift
over de bekoorlijkheid van zijnen omgang,
de verhevenheid van zijn karakter, zijne
milddadigheid en zachtmoedigheid. Hieruit
zou alzoo blijken , dat ondervinding en
tegenspoed op de geaardheid van dezen
«voelzieken en eerzuchtigen man eenen
heilzamen invloed hadden te veeg gebragt.
Hij stierf den 24 Augustus 1679 te Parijs.
De hertog DE LA ROCIIEFOUCAULD zegt van
hem, dat zijne behendigheid om zijne
gebreken in 't beste licht te plaatsen,
het meest tot zijne vermaardheid heeft
bijgedragen.

(M1éinoires du Cardinal DE nETz).
REY , (JEAN) , een beroemd Fransch
scheikundige, werd omtrent het einde der
zestiende eeuw te Bugue , in Dordogne ,
geboren ; bij Hefende de geneeskunst uit,
en stierf in 1635. In 1630 verscheen van
heng. te Bazas een werk in 't licht , onder
den volgenden titel : Essays de Jean Rey,
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REYNOLDS—RHAZES.

docteur en médecine , sur la recherche de jonge REYNOLDS reeds als kind veel lust
la cause pour laquelle l'estain et le plomb in liet teekenen had , plaatste zijn vader
augmentent de poids quand on les calcine. hem bij HUDSON , den voornaamsten por Het schijnt dat REY tot dit onderzoek tret- schilder van dien tijd. Naderhand
werd opgewekt door eenen brief van Sieur bezocht hij Rome , alwaar hij zich -drie
BRUN, welke voor zijn werk is geplaatst , jaren oefende. In 1752 zette - hij zich in
en waarin BRUN zegt , dat , als hij ge- Londen neder , waar hij spoedig bekend
smolten tin in eenen pot aan de lucht werd , en BURKE , JOUNSON en andere uit blootstelde, hij deszelfs gewigt aanmerkelijk stekende mannen onder zijne vrienden
vond vermeerderd , en nu aan REY verzocht telde. Zijne portretten werden zóó alge
dit vreemd verschijnsel te verklaren, meen gezocht, dat hij eindelijk voor min--hem
en dat hij later met hetzelfde gevolg eene der dan vier honderd gulden geen portret
dergelijke proef met lood had genomen. schilderde. Toen in 1768 de koninklijke
Nadat itEY al de verschillende meeningen academie was gesticht , werd bij niet een welke men over deze vermeerdering van parige stemmen tot voorzitter gekozen ,
gewigt te berde bragt , had wederlegd , en bij deze gelegenheid tot ridder geslazegt hij : « Ik heb nu de proef genomen gen. In 1786 schilderde hij zijn' Hercules
« ter verklaring van het vraagstuk hetwelk in de wieg eene slang verwurgende , voor
• BRUN mij heeft voorgelegd. Ik heb na- de Russische keizerin CATHARINA. Het vol«melijk twee pond zes oncen fijn Engelsch gende jaar bood de Russische afgezant,
« tin in eenen ijzeren pot gedaan, hetzelve graaf woRONZOw , hem eene gouden doos
« zes uren lang in de open lucht heet ge- aan , versierd met het portret der keizerin en
« maakt, en onophoudelijk geroerd, waarna met groote diamanten omzet. Zijne execu« ik , zonder er iets bij te doen , twee teuren ontvingen later vijftien honderd
« pond dertien oncen witten kalk heb be- guinjes als prijs voor het aan de keizerin
«komen. Hierover was ik aanvankelijk gezonden kunstgewrocht, hetwelk voor het
«zeer verwonderd. Nu moet men niet beste van REYNOLD's penseelwerk wordt
« alleen onderzoeken waaraan de vermeer- gehouden. Tegen het einde des jaars 1791
« daring dezer zeven oncen is toe te kreeg REYNOLDS eene ontsteking op liet
«schrijven , maar daarenboven - an waar linkeroog , vergezeld van Bene zweer,
« datgene gekomen is hetwelk het verlies zoodat hij het penseel moest neder leggen,
« van gewigt heeft vergoed , dat noodza- uit vreeze dat ook het regteroog mogt
«kelijk ontstaan moest uit de uitbreiding aangetast worden. Hij zond alzoo aan den
a der hoeveelheid van het tin door deszelfs raad der Academie eenen brief waarin
« verandering in kalk , en van de dampen bij voor het presidentschap bedankte. IIij
«en uitwasemingen , welke daaruit zijn stierf eenige maanden later aan eene
opgestegen . Tot oplossing dezer vraag pijnlijke ongesteldheid in de lever , en
«antwoord ik , en beweer zonder aarze- wel op den 23 Februarij 1792 , in het
«len, dat deze vermeerdering van gewigt negen en zestigste jaar zijns ouderdoms.
« komt van de lucht , verdikt en verzwaard Zijn lijk door HUNTER geopend zijnde,
r en eenigermate zich hechtende aan den vond men de lever meer dan dubbel in
« pot , door de groote en lang aanhoudende omvang. Zijne nagelatene werken bragten
a hitte van het fournuis, welke lucht zich ongeveer 17,000 Pst. op. REYNOLDS wordt
« vereenigt met den kalk , (waartoe het te regt voor den stichter der Britsche
« gedurig roeren veel bijdraagt) , zich schilderschool gehouden ; inzonderheid als
« hechtende aan de kleinste deeltjes , op portret-schilder staat bij hoog. Als voort
«geene andere wijze dan wanneer men zitter der Koninklijke Academie hield hij
«zand in water werpt , het zand zwaarder vijftien redevoeringen over de schilder« wordt door het vocht , dat zich met de kunst, welke in onderscheidene talen zijn
«kleinste korreltjes vereenigt. « overgebragt, en bijkans overal gunstig werDit werk van REY, waarvan in 1777 een den ontvangen. Een zijner executeuren,
nieuwe druk verscheen , is de aandacht der BURKE , schreef eene lofrede Op REYNOLDS,
natuurkundigen overwaardig. waarin deze hem een der gedenkwaardigste
(Penny Cyclopaedia; Dictionary of Bio- mannen zijner eeuw noemt , die te veel
verdienste bezat om niet den nijd van
graphy).
sommigen op te wekken , maar te veel
REY1 OLDS , (Sir JosuUA) , een beroemd Engelsch schilder, werd den 16 Julij goedhartigheid dan dat iemand hem een
1 723 te Plympton, in liet graafschap De- vijandelijk hart kon toedragen.
von , uit een oud geslacht geboren. Zijn
(NORTHCOTE'S Account of events and in,
vader , de weleerwaarde SAMUEL REYNOLDS,
cidents of Reynolds's life).
was predikant van Plympton St friary en
RHAZES, de gewone gelatiniseerde naam
rector van de taalschool aldaar, Wijl de van een' der meest beroemde Arabische
„
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RIBERA.
geneesheeren , die soms ook

RASREUS , BA-

SES, BASIS, RA'I EUS , RAZECS , RAZI , RIIASES,

of ARRASI genoemd wordt.
De Arabieren noemen hem MOHAMMED BENZAKARIA ABU-BEER AL-IZAZI. Hij werd geboren en opgevoed te Rai , de noordelijkste
stad van Irak Ajemi, en toonde van
zijne jeugd af eenen grooten lust in het
beoefenen der wetenschappen. Hij was
zeer ervaren in de letterkunde en wijs
doch wijdde zich vooral aan de-begrt,
rnuzijk. Tot op den ouderdom van dertig
jaren , was hij alleen bekend door zijn
gezang en het voortreffelijk spelen op de
guitar. Niet vóór zijn veertigste jaar begon hij zich uitsluitend op de geneeskunde
toe te leggen , en vertrok naar Bagdad,
waar IBN ZEIK AL-TABERI zijn leermeester
werd. Naar Rai terug gekeerd , werd hij
directeur van het hospitaal in die stad ,
en later van dat te Bagdad. Hij stond bij
de regerende vorsten in hooge achting,
en werd de GALENUS van zijnen tijd genoemd. Hij reisde veel , en bezocht onder
anderen Jeruzalem , d frika en Spanje. Op
zekeren dag in de straten van Cordova
wandelende , zag hij eene menigte menschen rondom het lijk van eenen man geschaard , die , zeide neen , zoo even dood
ter aarde was gevallen. RriAZES liet hem
met roeden geeselen , vooral op de voet
dan een kwartier-zolen,imdr
ours was de lijder tot het leven terug geroepen. Toen men hem over de uitvin
dit wonderlijk geneesmiddel on--dingva
dervroeg , antwoordde bij , dat bij het
met den besten uitslag door eenen ouden
Arabier had zien aanwenden , er bijvoegende , dat « ondervinding te verkiezen is
« boven een' geneesheer. » Zijn werk ,
Ketáb 4l-Mansouri , aan den prins ALMANSOUR opgedragen hebbende , wenschte
hij hem insgelijks zijn Confirmalio Artis Chirniae aan te bieden , en vet liet met dit
oogmerk Bagdad. Be vorst was hiermede
zeer ingenomen, en gaf hem duizend Dinars (56,5 Gulden) , doch wenschte tevens
de proeven te zien van de ontdekkingen ,
welke in dit boek waren beschreven. De
meeste proeven mislukkende , wist ALtIANSOUR zijne woede niet te bedwingen ,
schold hem uit voor een' leugenaar , bragt
hem Benen lievigen slag aan het hoofd
toe , en beval hem oogenblikkelijk Bagdad
te verlaten. Den wil dat deze slag oor
geweest , dat rRIIAZES blind werd -zakis,
doch ABULFARAJ schrijft dit ongeluk toe
aan het eten van boorren. Aanvankelijk
wilde hij zich aan eene kunstbewerking
,onderwerpen , doch de chirurgijn hem niet
wetende te zeggen , uit hoe vele vliezen
liet oog bestond , wees hij hem af. En
II.
RHAZEUS, RHAZIS

toen iemand de aanmerking maakte , dat
de operatie desniettemin wel konde gelukken , antwoordde hij : a Ik heb reeds zoo
«veel van de wereld gezien, dat ik er
« wars van ben . » RHAzEs was zoo mensch^
lievend en milddadig, dat hij zijne lijders
dikwerf met geld ondersteunde, en zelf
in armoede leefde. Hij stierf in hoogen
ouderdom , in het jaar 932 , onder het
kalifaat van MICTADER BILLAH , den acht
geslacht der ABASSIDEN.-tienduvah
Zijne werken bedroegen meer dan twee
honderd ; het meest beroemde onder dézelve is zijne verhandeling over de kinder.
ziekte en mazelen , het oudste berigt ,
dat wij van deze beide ongesteldheden
bezitten, en in onderscheidene talen is
overgebragt , onder anderen in het Fransch
door J. j. PAULET , in liet tweede deel zijner Ifistoire de la petite vérole , 1763,
Paris, il.ino.
WÜSTENFELDT , Gesch. (Ier Arab. Aertzie;
FRIEND'S list. of physic. ; SPRENGEL ,
Hist. de la Néd. ; MALLER, Biblioth.
Medic. Pract.).
RIBERA , (JOSE), een verdienstelijk
Spaansch schilder , meer bekend onder
den naam van SPAGNOLETTO (den kleinen Spanjaard) , welken de Italianen hem
gaven , werd den 8 Januarij 1588 te
San Felipe de Xativa in Spanje geboren.
Hoezeer zijne ouders arme 'lieden wa*
ren , ontzagen zij echter Beene opoffering , om hem schilder te doen wor.
den , waartoe hij den gunstigsten aanleg
verried. Hij kwam in de leer bij FRANCISCO RIBALTA , een' der beste schilders van
de Valenciaansche school. Naderhand be
zocht hij Italié, en zette zich vervolgens
te Napels neder. Even als zijn meester
kenmerkte zich zijn stijl door breede lich,
ten en schaduwen. RIBERA scheen groot
behagen te vinden in het voorstellen van
tragische gebeurtenissen , zoo als martelingen , teregtstellingen en pijnigingen. Voors
treffelijk zijn dan ook zijn St. Bartholor
rneus onder het mes van den slagter , de
folteringen van Sisyphus, Tantalus en Promotheus , Laocoon en zijne zonen door
slangen aangevallen . Zijne beste schilde rijën bevinden zich in het Koninklijk Mu.
seum te Madrid, in het Escuriaal en te
Napels , waar bij den marteldood schil
St. Januarius , voor de Ko.-dervan
ninklijke kapel; St. Jeronimus en St.
Bruno , voor de Driecenigheids -Kerk , en
de Afneming van hei kruis , voor de Karr.
thuizers. Ook behandelde hij soms do
etsnaald , en leverde zes en twintig gravures, welker krachtige en losse stijl zeer
wordt geprezen.
(LEAN BE izUDFZ , Diccionorio historice
,
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RICHARDSON—RICHELIE(J.

de los Pintores Espanoles , Madrid,
1800, vol. IV, p. 184).

4 Julij 1761 aan eene beroerte. RICHARDwas een man van onberispelijk gedrag ; alleen zal men de verachting welke
hij voor de werken zijner tijdgenooten
koesterde , en welke hij niet kon verbergen , moeten afkeuren.
(firs. BARBAULD'S Life of Samuel Ri-

SON

RICHARDSON, (SAILIUEL) , de uitvinder der moderne Engelsche novellen,
werd omtrent het jaar 1689 in het graafschap Derby geboren. Zijn vader was te
Londen schrijnwerker geweest , maar had
chardson).
zich te Shrewsbury nedergezet , toen de
RICHELIEfY , (AR-MAND JEAN DU
hertog van Monmouth , met wien hij eenigermate in betrekking had gestaan , was PLESSIS , Kardinaal DE) , een Fransch
ter dood gebragt. Reeds op de school staatsman , werd in 1585 te Parijs gebovermaakte RICHARDSON zijne makkers met ren. Hij was aanvankelijk voor de krijgszijne vertellingen , die vooral door de dienst bestemd , doch het bisdom van
Luton door den afstand zijns ouderen
meisjes met genoegen werden aangehoord.
« Ik was , a zegt hij , « een lieveling van broeders openvallende , studeerde hij zoo
«alle jonge vrouwen van smaak en lectuur ijverig in de godgeleerdheid , dat hij op
in de buurt. Wanneer een half dozijn den ouderdom van twintig jaren reeds
meisjes met haar naaiwerk hij elkander den graad van doctor in de theologie be« kwamen , verzochten zij mij om haar kwam , en twee jaren later tot bisschop
« uit een boek wat voor te lezen ; ook de werd verheven. Van zijnen zetel bezit
genomen hebbende , kweet bij zich naauw4 moeders waren soms hierbij tegenwoordig , en alle vonden behagen in de aan - gezet van zijne herderlijke pligten , en
trachtte door zijne prediking de Calvinisa werkingen , welke ik nu en dan op het
« gelezene maakte. Ik was niet ouder dan ten weder in den schoot der kerk terug
dertien jaren , toen drie dezer meisjes, te voeren. In 1614 zat hij als afgevaar• die van elkander niets wisten , en veel digde der geestelijkheid van Poitou in de
« op mijne stilzwijgendheid vertrouwden , vergadering der Algemeene Staten , bij
mij hare heimelijke minnarijën beleden, welke gelegenheid hij den jeugdigen ko« en mij verzochten minnebrieven voor ning LODEWIJK XIII toesprak , en aan de
« haar op te stellen , die zij dan over- koninginne- moeder MARIA DE' MEDICI zó0
zeer behaagde , dat zij hem tot haren
r schreven , en ' aan bet voorwerp harer
«liefde toezonden. » Hierdoor leerde RI- aalmoezenier benoemde. Weldra werd hij
secretaris van staat , doch ten gevolge
CHARDSON reeds vroeg de diepste schuilhoeken van het vrouwelijk hart kennen. van eenen twist tusschen den koning en
In 1706 kwam hij in de leer bij eenen zijne moeder , werd RICHELIEU naar zijn
boekhandelaar, en in I719 begon bij zijne bisdom verbannen. Naderhand trad lij
eigene zaken in Salisbury Court , welke als middelaar tusschen deze twee persogoed opnamen. ONSLOW, de Spreker van naadjen op, en verwierf een' duurzamen
het Huis der Gemeenten , was een zijner invloed op beiden. In 1622 werd hij tot
beschermers. In 1741 trad RICHARDSON kardinaal verheven , in 1624 kreeg hij
openlijk als schrijver op met zijne Pamela, zitting in den raad en de waardigheid van
waarvan binnen twaalf maanden reeds de eersten minister der kroon. De geschievijfde uitgave verscheen. Na Bene tusschen- denis zijner staatkundige loopbaan beslaat
ruimte van zeven jaren werd Pamela ge- een genigtig tijdvak in de geschiedenis
voigd door The History of Clarissa I/ar- der Fransche monarchie. RICHELIEU stelde
lowe. De bewondering , welke deze roman zich drie groote dingen ten doel: I. om
wei,te , bepaalde zich niet tot zijn eigen de magt der kroon onafhankelijk te maland ; dit werk werd in het Fransch, ken en den leenroerigen adel te vernedeHoogduitsch , Nederduitsch en andere ta- reu ; 2; de Calvinisten als staatkundige
len vertolkt , en verwierf hem eenen partij te vernietigen ; 3. om de magt van
Europeschen naam. In 1753 verscheen het Huis van Oostenrijk zoo in Duitschzijne history of Sir Charles Richardson, land als in Spanje te knotten , en die
waarin hij minder de natuur dan den van Frankrijk, door welke middelen dan
aandrang zijner verbeelding volgde. De ook , uit te breiden. Het gelukte hem
algemeene loftuitingen , ja pluimstrijkerijën, den staatkundigen invloed der edelen uit
te roeijen ; velen hunner beklommen onwaarmede hij werd begroet , zouden moei
der verschillende voorwendsels het schakunnen beschreven worden. Zijne-jelik
geldelijke aangelegenheden geraakten door vot. De maarschalk DE MARILLAC , de herdit alles in eenen bloeijenden toestand, tog van MONTMORENCY , CINQ MARS , DE THOU
Doch hij miste den grootsten schat. Gedu- en anderen werden ter dood gebragt. Zijn
rende de laatste jaren zijns levens genoot groote staatkundige tegenstander was CAShij eene slechte gezondheid , en stierf den TON VAN or,LEANS , ' s konings broeder , die

RICH'T'ER.

371

t(Ag( n d en kardinaal zamenzwoer. be za- kant van Spanje bemagtigden de Franschen
rnenzwering mislukte , en berokkende den fioussillon , en stijfden de Cataloniërs in
dood van GASTON's aanhangelingen. GASTON hunnen opstand tegen PHILIPPUS IV. Men
stond nu openlijk tegen den koning op, wil zelfs , dat hij door middel van Père
bijgestaan door den hertog van Lotharin- JOSEPH en den Franschen afgezant te Longen , niet wiens zuster hij gehuwd was. den de hand had in de eerste beweging
Ook deze poging verijdeld wordende , was der Presbyterianen en Puriteinen , welke
hij genoodzaakt in de Spaansche Neder aanleiding gaf tot de groote Engelsche
landen eene schuilplaats te zoeken , ter- omwenteling. KAREL I altijd wankelende
wijl de hertog van Lotharingen al zijne in zijne staatkunde met het buitenland ,
bezittingen verloor. De koninginne-moe- had een verdedigend verbond tusscheu
der , die niet den kardinaal in onmin was Frankrijk en Engeland afgeslagen, en scheen
geraakt, en met zijne vijanden had geheuld, tot de Spaansche partij over te lellen.
zag zich genoodzaakt Frankrijk te verla- «De koning en koningin van England,
ten. Zij begaf zich naar Keulen , waar zeide RICHELIEU , » zullen het zich, voor
zij in groote armoede stierf.
het jaar is geëindigd , beklagen
Door (Ie inneming van La Rochelle , « dat zij mijn aanbod hebben versmaad.
In 1642 werd JUCIIELIEU krank , en
een' vasten burg der Calvinisten , vernietigde hij , in 1628 , de Calvinistische stierf den 4 December deszelfden jaars,
partij. Intusschen schijnt I;ICIIELIEu's doel in zijne woning te Parijs , in den oudermeer van staatkundigen dan van godsdien- dom van acht en vijftig jaren. Zijne uitstigen aard geweest te zijn , want na de vaart was prachtig , doch het volk ontstak
zegepraal gedroeg hij zich geenszins als vreugdevuren over zijnen dood , wijl hij
een dweepziek vervolger. Hij schonk den zich in de laatste jaren bij den burgerCalvinisten , bij koninklijk edict van 1629 stand hatelijk had gemaakt door het volk
onbelemmerde uitoefening hunner gods- steeds nieuwe lasten op te leggen. « hij
dienst. En toen de faculteit der theologie w liet , » zegt MONTESQUIEU , « zijnen vorst
van Montauban , ( destijds even als thans « (le tweede rol vervullen in de monarde Calvinistische hoogeschool in Frankrijlf), « chic , en de eerste in Europa ; hij verbij den kardinaal een bezoek aflegde , » laagde den koning , maar maakte zijne
« regering roemrijk. » IIICHELIEU was inzeide hij den hoogleeraren op eene ver
wijze, dat hij hen niet als een-pligtend derdaad een groot staatsman , in zoo ver
ligehaam van godgeleerden kon ontvan- men grootheid bereiken kan door , ten
gen , doch dat het hem ten allen tijde koste van elke deugd , alle middelen aan
genoegen zou doen hen als mannen van te wenden ; doch als mensch verdient hij
verfoeijing.
letteren te ontmoeten.
(Liographie universelle; Mémoires du
Ter fnuiking van de magt van het Huis
cardinal de Richelieu , door hem zelvan Oosienr jk , ontzag hij geene ruiddeven beschreven ; LE CLERG , Vie dit
len. Te dien einde ondersteunde hij eerst
cardinal de 1lichelieu AuJÉRY , Bioheimelijk en naderhand openlijk de Duit
graphie du cardinal de Richelieu).
Protestanten tegen den keizer. Zijn-sche
RICHTER , ((JEAN PAUL PRIEJRICH),
aalmoezenier , een Capucijner monnik ,
Père JosEzu geheeten , was zijn vertrou- gewoonlijk JEAN PAUL , een beroemd Duitsch
weling in alle staatkundige kuiperijën. De schrijver, werd den 21 Maart 1763 te
geschiedenis van dit zonderling karakter Wunsiedel geboren , en studeerde te Leipvindt men in een werkje , getiteld : His- zig in de godgeleerdheid. Hier had hij
Loire du vérztable Père Joseph , en is Bene veeltijds tegen gebrek te worstelen , en
vermakelijke biographic. De monnik begaf was menigmaal buiten staat liet noodige
zich naar Duitschland, en bezocht de le- voedsel te bekomen. In weerwil van degerplaats van GUSTAAF ADOLF , alsmede die zen moeijelijken toestand behield hij zijne
van WALLENSTEIN. Na den dood der beide opgeruimdheid , liet de godgeleerdheid va
groote legerhoofden , GUSTAAF ADOLF CU ren , en schreef een boek onder den titel
van Grdnldndische Processe, hetwelk hem
WALLENSTEIN , voerden de Franschen den
oorlog aan den Lijn , en ondersteunden Benig voordeel opleverde ; doch voor een
de Zweden tegen den keizer. Terzelfder tijd volgend werk Auswahl aus des Ten fels
hielp RICHELIEU de Protestantsche Graauw- Papieren , kon hij geenen uitgever vinbunders tegen (le Roomsch-Katholijke op- den. Na menige teleurstelling , verliet hij
standelingen van Valielina , die door de in 1785 Leipzig , en ging naar Hof bij
zijne moeder inwonen. Al wat hij bezat
Spanjaarden welden geholpen. Ook ver
hij zich niet de Algemeene Staten-bond was een aantal manuscripten , bevattende
uittreksels uit onderscheidene werken
der Nederlanden , om de Spaansche heer
België te bestrijden. Naar Glen-schapijn welke hij had gelezen. 111 1788 vo n d hij
-
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RILINGER—RIENZI.

tenen uitgever voor zijnen dusu^ahl aus
des Teufels Papieren , en in I793 werd
hij door eenige familiën van Schwarzenbach uitgenoodigd , om de opvoeding harer kinderen op zich te nemen. Dit aan
werd met blijdschap aangenomen.-bod
Hier bragt hij de opvoedkundige grond
uitoefening , welke hij later in-reglni
zijne Levana voor het publiek ontwikkelde. Zijn naam werd allengs gunstig
bekend , en de geleerdste mannen , zoo
als GLEIM , HERDER , SCHILLER , WIELAND

en anderen , vereerden hem met hunne
vriendschap. De hertog van Saksen-Hildburghausen schonk hem den titel van
Legatie-raad. In 1801 huwde hij CHARLOTTE MALER , de dochter van een' voor
geneesheer te Berlijn. In 1809-nam
stond de vorst -primaat, CARL VON DALBERG,
hem eene jaarwedde toe van duizend gulden. In 1817 vereerde de hoogeschool
van (Heidelberg hem het diploma van doctor in de wijsbegeerte , en drie jaren
later werd hij tot lid van de academie
der wetenschappen te Munchen verkozen.
Intusschen was zijne pen rusteloos in beweging ; zijne Vorschule der Aesthetik ;

Katzenbergers hadereise ; des Feldpredigers Schrnelzle Reise nach Fldiz, en Der
Kornet , oder Nicolaus Markgra f behooren
tot het laatste en gelukkigste tijdperk
zijns levens. Gedurende eenige jaren leed
hij veel aan eene oogziekte , welke in
vol:iagen blindheid ontaarde. Hij stierf
den 14 Novembeli 1825. Het{ getal dergenen , die de werken van JEAN PAUL begrijpen , is niet zeer groot ; doch die hem
verstaan , waarderen hem boven alle andere schrijvers. De beste.sleutel op zijne
werken voert ten titel : Walirheit aus
Jean Paul's Leben , in 8 deden , Breslau , 1826-33 , door JEAN PAUL zelven
begonnen , en voltooid door Dr OTTO .
Eenige zijner werken zijn in 't Neder duitsch overgebragt , maar hebben onder
ons weinig opgang gemaakt.
( R. v . SPAZIER , Jean Paul Friedrich
.

Richter , ern biographischer Comnrentar zu seinen Werken ; a. DURING,
Leben and Characteristik fliehter's).
RIDINGER , (JOHANN EL[AS) ,

werd

in 1695 te Ulm , in Zwaben , geboren;
hij ontving liet eerste onderrigt in de teekenkunst van zijnen vader , die schoolmeester was , en CHRISTOPH RASCH leer de
hein de behandeling van het penseel. Zijn
lust was het teekenen van dieren. « Hij
r« was , ' zegt FUSELI , « een der grootste
« dierteekeriaars , die in de jaarboeken
« der schilderkunst voorkomen. a BRYAN
houdt deze loftuiting voor overdreven door
de vergeeflijke partijdigheid van FUSILI, zij-

nen landgenoot en levensbeschrijver ; doch
FUSILI was een Zwitser , geen Duitscher.
De schilderstukken van RIDINGER zijn zeldzaam ; hij schilderde weinig , wijl zijn tijd
bijkans geheel vereischt werd , om de
menigvuldige teekeningen te voltooijen ,
die hem van alle kanten werden besteld.
RIDINGER bewerkte alles met de grootste
naauwkeurigheid en smaak. Zijne teekeningen voeren den beschouwer in de
schuilhoeken der bosschen , te midden van
leeuwen , tijgers en andere wilde dieren ,
wier figuren , holen en leefwijze met de
naauwkeurigheid van eenen natuurkenner
worden voorgesteld. Minder gelukkig was
hij in het schilderen van tamme dieren ,
b. v. van paarden. Zijn Paradijs, Bene
reeks van teekeningen van de dieren die
zich aldaar zouden hebben opgehouden ,
is een meesterstuk. In 1757 werd RIDIN
directeur van de Teeken- Academie te-GER
Augsburg , alwaar bij in 1767 overleed.

(Conversations Lexicon ; Penny Cyelapaedia).
RTENZI , (COLA GABRINO DE) , een
Italiaansch hervormer der veertiende eeuw,
was de zoon eens herbergiers , doch ontving eene uitmuntende opvoeding , eis
bezat veel vernuft en welsprekendheid.
Ingewijd in de schriften der ouden, gloeide
zijn boezem van liefde tot de vrijheid ,
zoo dat het hem niet moeijelijk viel het
volk te overtuigen , dat de tijd gekomen
was , om de Romeinsche republiek te
herstellen. Zelfs PETRARCA beschouwde
hem als een' nieuweren BRUTUS. In 1347
gelukte het hem te Rome de dwingelandij
der edelen ter neder te vellen , en , onder
den naam van gemeensman (tribun) , het
opperste gezag in handen te krijgen. Hij
voerde eenige nuttige hervormingen in ,
en verkreeg den titel van Redder des
lands. Maar zijne heerschzucht stortte
hem in het verderf ; hij ergerde de grooten , verloor de liefde des volks door zijne
wreedheden , en liet zich te veel door zijn
geluk verblinden. Hij zag zich genood
te vlugten , bereikte Praag, maar-zakt
werd weldra , op last van KABEL van
Luxemburg , Roomsch- koning , in hechte-

nis genomen en aan CLEMENS VI uitgeleverd. Terwijl zijn regtsgeding plaats had ,
werd hetzelve geschorst door den dood
van den paus ; diens opvolger , INNOCEN VI , stelde R IENZI , uit staatkundige
inzigten , in vrijheid , en zond hem als
senator en tribun naar Rome terug. Den
8 October 1334 werd hij aldaar door het
volk vermoord. Zijn leven is door pater
TIUS

beschreven.
(Dietionnaire historique des grands hom -
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mes).

R.IES---1R1FPERDA.
RIES , (FERDINAND) , een uitmuntend
componist der Duitsche school , weld in
1785 te Bonn aan den R jn geboren.
Aanvankelijk genoot hij het onderwijs in
de toonkunst van zijnen vader , vervolgens van BERNHARD ROMBERG , en eindelijk
genoot bij eenige lessen in de compositie
van ALBRECIITSBERGER , den beroemden theorist , aan Wien hij door BEETHOVEN was
aanbevolen , wijl deze opregtelijk bekende , dat hij niet het talent bezat om te
onderwijzen , en zulks als eene bijzondere
gave der natuur beschouwde. Doch de
jeugdige toonkunstenaar was onvermoeid
werkzaam , en putte uit boeken meer
kennis dan uit het mondelijk onderrigt
dat hij ontving. De eerste proeven zijner
kunst gaf hij te Munchen , en vervolgens
te Weenen , waar hij tot 1805 vertoefde,
toen hij als krijgsopschrijveling werd ingelijfd bij het Fransche leger , hetwelk
toen Oostenrijk's hoofdstad bezette. WVeldra één oog verloren hebbende , werd hij
als voor de dienst ongeschikt weggezonden. Hij begaf zich naar Pars, en componeerde veel , doch zonder eenigen opgang te maken. De school van BEETHOVEN , -I
-waartoe hij behoorde, werd buiten Duitschland slechts weinig verstaan . MES verliet
Parijs en bezocht Hamburg , Koppenhagen , Siokholm en St. Petersburg , waar
de fortuin hem begon toe te lagchen.
Toen hij gereed stond , om naar Moscow
te gaan , verijdelde het Fransche leger
weder al zijne plannen, zoo dat hij einde Iijk besloot zich naar Engeland te begeven_ , waar hij hoop kon voeden zijne
vreedzame kunst ongestoord te beoefenen.
Hij , kwam in 1813 te Londen , en werd
terstond door den edelmoedigen vioolspeler SOLOMON ontvangen , die hem tot
het Philharmonisch Genootschap toegang
verschafte , waar zijne symphoniën met
groote toejuiching werden aangehoord ,
en hij zijne talenten als piano-speler met
algemeenen bijval ten toon spreidde. Hij
had nu als onderwijzer en componist volop
werk , en verzamelde door onvermoeide
vlijt een aardig vermogen. In 1824 keerde
hij naar zijn vaderland terug , waar hij
voor de kunst bleef leven. Behalve ver
werken voor de piano, schreef-scheidn
hij twee Duitsche opera's en een oratorium , David , een werk van meer dan
gewone verdienste. Door rusteloozen arbeid uitgeput, overleed hij te Frank fort
in 1838. (Penny Cyclopaedia).

RILEY, (JOHN), was de eerste Engelschman, die in het portret-schilderen
uitmuntte ; bij werd in 1646 te Londen
geboren. Hij koos VAN DIJK tot zijn model,
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en schilderde veel in den stijl van LELY ;
zijne draperiën zijn bewonderenswaardig.
RILEY was een nederig man , die zicht
niets op zijne kunst liet voorstaan. a Met
« een vierde van Sir GODFREY' S ijdelheid , .
zegt W ALPOLE , « zou hij de wereld over« tuigd hebben , dat hij een der grootste
«meesters was. » Toen LELY was gestor ven , werd RIDLEY algemeen gezocht , en
aan KAREL II voorgesteld. Hij schilderde
zonder te vleijen liet portret van den koning , die hetzelve ziende gemelijk zeide :
« Lijk ik daarop ? Dan ben ik een misselijke
« vent, » waardoor de nederige schilder
geheel in de war geraakte. Ii1DLEY por
ook JACOBUS II en zijne gemalin-tred
MARIA van Modena ; en na de omwenteling , in 1688 , werd hij hofschilder van
WILLEM en MARIA . Hij stierf in 1691 te
Londen aan de jicht , in het zeven en
veertigste jaar zijns ouderdoms.
PILKINGTONN'S Dictionary of Painters,).
RIPPERDA , (JOHAN WILLEM Baron,
later Hertog SAN) , een afstammeling van
een oud en eerwaardig Spaansch geslacht,
hetwelk zich , gedurende het tijdvak , dat
de Nederlanden aan Spanje behoorden,
te Groningen had nedergezet. Op liet
einde der zeventiende eeuw zag RIPPERDA
aldaar het eerste levenslicht. Zijn vader
tot de Roomsch-Katholijke kerk behoorende , werd de jonge RIPPER,DA in het
Jezuïten-Collegie te Keulen opgevoed ,
waar hij zich door zijne leerzaamheid en
vlugheid boven velen onderscheidde. Naar
het vaderland terug gekeerd , trad bij in
Nederlandsche krijgsdienst , woonde den
successie-oorlog bij , en klom tot den rang
op van kolonel. Nu huwde hij eene rijke
erfdochter , nadat hij het geloof zijner
vaderen had verlaten , om hare hand te
verkrijgen. Toen hij de Hervormde godsdienst had aangenomen , werd hij door
de provincie Groningen als afgevaardigde
bij de Algemeene Staten naar 's Gravenhage gezonden , en in 1715 vertrok hij
als buitengewoon afgezant naar Spanje ,
om met het hof van Madrid een traktaat
van koophandel te sluiten. Aldaar aan
wist hij terstond de genegen--gekomn,
heid te winnen van ALBERONI , den allesvermogenden minister van PRILIPPUS V
dien hij onderscheidene ontwerpen tot opbeuring van den handel en de fabrijken
aanbood, Gedurende zijn verblijf te Madrid sloeg hij allerlei slinksche wegen in,
or" zich bij het hof onontbeerlijk te maken^. Terwijl hij de belangen van Nederland moest behartigen , onderhield hij
eene geheime briefwisseling met den Duitschen keizer , die in 4722 te Ostende
eene Oostindische Maatschappij oprigtte.

RITTE\HOUSE.
Ook scheen hij bezoldigd te worden door

door den Engelschen minister

DODDINCTON,

wiens plannen hij heimelijk aan ALBERONI
verried. Door zijnen invloed vertrokken
een vijftigtal ervarene wevers uit ons land
naar Spanje , om aldaar , ten koste van
Nederland , lakenfabryken op te rigten ,
hetgeen te ,zeca - en naderhand te Guadalaxara geschiedde.
RLPPERDA , voor al zijne bemoeijingen
op eenige belooning aanspraak makende ,
kreeg ten antwoord , dat de koning nimnler een' Protestant tot eene hooge waar
verheffen. Dien ten gevolge-dighekon
verliet RIPPERDA , in Maart 1718 , de hoofd
Spanje , en keerde naar Neder--stadvn
land terug. Een breedvoerig verslag zijner
zending gedaan hebbende , vertrok bij als
bijzonder persoon weder naar Spanje. Nu
zwoer hij de Hervormde godsdienst af,
en werd op eene aanzienlijke jaarwedde
tot opperintendant- generaal van de koninklijke fabryken te Guadalaxara benoemd ; ook kreeg hij eene groote uitgestrektheid lands ten geschenke. De val

Iran den minister

ALBERONI ,

door RIPPERDA

verhaast , baande hem den weg tot hooger gezag. In 1725 sloot hij , op last des
konings , een geheim traktaat met den
keizer , waarbij de koning van Spanje de
vestiging der Oostindische Maatschappij te
Oostende bekrachtigde. Ter belooning dezer
diensten werd bij tot hertog verheven.
Kort daarop verving hij den markies
van GRIMALDI als secretaris van staat , en
weldra bekleedde bij de waardigheid van
eersten minister. Zijn bestuur was echter
van geen' langen duur. Niet in staat de
geheime verbindtenissen , welke hij met
het Huis van Oostenrijk had aangegaan,
na te leven , of de uitgestrekte ontwerpen
in het traktaat • van Weenen opgenomen
ie verwezenlijken , zoo als de herovering
van Gibraltar , en het plaatsen van den
pretendent op den Britschen troon , (waar
Engeland eene dreigende houding te--om
gen Spanje aannam) , viel RIPPERDA bij
den koning in ongenade. Met uitbundige
blijdschap vernam het volk zijnen val ,
wilde zijn huis in brand steken , en hem
van lid tot lid verscheuren. In dezen
nood zocht hij bescherming in de woning
van den Britschen gezant , waaruit hij
echter op 's konings last werd geligt , en
op het kasteel van Segovia gevangen geËet. In de maand September 1728 ontkwam bij uit zijnen kerker met behulp
Van zijnen kamerdienaar en eene Spaansche juffer van zonderlinge schoonheid,
de vertrouwde vriendin van des slotvoogds
huisvrouw , die den sleutel wist te bekomen van Bene deur , welke op liet bloem-

perk uitkwam. Door middel van eene
ladder geraakte hij over eenen hangen
muur , en vond paarden in gereedheid ,
om verder te komen. Hij kwam behouden te Lissabon aan , en stak over naar
Cork in Ierland , van waar hij zich naar
Londen en vervolgens naar het vaderland
begaf , waar hij zich , in 1731, te 's Gravenhage nederzette , en weder de Hervormde godsdienst aannam. Terwijl hij
overal met de grootste onverschilligheid
werd bejegend , geraakte hij in kennis
met den afgezant van Marocco PEREZ
geheeten , een' Spaansch renegaat , die ,
bemerkende den grooten haat , welken
RIPPEI:DA den Spanjaarden toedroeg , hem
overhaalde , om zijn geluk op de Afrikaansche kust te beproeven. RIPPERDA
stevende naar Tangier , en werd door den
keizer van Marocco (MULEY ABDALLAH) met
de meeste voorkomendheid ontvangen. Hij
kreeg het opperbevel over een leger ,
hetwelk bestemd was om den gedreigden
inval der Spanjaarden af te weren. RIPPERDA werd echter voor Oran verslagen,
welke stad , in 1732 , den Spanjaarden in
handen viel. Omtrent dezen tijd verwisselde hij het Roomsch-Katholijk geloof tegen dat van MAHOMED , en nam den naam
aan van OTMAN PACHA. Hij leefde eenigen
tijd te Marocco als de weelderigste Oosterling , en begaf zich later naar Tetuan,
waar hij genoodzaakt was zijn onderhoud
in den handel met schapen te zoeken. In
dezen toestand overleed hij aldaar in 1 7 37.
Men wil dat hij eenigen tijd vóór zijnen
,

dood zich geroepen waande Bene nieuwe
godsdienst — een mengelmoes van Chris-

telijke , Joodsche en Mahomedaansche leerstellingen — te verspreiden , maar geene
aanhangelingen vond. Kort na den dood
van dezen buitengemeenen man , verscheen te Amsterdam een verhaal van
zijn leven en zijne avonturen , onder den
titel van La vie du dec de Ripperda , par
M. P. M. B. , 8vo. , Amst. 1739 , naar
hetwelk wij den onderzoeklievenden lezer
verwijzen.
RITTENHOUSE , (DAVID) , een bekwaam Amerikaansch wis- en werktuigkundige , werd den 8 April 1732 in de nabijheid van Germantown , in Pennsylvanié,
geboren. Zijn vader , een onvermogend
pachter , kon weinig voor zijne opvoeding
doen ; doch de veerkracht van het genie
overtreft dikwijls den druk des tegen
Voordat de jonge RITTENHOUSE-spoed.
den ouderdom van zeventien jaren had
bereikt , vervaardigde hij , zonder eenig
onderwijs of de minste hulp , eene houten
klok , en overdekte de ploegen en de
bekken der pachthoeve met meetkundige

ROBERTSON--ROBESPIERRE.
figuren. De oude RITTENIOUSE zulks opgemerkt hebbende , en overtuigd , dat
zijn zoon voor zwaren ligchamelijken arbeid te zwak was , verschafte hem , zoo
veel mogelijk , de gereedschappen , welke
door iiurwerkmakers en vervaardigers van
physische instrumenten gebruikt worden.
Dankbaar voor deze gunst werkte hij des
daags onvermoeid , en besteedde een gedeelte van den nacht , om zich in de
wis- en sterrekunde te oefenen. Hij maakte
twee planetariums , die algemeen werden
bewonderd. Een dezer kunstgewrochten
bevindt zich thans aan de hoogeschool van
Pennsylvanië , en het andere in bet collegie van Princeton. In 1769 werd RIT
door de Amerikaansche Maat -TENIioUS
wijsbegeerte benoemd tot-schapijder
lid der commissie , om den doorgang van
Venus , welke in dat jaar moest plaats
hebben , waar te nemen. Zijne waarneming en de berekeningen daarop gebouwd ,
verwierven hem de goedkeuring van alle
sterrekundigen in Europa , en den titel
van doctor in de regten , welke hem
werd aangeboden. In 1791 volgde hij
FRANKLIN op als voorzitter van de Amerikaansche philosophische Maatschappij ,
en leverde in hare werken belangrijke
sterrekundige bijdragen. Gedurende den
Amerikaanschen oorlog vervulde hij de
pligten van een' opregt vaderlander , en
handelde als een opregt vriend der vrijheid. In 179 2 werd hij directeur van de
munt der Vereenigde Staten , in welke
betrekking hij zijn vaderland gewigtige
diensten bewees. Hij stierf den 26 Junij
1796. Dr. RUSH hield -op hem eene openbare lofrede , en in 1813 verscheen eene
geschiedenis van zijn leven , door zijnen
bloedverwant w. BARTON van Lancaster.
(Encyclopaedia Americana ; Gent. Mag.,
Sept> , 1796 ; Monthly Mag. , Oct.,
1796).
ROBERTSON, (wILLIAIFM), een Schotsch

godgeleerde en vermaard historieschrijver,
werd in 1721 te Edinburg geboren , waar
zijn vader predikant was. Nadat hij met
vrucht in de godgeleerdheid had gestudeerd , werd hij in 1743 te Gladmuir
beroepen. Hij onderscheidde zich door
zijne kanselwelsprekendheid , en was een
der uitstekendste sprekers in de Algemeene
Vergadering der Schotsche kerk. Intusschen beoefende hij vlijtig de geschiedenis ,
en gaf in V59 zijne History of Scotland
in 't licht , welke gedurende zijn leven
menigmaal werd herdrukt. In 1761 koos
de koning hein tot zijnen hof kapellaan ,
en in 1764 tot geschiedschrijver voor
Schotland , op eene jaarwedde van 200
Pst. In 1769 verscheen zijne History of
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Charles V, welke zijn' roem nog hooger
deed klimmen , en in onderscheidene talen
werd overgebragt. De inleiding bevat eetje
naauwkeurige schets van den staatkundigen en maatschappelijken toestand van
Europa , toen KAREL den troon beklom ,
een hoogst belangrijk tijdvak , hetwelk de
middeleeuwen aan de nieuwere geschiedenis verbindt. Voor zijne History of
America kreeg ROBERTSON, door bemiddeling van onderscheidene vrienden , belang
bijdragen uit Spaansche en andere-rijke
archieven. Zijne beroemdheid als schrijver
en zijne ongemeene welsprekendheid deden
bij GEORGE II het voornemen ontstaan,
om hem tot eerie hooge waardigheid in
de Engelsche kerk te verheffen ; doch dit
ontmoette zoo veel tegenkanting, dat de
koning zijn plan moest opgeven. In 1791
trad ROBERTSON weder op als schrijver
met zijne Historical disquisition concerning
the knowledge which the ancients had of
India, and the progress of trade with that
country previous to the discovery of the
Cape o f Good Hope. Dit onderhoudend' en
wel geschreven werk is thans echter door
nieuwere geschriften in onbruik geraakt.
ROBERTSON stierf in Junij 1793 als doctor
in de godgeleerdheid en voorzitter van de
hoogeschool van Edinburg. Hij wordt te
regt onder de beste Britsche schrijvers
gerangschikt. Zijn stijl is gemakkelijk
en vloeijend , zijne taal naauwkeurig ,
zijne denkbeelden verlicht en zijne navorschingen grondig.
(Oeuvres eomplétes de w. ROBERTSON,
précédées d'une notice par a. A. G. BUCHOT , 2 deelen gr. 8vo. , Parijs
1837).
ROBESPIERRE , (FRANCOIS MAXIMILIEN JOSEPH ISODORE) , een der be-

ruchtste en heftigste volksleiders der Fransche omwenteling, werd in 1759 te Arras
geboren , waar zijn vader pleitbezorger
was. Op den ouderdom van negen jaren
wees geworden , nam de bisschop van
Arras hem in bescherming , en zond hem
naar Parijs , om zich in de regtsgeleerdheid te oefenen. Na de voltooijing zijner
studiën keerde hij naar zijne geboorteplaats terug , zette zich aldaar als advocaat neder , en verwierf zich eenigen
roem. Uit hoofde zijner regtsgeleerde bekwaamheid en zijne betrekking als voorzitter van de academie van Arras, nam
zijn invloed allengs toe , zoodat hij in
1789 tot afgevaardigde van den derden
stand ter Algemeene vergadering der
Staten- Generaal werd verkozen. Gedurende
eenige maanden was hij in de vergadering
van weinig beduidenis , doch buiten hare
deuren rees hij meer en meer in aanzien.
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In de koflijbuizen verzamelde hij alle ledigloopers en gelukzoekers rondom zich ,
en sprak over vrijheid en gelijkheid. Zijn
uiterlijk voorkomen had echter niets aan
hij was een klein , onoogelijk-treklijs:
man , met een bleek gelaat , deerlijk door
de kinderziekte geschonden , en had eene
schelle , onaangename stem. In weerwil
van dit alles , won hij langzamerhand de
gunst des volks. Den 17 Junij 1789
hield hij in de vergadering zijne eerste
redevoering , en van toen af werd hij
allengs vermeteler en stouter , wijl hij
bemerkte dat de regering geene veerkracht
bezat , om zelfs de hevigste democratische
woelingen tegen te gaan. Zijn gewigt in
de vergadering was meerendeels toe te
schrijven aan den grooten invloed welke
lij op de club der Jacobijnen uitoefende.
Deze club telde reeds zoo vele leden,
dat het groote kerkgebouw , waar hare
bijeenkomsten werden gehouden , hun aantal naauwelijks kon bevatten ; ook onder
hoofdstad eene-hieldnJacobjr
onafgebrokene gemeenschap met de Jaco
overige deden des rijks.-bijned
ROBESPIERRE stelde tot grondregel « dat
« Frankrijk gerevolutionneerd moest wor« den. » Dagelijks vloeiden de Jacobijnsche
dagbladen over van zijnen lof, en noemden hem den Onomkoopbaren. Met vreugde
zag hij dat de Nationale Vergadering het
koninklijk gezag opschortte , en een beroep deed op de natie om eene Conventie
te kiezen , welke eenen nieuwen regeringsvorm zonde vaststellen. Tot lid der
Conventie benoemd , nam ROBESPIERRE zitting op den Moniagne , ( of het honger
deel der zaal) , waar de heethoofden zich
bijeen schaarden. Toen de koning in de
gevangenis zuchtte , wilde hij , lat LODEWIJK XVI , zonder vorm van proces , zou
ter dood gebragt worden. « Fiegtvaardige
« hemel ! » riep hij , « de wreede benden
der dwingelandij maken zich op nieuw
« gereed , om den boezem van het vader« land in naam van LODEWISK XVI te
« verscheuren ! LODEW'IJK strijdt nog tegen
«ons van uit zijnen kerker, en men
r twijfelt of hij schuldig is , of het geoor« loofd is om hem als vijand te behande« len ! » De dood des konings vermeerderde
de bitterheid der partijën. De Montagnards
streden met de Girondijnen om het oppergezag; zij bereikten hun doel , en ver
hunne tegenstrevers. Het rijk-morden
werd hoofdzakelijk geregeerd door het
Committé van openbare veiligheid , waarvan ROBESPIERRE , COUTHON en ST. JUST het
driemanschap uitmaakten. De eeredienst
geheel opgeheven zijnde , decreteerde de
Nationale Conventie den 7 Mei 1794 , op

voorstel van ROBESPIERRE , de erkenning
van het Opperwezen , en stelde , behalve
de feesten van den 14 Julij , den 10 Augustus , den 21 Januarij en den 31 Mei,
nog de volgende feestdagen in : voor het
Opperwezen, — het I nenschelijk geslacht, —
het Fransche volk , — de weldoeners der
menschheid , — de martelaars der vrij
vrijheid en gelijkheid, — de-heid,—
republiek , --- de vrijheid der wereld , -de liefde tot liet vaderland , — den haat
der dwingelanden en verraders , — de
waarheid , -- de geregtigheid , — de eer
roem , — de vriend--barheid,—n
schap, — de matigheid, — de dapperheid , — de goede trouw , — den hel
onbaatzuchtigheid , —-denmo,—
de standvastigheid in het lijden , — de
liefde , — de huwelijkstrouw , — de
ouderliefde, — de kinderliefde, — de
kindschheid , — de jeugd , — den mannelijken leeftijd , — den ouderdom , --,
het ongeluk , — den landbouw , — de
kunstvlijt , r-- onze voorouders , — de
nakomelingschap , — het geluk.
ROBESPIERRE had nu reeds het toppunt
zijner magt bereikt , en zou waarschijnlijk
zijn gezag gevestigd hebben , zoo niet
eenige zijner medepligtigen hadden ontdekt,
dat hij ook hen naar liet schavot wilde
voeren. Hieruit ontstond eene worsteling
waarin hij het onderspit delfde , en zich
zelven met een pistoolschot trachtte te
dooden , dat hem slechts de wang doorboorde. Naar de zaal van het Committé
van openbare veiligheid gevoerd , legde
men hem op eene tafel. Hij behield zijne
tegenwoordigheid van geest en bleef rustig. ROBESPIERRE had eenen blaauwen rok
aan , denzelfden dien hij droeg bij het
feest aan het Opperwezen gewijd , eene
nankinsche broek en witte kousen , welke
te midden der opschudding op zijne schoenen waren gezakt. Het bloed uit zijne
wond vloeijende , veegde hij het af met
het overtreksel van een pistool. Men
bood hem van tijd tot tijd stukken papier
aan , waarmede hij zich het gelaat afwischte. Hij bleef in dezen toestand ver
uren aan de nieuwsgierigheid-scheidn
en de beleedigingèn eener groote menigte
blootgesteld. Toen de chirurgijn kwam
om hein te verbinden , rigtte hij zich op,
klom van de tafel , en ging in eenen armstoel zitten. Na een pijnlijk verband,
werd hij met ST. JUST , COUTHON en anderen naar de conciergerie overgebragt.
Den volgenden dag (28 Julij 179 4) werden zij op karren naar het schavot , op
het Revolutie-plein , gevoerd. De gendarmes wezen ROBESPIERRE met de punt hunner sabels aan de menigte. Toen de schul-
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digen op het schavot waren gekomen ,
rukten de beulen ROBESPIERRE het verband
van de wang af, en toonden hem aan de
tallooze menigte. Hij stierf even gevoelloos als hij zich sedert vier en twintig
uren had betoond. Een algemeen gejuich
vergezelde den val van de noodlottige
bijl. In de gevangenissen hoorde men
gezangen aanheffen , en sommigen betaal
zelfs dertig Franken voor de dagbla--den
den , die de laatste gebeurtenissen vermeldden. Van nu af nani de Fransche
omwenteling den terugtred aan , en ver
keizerschap van NAPOLEON. -dweniht
Onder de goede , eigenschappen van den
bloeddorstigen ROBESPIERRE behoort dat hij
zich nimmer trachtte te verrijken. Een'
geruimen tijd genoot hij ondersteuning
van zijne zuster , en liet Beene vijftig
Franken na, zoodat de naam van onomkoopbaren hem niet ten onregte vas
gegeven.
(THIERS, Uisloire de la révolution francaise; Biographie universelle; WALTER
SCOTT , Geschiedenis van Napoleon) .
ROCHEFOUCAULD , (FRANCOIS , DUO

DE LA) , een bekend Franscli schrijver,
werd in 1613 uit een adellijk geslacht
geboren. Hij verscheen vroegtijdig aan
het hof van LODEWIJK XIII , doch werd
door den kardinaal RICHELIEU uit naijver
ter zijde geschoven. In den aanvang der
regering van LODEWIJK XIV , nam hij deel
aan den burgerkrijg , die onder den naam
van La Fronde bekend is. Hij omhelsde
de partij van de hertogin van LONGUEVILLE r en werd bij twee gelegenheden
zwaar gewond. Nadat LODEWIJK XIV het
koninklijk gezag op vastere grondslagen
had gevestigd , ging LA ROCHEFAUCAULD als
vergeten burger leven. Hij onderhield
vriendschap met ]Madame DE LA FAYETTE
en sladame DE SÉVIGNÉ , die in hare brieven niet groote achting van hem spreekt.
Hij stierf in 1680 als een goed Christen,
kalm en onderworpen. Hij liet onder
werken na , waarvan de voor -scheidn
titel voeren : Mérnoires de-namste
la régence d'Anne d'dutriche, en Maximes,
welke meer zijn hoofd dan zijn hart tot
eer verstrekken. LA ROCHEFAUCAULD schrijft
alle goede en kwade daden van den mensch
aan eigenbelang toe. Vriendschap is eene
ruiling van goede diensten ; edelmoedigheid een middel om in eenen goeden roep
te geraken ; regtvaardigheid spruit voort
uit vrees van door anderen onderdrukt
te worden. Dit moge in vele opzigten
waar zijn ; doch er zijn daden waarmede
geen eigenbelang kan gepaard gaan , bij
voorbeeld de zelfopoffering van een waar
vaderlander , de volharding in het goede,
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schoon men algemeen wordt miskend , en
boven alles de kalme onderwerping des
Christen in dagen van tegenspoed en ver
Maximes van LA ROCIIEFAU--druking.De
CAULD zijn menigmaal herdrukt. De Oeuvres
de la Rochefaucauld , in 1818 bij eenverzameld uitgegeven , bevatten verscheidene
onuitgegevene brieven en eene goede levensschets.
(LA HARPE , Cours de littérature).
ROCHE-JACQUELEIN, (HENRI DE

LA) , een der uitstekendste aanvoerders
der Vendeërs , werd in 1773 bij Chatillon
sur Sèvre geboren , en was een zoon van
den markies DE LA ROCIIE•JACQUELEIN. Eerst
als een der hoofden en later als opperbevelhebber van de koningsgezinden , ontwikkelde hij groote bekwaamheid en eenen
onte ►nbaren moed. Toen bij het opperbevel aanvaardde , sprak hij zijne manschappen met de volgende kernachtige woorden
aan : « Ik ben jong en onervaren , doch
« bezield met de vurige begeerte om mij
« waardig te betonnen , aan uw hoofd te
« staan. Laat ons optrekken , om den
« vijand te ontmoeten ; indien ik wijk ,
a doodt mij ; indien ik voorwaarts ga
« volgt mij ; indien ik val , wreekt mij. a
Hij sneuvelde in Maart 1794.
(TIIIERS , Histoire de la révolution francaise ; Dictionary of Biography).
RODNEY, (GEORGES BRIDGES), een
bekwaam Britsch admiraal , werd den
19 Februarij 1718 te Walton-upon-Timnies , in liet graafschap Surrey , geboren.
o_p den ouderdons van twaalf jaren werd
hí naar zee gezonden. In 1739 werd hij
leitenant , in 1742 kapitein , en in 1748
gouverneur van Newfoundland, met den
rang van commodore. Na eenen diensttijd
van acht en twintig jaren , klom hij op
tot den rang van schout-bij-nacht der
blaauwe vlag , en betoonde zich bij elke
v-oorkomende gelegenheid als een man van
moed en beleid. De Spanjaarden en de
Franschen konden dit beurtelings getuigen. In den oorlog tusschen Engeland en
Nederland viel hem den 3 Februarij 1781 ,
zonder één schot te doen , het eiland
St. Eustatius in handen , en in den loop
der lente bemagtigde hij onze volkplantingen Demerary , Essequebo en Berbice.
Toen RODNEY in den herfst van 1781 , ter
herstel li ng zijner gezondheid , naar Engeland terug keerde , werd hij tot viceadmiraal van Engeland benoemd , en
weldra naar de West-Indiën gezonden ,
om de Fransche en Spaausche vloten op
te zoeken , die eenen aanslag op Jamaica
en andere Britsche bezittingen in den zin
hadden. De Fiansclle vloot stond onder
het bevel van den graa f DE GRASSE , en
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telde 33 of 34 linieschepen , behalve de
ROEMER, (OLAUS) , een beroemd
fregatten. Den 12 April 1782 , des mor- Deensch sterrekundige , werd in 1644 te
gens ten zeven ure , begon RODNEY , wiens Koppenhagen geboren , en in 167 2 naar
raagt die der Franschen evenaarde , den Parijs uitgenoodigd , om den post als onvijand aan te tasten. Men vocht tot 's a- derwijzer in de sterrekunde bij den dauvends half zeven. RODNEY brak met zijn fijn op zich te nemen. Hij keerde in
schip The Formidable door de linie der 1681 naar zijn vaderland terug , en werd
Franschen , en streed tegen het vijandelijk met onderscheidene aanzienlijke ambten
admiraalsschip La ville de Paris , dat ein- begiftigd. Hij stierf in 1710. Door middelijk de vlag voor hem moest strijken. del der verduisteringen van de wachters
De uitslag van den strijd was dat de En. van Jupiter , was lij de eerste die de
gelschen zeven linieschepen en twee fre- snelheid des lichts berekende.
gatten bemagtigden. Den 21 September
(Dictionary of biography).
1782 in Engeland terug gekomen , werd ROLAND, (MARIE JEANNE) , wiens
hij met den titel van baron RODNEY tot geslachtsnaam was PHILOPON, werd in 1754
pair verheven , en zijne jaarwedde met te Parijs geboren. Haar vader was een
2000 Pst. vermeerderd. Hij stierf den graveur van middelmatige bekwaamheid ,
23 Mei 1792 in den ouderdom van vijf hare moeder eene vrouw van een uitsteen zeventig jaren. Hij was tweemaal ge- kend verstand en eene beminnelijke gehuwd geweest , en liet een talrijk kroost aardheid. MANON, (zoo werd zij als kind
na. Ten koste van den staat werd te zij- gebeeten), leerde zoo vroegtijdig en gener nagedachtenis, een gedenkteeken in makkelijk lezen , dat zij zich niet herinde St. Pauls kerk te Londen opgerigt. nerde hoe zulks geschied was. In het
(Gallery of portraits , vol. II; MUNDY'S Life ouderlijke huis vond zij gelegenheid , om
and correspondence of Lord Rodney). 'zich in de teekenkun:t, de muzijk en de
RODRIGUEZ , (VENTURA) , de be- algemeene letterkunde te oefenen. De
roemdste bouwmeester der Spanjaarden in levens der doorluchtige Grieken en Rode achttiende eeuw , werd den 14 Julij meinen van PLUTARCHUS maakten op haar
1717 te Cienpozuelos geboren , en begon jeugdig gemoed eenen diepen indruk. Van
zijne eerste studiën in zijn beroep onder dien tijd af zweefden haar Griekenland
ESTEBAN MARCHAND , die toen te Zranjuez en Rome zoo onophoudelijk voor den geest,
onderscheidene werken bestierde. Na den dat zij , naauwelijks veertien jaren oud ,
dood zijns meesters , in 1 733 , bleef bij weende omdat zij geene Romeinsche of
te .dranjuez , totdat JUVARA hem aan- Spartaansche vrouw was. Op den ouder spoorde om teekeningen te maken voor dom van vijf en twintig jaren huwde zij
het nieuwe paleis , hetwelk te Madrid zou JEAN MARIE ROLAND DE LA PLATIÈRE , een'
worden gebouwd. Tot de voltooijing van man twintig jaren ouder dan zij , en iIIdit prachtig gebouw heeft RODRIGUEZ veel specteur- generaal der fabryken te Lyon,
bijgedragen. In 1752 werd hij benoemd dien zij derwaarts volgde. Zij bezocht
tot hoofd-directeur of professor in de met hem Engeland , Zwitserland en andere
bouwkunde van de academie van St. Fer- landen. Het trof haar dat in Engeland
nando te Madrid. Voor deze betrekking zelfs de hutbewoner voor iets werd gerewas RODRIGUEZ niet alleen geschikt uit kend. Geen wonder alzoo dat Bene vrouw
hoofde van zijne talenten , maar vooral als Madame ROLAND met hooge belangstel
zijnen onvermoeiden ijver om zijne lirg de eerste bewegingen der vrijheid in-dor
leerlingen in de geheimen der kunst in haar vaderland gadesloeg. Toen haar echtte wijden. Hij bouwde verscheidene hoofd - genoot door de stad Lyon tot lid der
kerken, collegiën , hospitalen en andere Nationale Conventie was benoemd , vergeopenbare gestichten te Saragossa , Malaga , zelde zij hem naar Parijs. Weldra tot
Toledo , Granada , Valladolid en vele an- minister van binnenlandsche zaken verhedere steden. Hij stierf te Madrid in 1785 , ven , gaf ROLAND de schoonste blijken van
in den ouderdom van acht en zestig ja- werkzaamheid en regtschapenbeid. In deze
ren , en werd begraven in de kerk van hoedanigheid verscheen bij aan Ziet hof
San Marcos , door hem zelven gebouwd. met eenen ronden hoed en linten op de
RODRIGUEZ verdient ongetwijfeld den eer- schoenen , hetgeen door de hovelingen als
naam welken zijne tijdgenooten hem toe- een voorteeken van den instortenden troon
kenden , dien van Hersteller der bouw- werd beschouwd. Zijne opregte taal was
kunde in Spanje. De beroemde JOVELLANOS het hof even onwelkom als zijne kleeding
heeft hem met eene uitstekende lofrede aan de hovelingen mishaagde. Zijne gade
vereerd , waaruit men best zijn karakter wendde hare talenten aan , om hem in
en zijne werken kan leeren kennen.
het opstellen van belangrijke staatsstukken
(PoNz , Viage de Esparta).
de behulpzame hard te bieden. De be-
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roemde brief van bi. ROLAND aan LODEWIJK
XVI (Mei 1 92) werd door haar ontworpen. Dit geschrift , ofschoon door de
Conventie luide toegejuicht , bewoog den
koning hens als minister te ontslaan. Na
de gebeurtenissen van den 10 Augustus
werd hij andermaal minister , doch door
zijne regtschapenheid zich het misnoegen
van MARAT , DANTON en ROBESPIERRE berokkend hebbende , werd hij gewaarschuwd
dat het leven van hem en zijne vrouw
in gevaar verkeerde , en zij wel zouden
doen niet in het hOtel van buitenlandsche
zaken te vernachten. Aanvankelijk gaven
zij aan dezen raad gehoor. Eindelijk echter kon Mevr. ROLAND het denkbeeld niet
verdragen om uit vrees , als boerin verkleed , haar huis te verlaten. « Indien zij
« mij willen vermoorden , » zeide zij
« dan zal het in mijne eigene woning
U zijn. Ik ben verpligt dit voorbeeld van
« moed te geven , en aarzel niet zulks te
« doen. » Haar echtgenoot verliet Parijs ,
doch zij betuigde dat de voorzorg om het
onregt te ontvlieden haar meer kostte ,
dan liet onregt te verduren.
Den 31 Mei 1793 behaalden de Jaco
overwinning op de Girondijnen,-bijned
en in den avond van dienzelfden dag werd
Mevr. ROLAND in hechtenis genomen , en
in de gevangenis van de Abbaye geworpen. hier ontwikkelde zij hare gewone
standvastigheid , schoon zij , vooral als
vrouw en moeder, veel had te lijden.
Dit lijden werd grootelijks verzwaard ,
toen zij op zekeren dag eensklaps werd
in vrijheid gesteld, en dus alle gevaar als
geweken beschouwde. Met onuitsprekelijke
vreugde reed zij naar huis, sprong uit
de koets , en vloog vrolijk de trappen op ,
toen zij op nieuw door eenen officier werd
aangehouden , en naar Sainte Pélagie gevoerd , eene gevangenis van eenen lageren rang , waar zij met het uitschot harer
kunne werd opgesloten. Haar treurige
toestand werd echter aanmerkelijk verligt
door hare letterkundige bezigheden en de
vriendelijke bejegening van hare stokbewaarders of hunne familiën , die zij door
haar minzaam gedrag en hare innemende
manieren zich te vriend maakte.
Verscheidene ongelukkige gevangenen
beroofden zich , door middel van vergift,
van het leven , en Mevr. ROLAND stond
eens op het punt dit voorbeeld te volgen.
Doch haar voornemen aan eene vriendin
mededeelende , die haar onder het oog
bragt dat het grootscher was den dood af
te wachten en als ware het voor het va
te sterven , besloot zij gelaten-derlan
haar lot af te wachten. Den 10 Noveniher 1793 verscheen zij voor de revolution-

naire regtbank. Zij wees den bijstand
van CIIAUVEAU LAGAPLE , den grooten advocaat van de Girondijnen , de ongelukkige
koningin en CHARLOTTE CORDAY van de
hand , wetende dat , schoon onschuldig,
geene talenten haar konden redden. Haar
moed verliet haar niet gedurende het
zoogenaamd geregtelijk onderzoek en de
uitvoering van het doodvonnis. Zij verdroeg de beleedigingen der onmannelijke
regtbank niet zonder vrouwelijke aandoe fling , maar toch met eene waardigheid
welke de grootste vrouwen , met welke
PLUTARCHUS haar gemeenzaam bad gemaakt,
niet tot oneer zou verstrekt hebben. Tot
het laatste oogenblik behield zij bare tegenwoordigheid van geest, ja zelfs hare
opgeruimdheid. Zij ging in 't wit gekleed
naar het schavot ; onder weg sprak zij
eenen medgezel in haar ongeluk moed
in , en deed hem zelfs tweemaal glimlagchen. Aan de strafplaats gekomen , en
bevroedende dat het in zulk eenen toestand eene gunst is het eerst ter dood
gebragt te worden , was zij er nog op
bedacht om haren minder moedigen lotgenoot dit voorregt af te staan. Zij wendde
zich te dien einde tot den beul (die bevel
had haar het eerst onder de guillotine te
brengen) en zeide , om hem daartoe te
bewegen , dat het de grootste onbeleefdheid zou zijn , het laatste verzoek eener
vrouw te weigeren. Alvorens zich aan
den beul over te geven , boog zij zich
voor het beeld der vrijheid , uitroepende:
o Vrijheid! hoe vele misdaden worden er
in uwen naam begaan ! Zij onderging den
dood met eenen onwankelbaren moed (1).
(Mémoires de Madame Roland THIERS,
Histoire de la révolution francaise).
ROLLIN , (CHARLES) , een bekwaam
geschiedschrijver , werd den 30 Januarij
1661 te Parijs geboren. Hij was de
tweede zoon van PIERRE ROLLIN , meester
messenmaker , en , even als zijn ouder
broeder , bestemd ore het beroep zijns
vaders te 'volgen. Een Benedictijner geeslelijke , dien hij soms tot misbediende had
verstrekt , vatte eene andere hoop van
hem op. Hij had in den jongen ROLLIK
eene vlugge bevatting en eene vurige be;

(l Zoodra haar liefderijke echtgenoot haren dood
vernam , nam hij afscheid van twee vriendinnen in
Nvier huis hij te Rouen eene schuilplaats had gevenden , wandelde in den avond van den 15 November
tot nabil Baudouin , zette zich bij een' boom in eene
laan , welke naar een heerenhuis geleidde , neder,
en doorboorde zich de borst met zijnen rottingdegen. Naast hem vond men een papier waarop deze
woorden stonden geschreven : — u wie mij ook hier
0 moge vinden liggen , eerbiedige mijn stoffelijk
u overschot; het is dat eens mans , die geheel zijn
tc leven trachtte nuttig te wezen , en die stierf
c( gelijk hij geleefd heeft , deugdzaam en cerii,yk. »
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geerte om kundigheden te verwerven
opgemerkt. Hij kende zijne moeder , eene
verdienstelijke vrouw ; hij ging haar opzoeken , en ried haar CHARLES te laten
studeren. De moeder van ROLLIN was
daartoe wel genegen , maar zij was eene
weduwe zonder fortuin , en kon dus voor
de opvoeding harer kinderen geene buitengewone opoffering doen. De goede
geestelijke liet zich daardoor niet afschrikken , en ruimde den voornaamsten hinderpaal uit den weg , door hem eene
plaats aan het Collége des Dix-huit te bezorgen. De beide oudste zonen van den
minister LEPELLETIER vonden in ROLLIN
eenen geduchten . mededinger. Wanneer
ROLLIN hun de loef afstak , hetgeen dik
gebeurde , zond dr, ministér hem-wijs
het gunstbewijs , hetwelk hij anders voor
zijne zonen bestemde. De vacantie sleet
ROLLIN grootendeels in het huis des ministers, en men bragt hem met de koets
naar zijne moeder zoo dikwijls hij zulks
begeerde. Op zekeren dag bemerkte zij
dat haar zoon , zonder de minste pligtpleging , de eerste plaats in het rijtuig innam. Zij bestrafte leem daarover , doch
de preceptor , die er bij was , zeide haar
minzaam : a De minister heeft bepaald
« dat men in de koets dezelfde plaats moet
« hebben als op de school. » Vooral stond
ROLLIN in hooge achting bij zijnen professor in de welsprekendheid , de heer
HERSAN , die degenen , die hem om een opstel in poëzij of proza verzochten , antwoordde : « Vervoegt u bij ROLLIN , die
a doet het 'nog beter dan ik. v Na zich in
de talen en de wijsbegeerte geoefend te
hebben , studeerde hij drie jaren in de
godgeleerdheid aan de Sorbonne , en volgde
zijnen leermeester HERSAN als professor in
de welsprekendheid op. In 1694 werd bij
lot rector der universiteit benoemd , en in
9 696 tot hoofdbestierder (coadjutor) van
het collegie van Beauvais, hetwelk door
zijne tegenwoordigheid zoo zeer in bloei
toenam , dat iedereen zijne zonen aan de
zorgen van ROLLIN wilde toevertrouwen.
Zijn naam boezemde zoo veel vertrouwen
in, dat een rijk man van het land , die
ROLLIN slechts bij gerucht kende , hem
zijnen zoon bragt, om als kostganger op
het collegie geplaatst te worden , niet
denkende dat zulks eenige moeijelijkheid
zoude in hebben. Maar ROLLIN weigerde
hem op te nemen , wijl het getal kost leerlingen reeds grooter was dan het collegie behoorlijk kon bevatten. De vader
liet zich echter niet afschrikken : « Ik ben
« opzettelijk te Parijs gekomen , a zeide
hij , « om u mijn' zoon te brengen ; ik
a vertrek morgen , en ik zal hem u niet

a een

bed zenden. Het is mijn eenige
« zoon. Gij zult hem eene plaats geven
« waar gij wilt ; maar bij is dan ten
« minste op uw collegie , en van dit
« oogenblik af ben ik gerust. a En inderdaad , hij liet hem zijn' zoon , en ROLLIN
was genoodzaakt dezen knaap eene plaats
in zijn eigen studeerkamer in te ruimen.
ROLLIN stond vijftien jaren aan het hoofd
van dit collegie ; doch werd eindelijk door
de kuiperijën der Jezuïten van daar verwijderd. Van nu af wijdde hij zich geheel
aan de letterkunde. Hij stierf aan eene
kortstondige ziekte , den 14 September
1741, in den ouderdom van tachtig jaren.
Toen men hem de laatste sakramenten
kwam toedienen , smolten zijn getrouwe
dienaar , zijne vrienden en voormalige
leerlingen weg in tranen. Maar de vrome
geleerde berispte hen hierover , zeggende :
« ik wil tranen noch teekenen van droef« leid zien : het is hier een feestdag ! »
De voornaamste werken van ROLLIN zijn :
Histoire ancienne , Histoire romaine , en
Traité de la manière d'étudier et d'enseigner les belles lettres. MONTESQUIEU noemde hem de bij van Frankr ij k ; VOLTAIRE
en ROUSSEAU hebben deze lofspraak bekrachtigd.
(DE BOYE , Eloge de 111. Rollin CuAUFFEPIÉ , Dictionnaire historique; Biographic universelle ; Le Rollin du
jeune cge).
ROMAGNOSI, (GIAN DOMENICO), een
verdienstelijk Italiaansch regtsgeleerde
werd in 176'1 nabij Piacenza geboren.
In 1786 verkreeg hij te Parma den graad
van doctor in de regten , en trad op als
advocaat. Gedurende de Fransche omwenteling deelde ' ROMAGNOSI geenszins in de
blinde bewondering van vele zijner landgenooten ten opzigte van hetgeen men de
nieuwere denkbeelden noemde. Toen de
Franschen in Italië vielen (1796) bleef
Ro11I.AGNOSI in Tyrol , aan welks bevolking
hij zeer gehecht was. Onder andere dingen zeide hij van de bewoners dezer landstreek, dat zij niet wisten hoe eene leugen te vertellen. Toen de Franschen
Tyrol bemagtigden , werd ROMAGNOSI benoemd tot secretaris van den voorloopigen
raad te Trente , in welke hoedanigheid hij
menig onheil van de Tyrolers afweerde.
Zoodra de Franschen in 1799 waren verdreven , werd hij door een laaghartig
persoon beschuldigd van ontrouw aan zijnen wettigen vorst, en te Innspruck in
de gevangenis geworpen. Keizer FRANS
verklaarde hem echter onschuldig , en
verbande zijnen beschuldiger. In December 1802 werd hij benoemd tot professor
in de regten aan de hoogeschool van
;
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Parma , waar hij eenige hoogst belangrijke
werken in 't licht gaf. In 1806 uitgenoodigd , om niet eenige regtsgeleerden
voor het zoogenaamde koningrijk van Italië , destijds onder NAPOLEON , een wetboek
voor het lijfstraffelijk regt te ontwerpen ,
wenschte hij de jury in te voeren ; doch
NAPOLEON sprak zijn veto uit , zeggende ,
dat Italië voor eene dergelijke instelling
nog niet rijp was. Sommigen stelden voor,
om in Italië de letires-de-cachet of koninklijke bevelen , om zonder regtspleging
iemand als staatsgevangene in hechtenis
te zetten , in te voeren ; doch ROMAGNOSI
kantte zich heftig hiertegen aan. Toen
zijne ambtgenooten koud bleven voor zijne
vurige welsprekende taal , verstoutte hij
zich te zeggen : « De kruisen en decora« tin , welke gij op de borst draagt
« doen op u de uitwerking van het hoofd
«van MEDUSA. » ROMAGNOSI bleef in dezen
strijd overwinnaar. In 1807 werd hij benoemd tot hoogleeraar in liet burgerlijk
regt te Pavia. In 1809 ver kondigde hij
den stelregel , dat candidaten voor het
hoogleeraarambt meer onderzocht moesten
worden over het systema van onderrigt,
dat zij zich voorstelden te volgen , dan
over de stof hunner lessen. Kortom , hij
drong aan op het gewigt der pedagogische
wetenschap en de geschiktheid om onder
te geven. Na den val van NAPOLEON,-wijs
in 1814 , verloor BOMAGNOSI zijne ambten,
doch ging voort te Milaan privaat-voorlezingen over de regtswetenschap te houden , en stierf aldaar in Junij 1835. Meer
dan twee honderd der aanzienlijkste mannen van de hoofdstad , vergezelden zijn
stoffelijk overschot naar liet graf, en
openden terstond eene inteekening om te
zijner eere een deftig gedenkteeken op te
rigten. ROMAGNOSI was een oorspronkelijk
denker. Eenige der voornaamste levende
schrijvers van Italië , zoo als CANTU en
anderen , zijn er trotsch op , hem tot
leermeester gehad te hebben. Wij kunnen
zijne menigvuldige werken , die meestal
de belangrijkste onderwerpen behandelen,
niet optellen. Zijn Della condotta delle
acque secondo le vecchie interinedie , e
viltent' legislazioni dei diversi paesi d'Italie , in zes deelen , met een aanhangsel
in twee deelen , handelende over het
eigendom in het water , en over water.
wegen en kanalen ter bevochtiging van
landerijën , werd niet alleen in Italië ,
maar ook in Nederland gunstig ontvangen.

(Notizia di G. D. Romagnosi , stesa da
Cesare Cantu) .
ROMN EY , (GEORGE) , een beroemd
Engelsch portret- en historieschilder , werd
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den 15 December 1734 te Dalton gebo
ren , en was de zoon van JOHN ROMNEY ,
een' welgesteld kastenmaker dier stad.
Reeds op den ouderdom van elf jaren ,
nam zijn vader hem op den winkel , doch
in plaats van te werken , schetste hij de
knechts in hunne verschillende houding
en werkzaamheden. Dit bewoog eindelijk
zijnen vader hem bij den portret -schilder
STEELE voor vier jaren in de leer te doen.
Na eene volhardende oefening in staat
op eigene wieken te drijven , zette hij
zich als portret-schilder neder , en huwde
in 1756 , tegen den zin zijner ouders ,
MARY ABBOT van Kirkland. In de lente
van 1762 ging hij alleen naar Londen ,
zijne vrouw en twee jonge kinderen te
Kendal achterlatende , die hem volgen
zouden , zoodra hij in de hoofdstad was
gevestigd ; doch zijn volgend gedrag wierp
eene zwarte schaduw op zijn zedelijk karakter. Hij verwierf zich spoedig eenen
grooten naam en een aanzienlijk vermogen , maar verborg voor zijne vrienden ,
dat hij vrouw en kinderen had , en keerde
niet naar de veronachtzaamde moeder terug , dan voordat hij oud en zwak was,
en eene voedster noodig had , om hem in
zijne zwakheid te ondersteunen.
Zijne portretten werden door sommigen
boven die van Sir JOSIIUA REYNOLDS ge
schat. Hij bezocht Italië in 1773 , niet
eenen aanbelingsbrief aan den paus van
den grooten beschermer der kunsten , den
hertog van RICIIIOND. Te Rome bestudeerde hij de werken van ancii EL ANGELO en
RAPHAEL ; en gedurende zijn verblijf aldaar
schilderde hij een zijner beste voortbrengselen , de Woudnimf, voorstellende eene
naakte vrouw , rustende op den grond met
den rug naar den aanschouwer gekeerd.
Van Rome begaf hij zich naar Venetië,
waar hij het portret schilderde van WORTLEY MONTAGU in Turksche kleeding. In
den zomer van 17'15 keerde hij naar
Londen terug , niet zonder zich in de
kunst aanmerkelijk volmaakt te hebben.
Na zijne terugkomst wilde een' ieder door
hem geschilderd worden , zoo dat hij eindelijk de prijzen zijner portretten tot vijf
en dertig Gpinjes verhoogde. In 1797
begon hij over duizeligheid en eene vers
lamming der regterhand te klagen , en
was genoodzaakt voor altijd het penseel
neder te leggen. In den zomer van 1799
kreeg hij eene onweerstaanbare begeerte
om naar Kendal te gaan , én zich met
zijne beminnelijke echtvriendin te verzoenen. Zonder hem het minste verwijt te
doen , nam zij hem in liefde aan , en
verzorgde hein met de teederheid eener
moeder. Deze onverdiende oplettendheid
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maakte hem liet hart week , en andermaal gevoelde hij zich gelukkig. hij kocht
een huis te Kendal , waar hij besloot te
blijven. Doch dit nieuw tijdperk van geluk was kortstondig ; hij verviel tot vol
stierf den 15-slagenozhid,
November 180 , in den ouderdom van
acht en zestig jaren. Hij werd te Dalton,
de plaats zijner geboorte , begraven . Volgens FLAXMAN overtrof hij alle lritsche
schilders in dichterlijke opvatting van zijn
onderwerp, en was een voortreffelijk por
historieschilder.
-tren
(ALLAN . CUNNINGUAM 's Lives of the British
painters).
RO1TULUS , de stichter van Rome , van
wiens wezenlijke geschiedenis weinig of
niets met zekerheid bekend is. Er bestaan
echter omtrent hein vele verdichtselen ,
zoo als b. v. , dat hij de zoon was van
MARS , en gezoogd werd door eene wolvin.
Hij zou in het jaar 753 v. e. Rome gesticht hebben. De eerste inwoners dezer
stad waren roovers ! Men wil, dat hij
na eene regering van zeven en dertig
jaren is vermoord geworden.
(PLUTAR CHUS , Het leven van Romulus;
ROLLIN , ilistoire aucienne ; STUART ,
Romeinsche geschiedenissen).
RONSARD, (PIERRE DE), een oud
Fransch dichter , werd in 1524 in Vendmois geboren , en was de zoon van eenen
hofmeester van FRANS I , die hem tot ridder sloeg. PIERRE studeerde een' korten
tijd in het collegie van Navarre te Parys,
doch trad weldra als pagie in dienst van
den hertog van Orléans , zoon van FRANS I.
Naderhand diende bij , in dezelfde hoedanigheid, JACOBUS STUART , koning van
Schotland , die te Parijs was gekomen
ter voltrekking van zijn huwelijk met
MARIE DE LORRAINE. Hi j volgde dien vorst
naar Schotland , waar hij slechts drie jaren
vertoefde. Naar Frankrijk terug gekeerd ,
trad hij andermaal in dienst van den hertog
van Orléans , die hem onderscheidene zen
naar Schotland , Ierland en an--dinge,
dere landen , toevertrouwde. Op deze
menigvuldige reizen leed bij vele ongemakken , en werd doof. Toen hij zich aan
het openbaar leven onttrok , zonderde hij
zich af in het collegie van COQUERET , waar
hij zich onder TURNÈBE in de classieke
schrijvers oefende. Hij werd zeer bedreven in 't Grieksch , en trad in den geestelijken stand. Ook begon hij Fransche
verzen te schrijven , en werd in de Bloem spelen van Toulouse bekroond. Men beschouwde hem als den opvolger van MMARUT,
en als het hoofd der Fransche poëten an
dien tij d. MONTAIGNE , DE THOU , SCALIGER,

DMULlET , PASQUIER en anderen prezen hein

bovenmatig ; doch nieuwere kunstregters
hebben hem misschien te streng beoor-

deeld . BOILEAU zeide , dat de taal van
een vreemdsoortig zamenraapsel
was uit onderscheidene talen en tongvallen , en zijne muse Grieksch en Latijn
sprak in Fransche verzen . MALUERBE en
LA BRUYÈRE hebben van hem in denzelfden zin gesproken . KAREL IX schonk
RONSARD de waardigheid van abt en andere geestelijke ambten. Men wil , dat
zijn zedelijk gedrag niet strikt geestelijk
was. Hij stierf in 1555 , in de nabijheid
van Tours. In de kapel van het collegie
Boncour werd te zijner eere eene plegtige lijkdienst gehouden. RONSARD had
voorzeker dichterlijk genie, maar zijn
smaak was niet zeer gekuischt. Zijne
gedichten zijn talrijk , en bestaan in oden,
liederen , herderszangen , enz. Ook begon
hij een dichtstuk La Franciade, dat hij
onvoltooid liet. Zijne werken zijn thans
nagenoeg vergeten. De volledige uitgave
daarvan is bezorgd door RICHELET', 2 deelen , fol. Parijs, 163.
(LA HARDE , Cours de littérature).
ROSA, (SALVATOR), een beroemd Italiaansch schilder , werd den 20 Junij 1615
te Renella of Arenella , een dorp in den
omtrek van Napels , geboren , en was
oorspronkelijk voor den geestelijken stand
bestemd. Toen hij nog een kind was ,
verried hij reeds een' onweerstaanbaren
lust voor de teekenkunst, doch werd echter als student naar het collegie van de
congregatie van Somasca gezonden , in de
hoop , dat deze neiging onderdrukt zoiide
w-orden. Voordat de tijd van zijn verblijf
aldaar om was , werd hij weggezonden.
Naar Renella terug gekeerd , oefende hij
zich in de muzijk en poëzy, en zoodra
zijne oudste zuster in den echt trad met
FRANCANZANI , (een' leerling van SFAGNo LETTO) , bezocht hij dikwerf de werkplaats
van dezen kunstenaar. In 1633 verliet
hij Napels , en deed eene reis door de
woeste streken van La Basilicata , La Paglia en Calabrié. Gedurende zijne afwezig
hij zich bij eene bandieten.-heidog
bende , en maakte van enkele groepen en
figuren studiën , welke hem voor zijne
toekomstige werken de beste bouwstoffen
leverden. Kort na zijne komst te Renella
stierf zijn vader , die het huisgezin onverzorgd achterliet. Met groote vlugheid
schilderde hij liet een en ander op gegrondverss d papier , wijl hem geld ontbrak om doek te koopen , en verkocht
zijn werk aan de kunstkoopers , die in de
Strada Bella Carita te Napels hunne uit
hadden. Een dezer stukjes , de-stalinge
geschiedenis van Hagar in de woestijn
RONSARD

ROSCIUS—ROSCOE.
voorstellende , werd gekocht door GIOVANNI
LANFRAINCO, die destijds in de stad de kerk
van Gesu Nuovo voor de Jezuïten ver
LANFG;ANCO was blijde met zijn-sierd.
koopje, en prees het uitermate. De bewondering van dien schilder was voor
SALVATOR zeer voordeelig , want zijn werk
rees daardoor aanmerkelijk in prijs. Wel
hij nu te kampen met den nijd-diah
en de kwaadwilligheid der andere Napel
Zij bespotteden de po -schekuntar.
jeugdigen schilder , die-gineva
genoodzaakt was geweest tot geringe kunst
zijne toevlugt te neuzen. SaLVATOR-kopers
lachte op zijne beurt, en antwoordde hun
met punt- en schimpdichten , die hij op
rnuzijk bragt , en uit den treuren op zong.
Daarenboven verwierf bij de vriendschap
van ANIELLO FALCONE , een voortreffelijk
veldslag-schilder, die hem onderrigt gaf,
en bij SPAGNOLETTO , wiens beste leerling
hij was, aanbeval.
Op uitnoodiging van ANIEIJLO FALCONS
begaf SALVATOR zich naar Rome , en genoot aldaar de bescherming van den kar
BRAN.cAcclo , die hem een altaarstuk-dinal
bestelde , ten onderwerp hebbende de ongeloovigheid van Thomas , hetwelk de ver
verre overtrof.-wachtingdeskrl
Zijn roem klom nu al hooger en hooger.
Men achtte hem hoog als schilder , poëet ,
toonkunstenaar en tooneelspeler. De hoofdrollen der kluchtspelen , welke hij schreef,
werden door hem zelven vervuld, en
luide toegejuicht. Toen in 1647 de opstand van MASANIELLO te Napels uitbrak ,
ijlde SALVATOIt ROSA derwaarts , en streed
wanhopig voor de zaak der onafhankelijk
dra MASANIELLO was gevallen ,-heid.Zo
gelukte het hem om , in het gevolg van
prins CARLO GIOVANNI DE' MEDICI , uit Napels te ontsnappen. Hij begaf zich naar
Florence , waar hij voor den groot-hertog
in het Petti- Paleis werkte. Hier graakte
hij in kennis met de voornaamste letterkundigen en vele mannen van aanzien. Na
een veeljarig verblijf te Florence , keerde
hij naar Rome terug , en vond vele bezig
vervaardigde hij drie schil -heid.In163
voor de tentoonstelling van San-derijën
Giovanni. De eerre stelde voor Pythagoras
aan strand , de tweede denkeiEden wijsgeer
zijn bezoek in de onderwereld verhalende ,
en de derde , den profeet J eremias in den
put geworpen , omdat h ij den val van Jeruzalern had voorspeld. Kort daarna schil
hij de zainenzwering van Catilina ,-der
welke voor het beste zijner werken wordt
gehouden. Hij overleed den 15 Maart
1673 aan de waterzucht , en werd begraven in het voorportaal van de kerk Santa
Maria degli Angioli , elke door MICH LL
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op de bouwvallen van de baden
van DIOCLETIAAN was gesticht PASCOLI
zegt, dat SALVATOR ROSA ook zeer bedre% en was in de bouwkunst , en als improvisator bewondering verdiende.
(Biographie universelle ; Life and times
of Salvator Rosa by Lady MORGAN;
BRYAN'S and STRUTT'S Dictionary).
ROSCIUS , (QuINTUS) , een beroemd
Rorneinsch tooneelspeler, zag nabij Lanuviurn het eerste levenslicht , doch de juiste
tijd zijner geboorte is onzeker. CICERO
maakt in zijne geschriften dikwijls gewag
van Rosc1U5 , dien hij liefhad en bewonderde. SYLLA schonk hem , gedurende zijn
dictatorschap , eenen gouden ring, waar
hij hem tot den ridderstand verhief,-dor
Bene uitstekende eer , wijl te Rome op
het beroep van tooneelspeler laag werd
nedergezien. Roscius was echter zoo ver
zijne kunst, dat wanneer een-mardin
redenaar op zijne hoorders grooten indruk
maakte men zeide : « Hij is een Roscics! »
Dikwijls ontvingen andere tooneelspelers
onderrigt van Roscius , die zelden over
hen , tevreden was , zeggende, dat hij
nooit een' leerling had gehad op Wien hij
roem kon dragen. 31ACnoBIUS verhaalt , dat
CICERO en P.oscius soms beproefden wie
hunner dezelfde gedachte de meeste malen
op eerie verschillende wijze kon uitdrukken , de een door zijne welsprekendheid ,
en de andere dour gebaren , en dat
Roscius door deze oefening zulk een hoog
denkbeeld van zijne eigene kunst opvatte,
dat hij een werk schreef waarin hij de
welsprekendheid niet de tooneelspeelkunst
vergelijkt. Ook verzekert MACROBIOS , dat
noscIUS voor elke vertooning vier honderd
gulden (ongeveer 1000 denarii) ontving.
Hij stierf 61 jaren v. c.
(Penny Cyclopaedia).
ROSCOE, (WILLIAM) , een bekend Engelsch levensbeschrijver, werd in 1753 in
de nabijheid van Liverpool geboren, genoot niets meer dan liet gewone schoolonderwijs, en oefende overigens zich zelven door het lezen van goede boeken.
Op den ouderdom van zestien jaren kwam
hij op het kantoor van eenen pleitbezorger
en trad in 1774 op als procureur. Iptusschen schreef hij eenige gedichten, onder
anderen een over den oorsprong der graveerkunst, waardoor hij in kermis geraakte
met Sir JOSIIUA REYNOLDS , FUSELI Cl) andere
voorname kunstenaren. Ook schreef bij
eenige vlugschriften over den slavenhandel
en de Fransche omwenteling, In 1796 gaf
hij de levensbeschrijving van LAURENZO m
MEDICI, bijgenaamd de prachtlievende , in
het licht , onder den titel van Life of
( Lorenzo de' Medici , called the magnificent.
ANGELO
'
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ROTGANS—ROUSSEA U.

Het tweede geschiedkundige werk van nosis zijn Life and pontificate of LEO X ,
welke beiden in 't Italiaansch en in de
meeste hedendaagsche talen zijn overgebragt. Zij voeren den lezer tot een schitterend tijdperk der nieuwere geschiedenis,
te midden van een uitgezocht gezelschap
van geleerden, dichters, staatslieden en
kunstenaren. Veelvuldige anecdoten en andere bijzonderheden maken den lezer gemeenzaam niet al deze personen. Ook
vindt men in deze werken dichterlijke
uittreksels en belangrijke geschiedkundige
bescheiden, die de waarde daarvan niet
weinig verhoogen. De stijl is ongemeen
belhagelijk en vloeijend.
RoscoE droeg er veel toe bij, om zijnen
landgenooten smaak voor de Itatiaansche
letterkunde en de schoone kunsten in te
boezemen. Hij overleed in 1831 te Liverpool. In de nieuwe uitgave van zijn Life
of Lorenzo vindt men eene goede levensschets van ROSCOE door zijnen zoon.
ROTGANS , (LUCAS) , een beroemd
Nederlandséh dichter , werd in October
1645 te Amsterdam van vermogende ouders
geboren , die hij vroegtijdig verloor. Eene
eerbiedwaardige grootmoeder belastte zich
met zijne opvoeding. Hij beoefende vlijtig
de oude talen , vooral de Latijnsche dichters , en beproefde soms zijne krachten
aan het vervaardigen van kleine Neder
oorlog van '1672,-duitsche kj.D
die geheel het vaderland op den rand des
verderfs bragt , deed ook ROTGANS te wapen snellen. Hij trad in dienst als vaan drig , doch toen hij weinig kans op bevordering zag, verliet hij in 1674 de
militaire loopbaan , en vestigde zich op
het buitengoed Krornw k aan de Vecht,
tusschen de dorpen Breukelen en 1llaarsen,
hetwelk aan zijne grootmoeder behoorde.
De Franschen hadden deze hofstede ver
doch zij verrees schooner uit bare-woest,
puinhoopen. Na den Nijineegschen vrede
bezocht ROTGANS Frankrijk's hoofdstad , en
van deze reis teruggekeerd, huwde hij
ANNA ADRIANA DE SALINGRE , de zuster
zijns schoonbroeders , welke hij in 1689
verloor , en die hem twee dochters
liet. Hij zelf overleed den 3 November
1710 aan de kinderziekte , en werd in
de kerk van het dorp Breukelen in de
voorouderlijke kapel ter aarde besteld.
ROTGANS onderscheidde zich op den Neder
-landschezgbro spnkelijkheid van zijnen geest. Behalve twee
treurspelen , Eneas en Turnus en Scylla,
alsmede een boertig dichtstuk in twee
zangen , de Boerenkermis , en eenige mengelpoëzy , schreef hij een verdienstelijk
beldendicht , Willem de derde , hetwelk
COE

na-

door de kunstkenneren onder de beste
voortbrengselen , welke wij in dat vak
bezitten , wordt gerangschikt. Over de
wisselvalligheid van het lot van koningen
en vorsten , spreekt ROTGANS , alsof hij in
onze dagen had geleefd :
u Gij gulden troonen, die gebouwd op marmren bogen,
((ben Hemel zelf braveert mCt uw' verheven trans;
a 0 zetels! die zoo trotsch en prachtig blinkt in de oogen,
u En rooft de zinnen van de vorsten door uw' glans,
u Hoe rust uw schijnsieraad op wankelbare schragen!
cc Hoe ondergraaft de nijd en afgunst uw gebouw!
u Geer, wacht of lijfstafCier bedekt het hof voor lagen ,
cc Indien't ondank baar volk ontaardt van pligten trouw.
u Hij , die verheven bralt in 't vorstelijk scharlaken,
u Zit voor de stormen bloot van 't wisselbaar geval.
a De orkanen buldren meest op hooggestichte daken;
cc De lage veldhut trotst de winden , en staat pal.»

Beknopte Gesch. der Ned.
lets. en Wetens. ; Keur van Nederl.
letteren , Eerste jaargang , 48e Stukje ;
Biographic du royaume des PaysBas).

( VAN KAMPEN ,

ROTROU, (JEAN) , een der beste Fransche dramatische dichters , werd den 25
Augustus 1606 te Dreux geboren , en
begon vroegtijdig voor het tooneel te
schrijven. PIERRE CORNEILLE noemde hem
zijn' vader in het treurspel , en op zijne
beurt koesterde IOTROU voor CORNEILLE
eene ongeveinsde bewondering. In weerwil van de weldaden , welke bij van den
kardinaal RICIIELIEU had ontvangen , wei
hij met den kardinaal mede te-gerd
werken , om den Cid van CORNEILLE te
doen vallen. RoTRou bevond zich te Parijs , toen in 1650 te Dreux eene pestziekte uitbrak ; lij snelde zijne medebur.
gers 'te hulp, doch stierf drie dagen na
zijne aankomst , als het slagtoffer zijner
edelmoedige menschenliefde. Men heeft
van ROTROU zeven en dertig tooneelspelen , waarvan Chosroës , Antigone en
Wenceslaus de voornaamste zijn.

(Dictionnaire historique des grands hom.
mes).
ROUSSEAU , (JEAN BAPTISTE) , de
beroemdste Fransche lierdichter, werd den
6 April 1670 te Parijs geboren. Hij was
de zoon eens schoenmakers , en ontving
eerie uitmuntende opvoeding. In 1688
vergezelde hij den Franschen afgezant als
pagie naar Denemarken , en kwam later
als secretaris met den maarschalk TALLARD
in Engeland. Na zijne terugkomst in
Frankrijk wijdde hij zich aan de dicht
vinden wij ROUSSEAU te-kunst.I1703
Parijs , inwonende bij den directeur van
financiën , zijn beschermer , die hem aan
het hof voorstelde , en hem tevens tot de
eerste gezelschappen der hoofdstad toegang
verschafte. Omtrent dien tijd begon bij
zijne gewijde liederen te schrijven , waarmede LODEWIJK XIV zeer 'was ingenomen.

ROUSSEAU.
Hij stond op liet punt BOILEAU als lid der
Fransche academie op te volgen , toen
eene onverwachte gebeurtenis al zijne
vooruitzigten vernietigde. Er verschenen
eenige coupletten , waarin zijn grootste
tegenstander, LA MOTTE , en diens aanhang,
vinnig werden doorgestreken. Zijne vijanden kreten hem terstond als den maker
daarvan uit ; doch hij verwierp deze beschuldiging met verontwaardiging. Den
man ontdekt hebbende die exemplaren
van deze coupletten hier en daar op
straat liet vallen , vernam hij , dat SAURIN
ze aan dezen uitstrooijer had ter hand
gesteld. ROUSSEAU klaagde nu SAURIN bij
het hof als schrijver dezer coupletten aan,
doch was niet in staat zijne aanklagt met
geldende bewijzen te staven. Gevoelende
dat hij zich nu in eenen gevaarlijken
toestand bevond , begaf hij zich naar
Zwitserland , en op den 7 April 1712
werd hij ,pij verstek door het parlement
tot eene eeuwigdurende ballingschap verwezen. ROUSSEAU ontkende tot het laatst,
dat hij iets met de coupletten te doen
had , en BOINDIN , aan wien zij waren opgedragen , en die daarin ook erbarmelijk
werd gehekeld , wilde nimmer gelooven
dat zij van ROUSSEAU waren. Van nu af
sleet ROUSSEAU zijn leven in verschillende
landen van Europa , en stierf den 17 Maart
1741 te Brussel , waar hij zich drie jaren
had opgehouden. Zijne werken bestaan
in Odes, Cantates, Epitres , Epigrammes , enz.

(Biographie universelle ; Dietionnaire de
la conversation ; AUGER , Essai biographigue et critique).
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verkreeg hij toegang tot het collegie der
Catechumeni , en na aldaar godsdienstig
onderwijs te hebben ontvangen, zwoer hij
het Protestantismus af, en omhelsde de
Roomsch-Katholijke godsdienst. Toen hij.
echter weigerde in den geestelijken stand
te treden , werd hij weggezonden , en aan
zich zelven overgelaten. Hij verhuurde
zich nu als huisbediende , doch gebrek
aan bescheidenheid en zelf bebeersching
maakten hem voor deze betrekking ongeschikt. Hij verliet Turin , trok weder
over de Alpen, en vond Madame DE WARENS Op haar buitengoed nabij Chambery.
ROUSSEAU werd met veel toegenegenheid
ontvangen , en bleef met tusschenpoozingen
verscheidene jaren bij haar. In 1740 ver
hij met aanbevelingsbrieven naar-trok
Lyon , en was beurtelings onderwijzer,
muzijkmeester en afzonderlijk secretaris
van den Franschen gezant te Venetië,
dien hij derwaarts vergezelde. Van Venetië
kwam hij in 1745 te Parijs. Aan Bene
herberg afstappende , geraakte hij in kennis met een dienstmeisje, THÉRÈSE LEVASSEUR , met welke hij eene betrekking
aanknoopte , die niet dan door zijnen dood
werd afgebroken. In 1748 kwam hij in
aanraking met Madame D'ÉPINAY , aan wier
huis hij kennis maakte met D'ALEMBERT ,
DIDEROT en CONDILLAC , die hem overhaalden , om eenige artikelen voor de Encyclopédie te schrijven.
Op zekeren dag vernemende dat de
Academie van Dyon eenen prijs uitloofde
voor de beste verhandeling over de vraag:

[leeft de herstelling der kunsten en wetenschappen eenen voordeeligen invloed gehad
op de verbetering der zeden , besloot Rous-

ROUSSEAU, (JEAN JACQUES) , een
der welsprekendste en zonderlingste schrij- sEAU naar den prijs te dingen , en gaf op
vers van Frankrijk , werd in 1712 te deze gewigtige vraag een ontkennend antGeneve geboren. Hij was de zoon eens woord. Deze wonderspreukige stelling werd
uur werkmakers , en verloor vroegtijdig met zoo veel welsprekendheid verdedigd,
zijne moeder. Toen zijn vader andermaal dat ROUSSEAU op al zijne mededingers zehuwde , werd de jeugdige ROUSSEAU uit gevierde. Zijn klein zangspel Le devin du
liet ouderlijk huis verwijderd , en op eene village , werd in tegenwoordigheid van
dorpschool in de nabuurschap besteld. Na LODEWIJK XV op het hoftheater van Fonverloop van eenigen tijd kwam hij in de tainebleau uitgevoerd. De koning met deze
leer bij een' graveur , een' onbeschoft, opera ingenomen , gaf zijne begeerte te
ruw man, die op den prikkelbaren knaap kennen om den schrijver te zien. Zoodra
een' schadelijken invloed uitoefende. Hij men zulks aan ROUSSEAU te kennen gaf,
gewende zich aan ledigheid , aan leugen verliet hij den schouwburg, en vlugtte
en kaperij. Eindelijk ontliep bij zijnen naar Parijs. Ten einde zijne bloohartige
meester , en zwierf rond in Savoyë, waar schuwheid en natuurlijke linkschheid van
hij zich uit nood aanmeldde bij den bis- manieren te verbergen , nam hij den
schop van Annecy , dezen te kennen ge- schijn aan van een' menschenhater te
vende , dat hij tot liet Catholicismus wilde zijn , hetgeen hij echter geenszins was.
overgaan. De bisschop beval hem aan bij Hij won hoofdzakelijk den kost met het
Madame DE WARENS , een Zwitsersche dame, afschrijven van muzijk , en verscheidene
die zelve tot de Roomsch-Katholijke gods. personen , die zijne bekrompene omstandienst was overgegaan , en zich te Annecy digheden kenden , zonden hem werk
had nedergezet. Door hare liefderijke hulp waarvoor zij drie of vierdubbel wilden
25
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betalen ; doch nimmer verkoos hij meer dan
den gewonen prijs aan te nemen. In 1753
schreef hij zijne Leltre sur la musique
franeaise , welke de nationale eigenliefde
eene pijnlijke wonde toebragt. Zijn vol
geschrift , een brief aan D'ALEMBERT ,-gend
Sur les spectacles , gaf aanleiding tot onderlingen twist. Insgelijks schreef hij een
Werk getiteld Discours sur l'origirre de
l'inégalité parmi les homines , hetwelk om
deszelfs welsprekendheid wei d bewonderd ,
maar van wonderspreukigheid niet is vrij
te pleiten. Zijn lievelingsdenkbeeld van
gelijke iegten van den mensch, ont wik
hij meer breedvoerig in zijn Contras-keld

social.
ROUSSEAU'S Ernile , in 1762 in 't licht
verschenen , bevatte een nieuw stelsel van
opvoeding. In het eerste gedeelte van
dit werk , geeft hij vele goede wenken
voor de eerste opvoeding der kinderen ,
vermanende de moeders van aanzienlijken
rang, hare eigene kinderen te zogen. Op
zijnen raad hield men op , om de kinderen als mumiën in te zwachtelen , en ze
door slaan , dreigen of vrees tot gehoor
te dwingen. In deze opzigten is-zamheid
ROUSSEAU als de weldoener der kinderen
te beschouwen ; doch zijne voorschriften
omtrent godsdienst en zedelijkheid gaven
zoo veel ergernis , dat het parlement van
Parijs het boek veroordeelde. De StatenGeneraal van Nederland verboden bet,
en de raad van Geneve liet bet door
beulshanden in 't vuur werpen. Hij nam
de wijk naar Yverdun , doch hier niet
geduld ;wordende, vestigde hij zich op
het Pieters-Eiland , bij Moiliers-Travers ,
een klein dorp in bet graafschap Neufchatel. Hij beoefende bier de kruidkunde,
en - schreef zijnen Botaniste sans maitre.
Toen hij op last van den raad van Bern
dit eilandje moest ontruimen , begaf hij
zich in 1766 , op uitnoodiging van DAVID
HUME , naar Engeland. Doch ook niet
dezen vermaarden geschiedschrijver in onmin geraakt , vertrok hij eensklaps naar
Frankrijk Waar bij veelal een zwervend
leven leidde. Inmiddels schreef hij een
woordenboek over de muzijk (Dictionnaire
de musique) , hetwelk niet gunstig werd
ontvangen. Kort daarna verscheen zijn
Pygmalion , een melodrama , door hem
zelven uitgevonden en voortreffelijk uit
-gevord.
Toen ROUSSEAU oud en zwak werd,
begon hem het afschrijven van muzijk
moeijelijk te vallen , en geheel zijn inkomen bedroeg niet veel meer dan zeven
honderd gulden. De markies GIRARDIN
hiervan onderrigt , bood hem zijn landhuis
Ermenonville , in de nabijheid van Parijs,
,

tot zijn verblijf aan. ROUSSEAU betrok in
Mei 1778 eene hut nabij het heerenhuis
van dit buitengoed , en gevoelde zich gelukkig. Met een' der zonen van den
markies verzamelde hij planten en kruien , die aldaar in den omtrek groeiden.
Op den 1 Julij kwam hij van zijn gewoon
wandeltogtje vermoeid te huis. Den vol
morgen na het ontbijt , ging hij-gend
naar zijne kamer om zich te kleeden ,
ten einde aan Mevr. GIRARDIN een bezoek
te brengen , doch hij gevoelde zich uit
vrouw begon zich te ver -geput,nzij
Mevr. GIRARDIN kwam hem-ontruse.
terstond zien ; ROUSSEAU bedankte baar
voor al het goede dat hij hier genoot,
en verzocht haar naar hare woning terug
te keeren. Nu noodigde hij zijne vrouw
uit , om naast hem te komen zitten
verzocht haar vergiffenis voor al het verdriet dat hij haar mogt hebben aangedaan ,
en zeide , dat hij stierf in vrede met geheel de wereld , en dat hij op Gods genade vertrouwde. Hij vroeg haar het
venster te openen , ten einde het liefelijk
groen der velden nog eens te aanschouwen. • Hoe heerlijk hlaauw is de lucht , »
zeide bij , « er drijft geen enkel wolkje.
« Ik hoop dat de Almagtige mij daar zal
• ontvangen. » Dit zeggende , viel hij met
het aangezigt ter aarde , en toen men
hem opbeurde , was de geest ontvloden.
Volgens zijn begeeren werd hij op een
eilandje , door populieren beschaduwd ,
begraven ; een eenvoudig marmeren gedenkteeken wijst zijne laatste rustplaats
aan. ROUSSEAU was , zoo als blijkt uit
zijne Confessions , geen slecht mensch.
Hij bespotte geenszins , gelijk VOLTAIRE
godsdienst en zedelijkheid. Hij was een
twijfelaar , doch bewonderde en prees de
zedeleer van het Evangelie. « Ik beken ,
zegt bij in den Emile , • dat de majesteit
« der Heilige Schrift mij verbaast , dat de
« heiligheid van het Evangelie tot mijn
« hart spreekt. Zie de werken der wijsgeeren, wat zijn zij met al hunne praalvertooning naast dit ééne boek ! Kan
« een boek zoo eenvoudig en echter zoo
• verheven het werk van menschen zijn?
« Hoe vol vooroordeelen , hoe blind moet
« de man zijn , die den zoon van soriiRo« NISCUS (SOCRATES) met den zoon van
« MARIA wil vergelijken ! » Zulke gevoelens
koesterende , kon ROUS5EAU onmogelijk met
VOLTAIRE , DIDEROT , ITELVETIUS , D'IIOLBACII

en hunne medestanders overeenstemmen.
Zij bespotteden hem als een' schijnheilige ,
doch ROUSSEAU kaatste hun den bal niet
terug. « Ik heb , » zegt ROUSSEAU , « mijn
« leven te midden van ongeloovigen ge« sleten , zonder door hen verleid te wor-

RUBENS.
«alen : ik achtte en beminde verscheidene
« hunner persoonlijk, doch hunne leerin« gen waren mij onverdragelijk. Ik zeide
« hun herhaaldelijk dat ik hen niet kon
' gelooven.... Ik laat het aan mijne
« vrienden over , om de wereld bij toeval
« te doen ontstaan. Ik vind in de bouwmeesters dezer nieuw opgeraapte wereld ,
« in weerwil hunner bewijsgronden , eene
«nieuwe proef van eenen God, den
« Schepper van het heelal. »
ROUSSEAU bragt nagenoeg 'honderd Franache romances op muzijk , waaronder
Benige die algemeen bevielen. Zij ver
licht onder den titel van-scheni't
Consolations des misères de ma vie.
(LA HARPE , Cours de littérature).
RUBENS, (PETRUS PAULUS) , de
meest beroemde schilder der Vlaamsche
school , werd den 29 Junij des jaars 1577
te Keulen geboren. Zijn vader , JAN cuBENS , voormalig schepen van Antwerpen,
was met zijn huisgezin naar Keulen gevlugt , om zich aan de onlusten in de
Nederlanden te onttrekken. Deze stierf
te Keulen in het jaar 1587. Kort daarna
vertrok zijne weduwe weder naar Ontwer pen , waar alles door PAKMA op den ouden
voet was gebragt. Op den ouderdom van
zestien jaren werd PETRUS PAULUS RUBENS
als edelknaap bij de gravin VAN LALAING
geplaatst , doch dit leven hem weinig bevallende , keerde hij weldra naar de ouder
woning terug. Op eigene begeerte-lijke
werd hij als leerling geplaatst eerst bij
ADAM VAN OOGT en vervolgens bij OTIIO
VENIUS , hofschilder van de infante ISABELLA
en den aartshertog ALBERTUS. In het jaar
1600 bezocht hij , op raad zijns meesters ,
Italië , vooreerst Venetië en vervolgens
Mantua , waar bij , ten gevolge der aanbebelingsbrieven van den aartshertog ALBERTus , door den hertog VINCENZIO GONZAGA
gunstig werd ontvangen. Deze vorst achtte
hem niet alleen als kunstschilder , maar
gebruikte hem tevens als zijn' afgezant
aan het hof van Madrid. RuBENs bij den
koning van Spanje ten gehoore toegelaten,
wist PHILIPPUS III gunstig voor zich in te
nemen ; zelfs vond de vorst er groot behagen in , om zich met den jeugdigen
afgezant over het onderwerp zijner zending , zijne reize in Italië en over de
jongste gebeurtenissen in de Nederlanden
te onderhouden. Het onthaal , dat RUBENS
bij zijne terugkomst te Mantua genoot,
was niet minder schitterend, wijl hij in
alles geslaagd was wat VINCENZIO GONZAGA
bad verlangd. Nadat RUBENS Rome , Florence , Bologna , Genua en eenige andere
steden had bezocht , keerde hij in 1608
naar Antwerpen terug , doch vond zijne
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geliefde moeder , MARIA PYPELINCX , overleden. Tot leniging zijner smart , rigtie hij
in de kerk van de abdij van St. Michiel
een eenvoudig gedenkteeken voor de dierbare afgestorvene op. De aartshertogen
ALBERTUS en ISABELLA overlaadden RUBENS
met eer- en gunstbewijzen ; gaarne zouden zij gezien hebben , dat de vermaarde
kunstenaar zich te Brussel hadde nedergezet , maar hij verzocht zich te Antwerpen
te mogen vestigen , ten einde de verkeering met het hof hem niet hinderlijk
zoude zijn in zijne studiën en de beoefening der schilderkunst , het eenigste genoegen, dat zijnen geest kon bekoren.
En inderdaad , RUBENS stond weldra aan
het hoofd der Vlaamsche schilderschool.
In 1620 ging RUBENS, op verzoek van
MARIA DE MEDICIS , naar Pars , en versierde aldaar de galerij van het Luxemburg met eene reeks van de schoonste
schilderstukken , eene taak welke hein drie
jaren bezig hield. In 1626 verloor RUBENS
zijne eerste vrouw ELIZABETH BRANDT , en
huwde in 1631 HELENA FORMENT, eene
jonkvrouw van zestien jaren , en eene
HELENA in schoonheid ; « een gewiglig
« voordeel voor een' schilder , » zegt nouBRAKEN , « om de kosten van het model
«te sparen. » Ook komt haar portret
dikwijls in zijne bijbelsche tafereelen voor.
In 1635 begon de jicht zijne handen aai,
te tasten , zoodat het hem moeijelijk viel ,
om , gelijk vroeger , op eene groote schaal
te werken. Den 30 11tei 1640 bezweek
hij aan de kwaal waaraan hij veel had
geleden. Hij stierf in het drie en zestigste
jaar zijns ouderdoms. Zijn stoffelijk overschot , aanvankelijk nedergezet in den
familiekelder van IIELENA FORMENT , werd
twee jaren daarna overgebragt in den
grafkelder eener kapel , welke zijne weduwe op hare kosten had laten bouwen.
In onzen tijd hebben de Antwerpenaren
hunne stad met een bronzen standbeeld
van hunnen grooten landgenoot opgeluisterd.
Iloe RUBENS zelf over de middelen dacht,
om een goed schilder te worden , blijkt uit
zijne raadgevingen aan VAN DIJK. « Slechts
« de natuur , » zegt hij , « heeft die be«valligheid, die zachtheid, welke altijd
« geslotene boeken zullen blijven voor
« slaafsche kopijïsten van teekeningen , aca« demiebeelden , en alle levenlooze voort
kunst , die wij niet moe--«brengsld
« ten bestuderen , dan wanneer dezelve
« onze ziel in geestdrift en bewondering
« brengen. Zonder dit belemmeren zij meer
« den geest dan dat zij den smaak en het
« gevoel op den weg des roems voeren.
« Ik kan deze hardnekkige kopijïsten bij
25 *

RUDBECK--RUHNKENIUS.
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« niets beter vergelijken dan bij zulke
« vrome lieden , die God, niet dan uit een
« gebedenboek kunnen bidden. »
De ridder BULLART vereerde den grooten
schilder met de volgende fraaije dichtregelen :
De nacht en daagraad, zon en schaduw, regenboog
En 't helder licht, dees zijn 't, die u haar kleuren leenEn 't was of 't leven zelf in uw tafreelen toog, (den;
Zoodra zich 't licht en bruin met uw penseel vereenden.
0, I JBE»s! waarom of de dood u overwon?
Zij bloost , dat uw penseel haar overwinnen kon.

(VICTOR C. VAN GRIMBERGEN , huistorische
levensbeschrjving van p. P. RUBENS;
IJOUBRAKEN , Levens der Ned. schil
G. ENGELBERTS GERRITS , Petrus-ders;

Paulus Rubens , zijn tijd en zone tijdgenooten , geschetst in eenige vlugtige
ta fereelen) .
RUDBECH , (OLAUS) , een beroemd
Ziweedsch geneesheer en oudheidkenner ,
werd in 1630 te Arosen , in Westermanland , geboren. Behalve de geneeskunst ,
beoefende hij de muzijk , de werktuig-,
schilder- en oudheidkunde. Hij bezocht
Holland , maakte aldaar kennis met vele
geleerden , keerde naar Zweden terug , en
legde te Upsal, waar hij tot professor in
de ontleedkunde was benoemd , eenen
kruidtuin aan. Hij stierf als curator der
universiteit in 1102. RUDBECK schreef onderscheidene werken , waaronder vooral
zijn 4tlantica sive Manheim , vera Japheti
posteroruni sedes ac patria melding ver
Hij beweert daarin , dat Zweden-dient.
het oorspronkelijk Eden en het ware Atlantis van PLATO is. Ook beschouwt hij
Zweden als de bakermat der Grieken ,
Romeinen , Engelschen , Denen , Duitschers
en verscheidene andere volken. Als geneeskundige verwierf hij zich veel roem
door de ontdekking der vatervaten in de
lever.

-

Woordenboek van kun
wetenschappen).
-sten

(NIEuwENHUIS ,

RUDING , (RQGERS) , een grondig onderzoeker van het Engelsche muntstelsel,
werd den 9 Augustus 1 7 51 te Leicester
geboren. Zijn vader was ontvanger-generaal van liet graafschap , en deze omstandigheid vestigde de aandacht van den
jongen RUDING op geldelijke aangelegenheden. Na te Oxford in de godgeleerdheid
gestudeerd te hebben , werd hij in 1793 als
-leeraar beroepen te Maldon en Chessington , in het graafschap Surrey. Steeds
over het gebrekkige van het Engelsch
muntstelsel nadenkende , gaf hij in 1798
een vlugschrift in 't licht , hetwelk ten
titel voerde : A proposal for restoring the

ancient constitution of the mint, so far as
relates to the expence of coinage ; together
with a plan for the improvement of money,

and for increasing the difficulty
culty o f coon'
ter feiting. In 1817 verscheen zijn groot
werk over het Britsche muntwezen, onder
den titel van Anna/es of the coinage of

Britain and its dependencies, from the
earliest period of authentic history to the
end of the fiftieth year of his present majesty king GEORGE III. De geheele eerste
uitgave was binnen zes maanden uitverkocht , en werd spoedig gevolgd door eene
tweede, welke de geschiedenis tot op het
midden van • het jaar 1818 voortzette.
RUDING had verscheidene jaren aan dit
belangrijk werk gearbeid. In bet voorberigt zegt hij onder anderen : « Indien ik
« deze bouwstoffen had verzameld , alleen
« niet het doel om mijne weetgierigheid
«als oudheidkundige te bevredigen , zou
« ik mij zelven het verwijt moeten doen,
« den kostbaren tijd verbeuzeld te hebben.
« Maar dit werk wordt het publiek met
« een veel gewigtiger inzigt aangeboden.
« Mijn oogmerk is , om uit de ervarenis
« der eeuwen de ontoereikendheid de;5 straf aan te toonen , om het namaken
« van geldspeciën te voorkomen , zoo lang
« de verleiding om zulks te doen zoo
« sterk en de uitvoering daarvan zoo ge« makkelijk is. De lange reeks van strafa bepalingen en de tallooze levens die er
« aan zijn opgeofferd , schijnen te bewij« zen , dat het stelsel in den grond ge« brekkig is ; dat de misdaad alleen kan
« voorgekomen worden door aan de kracht
« van den prikkel der verleiding een te« genwigt te geven en te verzwakken.
RUDING ried de groote hermunting van
1816 en 1817 aan , waarbij het gewipt
der muntstukken genoegzaam werd verminderd , om de verleiding van ze te
versmelten weg te ruimen. En daar bij
de ruwe bewerking van den stempel beschouwde als een veelvermogend aanloksel , om het geld na te maken , werd aan
de nieuwe munt de grootste zorg besteed.
In den aanvang der regering van koningin
VICTORIA verscheen van dit belangrijk werk
eene derde uitgave , in drie deden kwarto,
verrijkt niet vele aanteekeningen , tabellen en meer dan veertig nieuwe platen ,
muntafbeeldingen voorstellende. RUDING
stierf den 16 Februarij 1820 te Ma/don,
in den ouderdom van negen en zestig
jaren.

(Gentleman's Magazine ; Archaeologia
van de Maatschappij van oudheden,
waarvan RUDING lid was).
RUHNKENIUS , (DAVID) , een beroemd
Leydsch hoogleeraar in de geschiedenis en
welsprekendheid , en een der geleerdste
mannen van zijnen tijd , werd den 2 Januarij 173 te Stolpe in Pommeren gebo-
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RUISCIT--IiUISDAAL.
ren. Zijne ouders, die zich in ruime
omstandigheden bevonden, spoedig de veel belovende talenten van den knaap ontwarende , zonden hem vooreerst naar het
Frederiks-collegie te Koningsbergen. Hier
beoefende hij vlijtig de oude classieke
schrijvers , en vatte voor hen die liefde
op , welke hem geheel zijn leven bijbleef.
Ook maakte hij groote vorderingen in de
schoone kunsten , inzonderheid in de muzijk en teekenkunst. Nadat hij zijne voor
studiën had voltooid , ver--beridn
toefde hij twee jaren aan de hoogeschool
van Wittenberg, waar hij de oude letterkunde , de geschiedenis en regtsgeleerdheid
beoefende. ERNEST!, die zich destijds te Wittenberg bevond , ried. RUHNKENIUS aan naar
Leyden te gaan , en aldaar zijne studiën
onder de leiding van HEMSTERHUIS te vol
Deze raad niet zijne eigene wen--toijen.
schen overeenstemmende , vertrok hij eer
naar Leyden, en werd door IIEMSTERIiUI5-lang
met groote vriendelijkheid ontvangen. RUIINKENIUS hervatte met vernieuwden moed
zijne studiën , volgde de raadgevingen zijns
grooten meesters , bleef zes jaren lang
onder zijne leiding , en doorliep bijkans
alle Grieksche schrijvers met de meeste
oplettendheid. In weerwil zijner strenge
studiën , was RUIINKENIUS geenszins af keerig van vermaak : muzijkpartijtjes , de
omgang met beschaafde vrouwen en de
jagt waren nu en bleven steeds zijne geliefdste uitspanningen. Dikwijls gebeurde
het , dat hij , van de jagt teruggekeerd ,
den ganschen nacht doorwerkte , om den
verloren tijd te herwinnen. HEMSTERHUIS
zijne ongewone bekwaamheden op prijs
stellende , wendde alles aan , om hem
voor Leyden te behouden ; doch wijl er
geen vooruitzigt was , dat er binnen kort
eene plaats als hoogleeraar zou open komen , ried hij hem zijne vroegere studie
in het Romeinsche regt te hervatten.
RUHNKENIUS , steeds gewoon den raad van
IIEMSTERHUIS als dien eens vaders te vol
gaf hieraan gehoor, en werd weldra-gen,
een bekwaam regtsgeleerde. Intusschen
verzuimde hij zijne geliefkoosde letteroefeningen niet , en ondernam de bearbeiding eener nieuwe uitgave van PLATO,
welke, eenen schat van oordeel- en letterkundige geleerdheid bevattende , ge
om ItUUINKENIUS in den-noegzamws,
rang der eerste letterkundigen, te plaatsen.
Daar hij echter in Dolland Beene vaste
betrekking had , drongen zijne vrienden
in Duitschland bij hem aan , om naar een
hoogleeraarambt in zijn eigen vaderland
te dingen. Zijne gehechtheid aan zijn'
vriend en meester , en zijne ingenomen.
heid niet de leefwijze in Legden , spoor-

den hem aan te wachten , tot dat er Bene
plaats zou open vallen. In 1755 deed hij een
uitstapje naar Parijs , waar bij een gansch
jaar doorbragt , om de handschriften in
de Koninklijke Bibliotheek en in die van
St. Germain te onderzoeken. Inmiddels
gelukte het IIEMSTERHUIS een lectorschap
aan de hoogeschool van Leyden voor hem
te verkrijgen. In deze hoedanigheid was
hij de medearbeider zijns voormaliger
meesters.
In 1761 stierf OUDENDORP, en RUIINKENIUS volgde hem als hoogleeraar in de
geschiedenis en welsprekendheid op. In
hetzelfde jaar J. Si. GESNER te Gottingen
overlijdende , werd RUUNKENIUS uitgenoodigd om aldaar als hoogleeraar in de wel
te treden , doch hij wei -sprekndhio
beval HEYNE in zijne plaats-gerd,n
aan. Dit blijk van gehechtheid aan de
hoogeschool te Leyden werd door eerre
aanmerkelijke verhooging van jaarwedde
erkend. Op den ouderdom van veertig
jaren trad RUIINKENIUS in den echt niet
eerre schoone , beschaafde jeugdige dame,
met welke hij gelukkig leefde ; doch in
het jaar 1769 begon zijne echtgenoote
aan aanvallen van beroerte te lijden , die
haar eerst van de spraak beroofden en
vervolgens van het gezigt. In dezen deerniswaardigen toestand overleefde zij haren
beminnelijken echtvriend , die al zijne
vrije uren aan haar toewijdde. RUUNKENIUS stierf den 14 Mei 1798. De stad
Leyden kocht zijne rijk voorziene bibliotheek , en stond aan zijne ongelukkige
weduwe eene jaarwedde van vijf honderd
gulden toe.
RUUNKENIUS was een der uitstekendste
geleerden en oordeelkundigen der achttiende eeuw. Met eenen fijnen smaak en
groote schranderheid , vereenigde hij een
ongewoon geheugen en eerre verbazende
geleerdheid. Als Latijnsch schrijver is
RUHNKENIUS naauwelijks door een' der nieuwere schrijvers geëvenaard. Onder zijne
beste leerlingen behoort DANIEL wIJTTENBACIi , aan wien wij eene welsprekende
levensbeschrijving van zijnen meester te
danken hebben. De optelling zijner veelvuldige werken vindt men bij de onderscheidene schrijvers , waaruit wij dit artikel geput hebben.
VAN KAMPEN, Bekn. Gesch. der Ned.
lett. en wetens. ; NIEUWENHUIS , Woor-

denboek van kunsten en wetenschappen;
Penny Cyclopaedia ; Biographic dit
royaume des Pays-Bas) .
,

RUISCH. Zie RUXSCH.
RUISDAAL , (JACOB) , een vermaard

Nederlandsch landschapschilder , zag in
1636 te .Haarlem het eerste levenslicht.
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R ITER-RUSSEL.

Zijn vader , een gegoed lijstenmaker, gaf
heal eene geleerde opvoeding , en liet
leem in de geneeskunst studeren. Ook in
de heelkunde was RUISDAAL bedreven , zoo
dat men van hem vindt aangeteekend ,
dat hij in Amsterdam met veel roem ver
heelkundige bewerkingen heeft-scheidn
verrigt. De schilderkunst echter was zijn
lust en leven. Het talent van BERGHEM
bekoorde RUISDAAL ; hij bezocht dikwijls
dezen kunstenaar , om hem de kunst af
te zien. De natuur maakte hein verder
tot den besten landschapschilder , waarop
Nederland roem draagt. RUISDAAL schil
vooral landgezigten , waarin het-der
water van de eene rots op de andere
nlederstort , en zich in en door de dalen
eenen weg baant. Zoo natuurlijk , dun
en doorschijnend wist hij het schuimende
en ruischende water voor te stellen , dat
men zich niet kan verbeelden door de
kunst bedrogen te worden. Ook de onstuimige zee , tegen klip en duin aanbruisende , werd door hem meesterlijk op het
paneel gebragt. Bij voorkeur schilderde
hij uitgestrekte vlakten , waardoor eene
rivier kronkelt ; heuvelen met waterval
aan eenen heerweg , om -len,hut
hoornen ; luchten verdonkerd-ringdva
door wolken , uit welke een zonnestraal
voortschiet; een digt woud , door hetwelk
een weg loopt , waarop men herders met
hunne kudden , reizigers en landlieden zich
ziet voortspoeden ; eindelijk havens en
zeestranden , waarin dijken , hoofden en
het golvend water de eentoonigheid breken van den gezigteinder onder eenen
nevelachtii en hemel. RUISDAAL heeft ook
eenige platen geëtst , niet vleijend voor
het oog , maar uitmuntende schetsen der
natuur. Hij was niet minder achtenswaardig wegens zijne voortreffelijke hoedanigheden dan uit hoofde van zijn schitterend
talent. Ten einde geheel voor zijn' ouden ,
zwakken vader te kunnen leven, bleef Ruls DAAL ongehuwd : hij stierf weinig tijds na hem
te

Haarlem , den 16 November 1681 (1).
(NIEUwENnUlS , Woordenboek van kunsten
en wetenschappen ; HOUBRAKEN , Levens der Ned. konsisehilders; Biographie des Pays Bas).

(1) ((Zijn broeder sAiosoi RCISDAAL , vóór hem
<t in 't jaar 1670 gestorven , was mede een braaf
et landschapschilder. Deze had bovendien eene uitt( vinding , om allerhande soort van marmer zoodatt nig na te bootsen , dat men niets anders zou
ct gedacht hebben , dan dat het waarlijk marmer(t steen was. Ik heb , (zegt nouszkKISlr) , twee rond

«gedraaide ballen gezien , kunstig geaderd , koud,
tt hard en zwaar als steen, dienende tot sieraad op
et een kabinet. Deze stof kon hij , terwijl ze week
tt was , vormen en kneden naar welgevallen. Elk
et had achting voor zijn gepolijst steenwerk , totdat
« het bekend werd of uitlekte , dat het nagebootst
tl W a8. ?)

RUITER. Zie RUYTER.
RUMFORD, (BENJAMIN THOMPSON ,

Graaf vA1'l) , werd in 1752 te Woburn,
in Nieuw Engeland , geboren. Zijn geslachtllaam was THOMPSON . Door zijn huwelijk was hij niet meer in de noodzakelijkheid , om als onderwijzer in zijne
behoefte te voorzien. Bij het uitbarsten
van den oorlog tusschen Engeland en
Amerika , trad hij in Britsche krijgsdienst ,
en maakte zich door kunde en vlijt zeer
verdienstelijk. In 1784 keerde hij naar
Engeland terug , werd tot ridder verheVeu , en tot een' der adjunct- secretarissen
vat) staat benoemd. Door den keurvorst
van Begieren naar Munchen gelokt , bewees hij dien staat belangrijke diensten.
Ilij ontwierp wel bedachte plannen voor
het weren der bedelarij , het oprigten van
werkplaatsen voor behoeftigen , en het
daarstellen van spaarovens ; doch vooral
de naar hem genoemde Rumfordsche soep
heeft zijn' naam als menschenvriend aller
doen kennen. De keurvorst verhief-wegn
hem tot graaf van Rumford , en bevorderde hem tot den rang van luitenant generaal. Tegen het einde der eeuw begaf
hij zich andermaal naar Engeland , en
wijdde zijnen tijd aan het nemen van
proeven , om de warmtestof op het doel
meest bezuinigende wijze-matigsend
voor het huishoudelijk gebruik toe te passen. In 1800 had bij een werkzaam deel
aan liet stichten van het Koninkl ij k Instituut te Londen , bestemd tot leerschool
voor landlieden , kunstenaars en handwerkslieden. In 1802 vestigde hij zich
te Pars , en trad in den echt niet de
weduw van LAVOIS1E R , den scheikundige;
doch dit huwelijk werd spoedig ontbonden. Hij verwijderde zich toen naar Auteuil , een dorp in de nabijheid van Parijs,
waar hij zich met den landbouw, de schei
natuurwetenschappen onledig-kunde
hield. Hij overleed den 21 Augustus 1814.
Onder zijne werken verdient bovenal ver
political, economical and-meldingEsay,
philosophical , waaruit genoegzaam blijkt ,
dat RUMMFORD zijn' tijd vooruit was.
(Penny Cyelopaedia ; NIEUWENIIUIS, Woordenboek van kunsten en wetenschappen).
RUSSEL , (Lord WILLIAM) , een mar-

telaar der Britsche vrijheid , werd omstreeks
het jaar 1641 geboren , en was de derde
zoon van den hertog van Bedford (2).
(2) Een gelukkig toeval bragt deze familie tot
eer en aanzien. Toen puiejeYUs de Scltoone , aartshertog van Oostenrij 1k , in 1506 door storm binnen
de haven can Weymouth was gedreven , werd hij
gastvrij onthaald door Sir THOMS5 TaE'MIARn , , die
wetende dat liet toenmalig hoofd van het geslacht
^-au RVSSI L onderscheidene talen verstond , dezen

RUSSFL—RUYSCII.
IIij studeerde te Cambridge , bragt eenige
jaren op het vaste land door, keerde , na
CROMWELL'S dood , naar Engeland terug , en
werd tot lid van het Huis der Gemeenten
verkozen. Hij huwde in 1669 RACHEL W RIOTHESLEY , die zich door haren vromen
zin en hare ongemeene huwelijksliefde
beroemd heeft gemaakt.
In het gezelschap dezer uitstekende
vrouw , sleet RUSSEL geruste en gelukkige
dagen , tot dat bij meer 's lands aangelegenheden begon ter harte te nemen. De
verontwaardiging en vrees bij hem opgewekt door de huichelarij en schaamtelooze
omkoopbaarheid van KAREL II , en de onverholen begeerte van den hertog van
York,. om de Roomsch-Katholijke godsdienst in Engeland te herstellen , deden
hem tegen den koning en voor het Protestantismus in het strijdperk treden. KAREL,
in de engte gedreven, verdaagde het parlement, en toen het andermaal bijeen werd
geroepen , zag de koning zich gedwongen
den oorlog met de Nederlanders te staken,
zijn verbond niet Frankrijk op te geven,
en de troepen , door wier hulp hij zich
tot onafhankelijk monarch had willen ver
af te danken. De koning echter ,-hefn,
weldra zijne kuiperijën met Frankr ij k hernieuwende , had de laagheid weder geld
van LODEWIJK XIV aan te nemen. BUSSEL
liet zijne stem in het Huis der Gemeenten
luide hooren , en stemde voor de uitsluiting van den hertog van York als troon
Dit waren heftige maatregelen,-opvlger.
doch zij werden geregtvaardigd door de
ontevredenheid des volks , de lage handel.
wijze des konings , de vrees voor dwingelandij en de herstelling der Roomsch-Katholijke godsdienst. Deze woeling dreigde
eenen tweeden burgeroorlog , en bijaldien
KAREL , gelijk zijn opvolger , de kerk zoo
regtstreeks had aangerand als hij zulks de
constitutie deed , dan ware ongetwijfeld
de burgeroorlog onmiddellijk uitgebroken;
nu legde dit vergrijp den grond tot eene
toekomstige omwenteling.
Om zich van hunnen gevaarlijksten
vijand te ontdoen , beschuldigden de koningsgezinden Lord RUSSEL van deel genomen te hebben aan eene zamenzwering
tegen het leven van KAREL II. Na eene onwettige regtspleging , werd hij ter dood veroordeeld , en verloor den 13 Julij 1683
het hoofd op het schavot.
(Lord JOHN RUSSEL'S Life of Lord Wil liam Russel; BURNET'S Own ` Times).
uitnoodigde zijnen onverwachten gast te komen bezoeken. Gedurende dit bezoek won RUSSEL zoo zeer
de gunst van den aartshertog , dat deze hem den
koning van Engeland aanbeval , die hem tot zijnen
kamerheer benoemde, waardoor hem de weg tot
verdere verheffing s erd gebaand.

391

RUSSEL , (RICHEL), de trouwe echt genoote des voorgaanden , was de tweede
dochter van den graaf van Southampton ,
en «eduw van Lord VAUGHAN, den oudsten
zoon van Lord CARBERRY. Zij huwde in
1669 Lord WILLIAM RUSSEL, en genoot met
hem gedurende veertien jaren een ongestoor d geluk. Toen Lord RUSSEL van hoog
verraad beschuldigd te regt stond , was zij
hem in zijne verdediging behulpzaam ; haar
standvastig en edelaardig gedrag wekte de
grootste bewondering. Zij overleefde hem
veertig jaren , doch weigerde een- en andermaal weder in den huwelijken staat
te treden. Mevrouw RUSSEL stierf in 173,
in den ouderdom van zeven en tachtig
jaren. Zij was eene vrouw van ongeveinsde godsvrucht en uitstekend verstand. Hare brieven , waarin het laatste afscheid
van haren geliefden echtgenoot , met groote aandoenlijkheid wordt geschilderd, zijn
menigmaal herdrukt.
(Life and letters of Rachel, Lady Russel).
R OYSC H , (FREDERIK) , een vermaard
geneesheer en ontleedkundige , werd in
1638 te 's Gravenhage geboren. Hij bezocht de hoogescholen van Leyden en Franeker , beoefende de ontleed- schei- kruiden geneeskunde , en werd in de laatste
stad , na het verdedigen eerer dissertatie
over het zijdewee of de ontsteking van het
borstvlies tot doctor in de geneeskunde
bevorderd. Hij zette zich nu in zijne geboortestad neder, en verwierf zich een'
grooten naam met zijne verhandeling over
de ontdekking der klapvliezen in de melken watervaten , zoo van menschen als dieren , welke in 1665, onder den titel van
Dilucidatio valvularum in oasis lymphaticis
et lacleis in 't licht verscheen. Het vol
jaar werd hij als hoogleeraar aan het-gend
Athenaeum te Amsterdam beroepen. RuYscu
volmaakte de kunst van opspuiting der vaten tot aanwijzing van den omloop des
bloeds. « De deelen waren met eene gekleurde stof zoo volnaakt opgespoten ,
« dat de uiterste takjes van vaatjes , nog
«fijner dan spinrag , zigtbaar werden , en
« wel , hetgeen nog meer verwondering
«verwekt , alleen door het vergrootglas. »
Door onvermoeiden arbeid , verzamelde
RUYSCII een uitgebreid museum van anatomische preparaten van allerhande aard ,
waarvoor Czaar PETER hem in 1698 dertig
duizend gulden betaalde. RuYSCH verzamelde nu een tweede museulr, , waarvan
een gedeelte, na zijnen dood aan den koning van Polen voor twintig duizend gul
werd verkocht. Hij stierf den 12 Fe--den
bruarij 1731 in den hopgen ouderdom van
bijna drie en negentig jaren. Zijne werken
beslaan vijf deelen kwarto, en zijn mee-
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rendeels uit het Latijn in andere talen overgebragt.
(NIEUWENHUIS , Woordenboek van kunsten
en wetenschappen VAN KAMPEN , Beknopte geschiedenis der Ned. lett. en
wetens. ; Penny Cyclopaedia).
;

BUTTER, (MICHIEL ADRIAANSZ. DE),

Neêrlands grootste admiraal , werd den 24
Maart 1607 te Vlissingen uit zeer geringe,
doch eerlijke ouders geboren. Als knaap
was hij woelziek, onrustig, en strijdlustig,
zoodat de onderwijzers hem de school
moesten ontzeggen. In de lijnbaan der
heeren LAMPSENS te Vlissingen, won hij zes
stuivers ter week , doch ook dit leven hem
ras vervelende , ging hij in het elfde jaar
zijns ouderdoms als bootsmansjongen in
zee. Nu was hij naarstig in het scheepswerk , en gezien bij zijne meerderen. Ook
plagt hij naderhand dikwijls te zeggen:
« dat bij in zijne jeugd nergens goed toe
* was, dan om ter zee te varen. » Vervolgens voer hij eenige jaren ter koopvaardij in dienst der heeren LAMPSENS in
wier lijnbaan hij vroeger had gewerkt. Op
den ouderdom van vier er. twintig jaren
huwde hij MARIA VELTERS VAN GRYPSKERKE,
die hem tien maanden later door den dood
ontviel , hem een dochtertje , ALIDA genoemd, nalatende. Als stuurman bezocht hij
Groenland en bet land van Magellaan. In
1636 begaf hij zich ten tweede male in
den echt met CORNELIA ENGELS van Vlissingen, die hem verscheidene kinderen schonk,
maar hem ook weder door den dood werd
ontrukt. Als schout-bij-nacht in 1641 met
een smaldeel naar Portugal gezonden , om
den koning van dat land tegen de Spanjaarden te helpen , dreef hij den vijand
op de vlugt, en werd door JOHAN IV
met een' gouden gedenkpenning vereerd.
Weder in dienst getreden van de heeren
LAMPSENS, bragt hij zijnen ouden meesters
groot voordeel an , en verdedigde meer
kloekmoedig hun schip en hunne-malen
goederen tegen de Spanjaarden en de Barbarijsche zeeroovers. Door den Franschen
vrijbuiter LA LANDE overvallen , die alles
goeden prijs verklaarde , maar heen toch
vroeg , of hij ook dorst had , en wat hij
verkoos, water of wijn? gaf DE RUYTER
rustig ten antwoord : « Ben ik een gevan« gen man , geef mij dan water , doch
«ben ik vrij, zoo schenk mij wijn. » L&
LANDE , getroffen door deze rondborstig
gaf hem een glas wijn , en liet-heid,
hem verder ongemoeid met zijn schip ver
Te Salee aangekomen , liet de-trekn.
opperste der stad hem door een' tolk
vragen, ,doe veel hij moest hebben voor
een stuk Engelsch kastanje bruin laken ,
waarin de Sant (opperste) veel zin had.

vroeg een' behoorlijken prijs,
en toen hem werd afgedongen , antwoordde bij , dat hij het niet minder
geven kon. De Sant hem nu te kennen
gevende , dat bij zijn schip wel kon aanhouden , borst DE RUYTER eindelijk in ongeduld uit : « Was ik op mijn schip , gij
« zoudt mij niet meer dreigen.» De Sant,
niet ongevoelig voor trouw en eerlijkheid,
leide nu de hand op DE RUYTER'S borst,
en die van onzen held op de zijne, ten
teeken van eeuwige vriendschap , terwijl
hij zijn gevolg deze aanmerkelijke woorden toesprak : « Gij zijt getuigen , hoe
« trouw en kloek deze Christen voor zij« nen meester is ; ik vertrouw , dat gij
« zulks ook voor mij zult zijn , als de
« nood dit van u eischen zal. » Andermaal , op dringend aanzoek van JOHAN DE
WITT , in 's lands dienst getreden , ver
hij in de Oostzee tegen de Zweden,-rigte
en in de drie zeeoorlogen , welke wij
tegen den afgunstigen Brit hadden te voeren , wonderen van beleid en dapperheid.
Wij zullen hier niet in bijzonderheden
treden , die overal elders breedvoerig geboekt zijn. Den 19 Februarij 1674 de
vrede met Engeland , op gunstige voorwaarden gesloten zijnde , waarover de ingezetenen zich uitermate verheugden , gaf
men DE RUYTER den verheven, doch wel ver.
dienden naam van Redder des vaderlands.
Met Frankrijk echter , hetwelk Engeland
in den laatsten zeeoorlog had bijgestaan ,
bleef de oorlog voortduren. De koning
van Spanje geene kans ziende , om de
opgestane Sicilianen , die door de Franschen werden ondersteund , te bedwingen , wendde zich tot de Algemeene Staten van ons vaderland om hulp. DE
RUYTER vertrok hierop, aan het hoofd eener
kleine vloot , naar de Mliddellandsche zee,
en raakte den 8 Januarij 1676 met eene
sterke Fransche vloot , onder den dapperen Du QUESNE , slaags. Men bevond zich
tussehen de eilanden Stromboli en Salino.
DE RUYTER streed op nieuw met fieren
moed , verscheidene Fransche schepen zoodanig havenende , dat zij in lang geene
dienst meer konden doen. De vijand telde
vijftien honderd dooden, en durfde, schoon
met twaalf kloeke schepen versterkt , den
strijd niet hervatten. Eerst den 22 April
1676, kreeg men de Fransche vloot tot
dertig oorlogsschepen , drie fi•egatten en
negen branders aangegroeid , weder in de
nabijheid van den berg Etna in het ge
omtrent vier ure-zigt,endsam
raakte men aan elkander. Scherp was de
strijd van wèêrskanten. De gansche zee
scheen in den gloeijenden Etna veranderd.
Verscheidene Fransche schepen zetteden
DE RUYTER

IIYMER—SAALD.
alle zeilen bij , om uit den drang te geraken ; doch naauwelijks had men ruim
een half uur gevochten , toen DE RUYTER,
die op het zonnedek stond om alles gade
te slaan , het voorste gedeelte van zijn'
linkervoet verloor door een' vijandelijken
kogel, welke hem tevens de beide pijpen
in het regterbeen vermorzelde. Onze held
deed een' val van eene hoogte van zeven
voet , doch behield zijne tegenwoordig
geest. Telkens als hij het ge--heidvan
schut hoorde afbranden , riep hij zijn volk
toe : « Houdt moed , mijne kinderen , houdt
« moed : zoo moet men doen , om de zege
« te verkrijgen. » Tegen zeven ure namen
de Franschen de vlugt , die men nog een
uur lang al schietende najoeg. Des anderen daags stevende onze vloot naar de
baai van Siragossa , alwaar DE RUYTER den
29 April 1676 's avonds tusschen acht en
negen ure , na een smartelijk lijden, zeer
gerust den geest gaf , in den ouderdom van
negen en zestig jaren , ééne maand en
vijf dagen. Het dankbare vaderland ver
zijne nagedachtenis met eene prach--erd
tige graftombe in de Nieuwe Kerk te
Amsterdam , terwijl nog in onze dagen in
de stad zijner geboorte een fraai metalen
standbeeld voor hem is opgerigt. Met aandoening sluiten wij de levensschets van
Neerland's grootsten zeeheld met de vol
dichtregelen van onzen ongekun--gend
stelden dichter II. H. KLIJN:
Rust, rust dan zacht o held! zoo hoog in deugd gezeten;
Het dankbaarNedrlandsch volk kan nooit uw trouw ver (geten !
In elk regtschapen hart vindt gij uwe eerzuil staan , ...
Rust zacht ! uw cedle moed, uw roem zal nooit vergaan.
BRANDT

, Het leven van de Ruyter).
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konden betrekkelijk de onderhandelingen
van Engeland met vreemde mogendheden,
bekend onder den naam van RYMER'S
Foedera , was een der vele zonen van
RALPH RYMER , uit de nabijheid van Northallerton , die , in 1663 deel genomen
hebbende aan den opstand in het Noor
hoofd op het schavot verloor.-den,ht
THOMAS werd geboren in 1638 of 1639,
en studeerde te Cambridge in de regten,
doch legde zich vooral op de letterkunde
toe. In 1692 werd bij benoemd tot
's lands geschiedschrijver , een' post vroeger door SIIADWELL en DRYDEN bekleed.
Hij genoot daarvoor een jaarlijkseh inkomen van 200 Pst. Omtrent dezen tijd
bestond het plan , om eene verzameling
van oorspronkelijke stukken , behelzende
de staatkundige onderhandelingen van Engeland niet andere staten , in 't licht te
geven. De voorstanders van dit loffelijk
ontwerp , (dat voor den toekomstigen historieschrijver van zulk een uitgestrekt
nut kon worden) waren MONTAGU (later
graaf IIALIFAI) en Lord SOMERS. De uit voering daarvan werd opgedragen aars
RYMER. Het eerste deel verscheen in 1703,
en werd spoedig door de andere gevolgd.
Dit werk stelde de verwachting van het
publiek geenszins te leur. Het veranderde
geheel de gedaante der Engelsche geschiedenis , zoo als blijkt uit de geschiedenis
van RAPIIN. Al de geschiedschrijvers van
Europa vonden in dit werk groot behagen.
Niettegenstaande zijn inkomen als 's lands
geschiedschrijver en zijne geldelijke beloon irig voor de Focdera , stierf hij den 14
December 1714 in de uiterste armoede.

RYMER , (THOMAS) , de geleerde uit

(Penny Cyclopaedia).

verzameling van oor--gevrandot

S.
§AAD-ED -DEEN , (KHOJA SL&D-EDDEEN MOHAMMED EFFENDI) , de ver-

van St. Sophia. In 1573 benoemde hem

5ELIM II tot khoja of opvoeder van zijn'
maardste der Turksche geschiedschrijvers, zoon MOURAD , den vermoedelijken troonwerd in den aanvang der zestiende eeuw -opvolger. De dood van KLIM, in Decemonzer jaartelling geboren. Zijn vader , ber 1574 , riep MOURAD tot den troon,
h ASSAN-JAN , een Perziaan van geboorte ,
die voor zijnen leermeester den grootsten
bekleedde een' post aan liet hof van sul - eerbied koesterde , en in alles zijnen raad
tan SELIM I , en stond in hooge achting volgde. Ook MOHAMMED III, die in 1595
bij dezen wreeden monarch , dien hij in zijnen vader MOURAD opvolgde , vertrouwde
zijne laatste oogenblikken bijstond. Zijn hem de behandeling der teederste staats zoon MOHAMMED werd met de pagies van belangen. De lrhoja- effendi (gelijk BAAD -EDhet keizerlijk paleis opgevoed. Hij wijdde DEEN dikwijls door de Oostersche schrijvers
zich vervolgers aan de studie der Maho- wordt genoemd), vergezelde MOHAMMED III,
medaansche theologie en regtsgeleerdheid, in 1596 , in den Hongaarschen veldtogt ;
en werd muderris of professor aan het en de groote overwinning van Keresztes
collegie behoorende tot cie groote moskee werd hoofdzakelijk toegeschreven aan zij-
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nen invloed op den sultan , die in een
oogenblik van groot gevaar het slagveld
wilde verlaten. In 1598 werd hij door
den sultan tot de hoogste geestelijke waar
verheven, doch hij over--dighe(muft)
leefde niet lang deze verheffing. Op het
verjaarfeest der geboorte van den profeet,
den 2 October 1599 , in de moskee van
St. Sophia opgegaan zijnde om te bidden,
gaf hij onverwachts den geest , en werd
door vier zijner zonen op het kerkhof der
moskee van Ayub ter aarde besteld.
Het groot geschiedkundig werk van
SAAD-ED-DEEN , vervaardigd op bevel van
MOURAD III , voert ten titel Tadj-al-Towarilch , of de kroon der historiën , en bevat
een breedvoerig verhaal van de geschiedenis des rijks van deszelfs grondvesting
in 1299 door OTHMAN , tot op den dood
van SELIM I in 1520 . De bouwstoffen zij n
voornamelijk ontleend uit de vroegere
werken van NESHRI, MOULANA-EDRIS en
KEMAL , PASHA-ZADAH ; doch deszelfs grootste
verdienste bestaat in den vloeijenden ,
sierlijken stijl , zoo dat zelfs Sir w. JoNEs
verzekert , dat dit werk om de fraaiheid
van stijl en den rijkdom van zaken met
de beste geschiedkundige voortbrengselen
van andere voorname mannen kan w edijveren. Zonderling is het, dat dit onschatbaar werk tot nog toe niet in druk
is verschenen , schoon men daarvan in
vele boekerijën handschriften aantreft. Er
bestaat echter eene Italiaansche vertaling
door VINCENZO BRATUTTI , onder den titel
van Cronaca dell' Origine e Progressi degli
Ottomani , composta da Saidino Turco , e

een' rijk koopman vrijgekocht , die hem
naderhand zijne dochter met eenen bruidschat van honderd goudstukken ten huwelijk gaf. Hierop zinspeelt hij in zijn'
Gulistan. Deze vrouw stelde soms het
geduld van den dichter op zware proe' en «Op zekeren dag , » zegt hij ,
« vroeg zij vlij , op verwijtenden toon ,
« of haar vader mij niet voor tien Dinars
« van de Franken had losgekocht ? Ik
«antwoordde, ja , hij heeft tien Dinars
«voor mijn rantsoen betaald , en u mij
« voor honderd in handen gegeven. » Eene
vrolijker anecdote wordt ons vërhaald van
zijne ontmoeting met den poëet HEMá&t
van Tabriz , die zijnen naam niet kende,
maar alleen de plaats zijner geboorte.
Deze hield hem den bodem van eenen
beker voor (de Shiraziërs stonden bekend
als vroeg kaal wordende) , en vroeg :
« Waarom zien de hoofden der Shiraziërs
« er uit als dit ?» SAADI keerde nu den
hollen beker naar IHEaMái toe , vragende :
« Waarom zijn de hoofden der Tabriziërs
« even als dit ? » HEInáM vroeg hem nu ,
of hij eenige verzen van SAADI _kende, en
de derwisch haalde terstond eenige zijner
fraaiste dichtregelen aan. Nu vroeg HEMáM
hem weder : « Stelt men hier de gedich« ten van HEMáM op hoogen prijs n SAADI
reciteerde hierop het volgende couplet van
zijnen dichtgenoot :
-

?

Tusschen het voorwerp mijner liefde , IEMán , en
mij, hangt een sluijer,
Doch het is tijd, dat de sluijer verdwijne, en wij
elkander zien.

SAADI, of zoo als zijn naanl voluit in
het Arabisch of Perzisch wordt geschreven SHEIKII MOSLIH EDDIN SAADI ALSIIIRAZI ,
zijnde het eerste gedeelte van dezen naam
een eertitel , de twee volgende woorden
zijn bijnaam , terwijl het laatste de stad
zijner geboorte Shiraz aanduidt Hij werd
aldaar in 11 ï 5-6 geboren. SAADI leidde
als monnik een zwervend leven , en bezocht vele landen. Gedurende dit reizen
werd hij gevangen genomen door de kruis
aan de vestingwerken-vardes,ihm

En door deze vernuftige aanhaling werden de doorluchtige poëten met elkander
bekend.
SAADI stierf in 1291 , in den ouderdom
van honderd zestien jaren. Zijne werken ,
bijeenverzameld door AHMED NAS1K BEN SESAN
bestaan uit de Gulistan , Bostan , Gazels ,
Kasaid, Mokataat, Rubayat (quatrijns) en
verhandelingen van verschillenden aard in
proza. De Gulistan, het beste zijner werken , is verdeeld in acht hoofdstukken :
over de zeden der koningen ; over de
zeden der derwischen ; over de voortreffelijkheid der tevredentieid ; over de voordeelen der stilzwijgendheid ; over de liefde
en jeugd ; over de onnoozeiheid en den
ouderdom ; over de vruchten der opvoeding , en over de regelen des gedrags.
De zeven eerste hoofdstukken bestaan
meerendeels uit zedelijke verhalen en fabelen ; het laatste is hoofdzakelijk eene
verzameling van spreuken. Dit werk is
menigmaal vertaald : in 't Fransch door
DU RYER , (Fransch consul te Alexandrië),
Parijs 1634 , en in 't Hoogduitsch door

van Tripoli lieten arbeiden. Hij werd door

OLEAIIICS,

tradotta in ltaliano.
Behalve van dit groote werk was SAADschrijver van den Selim-Nemeh ,
eene geschiedenis van SELIM I , of liever
eene verzameling van anecdoten van dien
vorst , hem door SELIM'S vader , HASSANJAN , verhaald ; deze verzameling wordt
om bare oorspronkelijkheid op prijs geschat.
ED-DEEN

(VON HAMMER , Uistoire de l'empire
toman ; D'HERBELOT ; Biographie

Otuni-

verselle ; Journal Asiatique).

die daarin werd geholpen door

SACCEIETTI--SACilS.
een' oud Perzisch letterkundige HAKWIRD.
Naar de Hoogduitsche uitgave verscheen
in 1654 te Amsterdam eene Nederduitsche
vertaling van den Gulisian , een der beste
handboeken , om zich in de Perzische taal
te oefenen.
(Vort HAMMER , Geschichte der schonen

Redekiinste Persiens).
SACCIIETTI , (FRANCO) , een vermaard

tijdgenoot van BOCCACCIO , en een gelukkig
opbouwer van den Italiaanschen proza
zijner-stijl.Denauwkrgdtin
geboorte is onbekend, doch BOTTARI meent,
dat hij in 1335 het eerste levenslicht aan
Zijn vader was BENCIII DI tGCC--schouwde.
CIONE , uit het geslacht van SACTETTI, een
der aanzienlijkste in Florence. FRANCO
SACCIETTI beoefende met geluk de letterkunde , en wist zich boven de vooroordeden zijner eeuw te verheffen , zoo als
blijkt uit twee zijner vertellingen , waarin
hij den spot drijft met de zoogenaamde
sterrewigehelarij en de geveinsde godsdienstigheid , die bijgeloovige plegtigheden
voor echte godsvrucht wil doen doorgaan.
SACCHETTI bekleedde onderscheidene aan
ambten in de republiek van Flo--zienljk
rence. Uit een zijner canzoni verneemt
men , dat hij in jeugdigen leeftijd Slavonië
bezocht , waarschijnlijk voor handelszaken ;
want hij beschrijft de ruwe onbeschaafde
zeden en gewoonten der Slavoniërs , en
zijne vurige begeerte om Florence weder
te zien. Hij stierf omtrent het jaar 1410.
Als schrijver kent men hem eene plaats
toe naast BoecACCIO. Hij liet onder anderen
Bene verzameling na van drie honderd
vertellingen ; sommige derzelve zijn door
latere schrijvers omgewerkt ; al iscsP. bij
voorbeeld , heeft zich SACCHETTI'S vierde
novella toegeëigend, en tot Bene luimige
ballade vervormd , de Keizer en de Abt ,
zonder de bron aan te wijzen. Ook schreef
SACCIIETTI een comisch heldendicht , getiteld La Battaglia delle Vecchie colle Fanciulle , hetwelk hem aanspraak doet heb
eer , om als de vader der-benopd
Italiaansche heroïsch -comische poëzij te
worden aangemerkt.

(Penny Cyclopaedia).
SACCHI , ANDREA) , een der grootste

meesters der Romeinsche schilderschool,
was de natuurlijke zoon van BENEDETTO
SACCIII , een' schilder van weinig naam ;
hij werd in 1599 in de nabijheid van
Ronne geboren. SACCIII leerde de beginselen der kunst bij zijnen vader , die hem
vervolgens in de leer deed bij AI.PANo
wiens beste leerling hij werd. Na eenige
jaren vlijtige oefening overtrof hij zelfs
zijnen meester , en schilderde verscheidene fraaije altaarstukken. SACCIII werkte
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uiterst langzaam , hebbende tot stelregel,
dat de verdienste eens schilders niet bestaat om veel middelmatigs te leveren ,
maar weinig en uitstekend. Zijne bewondaring ,der werken van RAPHAEL grensde
aan het overdrevene. Zijn tijdgenoot PASSERI verhaalt ons , dat , toen een zijner
leerlingen hem onverwachts Bene studie
van RAPHAEL vertoonde , SACCHI terstond
zijn eigen werk liet liggen , en in ver
uitriep : « Hoe ! men zou mij wil -voering
doen gelooven , dat RAPHAEL een-«len
mensch was ; neen , hij was een en« gel ! » SACCHI muntte niet minder uit in
de theorie dan in de practijk , en stierf
in 1661. NICOLAS POUSSIN bezocht zijne
academie, doch zijn beste leerling was
CARLO MARATTA, die na SACCHI'S dood de
eer zijns meesters roemrijk handhaafde.
(PASSERI ; LANZI ; FIORELLO) .

SACHS , (HANS) , wiens eigenlijke naam
LOUTZDORFFER zou

geweest zijn , was het
uitstekendste dichterlijk genie, hetwelk
Duitschland ten tijde der hervorming opleverde. Deze wijdloopige , doch hoogbegaafde schrijver , werd den 5 November
1494 te Neurenberg geboren. Zijn vader
was een kleermaker , die hem bij eenen
schoenmaker in de leer deed. Twee jaren
later werd bij leerling bij LEONARD NUNNENEECK , een' wever van beroep, doch
tevens een meesterzanger , die hem in de
geheimen van het verzen-weven inwijdde.
Zoo dra zijn leertijd was verstreken,
zwierf hij , in deze dubbele hoedanigheid,
gansch Duitschland door, vooral die steden bezoekende, welke het,meest beroemd
waren door hare rederijkkamers en mees
Na zijne pelgrims -reize ves--terzangs.
tigde hij zich te Neurenberg , alwaar hij
(1519) in den echt trad met KUNEGUNDA
KREUTZER , eene voortreffelijke vrouw , die
hem vijf zonen en twee dochters schonk.
Zij stierf in 1560 , na al hare zonen overleefd te hebben. In het volgende jaar,
op zes en zestig jarigen leeftijd , huwde
bij weder BARBARA HARSCHER , welke ver eeniging niet minder gelukkig uitviel dan
de vorige. Zijn gezigt en gehoor ver
onttrok hij zich aan de za--zwakend,
menleving, en sloot zich met zijne boeken
op. Te midden dezer bezwaren , behield
hij zijne vroegere opgeruimdheid , en bereikte den ouderdom van zeven en tachtig
jaren , overlijdende den 25 Januarij 1578.
Wanneer neen HANS SACHS naar het aantal
zijner werken afmeet , dan was hij ongetwijfeld een der grootste schrijvers , welke
Duitschland ooit heeft opgeleverd. Men
spreekt van meer dan zes duizend verschillende opstellen , waarvan slechts een

gedeelte in vijf deden folio is opgenomen.
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Men kan hem dus zeer wel vergelijken
niet LOPE DE VEGA. En wanneer men
hierbij in aanmerking neemt , dat hij
daarenboven een handwerk uitoefende,
dan wordt de vruchtbaarheid zijner pen
nog meer bewonderenswaardig dan die
des Spanjaards. Zijne geschriften zondigen
echter grovelijk tegen den hedendaagschen
smaak en de nieuwere denkbeelden. Een
mede een hunner grootste-vormigheds
gebreken , zoo dat , wanneer men twee
of drie zijner stukken leest, men , als
ware liet , genoegzaam niet liet geheel
bekend is. Ook zondigt HANS SAGAS niet
zelden tegen de geschiedenis en het kostuum. Soms ziet men SEMIRAMIS en CLEOPATRA te zamen in hetzelfde stuk optreden.
Inderdaad , hij was, volgens eigen zeggen,
onbekend met het Latijn en Grieksch ,
en alles wat hij van de Ouden wist , had
hij uit vertalingen geput. Gaarne geeft
men hem echter den lof, dat hij steeds
zijne pen ter bereiking der beste oogmerken gebruikte — om te hervormen en te
onderwijzen. Ook was zijn gedrag onberispelijk , zoo dat men hem Den eerlijken
iIANS noemde.

(Penny Cyclopaedia).

een vermaard Nederlandsch landschapschilder, werd
in 1609 te Rotterdam geboren , en leerde
de kunst bij JAN VAN GOIJEN. Hij bepaalde
zich echter niet tot den stijl van zijnen
meester , maar legde zich vlijtig toe op
de studie der natuur. Hij bezocht de
oevers van den Rijn en de Maas , die
hem schilderachtige voorwerpen aanboden,
welke hij naar 't leven heeft gevolgd. Naderhand niet tevreden met alles te nemen zoo als hij dit in de natuur ontmoette , bragt hij in zijn werk verscheidene
behagelijke voorwerpen bijeen ; en bij deed
zulks met zoo veel smaak , dat men zijn
groot vernuft en fraaije vinding in dit
opzigt moet prijzen. Zijne verschieten
waren helder en dun , en zijn werk woelig en sierlijk gestoffeerd. Hij had het
geluk , dat zijne verdiensten door zijne
tijdgenooten naar waarde werden geschat,
,en thans nog hoog worden gewaardeerd.
'VONDEL eens zijn kunstboek doorbladerd
hebbende , waarin zich vele teekeningen
naar het leven bevonden , gaf aan zijnen
vriend SACHTLEVEN het volgende lofvers:
SACHTLEVEN , (HERMAN) ,

Lust liet iemant ZACHT TE LIEVEN,
Lucht te scheppen naar zijn' wil,
Die blkly' thuis , gerust en stil:
Bij kan stil den Rijn opsireven,
Van oud Uitrecht, en den Dom;
Tusschen de oevers van de stroomen ,
Tusschen 'wijnberg, bosch, en boomen ,
Zich verlustigen alom,
Sloten , steden en landouwen ,
Kudden , vee, en dorp , en vlek,

Akkers, en gebuurte, en hek,
Bron, en waterval aanschouwen ,
In zijn kamer , zoo hij maer
Opsla deze kunstpapieren,
Zoo vol levens , zoo vol zwieren,
Dat natuur bil wijlen daer
Stom staat , toornigh , en verbolgen
Over dat , wi over dit,
Over zwart , en over wit.
................

.

..............

Wie verdriet het op deeg bláren ,
Dus den Rilnstroom op te vaeren ?
SACHTLEVEN , die den meesten tijd zijns
levens te Utrecht woonde , overleed aldaar
in 1685 , in den ouderdom van zes en
zeventig jaren.

, Levens der Ned. konstschilders; J. IMMERZEEL Jr. , De levens
en werken der Hollandsche en Vlaarnsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters).

(HOUBRAKEN

SACHTLEVEN , (CORNELIS), de broeder des voorgaanden , zag in 1606 te
Rotterdam het eerste levenslicht. Men
weet niet onder welken meester hij zich
in de schilderkunst oefende , doch het is
waarschijnlijk, dat hij een naauwkeurig
waarnemer der natuur was. Hij zette zich
te Antwerpen neder , en behaalde veel
roem met zijne schilderstukken in den
trant van BROUWER. Zijne gezelschappen
van boeren en soldaten zijn geestig geschikt en los geschilderd. Op den voorgrond ziet men meestal cenig krijgsgereedschap , als vuurroer , degen , piek ,
hellebaard , vaandel , trom , een' hoed
met vederbos , eene sjerp met gouden
franje , enz., al hetwelk hij natuurlijk
wist na te bootsen. Schoon men hem
geenen gelijken rang met BROUWER en
TENIERS toekent , bezitten echter zijne werken groote verdiensten , en worden in de
beste verzamelingen gevonden.
.

(Penny Cyelopaedia; HOUBRAKEN , Levens
der Ned. schilders).
SACY , (ANTOINE ISAAC SILVESTRE
DE) , een beroemd Fransch orientalist ,

werd den 21 September 1758 te Parijs
geboren. Zijn vader JACQUES ABRAHAM SILVESTRE was een achtenswaardig notaris
der hoofdstad. Op den vroegen leeftijd
van zeven jaren , verloor DE SACY zijn'
vader , doch de moeder droeg groote zorg
voor zijne opvoeding , en gaf hem , uit
hoofde zijner zwakke gezondheid , een'
bekwamen huisonderwijzer. Hij maakte
weldra groote vorderingen in de Latijnsche en Grieksche letterkunde , en beoefende daarna het Hebreeuwsch , Syrisch,
Chaldeeuwsch , Samaritaansch , Arabisch,
Turksch en Ethiopisch. Bij deze veel omvattende studie , oefende hij zich daarenboven in 't Italiaansch , Spaansch, Engelsch
en Hoogduitsch. Toen in 1795 de Nati-

SAGE— SAKSEN.

ovale Conventie eerre school oprigtte voor
(Ie levende Oostersche talen , werd DE
SACY tot professor voor het Arabisch benoemd. Dit gaf hem aanleiding tot het
schrijven eener Arabische spraakkunst ,
welke hij hoofdzakelijk uit de werken van
Arabische . spraakkunstenaren zamenstelde ,
en waaraan hij vijftien jaren arbeidde.
in 1806 werd DE SACY benoemd tot professor in 't Perzisch , en gaf zijne Chrestomathie drabe in druk , welke fraaije
uittreksels uit onderscheidene Arabische
schrijvers in proza en poëzy bevat , zijnde
verre weg het verdienstelijkste werk voor
het gebruik der studerende jongelingschap,
dat tot nog toe in 't licht is verschenen.
In 1832 verhief LOUIS- PHILIPPE hem tot
pair van Frankrijk , en benoemde hem tot
bewaarder der Oostersche handschriften in
's konings bibliotheek , en tot aanblijvend
secretaris van de Academie der Inschriften.
Op den 19 Februarij 1838 keerde DE SACY
uit de kamer der pairs huiswaarts , en
werd onderweg door eene beroerte overvallen. Naar zijne woning gebragt , overleed hij aldaar den volgenden dag , in
den ouderdom van tachtig jaren. Hij
droeg niet alleen veel bij tot vermeerdering onzer kennis van eiken tak der Oostersche letterkunde ; maar het was op
zijne aanbeveling, dat te Parijs leerstoelen
voor het Chineesch , Sanscrit en Indostansch werden opgerigt.
(M. IEINAUD , Notice historique et littéraire
sur ill. le Baron Sllvestre de Sacy).
SAGE, .(ALAIN-RENÉ LE) , een uit
romanschrijver en too--stekndFrach
neeldichter , werd den 8 Mei 1668 , in
het dorp Sarzeau , in het departement
Morbihan, geboren. IIij volbragt zijne
studiën aan het Jezuïten-Collegie te Vannes , en was eenige jaren pachter der
belastingen. In 1692 kwam hij te Parijs,
trad aldaar op als advocaat , doch omhelsde spoedig het beroep van schrijver.
De abbé DE LYONNE , zijn beschermer en
vriend , schonk hem eene jaarwedde van
zes honderd livres, en bewees hem de
grootste dienst door hein de Spaansche
taal te onderwijzen , en tevens op de
Spaansche letterkunde oplettend te maken. Onder de menigvuldige geschriften
van LE SAGE , zoo in proza als poëzy ,
verdient vooral opmerking zijn Gil Blas
de Santillana , een roman , welke immer
niet vernieuwd genoegen wordt herlezen.
Deze zonderlinge eigenschap is niet zoo
zeer toe te schrijven aan de geschiedenis
van zijnen held , want zoo dra de geschiedenis bekend is , verliest een roman grootendeels zijne aantrekkelijkheid ; de duur
belangstelling in een' roman vereischt-zame
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andere eigenschappen. Wanneer iemand
een hoofdstuk van den Gil Blas heeft uitgelezen , zal bij het bijkans met hetzelfde
genoegen andermaal lezen. En de reden
is niet ver te zoeken. Gil Blas bevat eene
reeks van schilderingen des menschelijken
levens in alle toestanden. De onderschei
lotgevallen van Gil Bias gaan ons-den
weinig aan ; wij herinneren ons alleen
Gil Bias uit hoofde van de personen met
welke hij ons in kennis brengt. Wij beminnen noch haten hem ; wij bewonderen
noch eerbiedigen hem. Hij verschaft ons
toegang tot personen van allen rang en
stand , wier gebreken en ondeugden met
duurzame kleuren worden geschilderd.
Schoon de belangstelling in dezen roman
eenigermate ontstaat uit de groote verscheidenheid van avonturen , en de juiste
teekening van zeden en gewoonten aan
Spanje eigen , is het vooral als eene galerij van portretten , dat hij eene blijvende
waarde behoudt. Gelijk in alle voortref.
felijke werken van dien aard , dringt de
schrijver ons nimmer iets op. Wij denken
niet aan de verwonderlijke kunst van hetgeen ons zoo geheel eenvoudig en natuur
toeschijnt; het bevat niets te veel of-lijk
te weinig. LE SAGE gaf de twee eerste
deelen van zijnen Gil Blas in 1715 in
het licht, toen bij den mannelijken leeftijd van zeven en veertig jaren had bereikt , en tiet laatste in 1735 , toen hij
den ouderdom van zeven en zestig jaren
telde , zoo dat dit werk eene vrucht is
van zijnen rijperen leeftijd. liet is in alle
Europesche talen overgebragt. Hij stierf
den 17 November 1747 te Boulogne. Het
grootste deel zijner werken is bijeen ver
uitgegeven onder den titel van-zameldn
Oeuvres choisies de Le Sage, in 16 deelen
octavo , Parijs, 1810.
(Dictignnaire biographique des grands
homines ; Penny/ (gclopaedia).
SAKSEN, (MAURITS , Graaf VAN), een
beroemd veldoverste, was de natuurlijke
zoon van AUGUSTUS II , koning van Saksen ,
en de gravin van Kónigsrnark , eene Zweed
hooggin rang. MAURITS werd-schedamvn
den 15 October 1696 op een dorp nabij
Maagdenburg geboren. Hij trad de militaire
loopbaan in bij de belegering van liijssel,
destijds nog slechts dell ouderdom van
twaalf jaren bereikt hebbende. Vervolgens
woonde hij het beleg van Doornik en
den slag van 11 1alplaquet bij. Naderhand
vocht hij aan het hoofd van een regement
ruiterij in Zweden en Hongarije. In 170
trad hij in Fransche krijgsdienst. Zes
jaren later werd hij tot hertog van Koerland verheven ; doch de Russen dwongen
hem zijn hertogdo ►n te verlaten , en hierop
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keerde hij naar Frankrijk terug. Vooral
onderscheidde bij zich in de veldtogten
van 1733 , 1734 , 1735 en 1741 , en
klom op tot den rang van maarschalk.
In 1744 kreeg hij het opperbevel over
de Fransche legers in Vlaanderen , en
behaalde de zege te Fontenoi, Rocoux en
La feldt. Na den vrede van Aken , in
1748 , werd hij door LODEWIJK XV met
eerbewijzingen overladen. Hij stierf echter reeds den 30 November 1750. MAURITS 'AN SAKSEN is de schrijver van een
werk , getiteld : Mes reveries, hetwelk
veel belangrijks bevat , doch ook veel
waarop men niet kan vertrouwen. Toen
hij den hoogsten top van roem had bereikt , beging de Académie Française de
ongerijmdheid , hem het lidmaatschap aan
te bieden. MAURITS was bescheiden genoeg,
deze eer af te wijzen ; want schoon hij
in krijgszaken zeer ervaren was , zouden
zijne letterkundige bekwaamheden dit geleerd ligchaam weinig eer aangedaan hebben, zoo als blijkt uit de volgende proeve
zijner spelling , welke men in de Biographie Universelle vermeld vindt : Its veule
me Pere de la Cademie ; sela miret come
tine bage a un chas. De maarschalk was
een man van groote gestalte, en buiten
Bij kneep een'-gewonlichamskrt.
hoefijzer in zijne gespierde vuist gemakkelijk te zamen.
(L'art de Véri fier les dates ; Biographie
universelle) .
SAIiSEN-WEIMAR, (BERNHARD , hertog VAN) , een der grootste krijgslielden
uit de. zeventiende eeuw, werd den 16 Augustus 1600 te Weimar geboren. Hij was
de vierde der zeven zonen van JOIIANN ,
hertog van Saksen- Weimar , en diende
eerst onder zijnen broeder in den oorlog
tusschen FREDERIK V , koning van Bohemen , en de Oostenrijkers. Van 1623 tot
1639 , onderscheidde hij zich in Duitschland door de schoonste krijgsbedrijven
men beschouwde hem als een' der standvastigste en dapperste kampvechters voor
de zaak van het Protestantismus. Ilij was
het , die na het sneuvelen van GUSTAAF
ADOLF het opperbevel aanvaardde, en de
overwinning bij Luizen (16 Nov. 1632)
voltooide. Na nog menig schitterend krijgsbedrijf stierf hij den 18 Julij 1639 aan
eene pestkoorts te Neuburg aan den Rijn.
« De hertog van Saksen - Weimar volgde , »
zegt SCHILLER , « het verheven voorbeeld
« van GUSTAAF ADOLF , in wiens school hij
« was opgekweekt , en zou bij een langer
« leven hem niet alleen hebben geëve« naard , maar misschien overtroffen. Bij
« de persoonlijke dapperheid van den krijgs« man voegde hij den vasten blik eens

« veldoversten ; bij de moedige volharding
« van den mannelijken leeftijd , het snelle
« beraad des jongelings ; bij de vurige
« onstuimigheid van den soldaat de waardigheid van den vorst , de gematigdheid
« van den verstandigen man en de kiesch« beid van den man van eer. Ongeschokt
« in tegenspoed , vertoonde hij zich na de
« gevoeligste nederlaag , weder met on« verminderde vaardigheid en veerkracht.
« Geen toeval kon zijnen stoutmoedigen
« geest ter neder slaan , geene mislukking
« zijnen onverwinnelijken moed dempen.
« Zijne -oogmerken waren verheven , mis
dan hij ooit had kunnen-«schienogr
« reiken. Doch mannen van zijn karakter
« zijn niet onderworpen aan de gewone
« wetten van voorzigtigheid , waardoor de
« menschen in 't algemeen worden bestierd.
a Bekwaam om meer te doen dan anderen
« kenmerken zich hunne plannen door eene
« stoutmoedigheid , welke aan vermetel «beid grenst. BERNHARD van Saksen - Weic, mar prijkt in de nieuwere geschiedenis
« als een schoon voorbeeld dier krachtige
« tijden , toen persoonlijke grootheid de
« hoogste eertitel was , toen dapperheid
« koningrijken won , en heldendeugd eenen
« Duitschen ridder op den keizerlijken troon
« verhief.
(Biographic universelle SCHILLER , Geschichie des dregssigjährigen Krieges).
;

SAL AH -ED-DEEN , (MAL EH-AL-NASSER
SALARDEEN ABU-MODHAFFER TIJSEF) ,

den Europeschen lezer beter bekend bij
den beroemden naam van SALADIN , werd
in 1137 geboren op het kasteel Tecrit ,
aan den Tigris , waarvan zijn vader AYUB
gouverneur was. In Egyptische krijgsdienst
getreden , klom hij van den rang van
officier tot de hoogste waardigheden op,
en. werd , na den dood van NOOR-ED-DEEN
sultan van Egypte en Syrië. Gedurende
de kruistogten was SALADIN de dapperste
kampvechter voor het Islamismus ; hij behaalde op de Christenen verscheidene overwinningen , doch werd op zijne beurt
door den Engelschen koning RICHARD LEEUWENHART verslagen. In de lente van
1192 drong RICHARD tot in de nabijheid
van Jeruzalem door, waar SALADIN den
aanval afwachtte. Doch er ontstonden oneenigheden onder de kruisvaarders , zoodat
zij onverrigter zake aftrokken. Weêrzijds de bloedige worsteling moede , sprak
men van onderhandelen. RICIIARD deed den
zonderlingen voorslag , dat MALEK-AL-ADEL
SEIF-ED-DEEN , broeder van SALADIN , tot
het Christendom zoude overgaan , zijne
zuster huwen en koning van Jeruzalem
worden. Na eene ernstige onderhandeling,
werd eindelijk dit voorstel verworpen. Men
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sloot een bestand voor drie jaren , waarbij n;atischen componist , die er ooit heeft
Jeruzalem aan den sultan verbleef, ter- bestaan.(Penny Cyclopaedia) .
wijl de Christenen in het bezit bleven
SALIH-BEN-BAHLEH , een voortreffe•.
van de kust van Jaffa tot Tyrus. SALADIN
overleefde slechts eenige maanden liet lijk Indiaansch geneesheer , die zich in de
einde van den oorlog. Zijn gestel was achtste eeuw , onder de regering van
ondermijnd door aanhoudende vermoeije- HAROUN AL RASCHID , te Bagdad nederzette.
nissen in den krijg. Eene galkoorts, welke Hij verwierf zich eenen grooten roem
hem te Damascus aangreep , voerde hem door nog tijdig te ontdekken , dat IBRAHIM
binnen twaalf dagen ten grave , en wel BEN SALIH , neef van den kalif , die door
den 4 Maart 1192. Hij had ruim twintig JABRIL BEN BACHTISHUA werd dood verklaard,
jaren roemrijk geregeerd. Het overwigt slechts schijndood - was. Een Arabisch
zijner magt en zijner deugden werd erkend schrijver (IBN ABI OSAIBIAH OIOUN AL-AMBA
door de vrijwillige hulde van gelijktijdige FI TABACAT AL-ATEBBA) geeft daarvan een
vorsten. ABULFEDA verhaalt, dat bij ze- opmerkenswaardig en omstandig verhaal.
kere gelegenheid zijn stijgbeugel werd Het schijnt , dat SAHLI eerst alleen in de
vastgehouden door KAISSAR-SH Afl , een Sel- kamer ging , waar IBRAHIM lag , en terjukkisch vorst van Anatolië , terwijl ALA- stond «hoorde men een geluid alsof iemand
« met den palm van de band over liet
ED -DEEN , atabek van Moussoul , van het
geslacht van ZENGHI , zijne kleederen in « ligchaam streek. » Nu liet de geneesheer
orde schikte , nadat hij was opgestegen. den kalif en eenige anderen binnen koZijn ijver voor de verbetering zijner staten men , en , ten bewijze dat IBRAHIM nog
blijkt uit het oprigten van talrijke fontei- leefde , « haalde SALIH Bene naald te voor
nen en caravansera's , vooral langs den
schijn , en stak die tusschen den nagel-«
weg naar Mecca , en de menigte open- « en het vleesch van den duim zijner
« linkerhand. IBRAIIIM trok nu oogenblikbare gebouwen , waarmede hij Egypte ver
-sierd.
« kelijk de hand naar zijn ligchaam.
(BOHADIN , Saladini Vita et Res Gestae; Hierop beval SALIH , dat men hem van
D'HERBELOT ; DE GUIGNES ; GIBBON ; VON zijne doodskleederen zoude ontdoen , en
HAMMER , History of the assassins, dat hij gewasschen zou worden , tot dat
etc.) .
de reuk van den hanut verdween (1).
Vervolgens vroeg hij om hundus (2) , en
SALIERI , (ANTONIO) , een verdienstelijk componist, werd in 1750 te Legnano blies er wat van in zijnen neus. Na verin het Venetiaansche geboren. Hij verloor loop van tien minuten begon IBRAHIM zich
zijn' vader, een' aanzienlijk koopman, toen te bewegen , vervolgens te niezen , en in
hij slechts den ouderdom van vijftien jaren zijn bed zich op te rigten , zich verbeelhad bereikt , en besloot nu de muzijk , dende , dat hij geslapen had. Alleen
welke hij voor uitspanning had geleerd, klaagde hij , dat een hond hem in den
tot zijn beroep te kiezen. Zijn eerste duim had gebeten , en hij nog de pijn
meester was GIOVANNI PESCETTI, en de vol
gevoelde , tevens den duim opstekende,
LEOPOLD GASMAN. Deze laatste nam-gend waarin 5ALIH niet de naald gestoken had.
zijnen leerling mede naar Weenen , waar IBP.AIIIM leefde nog verscheidene jaren na
hij kennis maakte met GLUCK , die destijds dit voorval , en huwde de prinses ALABin eenen kwijnenden toestand verkeeren- BASA , dochter van ALIVIAIIADI , en verkreeg
de , hem den last opdroeg , om de Da- het bestuur over Egypte en Palestina , en
naides , te componeren , welke de groote stierf in Egypte.
Duitsche meester aan de Acadernie royale
(Fontes relationum de classibus medicode musique moest leveren. Dit stuk werd
rum , vertaald in 't Engelsch door
te Parijs met den schitterendsten bijval
w. CURETON , met aanteekeningen van
uitgevoerd , en droeg niet alleen veel bij
professor H. u. WILSON in het Asiatic
tot SALIERI's roem , maar bragt hem naJournal ; SPRENGEL , Comment. in digenoeg 20,000 Franken op. Naderhand
oscar. de mater. med. , lib. II cap.
componeerde hij voor verschillende schouw
i92).
onderscheidene opera's , waaronder-burgen
SALINAS , (FRANCIscus) , een gronzijn Tarare , of Axur roi d'Ormus , en dig geleerd theorist in de muzijk , werd
La Grotta di Tro fonio , den meesten op- in 1613 te Burgos, de hoofdstad van
gang maakten. Hij overleed te Weenen Oud -Castilië , geboren , van welke stad zijn
in 1823. SALIERI was eenigermate een
mededinger van MOZART , en vreemd is
(1) Hanut is de naam van een reukwerk , dat
het , dat zijne muzijk door het hof en de men voor de eieken bereidt.
De kundus is de wortel eener plant , inwenfatsoenlijke kringen van Weenen verkozen dig(2)geel
en uitwendig zwart , welke doet zweeten
werd boven die van den grootsten dra- en purgeren , en den dauwworm verdrijft.
-

,
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vader quaestor of scliatmeester was. Blind slechts eenige brokstukken. De verdiensten
van zijne geboorte af, nam hij zijne toe- van SALLUSTIUS als geschiedschrijver sprinvlugt tot de muzijk , eene kunst waartoe gen te meer in 't oog als men bedenkt,
zijn ongelukkige toestand hem als van dat de Romeinen vóór hem geen werk
zelf aandreef. Gelijk zulks in dergelijke- hadden aan te wijzen , dat den naam van
omstandigheden het geval is , maakte hij geschiedenis waardig was. Vroegere schrijongemeene vorderingen , zóodat hij spoe- vers verhaalden de gebeurtenissen naar
dig een voortreffelijk orgelspeler werd. tijdorde, zonder zich om de oorzaken
In zijne jeugd. ontving hij onderwijs in en gevolgen te bekommeren , en waren
't Latijn van eene jeugdige vrouw , die dus niet meer dan kronijkschrijvers. SALdaarin hoogst bedreven was. Zoodra SALI- LUSTIUS koos THUCYDII)ES tot voorbeeld , bij
NAS in deze taal genoegzaam was erva- wien hij dikwijls wordt vergeleken. De
ren , bezocht hij de hoogeschooi van Sa- beste uitgave zijner werken , waarvan in
lamanca , waar hij zich vooral toeleide vele Europesche talen overzettingen beop 't Grieksch en de wijsbegeerte. Zooda- staan , is die van HAVERKAMP , Amsterdanm
nig toegerust , maakte hij zich gemeen - en Utrecht , 1742.
zaanl met de Grieksche schrijvers over de
(NIEBUUR, Rörnische Geschichte; STUART,
muzijk , en schreef daarna zijn groot werk
Romeinsche geschiedenissen; ROLLIN,
De rnusica, waarin hij aan de muzijk der
Histoire romaine).
ouden de verschuldigde hulde bewijst ;
SALMASIUS, (CLAUDIUS), wiens eigenook spreekt hij daarin over den rhythmus lijke naam was CLAUDE DE SAUMAISE, werd
en de voetmaat der Grieken en Romei- in 1596 in de nabijheid van Sémur in
nen . SALINAS stierf , volgens THUANUS , in Auxois geboren. Zijn vader , lid van het
1590. Hij stond in hooge achting bij paus parlement van Bourgondii , was een man
van groote geleerdheid ; deze vertaalde het
PAULUS IV , die hem tot abt van St. Pancratio , in het koningrij k Napels , verhief. werk van DIONYSIUS van Alexandrië in
(JonN IIAWKINS'S History of music; BUR- Fransche verzen. De jonge SALMASIUS werd
door zijnen vader te huis opgevoed , en
NEY's General history of music).
SALLUSTIUS of SALUSTIUS , een be- maakte zulke verbazende vorderingen,
roemd Romeinsch geschiedschrijver , wiens dat hij , nog slechts tien jaren oud , PINgeheele naam was CAJUS SALLUSTIUS CRIPSUS , DARUS kon lezen , en vloeijende Grieksche
werd in 't jaar 86 v. c. te Amiternum en Latijnsche verzen maken. Op den
geboren , eene stad in het land der Sabij- ouderdom van zestien jaren werd hij , ter
nen , nabij de bronnen van den ilternus. voltooijing zijner studiën, naar Parijs geHij ontving onderrigt van den spraakkun- zonden. Hier maakte hij kennis met CAstenaar ATTEJUS PHILOLOGUS , die hem een SAUBONIUS , door wiens invloed hij , tegen
kort begrip der Romeinsche geschiedenis den zin zijns vaders, werd overgehaald ,
gaf , waaruit bij onderwerpen tot eigene om de gevoelens der Protestanten te omstijloefening kon kiezen. Door CAESAR'S helzen. Van Parijs begaf hij zich naar
bescherming tot praetor benoemd , vertrok L/eidelberg, waar bij de Roomseh-Katholijke
hij naar Nurnidië, waar hij zich , volgens godsdienst plegtig afzwoer. Hier knoopte
DIO CASSIUS , door plundering en afpersing , hij vriendschap aan met den regtsgeleerzoo vele schatten vergaderde , dat hij bij den DENYS GODEFROY , alsmede met GRUTER ,
zijne terugkomst te Rorne het beroemde die , zijne talenten op prijs schattende ,
paleis bouwde, hetwelk naderhand door hem met Duitschland's grootste geleerden
de keizers werd bewoond , en eerst ten in betrekking bragt. Gedurende zijn vertijde van ALARIC is verwoest. Hij huwde blijf in deze stad , vervolgde hij zijne
studiën met de grootste volharding , en
TERENTIA , de afgescheiden vrouw van cICERO , en stierf 34 jaar v. c. , vier jaren las niet alleen de Grieksche en Latijusche
vóór den slag van Actium. Het zedelijk schrijvers , die destijds uitkwamen , maar
karakter van SALLUSTIUS is door vele schrij- ook vele andere , die in de bibliotheek
vers met de donkerste kleuren geschilderd. der hoogeschool in handschrift aanwezig
Men legt hem de grootste ongebonden - waren. Hij besteedde eiken derden nacht
heid te last , welke men te minder in geheel aan de studie , totdat hij ten
hem verschoont , wijl hij in zijne werken laatste door Bene ernstige ziekte werd
de lofprediker is van deugd en matigheid. aangetast. In 1623 huwde SALMASIUS de
SALLUSTIUS schreef eene geschiedenis over dochter van íSIERCIER , en vestigde zich in
de zamenzwering van CATILINA en den de nabijheid van Parijs , hoofdzakelijk
oorlog tegen JUGURTIIA, alsook Bene alge- zich bezig houdende met liet schrijven
meene Romeinsche geschiedenis. De beide van zijn uitgebreid werk Pliniae exercitaeerste werken zijn geheel tot ons geko- tiones in Caii Julii Solini Polyhistora ,
men , doch van het laatste bezitten wij hetwelk in 1629 te Parijs in twee deden
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folio verscheen , en in 1689 te Leyden
herdrukt werd , met een aanhangsel getiteld : De homonymis Hyles Iatricae exereitationes , netnon de Manna ei Saceharo,
een werk van verbazende geleerdheid.
Het omvat niet alleen moeijelijke punten
over de Grieksche en Ilomeinsche geschiedenis , aardrijkskunde en oudheden , maar
handelt breedvoerig over planten , kruiden
en mineralen , bij de ouden bekend. Ten
einde zich des te beter voor de zamenstelling voor te bereiden , beoefende SALa1ASIUS het Hebreeuwsch , Perzisch en Arabisch, waarmede hij weldra zeer gemeenzaam
werd. Onderscheidene vorsten noodigden
hem uit , om zich in hunne staten te vestigen. De Venetianen , de universiteit van
Oxford en zelfs de paus deden hem aan biedingen , doch hij wees al deze aanzoeJen van de hand. Eindelijk echter nam
bij in 1631 eenen leerstoel in de letteren oudheidkunde aan te Leyden , en hoewel LODEWIJK XIII hem zes duizend gul Jen in het jaar voor de terugkeering in
zijn vaderland wilde toestaan , bleef hij
aldaar. In 1650 ging hij naar Zweden,
om een bezoek af te leggen bij koningin
CHRISTINA , die hem had geschreven , dat
zij zonder hem niet gelukkig kon leven.
De luchtgesteldheid van Zweden nadeelig
op zijne gezondheid werkende , keerde
hij reeds het volgende jaar naar Leyden
terug.
Na den dood van KAREL I van Engeland,
werd SALMASIUS door KAPEL II, die zich
destijds in Holland bevond , uitgenoodigd,
om eene verdediging van zijn' vader en
liet koningschap te schrijven ; hij deed
zulks, en maakte dit werk openbaar onder
den titel van Defensio regia pro Carlo I,
1649 , waarop MILTON antwoordde in zijne
Defensio pro populo anglicano SALMASIUS
schreef een wederantwoord , doch bragt
het niet ten einde. Hij stierf te Spa in
September 1652. « Zijne kunde, n zegt
VAN KAMPEN , « was wezenlijk groot , en
« bijkans alle wetenschappen omvattende ,
5, doch ongelukkiglijk niet door den zachten invloed der bevalligheden gewijzigd.
* Stuursch en bits van aard , keurde hij
«niemand boven zich zelven , en scheen
,« het zich tot eere te rekenen , vele vij&, anden te hebben. Den onsterfelijken DE
-C GROOT , die hem toch den besten tolk der
o oudheid genoemd had , smaadde en las« terde hij . » Men vindt bij FOPPENS , in
de Letterkundige Geschiedenis des Vaderlands , eene lange lijst zijner werken.
(SAxE, Onomast. , T. IV. p. 189 ; FOPPENS, T. I. p. 186 , 187 ; VAN KAMPEN , Beknopte Gesch. der Ned. Lett.

en Wetensch.).
H.

SAMSOE , (OLE JOHAN) , een Deensch
letterkundige , werd den 2 Maart 1159
te Nesived geboren. Zijn vader In ruime
omstandigheden verkeerende , werd hij te
huis door een' bekwaam opvoeder onderwezen. Vervolgens bezocht bij de school
te Colding , en daarna de universiteit van
Koppenhagen , waar hij ongemeene bekwaamheden aan den dag leide, en met
eenige geleerden vriendschap sloot. Een
zijner boezemvrienden was RAHBEK , met
wien bij in den zomer van 1782 eene
reis deed door Duitschland. De beide
vrienden bezochten op hunne terugreis,
in den herfst van 1784 , Frankrijks hoofd stad. Het werd nu noodig dat sAMsoz
uitzag naar eene vaste betrekking ; want ,
schoon zijn vader hem een voor dien tijd
vrij aanzienlijk vermogen in staatspapieren naliet , waren deze fondsen echter
aanmerkelijk in waarde gedaald , terwijl
zijne reis hem groote sommen had gekost.
Op raad van een' zijner vrienden verzocht
hij om den post van onderwijzer der koninklijke pagies , welken hij gedurende vijf
jaren bekleedde , waarna hij met behoud
van zijn jaarlijksch inkomen werd ontslagen. SAMSON wijdde nu al zijnen tijd aan
de letterkunde. Behalve zijne Scandinavische vertellingen , waaronder Erilhio f ,
ondernam hij eene vertaling van CICERO'S
de Officiis. Hij beproefde nu zijne krachten
aan onderscheidene letterkundige onder
verwierf zich eensklaps eenen-werpn,
schitterenden naam , door zijn treurspel
Dyveke (gegrond op de historie van de
schoone minnares van CHRISTIAAN II en
hare heerschzuchtige moeder). Hij mogt
den roem , dien hij hiermede inoogstie ,
niet beleven , overlijdende den 24 Januarij
1796. Op den dag zijner ter aarde be.
stelling werd dit stuk ten tooneele gevoerd. Dit treurspel en zijne vertellingen
maken de twee deden uit zijner nagelatene werken , door zijn' vriend RAHBEK
uitgegeven.

(Penny Cyclopaedia).

een talentvol
Neger , werd in 1729 aan boord van een
slavenschip geboren , en naar Carthagena
gevoerd. Nog in jeugdigen ouderdom werd
hij naar Engeland gebragt , en aan drie
zusters afgestaan , die hens den naam van
SANcuo gaven. De hertog van MONTAGUE
nam hem in zijne dienst ; deze moedigde
zijnen lust in het beoefenen der letteren
aan , en de hertogin liet hem bij haren
dood een klein jaargeld na. SANCno huwde
nu een onbemiddelde vrouw , zette eenen
kruidenierswinkel op , en dreef deze ne ring tot op zijnen dood , die in 1780
voorviel. STERNE , GARRICK en andere
SANCHO , (IGNATIUS) ,

26
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voorname geleerden vereerden hem niet
hunne vriendschap. Hij schreef in 't Engelsch brieven , eenige gedichten en eene
verhandeliva over de muzijk.
(Dictionary of Biography).
'SANCHUNIATRON , een Lhenicisch
schrijver , wiens leeftijd onzeker is. Sommigen maken hem tot Peen' tijdgenoot van
-SCMIR tMIS; anderen zeggen , dat hij ten
tijde van. den Trojaanschen oorlog leefde.
Volgens het algemeen gevoelen was Berytus . de plaats -zijner geboorte. Hij was
een tijdgenoot . van ADONILIBNAS , koning

,

van Byblos, wiens geheimschrijver hij werd.
Op aansporing van dezen vorst , schreef
hij zijn hoofdwerk , eene Geschiedenis van
Phenicië, waarin hij zoowel de godsdienstige als de wereldlijke geschiedenis van
.zijn eigen land , alsook de theologie der
Egyptenaren beschrijft. Het oorspronkelijke werk van SANCUUNIATIION , in het Phenicisch geschreven , is nu verloren ; doch
-er bestaat van hetzelve eene Grieksche
vertaling, door PmILO van Bybios. Van
deze vertaling kende men slechts eenige
brokstukken , totdat in 1835 de kolonel
.i'EREIRO, of volgens anderen een Duitsch
wondarts , in het klooster van Santa Maria
ale .lflerenhao (in de provincie Entre Douro
e Minho in Posriugal) een handschrift -ontdekte , hetwelk al de negen boeken van
PHILO's overzetting bevatte. De ontdekking
van dit belangrijk werk baarde in gansch
Europa veel opzien ; doch de gevoelens
der geleerden waren verdeeld. Eenigen
verklaarden dit werk eene vervalsching
van PIJILO, terwijl anderen , -en inzonderheid GROTEFEND , zich alle moeite getroostten, om de bewijzen te leveren, dat het
werk inderdaad eene vertaling was van

heven.

een der zeven kerk
zich krachtdadig tegen de-vogden,i

SANCROFT was

dwingelandij van JACOBUS II verzetteden.
Het verzoekschrift dat zij inleverden werd
als oproerig uitgekreten , en SANCROFT
met de andere prelaten in den Tower opgesloten. De regtbank sprak hen echter
van de aanklagt vrij. Toen koning JACOBUS de vlugt had genomen , en WILLEM III
den Britschen troon beklom , weigerde
SANCROFT den gevorderden eed af te leggen , en moest alzoo zijne waardigheid van
aartsbisschop nederleggen. TILLOTSON werd
zijn opvolger. SANCROFT begaf zich naar
Fresingfield , de plaats zijner geboorte,
waar bij zeer afgezonderd °leefde , totdat
bij den 24 November 1693 overleed. Hij
werd aldaar op het kerkhof begraven onder eene tombe , op welke , onder andese n , de volgende karakteristieke woorden
wan hem zelven te lezen staan : «WILLIAM
« SANCROFT , in deze parochie geboren
« naderhand , door Gods genade , . aartsbis-

schop van Canterbury ; eindelijk van alles
«beroofd wat hij met geen goed geweten
« kon behouden , keerde herwaarts om
« zijn leven te eindigen , en 'belijdt hier
«-aan den voet dezer tombe , dat , gelijk
«lMj naakt ter wereld kwam , bij even
« naakt in den schoot der aarde moet
« wederkeeren ; de Heer gaf , de Heer
« nam , (zoo als het den Heer behaagt
«.zoo geschieden de dingen) , gezegend zij
« de naam des Heeren I »
(Penny Cyclopaedia ; Dictionary of Bio g rap h y,).
SANCTORIUS , of SANTORIO , een beroemd Italiaansch geneesheer , werd in
1561 te Capo d'Istria geboren , studeerde
in de medicijnen te Padua , alwaar hij
vervolgens tot hoogleeraar werd benoemd.
SANCIIUNIATIiON , door PHILO in het Grieksch
overgebragt. De twist werd in Duitsch- Weldra begon hij eene reeks van waarneland met groote warmte voortgezet , en mingen over de onmerkbare uitwaseming ,
de uitslag daarvan was , dat eindelijk bij - die zijn' naam door geheel Europa bekans alle geleerden het werk voor nage- kend maakten. Om deze proeven des te
beter te bewerkstelligen , maakte hij een'
maakt verklaarden. In 1836 gaf WAGEN
daarvan eene Duitsche vertaling -FELD , zekeren wiskunstigen stoel , die zoodanig
met eene inleidende verhandeling van op veren hing , dat daarmede alles zoó
goed en juist kon gewogen worden , als
GROTEFEND , onder den titel van Sanchuniathon's Urgeschichte der Phcenizier , in op een paar schalen. Door dit middel
einern duszuge aus der wieder au fge fun- ontdekte hij hoe veel oncen zijn voedsel
door uitwaseming verminderde , welke hoedenen Handschrift von Philo's vollstdnd.
(C. L. GROTEFEND , Die Sanehuniathoni- veelheid hem tot voeding verstrekte , en
sehe Streit(rage noch zungedruekten hoeveel zich daarvan door andere kanalen
Briefen gewirdigt SCHMIDT , Der neu ontlastte. Gedurende vijftien jaren hield
entdeckte Sanchuniathon , ein Brief- hij te Padua voor een talrijk gehoor
hoogst belangrijke voorlezingen , totdat
wechsel ; nzovERS , Die Phónizier) .
SANCROFT , (WILLIAM) , een geleerd hij van wege zijnen ongemeenen roem dik
voorname lieden naar Venetië-wijlsdor
Prelaat der Engelsche kerk , werd in
4 616 te Fresingfield in Suffolk geboren , werd geroepen , om hem over bijzondere
en studeerde te Cambridge. In 1677 werd ziektegevallen te raadplegen. Dit was oor
dat hij besloot zich aldaar als ge--zak
hij tot aartsbisschop van Canterbury ver-

-
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neesl►eer neder te zetten. Zijne bedaehin g
werd , niet behoud zijner jaarwedde , aan
dit bewijs van openbare-genom.Mt
achting vestigde hij zich te Venetië, alwaar hij in 1636 , in den ouderdom van
vijf en zeventig jaren overleed. Hij werd
ter aarde besteld in het klooster der Ser
waar men een marmeren stand--viten,
bee ld te zijner eere oprigtte. Onder zijne
talrijke werken onderscheidt men vooral
Ars de statica medicine sectionibus aphorismorum seplern comprehensa, Venet. 1614,
^.2mo. Dit werk , waardoor zijn naam het
meest bekend werd , is in onderscheidene
talen overgebragt. Het bevat de uitkom sten eener lange reeks van waarnemingen
betrekkelijk het gewigt van zijn eigen lig
uitwendige oorzaken van-cham,end
deszelfs vermeerdering of vermindering.
Hij handelt vooral over de onmerkbare
uitwaseming , van welker behoorlijk bedrag hij echter te onregt 's Inenschen gezondheid en ziekte geheel afhankelijk
maakt. Ook zijn Commentaries in primum
fen primi libri canonic Avicennae, Venet.
1626 , fol. , verdient vermelding. Hij beschrijft daarin een instrument hetwelk hij
had uitgevonden , om de kracht van den
pols te meten, alsmede verscheidene nieuwe
instrumenten voor de chirurgie. Ook was
bij de eerste geneesheer die door middel
van den thermometer (toen nieuwelings
uitgevonden) de hitte der huid in ver
ongesteldheden wilde waargeno--schilend
men hebben. Al zijne verken zijn bijeen
verzameld , en in vier deden , 4to , te
Venetië in 1660 uitgegeven.

Spectator , No. 25 ; x1ALLER ,
Biblioth. Medic. Pract.).

(ADISSON ,

SANDE1IAN , (ROBERT) , de stichter
der godsdienstige secte , de Sandemanianen gebeden , werd in 1718 te Perth
geboren. Hij was aanvankelijk een lInnenkooper , en huwde CATHARINE GLAS,
dochter van JOHN GLAS , leeraar bij de
Presbyterianen , die in 1728 van zijn
ambt werd ontzet , uit hoofde zijner zon
godsdienstige denkbeelden , welke-derling
SANDEMAN omhelsde , en voortplantte. In
1757 gaf bij zijne brieven in 't licht over
den Theron and Aspasia van JOIIN HERVEY,
waarin hij de eigenaardigheden van zijn
stelsel op eenen bevattelijken toon ontwikkelde. Hij vertrok in 1760 naar Londen, waar hij op verschillende plaatsen
predikte , en grooten toeloop had. Vier
jaren later echter verwijderde hij zich
naar de Amerikaansche volkplantingen ,
waar hij 1771 overleed.
Onder de oefeningen waardoor zich de
Sandemanianen van andere Christenen ondcI•scheiden , behooren : hunne wekelijk-
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oche bediening van liet Heil.jge Avondmaal ;
hunne liefde -feesten , waaraan ieder lid
niet alleen mag, maar moet deel nemen,
en welke daarin bestaan , dat men tusschen de voor- en namiddag godsdienst in
de consistorie-kamer of ten huize van een
der leden gezamenlijk den maaltijd gebruikt ; hun broederkus bij de aanneming
van een nieuw lid , en op andere tijden ,
wanneer men zulks noodzakelijk of gepast
acht ; hunne wekelijksche geldinzamelingen
ter ondersteuning der armen en ter bestrijding van andere uitgaven ; onderlinge

vermaning ; onthouding van dierlijk voedsel ; het wasschen van elkanders voeten
als een bewijs van verzoening en toegenegenheid ; gemeenschap van goederen in
zoo verre een iegelijk wordt beschouwd
als al het zijne over te hebben voor den
nood der armen en de kerk ; de ongeoorloofdheid van aardsche schatten te ver
zonder daarvan een nuttig gebruik-zameln
te maken. Overeenkomstig deze bepaling
mogen zij geen geld op interest geven.
De Sandemanianen zijn geene vijanden
van openbare en bijzondere vermakelijkheden , mits die geene aanleiding geven tot
zondigen. En daar zij het lotwerpen als
eene heilige zaak beschouwen , mogen zij
aan geene loterijtin of andere kansspelen
deel nemen.
De secte der Sandemanianen is talrijker in Amerika dan in Engeland.
(Penny Cyelopaedia ; Dictionary of Biography).
SANDOVAL , (FRAV PRUDENCIO DE),

een bekwaam Spaansch geschiedschrijver,
werd omstreeks den jare 1560 te Valladolid geboren. Zijne ouders hem voor de
kerk opgevoed hebbende , trad hij in de
orde der Benedictijnen , en oefende zich
vlijtig in de burgerlijke en kerkelijke oud
Spanje. Door zijne geschriften-hednva
eenigen naam gemaakt hebbende , werd
hij abt van San Isidro de Guengua te
Valladolid , en kort daarna gesclliedschrijver van PIIILIPPUS III. Deze vorst belastte
hem niet het vervolgen der Cronica gene.
ral van AMIBR0SI0 DE aIORALES , w elke SAN.DovAL onder den titel van h istoria de los
Reyes de Castilla y de Leon in 't licht
zond. Andere geschiedkundige werken
welke hij inmiddels uitgaf , trokken meer en
meer de opmerkzaamheid van PHILIPPU S
die hem het bisdom van Tuy in Gallicië
toevertrouwde , hetwelk SAND0VAL behield
tot dat hij in 4612 naar Pampelona werd
verplaatst
SANDOVAL sleet geheel zijn
.

in het doorzoeken der openbare
archieven en voornaamste bibliotheken,

leven

waarin hij menige belangrijke oorkonden
vond. Hij stierf den 17 Maart 1621 , in
G'
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den ouderdom van een en zestig jaren.
Behalve - liet bovengenoemde , schreef SANDovAL verscheidene andere werken over
de geschiedenis en- de oudheden van zijn
vaderland , onder anderen llistoria de la
Vida y hechos del emperador Carlos V,
in twee deelen. Dit werk wordt hoogelijk
geprezen door ' ROBERTSON , die er voor
zijne Geschiedenis van Karel V gebruik
van maakte. Zijn stijl is vloeijend en onopgesmukt , en zijne geleerdheid uitgebreid,
schoon hij, gelijk de meeste schrijvers zijner
eeuw , wel eens door een' te sterken geest
van nationaliteit werd gedreven.
(Penny Cyclopaedia).
SANNAZARO, of SANNAZARIUS, (JA.emo) , een beroemd Italiaansch dichter,
werd in 1458 ie Napels uit een adellijk
Spaansch geslacht geboren. Zijne gedichten s n _canronnetten , die bet hart zijner
beminde niet konden vermurwen , ver
bescherming van prins-schaftenmd
FREDERIK van Napels ; en deze bescherming
droeg voor SANNAZARO de schoonste vruchten , zoo dra deze prins den troon van
Napels beklom. De koning schonk hem
een landgoed aan het bekoorlijk strand
van Mergellina , aan den voet van Mont
Posilipo , waar hij de •d;gelijkselie bezig
zag , onder eenen-hednrviscl
helder blaauwen hemel en in een zacht
klimaat , hetwelk hunnen arbeid minder lastig makende , hun een poëtisch voorkomen
geeft. Ook munten zijne Visschers-liederen uit door levendigheid van beschrijving
en getrouwheid van teekening. Zijne Arcadia , waarin hij met dichterlijk vuur de
tooneelen en bezigheden van het herdersleven beschrijft , bestaat uit proza en
poëzy , en wordt om de sierlijkheid van
stijl en de zuiverheid van taal bewonderd.
Ook beschouwt men SANNAZARO als een'
der beste Italiaansche classieken. De Arcadia beeft vele uitgaven beleefd , en is
nog niet vergeten. SANNAZARO schreef ter
vens Latijnsche verzen. Zijn Portie Virginis , waaraan hij twintig jaren arbeidde,
verwierf dg goedkeuring van twee pausen
LEO X en CLEMENS VII.
Toen zijn doorluchtige beschermer , koning FREDERIK , .door het verraad van zijnen bloedverwant FERDINAND den • Katholjken van Spanje , werd verdreven , volgde
hij hem in zijne ballingschap , en vertoefde
in Frankrijk , tot dat FREDERIK stierf. Nu
keerde hij naar Napels terug , alwaar hij
in 1530 overleed. Hij werd ter aarde
besteld in eene kerk (aan de helling van
Mont Posilipo), welke hij gebouwd en
toegewijd had aan de Maagd MARIA. Hier
ziet men nog een gedenkteeken voor hem
opgerigt. (Penny Cyclopaedia) .
-

SANSEVERO , (RAYMOND DI SANGRO,

Prins VAN) , een beroemd Italiaanscb
dichter , een man van veelzijdige talen
werd in l710 te Napels geboren.-ten,
Hij deed menige ontdekking in de werk
-tuig,waernvsboukd,e
schilderkunst en andere kunsten en wetenschappen. Hij overleed in 17 71. Onder
zijne werktuigkundige uitvindingen behoort
een vierwielig voertuig , om over de oppervlakte van het water te glijden ; hij nam
daarmede proeven in de golf van Napels.
(Dictionary of Biography).
SANSON, (NICOLAS) , in Frankrijk -de
schepper der aardrijkskunde geheeten, werd
den 20 December 1600 te Abbeville geboren. Zijn vader , die denzelfden naam
voerde , zeer ervaren in de . aardrijkskunde , begeerde, dat al zijne zonen deze
wetenschap zouden beoefenen ; doch NlcoLAS beantwoordde het best aan zijn oog
Aan het Jezuïten-collegie van Amiens-merk.
opgevoed zijnde , wijdde hij vervolgens
al zijnen tijd aan de beoefening der aard
ouderdom van-rijksunde.Nawl
zestien jaren bereikt hebbende , vervaar
bij eene kaart van bet oude Gallië,-dige
overtreffende die van ORTELIUS en GERARD
MERCATOR. Hij trad vroegtijdig in den
echt , en trachtte door handelszaken in
de behoeften van zijn gezin te voorzien ;
doch den meesten tijd aan zijne lievelingsstudie opofferende , ging hij dagelijks achteruit , zoo dat bij in 1627 zijnen boedel
aan de schuldeischers afstond. Hierop begaf hij zich naar Pars, alleen zijne kaart
van Gallië medenemende , welke hij nu
in 't licht gaf. RICHELIEU nam hem in
zijne bescherming , en stelde hem voor
aan LODEWIJK XIII , die zich door hem in
de aardrijkskunde liet onderwijzen , en
hem vervolgens als ingenieur in Picardijë
gebruikte. Toen de koning zich in 1638 in
Picardijë bevond , om de bewegingen van
het leger te besturen , was hij bij SANSON
gehuisvest, en bewees zijnen leermeester
de grootste oplettendheid. SANSON vergezelde den koning dikwijls op zijne uitstapjes, en werd meermalen in zijne raadsvergaderingen geroepen. In 1640 keerde
SANSON naar Parijs terug , en kreeg kort
daarna een brevet als geograaph des konings , met eene jaarwedde van 2000
livres. Ook werd hij tot staatsraad verheven , doch wilde den rang en de titels
dezer waardigheid niet aannemen , uit
vrees , dat zijne kinderen de beoefening
zijner geliefkoosde wetenschap zouden laten
varen. Zijne onafgebrokene werkzaamheid
berokkende hem eene ziekte, waaraan
hij , na eene tweejarige sukkeling , den
16 Julij 1667 bezweek.

SAPPIIO --SARDANAPALUS.
SANSON vervaardigde nagenoeg drie honderd kaarten, welke door zijne zonen, in
twee folio deden , in 1693 , werden uit
bestaat een portret van SAN--gevn.Er
SON door EDELINCK. Hij had drie zonen ,
die allen zijne voetstappen volgden. Nico LAS , de oudste , werd den 27 Augustus
1628 vermoord , toen hij den kanselier
SEGUIER voor de woede van het graauw
wilde beschermen. NICOLAS had slechts
den ouderdom van twee en twintig jaren
bereikt. ADRIEN , de tweede zoon , volgde
zijnen vader als koninklijk geograaph op ,
en stierf in 1718. GUILLAU31E , de jongste , was zijnen broeder behulpzaam in
het ontwerpen van kaarten en in het zamenstellen zijner aardrijkskundige werken.
Hij stierf in 1703 , en werd in zijne bezigheden vervangen door zijnen neef P. M.
SANSON.

(Biographic universelle ; La France littéraire) .
SAPPHO , eene vermaarde Grieksche
dichteres , werd omstreeks 600 j. v. c. ,
op het eiland Lesbos , geboren. Het was
vroeger een algemeen gevoelen , dat sAPPHO zich zelven om het leven bragt , door ,
uit wanhopige liefde voor PIIAON , van de
Leucadische rots in zee te springen. Het
is waar , dat in hare oden dikwijls gezin
wordt op eenen jongeling , op wien-speld
zij verliefd was , en die haar vermeed ,
doch er is in hare gedichten geen spoor
van den naam van PHAON ; en zoor die
benaming er in voorkomt , doelt zij waar
gunsteling van-schijnlkopANt,de
VENUS, die in sommige legenden PHAON of
PHAËTON wordt geheeten. Het is derhalve
niet onwaarschijnlijk , dat de wijze waarop
zij VENUS beschrijft, als PHAON aansprekende , aanleiding heeft gegeven tot de
vertelling van hare eigene hartstogtelijke
liefde voor P1IAON. Het verhaal van baren
sprong van de Leucadische rots is insgelijks een bloot verdichtsel , hetwelk ontstaan is uit eene verbloemde poëtische
uitdrukking , welke sommige dichters bezigden , om eene hevige liefde aan te
duiden , waarvoor men verligting zocht
door van de Leucadische rots in zee te
springen. Het is tevens onnoodig , om
SAPPHO van losbandige zeden vrij te spreken. Te Athene leefden destijds de vrouwen in de grootste afzondering , en de
vrije omgang van geleerde vrouwen , zoo
als die van SAPPHO met hare talrijke vrienden , deed haar door de Atheners als eene
onzedelijke vrouw beschouwen , hetgeen
door F. G. WELCKER , in een werkje geti.
teld Sappho von einem herrschenden Vorurtheil be (reit , overtuigend genoeg is tegengesproken.
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Met uitzondering eenex enkele volledige
ode en een groot aantal kleine bi okstukken , zijn SAPPHO'S gedichten niet tot ons
gekomen ; doch hetgeen wij bezitten is
voldoende , om de bewondering der ouden
te regtvaardigen. In warmte en zuiver
gevoel , in bevalligheid en zoet -heidvan
schoon -vloeijndh,kscen
uitdrukking , is SAPPHO misschien-heidvan
nimmer door eenig lierzanger van den
ouden of nieuweren tijd overtroffen. SAPP110 vond een metrum uit , dat haren
naam draagt. De fragmenten harer gedichten zijn gewoonlijk met die van ANACREON bijeen gedrukt. De beste Hoogduit
vertaling is die van K. L. KANNEGIESSER,-sche

Berlijn, 1827.
(BODE , Geschichte der Hellenische Dicht
-kunst).
naam , welken
de Grieksche en Romeinsche schrijvers aan
den laatsten koning van Ajssyrië geven.
Hij was een rijk, en magtig koning, doch
zoo weelderig , dat hij zijn leven sleet in
zijn paleis te Ninus of Ninive , te midden
zijner vrouwen. De eenigste mannelijke
daad , welke men van SARDANAPALUS vindt
opgeteekend , was tevens de laatste. AnBACES , zijn satraap in 111edië , op zekeren
dag met veel moeite toegang tot zijnen
meester bekomen hebbende , vond hem ,
tot zijne verbazing , omringd van zijne
vrouwen , en zich niet de nietigste dingen
bezig houdende. In zijne verontwaardiging
deelde ARBACES deze ontmoeting met den
koning aan zijne vrienden mede. Men
ontwierp eene zamenzwering, en ARBACES,
geholpen door BELESYS , een' Babylonisch
priester, trok op tegen Ninive. Aanvankelijk trachtte SARDANAPALUS zich te verbergen ; volgens anderen , trok hij de
opstandelingen te gemoet , en behaalde
tot driemaal toe de overwinning. Zoodra
hij zich veilig waande , gaf hij zich weder
aan zijne vorige vermaken over , en gaf
zijn leger een heerlijk feest. Inmiddels
overviel ARBACES 's konings legerplaats ,
rigtte een schrikkelijk bloedbad aan , en
verdreef den koning en zijne volgelingen
naar de hoofdstad. Hier hield SARDANAPALUS zich nog twee jaren staande , schoon
hij door alle provinciën werd verlaten ;
en toen hij eindelijk zag , dat alle wederstand vruchteloos was , beval hij een'
grooten brandstapel op te rigten , waarop
hij zich met al zijne schatten en vrouwen
door de vlammen liet verteren. Assyrië
viel in handen van ARBACES , die het met
Medië vereenigde. De tijd dezer gebeurtenis is onzeker ; waarschijnlijk 'had ze
plaats 880 j. v. C. De naani van SARDANAPALUS werd in ouden en lateren tijd
SARDANAPALUS , de

,
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spreekwoordelijk gebezigd , om den hoogsten graad van wellustigheid en verwijfd
aan te duiden.
-heid
(Roi cIN , iistoire ancienne BARTIIELEMY,
;

Reize van den jongen Anacharsis).
SARTO, (ANDREA VANUCCHI) , bij

Del Sarto naar het beroep zijns-genamd
vaders , die een kleermaker was , werd
in 1488 te Florence geboren. Vroegtijdig
veel lust voor de teekenkunst aan den
dag leggende , kwam hij bij een' goudsmid
in de leer, bij wien hij in goud en. zilver
graveerde. In kennis geraakt niet GIOVANNI
BARILE , een' schilder van geene groote
vermaardheid , wist deze zijnen vader te
bewegen , om hem aan zijne zorgen toe
te vertrouwen. De jeugdige SARTO bleef
drie jaren bij BARULE, en ontwikkelde
zulke ongemeene bekwaamheden , dat zijn
meester hem bij PIETRO COSIMO , een' der
beste schilders van Italië , aanbeval. De
school van cosIMO verlatende , sloot hij
eene naauwe vriendschap met FRANCISCO
BiGIO , met wien hij eenige stukken voor
de publieke gebouwen van Florence schil
Hierdoor werd hij gunstig bekend.-der.
Hij bezocht Rome , en schilderde vervolgens voor het klooster der Salvi zijne
bewonderenswaardige Uitstorting des Heiligen Geestes , de Geboorte van de Maagd
Maria en het Heilige Avondmaal. Van dit
laatste zegt LANZI , dat toen bij de belegering van Florence in 1529 , de soldaten een gedeelte van het klooster hadden
verwoest , en in de eetzaal kwamen , zij
dit kunstgewrocht niet verrukking aan
uit eerbied niet ver -schouwden,
sudden.
FRANS I , koning van Frankrijk , begeerende eenige schilderstukken der beste
Italiaansche schilders te 4uebben , bestelde
aan ANDREA DEL SARTO een' Dooden Christus , met de Maagd , Johannes en andere
figuren , welk tafereel thans nog een der
schoonste sieraden is van de galerij op
den Louvre. Dit schilderstuk algemeen
bewonderd wordende , noodigde de koning
den kunstenaar uit naar Parijs te komen,
waar hij met groote onderscheiding werd
ontvangen , en veel voor den koning en
de voornaamste edelen schilderde. Te
midden van dezen voorspoed ontving hij
eenen brief van zijne vrouw , hem dringende om naar Florence terug te koeren.
Hij verzocht derhalve verlof om zich eenige
maanden te mogen verwijderen , belovende zich weldra met zijn huisgezin in
Frankrijk te komen vestigen. De koning
willigde dit verzoek in , en gaf hem niet
alleen rijke geschenken , maar vertrouwde
hem Bene aanmerkelijke somme gelds ,
om borstbeelden , schilderijën en teeke-

Hingen in te koopen. ANDREA keerde naar
Florence terug , en verkwistte niet alleen
dit geld , maar ook geheel zijn eigen ver
Eindelijk verviel hij tot armoede ,-mogen.
en zijn geweten hem zijne trouweloosheid
omtrent zijn' koninklijken weldoener ver
verzonk hij in wanhoop. Van-wijtend,
zijne vrouw en schijnvrienden verlaten ,
stierf hij in 1530 aan de pest , slechts
den ouderdom van twee en veertig jaren
bereikt hebbende. De kerken , kloosters
en paleizen van Florence bevatten menig
kunststuk van zijne hand. ANDREA wordt
door vASARI de vorst der Toscaansche
schilderschool geheeten.
(VASARI ,

Ilet leven der uitstekendste'
schilders , beeldhouwers en bouwkunstenaren) .
SAUNDERSO] , Dr. ICHOLAS) , een
(

merkwaardig Engelsch geleerde en wiskunstenaar , werd in 168e te Thurleston,
in het graafschap York , geboren , waar
zijn vader een' post bij de accijnsen bekleedde. Op den ouderdom van twaalf
jaren verloor SAUNDERSON door de kinderziekte het gezigt. Hij bezocht de vrijschool
te Penniston, en leerde aldaar de beginselen van 't Grieksch en 't Latijn. Men
vindt niet vermeld , op welke wijze hij
den vorm der letters of getallen leerde.
Waarschijnlijk ontving hij het eerste onderwijs in de letterkunde en de weten
-schapendormlijk eng.
De oude SAUNDERSON weldra de ongemeene vatbaarheid zijns zoons voor de
Teken- en wiskunde opgemerkt hebbende,
bevlijtigde zich , hem de eerste grondbeginselen der rekenkunde te onderwijzen ,
en slaagde hierin buiten verwachting. De
menschlievende Mr. RICHARD ' WEST van
IInderbank en Dr. NETTLETON kwamen
den vader in zijne pogingen te hulp , en
ontzagen geene inspanning om den jeugdigen 5AUNDERSON met de algebra en meetkunde bekend te maken. Ook stelden zij
hem in staat om zijne studiën aan eene
academie , nabij Sheffield, voort te zetten.
Met behulp van zijn vasthoudend geheugen , gelukte liet hem , alle vraagstukken
op te lossen , welke gewoonlijk als oefeningen in leerboeken werden opgegeven.
Door zijne schranderheid ontdekte hij nieuwe
middelen om tot de oplossing daarvan te
geraken. Zijne ernstige studie in de wis
beoefening der oude-kundehm
letterkunde geenszins vergeten . Hij werd
niet alleen gemeenzaam met CICERO , vIRGILIUS en HORATIUS , maar tevens met de
werken valt EUCLIDES , ARCUIMEDES en DIOPnANTUS.

In 1707 vestigde Mr. SAUNDERSON zich
als leeraar te Cambridge , en opende Bene

SAU'IIN .
reeks van voorlezingen over de algemeene zekeren dag dc studenten in den tuin van
rekenkunde , gezigtkunde en de Principia Christ's College zonshoogte namen , wist
van NEWTON. De bijzondere omstandighe. hij hun te zeggen , wanneer ligte wolkjes
den , waarin SAUNDERSON verkeerde , en voorbij de schijf der zon zweefden. Wan
zijne groote bekwaamheid lokten eene mein eene kamer trad , kon hij-nerhij
nigte leerlingen , en bragten hem in ken- terstond hare uitgebreidheid bepalen ; door
nis met Sir ISAAC NEWTON en andere groote het geluid zijner voetstappen , wist hij te
wiskundigen van dien tijd. In 1711 be- zeggen , hoe ver hij zich van de muren
kleedde men SAUNDERSON met het hoog
bevond. In zijne jeugd leerde hij, op de
-ambt in de wiskunde aan de hoo--lera fluit spelen , en werd daarin zóó bedfeven,
geschool te Cambridge. In 1723 huwde dat men met grond onderstelt , dat , bijhij eene dochter van den eerwaarden aldien SAUNDERSON zich aan de muzijk
DICKENS , predikant te Coxworth ; en toen
hadde gewijd , hij in deze kunst niet minGEORGE II in 1728 de universiteit bezocht,
der zou hebben uitgeblonken dan in de
werd hij , van wege den koning, tot doc- wiskunde.
tor in de regten bevorderd. Dr. SAUNDERSON
(Dr. REID's Inquiry into human mind).
genoot eene ongestoorde gezondheid tot aan
.SAURIN , (JACQUES) , een der wel-het einde zijns levens, en stierf den 19 April sprekendste kanselredenaars , werd den
1739. Hij schreef een verdienstelijk werk 6 Januarij 1677 te 1Vinzes geboren. IIij.
over de grondbeginselen der algebra , en was de zoon eens advocaats , die , uit
eene verhandeling over de oplossing van hoofde van de vervolging der Protestaneenig ding in oneindige deeltjes. Zijne ten , in 1685 Frankrijk verliet , en zich
voorlezingen over verschillende onderwer- te Geneve nederzette. De jeugdige SAapen in de natuurlijke wijsbegeerte zijn RIN voltooide aldaar zijne opvoeding. In
niet in 't licht verschenen. Voor zijne 1701 werd hij predikant bij de WVaalrekenkundige bewerkingen gebruikte SAUN- sche gemeente in ..Londen , van waar hij,
DERSON een vierkant bord , verdeeld in
vier jaren later , als buitengewoon predievenwijdige lijnen, (een tiende duim van kant naar 's Gravenhalte vertrok. Ilier
elkander) , en vele vierkante vakjes elk bleef hij tot aan zijnen dood , die den
negen gaatjes hebbende , in drie even- 30 December 1730 voorviel. Als prediker
wijdige rijën. In deze gaatjes stak hij wordt hij aan het hoofd der Fransche
pennetjes , en duidde de waarde eener Protestanten geplaatst. Diepte van gecijferletter aan , door het bijzondere gaatje dachte , kracht van betoog , schrandere
in elk vakje waarin het pennetje werd verbinding der deelen , levendigheid van
gestoken. Een pennetje met een' breeden schildering , uitbarstingen van gevoel
kop , in het middelste gaatje geplaatst, oorspronkelijke wendingen , punten die de
duidde Bene nul aan , en met een' klei
verbeelding treffen en liet hart aandoen
kop , in hetzelfde gaatje , eenheden.-ne majestueuse en indrukwekkende eenvouEen breedgekopt pennetje in het midden, digheid als die in de Heilige Schrift , zijn
met een klein pennetje in liet eerste de kenmerkende eigenschappen zijner vel
gaatje van de eerste rij , duidde het getal sprekendheid.
2 aan ; een groot pennetje in het midden,
« En is het te verwonderen , , zegt
met een klein pennetje in het tweede VAN KAMPEN , « dat zijne heerlijke taal ,
gaatje van de tweede rij , was zoo veel « zijn Christelijke geest , zijne zuivere
als 3 , en zoo voorts. Men vindt de be- « zedekunde , zijne verhevene troostgron.
schrijving van dit rekenbord in liet eerste « den en uitzigten , zoo vele menschen
deel zijner Grondbeginselen . der algebra ; « van verlichting , gevoel, verstand en
en het is ligtelijk te begrijpen , dat op , smaak uit de kerken , waar men , in
deze wijze ieder getal gemakkelijk kan « vrij gemeene taal , of voor nietigheden
worden uitgedrukt , en de ingewikkeldste «twistte , of eltcen nagel van het oude
berekening even spoedig als op de lei « tempelgebouw tot een voorbeeld van
volbragt. Hij gebruikte hetzelfde werktuig « CHRISTUS stelde , of den weg ten Hemel
om meetkundige figuren voor te stellen ; « opzettelijk scheen te willen vernaauwen
de pennen werden aan den hoek van de « of zelfs te sluiten , naar zijn gehoor
figuur geplaatst , en met draden , die de « lokten , en dus de Fransche taal , op
lijnen aanduidden , verbonden.
« kosten der deerlijk verwaarloosde Neder
Dr. SAUNDERSON bezat in Bene hooge
langs zoo meer in zwang-«landsche,o
mate de zintuigen van het gehoor en ge- « bragt . »
voel. Men zegt , dat hij echte van nageSAIJRIN liet onderscheidene werken na.
maakte Romeinsere gedenkpenningen kon Zijne twaalf deelen leerredenen , Sermons,
onderscheiden , en zulks naar de verschil
et nouveaux sermons sur l'histoire de la
graden van zachtheid. Toen op-lend passion de noire Seigneur Jésus Christ,
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doen hem als een' der welsprekendste
kerkredenaars van zijnen tijd kennen.
(VAN KAMPEN , Beknopte Gesch. der Ned.

letteren en wetensch. ; Penny Cyclopaedia).
SAUSSURE , (IIORAC E -BENEDICT DE),

een uitstekend Zwitsersch natuurkundige ,
werd den 17 Februarij I740 te Geneve
geboren. Hij ontving onderwijs in de
kruidkunde van BONNET , zijnen oom van
moeders zijde. Op den ouderdom van
twee en twintig jaren , werd hij tot professor in de wijsbegeerte aan het collegie
van Geneve benoemd , welke betrekking
hij gedurende vijf , eu twintig jaren getrouw waarnam. Zijne levensgeschiedenis
levert dus weinig stof op ; het hoofdzakelijke daaruit kan best met zijne eigene
woorden worden medegedeeld :
K Ik had van mijne kindschheid af eene
besliste neiging voor bergen. Op den
• ouderdom van achttien jaren was ik
« reeds verscheidene malen over de na«burige bergen van Geneve geweest ; doch
« deze waren vergelijkender wijze van ge« Tinge hoogte , en voldeden geenszins
« mijnen onderzoeklust. Ik koesterde eene
« hevige begeerte , om de Ilooge Alpen,
« welke zich van den top dezer lagere
« bergen zoo majestueus voordoen , van
« meer nabij te zien. Eindelijk bezocht
« ik , in 1750, alléén en te voet , den
«Gletscher van Chamouni, te dier tijd
«weinig beklommen , en welks bestijging
« niet alleen voor moeijelijk , maar vooral
« als gevaarlijk werd gehouden. Ik keerde
« het volgende jaar weder derwaarts , en
« sedert dien tijd ging er geen enkel jaar
« voorbij zonder Benige reizen te doen ,
« om de bergen te bestuderen. Ik heb de
«gansche keten der Alpen veertien maden , langs acht onderscheidene wegen,
« onderzocht. Ik heb de Jura , de Vosges,
« erf gedeeltelijk de bergen van Duitsch«land , Italië , Sicilië en de naburige
«eilanden opgenomen. Ik heb de oude
« vulkanen van Auvergne , Vivarais en
« verscheidene bergen van Forez , Dau« phiné en Bourgondié onderzocht. Al deze
« reizen heb ik gedaan met den bergha« nier in de hand , en met geen ander
« doel dan om de natuur-verschijnselen te
« beoefenen , iederen ontoegankelijken top
«beklauterende , die iets belangrijks be«loofde, en altijd met stukjes erts en
« andere dingen terug keerende , inzon«derheid niet zulke voorwerpen , die be(( vestiging of tegenbedenkingen van deze
« of gene theorie aanboden , ten einde ze
« naderhand op mijn gemak te onderzoe« ken Ook legde ik mij de moeijelijke
«taak op , om altijd op de plaats zelve

« mijne waarnemingen aati te teekenen
« en die binnen de vier en twintig uren
« verder uit een te zetten.
SAessuRE legde in 1786 zijn ambt als
hoogleeraar neder , verloor , door de
Fransehe omwenteling, bijkans geheel zijn
vermogen , en stierf den 23 Januarij 1 799,
in den ouderdom van negen en vijftig
jaren. Behalve in de aard- en mineraalkunde , was SAUSSUIRE bedreven in de
kruidkunde , scheikunde , electriciteit en
meteorologic. Hij was tevens de uitvinder
van onderscheidene vernuftige en nuttige
physische instrumenten — een' thermometer om de temperatuur van het water
op alle diepten te meten ; een' hygrometer om de hoeveelheid der waterdampen
aan te wijzen ; een' electrometer om den
eleetrieken toestand vara den dampkring
te onderzoeken , en anderen. Onder zijne
talrijke geschriften verdienen vooral onderscheiding zijne Voyages dans les Alpes in
vier deden , alsmede zijne Essais sur
l'hygrométrie, waarin hij de ontdekking
bekend maakte , dat de lucht uitzet err
specifiek ligter wordt in evenredigheid van
de vermeerdering der hoeveelheid vocht !
welke zich daarin bevindt.

(Journal de Genève ; Penny Cyclopaedia).
SAUVEUR, (JosEirn) , een Fransch

wiskunstenaar , de schepper van dien tak
van wetenschap , welke onder den naam:
van muzikale acoustiek bekend is. Hij
werd den 24 Maart 1653 te La Flèche
geboren , waar zijn vader notaris was.
Tot den ouderdom van zeven jaren was
hij geheel, stom , en zijn stemgeluid ontwikkelde zich nimmer volkomen. In zijne
kindschheid vervaardigde hij reeds bevels,
fonteinen en modellen van molens , en
leerde , bijkans zonder eenig onderrigt,
de wiskunde. Op den ouderdom van drie
en twintig jaren , onderwees hij prins
EUGENIUS in de naauwkeurige wetenschappen. In 1681 werd hij met MARIOTTE benoemd , om te Chantilly eenige waterwerken aan te leggen , en hier kwam hij
in aanraking - met den prins VAN CONDO,
met Wien hij naderhand briefwisseling on
derhield. De omgang niet CONDÉ deed bij
hem de begeerte geboren worden , om
zich in de vestingbouwkunde te oefenen ;
en ten einde de practijk met de theorie
te vereenigen , nam hij , in 1691 , deel
aan de belegering van Bergen in Ilenegouwen , en bezigtigde vervolgens de ver
steden in Vlaanderen. Op aanbe--sterk
veling van VAUBAN, werd hij benoemd tot
examinator der vestingbouwers.
Naar Parijs terug gekeerd , trad hij in
1686 op als hoogleeraar in de wiskunde aan
het Koninklijk Collegie, en tien jaren later

SAVAGE--g.kVON AR(LA.

ref-den hein de deuren van de Academie
der wetenschappen geopend. Gedurende de
overige dagen zijns levens, hield hij zich
vooral onledig om de wiskundige theorie
van het geluid te volmaken. Wij vernemen, niet zonder verbazing, dat de man,
die door theorie en proefneming de snelheid der trillingen van muzijksnaren van
verschillende grootte en spanning uitvond,
gehoor noch stem bad. Het schijnt dat
hij genoodzaakt was toevlugt te nemen
tot de hulp van beoefenaren der toonkunst,
om de muzikale intervallen te bepalen.
Men beschouwt hem niettemin als den
schepper der wetenschap van het gehoor en
de klanken, welke men muzikale acoustiek
noemt. In 1697 hield hij voorlezingen over
de theorie der muzijk; doch de eerste openbaar gemaakte bijzonderheden, betrekkelijk zijne onderzoekingen in de acoustiek,
werden medegedeeld in de werken der
Academie voor het jaar 1700. Zijne vol
geschriften vindt men in de werken-gend
van de jaren 1702 , 1707 , 1711 en p713.
SAUVEUR was tweemaal gehuwd , en stierf
den 9 Julij 1716 , in den ouderdom van
drie en zestig jaren. Hij was een man
van vriendelijke geaardheid en bezat eene
groote gelijkmoedigheid.
(Dictionn. historique des grands hammes).
SAVAGE, (RICHARD), een Engelsch
dichter, uit eenen onwettigen omgang van
den graaf RIVERS met de gravin MACCLESFIELD gesproten , werd den 10 Januarij
1698 te Londen geboren. Zijne moeder
verloochende hem niet alleen bij zijne geboorte , hem veroordeelende om in eenen
lagen stand opgevoed te worden , maar
was daarenboven zijne bitterste vervolg
Bij toeval met de omstandigheden-ster.
zijner geboorte bekend geworden , deed
hij vergeefsche moeite om met zijne moe
bijeenkomst te hebben. SAVAGE-dern
leidde een ongeregeld leven , en in eene
dronkemanspartij beging hij eenen manslag. Ter dood veroordeeld , wendde hij
zich tot den koning om genade. Schoon
zijne onnatuurlijke moeder zich alle moeite
gaf , om dit verzoek vruchteloos te maken , verwierf hij echter van GEORGE 1I
vergiffenis , en van koningin CAROLINA eene
kleine jaarwedde. Voor een oogenblik
was • Lord TYRCONNEL zijn bescheriner,,
doch de bard en de pair geraakten spoedig in twist. Na groote armoede geleden
te hebben , welke hij hoofdzakelijk aan
zijn wangedrag had te wijten , werd hij
voor eene schuld van 8 Pst. in de gij
gezet , waar Lij den 31 Julij 1743-zeling
overleed. De voornaamste gedichten van
SAVAGE zijn The Wanderer , die zeer werd
bewonderd , en The Bastard , welke hij

1k0,

schreef in wanhoop van ooit niet zijne ontaarde moeder in betrekking te komen (1).
(JOHNSON , Li fes of the Poets).
SAVONAROLA , (GIROLAMO) , een beroemd Italiaansch Dominikaner monnik ,
werd in 1452 te Ferrara geboren. Hij
leefde in het klooster St. Marco te Florence , en maakte zich spoedig bekend
door zijne groote welsprekendheid. In
zijne predikatiën nam hij dell toon aan
van een' profeet , en voorspelde verscheidene zware rampen als straffen voor de
zonden des volks. Florence verheugde
zich , onder het bestier van LORENZO DE'
MEDICI , over eenen tijd van vrede en
voorspoed ; geheel Italië was rustig , en
echter dreigde SAVONAROLA met eenen inval
van roofgierige krijgsbenden , die het land
te vuur en te zwaard zouden verwoesten.
Weinige jaren na deze voorspelling , viel
KAREL VIII , koning van Frankr ij k, in h alie , en rigtte aldaar groote onheilen aan.
SAVONAROLA predikte nu democratische beginselen , en verhief 'dikwijls zijne stem
tegen LORENZO , die er evenwel weinig
acht op sloeg , zeggende tegen zijne vrienden , dat zoo lang de stoutmoedige monnik zich beijverde , om de zeden des volks
te verbeteren , hij hem gaarne al zijne
onbeleefdheden omtrent hem zelven zou
vergeven. Toen LORENZO in de lente van
1492 ernstig ongesteld werd , en men aan
zijn leven wanhoopte , verscheen SAVONAROLA voor zijn ziekbed. POLIZIANO , een
ooggetuige , verhaalt , dat SAVONAROLA den
lijder vermaande standvastig te zijn in
het Katholijk geloof , hetgeen LORENZO hem
beloofde. De monnik vroeg hierop LORENZO
of hij , in geval hij mogt herstellen,
voornemens was om een deugdzaam en
geregeld leven te leiden. Ook dit beloofde
LOIIENZO. Eindelijk zeide sAVONAROL A hem,
dat hij met onderwerping moest sterven,
zoo zulks Gods wil was. « Blijmoedig
« verwacht ik den dood , » antwoordde de
stervende. SAVONAROLA nu de kamer verlatende , riep LORENZO hem terug , en
verzocht om zijnen zegen. De monnik
voldeed hieraan in den plegtigen vorm
der liturgie, terwijl LORENZO de gewone antwoorden met eene vaste stem deed hooren.
SAVONAROLA speelde eerre voorname rol
in de woelingen , die weldra volgden. Hij
werd de leider der volkspartij , welke de
lachrymose partij werd genoemd , wijl zij ,
in navolging van haren aanvoerder , de
zouden en de verdorvenheid harer mede
beweende. De aristocratische partij,-burges
(1) Do begaafde Franselie schrijver MicurL MAssoly
SAVAGS tot den held van etsen Roman gewaakt , waarvan door den uitgever si. H. BD\GCR
rent Nederduits , -he vertaling , onder den titel van
Do haat eener iIoe,ler•, is beeorgd.

Heelt

110

SAXO.

die de teugels des bewinds gaarne in wei
handen zag , werd de Arrabbiati of-nige
de woedende geheeten. De volkspartij de
overhand krijgende , rigtte men eene groote
zaal op het stadhuis voor de volksvergaderingen in. SAVONAROLA'S invloed was
nu uitermate groot , wordende door zijne
partij als profeet en opperregter beschouwd.
Deftige burgers , vermengd niet monniken
en kinderen , schoolden op openbare plaat
bijeen , roepende : Viva Cristo ! lie--sen_
deren zingende en dansende onder het
maken van dolzinnige gebaren. Doch de
Arrabbiati bleven niet werkeloos ; zij stelden SAVONAROLA voor als een' bedrieger
en beschuldigden hem van ketterij. Paus
ALEXANDER VI (BORGIA) dagvaardde SAVONAROLA te Rome , en deed hem bij niet ver
-schijngdeba.SAVONRL,die
lang tegen de verdorvenheid der geestelijken had uitgevaren , spaarde geenszins
het hoofd der kerk , en noemde den paus
Benen overweldiger. Hij schreef aan onderscheidene vorsten , en spoorde hen aan
om eene algemeene kerkvergadering . te
beleggen , voor welke hij bewijzen zou,
dat ALEXANDER niet alleen geen wettig
opperpriester, maar zelfs geen Christen
was. In het jaar 1497 deed de verdreven
PIETRO DE' MEDICI Bene poging om bij overrompeling , aan het hoofd eener gewapende
bende, weder binnen Florence te komen;
doch de aanslag ontdekt zijnde , werden
eenige roervinken ter dood veroordeeld
en de overigen tot ballingschap verwezen.
De aristocratische partij ontstak hierover
in de hevigste woede , sloot zich aan
SAVONAROLA's heimelijke vijanden onder de
geestelijkheid aan , en spoorde twee Franciscaner monniken op , om tegen hem te
prediken. SAVONAROLA , van dezen kant
aangevallen , riep een Dominicaner broeder , DOMENICO DA PESCIA , te hulp , en
beiden schimpten van den kansel op de
Franciscanen. De twist werd van weder zijden met de grootste bitterheid gevoerd,
totdat DOMENICO , in zijne opgewondenheid,
aanbood , om door de vlammen te gaan,
ten einde de meerderheid en heiligheid
zijns meesters te bewijzen. Een Franciscaner daarentegen nam aan , om hetzelfde
voor zijne broederen te doen. De wijze
waarop de proef zou worden genomen ,
door de overheid bepaald zijnde , bouwde
men in het vierkant een' grooten brandstapel , alleen een' naauwen doorgang voor
de kampvechters openlatende. Op den
bepaalden dag , den 17 April 1498 , ver
SAVONAROLA en zijn kampvechter,-schen
vergezeld van eenen talrijken stoet , te
bestemder plaatse , , zingende, den psalm

Exurgat Deus et dissipentur inimici ejus.

Zijn tegenpartijder , Frei GIULIANO RONDINELLI, gevolgd door eenige Franciscaner
monniken , begaf zich zwijgend en deftig
naar de houtmijt ; zij werd aangestoken,
de vlammen verhieven zich, en de opeen.
gepakte toeschouwers stonden in stomme
verbazing en verwachting , toe n sAVONAROLA voorstelde , dat zijn kampvechter
DOMENICO de gewijde hostie door het vuur
zoude dragen. Dit voorstel ergerde de
gansche vergadering ; de overheidspersonen
en hoofden der geestelijkheid noemden dit
eene heiligschennis , en eene verzoeking
van God zelven. Fra DOMENICO weigerende
met de hostie door het vuur te gaan,
werd de proef gestaakt. Deze zaak ver
niet weinig SAVONAROLA'S invloed-minder
op het volk. Op zijnen terugtogt naar
het klooster van S. Marco werd hij door
het graauw bespot , zijne vijanden drongen met geweld in het klooster , en voer
-denhm,tDOMENICenog
anderen monnik , naar de gevangenis.
SAVONAROLA moest voor eene regtbank
verschijnen , zamengesteld uit leeken en
geestelijken , door paus ALEXANDER VI benoemd. Aanvankelijk maakte zijne wel
-sprekndhiogtsenr
indruk , doch toen hem de marteltuigen
werden vertoond , bezweek zijne standvastigheid , en hij bekende dat hij valschelijk
had voorgewend bovennatuurlijke krachten
te bezitten. Ter dood veroordeeld zijnde,
werden hij en zijne beide medgezellen
gewurgd , en hunne lijken in de vlammen
geworpen. Dit geschiedde den 23 Mei 11498.
SAVONAROLA liet verscheidene in 't Latijn
en Italiaansch geschrevene werken na ,
waaronder zijn Triumphus Crucis , in
hetwelk de waarheden des Christendoms
worden ontwikkeld , opmerking verdient.
Zijne leerredenen , die ongemeen sterk op
het gevoel en hart zijner toehoorders
werkten , behooren tot zijne uitstekendste
voortbrengselen. De nagedachtenis van
5AVONAIROLA heeft verscheidene verdedigers
gevonden , en onder dezen FILIPPO NEC! en
BAROTTI , die eenige goede levensschetsen
uitgaf van schrijvers te Ferrara geboren.
sAxo , bij wiens naam men gewoonlijk
GRAMMATICUS, (de Spraakkunstenaar), voegt,
was een Deen uit de twaalfde eeuw , en
schrijver eener geschiedenis van die natie,
welke voor de beste bron wordt gehouden , die men over dit onderwerp kan
raadplegen. SAXO schreef dit werk op
aandrang van ABSALON , aartsbisschop van
Lunden. Het eindigt met het jaar 1186,
en is in een' eenigzins bloemrijker stijl
geschreven. De naam van SAXO GRAMMATICUS is verbonden aan de Engelsche letterkunde, als zijnde hij de schrijver uit
-
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S ái ---SCAMOZZI,
wiens werk SHAKSPEARE de stof voor zijn
treurspel Hamlet heeft ontleend.

(Penny Cyelopaedia; r. E. MULLER, Kritische Uniersuchung der Sagengeschichte
Ddnemarks and Norwegens).
SAY , (JEAN BAPTISTE) , een beroemd Fransch schrijver over de staatshuishoudkunde; werd in 1767 te Lyon
geboren , kwam in het begin der omwew
teling te Parijs, en was een der ontwerpers en schrijvers van een dagblad La
Décade philosophique , een der weinige
letterkundige en wetenschappelijke verken , welke den omwentelingsstorm overleefden. Na den 1 8 Brumaire , werd sAY
lid van het tribunaat , en bleef zulks tot
dat NAPOLEON den titel van keizer aannam.
Naderhand rigtte hij eene Tabrijk op, en
beoefende , met groote vooringenomen
welke-heid,stauokne,vr
wetenschap hij in het Conservatoire des
arts et des métiers à Paris onderscheidene
voorlezingen hield. Voor het overige leidde
hij een stil en afgezonderd leven. IIem
komt de verdienste toe de beoefening der
staatsbuishóudkunde in Frankrijk in zwang
gebragt te hebben. Hij volgde het voet
ADAM SMITII ; doch , behalve dat-sporvan
hij de stellingen zijns voorgangers in een
helder licht wist te plaatsen , behelzen
zijne geschriften vele oorspronkelijke , diep
opmerkingen. Tot de hoofdwerken-zinge
van ssv , die in onderscheidene talen zijn
overgebragt , behooren : Traits d'éconornie

politique; Catéchisme d'économie politique;
Letti•es a ll1. Ma/Shies sur différents sufets
d'économie politique , en Cours complet
d'économie politique pratique. Onder zijne
kleinere geschriften verdient opmerking
een werkje , getiteld : De l'dngleterre et

(les 14nglais.
, Mélanges et correspondance d'économie politique
HOR ACE
sAY , Cours complet etc.).

(CIIAi,LES COMTE

;

onderwerp in liet Latijn vervaardigen , en
door deze oefening werd hij spoedig in
die taal zeer bedreven. Ook liet zijn
vader hem soms eenige zijner eigene gedichten overschrijven , waardoor hij zulk
eene liefde voor de dichtkunst opvatte ,
dat hij reeds op zestienjarigen ouderdom
een treurspel schreef, hetwelk de geschiedenis van koning OEDIPUS tot onderwerp
had. Na den dood zijns vaders , begaf hij
zich naar Parijs , om aldaar zijne letteroefeningen te voltooijen. Hier legde hij
zich vooral toe op 't Grieksch. In den
loop van twee jaren las hij bijkans alle
Grieksche dichters en prozaschrijvers. Ook
vestigde hij zijne aandacht op de Oostersche talen , welke hij , even als het
Grieksch , door eigen studie meester werd.
SCALIGER van de Katholijke tot de Protestantsche godsdienst overgegaan zijnde ,
kwam in Frankrijk nergens in aanmerking. IIij leidde een zwervend leven , tot
dat hij , in 1593 , als hoogleeraar in de
fraaije letteren te Leyden werd beroepen ;
hier bragt hij het overige deel zijns levens
door. SCALIGER was een sieraad der Leydsche hoogeschool , aan welke bij zeventien
jaren later door den dood ontviel. Hij
stierf den 21 Januarij 1609. Zijne vrienden noemden hem « eersen oceaan van
« wetenschap en het meesterstuk der na« tuur. » Zijne werken, meestal verklaringen der oude schrijvers , zijn talrijk en
van groote waarde. Onder de andere
vruchten van zijnen geest stelt men boogen prijs op een werk over de tijdreken
getiteld : De emendatione tem--kunde,
porum. NIEBUIIR zegt van SCALIGEP.: « Ilij
« stond op liet toppunt van algemeens
taalgeleerdheid , en zoo hoog in de we« teuschappen van allerlei aard , dat hij
«met zijn eigen oordeel, al wat hens
« voorkwam , kon bevatten , gebruiken en
« beoordcelen . »

SCALIGER , (JOSEPH JUSTUS) , een
(NIEBUIIR, bivnnische Geschichte , I Th.
wonder van geleerdheid in de geschied-,
S. 169 ; VAN KAMPEN , Dehn. Gesch.
der Ned. led. en wetens. LEUB5CIER,
oudheid- , tijdreken- en -viskunde , in de
h istoria Scaligeranoruin; MAIZEAUX
Latijnsche , Grieksche en Oostersche talen,
en in de Latijnsche dichtkunst , was de
Ilistoire de Scaliger).
zoon van JULIUS CAESAR SCALIGER , een' geSCAJIOZZI , ( v INCENZIO) , een uitsteleerd kunstregter. Iiij werd den 4 Augus- kend Italiaanscll bouwkunstenaar , werd
tus 1540 te Agen , in Frankrijk , gebo- in 1552 te Vicenza geboren , waar zijn
ren. Ilet eerste onderrigt ontving hij van vader als een bekwaam bouwkundige bezijnen vader. Op den ouderdom van elf kend stond. Hij vestigde zich in 1583 te
jaren werd hij met twee zijner broeders Venetië, en stierf aldaar den 7 Augustus
naar Bordeaux ter schole gezonden , waar 1616. Hij was een mededinger van PALhij zich hoofdzakelijk op liet Latijn toe- LADIO , en had na den dood van dézen
legde. Doch toen de pest aldaar uitborst, kunstenaar tegen niemand te wedijveren.
keerde hij naar eigen terug. Zijn vader Venetië , Florence en Genua bezitten eenige
belastte zich nu weder met zijne opvoe- zijner fraaiste gebouwen. Zijn werk over
ding , en liet hem dagelijks een opstel de bouwkunst , getiteld : Arehitettura uniover liet een of ander geschiedkundig versale , bleef door zijnen dood onvol;
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tooid. Hij had dit werk bestemd tot eene
soort van encyclopedie der kunst , als
zullende proeven bevatten van onder.
scheidene bouworden en voorbeelden uit
alle landen van Europa. Van de tien
boeken , waaruit liet bestond , zijn er
slechts zes in 't licht verschenen. Zedig
schijnt echter bij scAMOZZI geese-heid
hoofddeugd geweest te zijn , wijl bij van
zich zelven zegt een' onvergankelijken
naam verworven te hebben.
(Penny Cyclopaedia).
SCANDERBEG , hetgeen Bey ALEXANDER
beteekent , heette eigenlijk GEORGE CASTRIOT. Hij was een zoon van den vorst
van Albanië, en werd in 1404 geboren.
Met drie zijner broeders , als gijzelaars
aan sultan AMURATH II toevertrouwd , trad
hij in Ottomanische krijgsdienst , en onderscheidde zich weldra door zijne ongemeene dapperheid. In 1443 door eene
krijgslist ontsnapt , wist hij zich van
Croja , de hoofdstad zijns vorstepdoms ,
meester te maken. In weerwil der herhaalde pogingen van AMURATH en M AeoMED II om hem te verdrijven , bleef
SCANDERBEG in het bezit zijns lands tot
dat hij den 17 Januarij 1467 te Lissa
overleed. SCANDERBEG was een der bekwaamste veldheeren van zijnen tijd. Uit
hoofde van zijne ongewone ligchaamskracht en zijnen ontembaren moed gaven
de Turken hem den bijnaam van Iskander-beg (vorst ALEXANDER). Toen Lissa
werd bemagtigd , dolven de Turken zijn
stoffelijk overschot op , en maakten van
zijne beenderen amuletten , zich verbeeldende , dat op deze wijze zijn moed op
hen zou overgaan.
(MARINA BARLESIO , De Vita et moribus
ac rebus praecipuè adversus Turcas
gestis Georgii Castrioti clarissimi Epirotarum principes , qui propter celeberrima facinora Seanderbegus , hoc
est Alexander Magnus , cognominatus
fuit (1) ; nu PONCET , Histoire de
Scander-beg CHEVILLY , Scander-beg ,
ou les aventures du prince d'Albanie).
SCARLATTI , (ALESSANDRO) , een beroemd componist , en ten opzigte der
harmonie de grootste meester van Italië ,
werd in 1650 te Napels geboren. Bij
werd te Romé door CHRISTINA van Zweden
tot ridder geslagen , en stierf aldaar in
1 7 25. Men wil , dat hij twee honderd
missen , honderd opera's en drie honderd
cantaten heeft gecomponeerd. Dr. BURNEY
voegt er bij , dat hij voor vele cantaten
ook de woorden heeft gemaakt. Van deze

verbazende hoeveelheid is er weinig in
druk verschenen. De opera La Principessa fidele geldt algemeen voor zijn
meesterstuk. SCARLATTI heeft veel bijge.
dragen ter herstelling van eenen zuiveren
muzikalen smaak in zijn vaderland. Zijn
zoon DOMENICO SCARLATTI en zijn kleinzoorr
GIUSEFPE waren beiden verdienstelijke componisten.
(Conversations-Lexicon ; Penny Cyvlo=
paedia).
SCARPA , (ANTONiO) , een der grootste Italiaansche ontleed- en heelkundigen,
werd in 9 748 te La Motta , een klein
dorp van Friuli , geboren. Zijne ouders
verkeerden in eenen nederigen stand , en
een verre bloedverwant verschafte hem
de middelen , om aan de hoogeschool
van Padua te studeren. De dood van
dezen beschermer bragt hem in verlegenheid , doch hij vervolgde zijne studiën
met zoo veel volharding , dat hij zijne
rredestudenten weldra verre overtrof, en
de vriendschap won van den beroemden
MORGAGNI.

Reeds in 1772 waren zijne bekwaamheden zoo wel bekend , dat men hem
als den geschiktsten persoon beschouwde ,
om als hoogleeraar in de ontleedkunde
aan de universiteit van Modena op te
treden. Bij schreef hier zijn eerste werk ,
over liet zamenstel van het oor. De
groothertog van Modena FRANCISCO III,
aan wien dit boek was opgedragen , benoemde SCARPA , in hetzelfde jaar , tot
eersten chirurgijn van het militair hospitaal in zijne hoofdstad. Nadat bij een
ander werk over het zamenstel der zenuwen had geschreven , deed hij eene reis
naar Frankrijk , de Nederlanden en Enge
waar hij met vele doorluchtige-land,
mannen kennis maakte. In 1783 werd
hij door keizer JOZEF lI tot hoogleeraar
te Pavia benoemd. Zijne ontleedkundige
onderzoekingen van de zintuigen , den
reuk en het gehoor , alsmede van de ze•
nuwen en bet 'hart , volgden elkander
snel op. Deze werken , en vooral dat
over de zenuwen van het hart , verwierven hem eene Europesche vermaardheid.
In 1801 verscheen zijn belangrijk werk
over de ziekten van het oog , en in 1804
zijne opmerkingen over de genezing van
de uitzetting of bersting der slagaderen.
In 1809 behaalde bij grooten roem met
zijn onschatbaar werk over de breuken.
NAPOLEON benoemde hem , met toekenning
eener aanzienlijke jaarwedde , tot zijn'
eersten wondarts. In 1812 legde SCARPA
het hoogleeraarambt neder , doch bleef
(1) Dit werk , de beste bron voor het leven van
echter met onverflaauwden lust voor zijne
,cA:IDSABaG is naderhand in 't Hooduitsch en
studiën leven. Aan dit tijdperk zijns levens
Frausch overgcbragt.
;

,

,

SCARRON.
heeft men Benige belangrijke opmerkingen
over de steensnijding en andere heelkundige
geschriften te danken. Hij ging hiermede
voort schoon hij bijkans geheel van bet
Bezigt beroofd was , en stierf , na een
vijf jarig smartelijk lijden , te Pavia den
30 October 1832. Bij zijne diepe kennis
als ontleedkundige , voegde hij eene groote
bekwaamheid als teekenaar ; een talent ,
dat veel tot den opgang zijner werken
bijdroeg. De enkele optelling der titels
zijner werken zou bijkans twee kolommen
van dit woordenboek vullen;

(Archives générales de médécine , Mars
q 833 ; .dnnali universali di Medicine,
November 1832).
een beroemdFransch
boertig dichter , werd omtrent het jaar
1610 uit een oud geslacht geboren. Een
tweede huwelijk zijns vaders dreef hem
uit het ouderlijk huis , en beroofdé hem
van zijn erfdeel. Gedurende eenige jaren
gaf hij zich aan eene berispenswaardige
losbandigheid over , totdat bij, op den
ouderdons van zeven en twintig jaren onverwachts in zijne dolle vaart werd gestuit. Daar hij als kanunik te Mans geen
deel kon nemen aan de luidruchtige vastenavond-vermakelijkheden , kwam hij op
den zonderlingen inval , om zich als wildeman te vermommen. Sc taRON en drie
zijner vrienden besnieerden zich met honig
en wentelden zich in veren. Dus uitgedost traden zij de stad binnen ; doch de
grap bekwam hun slecht. De menigte
viel op hen aan , plukten hen kaal, en
de vederlooze tweevoetige dieren sprongen in de Sarthe , zich in de biezen ver
SCJtRROi haalde zich hierdoor-bergnd.
eene verkoudheid op den hals, die hem
voor het overige zijns levens het gebruik
zijner ledematen deed verliezen. Schoon
door de hevigste jichtpijnen gefolterd ,
bleef hij altijd opgeruimd , en noemde
zich zelven een kort begrip van menschelijke ellende (un raccourci de la misère
humaine). Daar SCARRON zich in hoogst
bekrompene omstandigheden bevond, stelde
eene hem toegenegene hofdame hem aan de
koningin voor , die hem eene jaarlijksche
ondersteuning toevoegde. Voortaan teekende hij zich , met toestemming der koningin ; SCARRON , door Gods genade , zieke
van de koningin. In 1652 geraakte hij in
kennis met Mademoiselle D'AUBIGNI (later
Madame DE IsAINTENCN) , die destijds in
een' staat van armoede en afhankelijkheid
verkeerde. In weerwil van al zijne ligtzinnigheid een zeer gevoelig hart voor
het lijden van anderen in zich omdragende , deed scsnno:v haar het aanbod,
SCARRON, (PAUL),
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haar de middelen te verschaffen , om in
een klooster te worden opgenomen , of
wel om als zijne echtgenoote in zijn
lot te deden. Zij koos het laatste. Door
haren invloed werd bet huis van SCARRON
meer en meer de verzamelplaats der aanzienlijkste mannen en grootste vernuften
van dien tijd. Intusschen verminderden zijne
inkomsten ; want door zijn huwelijk verloor
hij zijne betrekking als kanunik , terwijl de
voordeelen van zijnen letterarbeid tegen
het einde zijns levens aanmerkelijk verminderden. Gelijk alle andere wederwaardigheden verdroeg hij dezen tegenspoed met
onverminderde volijkheid. Alleen bekroop
hem in zijne laatste dagen de angst over
liet toekomstig lot zijner echtvriendin ,
die hem steeds trouw en liefderijk had
verzorgd. SCARRON stierf den 16 October
1660. Zijne laatste woorden waren : « Ik
«had nooit gedacht , dat het zoo gemakr lijk is den dood te bespotten. » (1) Men
ontwaart meêgevoel voor een' man , die
zijn lijden met zoo veel opgeruimdheid
verduurde. Zijne werken dragen den stempel van zijnen geest : vernuftig , levendig
en achteloos daarhenen geworpen. Zijne
Oeuvres completes beslaan acht boekdeelen.
Zijne luimige poëzij verscheen onder den
titel van Les oeuvres burlesques de Scarron , dédiées à sa chienne. Zijn hoofdwerk
is L'Enéide travestie , in acht boeken,
(vervolgd door Mor.EAU DE ISRAscY) , een
model voor deze dichtsoort.
(LA H ARPE , Cours de littérature ; Conversations-Lexicon).
(1) Reeds van zijne vroegste kindschheid af verried ScARHQNY zijne vrolijke , geestige geaardheid. Op
zekeren dag gaf zijn vader , iouis SCARRON , lid van
het parlement , eenen prachtigen maaltijd. l AUL
sc tRaON , toen vijf jaren oud , zette zich aan tafel,
schoon hij wist , dat zulks niet werd toegestaan,
wanneer er vreemde menschen waren. Zoo dra do
vader zulks bemerkte , vroeg deze hein op een' koe
toon : tt Wat doet gij hier , mijnheer ?... Pak-len
U u weg ; uw baard is nog te kort , om met ons
tc te eten ; gij krijgt van daag niets van het nagek regt.» De kleine scARROx ging nu aan een tafeltje
in een' hoek van de zaal zitten , vroeg aan den
knecht Bene schaar on een blad papier , en knipte
eenen vervaarlijken baard , dien hij zich aan de kin
wist te hechten door middel van Benen draad , welken hij achter zijn hoofd vastknoopte. Toen nu het
nageregt was opgedragen , en heerlijke perziken ,
abrikozen en pruimen hem deden watertanden ,
ging hij eensklaps naast zijne mama staan, en zeide
lagehende : «Nu geloof ik toch wel, dat mijn baard
u lang genoeg is , om ten minste pruimen te eten ! »
Nadat sc&RRori het grootste gedeelte zijns levens,
in den volsten zin des woords , een lijder was geweest , schreef hij voor zich zelven dit grafschrift :
Celui qui maintenant dort,
Fit plus de pitié que d'envie,
Et souffrit mille luis la mort
Avant que de perdre la vie.
Passant , ne fais ici do bruit;
Garde bien que to ne 1'éveilles:
Car voici la première nuit
Que le pauvre Scarruu sommeille,
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SCHALCKEN—SCHEINElt.

SCHALCKEN , (GODFRIED), een ver dienstelijk Nederlandsch schilder , werd in
1643 te Dordrecht geboren , waar zijn
vader rector was van de Latij nsche school.
Schoon ook voor den geleerden stand bestemd , verried hij zooveel aanleg voor
de schilderkunst , dat zijn vader hem aan
de leiding toevertrouwde van SALOMO VANS
IIOOGSTRATEN en vervolgens van GEKARD
DOUW , wiens stijl en manier van behandeling hij in kleine huisselijke tafereelen
gelukkig navolgde. Zijn Vrouwtje kom ten
hoof (een vrijerijpartijtje , zoo als destijds
onder jongelieden te Dordrecht plaats had)
getuigt van zijn vleijend penseel. Vooral
is SCIALCKEN om zijne kaarslichten beroemd. « Ik herinner mij , » zegt IIOUBRAKEN , « dat ik van hem gezien heb een
« stuk met vijf of zes beelden , voorstel« lende PETRUS , daar hij door de dienstmaagd van den hoogepriester wordt
« aan boord geklampt , staande zich te
« warmen bij de krijgslieden. De stout« beid van de dienstmaagd , die hem met
« eene kaars onder de oogen licht , en de
« bevreesdheid en verlegenheid van PETRUS,
« waren duidelijk in de gelaatstrekken te
« bespeuren. Daarenboven waren de beel« den vast geteekend , en elk deel had
« zijne behoorlijke evenredigheid. Ook deed
« hij dikwijls zijne beelden door kaars- en
« daglicht voorkomen , of ook wel een
« kleedje door de zon bestralen , opdat het
« naakt door dien helderen weerglans des
« te aangenamer zich zoude vertoonen ,
« hetwelk hij zoo kunstig wist na te boot(I sen , dat het een ieder bekoorde. » De
Engelschen , op zijn kunstig penseel ver
lokten hem naar hun land , waar-slingerd,
hij met zijne kaarslichten veel geld ver
portretschilderen was hij-garde.Inht
minder gelukkig. Na eenige jaren verliet
hij Engeland, zette zich te 's Gravenhage
neder , en had het geluk dat zijn werk ,
van den beginne af tot aan zijnen dood,
door landgenoot en vreemdeling gretig
werd gezocht en duur betaald. SCIIALCKEN
overleed in 1706 , in den ouderdom van
drie en zestig jaren. Wegens de kunstige
vermenging zijner verwen en natuurlijke
nabootsing van finweel en andere stoffen,
vergelijkt men zijn talent bij dat van den
ridder VAN DER \VERF , die hem echter in
vastheid van teekening overtreft.
(HOUBRAKEN , Levens der Ned. Kunstschilders ; a. IAIMERZEEL JR. , De levens
en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders , beeldhouwers ,
graveurs en beeldhouwers).
SCHEELE , (KARL WILHELM) , een
beroemd Zweedsch scheikundige, werd den
19 December 'l 7 42 te Siraalsund geboren,

waar zijn vader een gegoed handelaar
was. Den eersten grond tot zijne scheikundige kennis legde bij bij eenen apotheker te Gothenburg , bij wien hij , op
den ouderdom van veertien jaren , in de
leer kwam. In 1773 vertrok hij naar
Upsala , waar hij bekend werd met LINNAEUS en BERGMANN , en door eenige ontdekkingen roem verwierf. In 1777 kocht
hij zelf een' apotheek te Köping nabij
StoLholm , en was nu rusteloos bezig om
de scheikunde met nieuwe ontdekkingen
te verrijken. Op aanbeveling van BERGMANN werd hij benoemd tot lid van de
koninklijke Zweedsche academie der wetenschappen , in wier werken de meeste
zijner ontdekkingen zijn opgenomen.
SCHEELE ondermijnde zijne gezondheid door
zich onafgebroken aan de beoefening der
scheikunde over te geven. Hij was een
martelaar van de jicht , en overleed den
21 Mei 1786 te' Kdping , nadat hij twee
dagen te voren in het huwelijk was getreden. Alhoewel SCHEELE nog niet den
ouderdom van vier en veertig jaren had
bereikt , is er welligt niemand dan PRIESTLEY, die zoo vele nieuwe zelfstandigheden
heeft aan 't licht gebragt. GUSTAAF III
schonk hem de Wasa -orde , doch door
vergissing aan de kanselarij werd de decoratie een' ander aanzienlijk man , ook
den naam van SC}IEELE voerende, toegezonden.
(Penny Cyelopaedia; Conversations-Lexicon).
SCHEINER , (CHRISTOPH) , een geleerd Duitsch sterrekundige , werd in 1575
te Wald , nabij Mundelsheim , in Wurtemberg, geboren , en werd in 1595 lid van de
orde der Jezuïten. Vroegtijdig groote vorderingen in de wis- en sterrekunde gemaakt hebbende , werd hij te Ingolstadt
tot hoogleeraar in die wetenschappen benoemd ; later gaf hij daarin 'onderwijs te
Fryburg en te Rome. De voornaamste
omstandigheid waardoor de naam van seuwarr, niet in de vergetelheid werd bedolven , is zijne ontdekking (1611) van do
zonnevlekken , zonder eenige kennis te
dragen dat zulks reeds kort te voren door
GALILEI was geschied. Deze ontdekking
wordt vermeld in drie brieven van SCHEI
aan VELSER , een' raadsheer van Augs--Nr;R
burg , waarin de schrijver zegt dat hij in
het begin des jaars , met een telescoop
naar de zon ziende , op de schijf der zon
eenige donkere plekken gewaar werd ; dat
hij , in de volgende maand October zijne
waarnemingen herhalende , bespeurde , dat
de vlekken zich dwars over de schijf bewogen. Uit dezelfde brieven blijkt het ,
dat SCIIEINVP, aanvankelijk dacht dat de

SCHILLER.
vlekken kleine planeten waren , die zich
rondom de zon bewogen , een denkbeeld
dat naderhand door MALAPEIRTIUS werd vol
Aan GALILEO komt de eer toe-gehoudn.
het eerst de zonnevlekken beschouwd te
hebben , als een deel uitmakende van de
schijf der zon , daaruit de gevolgtrekking
makende , dat de zon zich rondom hare
as beweegt. Het is echter billijk te zeggen , dat SCHEINER weldra zijne dwaling
.inzag, en men hem onderscheidene waar
deze vlekken , zoowel als-nemigovr
=over de wachters van Jupiter , te danken
heeft , schoon hij stelde dat de aarde bet
middelpunt van het geheelal uitmaakte en
in rust was. SCHEINER onderwees den aarts.hertog MAXIMILIAAN in de wiskunde , en
werd naderhand biechtvader van diens
kleinzoon , later keizer KAREL V. SCHEINER
stierf in Julij 1650 aan eene beroerte,
nalatende den roem van een man van
rbeschaafde zeden en aongemeene kundiglieden geweest te zijn.
(DELAMBRE , Ilistoire de l'astronomie).
SCHILLER , (JOHANN CHRISTOPH
}RIEDRICH) , een der grootste , zoo niet

de grootste der Duitsche dichters en proza
werd den 11 November 1759-schrijve,
te Marbach , een Wurtembergsch stadje
.aan den Necker , geboren. Zijn vader was
kapitein in dienst van den hertog , en
werd na den vrede van 1763 boomkwee
een der vorstelijke goederen. Schoon-kerop
aanvankelijk voor den geestelijken stand
-bestemd , kwam hij in 1773 op de krijgsschool , welke hertog KABEL van Wuriemberg onlangs had opgerigt. Moeijelijk viel
liet zijnen vurigen geest zich aan eene
gestrenge militaire tucht te onderwerpen (1). Reeds niet het Latijn , Griekscli
en Iicbreeuwsch bekend , en glocijende
van geestdrift voor de dichtkunst , werd
hij spoedig wars van de studie van liet
IZomeinsche regt , en legde zich daarom
liever op de geneeskunde toe. In 1780
kreeg hij eene aanstelling als regementsdoctor. Intusschen verscheen zijn eerste ling Die Riitther in 't licht , een drama
waarvan de karakters grootendeels afgrijselijk zijn. « Len vader wordt door zijn'
«jongsten zoon met bedrog en list tot
« onterving van zijnen oudsten zoon ge« dreven ; de jongste doet den ouden man
« daarna liet valsch berigt van deszelfs
(1) De jeugdige SCHILLER schepte groot behagen
in de ontzagwekkendste natuurtooneelen. Zoo ver
dat hïj, als kind, gedurende-haltmenv,
een geweldig onweder in eenes boom klauterde,
om de stormachtige lucht des te beter te kunnen
gadeslaan. En toen hij door zijne bezorgde ouders
werd aangemaand , om af te klimmen , en zich niet
s► oodeloos aaii gevaar bloot te stellen , antwoor d de
de knaap: «de bliksem is schoon , ik wil zien van
sU waar

hij komt.»

« dood toekomen , en hem , in de bezwij« ming van schrik , welke hem daardoor
« overvalt , in 't geheim naar Benen toren
« in 't bosch overbrengen , om aldaar van
a honger te sterven. De oudste zoon is
« intusschen uit wanhoop met eene roo« verbende in de bosschen gegaan , pleegt
« daar menigen moord , steekt eene ge« heele stad in brand , ontdekt eindelijk
« zijnen ouden vader in den toren , nog
« levend , doet den moordenaar door de
« roovers van deszelfs kasteel halen , en
« hein in tegenwoordigheid des ouden mans
« van kant maken ; deze sterft , toen hij
«verneemt, dat zijn oudste zoon een
« roover is : eene geliefde van dezen,
« van het kasteel zijns broeders ontsnapt,
« valt in zijne armen : de roovers willen
«zijn vertrek niet gehengen , daar zij hem
« vroeger het leven gered hebben ; hij
« doorsteekt zijne beminde , acht zich nu
« van zijne verpligtingen ontslagen , en
« geeft zich aan 't geregt aan. Doch dit
«huivering- en afschuwbarend stuk , daar« enboven met bloemen en beelden , die
« niet zelden valsch en reusachtig zijn,
« overladen , is ook vol trekken van zijn
« genie en onweerstaanbaar dichtvuur. a
De hertog van Wurtemberg was met dit
dichterlijk voortbrengsel minder ingenomen
dan het publiek , en liet SCHILLER door
zijne ministers zeggen , dat , indien hij
iets buiten liet geneeskundige vak in 't
licht gaf , hij op de straf van hechtenis
in eene vesting had te rekenen. SCHILLER
weigerde daarenboven in 't vervolg zijne
dichtwerken aan den vergrarnden hertog
te vertoonen , ten einde deze de gebreken
tegen den goeden smaak mogt verhelpen.
In October 178 ontvlug tte hij Stuttgart,
en begaf zich naar het landgoed der vrouwe
VON WOLLZOGEN , bij Meiningen , waar hij
een jaar lang vertoefde.
Hier schreef hij zijn tweede stuk , de
Zamenzwering van Fiesco te Genua ; als mede Kabaal en liefde. In 1783 te Mannheiui als toonceldirecleur aangesteld , ge
hij in vriendschappelijke betrekking-rakte
niet den baron VAN DALBERG , een' kenner
en beoefenaar der wetenschappen en letteren. Twee jaren later begaf hij zich
naar Leipzig en Dresden , en bezocht de
bekoorlijke omstreken dier beide steden ;
hij voltooide aldaar het treurspel Don
Carlos. Door ijverig de geschiedenis voor
de zamenstelliug van dit treurspel te raad
kwam bij hem liet denkbeeld op,-plegn,
om den Afval der Nederlanden te beschrijven. Dit werk bleef onvoltooid , loopende slechts tot de komst van ALVA ,
doch vloeit over van de heerlijks:te schilderingen en karakterschetsen , ZOO als die
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SCHIMMELPENNINCK.

van WILLEM I , GRANV'ELLE , FILIPS II, ALVA ,
EGMOND en anderen. In 1789 werd hij
benoemd tot hoogleeraar der geschiedenis
te Jena , op eene jaarwedde van twee
honderd daalders. In deze betrekking

naris der Bataafsche republiek , werd den
31 October 1761 te Deventer geboren.
Zijn vader , GERRIT SCHIMMELPENNINCK , ofschoon in een' uitgebreiden handel werkzaam , en zijne moeder , HERMANNA KOOL HAAS , eene achtenswaardige vrouw , wedijverden met elkander , om den jeugdigen
knaap bij les en spel te ontwikkelen. Als
kind verzette hij zich tegen alle onregt
en onderdrukking. Toen zijn ouder broeder eenig speeltuig van hem , buiten zijne
voorkennis , naar de Latijnsche school had
mede genomen , en hetzelve door den
rector TERPSMA was in beslag genomen,
ijlde hij naar de school , en eischte zijn
eigendom op. Nadat de waardige leermeester zich eenigen tijd met den vurigen knaap had vrolijk gemaakt , bekwam
deze zijn speeltuig terug. Schieten , paardrijden en zwemmen waren oefeningen ,

vond hij zich hoogst gelukkig, schrijvende
aan een' zijner vrienden : « Gij kunt naau« welijks gelooven , hoezeer ik tevreden
« ben met mijnen. nieuwen werkkring.
« Het vooruitzigt van groote , onbebouwde
« velden heeft voor mij zoo veel bekoor « lijks. Met eiken stap win ik in denk
beelden , en mijne ziel verruimt zich-«
« met hare wereld. » Hier schreef hij de
Geschiedenis van den dertigjarigen oorlog,
waarmede hij algemeene goedkeuring ver
In 1790 huwde hij met freule-wierf.
LANGEFELD , en werd door den hertog van
1tleinungen tot hofraad benoemd. De toenmalige Fransche republiek schonk hem
waarmede hij zich vroegtijdig verlustigde.
het burgerregt , de Duitsche keizer ver
adelstand , en-hiefmn1802tod Intusscben maakte hij groote vorderingen
van toen af bleef hij algemeen bekend on- in de oude talen , alsmede in de Fran,
der den naam van FRIEDRICH VON SCHILLER. sche en Engelsche letterkunde. Het atheDoor nachtelijker arbeid ondermijnde hij naeum te Deventer werd eindelijk tegen
zijne gezondheid ; slechts langzaam genas Leyden's academie verwisseld , waar hij
hij in 1791 van eene borstziekte , zonder weldra zijnen medestudenten deed begrijechter weder tot zijne vorige gezondheid pen , dat hij zich niet gemakkelijk op
te geraken. In 1799 begaf SCHILLER zich den achtergrond liet schuiven. Op zekevan Jena naar Weirnar , alwaar hij den ren dag op het biljart spelende, had een
9 Mei 1805 , zijn einde voelende nade- student heimelijk zijne hertslederen handren , van zijne vrienden een bemoedigend schoenen in het vuur van den open haard
afscheid nam. Toen men hem vroeg , hoe geworpen. Een mompelend gelach en
hij zich gevoelde , zeide hij : « Al kalmer eene sterke brandlucht deden kwaad verT
«en kalmer ! » eenvoudige woorden , die moeden opvatten ; hij keek rond , en zag
van zijne gelatene onderwerping getuig- zijn misvormd en zamengeschroeid eigenden. Omstreeks zes ure zonk hij in eenen dom verbranden. Hij wist echter zijne
diepen slaap ; voor een oogenblik sloeg opwellende drift te onderdrukken , en
hij eenen levendigen blik in het rond , speelde voort ; weldra echter wenkte hij
en zeide : « Vele dingen worden mij nu een' der bedienden , die hem voor eenig
« klaar en helder. » En hierop gaf hij geld den dader opgaf. Hierop nam SCHIM'
den geest. Nimmer verwekte de dood MELPENNINCK den splinternieuwen overrok
eens Duitschen dichters zulk een' diepen van zijne tegenpartij , en wierp dien daen algemeenen rouw. Zijn stoffelijk over- delijk in den vollen haard. Nu plaatste
schot werd op het Jacobskerkhof te Wei- hij zich voor het vuur , en zeide : «Ver
mits ik ondervind hoe geestig en aardig-«
mar ter aarde besteld. Zijn marmeren
borstbeeld , door DANNECKER gebeiteld , « men zoo iets te Leyden keurt , zal ik
versiert de bibliotheek te Weimar. Van « niet dulden , dat men mij bij eene ver
veel mooijer is dan-«tonig,de
zijne gezamenlijke werken bestaan onderscheidene uitgaven, waaronder eene pracht - « de eerste , bemoeijelijke. a 1)e vertoornde
uitgave met staalgravures in twaalf dee- eigenaar begon hierop geweldig tegen hem
uit te varen , doch SCHIMMELPENNINCK maakte
len , groot octavo.
(SCHILLER's Leben fur den weitern Kreis aan deze woordenwisseling spoedig een
. seiner Leser , ergdnzt von VIEHOFF ; einde , door te kennen te geven , « dat
CARLYLE'S Life of Friedrich Schiller, « het best ware te beproeven , wie van
comprehending an examination of his «hen beiden de plaats van den nu schier
works; N. G. VAN KAMPEN, Handboek «verteerden overrok zou innemen. » Daar
der Hoogduitsche letterkunde, IIe stuk; de held afdeinsde , bleef SCHIMMELPIINNINCK
BULWER, Fr. v. Schiller geschetst als overwinnaar, en had zich nimmer weder
over eenigen overlast te beklagen.
mensch , dichter en geschiedschrijver).
Na zijne studiën in de regtsgeleerdheid
SCHIMMELPENNINCH,(RUTGERR JAN),
een uitstekend staatsman en raadpensio- voltooid te hebben , riep de eerzucht hein
-
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naar A^nsterdam , waar hij zich in 1784
als advocaat nederzette. Weldra verkregen zijne werkzaamheden eene belangrijke
uitgebreidheid. Hij nam geen deel in die
burgertwisten , welke den Pruissischen inval van 1787 vooraf gingen. In 1788
trad hij in den echt met CATUARINA NAI:IUYS,
oudste dochter van P. c. NAHUYS , een'
algemeen geacht ambtenaar te Amsterdam.
1)it huwelijk was hoogst gelukkig ; doch
in de omwenteling van 1795 zag hij zich
eensklaps aan de rust onttogen. Tot voorzitter van het voorloopig bestuur van
Amsterdam gekozen, bewees hij in dit
hagchelijk tijdstip, door wijze gematigd
zijnen medeburgeren gewigtige dien--heid,
sten. Als lid van de nationale vergadering
der Bataafsche republiek , beantwoordde
SCIILMMELPENNINCK volkomen aan de verwachting, welke men van hem had opgevat,
alle gelegenheden aangrijpende, om orde
en regtvaardigheid te doen zegevieren. In
1798 werd hij tot afgezant der Bataafsche
republiek bij die van Frankr ij k benoemd,
waar hij de belangen zijns vaderlands met
onbaatzuchtige trouw behartigde. De vrede
van Amiens kwam grootendeels door zijne
schrandere bemoeijingen tot stand ; jamnier slechts, dat , door BONAPARTE'S onverzaadbare heerschzucht en Engeland's onwil,
die vrede reeds liet volgende jaar werd
verbroken . Ook te Londen , waar hij de
belangen van het vaderland moest voor staan , stond SCIIIMMELPENNISCK bij de regering in hooge gunst. Na de vredebreuk
in tiet vaderland teruggekeerd, werd hij
andermaal naar Parijs afgevaardigd.
Ofschoon de geheele familie BONAPAR TE
hem de meeste genegenheid bewees, was
het hem echter onmogelijk, om datgene
te verwerven , waarop ons land regtmatige aanspraak had. « Ons land , » schreef
4 April 1804 ,
u heeft in 't oog van dit gouvernement
«geene politieke existentie , zelfs geene
« civile existentie. Dit land is het groote
« militaire kamp , en het onze is een mi« l itaire avant-post.» In 1801 liet BONA-

SCIIIMMELPENNINCK , den

zich tot keizer verheffen , en als
zoodanig zijne heerschzucht en onhandelbaarheid steeds toenemende, dwong hij,

PARTE

als ware het, SCIIIMMELPENNINCK in 1805

zich aan liet hoofd der Bataafsche regering te stellen , onder den naam van
raadpensionaris. «Je ne consulte que Erma
position , « antwoordde NAPOLEON op alle
tegenwerpingen , welke hem gemaakt werden , « ma position l'exige , mon parti est

« inébranlablement pris (1).
(1) Ik raadpleeg sierlus mijne gesteldliei^l; zij
vordert lier ; imp be(iuit is o11\vik1taar genomen.

11.

SCHIMMELPENNINCK

bekleedde deze waar -

digheid slechts tot liet jaar 1806 , en
moest toen de teugels dus be« Inds , die
hij met wijsheid gevoerd had , overgeven
aan 's keizers broeder , LODEWIJK NAPOLEON .
Sedert eenigen tijd aan eene verduistering
van het gezigt lijdende , welke eindelijk
in algeheele blindheid ontaardde , trok hij
, zich op zijne goederen terug, doch werd
bij de oprigting van het koningrijk der
Nederlanden door koning W ILLEM I tot lid
der eerste kamer benoemd. Hij stierf te
Amsterdam den 't 5 Februarij 1825. SCHIM MELPENNINCK had gedurende zijn kortstondig
bewind veel voor den financiëlen toestand
des vaderlands gedaan , en eene uitmuntende wet op het onderwijs tot stand ge,
bragt , die de schoonste vruchten heeft
gedragen , doch thans , wij vreezen het,
uit hoofde van de invoering der nieuwe
grondwet , welke vrijheid van onderwijs
waarborgt, wel wat van haren weldadigen
invloed zal verliezen.

(liet leven van .Rutter Jan Schimmelpenninck PETRI HOFMANNI PEERLKAMP,
De vita et nioribus R. J. Schimmel.
penninek libelles).
;

SCHLABRENDORF , (G USTAAF , Graaf
VAN) , een door zijne hooge geestbeschaving en edelaardige bedoelingen merkwaardig , doch zonderling man , die , ofschoon schrijver noch staatsman , geenen
onbeduidenden invloed op zijnen tijd heeft
uitgeoefend. Hij werd den 22 Maart 1750
te Stettin geboren , en studeerde te Frank.
fort aan den Oder en te Halle. Na den
dood zijns vaders , die besturend minister
in Silezië was , - kwam hij in het bezit
van een zeer aanzienlijk vermogen. Tot
zijne verdere ontwikkeling doorreisde hij
Duitschland , Frankrijk en vooral Enge
Bij het uitbreken der omwenteling-land.
ging hij naar Parijs, en oefende zich onvermoeid in de letterkunde en wijsbegeerte. Niettegenstaande zijne zonderlinge
en ingetrokkene leefwijze waren nogtans
de groote staatkundige gebeurtenissen van
dien tijd hem niet onverschillig. Ook
konden alle liefdadige ondernemingen op
zijnen bijstand rekenen. Toegerust met
eerre ongemeene kennis van menschen en
zaken , en tot de geheimste bronnen der
staatkunde doordrongen , wist hij den rijk
zijner gedachten even grondig en-dom
scherpzinnig als duidelijk uit te drukken.
De invloedrijkste mannen raadpleegden hem
over de zwaarwigtigste onderwerpen. Gedurende het schrikbewind , werd bij als
vriend van CONDORCET , MERCIER en BRISSOT
in den kerker geworpen , en voor de

guillotine bestemd. Reeds was do kar

daar, om leem al te halen , toen zijne
^^ i
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laarzen ontbraken.. Met de meeste bedaardheid sloeg hij den gevangenbewaarder voor , hem den volgenden dag naar
het schavot te voeren. Dit uitstel vas
oorzaak , dat hij in den kerker werd ver geten , tot dat hij , achttien maanden later , aan den val van ROBESPIERRE zijne
vrijheid had te danken. NAPOLEON liet hem
ongemoeid , schoon SCHLABRENDORF zich niet
ontzag zijne heerschzucht scherp te hekelen. In eene kamer , die hij nimmer
sloot en zelden verliet, onder geringe
omgeving , in schamele kleeding , ontving
hij dagelijks bezoeken van lieden van
eiken stand en rang. Weinig noodig heb
besteedde hij zijne inkomsten , zon -bend
opzien te baren , tot weldadige oog -der
bijzonder ten behoeve van zijne-merkn,
landgenooten. Meermalen deed hij aan de
Pruissische krijgsgevangenen in Frankrijk
heimelijk aanmerkelijke sommen toekomen , en zulks in eenen tijd, dat het
grootste gedeelte van zijn vermogen in
Pruissen , (uit hoofde zijner lange afwezendheid) , in beslag was genomen. Toen
hij in 1813 naar Pruissen wilde terug
keeren , om aan de bevrijding zijns vader
krachtdadig deel te nemen , hield-lands
men hem te Parijs in hechtenis. Doch
ook van hier wist zijne vaderlandsliefde
zoo veel voor dit doel op te offeren , dat
de koning zich bewogen zag , hem het
IJzeren Kruis te schenken. Steeds met
onderscheidene plannen bezig, verliet hij,
in de laatste tien jaren , nimmer zijne
kamer. IIij getroostte zich veel moeite
om eene spreekmachine uit te vinden.
Het beroemde boek Bonaparte and das
Franz. Volk miter seinem Consulate , hetwelk zijn vriend .. F. REICHARDT uitgaf, is
inderdaad het werk van SCIILABRENDORF. Hij
overleed te Parijs den 22 Augustus 1824.
:

(Conversations-Lexicon).
een voortreffelijk Nederlandsch schilder, die dezen
naam bekwam naar zijne geboorteplaats
Schoon, nabij Alkmaar, vaar hij in 1495
bet eerste levenslicht aanschouwde. Zijne
ouders vroeg gestorven zijnde , zorgden
eenige liefderijke bloedverwanten voor zijne
opvoeding. Daar de leergierige knaap eenen
ongemeenen aanleg voor de teekenkunst
verried , deden zij hem in de leer bij WILLEN
CORNELIS te Haarlem , een bekwaam schil
maar ongeregeld van gedrag. Hier-der,
vertoefde bij drie jaren, en ging, op
achttienjarigen ouderdom , naar Amsterdam , en oefende zich aldaar onder JACOB
CORNELIS , een' der beroemdste schilders
en houtgraveurs van dien tijd. Zijn kunstvermogen ontwikkelde nu gelukkig , doch
immer voorwaarts strevende , lokte hem
SCHOBEL , (JAN VAN) ,

de vermaardheid van MABUSE naar Utrecht,
welke stad hij echter spoedig verliet , wijl
MABUSE'S woest en losbandig gedrag hem
tegen de borst stiet. Hij bezocht onderscheidene groote steden , waar zich ver
kunstenaars ophielden. Te Neu--marde
renberg werd hij door ALBERT DURER
vriendschappelijk ontvangen , doch in het
godsdienstige met dezen kunstenaar , die
de gevoelens van LUTIIER was toegedaan ,
niet overeenstemmende , ging hij weder
op reis , en kwam , twee en twintig jaren
oud , in Karinthië, waar hij, uit liefde
voor de dochter zijns leermeesters JACOB
CORNELIS , de hand weigerde eener schoone
adellijke dame , wier vader hem haar uit
aandrift voor de kunst aanbood. Hierop
vertrok hij naar Venetië, waar hij eenen
geestelijke (zijn' landgenoot) - ontmoette,
die hem bewoog , om gezamenlijk eene
bedevaartreize naar het Heilige _Land te
ondernemen. In Palestina maakte SCHOREL
menigvuldige schetsen van Jeruzalem en
de omstreken van den Jordaan , alsmede
van alles wat hem belangrijk voorkwam.
Nadat hij op zijne terugreis eenigen tijd
op liet eiland Rhodus had vertoefd , begaf
hij zich naar Rome , alwaar hij de werken
van RAPIIAËL en andere groote meesters
beoefende. Over Frankrijk naar Amsterdam
terug keerende , deed FRANS I hein de
schitterendste aanbiedingen, om zich te
Parijs te vestigen. Doch te vergeefs ; hij
hoopte zijne beminde weder te zien. Hij
ondervond , helaas ! dat zij hem ontrouw
was geworden , en besloot nimmer te huwen. Voortaan wijdde hij zich onverpoosd
aan de kunst , én was de eerste Nederlandsche schilder , die den Italiaanschen
smaak in zijn vaderland invoerde. Aan
vestigde bij zich te Utrecht en-vankelij
daarna te Ilaarlem. SCuOItEL was niet alleen groot in de schilderkunst , maar tevens zeer bedreven in de bouwkunde.
Zelfs de koning van Zweden verzocht
SCIIOREL om hem een' bekwaam bouwkunstenaar aan te wijzen. Hij deed dit , en
zond den koning bij deze gelegenheid een
zijner Madonna's, waarvoor die vorst onzen SCHOREL eenen kostbaren ring, eene
fraaije marterpels , zijne eigene ijsslede met
haar toebehooren en daarenboven eene kaas
van twee honderd pond vereerde. SenoREL heeft veel gearbeid , doch de beeld
hebben de meeste zijner kunst -stormegewrochten vernield,. Onder zijne meest
geprezene stukken , noemt men den Doop
van Christus ; Jezus' intrede in Jeruzalem ;
den Togt der Israëliten over den Jordaan
en eenige anderen. Hij overleed den 6
December 1569. SCIIOREL was een groot
kunstenaar, en wat meer zegt een braaf,

SCHOTEL--SCHUURMANS.
deugdzaam man. Zijn vriend was JANUs
SECUNDUS , dien hij ook heeft geconterfeit.
(PILKINGToN ; BRYAN ; JOHANNA SCIIOPENIIAUER ; J. VAN EYCK

and seine ]\'ach

J. IMriEUZEEL Jr. , De levens-Jolger;

en werken der Hollandsche en Vlaarnsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters) .
SCHOTEL,(JOHANNES CHRISTIANIJS),

een der beroemdste Nederlandsche zeeschilders , werd den i1 November 1787
te Dordrecht geboren ; hij was oorspronkelijk voor den handel bestemd , en besteedde zijne snipperuren aan het teekenen.
Nadat zijn vader was gestorven , moest
hij diens fabrijk overnemen ; doch zijne
liefde voor de kunst kreeg weldra zoo
zeer de overhand , dat hij zich sedert
1810 geheel aan haar toewijdde. MARTINUS
SCHOUMAN gaf hem gedurende twee jaren
onderrigt , en daarna bragt SCHOTEL , door
strenge zelfoefening , het zoo verre in de
kunst , dat hij spoedig als de voornaamste
zeeschilder werd beschouwd. Met zijnen
leermeester SCIioUMAN schilderde hij den

terugtogt der Franschen uit Dordrecht in
1814 , en het bombardement van Algiers,
in 1816 , door de Engelschen en Nederlanders. In 1818 vestigde hij zich te 's Gravenhage , alwaar hij in 1839 overleed.
Als zeeschilder overtrof hij niet alleen
al zijne tijdgenooten , maar te regt wordt
hij ook met de eerste meesters in dit vak
gelijk gesteld. Zijne beste stukken bevinden zich in het museum te 's Gravenhage, in de kabinetten van den keizer
van Rusland, van den baron VAN NAGELL
te 's Gravenhage en andere kunstvrienden
te Amsterdam , Dordrecht en Brussel.
G. D. J. SCHOTEL , Leven van den zee-

schilder Joh. Chr. Schotel).
SCHREVELIUS, (CORNELIUS) , een ijve-

rig verzamelaar van aanteekeningen op
oude schrijvers , werd in 1615 te Haarlem geboren. Ilij studeerde in de genees
doch het blijkt niet , dat hij dit-kunde,
vak heeft uitgeoefend. Hij is alleen door
zijn' letterarbeid bekend. In 1662 volgde
hij zijnen vader op als rector te Legden,
en stierf aldaar in 16G4 , of volgens anderen in 1667. ScII1,E^'ELICS bezorgde de
uitgaven van onderscheidene oude Latijnsclie schrijvers niet aanteekeningen uit
andere letterkundigen en oudheidkenners
verzameld. Zoo verschenen de werken
van HOMERUS en HESIODUS , van JUVENALIS ,
TERENTIUS , IIORATIUS en CICERO , met zoo-

genaamde 1's otae variorum Ook gaf hij
een handwoordenboek der Grieksche taal
uit , door geleerden niet zeer geacht ,
doch door eerstbeginnenden veel gebruikt.
Het is in onderscheidene vreemde talen
7
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overgebragt. De eerste uitgave daarvan
verscheen in 1645.
(VAN KAMPEN , Beknopte Gesch. der Ned.
lelt. en wetens).
SCHULTENS , (ALBERT) , de her steller

der Oostersche letterkunde in de acht
eeuw , werd in 1686 te Groningen-tiend
geboren. Hij studeerde aldaar tot liet
jaar 1706 , en maakte snelle vorderingen
in de godgeleerdheid , in 't Hebreeuwsch ,
Syrisch en Arabisch. Vervolgens bezocht
hij Leyden en Utrecht , en woonde de
lessen bij van de beroemdste hoogleerareii
dezer academiën. In 1708 naar Groningen
terug gekeerd , werd hij tot doctor in de
godgeleerdheid bevorderd. Na twee jaren
als predikant te Wassenaar gestaan te
hebben , werd hij in 1713 als hoogleeraar
in de Oostersche talen naar Franeker beroepen. Hij bleef hier tot 1729 , en ver
toen in dezelfde hoedanigheid naar-trok
Leyden , zijnen post aanvaardende met
eerie redevoering Over den oorsprong der

Arabische taal en hare verwantschap niet
de llebreeuwsche SCHULTENS verspreidde
.

veel licht over zeer vele duistere plaatsen
in de gewijde oorkonden , doch vond ook
bij sommigen , aan het oude gewend ,
eenes heftigen tegenstand , en werd daar
veel twistgeschrijf gewikkeld. On--dorin
der de talrijke schriften van SCHULTENS
over de lijbelsche en Oostersche letterkunde , noemen wij Commentarius in li bruin Job , cunt nova versione , welker
dichterlijke en oudheidkundige schatten
hij het eerst openleide , alsmede de Pro-

verbia Salornonis cum versione integra et
cornmentario , en de Origenes Ilebreae ,
waarin SCIIULTENS betoogt , dat het Hebreeuwsch , Arabisch, Syrisch en Chaldeeuwsch slechts overblijfselen zijn eener
oudere taal , door den Schepper aan de
eerste menschen onderwezen.
(Eaao Lucius VRIEMOET , Athenm, Frisiacae ; VAN KAMPEN , Pekn. Gesch. der

Ned. lest. en wetens.) .
SCHUURDANS, (ANNA MARIA) , de

geleerdste en zeldzaamste vrouw van haren tijd , werd in 1607 te Keulen geboren. Reeds op haar derde jaar las zij
met onderscheiding , en op haar zesde
knipte zij kunstiglijk velerhande dingen
van papier. In hare vroege jeugd vestigde
haar vader zich te Utrecht. Hier schil
zij keurig allerhande soort van bloe--der
men, slangen , hagedissen , rupsen en
vlindertjes, en leerde (bij de Nederlandsche en hoog duitsche talen) 't Fransch ,
Engelsch, Italiaansch , Latijn, Grieksch ,
Hebreeuwsch , Chaldeeuwsch , Syrisch en
Arabisch. Iiet ontbrak haar slechts aan
boeken , om , volgens hare begeerte , zich
2É'
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nog in 't Sanlaritaansch , LEtiliopiscil en hij liet vorige jaar eene kerk en eerie
Perzi: ch te oefenen. Men verhaalt , dat school had gesticht. Van hier bezocht hij
zij , met een pennemes , zonder eenig van tijd tot tijd andere plaatsen , vooral
beeldhouwersgereedschap, de beeldtenis van Tanjore. Zijn arbeid onder de Hindo's
hare moeder , broeders en zich zelve zoo bleef niet zonder vrucht. Zijne reizen
gelijkend en fraai uit palmhout sneed , naar Tanjore werden nu menigvuldiger,,
dat iedereen er over verwonderd stond. en hij verwierf de vriendschap van den
Ook in het glassnijden niet een' diamant , Raja TULIA NAIIA , die hem toestond om in
plaatsnijden , boetseren in was, zingen en Tanjore eene kerk te bouwen. Toen zijne
spelen op de luit spreidde zij groote be- geldmiddelen uitgeput waren , wendde hij
kwaamheden ten toon. Daarenboven was zich tot het presidentschap van Madras
zij ervaren in de classieke schrijvers en ons onderstand. In het antwoord daarop
wijsgeeren , en bezat eene grondige ken- werd hem verzocht , om zich terstond naar
nis van de Heilige Schrift en de godge- den zetel van het gouvernement te begeleerdheid. «Is het wonder , » vraagt VAN ven , ten einde als Britsch afgezant , niet
KAMPEN , « dat de grootste geleerden van IIYDER ALI , over de voortduring van den
« haren tijd , dat zelfs vorstelijke perso- vrede te gaan handelen. HYDER ALI had
« nen haar opzochten , en hunne verba- zelf verlangd , dat de Engelschen de on« zing over zulke talenten betuigden ? Maar derhandeling aan scuwARZ zouden toever« is het ook wonder , dit zij eindelijk , al trouwen. « Zend mij niet , » zeide IYDER
* dien ophef en luister en lastige beroemd- ALI , « iemand uwer agenten , want ik
« verlaat mij niet op hunne woorden of
heid moede , met baar gezond verstand
« liet nietige der scholastieke vormen voor « verdragen ; doch zoo gij wenscht , dat
« ik naar uwe voorslagen zal luisteren ,
.de godgeleerdheid inziende, nu tot een
« ander uiterste oversloeg , alle geleerd- «stuur mij den zendeling, wiens braaf
heid als overtollig , hare vorige gods- « beid door iedereen wordt geprezen. »
dienst (de hervormde) als een dood lig- SCJWARZ verschrikte over dit berigt , ver
tijd van beraad , en nam-zochtenig
4 chaam begon te beschouwen , en zich
« naauw aan den dh%eepachtigen LABADIE eindelijk het voorstel aan. Hij begaf zich
• « verbond, die alle kudde verachtte , en naar Seringapatarn , en vertoefde drie
zich niet het inwendige licht tevreden maanden aan het hof van IIYDER ALT. Het
stelde ? » Zij volgde dezen dweeper naar doel zijner zending werd bereikt ; de
Holstein , en keerde , eerst na zijn over- voorwaarden des vredes wederzijds aangelijden , naar het vaderland terug. Zij nomen zijnde , keerde scuwARz naar Tanoverleed in 1678, in liet Vriesche dorpje jore terug.
De vrede was echter van korten duur,
Wieuwerd , in den ouderdom van een en
zeventig jaren. Door oververzadiging van en scnWARZ klaagde , dat de Britten aan
geleerdheid , kwam zij tot liet buitenspo- de vredebreuk schuldig waren. HYDER ALI
viel in liet Carnatische , en gedurende de
rige denkbeeld van alles weg te werpen.
(VAN KAMPEN , Behn. Gesch. der Ned. jaren 1781 , 1782 en 1783 hadden de
Lett. en wetens. ; IIOUBIU KEN , Levens inwoners al de verschrikkingen des oorder Nederlandsche konstschilders en logs te verduren ; zij vloden naar de steden ; Tanjore en Trichinopoly waren opschilderessen).
gepropt met menschen , die den hongerdood
SCHWARZ, (CHRISTIAN FRIFDRICH),
een beroemd zendeling , weld den 26 0e- stierven. Vooral was Tanjore liet toonbeeld
tober 1726 te Soonnenburg in Pruissen van menschelijke ellende ; zelfs het gargeboren. Op den ouderdom van twintig nizoen bestond uit niets neer dan wanjaren , vertrok bij naar Halle , om aldaar delende geraamten. Op het land was
in de godgeleerdheid te studeren. Ook voorraad van levensmiddelen , doch de
beoefende hij de Oostersche talen , en ge- afpersingen en knevelarijen van de Britraakte in vriendschap met HERMAN FIIANCKE, ten en den Raja hadden bij de landlieden
die een ijverig voorstander was van het be- zulk een mistrouwen verwekt , dat zij
keeringswerk onder de heidenen. FRANCKE alles verborgen hielden. Eindelijk zeide
bewoog hem , om als zendeling naar de de Raja : « Wij allen hebben ons crediet
Indiën te gaan. Te Koppenhagen geor- « verloren. Laat ons beproeven of de in« woners den braven scuwARz zullen ver
dend zijnde , scheepte hij zich den 21
trouwen. » ScuwARZ werd derhalve ge--«
Januarij 1750 te Londen in , en kwam
in de maand Julij te Tranquebar , op de magtigd , om niet de landbouwers in
kust van Coromandel , den zetel eener onderhandeling te treden. Hij zond aller
brieven , waarin hij beloofde niet-wegn
Deensche missie. Onvermoeid verkondigde
hij hier het Evangelie , tot dat hij in 1766 alleen te betalen alles wat zou geleverd
zijn verblijf vestigde te Trichinopoly , waar worden , maar tevens ook elken us , dien
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SCIOPPIUS,
(le vijand hun moot ontnemen. Binnen
twee of drie dagen kreeg men duizend
ossen, en in korten tijd 80,000 Kalams
graan. Tanjore was behouden.
In 1784 zond liet Oostindische gouvernement SCHWARZ aan TIPPOO SAIB ; doch
(te zoon van HYDER wilde hem niet ontvangen , omdat hij zijne zenders niet
vertrouwde. ScuwAPz bouwde in de nabij
van Tanjore eene tweede kerk , welke-heid
wegens de menigte bekeerlingen noodza kelijk was geworden. In 1785 ontwierp
hij een plan , om overal scholen op te
rigten , ten einde de inboorlingen te beschaven en hun 'tEngelsch te leeres. Dit
kwam te Tanjore en op andere plaatsen
tot stand. Door geoorloofde middelen en
schrander beleid wist hij de kinderen der
aanzienlijkste inboorlingen naar deze scholen te lokken , en voor het Christendom
te winnen.
In 1787 lag de Raja van Tanjore op
het sterven. Hij had een' minderjarigen
zoon tot opvolger benoemd , en nu zond
hij om zijnen vriend scHwARZ als den
eenigsten man aan Wien hij geheel zijn
vertrouwen kon schenken, « Deze knaap, »
zeide de stervende Raja , «is niet mijn
K zoon , maar de uwe; want ik ,geef heul
« in uwe handen over. » AMEER si o
broeder van TULIA MARA werd tot regent
en voogd aangesteld , doch weldra als
verrader afgezet. Door eene sterke Engelsche partij tegengewerkt wordende , had
ScIlwAnz al zijnen invloed bij de Oost
compagnie noodig , om den prins-indsche
in het bezit van zijn erfdeel te stellen.
MARA SARBOJEE , de jeugdige Raja , was
steeds dankbaar voor de hem bewezene
bescherming , en stichtte ter nagedachtenis
van sc ►HWARz , in de kerk te Tanjore, een
gedenkteeken , waarop de Raja wordt
voorgesteld als grijpende de hand van den
stervenden vriend , en zijnen zegen ontvangende. Dit monument is door FLAXMAN
gebeiteld. `Vat '-CIIWARZ voor zijnen kwee
MAHA SARBOJEE gedaan heeft , blijkt-keling
uit de getuigenis van bisschop HEIER ; deze
noemde den Raja (in 1826) een' buiten
grondig bekend was-gewonma,di
met de werken van FOURCROY , LAVOISIER ,
LINNAEUS , LUFFON , die met geestdrift en
oordeel over SHAKSPEAIZE sprak, en vrij goed
Engelsche verzen schreef. Ook was hij bij
de Engelsche officieren in de nabuurschap
bekend als een stoutmoedig jager , wiens
schot nimmer een' tijger miste.
SCIIWARz stierf den 13 Februarij 1798.
I)e hewinshebbers (Ier Oostindische compag nie vereerden zijne nagedachtenis met
een fraai gedenktreken i ►► de St. Maria Kerk
te Madras. Mahurl► edanen en llindo's zoowel

als bekeerde Christenen beschouwden hem
als een sieraad van het menschelijk geslacht.
(Gallery of portraits
HEBER'S Journey
through the upper provinces of India).
SCIOPPIC'S, (LASPAR) , een uitstekend
letterkundige en spraakkunstenaar , werd
den 27 Mei 1576 te Neuroark in den
Palts geboren. Hij was van nederige afkomst , en verhief zich vooral door eigene
volhardende vlijt. Op den ouderdom van
zeventien jaren gaf hij eenige Latijnsche
gedichten in 't licht , en bezocht in 1589
Italië, waar hij eene lofrede schreef op paus
CLEMENS VIII en den koning van Spanje.
De paus zijn beschermer geworden zijnde,
zwoer hij de Hervormde godsdienst af,
en werd een kampvechter voor het Catholicismus. Echter verzuimde hij geenszins de beoefening der oude letterkunde,
en bezorgde de uitgave van menig Latijnsch schrijver. Twistziek van aard schreef
hij tegen SCALIGER , vroeger zijn' vriend ,
en randde de nagedachtenis aan van den
Franschen koning HENDRIK IV , die aan de
Protestanten vrijheid van godsdienst had
verleend. Dit boek werd te Parijs door
beulshanden verbrand. Ook vierde hij
zijnen haat bot tegen den Engelschen
koning JACOBUS I , in twee boeken , die
insgelijks te Londen openlijk werden ver
terwijl zijne beeldtenis aan de-brand,
galg was opgehangen. In 1613 zich te
Madrid bevindende , werd hij op zekeren
avond door eenige bedienden van den
Engelschen afgezant overvallen en duchtig
afgerost , waarschijnlijk op last van hunnen meester , ten einde zich op hem ,
wegens zijne aanranding van den koning,
te wreken. SciovPius achtte zich nu in
Spanje niet meer veilig , en vingtte naar
Ingolstadt , waar hij zijn' Legatus Latro
tegen den Engelschen afgezant schreef,
en op nieuw zijne pen tegen de Protestanten scherpte Zoodra echter de Jezuïten hem bij den rijksdag te Regensburg
tegenwerkten om eene jaarwedde voor
zijne diensten te erlangen , werd hij hun
woedendste vijand. Zijn eerste geschrift
tegen de Jezuïten verscheen nameloos,
doch in 1634 viel hij hen openlijk aan
in een werk getiteld Astrologica ecclesiastica. Toen hij zag , dat zijn leven in
gevaar verkeerde , vertrok hij naar Padua , waar hij eene opheldering over de
Openbaring begon te schrijven. IIij bragt
dit werk niet ten einde, maar stierf den
19 November 1649.
Sciorrics , bij Protestant en Katholijk
evenzeer gehaat , was een man van groote
geleerdheid , van een bewonderenswaardig
, geheugen en ongemeene scherpzinnigheid.
;

Niemand verstond grondiger het Latijn
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dan scioPPlus. Hij schreef meer dan honderd werken , waaronder eenige voor de
Latijnsche taal nog altijd waarde hebben.
(Dictionnaire historique des grands hom mes).
SCIPIO, (PUBLIUS CORNELIUS, bijgenaamd AFRICANUS) , was een der be-

eene aanzienlijke magt naar Afrika overgestoken, behaalde bij aldaar vele voordeden , en eindelijk in 207 v. c. , op
IIANNIBAL , bij Zama, de schitterendste
overwinning. Dit was de doodsteek voor
de Carthagers , die zich op de meest vernederende voorwaarden den vrede moes-

roemdste Romeinsche veldheeren . Indien ten laten welgevallen. Zijne lauweren
het waar is , dat hij op den ouderdom konden echter Scipio niet voor de kuivan zeventien jaren in den slag van den perijën in Rome beveiligen, zoodat hij
Tirinus streed , en zijnen vader , die eindelijk, uit afkeer van alle openbare
zwaar gewond was , het leven redde , zaken , zich naar zijn buitengoed te Literdan werd hij in het jaar 235 v. c. ge- num begaf, waar hij , volgens POLYBIUS ,
boren. Als tribun vocht hij in den slag in hetzelfde jaar als IIANNIB AL en PHILO van Cannes , en behoorde onder degenen, POEMEN (183 v. c.) overleed. HANNIBAL
olie na de nederlaag naar Canusium ont- hield scIPlo voor den grootsten aller veldkwam . Hier werd het opperbevel over de heeren. Wij durven dit oordeel niet in
overblijvende troepen eenparig aan hem allen deele bekrachtigen , doch zeker is
en APPIUS CLAUDIUS PULCIiER toevertrouwd.
het, dat zijne trotschheid en zijn hoogBij deze gelegenheid was het aan zijne moed onverdragelijk waren , en dat hij
tegenwoordigheid van geest te danken, de wetten zijns lands ter zijde stelde ,
dat het overschot des Romeinschen legers zoodra die niet zijne inzigten en hartsniet in wanhoop Italië verliet. Toen de togten in strijd- waren.
Romeinen besloten de Carthagers neer
(in . STUART , Romeinsche geschiedenissen
nadrukkelijk in Spanje aan te tasten ,
ROLLIN , Histoire romaine ; LIVIUS
werd de jeugdige sciPio, toen naauwelijks
POLIBIUS , enz.).
vier en twintig jaren oud, tot opperbeSCIPIO , (1EMILIANUS PUBLIUS) , bevelhebber benoemd. Zijne tijdgenooten kend onder den naam van SCIPIO AFRICANUS
beschouwden hem als een' gunsteling der den jongeren , was de zoon van PAULUS
goden. Sedert hij den mannelijken tab- )EMILIUS , en werd door SCIPIO AI^RICANUS
berd (toga virilis) had aangenomen , ging als zoon aangenomen. Hij onderscheidde
hij iederen morgen in het Kapitool , waar zich eerst in Spanje als de eenigste Ii.ohij eenige uren in eenzaamheid en over- mein , die de uitdaging van een' reusachdenking doorbragt , zoo dat liet volk alles tig Spaansch krijgsbevellhebber durfde aan
Hij versloeg dien Spaanschen-nem.
wat hij deed beschouwde als bet gevolg
van zijne gemeenschap met de goden. In GOLIATH . Ook was hij de eerste, die de
het begin der lente, in 210 v. c., ste- wallen van de vesting Iniercatia , welke
vende scipio met 11,000 man naar Spanje, de Romeinen belegerden , beklom. Deze
landde aan den mond van den Iber, en blijken van persooulijken moed en zijne
nam toen het opperbevel der gansclie andere deugden , vervulden zelfs den vijRomeinsche legermagt op zich. Hij was and met bewondering , en verwierven hela
vergezeld van zijnen vriend LAELIUS . Zijn eenen grooteren invloed op de Spanjaarplan was om Nieuw Carthago te bemagti- den dan zijn schraapzuchtige veldoverste
LUCULLUS bezat. In den derden Punischen
gen , waar de Carthagers hunne Spaan
gijzelaars hadden bijeen verzameld.-sche oorlog , tusschen de Carthagers en de
LAELIUS tastte de stad van de zeezijde Romeinen , won hij , door zijnen moed
aan , terwijl sciPio den aanval te land zijne voorzigtigheid en regtvaardigheid een
beproefde. Weldra viel Nieuw Carthago onbepaald vertrouwen van vriend en vijin zijne handen , en de edelmoedigheid and. Toen SCIPIO naar Reine was terug
waarmede scitio de Spaansche gijzelaars gekeerd , en de consul rise in Afrika
behandelde , won hem liet hart van vele weinig uitrigtte, werd hij terstond als opinwoners. In 209 v. c. behaalde sciPlo perbevel hebber naar Afrika gezonden , en
bemagtigde in het jaar 146 v. c. Carop II ASnr.UBAL acne schitterende overwin
sneuvelden , en-nig;80Carthes thago , hetwelk zich met de uiterste wanhoop had verdedigd. Op bevel van den
20,000 anderen vielen , met hunne leger
overwinnaar in handen. Vele-plats,den Romeinschen senaat werd de stad tot op
Spanjaarden wilden hem nu tot hunnen den grond geslecht. Men vil , (lat SCIPI(l
koning verheffen , doch lij weigerde deze over hare puinhoopen weende , en met
eer. In 207 v. C. werden de Carthagers eenige woorden van HOMZER US Dome's onandermaal zoodanig door scieio verslagen, dergang voorspelde. Zijn laatste krijgsbedat bijkans geheel Spanje zich aan den drijf was de onderwerping van Nuniantia
jeugdigen overwinnaar onderwierp, Met in Spanje , hetwelk zich lang tegel) ;illy
-
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aanvallen der Romeinen had staande gehouden. Ook deze stad werd geheel ver
verloor scirio allengs de-delg.Intusch
liefde der Romeinen , omdat hij meestal
de maatregelen , welke tot opbeuring van
's volks invloed en meerderen bloei werden voorgesteld , bestreed. Toen de gemeensman PAPIRIUS cAREO eene wet voor
dat het volk de vrijheid zoude-steld,
hebben , om hunne gemeenslieden zoo
dikwijls te herkiezen als zij zulks goed
bewerkte scirio's welsprekende-vonde,
rede , dat de wet werd verworpen . Bij
een volgend geschil over landverdeeling,
wist hij de beslissing daarover te vertragen. Zijne tegenstrevers noemden hem
den vijand des volks. En toen scirio den
dood van GRACCHUS goedkeurde , riepen de
volksleiders : «Weg met den dwingeland ! »
Na deze hevige twisten ging sci io bedaardelijk naar huis , vergezeld van den
senaat en een groot aantal zijner aan
avonds begaf hij zich-hangeli.Ds
naar zijne slaapkamer , met het voornemen om eene redevoering voor den vol
dag in gereedheid te brengen.-gend
Doch in den morgenstond vond men hem
dood in zijn bed (129 v. c.). De menigte
wilde niet dulden , dat er onderzoek naar
de oorzaak zijns doods zou geschieden.
De openbare meening noemde verscheidene personen , die hem zouden vermoord hebben , en het grootste vermoeden viel op CARBO.

, Der Tod des P. Cornelius
Scipio iEmilianus, eine historische
Untersuchung ZIMMER31AN , Zeitschrift
fiir die 41terthumswissenscha ft , 1841,
No. 52 ; M. STUART , Romeinsche geschiedenissen) .

(FR. GERLACH

;

SCOJAS , een der meest beroemde beeldhouwers der oudheid , werd omtrent het
jaar 460 v. c. op het eiland Paros geboren. PLINIUS verhaalt ons , dat hij een der
vier beeldhouwers was , die aan de graf
ARTEMISIA ter eere van MAU--tombe,dr
SOLUS , koning van Carië , haren gemaal,
gesticht , hunne talenten hebben gewijd.
Dit werk , door de ouden als een van de
zeven wonderen der wereld beschouwd ,
had eene vierkante gedaante. SCOPAS ver
oostzijde van dit kunstgewrocht -sierd,
ERYAXIS de noord- , TIMOTIIEUS de zuiden LEOCIIARES de westzijde. De geheele
massa , vijf en twintig kubieke voeten
hoog , was gekroond met eenen marmeren
quadriga , of a en met vier paarden bespannen. Dit was het werk van zekeren
PYTHIS , van wien men verders niets geboekt vindt.
PAIJSANIAS spreekt in zijne beschrijving
van Griekenland van onderscheidene stand-

beelden van scoPAS, (zoo in brons als
marmer) , die hij in onderscheidene steden had aangetroffen. In den tempel van
VENUS te Megara bevonden zich standbeelden , welke de Liefde , den Hartstogt en
de Begeerte voorstelden. Te Sicyon zag
men van SCOPAS eenen Hercules , en te
Gortys in 4rcadië twee standbeelden ,
het eene A sculapius, het andere Hygeia
voorstellende. In de Grieksche Anthologie
vindt men puntdichten die op twee beroemde werken van scoPAS zinspelen ; het
eene heeft betrekking op een schoon
11lercurius -beeld , en het andere kent hoogen lof toe aan het beeld eener Bacchante
in eenen staat van dronkenschap. STRABO
maakt gewag van een standbeeld door
SCOPAS gebeiteld , APOLLO voorstellende in
de gedaante van eenen rattendooder. Het
bevond zich te Chrysa , in den tempel
aan SMINTHEUS gewijd. De bedoelde figuur
verpletterde met den voet eene rat. Men
vindt geene bijzonderheden van SCOPAS'
leven vermeld.
(PLINIUS ; PAUSANIAS ; STRABO ; SILLIG , Ca-

tal . artificium).
SCOT , (REGINALD Of REYNOLD),

een geleerd en buitengemeen man , de
zoon van Sir JOHN SCOT , werd in het
begin der zestiende eeuw in het graaf
Kent geboren. Hij studeerde te-schap
Cambridge , en maakte zich beroemd als
een fel bestrijder van bijgeloof en tooverij. In 1584 verschenen zijne Discoveries of Witchcraft , waarin hij betoogt
dat het algemeen gevoelen alsof er hek
zouden zijn die verbonden sluiten met-sen
duivels , booze geesten en schimmen , het
vermogen bezittende , om mannen , vrouwen en kinderen of andere schepselen te
dooden , te martelen en met ziekten te
slaan , niets is dan een bespottelijk dwaal begrip. IIij ontvouwt tevens de kwade
practijken van heksen , waarzegsters en
toovenaars , alsmede de misleidingen der
sterrewigchelaars , alchy misten , goochelaars en vele andere dingen , die lang
verholen waren gebleven , schoon het voor
den regter van groot belang was , om hierm ede bekend te zijn , en voor bet arme
volk , om zich niet bij den neus te laten
leiden. De stoutmoedige en menschlievende SCOT heeft zich zelven niet dit werk
eene onvergankelijke eerzuil gesticht. In
het voorberigt zegt SCOT , dat hij dit
geschrift zamenstelde « vooreerst om te
« bewijzen , dat de glorie Gods niet zoo
« verkort er. verlaagd is , dan dat zij
« zoude worden toevertrouwd aan de han
den of lippen van een listig oud wijf,
U en het werk van den Schepper toege(C

« schreven

zou worden aan liet sc iepf el
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« ten tweede , dat de leer van liet Evan« gelie zulke dwaze bedriegerijën niet be« hoeft om zich staande te houden ; ten
« derde, dat het den Christen voegt eerder medelijden te hebben met zooge.
u naaide heksen en toovenaars , dan hen
« streng en wreed te behandelen. » Men
bespotte SCOT over zijne onnoozelheid ,
dat oude vrouwen Beene werktuigen zou
zijn van den duivel , en beschuldigde-den
leem bijkans van godverlooclier ing ! En
toen SCOT over de gaauwigheden en grepen der duivelkunstenaars lachte , en ver
welke wijze zij ze ten uitkoer-klarde,op
bragten , verwonderen wij ons niet , dat
zijn boek door beulshanden in 't vuur
werd geworpen. Hij werd heftig aangevallen door MÉRIC CASAUBON , GLANVIL en
eindelijk door koning JACOBUS zelven , die
zijne Dennonologie hoofdzakelijk schreef
tegen de doenienswaardige gevoelens van
WIERUS Cu SCOT , vinnige bestrijders van
toovenaars en heksen.
De stoutmoedigheid van SCOT kon niet
terstond vruchten dragen in Genen tijd,
toen bij door . Genen regerenden koning
werd bestreden en de wetten des lands
hem tegenspraken ; in eenen tijd , dat de
nienschelijke rede zoo zeer door bijgeloof
werd verduisterd , dat het eerie algerneene
gewoonte was , om eene van tooverij ver
vrouw in eenen vijver te werpen,-dachte
en wanneer zij niet verdronk als heks te
verbranden. Echter maakte het werk van
SCOT veel opgang , zoo als blijkt uit de
drie uitgaven , welke liet mogt beleven.
Ook werd liet in 't Hoogduitsch en Frausch
vertaald. Het is thans zeer zeldzaam.
Deze « degelijke en geleerde man , » zoo
als HALLAM den vermaarden SCOT noemt,
« want dit was hij meer dan bijkans alle
« Engelschen van dien tijd , » stierf in
1599 , en werd bij zijne voorouders in de
kerk te Smeeth ter aarde besteld.

(Penny Cyclopuedia; Dictionary of Biography).
SCOTT, (WALTER) , de groote Schot

romanschrijver , werd den 15 Augus--sche
tus 1771 te Edinburg geboren , en overleed
den 21 September 1832 te 4bbots ford.
In 1796 vertrouwde hij zijnen eersten
letterarbeid aan de pers , daartoe overgehaald , zoo als hij zelf schertsend zegt ,
door zijne vrienden en zijne eigene ijdel
liet waren vertalingen van aurccr.'s-heid;
Leonora en den Wilden Jager. lie een
gebeurtenis van liet drukken van-voudige
cell paar vertalingen uit cen' uliddelniatig
dichter , besliste (gelijk even onbelangrijke
omstandigheden bij vele anderen) zijn lot.
Van dit oogeublik af inas hij voor geheel
zijn leven auteur.

De geschiedenis zijner eerste kiudsciheid was de worsteling van een sterk
ligchaamsgestel tegen ziekte. Hij was
twee en twintig maanden oud , en kon
voor een kind van zijnen ouderdom reeds
vrij goed loopen , toen de kindermeid
's morgens wakker werd door zijn gekerm, en bij onderzoek bevond, dat zijir
regterbeen magteloos was en koud als
marmer. Geneeskundige hulp was vruchteloos ; hij was voor altijd lam , en ver
gedurende meer dan twee jaren in-kerd
Benen kwijnenden toestand. Eerst op den
ouderdom van acht jaren durfde men hem
ter schole zenden. Tegen liet einde van
1784 werd hij weder door eene zware
ziekte aangetast , waarvan hij ons zelf
een verhaal geeft : «Mijne ongesteldlheid,
zegt hij , «ontstond gedeeltelijk uit liet
«springen van een bloedvat; beweging en
«spreken werden mij een' geruimen tijd,
«als hoogst gevaarlijk , verboden. Gedu« rende eenige weken mogt ik het bed
« niet verlaten , niet meer dan een paar
« lepels gekookte rijst eten , en niet meer
«dek hebben dan eene gestikte deken. »
In Mei 1786 was SCOTT in zoo verre hersteld , dat hij als regtsgeleerd klerk (writer to the signet) kon optreden. Gedurende zijn volgend leven genoot hij Bene
vrij goede gezondheid.
De ziekte in zijne jeugd had een' krachtigen invloed op de ontwikkeling zijner
verstandelijke vermogens. De tante , aan
wier zorg hij als knaapje werd toevertrouwd , wist hem met eene groote menigte
volksvertellingen te vermaken. En gedurende zijne tweede ongesteldheid , las hij
alle romances , tooneelspelen en dicht
welke hij slechts kon bekomen ,-werkn,
niettegenstaande zijn vader hem hiervan
zocht af te houden. De indrukken , die
liet lezen van dit' alles bij hem achter
naderhand duizendvuldige-liet,bragn
vruchten voort. Zijne menigte uitstapjes
naar de Hooglanden , ter bevordering zij
gezondheid , ontwikkelden zijnen rlich--ner
terlijken geest. In '1791 trad hij als advocaat op , doch hield zich meer neet de
letterkunde bezig dan met de wetboeken,
hetgeen echter niet belette , dat hij ach
onderscheidene regterlijke-tervolgns
bedieningen werd benoemd. Men verdeelt
de geschiedenis van zijn letterkundig leven
in drie tijdperken : als (lichter , roman°
schrijver en als liet slagtoffer eeuer bankbreuk. In 1797 huwde lij ]ili.ss CARPCNTLI;,
die hem een middelmatig fortuin natibragt.
Gaarne op eenen prachtige ti voet levende,
om zich niet de aristocratie gelijk te kunlien stellen , beschouwde hij de oldie ei gst
van zijnen letterkundigen at beid daaroc

SCUDERI.
als het gei'eedbte middel. Zijne dichtstuk
The Border 1{linstrelsy; The lay of-ken,
the lust minstrel ; The lady of the lake
Don Roderick ; Rokeby ; The lord of the
isles ; The bridal of Trierinain , en Harold
the dauntless verrasten en betooverden
het publiek , wijl zij geheel afweken van
alles wat men tot hiertoe bezat ; doch
toen Lord BARON de lier opnam , en hem
begon te overschaduwen , besloot SCOTT
een' anderen weg tot vermaardheid in te
slaan. In 1814 verscheen nameloos zijn
roman Waverly , die spoedig gevolgd werd
door Guy Mannering ; The antiquary ; The
black dwarf; Old Mortality ; Rob Roy , en
The heart of 11/id Lothian. Deze uitstekende voortbrengselen van zijn vernuft
waren het publiek zoo welgevallig , dat
derzelver schrijver de groote Onbekende
werd genoemd.
Van 1796 tot 1826 sleet SCOTT geluk
schijnbaar voorspoedige dagen.-kigen
Zijn roem als schrijver bragt hem in
aanraking met vele mannen van aanzien.
Zijn mannelijk en gevoelig karakter boe
eerbied voor hem in , en zijn-zemdlk
talent om eenen gezelschapskring tot vrolijkheid te stemmen , won hem de toegenegenheid van allen , die hem kenden.
Geheel ingenomen niet liet leven der middeleeuwsche leenheeren , kocht en bouwde
hij Abbotsford, en oefende aldaar de onbeperktste gastvrijheid uit. Op zijn fraai
landgoed aan de Tweed trachtte hij de
oude tijden als ware liet te doen herleven. Doch de worm knaagde aan den
wortel zijner prachtliefde. De boekhandelaren BALLANTYNE & COMP. , niet welke hij
een vennootschap had aangegaan , hunne
zaken op eene schaal uitbreidende verre
hun vermogen overtreffende , bezweken
onder den handel-crisis van 1825 en 1826.
Sir WALTEIL SCOTT'S aandeel in dit bankroet
bedroeg nagenoeg i 2,00 Pst. De groote
romanschrijver wanhoopte echter niet , om
door middel zijner vruchtbare pen deze
schuld eenmaal geheel af te doen. « Mijne
«heergin ! » zeide hij tot zijne crediteuten , « de tijd en ik zijn zoo goed als
«twee anderen. Zoo gij mij den tijd als
« bondgenoot gunt , dan geloof ik in staat
« te zijn u tot den laatsten penning te
« betalen. ».. Hij stond hun al zijne bezit
af, en hervatte zijnen letterkundi--tinge
gen arbeid met verdubbelden ijver. «Het
is zeer hard , » zcide hij eens op eenen
roerenden toon , tot een' vriend , die hem
veel rneegevoel betoonde , « om aldus de
vruchten van den arbeid eens menschen« leeftijds te verliezen , en eindelijk een
«arm man te zijn , als IIIcu zich juist
« Ziet tegendeel hee obi gesteld. Ouds
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« bijaldien God mij nog eenige jaren le« vees en krachten schenkt , dan twijfel
« ik niet , dat ik alles zal kunnen ver
-«
goeden.
De werken van SCOTT , gedurende de laat
jaren tot op zijnen dood , onder welke-ste
ook liet Leven van Napoleon behoort , ver
pijnlijke belangstelling en-wekn
dragen de kenwerken , dat zijn groote
geest aanmerkelijk was geknakt , schoon
de oude spranken van vernuft soms uit
de aseb opgloorden. De bopelooze taak ,
die hij zich had opgelegd , ondermijnde
geheel en al zijne gezondheid. Te laat
zocht hij herstel onder eene mildere lucht
naar Abbotsford terug gekeerd ,-strek;
stierf hij na eene volslagene gevoelloosheid
van veertien dagen. WALTEIL SCOTT was
een groot en goed man.
`LOCKIIART's Life of Scott ; Notes and
prefaces by Sir Walter to the edition
of his collected works ; Publications
by the trustees of the Messrs. Bal.
lantyne).
SCUDERI , (GEORGE DE) , een manscel
schrijver , van Wien BOILEAU schertsender
wijze zeide , dat hij maandelijks een boek
geboren worden , werd omstreeks-del
1601 te Havre de Grace geboren , waar
zijn vader plaats -koniniandant was. De
jeugdige SCUDERI werd voor de wapenen
opgevoed , doch verwisselde , in 1630 ,
den degen tegen de pen , en trad op als
tooneeldichter. hij was een vriend van
CORNEILLE ; doch zoodra deze niet zijnen
Cid grooten roem behaalde , werd SCUDERI
afgunstig , en schreef nameloos Observetions sur le Cid. De schrijver daarvan
echter weldra bekend wordende , antwoordde COIINEILLE reet een bitter puntdicht , waarin hij zijnen voormaligen vriend
een' de ftigen dwaas noemde. In 1641 of
1642 werd 5CCDEI;I benoemd tot bevelhebher van Potre darm de la garde , een
klein fort op eerie rots , niet verre van
Marseille. 'toen tij spoedig naar Parijs
terug keerde , zeide men van hem , in
1656 , dat hij , na tiet fort te- hebben
gesloten , neet de postkoets naar Parijs
was terug gekeerd, en vijftien jaren lang
de sleutels in zijn' zak had gehouden.
Hij was een beschermeling van RICHELIEU,
den vijand van CoRNEILLE , en werd in
1650 tot lid der Fransche academie gekozen. ScUnEíku stierf den 14 Mei 1667 te
Parijs. Ilij schreef zestien tooncelspelen.
Onder zijne andere werken noemt men
Alaric on Borne vainctue , een heldendicht,
dat hij op verzoek van CI1I;ISTINA , koningin van Zweden , vervaardigde. SCUDEIII
bezat cone groote niate van ijdelheid , en

scheen te bevroeden , dat de meeste uien-
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schen , niet in staat zijnde om voor zich
zelven te oordeelen , iemand die plaats
laten innemen , welke hij zich zelven aan
liever dan hem eene - plaats aan-matig,
te wijzen , waarop bij , wegens zijne ver
-dienst,
aanspraak kan maken.
(LA IIARPE

, ('ours de littérature).

de zuster des voorgaanden , eene vrouw van
vernuft en talent , werd in 1607 geboren. Zij schreef verscheidene deelenrijke
romans , die gretig werden gelezen ; wij
noemen daarvan slechts .4lnzahide ou l'esclave reine , 8 deelen 8vo. ; drtamène ou
le grand Cyrus , 10 deelen 8vo. ; Clélie ,
Histoire romaine , 10 deelen 8vo. , en
Ibrahim , on l'illustre Bassa , 4 deelen
8vo. CIIRISTINA van Zweden vereerde haar
met hare briefwisseling , en gaf haar eene
jaarwedde. Ook genoot zij eene jaar
kardinaal MANZARIN , welke-wedvan
na diens dood , op verzoek van Madame
DE MAINTENON , door LODEWIJK XIV werd
voortgezet en vermeerderd. Zij stierf den
2 Junij 1701 , in het vier en negentigste
jaar haars ouderdoms. Zij werd door hare
vriendinnen hoog geacht, en , schoon uitermate leelijk , door mannen van smaak en
vernuft zeer gezocht.
SC UDER! , (MADEL EINS DE) ,

(Biographic universelle MORÉRI, Grand
Dietionnaire historique).
;

SEDAINE , (MICHEL JEAN) , een verdienstelijk Fransch tooneeldichter, werd
den 4 Julij 1719 te Parijs geboren. Bij den
dood van zijnen vader, een' bouwkunstenaar , was hij genoodzaakt als steenhouwer
den kost te verdienen. Toevallig de aan
trekkende van zijnen heer , den-dacht
bouwmeester suRON , gaf deze hem onder
eindelijk een aandeel in zijne-rigt,en
zaken. Deze dienst vergold SEDAINE door
den schilder DAVID , EURON's kleinzoon,
op te voeden. SEDAINE trad het eerst als
tooneeldichter op met een drama , Le diabie a quatre , ontleend uit den Duivel op
twee krukken, hetwelk in I756, met den
besten uitslag , in de Opéra Comique werd
ten tooneele gebragt. Na verscheidene
drama's in dezen geest geschreven te hebben , nam hij eene hoogere vlugt , en gaf
zijn' Philosophe sans le savoir, die in
de Comédie Française werd vertoond ,
uitbundig toegejuicht , ja zelfs voor zijn
meesterstuk gehouden. Ook schreef hij
voor de Grand-Opéra , en schitterde dus
gelijktijdig op de drie voornaamste tooneelen van Frankrijk. De welbekende
opera Richard coeur -de-lion , voor welke
GdÉTRY de rnuzijk componeerde , verschafte
here , op vijf en zestigjarigen ouderdom ,
den toegang tot de Académie Française.
Vrolijkheid , oorsponkelijkheid , waarheid
,

van dialoog , en schrandere vinding zijn
de hoofdverdiensten van SEDAINE. Zijn stijl
wordt van slordigheid beschuldigd , doch
is vloeijend en gepast voor melodramatische opstellen. Hij zelf beweerde , dat
hetgeen men zijne gebreken noemde inderdaad tot zijn welslagen medewerkte.
« Zij durven voorgeven , a zeide hij , « dat
«ik geen Fransch kan schrijven , en ik
«zeg , dat niemand hunner Rose en Colas
«maken kan. A SEDAINE zeide dit uit spijt
dat men hem niet onder de leden van
het Institut National had opgenomen ,
toen deze instelling de vroeger bestaande
Académies verving. De lijst zijner werken
bevat twee en dertig tooneelspelen. Hij
overleed den 17 Mei 1797 te Parijs. In
zijne Oeuvres choisies , die in 1 8'13 te
Parijs in 't licht verschenen , vindt men
eene goede levensbeschrijving van SEDAINE.
SEGNERI , (PAOLO), een welsprekend
Italiaansch kanselredenaar , werd in 1624
te Nettuno geboren , studeerde te Rome
onder de Jezuïten , en trad later in
hunne orde. Hij maakte zich spoedig door
zijne kanselwelsprekendheid beroemd. Hij
had een' eigendommelijken stijl , vermijdende de dorheid zijner voorgangers en
de gezwollenheid zijner tijdgenooten. SEGNERI is een der weinige welsprekende
kanselredenaren , die Italië heeft opgeleverd. Zijne Quaresimale of reeks van vastenpreken wordt nog met genoegen en
stichting gelezen. SEGNERI was een ernstig
en gemoedelijk prediker. Hij bezocht bij
alle hoeken van Italië, en werd-kans
overal met de meeste toegenegenheid aan gehoord. Ook schreef hij Laudi of gebeden in rijm, in eenen vloeijenden en
bevattelijken stijl , om vóór en na zijne
predikatiën gezongen te worden, Paus
INNOCENTIUS XII koos SEGNERI als prediker
voor zich zelven en het collegie van kar
Hij overleed in 1694. Onder-dinale.
zijne geschriften spreekt men nog met lof
van zijn' Il Cristiano instruito, als bevattende vele uitmuntende lessen voor een
waarlijk christelijk leven.
-

CORNIANI ,

liana

;

Secoli della litteratura DaVita del Seyneri).

MAFFEI ,

SEGUIER , (PIERRE), was afkomstig
van een voornaam oud Fransch geslacht,
hetwelk in den loop van drie eeuwen
(1460-1789) niet minder dan acht en
zestig personen heeft opgeleverd , die
hooge regterlijke ambten hebben bekleed.
PIERRE SEGUIER was een der voornaamste
uit dit aantal. Hij aanschouwde in 1504
te Parijs liet eerste levenslicht. Na in de
regten gestudeerd te hebben , werd hij
advocaat , en bekleedde onderscheidene
aanzienlijke ambten ; hij klom op tot den

SEGUII—SELDEN.
rang van President a mortier , de hoogste
betrekking op één na in het parlement
van Parijs. Het parlement geweigerd heb
om een edict ter invoering der in--bend
quisitie goed te keuren , werd SECUIER de
last opgedragen , om koning IIENDRIK II
de beweegredenen dezer weigering mede
te deden. Ilij deed zulks met zoo veel
gepastheid , stoutmoedigheid en nadruk ,
dat de koning van de invoering dezer
hatelijke regtbank afzag. SEGUIER deed
eindelijk afstand van zijn ambt ter gunste
van zijnen tweeden zoon PIEruu . Hij stierf
in 4580. Het is opmerkelijk , dat ook
ieder zijner zes zonen zich in hooge regterlijke ambten hebben onderscheiden.
ANTOINE , zoo veel als PIEtiRE , was President a mortier , en bezaten beiden het
bijzonder vertrouwen van iENDr.IK IV.

(Dictionnaire historique des grands hornmes).
SÉGUR, (PHILIPPE HENRI , Markies
VAN) , een bekwaam Fransch krijgsbevel

werd den 20 Januarij 1724 ge--hebr,
boren , en as de zoon van den graaf
I ENRRI FRANCOIS. Voor den militairen stand
opgevoed , onderscheidde hij zich vroeg
oorlogen van Italië en Bohe--tijdgne
men , vooral in de belegering van Praag.
In den slag van Rocour werd hij in de
borst gewond ; de kogel drong door tot
in den rug en werd uit den ruggegraat
te voorschijn gehaald. In den slag van
Lafeld voerde hij een regelent ten aan
aan , Nverd driemaal terug geslagen -val
en zoo zwaar gewond , dat hem een arm
moest afgezet worden. Van wege zijne
betoonde dapperheid en schitterende krijgsbedrijven werd hij tot veldmaarschalk en
luitenant-generaal verheven. Te Clostercamp kreeg hij een' bajonetsteek in den
hals , ontving drie sabelhouwen op het
hoofd , en werd krijgsgevangen gemaakt.
Bij het eindigen van den oorlog benoemde
hein de koning tot inspecteur - generaal
van het voetvolk, en in 1780 riep LoDEwIJK XVI hem als minister in zijn' raad.
In 1783 werd hij tot de waardigheid van
maarschalk verheven. SÉcurt was gedurende zeven jaren minister van oorlog ,
en voerde bij het leger vele verbeteringen
in , zoo wel ten opzigte van de krijgstucht , als de verbetering van .het lot des
krijgsmaas. Later leefde hij in afzondering , tot dat hij , in 1790 , op bevel der
Conventie , in hechtenis weal genomen.
Zijn inboedel weal in het openbaar verkocht , en op den ouderdom van zeventig
jaren, verzwakt , verminkt door menige
wond, beroofd van éénen arm , en lij (lennIe aan d1e jicht , svielp neen hein in

den kerker van La Force. Gelukkig bezat
hij niets meer dat de begeerlijkheid van
de dwingelanden der omwenteling kon
opwekken. Zijn leven bleef gespaard.
Zoodra EON APARTE den titel van eersten
consul had aangenomen , behandelde bij
den ouden ongelukkigen krijgsman met
eerbied , en stond hem eene jaarwedde
van 1 000 Franken toe. SÉGUR stierf den
8 October 1801 , in den ouderdom van
bijkans acht en zeventig jaren. Zijn ka
wordt in weinige woorden door-rakte
zijnen zoon LOUIS PIIILIPPE dus beschreven :
« Toen hij in raagt was verheven , maakte
« hij zich aan geene onregtvaardigheid
« schuldig ; toen hij door zijn vaderland
« werd verdrukt , hield hij niet op liet te
«beisminnen. Ilij was een goed echtgenoot ,
« een goed vader , een goed veldoverste ,
« een dapper soldaat , een regtvaardig en
« wijs minister en een voortreffelijk bur« per. » Zijn kleinzoon PHILIPPE PAUL
graaf van s GUR , in 1780 geboren , was
een van NAPOLEON'S meest geliefde generaals. Hij vergezelde hem op zijnen nood
naar Rusland , en is schrijver-lotigen
van liet beroemde werk Ili..stoire de Napoléon et de la grande arrnée, hetwelk
menigmaal werd herdrukt , en in onder
-scheidn
talen overgebragt.
(Dictionnaire historique des grands horn.

mes,).
een voortreffelijk
Engelsch regtsgeleerde en schrijver , werd
den 16 December 1584 te Salvington in
Sussex geboren. Hij studeerde te Oxford,
en maakte aldaar in onderscheidene wetenscllappen ongemeene vorderingen. Op
den ouderdo m van twee en twintig jaren,
schreef hij zijne eerste veehandeling , de
Analecton Anglo-Britannicon , een werk ,
hetwelk zijne vrienden verraste, en hem
grooten roem verwierf. In 1618 moest
hij voor liet Hoog Geregtshof (High Comflìissiofl Court) , verschijnen als schrijver
van liet werk history of Tithes , waarin
hij het wettig regt der geestelijkheid om
tienden te heffen toestemt , maar het goddelijk regt daartoe ontkent. In de eerste
eeuwen van het Christendom waren de
tienden , in navolging der Joodsche wet ,
eene bron van inkomsten voor de kerk,
en werden oorspronkelijk betaald aan den
bisschop. Het hof en de geestelijkheid
ergerden zich over deze stelling , welke
door SELDEN werd herroepen , betuigende
dat het hem leed was , de kerk verontrust en liet hof Inishaagd te hebben. Onder zijne «erken , die ook in ons vader
belangstelling opwekten,-landeigm
behoort zijla 111(115 (`lausuei, , waarin eiij
SELDEN , (JOHN),
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SELKIRK.

Engeland's vermeend regt verdedigt , om
de Nederlandsche visschers uit de zoogenaamde Britsche zeeën te weren. SELDEN
schreef dit werk ter bestrijding eener
verhandeling van GROTIUS , getiteld Mare
Liberum, waarin dit regt ten sterkste
wordt ontkend. Toen BELDEN zitting kreeg
in het Huis der Gemeenten , onderscheidde
hij zich door zijne vrijheidlievende gevoelens , en werd een- en andermaal op last
des konings in de gevangenis geworpen.
Niettegenstaande deze vervolgingen gedroeg hij zich in den aanvang der twisten
tusschen koning KAREL I en het parlement
met veel gematigdheid. Hij overleed den
30 November 1654. «Met behulp van
« een sterk ligchaam _ en een vasthoudend
«geheugen , was hij niet alleen gemeenzaam met alles wat de regtsgeleerdheid
«betreft , maar tevens wonderlijk bedre« ven in andere wetenschappen. Men
« noemde hem den grooten Dictator der
«geleerdheid van het Engelsche volk. Hij
« was een groot letterkundige , oudheidkenner , staatsman, en wat niet al. »
Zijn boezemvriend BEN JONSON noemde
hem , in eenen berijmden brief , den
monarch in liet rijk der letteren. De
naam van SELDEN is bij velen bekend
door een boeksken , hetwelk Table-Talk
(Tafelkout) ten titel voert , en eerst na
zijnen dood in 't licht verscheen. Dit
werkje bevat het kernachtigste wat SELDEN
gedurende twintig jaren in zijne gesprekken , vooral over godsdienst en staat, had
gezegd. Zijn amanuensis , RICHARD SILWARD , die het zamenstelde, verzekert,
dat men hierin niet alleen den zin , maar
meestal ook de woorden van SELDEN aantreft.
(Librar f of anecdote-book of TableTalk; wooD's .dthenae) .
SELKIRK , (ALEXANDER) ,

wiens lotgevallen aanleiding hebben gegeven tot
de verdichtselen van ROBINSON CRUSOË ,
werd in 1676 te Largo , op de kust van
Fife , geboren , en voor de zee opgebragt.
op eene reis met zijnen kapitein , een'
zekeren STRADDLING , in twist geraakt ,
werd hij in September 1704 op het onbewoonde eiland Juan Fernandez aan
strand gezet ; eenige boeken , zijne zeevaartkundige instrumenten , een mes,
ketel , bijl , geweer , kruid en lood , dit
was alles wat men hem medegaf. Na een
verblijf van vier jaren en vier maanden ,
werd hij in Februarij 1709 door twee Engelsche schepen , onder het bevel van
kapitein WOODRO POGERS , van het eiland
afgehaald. In de beschrijving van POGERS'
reize vinden wij het volgende omtrent
ALEXANDER sEl.KiRK aangeteekend : « Aan-

« vankelijk maakten de schrik en de een
plaats eenen diepen in--«zamheidr
« druk op zijnen geest ; doch door den
« tijd geraakte hij er aan gewend , en
« werd weder opgeruimd. Hij had twee
« hutten opgeslagen , waarvan de eene hem
« diende tot keuken , de andere tot eet
slaapkamer. Zij waren gemaakt van-«en
« peperboomhout , hetwelk een' aangena« men geur gaf en hem tevens vuur en
e licht verschafte. Het dak bestond uit
« lang gras en het beschot uit geitenvel« len . Gedurende zijn verblijf op Juan
« Fernandez doodde bij ongeveer vijf hon« derd geiten , en ving er even zoo ve« len , die hij aan de ooren teekende en
« dan weder in vrijheid stelde. Toen zijn
« kruid en lood verschoten waren , ving
« hij deze dieren in den loop , die hem
« bijkans nimmer in snelheid overtroffen.
« Bij gebrek aan zout gebruikte hij in
« den beginne gekookt geitenvleesch en
« kreeften zonder eenige verdere toeberei« ding ; doch naderhand wist hij , door
« middel van de pepervrucht , er een
« smaakje aan te geven. Toen zijne klee« deren versleten waren , maakte hij zich
« andere van geitenvellen , te zamen ge« hecht met reepen leder , die hij door
« gaten stak, welke hij daarin met eenen
« spijker boorde. Hij had een stuk linnen
« waarvan hij eene soort van hemd maakte,
« en dit werd op dezelfde wijze genaaid.
a Binnen eene maand waren zijne schoc« nen versleten. Zijne voeten werden allengs geheel vereelt, en hij was reeds.
« eenige maanden aan boord voordat hij
« schoenen kon dragen . In den beginne
a werd hij verschrikkelijk door de ratten
« geplaagd , die , zoodra hij sliep , aan
« zijne kleederen en voeten knaagden ;
« echter leerde hij haar spoedig , om op
« een' eerbiediger afstand te blijven , hierin
«geholpen door eenige katten , welke de
« beide schepen aan land hadden gelaten.
« Deze katten en sommige harer jongen
« maakte hij tam , en leerde dezen dieren
« allerlei kunstjes. Op zekeren dag ont« kwam hij aan een groot ongeluk. Eene
« geit , die in vlugheid uitmuntte , nazet« tende , viel hij in eenen diepen afgrond ,
« en toen hij weder tot zich zelven kwam ,
« vond hij het dier onder hem dood.
« Dertig jaren later schoot het scheepsvolk
« van ANSON eene geit , welke door SEL« KIRK aan bet oor was geteekend. Nadat
« zijn mes niet meer bruikbaar was , wist
« hij uit eenen ouden ijzeren hoepel een
« ander te maken. Het kostte hem eenige
« moeite om weder te leeren spreken ,
« en zich aan scheepskost en sterken
« drank te gewennen. » Kapitein RoGEt;s

SENECA —SENEFELDEII.
stelde hem als zijn' stuurman aan , en
ALEXANDER SELKIIIIK kwam in 1711 in En
geland terug. Men wil dat hij zijne papieren toevertrouwde aan DEFOE , die daaruit de geschiedenis van ROBINSON CRUsOr
ontleende , welke in onderscheidene talen
is overgebragt en op allerlei wijze omgewerkt. Van de verdere lotgevallen van
ALEXANDER SELKIRK vindt men niets opgeteekend.
(Voyage of Capt. Rogers , in de Col-

lection of voyages , 12mo , London
1756 ; CIIALMERS'S

.Eiogr.).

SENECA, (LUCIUS ANNAEUS) , een
beroemd Romeinsch wijsgeer , staatsman
en zedeleeraar , werd omtrent twee jaren
vóór de Christelijke jaartelling te Corduba
in Spanje geboren. Hij was de zoon van
MARCUS ANNAEUS , een' uitstekend redenaar,
die hem te Rome eene vrijzinnige opvoeding gaf. SENECA beoefende inzonderheid
de stoïcijnsclle wijsbegeerte , welke met
zijn ernstig karakter het meest overeen
MESSALINA , gemalin-stemd.Dno
van keizer CLAUDIUS , hem van overspel
met JULIA , de dochter van CER &1 ANICUS ,
beschuldigd hebbende , werd hij naar Cor
verbannen , alwaar hij acht jaren-sica
vertoefde. AGRIPPINA riep hem terug, en
vertrouwde heul de opvoeding van NERO.
Nadat zijn kweekeling den troon had beklommen , overlaadde deze hem aanvankelijk met zijne gunstbewijzen (1) ; doch
eindelijk besloot NERO zich van dezen las
Ie ontdoen. Beschuldigd-tigenzdmsr
van aan de zamenzwering van PIso deel
genomen te hebben , deed de keizer heen
het bevel toekomen, om aan zijn leven
een einde te maken , hein de keus latende , op welke wijze hij zou willen
sterven. SENECA liet zich de aderen openeu , en in een heet bad brengen , waarin
hij zijn leven in het zes en zestigste jaar
onzer tijdrekening eindigde. Hij was een
man van genie , doch in gcenen dccle van
een onberispelijk karakter. De werken van
SENECA bestaan in brieven , «wijsgeerige
schriften en treurspelen. LA GRANGE heeft
SENECA'S werken in 't Fransch overgebragt.

, Romeinsche Geschiedenissen ;
Woordenboek van kunsten en wetenschappen ; TACITUS , A nn.
XIII , XIV ; Etudes sur les poètes

(STUART

NIEU`vENIIUIS ,

latins).
SEIITEFELDER Of SENNEFELDER, (A-

LOIS) , de uitvinder der stcengravecr(1) SegEcA bezat , behalve onderscheidene villa's ,
een prachtig gemeubeld paleis in Rome, bevattende

vief honderd tafels van cederhout met ivoren voet
en kunstig bewerkt. Zijn gereed geld bedroeg
300,000 sestertien of 29,062,440 gulden.
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kunst , werd omstreeks F771 of l77 2 te
Munchen geboren , alwaar zijn vader tooneclspeler was. De geschiedenis van dezen
volhatdenden uitvinder , en de moeijelijkheden waarmede hij had te kampen om
de steengraveerkunst tot een nuttig ge.
bruik te brengen , doet ons zien , dat
een krachtig genie eindelijk over de groutSte hinderpalen zegeviert. SENEFELDER gevoelde neiging , om de loopbaan zijns va
te treden , doch werd echter naar-dersin
de hoogeschool van Ingolstadt gezonden ,
om zich in de regtsgeleerdheid te oefenen. In 1789 schreef SENEFELDEIt een
blijspel , getiteld Die Alddchenkenner , hetwelk hem vijftig gulden opbragt. Kort
daarna zijnen vader verliezende , was hij
uit gebrek aan geldelijke middelen genoodzaakt de studie vaarwel te zeggen ,
en trachtte tooneelspeler te worden. Hierin
geenszins slagende , beproefde hij zijn
geluk als schrijver , en vervaardigde een
blijspel , dat zijne moeite slecht beloonde.
Terwijl dit stuk ter perse was , geraakte
hij met de drukkerij bekend , en werd
begeerig om zich de noodige werktuigen
te verschaffen , ten einde zijne eigene
werken te drukken. Te arm om aan dit
verlangen te voldoen , was hij er op uit ,
om eerre nieuwe manier van drukken uit
te vinden , doch verscheidene zijner plannen mislukten , vooral omdat zijne middelen te kort schoten. Een dezer plannen
bestond in het drukken niet vaste lettervormen (stereotypie) . Nu beproefde hij
op koper te etsen , doch de platen daartoe
benoodigd (welke hij na gebruik uitsleep
en polijstte , om ze op nieuw te kunnen
gebruiken) overtroffen verre zijne financien. Om deze zwarigheid te overwinnen,
gebruikte hij een stuk zuiveren Kellheinlsteen , waarop hij achterwaarts schreef,
beproevende vervolgens zijn werk af te
drukken. Ook dit mislukte. De volgende
stap tot zijne ontdekking werd als door
een toeval veroorzaakt , dat genoegzaam
aanduidt in welke behoeftige omstandig
SENEFELDER ziele destijds bevond.-hedn
Onbekend zijnde met de compositie welke
de graveurs gebruiken , om gebrekkelijke
plaatsen in hunne geëtste gronden te dekken en hunne fouten te herstellen , had
hij -eerre soort van chemischen inkt uil evonden , bestaande uit was , zeep %11
lampzwart. Op zekeren dag dat lij eengin
steen had gepolijst om te etsen , kwam
zijne moeder in de kamer , en verzocht
hem een waschlijstje te schrijven , wijl
de waschvrouw er was om het goed te
halen. Geen snippertje papier hebbende,
wijl hij alles voor drukproeven had gebruikt , terwijl er geen' inkt in den inkt-
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koker was , schreef hij de lijst niet cheirischen inkt op den geprepareerden steen ,
om haar daarna op zijn gemak af te
schrijven. Toen hij den volgenden dag
den steen zou schoonmaken , gebeurde
het dat door het gebruik van aquafortis
en water hij den steen zoodanig kon etsen , dat de letters verheven genoeg werden om afgedrukt te worden. De proef
gelukte , en nu hoopte SENEFELDER een
middel van bestaan gevonden te hebben.
Maar niet in staat om zich eene pers,
steenen , papier , enz. aan te schaffen
deelde hij zijne ontdekking mede aan
eenen muzijkmeester te Ingolstadt GLEISSNER geheeten , die voornemens was eenige
muzijk uit te geven. Er werden eenige
stukjes op steen gebragt , gedrukt en
spoedig uitverkocht. De keurvorst van
Beijeren zond aan de drukkers honderd
gulden ten geschenke , en beloofde hun
octrooi voor hunne uitvinding. Dit lagchend verschiet verdonkerde echter door
de moeijelijkheid welke SENEFELDER onder
om eene geschiktere pers te ver -vond
dan hij aanvankelijk had gebezigd.-krijgen
Hij maakte een werktuig waardoor de
drukking werd verkregen door eenen steen
van drie honderd pond , vallende van eene
hoogte van tien voeten. Hiermede ver
hij wel goede afdrukken , maar had-kreg
het ongeluk te ondervinden , dat de stee
w'ijls, braken. Eenmaal gevaar geloo--nedik
pen hebbende om door den vallenden steen
verpletterd te worden , sloeg hij weder
eenen anderen we` in. Deze onzekerheid
bragt zijne inrigting in wantrouwen , zoodat het beloofde octrooi niet werd verleend. Eerst in 1798 vond SENEFELDEli
de chemische drukkunst uit , welke sedert
dien tijd tot zulk een' hoogen trap van
schoonheid en nut is gestegen. Eenige
der eerste proeven van deze kunst , op
prentwerk toegepast , werden uitgevoerd
onder het oppertoezigt van STEINER , directeur der koninklijke schoolinrigtingen.
In 1799 verkreeg SENEFELDER een octrooi
voor vijftien jaren , en had toen de han den zoo vol werk , dat zijne beide broeders en twee leerjongens hem moesten
behulpzaam zijn. SENEFELDER paste zijne
uitvinding op het katoendrul.ken toe, doch
oogstte daarvan weinig voordeel in , wijl
zijne manier openbaar gemaakt werd door
iemand die in zijne dienst was. In 1806
vestigde SENEFELDER eene uitgebreide steen
te Munclten , en in 1809 werd-drukeij
hij begunstigd met het drukken der plannen eener nieuwe opneming van het koningrijk , waarvan een groot aantal exemplaren werd vereischt. SENEFELDER schreef
een verhaal van zijne uitvindingen en ont,

dekkingen , opgedragen aan den koning
van Beijeren. Dit werk bezit wel geese
letterkundige verdiensten , maar vermeldt
zelfs de geringste bijzonderheden waarmede
de uitvinding der steendrukkunst vergezeld
ging. Te regt maakt men hier de opmerking , dat in de geschiedenis eener gewigtige uitvinding , groote uitvoerigheid niet
als een gebrek kan aangemerkt worden.
hoe belangrijk zou het zijn al de bijzondere omstandigheden van het leven van
LAURENS KOSTER te lezen , indien er eene
beschrijving bestond van de uitvinding der
boekdrukkunst , zoo uitvoerig als die van
den oorsprong der lithographic. SENEFELDER had het geluk dat zijne uitvinding
nog gedurende zijn leven op hoogen prijs
werd geschat. De maatschappij tot aan
kunsten te Londen, zond-moedignr
hem in 1819 haren gouden medalje als
uitvinder der lithographic. SENEFELDER overleed den 26 Februarij 1834 te Munchen ,
in den ouderdom van drie en zestig
jaren.
SEPULVEDRA, (JUAN GINES DE) ,

een geschiedschrijver, dien men den Spaan schen LIvtus heeft genoemd , werd in 1490
in de nabijheid van Cordova geboren. Na
aldaar en te Alcala gestudeerd te hebben ,
ging hij in 1515 naar Italië , waar hij
vele jaren vertoefde , totdat hij in 1536
door keizer KAREL V tot zijnen kapellaan
en 's rijks geschiedschrijver werd benoemd.
KAPEL vertrouwde hem daarenboven de
opvoeding toe van zijnen oudsten zoon ,
naderhand Pn1LIPPUS II. Omtrent (lezen tijd
stelde BAhTIOLOb1L DE LAS CASAS, bisschop
van Chiapa , alles in het werk , om het
lot der ongelukkige Indianen te verzachten , en hunne voorspraak bij den Keizer
te wezen. SEPULVEDRA liet zich door de
vijanden van LAS CASAS bewegen , om
zijne menschlievende bemoeijingen te, ver
schreef een boek , getiteld-ijdeln,

Dernoerates Secundus, sen de justis belli

causis , Ic. , waarin hij trachtte te bewijzen , dat de oorlogen der Spanjaarden in

Amerika regtvaardig waren , en gegrond
op hun regt , om de bewoners eener door
hen ontdekte wereld aan zich te onder
dat de Amerikanen verpligt wa--werpn;
ren , om zich door de Spanjaarden te
laten regeren , uit hoofde hunner meer
kennis en wijsheid ; en dat bijaldien-der
zij niet gewillig het Spaansche juk wilden
dragen , zij dan daartoe met geweld van
wapenen "moesten gedwongen worden.
Verders' verklaarde hij , dat hij dit boek
schreef alleen met het doel , om de regten van de koningen van Castilië en
Leon over Amerika in 't helderst licht te
stellen. Dit werk werd echter nooit ge-
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SERENUS--SERGELL.
drukt , en door de hoogescholen van 41cala
en Salamanca veroordeeld.
SEPULVEDRA was een man van groote
geleerdheid. ERASMUS spreekt van hem
in den Ciceronianus , en rangschikt hem
onder de beste schrijvers van zijnen tijd.
Onder zijne talrijke werken noemen wij
slechts De Convenientia mililaris disciplinae cum Christiana religions , geschreven
in den gesprekvorm en opgedragen aan
den beruchten hertog VAN ALVA , waarin
SEPULVEDRA tracht te bewijzen , dat, het
beroep der wapenen in harmonie is niet
de leer van liet Christendom ; eene Geschiedenis van de regering van KAREL V,
en eene andere van PHILIPPUS 11 , alsmede
een verhaal van de veroveringen der
Spanjaarden in Mexico. De drie laatste
werken zijn niet in 't licht verschenen.
SEPULVEDRA overleed in 1672 te Sala-

manca.
(Penny Cyclopaedia ; Dictionary of Biography).
SERENUS SAMONICUS , (OUINTUS) ,
SAMMONICUS SERENUS geheeten , de
naam vals twee personen , vader en zoon ,
die in de derde eeuw der Christelijke jaar
leefden. De vader schreef een aan -teling
werken in dichtmaat , die GETA en-tal
ALEXANDER SEVERUS Niet genoegen lazen
doch hij werd op bevel van CARACALLA ter
dood gebragt. De zoon was de leermeester
van den jongeren Go1,DIANUS , aan wien hij
de boekerij zijns vaders vermaakte. Deze
bibliotheek bevatte twee en zestig duizend
boekdeelen. Men weet niet wie hunner
de schrijver is van een Latijnsch dichtstuk , hetwelk bekend is onder den titel
van De illedieina praecepta saluberrinia.
Hetzelve bestaat uit elf honderd vijftien
zesvoetige verzen (hexameters) , verdeeld
in vijf en zestig hoofdstukken , welke over
verschillende ziekten en hare geneesmid
handelen. Niettegenstaande dit werk-deln
van groote ondervinding getuigt , koesterde
de schrijver eenes bijzonderen eerbied
voor de getallen drie , zeven en negen,
en beveelt liet gebruik van tooverletteren
aan. Voor de genezing van tusschenpoozende of dubbele derdendaagsche koortsen , beveelt hij liet gebruik aan van het
beruchte .abracadabra , waarvan hij de
volgende beschrijving geeft :

soms

ct lnscribis chartae , gaod dicitur ABRACADABRA ,
«Saepius : et subter repetis , sed detrahe summae,
(Et inagis atque magic desist elemeruta figuris
cc Singula , quae semper rapier , et cetera figes,
n Uonec in azugustum redigatur litera conum.
((liis lino nexis colluin redimire mementa. »

Vormende alzoo eenera gelijkzijdigen driehock , op de volgende wijze :

ABRACADABRA
A B R A C A D A L' It
ABRACADAIJ
ABRACADA
ABRACAD
A B R AC A
ABRAC
ABRA
AB h
AB
A
Een breedvoerig berigt omtrent dit tooverwoord vindt men in DU CANGE , Glossar.
Ned. el Inf. Latin. ; uIOFIIANN , Lex. Univ. ;
SPRENGEL, lijst. de la Méd.
G. STEPII. ,
Diet. hist. GER. JOII, vols. , Op. , to 5
p. 24.
;

;

SERGELL, (JOHANN TOBIAS) , een
beroemd Zweedsch beeldhouwer , werd den
8 September 1740 te Stokholen geboren.
Als steenhouwer met anderen aan het
koninklijk paleis arbeidende , werden zijne
vlijt en bekwaamheid opgemerkt door
L'ARCHEVEQUE , een' Fransch beeldhouwer,
die hens in 1756 als leerling naar Parijs
mede nam. In deze hoofdstad hielp hij
zijnen meester de standbeelden van GUSTAAF `'ASA en GUSTAAF ADOLF modelleren
en in 1767 verkreeg hij eene toelage om
te reizen ; hij bezocht Borne , waar hij
omtrent tien jaren vertoefde. Toen L'ARcIIEvEQUE in 1778 was overleden , schonk
GUSTAAF III heul de jaarwedde welke die
kunstenaar had genoten, en in 1784 nam
hij hem mede op zijne reis naar Italië.
Een zijner vroegste voortbrengselen , was
zijn standbeeld van ornRRYADES, een mees terstuk , hetwelk zich thans in liet Koninklijk museum te Stok/wim bevindt.
Vooral wordt zijne nimf uit het bad oprij
hoogelijk geprezen. Onder zijne-zend
voornaamste groepen rekent men Psyche
met hare lalnp over Cupido bulkende
0xenstierna de krijgsbedrijven van Gustaaf
Adolf aan de Muse der geschiedenis voor
; en Mars en Venus. Onder zijne-zegnd
werken in brons behooren liet kolossale
standbeeld van GUSTAAF 1II , elf voet hoog,
en het gedenkteel:ell van DES CARTES , O[)
last van dien koning vervaardigd , voor
de Adolf-Frederiks kerk te Stokholen. In
dezelfde kerk vindt men van zijne hand
het groote bas-relief de Opstanding voorstellende. Iet beeld van CHRISTUS uit het
graf verrijzende is boven allen lof -- bovenmenschelijk en waarlijk hemelsch.
Nadat SERGELL veel van de jicht had
geleden , overleed hij den 26 Februari1
18 14 te Stokholen. HIij was nimmer gehuwd , doch liet in zijnen kweekeling nYsTROM , een' der uitstekendste beeldhouwers
;

,

,
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SERRES --SERVETUS.

van onzen tijd , een' waardig opvolger
zijner talenten na.

(Penny Cyclopaedia) .
een beroemd
Fransch landhuishoudkundige, aan Wien
men den eernaam van « Vader van den
Franschen landbouw , » heeft toegekend.
Hij werd in 1539 te Villeneuve de Berg
geboren. SERRES overleed in 1619. Frankrijk is hem de invoering van het bewerken der ruwe zijde verschuldigd. Zijn
SERRES , (OLIVIER DES ,

Théutre d'agriculture et ménage des champs,
in 1600 in 't licht verschenen , beleefde
twintig uitgaven , en wordt nog dikwijls
geraadpleegd. HENDRIK IV betuigde den
schrijver zijn welgevallen over dit werk.

(Diclionnaire historique des grands hommes; Dictionary of Biography).
SERTORIUS , (QUINTUS) , een Romeinsch veldheer , werd te Nursia in het
land der Sabijnen geboren , en deed zijn'
eersten veldtogt onder MARIUS , in den
oorlog tegen de Cimbren. Door SYLLA vogel vrij verklaard , zocht hij eene schuil
Iberische schiereiland (Spanje),-platsinhe
en voerde aldaar den krijg tegen de hem
afgunstige Romeinen. Meer en meer het
vertrouwen der Spanjaarden winnende ,
schaarden zij zich in zijne gelederen.
SERTORIUS wist tevens op hunne verbeelding te werken. Hij had een jong wit
tam hert , hetwelk hem overal vergezelde,
en dat hem , gelijk hij voorgaf , door DIANA
was geschonken. De Spanjaarden beschouwden derhalve SERTOr.1Us als een
wezen van een' hooger oorsprong , hetwelk omgang had met de Goden. SERTORIUs had ten doel , om Gene onafhankelijke magt te grondvesten , of liever Bene
nieuwe Romeinsclie republiek in Spanje
te stichten. Door zijne grooté talenten
en ongemeene dapperheid handhaafde hij
zich lang tegen alle Romeinsche veldoversten , die tegen hens 'werden afgezonden.
Door PERPERNA , een' zijner krijgsbevelhebbers , die op zijnen roem afgunstig was,
ter maaltijd genoodigd , werd 5ERTOII,IUS ,
in het 7`2 v. C. verraderlijk vermoord.
Dit was het uiteinde van een der edel aardigste karakters , welke in de laatste
eeuw der republiek in de geschiedrollen
van Borne uitblonken. Hoe weinig hij uit
een vijandig gevoel tegen de republiek
zelve handelde , blijkt uit de aanmerking
van PLUTARCHUS , dat SERTOCIUS na elke
zegepraal aanbood de wapenen neder te
leggen , indien men hem wilde toestaan
naar Roane terug te keeren , en aldaar
in vrede en afzondering te leven , verklarende, dat hij liever een vergeten burger
in zijn vaderland wilde zijn dan een monarch in den vreemde. Zoo lang zijne
,

moeder leefde , wenschte hij vooral naar
Italië terug te keeren , ten einde, haar,
in haren ouderdom , te vertroosten. SER
als HANNIBAL, en CLAUDIUS-TORIUS,evn
CIVILIS éénoogig , werd door zijne tijdgenooten bij HANNIBAL vergeleken.
(PLUTARCHUS, het leven van SEaTORIUS).
SERVETUS , (MICHAEL) , wiens ge
REVES was, werd in I509 te-slachtnm
Villanueva in Arragon geboren. Hij was
de zoon eens notaris , die hem naar de
hoogesehool van Toulouse zond , om aldaar
in de regten te studeren. Echter schijnt
het , dat SERVETUS zich meer op de godgeleerdheid dan op de regtswetenschap
heeft toegelegd. Te Parijs tot doctor in
de medicijnen bevorderd , schreef hij in
1537 een werkje over de siropen , het
eenigste geneeskundig werk , dat van hem
in 't licht verscheen. Zijne geschriften
tegen de leer der Drieénheid joegen Protestant en Katholijk tegen hem in het
harnas. Ontkomen aan de vervolging der
Katholijken , bezweek hij onder de wraak
der Protestanten. Uit de gevangenis te
Vienne ontsnapt , vlugtte hij in 1553
naar Geneve , in welke stad hij zich verborgen hield. Door invloed van CALVYN ,
met Wien hij sedert eenigen tijd in groote
vijandschap leefde , werd hij op den dag
vóór zijn vertrek naar Italië in hechtenis
genomen , en onmenschelijk behandeld.
Zijne bijzondere papieren en een deel
van CALVYN's Institutes , waarin bij eigen
gemaakt,-handigetk
werden te zijner beschuldiging te voorschijn gebragt. De bediende van CALVYN
zekere LA FONTAINE , trad als zijn beschuldiger op. Den 14 Augustus 1553 verscheen
SERVETUS voor zijne regters. CALVYN maakte
de acte van beschuldiging op , waarin de
smaadredenen tegen den hervormer hens
ook tot misdaad werden aangerekend
Den 2G Augustus kwam de onderschout
van Vienne te Geneve , SERVETUS opeischende , om bet vonnis te ondergaan , hetwelk de inquisitie tegen hem had geveld.
SERVETUS wierp zich aan de voeten zijner
regters, smeekende liever met hem naar
welgevallen te handelen , dan hem aan de
inquisitie over te leveren
Den 1 September werd hij voor zijne
regters geroepen , die hem bevalen zich
gereed te houden , om schriftelijk op de
acte van beschuldiging te antwoorden.
Den 15 September schreef hij eenen aandoenlijken brief, waarin hij bitterlijk
klaagde over de mishandelingen , welke
hij noest verduren , verzoekende dat zijn
regtsgeding mogt bespoedigd en voor den
raad der Tweehonderd gebragt worden ,
ten einde niet langer aan de vervolgzucht

SEVIGNË--SHAKSPEARE.
van CALVYN bloot

te staan. Dit appel werd
verworpen en aan SERVETUS een afschrift
van de acte van beschuldiging gegeven.
De schriftelijke verdediging van SERVETUS
,door CALVYN beantwoord zijnde , besloot
de raad van Geneve den ongelukkigen
Spanjaard ter dood te veroordeelen. Daar
echter dit eene zaak van de hoogste aan
zond de raad eenige-gelnhidwas,
exemplaren van SERVETUS' werken en afschriften van de acte van beschuldiging
aan de geestelijkheid der vier Protestantsche kantons Zurich , Bazel , Bern en
Schalhausen , ten einde hunne gevoelens
omtrent zijne schuld te vernemen. Men
gaf eenparig tot antwoord , dat , ofschoon
de geschriften van SERVETUS verderfelijk
waren , het echter ongepast zoude zijn ,
hem deswege ter dood te veroordeelen.
Zoodra deze antwoorden waren ingeko.
men , kwam de raad op nieuw bijeen,
en veroordeelde niettemin SERVETUS tot
den brandstapel. SERVETUS , wien men
gedurende de regtspleging een' raadsman
bad ontzegd , telde in den raad slechts
éénen vriend , ANADEUS GORRIUS , die te
vergeefs alles aanwendde , om vergiffenis
voor hem te verwerven , of dat ten minste zijne zaak naar den raad van Tweehonderd zou verzonden worden. Den 2 7
October 1553 werd SERVETUS naar den
brandstapel gevoerd , en met afschuwelijke wreedheid zoo langzaam mogelijk
ter dood gemarteld. Uit zijne Bestitutio
Christianismi, waarin hij zijne godsdienstige stellingen ontwikkelt , blijkt het ,
dat SERVETUS op het punt is geweest , om
den omloop des bloeds te ontdekken.
(ALLWOERDEN , Historia Michaelis Serveti;
Biographic universelle DUTENS, Origines des découvertes - attribuées aux
modernes).
;

SÉVIGNÉ, (MARIE DE RABUTIN CHANTAL , Marquise DE) , werd , volgens hare

eigene opgave , den 5 Februarij 1627,
waarschijnlijk op het kasteel van Boubillg
in Bourgondië geboren. Haar vader , de
baron van Chantal , sneuvelde tegen de
Engelschen , en hare moeder ontviel haar
op jeugdigen ouderdom. Zij kwam nu
onder de zorg van haren oom, den Abbé
DE COULANGES , een' verstandig man , dien
zij teeder liefhad. Begaafd met schoon
een aanmerkelijk ver--heidntal
mogen bezittende , huwde zij , nog Beene
achttien jaren oud , den 1 Augustus 1644,
den markies DE SÉVIGNÉ. Deze verbindtenis was niet gelukkig , en werd in 1651
door den dood van haren echtgenoot ontbonden, die in een tweegevecht omkwam,
en haar eenen zoon en eene dochter naliet. Om haar vermogen te herstellen
II.
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hetwelk aanmerkelijk onder het bestier
van haren man had geleden , leefde zij
zeer afgezonderd en zuinig. In 1654
verscheen zij weder te Parijs , waar hare
schoonheid en talenten haar spoedig tot
de beste gezelschapskringen toegang ver
prins van CONTI , TURENNE-schaften.D
FOUQUET, super-intendant van financiën
en andere aanzienlijke mannen maakten
haar hun hof. Aan het juk van haar ongelukkig huwelijk ontkomen , was zij nim mer te bewegen hare hand aan iemand
te schenken , en onderscheidde zich , in
eenen lijd van algemeene verdorvenheid ,
door de zuiverheid harer zeden. Zij beschouwde hare kinderen als haren besten
schat , en was vooral innig gehecht aan
hare dochter , aan wie zij het grootste
gedeelte van die bewonderenswaardige ver
brieven schreef, welke ha--zamelingv
ren naam voor vergetelheid waarborgt.
Deze dochter huwde in 1669 den graaf
DE GRIGNAN , gouverneur van Provence.
Madame DE SÉVIGNÉ overleed , na eene
kortstondige ziekte , in de stad Grignan ,
in 1696.
Zij is als briefschrijfster onovertroffen,
misschien door niemand geëvenaard. De
brieven van Madame DE SÉVIGNÉ zijn het
boek voor elk uur , voor de stad , voor
het land , op reis. Zij zijn de conversatie
eener alleraangenaamste vrouw , die eene
gebeurtenis op de nitmuntendste wijze
weet te vertellen. Niets evenaart de levendigheid harer wendingen en het eigen
harer uitdrukkingen ; want zij-ardige
gevoelt wat zij verhaalt , en schildert de
dingen alsof zij ze zag ; de lezer gelooft
te zien wat zij schildert.
(LA IIARPE ,

Cours de liuérature).

SH AHSPEARE , (wILLIAM) , de glorie

der Britsche treurspeldichters , werd den
23 April 1564 te Stratford-upon-Avon geboren , en was de zoon van JOHN SHAKSPEAI,E , een' slager of , volgens anderen ,
een' handelaar in wol. Toen WILLIAM
SIIARSPEARE naauwelijks twee maanden oud
was , brak te Stratford de pest uit , en
binnen zes maanden werd een vijfde deel
der bevolking daarvan het slagtoffer. Alle
leden van zijn geslacht bleven gespaard.
SIIAKSPEARE bezocht oenigen tijd de taalschool zijner geboortestad , en had al liet
overige aan zelfoefening en zijn genie te
danken. Op den ouderdom van achttien
jaren , trad hij in het huwelijk met ANNA
HATIIAWAY , de dochter van een' landedelman , veel ouder dan hij zelf. Omstreeks liet jaar 1586 was SHAKSPEARE
genoodzaakt elders een goed heenkomen
te zoeken. In slecht gezelschap vervallen,
beroofde hij den hertekamp van S Tllo23
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van Charlecote , (in de nabijheid
van Stratford) , van eenig wild , en toen
hij deswege werd vervolgd , maakte hij
op dien edelman eene bijtende ballade ,
welke Sir THOMAS LUCY zoo zeer tegen
SIIAKSPEARE in het harnas joeg, dat de vrees
hem naar Londen dreef, waar hij aan
als souffleur aan eenen schouw -varikelj
betrekking zou gevonden heb -burgen
Vervolgens trad bij als tooneelspeler-ben.
op , doch maakte als zoodanig geen opgang. Als tooneeldichter echter wekte
lij , zoo wel ia het blij- als in het treurspel , aller bewondering. Hij vond eerien
beschermer in den graaf van SOUTHAMPTON,
genoot de vriendschap der uitstekendste
letterhelden van zijnen tijd , en stond in
aanzien bij koningin ELIZABETH en JACOrus I. Eigenaar en bestierder geworden
zijnde van een' schouwburg (Globe Thea

.^iAS LUCY

verzamelde hij een vrij aanzienlijk-tre),
vermogen , en vestigde zich eindelijk weder
te Stratford , waar hij een landgoed kocht,
en verscheidene jaren leefde. Hij stierf in
1 616 op zijnen geboortedag.
(SHAKSPEARE'S Works published by ROWE;
FRANCIS MERES , A comparative discourse of our English poets, in de
Palladis Tamia , wit's treasury).
SHANPARA$ , een Arabisch dichter ,
die vóór MAOO MED leefde. Hij was een
hardlooper , en zijn naam werd in Arabië
tot een spreekwoord. Wraak gezworen
hebbende aan een ander Arabisch geslacht,
SALMAN geheeten , verraste en doodde hij
verscheidene leden dezer familie , tot dat hij
zelf werd gegrepen en gedood. Er bestaat
van hem een fraai' dichtstuk , getiteld :
Lamiyatu-l-arab , hetwelk door DE SACY
is vertaald in zijne Chrestomathie arabe ,
met belangrijke aanteekeningen. Het is
een der oudste Arabische dichtstukken ,
die tot ons zijn gekomen. ,
(Penny Cyelopaedia).
SHARP , (JOHN) , aartsbisschop van
York, werd den 16 Februarij 1644 te
Bradford geboren. Voor den geestelijken
stand bestemd , studeerde hij met roemt te
Cambridge. Na onderscheidene kerkelijke
betrekkingen bekleed te hebben , werd hij
kapellaan van KAREL II , en na diens dood
hofprediker van JACOSUS II . SHARP haalde
zich echter weldra 's konings misnoegen
op den bals door in eene zijner predikatiën tegen de Katholijken uit te varen.
Op den 14 Junij 1686 schreef JACOBUs
eenen brief aan COMPTON , bisschop van
Londen , waarin hij te kennen gaf , dat,
in weerwil van den onlangs uitgevaardigden koninklijken brief aan de beide aartsbisschoppen , SHARP zich niettemin in eenige
zijner predikati u onbetamelijke aanmer
-

kingen en uitdrukkingen had veroorloofd,
welke strekten , om den koning en de
regering bij zijne hoorders in minachting te brengen, onder het volk misnoegen te zaaijen , en hetzelve tot opstand
voor te bereiden , weshalve hij beval dat
de bisschop van Londen SHARP in zijne
bediening zou schorsen , tot dat hij den
koning voldoening gaf , en Zijne Majesteit
nader over hem beschikte . COMPTON antwoordde , dat hij het ten allen tijde zijn'
pligt zou rekenen , om den koning in
alles genoegen te geven wat niet met
zijn geweten in strijd was ; doch dat hij
in dit geval nederig meende volgens de
wet te moeten handelen , en dus aan dit

gebod niet kon voldoen. Echter ried
COMPTON den in ongenade gevallen SHARP,
zich van prediken te onthouden ; en op
den 20 Junij begaf SHARP zich naar Windsor met een verzoekschrift aan den koning,
waarin bij Zijne Majesteit verzekerde, dat
hij , wel verre van twist en tweedragt
te prediken , bij alle gelegenheden zich
had aangekant tegen alle leeringen , die
daartoe konden medewerken. « Doch ,
dus vervolgde hij , « indien mij in deze of
«gene leerrede eenige woorden of uit
drukkingen mogten ontsnapt zijn , die-«
« Uwe Majesteit als beleedigend acht , dan
« doet mij zulks groot leed , terwijl ik
« plegtig betuig , dat ik met deze woor«den of uitdrukkingen geene kwade be« doeling heb gehad. In het vervolg zal
« ik de uiterste zorg dragen , -dat Uwe
« Majesteit gegronde reden zal hebben,
« nij als uwen getrouwsten dienaar te
« beschouwen. Het is hierom , dat ik
«Uwe Majesteit ernstig smeeke, mij in
« die gunst te herstellen , welke de gees« telijkheid onder de regering van Uwe
« Majesteit geniet. » JACOBUS duldde niet,
dat dit verzoekschrift hem werd voorgelezen. SHARP verliet nu de stad , en begaf
zich naar Norwich , waar hij zich den tijd
verdreef met het verzamelen van Britsche , Saksische en Engelsche munten ,
tot dat hij in het begin van Januarij 1687
berigt kreeg , dat hij zijne vorige betrekking weder kon aanvaarden. Den 27 Januarij 1689 predikte hij voor den prins
VAN ORANJE , en op den 30 voor de Conventie , bij deze gelegenheid voor koning
JACOBUS biddende , schoon het Huis der
Gemeenten den 28 den troon ledig had
verklaard. Koning W ILLEM verhief hem in
1691 tot aartsbisschop van York , welke
hooge waardigheid hij tot aan zijnen dood ,
den 2 Februarij 1714 , bekleedde. Als
prediker had hij een' duidelijken , vloei jenden en naauwkeurigen stijl. Zijne leerredenen , die zeven octavo deden beslaan,

SIIELLEY----SH EItIDAN .
zijn menigmaal herdrukt. De laatste uit
verscheen in 1840 te Ox ford. Doctor-gave
MANGEY , die met zijne dochter was gehuwd , zegt , dat SHARP jeugdigen godgeleerden aanbeval, den Bijbel en SIIAKSPEARE
te lezen.
(Dr. THOMAS SHARP'S Life of archbishop

Sharp; Biographia Britannica).
SHELLEY, (PERCY BYSSHE), wel eens,
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sity of atheism , had hete reeds vroeg bij
zijne landgenooten in eenen kwaden reuk
gebragt. Toen hij op zekeren dag te Pisa
naar het postkantoor ging , om te vernemen of er ook brieven voor hem waren
aangekomen , bragt hem een' Engeischman , op het hooren van zijn' naam , met
eenen stok een' geweldigen slag toe ,
zeggende : « Zijt gij die verd ...... SIIEL« LEY , de atheïst ! » SHELLEY stortte be:
dwelmd ter aarde ; weder tot zich zelven
gekomen , deed hij onderzoek naar zijnen
aanrander , die zich echter in tijds uit
de voeten had gemaakt. In Italië ver
SIIELLEY zijne kennismaking met-nieuwd
Lord BYRON , die hem de hartelijkste genegenheid toedroeg , en hiertoe ook reden
had. Het was gedurende zijn verblijf te
Pisa , toen de schermutseling plaats had ,
welke de lezers van BYRON'S leven zich
wel zullen herinneren , dat SHELLEY tusschen het opgeheven zwaard van eenen
verwoeden dragonder en zijnen vriend
BYRON invloog , en zelf den bouw ontving,
die hem van het paard deed storten.
SHELLEY had zijn leven gezet voor dat van
zijnen vriend!
In Julij 1822 deed SHELLEY met zijnen
vriend EDWARD ELLEKER WILLIAMS een watertogtje op de golf van Lerici. Hier
werden zij door eerre hevige windvlaag
overvallen, en kwamen in de golven om.
Het stoffelijk overschot van SHELLEY werd
door Lord BYRON , LEIGH HUNT , TRELAWNEY
en nog een paar andere vrienden ver
naar Rome gevoerd , en-brand,esch
naast zijnen vriend en broeder-poëet KEATS
ter aarde besteld. SIIELLEY stierf in den
ouderdom van bijkans dertig jaren. Geheel zijn leven was een treurspel en eene
zelfopoffering voor de zaak der menschheid. Onder de meesterstukken zijner
muse telt men Revolt of Islam ; Prornetheus unbound, en Cenci. Al zijne gedichten dragen het kenmerk van een
genie van den eersten rang.

(en niet geheel ten onregte) , de Poëet der
poëten genoemd , werd den 4 Augustus
1792 te Field Place in Sussex uit een oud
aanzienlijk geslacht geboren , tellende Sir
PHILIP SIDNEY onder zijne voorouderen.
Na te Oxford gestudeerd te hebben , en
als dichter te zijn opgetreden , huwde
SHELLEY met IIARRIET WESTBROOKE , de dochter van een' voormalig koffijhuishouder.
Zij was ongemeen schoon , maar ligtzinfig en behaagziek. Deze verbindtenis viel
dan ook zeer ongelukkig uit , wordende
reeds drie jaren later ontbonden. In 1814
deed SIIELLEY eene reis ter herstelling
zijner gezondheid. Hij bezocht Frankrijk ,
Duitschland , Zwitserland en de J.Vederlanden , en gaf eene bevallige beschrijving
van deze reis in 't licht. In 1816 bezocht
SHELLEY andermaal het vaste land , en
ontmoette te Sécheron (nabij Geneve) Lord
BYRON in eene herberg , en vergezelde hem
op zijne uitstapjes. Den zomer van 1817
bragt hij aan liet meer Como door. In
November 1817 , toen hij zich te Bath
bevond , kreeg hij de ontzettende tijding,
dat zijne vrouw eene zelfmoordenares was
geworden. Hij begaf zich ijlings naar zijnen vriend 'LEIGIL rIUNT te Londen , die
hem veel meêwarigheid betoonde , en alles deed om den ontroerden dichter te
troosten. SHELLEY had dezen vriend eens
1400 Pst. geschonken , en hem daardoor
uit eerre groote 'ongelegenheid gered. Na
verloop van eenigen tijd trad SHELLEY in
het huwelijk met MARY WOLSTONECRAFT
GODWIN , thans Mevr. SHELLEY , schrijfster
van Valperga , Frankenstein , enz. Hij vestigde zich te Great Marlow , in het graaf(Westminster Review LXIX , p. 310;
schap Buckingham , waar hij den armen
IISOORE's Life of Lord Byron ; Rap- porto sopra l'accaduto al nobile Lord
ten zegen verstrekte. Zijne milddadigheid
Byron ; Ifet leven van Shelley in de
kende geene grenzen ; hij voorzag in de
behoeften der armen , niet door op straat
Hoogduitsche vertaling van zijn' Cenci
door FELIX ADOLPH! , Stuttgart 1837).
aalmoezen uit te reiken of door inschrijvingen, maar door zelf hunne behoeften
SHERIDAN, (THOMAS) , de schrijver
te onderzoeken , en hen met geld en van den Dictionary of the English langoeden raad uit den nood te helpen. Hij guage , werd in 1721 te Quilca in Ierland
oefende zich in de geneeskunde en be- geboren , en studeerde te Dublin in de
zocht de Londensche hospitalen , ten einde letteren. In 1743 trad hij op als tooneelde zieke armen in zijne nabuurschap te speler , en verwierf algemeene toejuiching.
Als bestierder van den schouwburg te
kunnen bijstaan.
In de lente van 1818 verliet SHELLEY Dublin wist hij vele ergerlijke misbruiken
met zijn gezin Engeland , en begaf zich af te schaffen. Gedurende acht jaren ging
raar Italië. Zijn vlugschrift , The neces- alles voortreffelijk , doch de opvoering van
28*
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SHERIDAN.

gaf aanleiding tot grooten opgang maakten. Zij stierf in September
twist. In dit drama kwamen onderscheidene 1766 te Blois aan eene kwijnende ziekte.
plaatsen voor zinspelende op vrijheid , ze(Biographia dramatica CHALMERS's Biodebederf en omkooping , die het publiek
graphical dictionary MOORE's Life of
op welbekende personen toepaste , en
Sheridan).
door den tooneelspeler liet herhalen. Daar
SHERIDAN , (RICHARD BRINSLET
zulks niet weinig de uitwerking van het BUTLER) , de zoon der beide voorgaan treurspel stoorde , verbood SHERIDAN den gaanden , werd den 31 October 1751 te
a steur , toen dit stuk andermaal werd Dublin geboren. Hij werd aldaar en vergegeven , aan het vernieuwd verlangen volgens te Harrow opgevoed , doch in
van het publiek , om deze plaatsen nog beide plaatsen werd hij voor een' onbeeens te herhalen , te voldoen. Toen de grjpeljken domkop verklaard , op Wien
acteur het publiek bekend maakte met de strengheid noch toegevendheid iets ver reden , waarom hij weigerde hun genoe- mogt. Toen hij Harrow verliet , was zijn
gen te geven , begon het gemeen de de- onkunde inderdaad zóó groot , dat hij niet
coratiën , banken en loges te verwoesten, spellen kon , en think voor thing schreef.
en alles kort en klein te slaan , zoodat Op den ouderdom van achttien jaren
SHERIDAN de stad moest ruimen. Hij gaf hielp hij echter zijnen vriend HALHED de
nu onderrigt in de welsprekendheid , en brieven van ARISTAEISETUS vertalen. SHEwerd naderhand bestierder van den sclhouw- RIDAN'S leven was over het geheel zeer
burg Drury-Lane in Londen. Deze betrek - dramatisch. Zijn eigen broeder en zijn
king vervulde hij slechts drie jaren; vriend HALHED waren beiden verliefd op
verregaande onaangenaamheden deden hem Miss LINLEY , eene verdienstelijke zangedezen post nederleggen. Nu schreef hij res , toen slechts zestien jaren oud. Zij
zijn Pronouncing dictionary of the English vertrouwden hem hunnen minnehandel ;
language , waarmede Doctor JOHNSON den doch SHERIDAN was hun te slim , en
spot dreef , keurende een Ier geheel on- vlugtte met haar naar Frankrijk , waar
geschikt, .om den Engelschen hunne taal zij heimelijk aan elkander door het huwete -leeren. Doch dit was jaloerscbheid. lijk werden verbonden. Hier werd hij in
ShIERIDAN overleed den 14 Augustus 1788, een tweegevecht gewikkeld met een' gein den ouderdom van zeven en zestig trouwden deugniet, die zijn jeugdig vrouwjaren. Onder zijne andere werken vindt tje op eene schandelijke wijze had aangemen Course of :oratorical lectures , en het rand. Hij vertrok nu met haar naar
kluchtspel Captain O'Blunder. Engeland , wist zich met haren vader te
(Life prefixed to the dictionary BOS- verzoenen , en kreeg in 1773 verlof de
huwelijksplegtigheid andermaal plaats te
WELL'S Johnson ; Biogr. Dramat.
doen hebben. SIIERIDAN veilde niet , dat
MOORE's Life of Sheridan).
SHEBIDAN, (FRANCE5) , de vrouw des zijne vrouw weder als zangeres zou op. voorgaanden , werd in 1724 van Engel- treden , en zocht door letterkundigen
sche ouders in Ierland geboren. Haar arbeid in hunne behoeften te voorzien.
eerste kennismaking met SHERIDAN ver- Het eerste blijspel dat hij schreef, The
dient vermelding. Op een' tijd , dat SHE- Rivals , vond weinig toejuiching , doch
BIDAN met groote moeijelijkheden had te The Duena en The School for. scandal
kampen , en vreesde dat al zijn vermogen plaatsten hem in den eersten rang onder
met zijne schouwburg-onderneming zou te de toen levende tooneeldichters. In zijn
loon gaan , gaf zij een uitmuntend gesteld St. Patrick's Day schildert hij à la Movlugschrift in 't licht , waarin aan de ver- lière het karakter van Dr. Rosy , den
diensten van SHERIDAN regtmatige hulde sentimenteelen geneesheer , die bitterlijk
werd gedaan. Deze belangelooze oplet- jammert over het verlies zijner vrouw :
tendheid deed hem naar de gelegenheid « Helaas ! zij is heen gegaan , om nimmer
haken , om met haar in kennis te komen. « weder te keeren , en heeft geen pand
Hij maakte haar zijne opwachting , en zij « onzer liefde achtergelaten. Geen popje
vonden in elkander zoo veel behagen , «om aan papa's hals te hangen. Helaas
dat SIIERIDAN haar zijne hand aanbood, « helaas ! wij zijn allen sterfelijk ; vroeger
die niet werd afgeslagen. Mevr. SHERIDAN « of later — bloemen verwelken —
wordt ons beschreven als eene zeer be- « vleesch is gras. »
In 1776 werd SHERIDAN een der eigeschaafde en beminnelijke dame , wier novelle van Sidney Biddulph vele bewonde- naars van Drury-Lane , en in 1780 lid
raars vond. Haar Nourjahad verrukte alle van het Huis der Gemeenten. Gedurende
romanlezers , en bezit blijvende waarde. twee en dertig jaren vervolgde hij eene
Ook schreef zij twee blijspelen , The Dis - schitterende parlementaire loopbaan , worcoz'ery en The Dupe , die echter weinig dende door niemand in vernuft overtrofMIT.LEI;'s Nahomet

;

;

;

SI1ERW1N--SICAIR.
fen , en door weinigen in welsprekendheid
geëvenaard. In 1795 huwde hij Miss OGLE,
Bene dochter van den deken van Westminster , die hem teeder liefhad. Zij
bragt hein vijfduizend Pst. ten huwelijk ,
die , gevoegd bij nog vijftien duizend Pst.
van den verkoop van zijn aandeel in het
Drury Lane theater , hem in staat stelden
een landgoed in Surrey te koopen , en
aldaar een gelukkig leven te leiden. Door
echter op eenen verkwistenden voet te
leven en te veel aan BACCIIUS te offeren,
geraakte hij in schulden en meer dan
eens in gijzeling. Hij stierf, bijkans van
al zijne vrienden verlaten , den 7 Julij
1816 in den ouderdom van zes en vijftig
jaren. Zijne gedichten en tooneelpodzij
werden in twee deden bijeen verzameld
door MOORE , die ook zijn leven heeft
beschreven.
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zilveren en gouden nledalje , en ontving
twee prijzen , elk twintig guinjes bedragende , voor gravures naar zijne eigene
teekeningen. Toen WOOLLETT in 1785 was
overleden , werd SHERWIN tot koninklijk
graveur benoemd. Schoon hij als teekenaar groote bekwaamheid aan den dag
leido , is hij echter nog meer door zijne
graveerkunst beroemd. Onder zijne voornaamste werken rangschikt men , Mozes
uit het water getogen ; Chistus en _ Maria
Magdalena in den hof , en Christus het
kruis dragende. SHERWIN stierf den- 20
September 1790.
(Gentleman's Magazine , 1 790 en 1791 ;

Works of
Dictionary).

EDWARD DAYES ; BRYAN'S

SICARD, (ROCH AMBROSE CUCUR- ,
RON) , een voortreffelijk onderwijzer van

doofstommen , werd den 20 September
1742 te Fousseret , nabij Toulouse , geboren. Hij werd voor den geestelijken stand'
SHERWIN , (JOHN IKEYSE) , een voor- opgevoed , doch voelde zich gedrongen
treffelijk Engelsch graveur, werd van ar- eene andere loopbaan in te treden , waarin
melijke ouders en in het graafschap Sussex bij de schoonste lauweren zou plukken.
geboren. De geschiedenis van dezen kun
De aartsbisschop van Bordeaux eene school
een voorbeeld , hoe een groot-stenari voor doofstommen wenschende op te rigtalent alle hinderpalen te boven komt. ten , zond SICARD naar Parijs , om met
Toen hij den ouderdom van achttien of de leerwijze van den abt DE L' PÉE benegentien jaren had bereikt , diende hij kend te worden. In 1786 keerde SICARD
als houthakker op het buitengoed van naar Bordeaux terug , en werd aan het
Mr. M1TFORD , in de nabijheid van Pet- hoofd geplaatst eener nieuwe inrigting
worth. Op zekeren dag iets in de huis voor doofstommen , welke onder zijn bete verrigten hebbende , zag hij-kamer stier in bloei geraakte. De goede uitslag
eenige leden van het gezin zich niet tee- bezorgde BICARD roem en voordeel. Hij
kenen vermaken. Daar men merkte dat werd benoemd tot vicaris-generaal van
bij hierop bijzonder acht sloeg , vroeg Condom en kanunik van Bordeaux. Lid
men hem of hij ook niet iets konde tee- geworden van onderscheidene wetenschapkenen. En toen hij antwoordde, dat hij pelij ke en letterkundige genootschappen ,
het wel eens wilde beproeven , gaf men vond hij er genoegen in al zijne titels en
hem eene teekenpen in de hand. Men zijne geschriften te vermelden. Deze letverhaalt , dat zijne handen door zwaar terkundige eerbewijzingen verflaauwden
werken te stijf en te vereelt waren , om echter geenszins zijnen ijver voor het onmet een pennemes zijn crayon aan te derwijs en de opvoeding van doofstommen,
punten, zoodat het aan zijne hoornach. zoodat men hem waardig keurde , o ►
tige vingers ontsnapte. Echter maakte den abt DE L'ÉPÉE , die in 1789 stierf,
hij eene teekening , waarover Mr. MIT- op te volgen. Om deze eervolle betrekFORD verbaasd stond , en die haar aan
king te verwerven , moesten de candidahet Genootschap van Kunsten opzond, ten een examen ondergaan voor eene
waarschijnlijk vergezeld van een verhaal commissie door den koning uit drie acader omstandigheden , onder welke zij demiën gekozen. Na een naauwkeurig
werd vervaardigd. SHERWIN ontving daar
onderzoek , bleef SICARD overwinnaar. In
Genootschap deszelfs zilve--voranhet April 1790 bekrachtigde LODEWIJK XVI
ren palet tot belooning. Hij begaf zich zijne benoeming. Met onvermoeide vlij i.
nu naar Londen , en werd de leerling en met het beste gevolg was hij in zijne
van ASHLEY , een' schilder , die destijds nieuwe betrekking werkzaam , totdat hij
oenigen naam had , doch kort daarna den 26 Augustus , op Iast der Nationale
eene rijke vrouw huwde, en liet penseel Vergadering werd gevangen genomen. Bij
ilederleide. Hierop vervoegde bij zich bij deze gelegenheid zonden SICARD'S leerlinBARTOLOZZI , en maakte snelle vorderingen
gen aan de vergadering een welsprekend
in het teekenen en graveren. Hij be- verzoekschrift in , hetwelk getuigde hoehaalde bij de Koninklijke Academie de zeer 5ICARD hunne verstandelijke vernio-

(Biographia dramatiea IIAZLITT's Lee
tures on the comic writers).
;
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SIDNEY.

gees had ontwikkeld. Dit verzoekschrift
werd door massIEU , den voortreffelijksten
zijner leerlingen , voor de balie aangeboden , en door een' der secretarissen gelezen. Men juichte liet luide toe , en bebloot den minister van binnenlandsche
zaken opheldering te vragen over de
oorzaak van SICARD'S gevangenneming. Andere gebeurtenissen waren oorzaak , dat
dit besluit werd veronachtzaamd en
SICARD op den 2 September naar l'Abbaye
overgebragt. Dit stond destijds gelijk met
een doodvonnis. Gedurende de twee vol
dagen gevoelde SICARD in welk ge--gend
vaar hij verkeerde , hetgeen hij met veel
naauwkeurigheid heeft beschreven. Het
zwaard van den beul was reeds over
hem opgeheven , toen een uurwerkmaker , MONNOT geheeten , zich voor hem
plaatste , zeggende : « Het is de Abbé
« SICARD , een der nuttigste mannen in
« den lande : Gij zult mij eerst moeten
t dooden alvorens hem te bereiken. » SiCARD zeide toen : « Ik ben de onderwijzer
« der doofstommen , en daar deze onge« lukkigen menigvuldiger onder de armen
• dan onder de rijken gevonden worden ,
« behoor ik meer den armen dan dell
« rijken. » Deze toespraak maakte zulk
een' indruk , dat de moordenaren hens
omhelsden , en in zegepraal naar huis
wilden voeren. Hij wees dit van de band,
en gaf te kennen , dat alleen het wettig
gezag hem uit den kerker kon ontslaan.
Gedurende twee dagen en twee nachten
bleef bij nog in de gevangenis, niet zonder groot gevaar van vermoord te worden. Hij schreef aan den voorzitter der
Vergadering den toestand waarin hij verkeerde , en de zelfopoffering van MONNOT.
Hierop nam de vergadering een besluit ,
waarin verklaard werd , dat SICARD een
braaf man was , aan wien het vaderland
groote verpligting had. Na zijne bevrijding
keerde bij tot zijne leerlingen terug , en
bleef gedurende het schrikbewind onaangerand. Onder de voornaamste werken
van SICARD vindt men vermeldt zijne Thé
Cours d'instruction d'un-oriedsgn;
sourd muet de naissanee , en Elémens de

grammaire générale appliquée a la langue
francaise. In 1815 bezocht hij met is
size en LE CLERC Engeland , en werd

overal eervol ontvangen. In zijnen ouder
SICARD met bekrompene omstan--domha
digheden te kampen , waarin hij door
zijne goedhartigheid geraakt was. Door
borg te spreken voor sommige zijner
vrienden , die in gebreke bleven aan hunne
verpligtingen te voldoen , werd bij daar
Hij stierf den 10 Mei-vanhetslgofr.
-1822. Er werden drie lijkrcdenen te zij-

ner gedachtenis uitgesproken , waarvan
eene door zijnen getrouwen Vriend LAFOND
DE LADÉBAT , in naam der bestuurderen
van het Instituut voor Doofstommen.
SIDNEY ,

(Biographie nniverselle).
Sir PHILIP) , een der

(

meest beschaafde mannen onder de regering van ELIZABETH , werd den 29 Novemher 1554 te Penshurst in Kent geboren.
IIij was de zoon van Sir HENRY SIDNEY,
den gunsteling van EDUARD VI , en MAnY ,
oudste dochter van JOh N , hertog van
Northumberland , en zuster van ROBERT
DUDLEY , den gunsteling van koningin ELIZABETH. In 1569 vertrok SIDNEY naar de
hoogeschool van Oxford , en deed in 1572
eene reis op het vaste land. Tijdens de
Parijsche bloedbruiloft bevond SIDNEY zich
in Frankrijk's hoofdstad, en vond eene
schuilplaats in het huis van Sir FRANCIS
WALSINGHAM , den Engelschen afgezant.
Vervolgens bezocht hij België , Duitschland , h ongare en Italië. In 1573 kwam
hij te Weenen , waar hij zich oenigen
tijd in het paardrijden en andere ligchaamsoefeningen bekwaamde. Hij keerde in
1575 naar Engeland terug , en werd door
zijnen oom , den graaf van LEICESTER
aan koningin ELIZABETII voorgesteld , die
hem niet veel welwillendheid ontving. In
I576 vertrok hij als afgezant naar Weenen , en kwam het volgende jaar terug.
Omtrent dezen tijd verkeerde Engeland
in onrust wegens de huwelijksonderbandelingen der koningin met den hertog van
ANJOU , broeder van den Franschen koning.
Toen het scheen , dat ELIZABETH eenigzins
naar de voorslagen van ANJOU begon te
luisteren , schreef SIDNEY haar de vermaarde 'Remonstrantie , welke van zijne
stoutmoedige opregtheid getuigde. Schoon
menigeen , die zich over de zaak uitliet ,
zijne vermetelheid met gevangenisstraf
moest boeten , bleef SIDNEY niettemin bij
de koningin in hoog aanzien. Kort,daarna
gaf een twist met den graaf van OXFORD
onder het kaatsspel , aanleiding tot zijne
verwijdering van het hof. Gedurende
zijne afzondering , schreef hij de Arcadia ,
welke eerst na zijnen dood in 1590 in
't licht verscheen , onder den titel van
Countess of Pembroke's Arcadia , welke
algemeen werd gelezen en bewonderd,
en misschien eenen grooteren invloed had
op den smaak voor den romantischen stijl
van verdichting dan eenig ander werk,
dat vroeger of later in Engeland van de
pers kwam. KAREL I verlustigde zich met
dit boek in zijne gevangenschap , en lUlLToN zegt , dat het gebed van Pamela in
de Ikon Basilike daaruit is ontleend. In
1581 schreef SIDNEY zijne Defence c/

S1DNEl'.
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Poesie , welke zijnen naam heeft vereeu-

SIDNEY , (ALGERNON) , zoon van Ro-

wigd. In 1583 huwde hij FRANCES, eenigste dochter van zijnen ouden vriend Sir
FRANCIS WALSINGHAM. Kort daarna sloeg
de koningin hem tot ridder van den ko ►tsenband. Toen hij in 1583 FRANCIS DRAKE
op zijnen tweeden kruistogt tegen de
Spanjaarden in de Wesi-Indiën wilde ver
kantte de koningin zich hier-gezln,
tegen , « uit vreeze van het schoonste
« sieraad haars lands te verliezen. » FULLEE verzekert , dat hem omtrent dezen
tijd de kroon van Polen werd aangeboden , en hij haar van de hand wees. In
I585 zond ELIZABETH eenige hulpbenden
naar ons vaderland om tegen de Spanjaarden te dienen , en benoemde PHILIP SIDNEY
tot gouverneur van Vlissingen. Na eenige
heldhaftige bedrijven tegen den vijand,
ontmoette hij ongeveer 3000 Spanjaarden ,
die in aantogt waren , om Zutphen te
ontzetten. In de nabijheid dezer stad had
een bloedig treffen plaats. SIDNEY voerde
een- en andermaal zijn volk tegen den
vijand aan , zijn paard werd onder hens
doodgeschoten , en hij zelf bekwam een'
niusketkogel in de linker dij , even boven
de knie. Door bloedverlies van dorst ver
riep hij om drinken , dat-smachtend,
hem ' oogenblikkelijk werd aangeboden.
Doch toen hij de flesch aan den mond
zette , en eenen armen soldaat zag , die
een begeerig oog op deze lafenis sloeg,
reikte hij dien ongelukkige de flesch over,
zeggende : « Uw nood is grooter dan de
« mijne. » De wond was doodelijk , en na
een pijnlijk lijden van eenige dagen , stierf
hij den 7 October 1586 te Arnhem , in
de armen zijner getrouwe gade. Hij had
slechts den ouderdom van negen en dertig jaren bereikt. Zijn lijk werd naar
Engeland gevoerd , en op den 16 Februarij 1587 in Old St. Paul's Cathedral
ter aarde besteld. De lijkstaatsie werd
bijgewoond door zeven Nederlandsche af
één voor ieder der zeven-gevardin,
Vereenigde Gewesten , en door een groot
aantal pairs en andere mannen van rang
en aanzien. Sir WALTER RALEIGH noemde
hem den Engelschen PETRARCA ; en de
schrijver der Effigies poeticae zegt , dat
SIDNEY van de wieg tot aan het graf, te
midden van wierook en bloemen wandelende , in Benen droom van glorie stierf.
SIDNEY liet slechts één kind na , ELIZABETH,
gravin van Rutland. In 1829 verscheen
te Oxford eene nieuwe uitgave van zijne
mengelwerken , die GRAY niet de noodige
ophelderingen heeft verrijkt.

den tweeden graaf van Leicester ,
werd omtrent het jaar 16.9.0 geboren , en
ontving , onder liet opzigt van zijnen va
uitmuntende opvoeding. Toen-der,n
zijn vader in 1632 als afgezant naar Denemarhen vertrok , nam deze zijn' zoon
mede, en vier jaren later vergezelde
ALGERNON insgelijks zijnen vader naar Frankr ijk. In 1641 stak hij over naar Ierland,
dat in opstand was geraakt , en waar zijn
vader de waardigheid van lord-luitenant
bekleedde. Hij onderscheidde zich in de
veldtogten van dit en het volgende jaar,
en voerde met veel moed en beleid eene
bende ruiterij aan. In 1643 naar Engeland terug gekeerd , omhelsde hij de
partij van liet parlement tegen den honing , en werd benoemd tot lid van het
hof waarvoor KAREL I moest te regt staan.
Hij nam geen deel aan de handelingen
van dit hof , schoon bij ze niet afkeurde,
en was den overweldiger Cron"ELL vijandig. Bij de herstelling van het koninklijk
huis, ging hij in vrijwillige ballingschap ,
en vertoefde zeventien jaren buiten 's lands,
tot zijn vader vergiffenis voor hem wist te
verwerven. SIDNEY was echter een te vurig voorstander der vrijheid , om door de
gunstelingen der dwingelandij geduld te
worden. Gewikkeld in de zamenzwering,
The Rye House Plot genaamd , werden de
schandelijkste middelen in 't werk gesteld ,
om hem in het verderf te storten. De
cenige getuige, die tegen hem optrad,
was Lord HOWARD van Escrick , die zijne
medepligtigen verried, om zijn eigen leven
te redden. En daar de wet op hoog verraad nog een' getuige vorderde , meende
men dien te vinden in een handschrift ,
onder SIDNEY'S papieren gevonden. hij
werd schuldig verklaard en ter dood ver
SIDNEY verzocht den koning-ordel.
tweemaal om gratie ; doch alles wat hij
kon verwerven was de vermijding van
alle onteerende en ruwe behandeling bij
de uitvoering van liet vonnis. Op Vrijdag
den 7 December 1683 werd hij op Tower
Bill onthoofd. Zelden onderging iemand
de doodstraf met meer standvastigheid en
minder schijnvertooning dan ALGERNON SIDNKY. Hij sprak zelfs het volk niet aan ;
want toen men hem vrijheid gat' om te
spreken , antwoordde hij , dat hij zijnen
vrede met God had gemaakt , en den
menschen niets te zeggen had. Een geschrift hetwelk hij aan den opperschout
(sheriff) overhandigde , en hetwelk nader
werd gedrukt , eindigt als volgt -hand :
« Heilig , o Heer ! dit mijn lijden aan
« mijne ziele , en schoon ik val als liet
« slagtoffer van afgoden , duld niet dat de

(WooD's Athenae; FULLER'S Worthies ;
Sidney Papers ; British Bibliographer;
Dr. zoucu's

Life).
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SILHOUETTE- -SILVA.

• afgoderij zich iu dit land vestige... .
« Geef , o Heer ! dat ik moge sterven U
verheerlijkende voor al Uwe genade ,
t en dat ik ten laatste moge strekken tot
• een' getuige Uwer waarheid en van die
• heilige zaak , welke ik van mijne jeugd
« af heb omhelsd , en voor welke gij U
• dikwijls en wonderbaarlijk hebt verklaard,
• ten spijt van mijne tegenstanders. a
SIDNEY was een onbuigzaam republikein,
en zulk een vijand van alles wat naar
monarchie zweemde , dat hij zich heftig
tegen CROMWELL aankantte , zoodra deze
den titel van Protector aannam. Zijne
Discourses concerning Government , ge
genoeg welke staatkundige denk -tuigen
hij koesterde.
-beldn

Constitutional history; ARTHUR
Memoirs of the lives and
actions of the Sidney's BLENCOWE'S
Sidney papers ; GEORGE WILSON MEADLEY's Life of Algernon Sidney).

(HALLAM'S

COLLINS'S

;

$ILIIOUETTE, (ETIENNE), een Fransch
minister van financiën , werd in 1709 te
Limoges geboren. In 1759 tot den post
van controleur-generaal geroepen , spande
hij alle krachten in , om de schatkist , door
Benen verwoestenden oorlog geheel uit
beteren toestand te bren--geput,in
gen. De verregaande bezuinigingen , die
hij in alle vakken van bestuur invoerde,
zonder rijken of armen te verschoonen ,
deden zijne diensten miskennen , wordende
hij op allerlei wijze in een belagchelijk
daglicht gesteld. telen droeg opperkleederen zonder plooi , tabakdoozen van ruw
hout , en in plaats van een portret ver
zich met den omtrek der-genodm
schaduw met potlood op wit papier , ingevuld door middel van Oost-Indischen
inkt. Uit spotternij noemde men al deze
modes d la silhouette (1). In weerwil van
zijne loffelijke oogmerken en letterkundige
kennis , zag hij zich weldra genoodzaakt
zijnen post neder te leggen. Hij overleed
in 1767.

(Dictionnaire historique des grands hornmes).
SILIUS ITALICUS , (CAJUS) , een Romeinsch dichter. De plaats zijner geboorte
is onbekend. Men heeft beweerd , dat hij
in het jaar 25 n. c. te Italica , nabij
(1) Do ,chaduwbeelden , naar hem , sedert dien
gelieeten , zijn van alouden oor
wil dat een Corintisch meisje, (do-sprong.Me
pottebakkcrs
, DIEUTADEs, die zich tedochter eens
vens met boetseren onledig hield) , ontroostbaar
van haren minnaar, op
aanstaand
vertrek
over het
het denkbeeld kwam de schaduw van dezen jonge te omschrijven ,
naauwkeurig
hog op den muur
ten einde een afbeeldsel zijner trekken te behou.
den D.-ze proeve was de grondslag caner uitvinding, die eindelijk onder de Grieken tot groots
• olktocnenheid werd rpgevoerd.
tijd silhouetten

Sevilla , in Spanje , werd geboren. Hij
klom op tot de waardigheid van consul
en proconsul in Azië. Hij was een vriend
van NERO en VITELLIUS , en zonderde zich
eindelijk af op zijne villa van Tusculum ,
waar hij zich met het beoefenen der
podzij et► wijsbegeerte onledig hield. SILIUS
was een voorstander en beschermer der
schoone kunsten , en verrijkte zijne woning
met beelden , schilderijën en boeken. Door
ouderdom zwak en ziekelijk - geworden,
verhaastte bij zijnen dood door zich het
noodige voedsel te ontzeggen. Hierin volgde
hij de gewoonte van dien tijd , toen zelfmoord geene ongemeene zaak was. Men
bepaalt den tijd van zijnen dood op het
jaar 100 n. C. , hebbende den ouderdom
van vijf en zeventig jaren bereikt. Hij
was gehuwd , en had twee kinderen. Hij
genoot , zegt PLINIUS , tot aan zijnen dood
een ongestoord geluk , als men het verlies van zijn jongste kind uitzondert. Het
eenigste werk van SILIUS ITALICUS , dat do
tijd heeft gespaard , is een heldendicht
op den tweeden Punischen oorlog , in zeventien boeken , getiteld Punica. Dit
dichtstuk , hetwelk men een historisch
heldendicht zou kunnen noemen , bevat
de hoofdgebeurtenissen van den oorlog
van den aanvang van het beleg van Saguntum tot op de nederlaag van HANNIBAL
en de zegepraal van SCIPIO AFRICANUS.
Onder de menigvuldige uitgaven van dit
dichtstuk verdient onderscheiding die van
DRAKENBORGH ,

Utrecht , 1717 .

LE FEBVRE

heeft daarvan eene vrij
goede vertaling gegeven.
DE VILLEBRUNE

(Dictionnaire historique des grands hom mes).
SILV 1 Y FIGIIEROA , (GARCIA DE) ,

een beroemd Spaansch afgezant , werd in
1574 te Badajoz geboren. Op den ouderdom van vijftien jaren zond zijn vader hem
naar het hof , waar hij als pagie van PHILIPPUS II werd aangenomen. Hij volgde
later liet Spaansche leger in de Nederlanden , waar hij zich grootelijks onderscheid
kreeg over eene com--de,nhtbvl
pagnie. Toen bij vervolgens eenig staat
aan den dag gelegd,-kundigtaleh
zond PHILIPPUS III hem als afgezant naar
het hof van Perzië, ten einde met den
schach ABBAS , koning van dit rijk , een
verbond van koophandel te sluiten. SILVA
scheepte zich naar Goa in , waar hij in
1614 aankwam ; doch de gouverneur dier
plaats , een Portugees , - weigerde hem
scheepsgelegenheid en geld , om zijne reis
te vervorderen. Ongedrtidig over dit oponthoud , ging hij aan boord van een
Spaansch schip , en stevende daarmede
naar Ormus , alwaar hij den 12 October

SIMEoN—sntPSCN.
1617 voet aan land zette. Van daar
zeilde hij naar Randel (Bender ,4bassi) ,
en bereikte Ispahan den 18 April 1618.
Na een kortstondig verblijf in deze laatste
plaats , vertrok SILVA naar Kazwin of Cas bin , waar schach ABBAS destijds zijn hof
hield. Hij werd onder veel eerbetoon ontvangen , doch ALRAS wilde zijne boodschap
niet aanhooren , voordat hij te Ispahan zou
zijn terug gekomen , werwaarts hij SILVA
verwees. In Julij 1619 werd BILVA bij
ÀbBAS ten gehoore ontvangen ; doch schoon
hij den wensch te kennen gaf, oni een
verdrag van koophandel en vriendschap
te sluiten , weigerde de schach in twee
voorwaarden toe te stemmen , namelijk
om eenige forten tot Ormus behoorende,
die hij onlangs had bemagtigd , terug te
geven , en om niet geese andere natie
dan de Spanjaarden handel te drijven.
De onderhandelingen afgebroken zijnde,
verliet SILVA den 25 Augustus 1619 Ispahan , en keerde langs denzelfden weg
naar Goa terug , waar hij in November
1620 aanlandde. Van Goa stevende lij
naar Spanje , waar hij in 1628 overleed.
Gedurende zijn verblijf in Perzië stelde
SILVA Bene beschrijving op van zijne rei zen , bevattende een verhaal van de gebeurtenissen waarvan bij getuige was , en
eene schets van de zeden en gewoonten
der inwoners van dat rijk. Dit werk verscheen nimmer in het oorspronkelijk
Spaansch in druk ; doch in 1667 kwam
daarvan eene Fransche vertaling in 't licht ,
onder den titel van L'arnbassade de Don
Garcias de Silva Figueroa en Perse , contenant la politique de ce grand empire ,
les moeurs du roi Schach ABHAS , et une
relation exacte de toes les lieux de in
Perse et des Indes oic cel ambassadeur a
été lespace de buit années qu'il y a demeuré , par 1J1. Wicqfort , Paris , 1667 ,
4to. Het is eene der beste beschrijvingen
van Perzië welke wij tot nog toe bezit
wordt door CIIARDIN zeer geprezen.-ten,
Gedurende zijn verblijf te Goa schreef
SILVA insgelijks eene schets der Spaansche
geschiedenis , welke kort na zijnen dood
in 't licht verscheen, onder den titel van
Brevarium historiae hispanicae , Lisbon
1628, Ito.
(Penny Cyclopaedia).
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bragt. Hij stierf in 461 in den ouderdom
van negen en zestig jaren.
(Dictionnaire historique des grands horn-

mes).

, een vermaard Grieksch
wijsgeer en dichter , werd omtrent het
jaar 556 v. c. te Iulis , op het eiland
Ceos, geboren. Reeds in zijne jeugd verwierf hij zich als dichter ongemeenen
roem. In 525 v. C. vertrok hij naar
Athene, waar hij door IHPPARCHUS met
veel welwillendheid werd ontvangen , en
in kennis kwam met ANACREON en LASUS.
Zoodra HIPPARcHUS was vermoord , vlugtte
hij naar Thessalië; na den slag van Marathon vinden wij hem weder te Athene.
Na de verbanning van TIIEMISTOCLES en
den dood van PAUSANIAS , twee zijner boe
begaf hij zich naar Syracuse,-zemvrind,
en stierf , in 467 , aan het hof van koning IIIERO , in den ouderdom van bijkans
negentig jaren.
De meeste gedichten van SIMONIDES zijtl
verloren geraakt ; doch er is genoeg van
overgebleven , om over zijne verdiensten
als dichter te kunnen oordeelen , en de
loftuitingen te regtvaardigen , welke de
oude schrijvers hem hebben toegezwaaid.
Hij was een der grootste treurdichters,
zoo als blijkt uit zijne Klapt van Danaë
en andere overblijfselen zijner poëzij. In
eenen wedstrijd om op de gesneuvelden
van Marathon de beste elegie te vervaar
behaalde hij de overwinning op-digen,
1£SCHYLUS. Doch eenige zijner beste geest
zijn puntdichten , waarin hij boven-vruchten
al zijne voorgangers uitmuntte. De Perzische oorlog hield zijne muse onophoudelijk bezig , wijl SIMONIDES dikwijls door
onderscheidene Grieksche steden werd uit
om de grafsteden dergenen-genodi,
die voor de zaak der onafhankelijkheid
waren omgekomen , met inscriptiën te
versieren , en de offers voor de verschillende tempels bestemd van toepasselijke bijschriften te voorzien. Wij bezitten
nog verscheidene zijner epigrammen uit
dien tijd. Een der meest beroemde is op
de Spartanen , die bij de Thermopylen
den heldendood vonden : « Vreemdeling ,
« zeg den Lacedemoniërs dat wij hier
« liggen om aan hunne wetten te gehoor« zanies. » En een ander op de Atheners
die te Marathon sneuvelden : « Strijdende
« in de voorhoede der Grieken , verbrijSIMEON STYLITUS , (ST.) , een waan
« zelden de Atheners de magt der schitwerd in 392 te Sisan,-zingdwefr,
op de grenzen van Syrië en Cilicië, ge- « terende Mediërs. »
(BODE , Geschichte der lyrischen Dicht boren, en was de zoon eens schaapherkunst der Ifellenen).
ders. Nadat hij zich de zwaarste zelf
SIMPSON, (THOMAS), een uitstekend
opgelegd, koos hij eindelijk-kwelinghad
den top van eenen pilaar tot zijn verblijf, Engelsch wiskunstenaar, werd den 20 Auwaarop hij ongeveer veertig jaren door- gustus 1710 te llIarket- Bosworth , in het
SIMONIDES
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graafschap Leicester geboren. Hij verried
reeds vroegtijdig grooten lust , om zich
door middel van boeken verschillende kun
eigen te maken ; doch zijn vader,-dighen
een wever, ook een' wever van hem wil
maken , verbood hem het lezen.-lend
De aandrift van zijn genie was echter niet
te beteugelen. Hij verliet het ouderlijk
huis , ging naar Nuneaton , voorzag door
handenarbeid in zijne behoeften , en besteedde zijne vrije uren , om zich in de
rekenkunde te oefenen. Weldra ging hij
tot de wis- en daarna tot de sterrekunde
over. Men verhaalt van hem , dat een
rondreizende sterrekijker en waarzegger
hem in de geheimen der sterrewigchelarij
inwijdde , en SIMPSON verscheidene jaren
deze kunst uitoefende. Toen hij nog een
aankomend jongeling was, huwde hij eene
vrouw van omtrent vijftig jaren , de weduw eens kleermakers en moeder van
twee zonen , van welke de jongste twee
jaren ouder was dan hij. In weerwil van
deze ongelijkheid in jaren beerschte er in
zijn huis de beste eensgezindheid. SIMPSON
weefde over dag, en vermeerderde zijn inkomen door het houden eener avondschool.
In 1733 vestigde hij zich als wever en
schoolmeester te Derby , en bleef zich bij
voortduring in de wiskunde oefenen. De
lezing eener vertaling van L'HOPITAL'S 4nalyse des infininzens petits ontwikkelde bij
hem ongewone krachten. Omtrent het jaar
1735 schreef hij antwoorden op de wiskundige vraagstukken in de Ladies Diary,
en gaf op zijne beurt ingewikkelde vraagstukken op. In 1736 ging SIMPSON naar
Londen , zat aan het weefgetouw , en gaf
weder onderwijs. Zijne ongemeene talenten
weldra bekend wordende, geraakte hij in
staat om zich geheel aan de wetenschap
te wijden. Zijn gezin naar de hoofdstad
overgebragt hebbende , vestigde hij zich
aldaar als onderwijzer in de wiskunde,
en besteedde zijnen ledigen tijd aan de
beoefening der hoogste takken zijner wetenschap. Bij den dood van Dr. DERHAM
werd SIMPSON, in 1743 , benoemd tot
professor in de wiskunde aan de Koninklijke Militaire Academie te Woolwich, en
dezen post bekleedde hij bijkans al de
overige dagen zijns levens ; hij stierf den
14 Mei 1761 , in het een en vijftigste
jaar zijns ouderdoms. SIMPSON liet vele
wiskundige werken na, die zijnen naam
in Engeland aan de vergetelheid hebben
ontrukt. (Penny Cyelopaedia).
SIRI , (VITTORIO), een bekend Italiaansch dagbladschrijver , werd in 1625 te
Parma geboren , werd priester , en ging
vervolgens naar Parijs, waar hij bij LODE-

WIJK XIV in gunst geraakte. De koning
benoemde hem tot zijnen aalmoezenier en
geschiedschrijver. SIRi schreef in 't Italiaansch een dagblad, getiteld lllercurio politico , hetwelk verscheidene jaren stand
hield. Daar LODEWIJK gedurende een lang
tijdperk de hoofdrol op het staatkundig
tooneel van Europa speelde , verheugde hij
zich eenen schrijver te hebben , die zijnen
roem in eene vreemde taal verkondigde.
SIRI was echter geen walgelijk vleijer , en
schoon hij LODEWIJK dikwijls prees , spaarde
hij echter geenszins zijne staatsdienaren en
andere invloedrijke personen. Behalve de
Mercurio politico, welke vijftien dikke boek
beslaat , schreef Shill nog een ander-deln
dagblad , onder den titel van Memorie
Recondite, hetwelk acht boekdeelen vult.
LE CLERC zegt, dat deze beide werken
vele gewigtige oorspronkelijke oorkonden
behelzen. SIRI stierf te Parijs in 1685.
(CORNIANI , Seeoli della letteratura Italiana; LE CLERC , Bibliothèque choisie).
SIXTUS V, (FELICI PERETTI) , de
zoon eens tuinmans , werd in 1521 te
Montalto geboren . Op den ouderdom van
negen jaren hoedde hij de zwijnen van
eenen landbouwer, toen een medelijdend
Franciskaner monnik , die in den knaap
spranken van vernuft scheen op te merken , hem met zich nam. Aanvankelijk
gebruikte men hem in het klooster om
eenig werk te verrigten ; maar hij leide
zooveel lust voor de studie aan den dag,
dat men hem het orde-kleed gaf en de
vrijheid om zich te oefenen . Zijne vorderingen waren verbazend. Hij trad in den
geestelijken stand, en won, door zijn
talent voor den kansel , de achting van
onderscheidene uitstekende personen. De
roep zijner bekwaamheden drong door tot
de ooren van PAULUS IV , die hem , in
1555 , benoemde tot inquisiteur -generaal
van Venetië. Zijne buitengewone gestrengheid mishaagde den Venetianen. Hij werd
terug geroepen , maar onder PIUS V tot
generaal zijner orde verheven. Deze paus
vereerde hem , in 1570 , niet het purper.
Hij nam nu den naam aan van kardinaal
van MONTALTO , en begon van dit oogenblik af ernstig het oog op den pauselijken
stoel te vestigen. Ter bereiking van zijn
oogmerk leidde hij een afgezonderd leven,
en veinsde onder de kwalen des ouderdoms gebukt te gaan, wetende dat men
gaarne een afgeleefd en krachteloos man
op den pauselijken zetel zag, om onder
een zwak bestuur zelf te kunnen regeren.
GREGORIUS XIII stierf, en MONTALTO werd
den 24 April 1585 in zijne plaats verkoren.
Tot verbazing van allen , vertoonde hij
zich nu als een sterk, krachtig man, die
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het grootst ontzag wist in te boezemen.
hij regeerde roet onver biddelijke gestreng heid , roeide vele misbruiken uit , en deed
regt aan allen ; aanzien noch vermogen
waarborgde den schuldige straffeloosheid.
In hoogheid gezeten vergat hij zijne nederige afkomst niet ; hij beminde de deugd
en de wetenschap ; hij was schrander en
grootmoedig, maar te gestreng. Deze bui
stierf den 24 Augustus-tengwoma
1590 , meer gevreesd dan bemind , Diet
zonder eenig vermoeden van vergeven te
zijn. Zooveel is zeker, dat menigeen zich
over zijnen dood verheugde.
(LETI, TEMMPEST!, ROBARDI , liet leven
van palls SiXtUR V; NIEUWENHUIS ,
Woordenboek van kunsten en weten
-schapen).
SHOVORODÁ , de grondvester der Rus sische letterkunde , (in de Ukraine bekend
onder den naam van GREGORY SAWICZ , of
GREGORY , den zoon van SAVA) , werd omtrent het jaar 1730 in een dorp nabij
Kiow van arme ouders geboren. Op den
ouderdom van twaalf jaren , kwam hij
als bediende aan de geestelijke academie
van Kioiv , doch kreeg weldra verlof om
de voorlezingen bij te wonen , wijl men
Benig talent in hem had opgemerkt. Wel
oude letterkunde ervaren , en-draine
te vergeefs verlof vragende om eene bui
reis te doen , begaf hij zich-ienladsch
heimelijk te voet naar Pestla , waar hij
zich in 't Iloogduitsch oefende. Binnen
zes maanden was hij in staat met vrucht
voorlezingen aan te hooren. SKovoroD
ging vervolgens naar holle, en wijdde
drie jaren aan de studie der godgeleerdheid en bovennatuurkunde. Omtrent dezen
tijd vertaalde hij de Homiliën van St. Chrysostoinus , en schreef zedekundige fabelen ,
welke door de inwoners der Ukraine mondeling aan hunne kinderen werden mede
liet beste bewijs harer groote-gedl,
populariteit. Na verloop an vier jaren
keerde hij naar Kiow terug , maar werd
niet weder door de academie aangenomen.
Nu stelde hij alle pogingen in het werk,
om de vervolging der Vereenigde Grieken,
die de oppermagt van den paus erkenden ,
te verzachten. In zijne hoedanigheid als
priester en volksdichter , ging hij in de
Ukraine van dorp tot dorp , predikende
woorden van vrede , zingende geestelijke
liederen , en zijnen landgenooten de gewigtigste waarheden in den aanlokke nden
vorm van fabelen inprentende. Standvasiig weigerde hij zich aan liet hoofd der
Vereenigde Grieken te stellen , wijl het
geenszins zijn doel was scheuring te ver

maar alle partijdo door zijne-orzaken,
lessen tot verdraagzaamheid te <tentmen.
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De groote invloed dien hij thans op liet
volk had verworven , bragt de academie
tut liet besluit , om hein het leeraaranlbt
in het dorp waar hij geboren was op te
dragen. In deze hoedanigheid verbood hij.
alle gestrengheid tegen de vervolgde secte,
en trachtte de andersdenkenden tot zijne
leerbegrippen over te halen , welke hij
door zijne ongemeene gaven aanlokkelijk
wist te maken. Niemand in Zuid - Rusland
evenaarde hem in welsprekendheid. Ongelukkig ontving hij van de Synode bevel ,
om aan de vervolging der audersdenken den de hand te leenen , en toen hij zulks
weigerde , werd hem zijne standplaats
ontnomen , waar hij zoo veel nuts had
gesticht. Aldus van zijne herderlijke pligten ontslagen , begaf hij zich naar Borne,
waar hij echter niet lang vertoefde , toen
hij vernam dat het vuur der vervolging
op nieuw in zijn vaderland hevig begon
te ontvlammen. Hij bedwong de woede
der tegen elkander overstaande partijën,
doch zijne pogingen , alhoewel met den
besten uitslag bekroond , berokkenden hem
zijnen ondergang. Het naijverig hof van
St. Petersburg kon niemand , hoe lof
dan ook , dulden , wiens bemoei -wardig
niet deszelfs oogmerken in strijd-jinge
waren. Hij werd als oproerling beschouwd ,
en als zoodanig vervolgd , doch week gelukkig in tijds naar het landverblijf van
eenen edelman , die hem dikwijls had aan
om zich met de opvoeding zijns-gezocht,
zoons te belasten. Dit heiligdom der feodale magt mogt door het keizerlijk gezag
niet worden geschonden ; hij zou dus hier
in eenen engeren kring nog veel nut heb
kunnen stichten , doch stierf in den-ben
mannelijken leeftijd van acht en veertig
jaren. De overlevering zegt , dat hij zijn'
eigen dood één dag te voren heeft voor
tuin zijn eigen graf ge -speld,ni
graven , ten einde zijne vrienden van dien
last te ontslaan.
IIij was de eenige schrijver in Klein
Rusland die tot nog toe in proza heeft
geschreven. Zijn werk Syniphonon , in
den vorm der oude Grieken gegoten ,
wordt zeer geprezen. Zijne geschriften in
het Latijn en Russisch getuigen van veel
goeden smaak en sierlijkheid , alsmede
van eene uitgebreide geleerdheid , toedanigheden welke in die eeuw in zijn vaderland weinig werden gevonden. Met
uitzondering der krijgszangen en minne
worden alle volksliederen door-liedrn,
de troubadours der Ukraine aan SKOV ORODa

toegeschreven.
Meerdere bijzonderheden , opgesierd niet
al de romantische bijzonderheden waar
overlevering zoo gaarne hare hel=-med
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den tooit , kan men vinden in de Mos -

kowski Telegraph.
SLINGELANDT, (DIETER VAN) , een
verdienstelijk schilder en leerling van GERARD DOUW , werd den 20 October 1640
te Leyden geboren. Begiftigd met een
onuitputtelijk geduld , overtrof hij zelf
zijnen meester in uitvoerigheid en gepo.
lijstheid ; doch zijne kunstwerken hebben
minder losheid en zijn niet zoo warm in
toon. Echter heeft men menigmaal zijne
penseelwerken met die van onzen DOUW
verward. Onder de meest beroemde zijner
schilderstukken telt men de voorstelling
van een meisje dat eene muis bij den
staart houdt , waarnaar eene kat springt;
elk afzonderlijk haartje dezer dieren is
zigtbaar. HoUBRAKEN verhaalt ons , dat bij
drie jaren arbeidde over het bekende
stukje hetwelk de portretten van het huis
heer MEERMAN bevat : • Mij-gezinvad
• is voor waarheid verhaalt b zegt bij
verder , « dat SLINGELANDT eene maand of
« zes weken heeft geschilderd over eene
« bef met kant. » Zijn coloriet stemde geheel met de natuur overeen , en zijn
licht en bruin deden eene bewonderenswaardige werking. In een stukje , dat een
matroos voorstelt , ziet men de draadjes
van de geweven muts en den loop van
het weefsel. In het Museum te Parijs
vindt men van hem eene, dame, zittende
tusschen hare beide kinderen , het eene
kind een vogelnestje in de hand houdende,
terwijl de moeder naar haren papegaai
luistert en de vader aan een' jongen
Neger een' brief overhandigd. In 1815
heeft Nederland uit ditzelfde Museum eene
schilderij van dezen meester terug gekregen , voorstellende eene vrouw aan de deur
eens schoenmakers , aan wien zij verwijtingen doet. De deugdzame , stille geaardheid
van SLINGELANDT was volkomen in harmonie
met zijne wijze van schilderen , die , hoe
ook destijds gezocht , hem te veel tijd
roofde, om eenig vermogen te verzamelen.
Zijne penseelwerken zijn zeldzaam, en
worden duur betaald. Dit groote licht in
de kunst , werd den 7 November 1691
uitgebluscht.
,

Levens der Nederlandsche
Konsisehilders; Biographic du royaume
des Pays-Bas).

(HOUBRAKEN ,

SLOANE , (Sir HANS) , een uitstekend
Iersch geneesheer en natuurkenner, werd
den 16 April 1660 te Killileagh , in het
graafschap Down geboren. In zijne jeugd
was hij zwak , en van zijn zestiende tot
zijn negentiende jaar , leed hij veel aan
bloedspuwingen. Zoodra zijne gezondheid
zulks toeliet , begaf hij zich naar Londen,
en studeerde gedurende vier jaren in de

geneeskunde en daaraan verwante weten schappen. In 1683 bezocht hij Parijs,
en woonde de ontleedkundige lessen bij
van DUVERNEY , en die over de kruidkunde
van TOURNEFORT. Toen hij naar Monipel+
lier vertrok , voorzag TOURNEFORT hem van
aanbevelingsbrieven aan alle beroemde
mannen dezer hoogeschool. Hier bragt hij
één jaar door , en besteedde veel tijd
aan het verzamelen van planten , en
keerde tegen het einde des jaars 1684
naar Londen terug , waar bij zich als geneesheer vestigde , en in den grooten
SYDENHAM eenen onschatbaren vriend aan.
trof, die hem door zijnen invloed eene
aanzienlijke practijk bezorgde. In 1685
werd hij lid van de Koninklijke Maatschappij , en twee jaren later van het
Geneeskundig Collegie. Uit liefde voor
de botanie , vergezelde hij , in 1687 , den
hertog van ALBEMARLE als geneesheer naar
Jamaica. Gedurende de vijftien maanden,
welke bij aldaar vertoefde , maakte bij
eene groote verzameling van voorwerpen ,
behoorende tot de natuurlijke geschiedenis.
De hertog van ALBEMARLE , gouverneur van
Jamaica , onverwacht gestorven zijnde ,
kwam SLOANE den 29 Mei 1689 in Engeland terug. Hij bragt 800 soorten van
planten mede , die de kern uitmaakten
van zijn uitgebreid museum. SLOANE verwierf zich nu veel roem en een aanzienlijk vermogen. Hij werd eerste geneesheer
van het leger en lijfarts van GEORGE II,
die hem tot baronet verhief. In 1720
kocht hij te Chelsea een landgoed , waar
bij , in 1740 , op den ouderdom van
tachtig jaren , stil ging leven. Na eehe
kortstondige ziekte overleed hij aldaar,
den 11 Januarij 1753 , in den ouderdom
van drie en negentig jaren. Zijne onmetelijke verzameling van naturaliën , gedenkpenningen en boeken , vermaakte hij
aan het Britsch Museum. Zijn hoofdwerk
is de Natural History of Jamaica , hetwelk in twee deelen folio , met menigvuldige platen in 't licht verscheen. Het
eerste deel geeft eene beschrijving van
Jamaica , de luchtgesteldheid , de voortbrengselen en ziekten der inwoners , gevolgd door eene beschouwing van de
planten welke men op de West-Indische
eilanden aantreft ; de boomen en dieren
worden in het tweede deel beschreven.
In weerwil zijner naarstige beoefening der
natuurlijke historie , volgde SLOANE echter
de gebrekkelijke classificatie van dien tijd.

(Penny Cyclopaedia).
een beroemd Engelsch werktuigkundige , werd den 28 Mei
1724 te Austhorpe , nabij Leeds, geboren , in een huis door zijnen grootvader
SMEATON , (JOHN) ,

SMITH.
gebouwd , en lang daarna door zijn ge,lacbt bewoond. Zijn vader was een procureur , die hem ook voor dit regtsgeleerd
beroep bestemde. Reeds als kind in de
rokken trok elk werktuig zijne aandacht ,
en vroeg hij waartoe het diende. Een
zijner levensbeschrijvers zegt , dat onder
gereedschappen zijn speelgoed-scheidn
uitmaakten , en dat , toen. hij nog slechts
zeven jaar oud was , men hem op zekeren dag op den top van de schuur zijns
vaders vond , om daarop een molentje te
plaatsen. Hij wist bijkans alle werktuigen
die hij noodig had , zelf te vervaardigen.
Omtrent het jaar 1742 ging hij op begeerte zijns vaders naar Londen , om zich
in de regtswetenschap te oefenen ; doch
weldra eenen onoverwinnelijken af keer
van deze studie krijgende , legde hij zich
bij uitsluiting op de wis- , sterre- en
werktuigkunde toe. In 1750 zette hij
zich te Londen als physisch instrumentmaker neder , en vond een werktuig uit,
onl de snelheid van den gang eens schips
te meten. Door zijne juiste toepassing
van wetenschappelijke beginselen , ver
hij de kracht der werktuigen -me,rd
door wind en water gedreven , meer dan
een derde. De uitkomsten dezer proeven
werden in 1759 openbaar gemaakt en
met den gouden Copley-medalje van de
Koninklijke Maatschappij beloond. In 1754
bezocht hij de Nederlanden , nam naauwkeurig vele waterwerken op , en breidde
daardoor aanmerkelijk zijne kennis uit.
In 1766 begon SMEATON het groote werk ,
hetwelk weer dan eenig ander , als een
blijvend gedenkteeken zijner schranderheid
kan beschouwd worden — de Eddystone
vuurtoren. Vroeger stonden er op de
Eddystone of Eddystone -rots twee vuurbaken , van welke de eerste door eenen
storm werd weggerukt , en de tweede
(uit hout bestaande) , in December 1755
door de vlammen verteerd. Men wendde
zich nu tot SMEATON , die aanried een'
steenen toren daarvoor in de plaats te
stellen. Den 5 Augustus 1756 begon
men , onder zijn bestier , in de rots de
grondslagen voor dit grootsch gevaarte te
bouwen ; den 12 Junij 1757 werd de
eerste steen op de rots gelegd , en den
1 6 October 1759 ontstak men voor de
eerste maal de lantaren van dezen bewonderenswaardigen vuurtoren. Onder zijne
andere werken telt men de haven van
Ramsgate , de bevaarbaarmaking der rivier
Calder en het groote kanaal in Schatland.
CATHARINA van Rusland , begeerig om
dezen grooten waterbouwkundige uit te
Inoodigen om in hare dienst te treden,
op voorwaarden door hem zelven te be-

445

palen , droeg den last daartoe op aan
de prinses DASCHKAW , die echter de kei
dat zij vond dat SMEATON-zerinbgt,
een nietswaardig man was. Op den
16 September 17 92 werd hij , in zijnen
tuin te Austhrope wandelende , door eene
beroerte overvallen , en stierf den 28 October deszelfden jaars.
(European Magazine , 1793 ; SMEATON'S
Narrative respecting the Eddystone
lighthouse).
SMITH, (ADAM) , een beroemd Schotsch
schiijver over de zede- en staatshuishoudkunde , werd den 5 Junij 1723 te Kir kaldy geboren , weinige dagen na den dood
zijns vaders , controleur der in- en uit
zijne moeder genoot-gandert.V
hij eene zorvuldige opvoeding, en bezocht
de taalschool zijner geboorteplaats. Vervolgens studeerde hij aan de hoogescholen
van Glasgow en Oxford in de godgeleerdheid. Doch de wiskunde, natuurlijke , wijs
oude en nieuwere talen boei--begrtn
den inzonderheid zijnen leergierigen geest.
Na volbragte studie , hield hij te Edinburg
voorlezingen over de redekunst en fraaije
letteren , en werd in 1757 benoemd tot
professor in de redekunst aan de hoogeschool van Glasgow. Zijne lessen werden
druk bezocht en maakten grooten indruk ,
wijl hij meestal voor de vuist sprak. Gedurende zijn verblijf te Glasgow, schreef
hij zijne Theory of moral sentiments, waar
kort voor zijnen dood , de zesde-van,
druk verscheen. In 1763 legde SMITH zijn
hoogleeraarambt neder, en vergezelde den
hertog van BUCCLEUGH op zijne reizen. In
Januarij 1764 verliet hij met zijnen kwee
Londen, en reisde met hem naar-keling
Toulouse, waar zij anderhalf jaar vertoef
Vervolgens doorkruisten zij het Zui--den.
den van Frankrijk, bleven twee maanden
te Geneve , en kwamen tegen het einde
van 1765 te Parijs, alwaar zij zich tien
maanden ophielden. Na eerre afwezigheid
van drie jaren , keerden zij naar Engeland
weder. Te Parijs kwam SMITII in naauwe
betrekking met TURGOT , QUESNAY , NECKER,
D ALEMBERT , IIELVETIUS , MARMONTEL en andere voorname mannen. Kort na zijne
terugkomst in Engeland, begaf hij zich
naar Schotland , vestigde zich te Kirkaldy,
en schreef aldaar het beroemde werk
Wealth of Nations , of liever , om den
titel naauwkeurig op te geven , Inquiry
into the nature and causes of the wealth
of nations. Het bestrijdt zegevierend de
dwaling dat geld rijkdom is , en land de
eenige bron van rijkdom. De ware goudmijn is bij hem arbeid , die de waarde
der dingen duizendmaal vermenigvuldigd.
Hij toonde aan dat in elk geval de beste
'
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staatkunde was , om de menscllen onbe- gekeerd , werd zijne verbeelding ontvlamd
lemmerd hunne bijzondere belangen te laten door de harde maatregelen , waarmede
behartigen , wijl zij alsdan liet meest tot men den Schotschen opstand bedwong , en
het algemeen belang medewerken , be- schreef zijn bekend dichtstuk Tears of
schouwende elk verbodstelsel als ongerijmd Scotland, hetwelk aanvankelijk nameloos
en onbestaanbaar met den voorspoed eener en eerst eenige jaren later met zijnen
natie. De laatste jaren zijns levens bragt naam in 't licht verscheen. Zijn Roderick
SMITH in rust door, en zag slechts weinige
Random, de eerste roman dien SMOLLET
vrienden , die gewoonlijk elken zondag- uitgaf, is welligt het beste dat hij schreef.
avond bij hem doorbragten. Zijne moeder De stijl is vloeijend en natuurlijk ; de
woonde bij hem tot aan haren dood (1784), voorvallen wisselen elkander spoedig af ,
een verlies , dat hij diep gevoelde. Eene doch zijn niet zeer zamenhangend, schoon
nicht , die altijd voor zijne huishouding zij van zijn schitterend vernuft getuigen.
had zorg gedragen , stierf vier jaren la- Uiterlijke omstandigheden gaven hem de
ter. In 1787 werd hij tot rector der beste stof tot luim en scherts ; hij vergehoogeschool van Glasgow gekozen. Niet lijkt b. V. de goudblonde haarlokken van
lang overleefde hij zijne huisselijke ver- RODERICK bij een pond kaarsen , die over
liezen , en stierf in Julij 1790 , in den zijne schouders heen en weder slingeren ,
ouderdom van zeven en zestig jaren. Hij terwijl STRAP's onbekendheid niet Londen
was nimmer gehuwd. Als menschenvriend tot de lachwekkendste vergissingen aanleiwerd hij door de behoeftigen met onge- ding geeft. In 1755 verscheen zijne verveinsde tranen beweend , en als staats
taling van Don Quixote bij inteekening in
bekleedt hij onder de-huisodknge 't licht , doch hij behaalde daarmede wei nig eer , wijl hij , het Spaansch niet groneconomisten eenen eersten rang.
(Edinburgh Review , No. 145 ; DUGALD dig genoeg kennende , zich blijkbaar van
de vergetene overzetting van JARVIS had
STEWART'S Life and writings 01 Adam
Smith).
bediend , en niet het oorspronkelijke geSMOLLET, (TOBIAS) , een beroemd volgd. I rie jaren later voltooide SMOLLET
zijne Complete History of England binnen
Schotsch schrijver van veelzijdige bekwaam
werd in 171 te Dalquhurn , in-hedn, den tijd van veertien maanden. Alhoewel
het graafschap Dumbarton , uit een aan- dit werk van weinig studie getuigt, werd
zienlijk geslacht geboren. Zijn grootvader, het echter om den duidelijken en gemak
stijl met welgevallen ontvangen-kelijn
Sir JAMES SMOLLET van Bonhill , was lid
van het Schotsch parlement. Op de taal- en menigmalen herdrukt. In de Critical
school te Dumbarton maakte hij , onder Review den admiraal KNOWLES grovelijk
de leiding van Jlr. LOVE , groote vorde- aangerand hebbende , werd hij tot eene
ringen in de oude talen. Reeds vroegtij- boete van 100 Pst. en drie maanden gedig gaf hij blijken van eenen satirieken vangenisstraf veroordeeld , gedurende welke
geest , en schreef bijtende verzen op zijne hij de Adventures of Sir Launcelot Greaves
schoolkameraden. Met de vaderlandsliefde (eene navolging van den Don Quixote)
van eenen vurigen knaap vervaardigde hij schreef. Ter herstelling zijner gezondheid
een dichtstuk op Wallace , dat verloren naar Italië gereisd , overleed hij den 21
is gegaan. Hij verliet Dumbarton voor October 1771 in de nabijheid van Livorno,
Glasgow , waar hij zich, onder den wond- in den ouderdom van bijkans een en vijf
jaren. Als romanschrijver verdient hij-tig
arts GORDON , in de geneeskunde oefende ,
schoon hij aan de letterkunde zijn' mees- eene plaats naast FIELDING — als dichter
ten tijd bleef besteden. Voordat hij den heeft hij minder verdiensten — en ten
ouderdom van achttien jaren had bereikt, opzigte zijner andere werken kan men
voltooide hij zijn treurspel The Regicide , hem niet meer beschouwen dan een bloot
hetwelk echter niet ten tooneele werd huurpaard der boekverkoopers, met geen
gevoerd , wijl hij de bestierders van den ander oogmerk schrijvende dan spoedig
schouwburg in het voorberigt jammerlijk zijne ledige beurs te vullen.
(HAZLITT's Comic writers , p. 238 ; Penny
had doorgehaald.
Cyclopaedia).
In 1741 zeilde SMOLLET , als hulp -chiSNEYDERS , of SNYDERS , (FRANS) ,
rurgijn , met een linieschip naar Carihagena , welken togt bij in zijnen roman een beroemd schilder , werd in 1587 te
Roderick Random op eene onderhoudende Antwerpen geboren. Hij was een leerling
wijze beschrijft. In de West-Indiën verliet van HEN.DRIK VAN BALEN , en volgde eenihij 's lands dienst, en vertoefde eenigen gen tijd den stijl zijns meesters , zich tot
tijd op Jamaica , waar hij verliefde op het schilderen van fruit , bloemen en
andere voorwerpen van stil leven bepaANNE LASCELLES , met wie hij later in het
huwelijk trad. In 1 746 naar Londen terug lende. Weldra echter waagde hij zich

SNOR1IO.
aan de moeijelijker taak van dieren te
schilderen , waarin hij eindelijk al zijne
voorgangers overtrof. Door den aartsher
tog ALBERTUS naar Brussel genoodigd,
schilderde hij aldaar eenige zijner voor
werken , onder anderen eene-treflijks
wilde zwijnenjagt , welke de aartshertog
aan koning PHILIPPUS III van Spanje ten
geschenke zond. De koning stond over
dit meesterstuk zoo verrukt , dat hij SNEYDERS verscheidene andere jagtpartijën bestelde. RUBENS zelf was zoo groot een
bewonderaar van SNEYDERS talent , dat hij
hem dikwijls verzocht de achtergronden
zijner stukken te schilderen , terwijl hij op
zijne beurt SNEYDERS de hand leende , om
zijne schilderstukken met beelden te stofferen. « Gelijk de een op het vertoonen van
« krachtige werkingen en driften in beelden was afgerigt , » zegt HOUBRAKEN ,
« zoo scheen des anderen penseel als gemaakt , om dieren in hun grootste vuur
« en drift af te malen ; ja 't is verwonderlijk , boe hij in zoo menigvuldige
«veranderingen , draaijingen en buitelingen , de vaste deden , rekking en bui
ging der spieren in de dieren heeft-«
« waargenomen. Ziet men de jagthonden
« draven naar 't wild , zij schijnen 't oog
« voorbij te gieren ; grijpen zij 't met
«hunne gespitste tanden , 't vuur straalt
« hun ten oogen uit : en die verminkt of
« gebeten worden drukken de pijnlijkheid
« van hunne ontvangene wonden , door
« een' gekromden rug , gewrongene bui r ging en wijd opgesperde muilen , zoo
« natuurlijk uit , dat men er deernis meê
«hebben zou. » In menig Engelsch kabinet vindt men werken van dezen grooten
kunstenaar , onder anderen een in dat
van den markies van WESTMINSTER te Lenden, voorstellende eene beerenjagt , bestaande uit eene groep van twee beeren
en elf honden , hetwelk algemeen wordt
bewonderd. De landschappen van 5NEYDER5
zijn uitmuntend, en zijne dieren zullen
welligt door niemand worden overtroffen.
Hij overleed te Antwerpen in het jaar 1657.
-

(Biographie universelle; BRYAN'S and
PILKINGTON'S Dictionaries ; IIOUBRAKEN,
De levens van Ned. konsischilders ;
J. IMMERZEEL Jr. , De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche
kunstschilders, beeldhouwers, graveurs
en bouwmeesters van het begin der
vijftiende eeuw tot heden).
SNOItRO of SNORR[ STETRLESON, een
]beroemd geschiedschrijver , oudheidkundige en dichter , werd in liet jaar 1178
in IJsland geboren , op het landgoed
Hoarnins-Stu,•la , naar hetwelk zijn vader
soms den naam draagt. SNORI:I had uaau-
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welijks den ouderdom van vier jaren bereikt , toen zijn vader hem door den
dood ontviel. IIij werd nu te Odi , in
het huis van JON , den geleerdsten man
zijner eeuw , opgevoed. Vroegtijdig ontwikkelde SNORRO groote talenten voor de
wijsbegeerte , wiskunde , regtsgeleerdheid,
spraakkunst , oudheidkunde en bouwkunst.
Tevens stond hij bekend als een aangenaam verteller der oud-IJslandsche geschiedenissen. Ofschoon zijn vader de hoofdaanvoerder was van eenen IJslandschen
stam , schijnt de zoon in bekrompene
omstandigheden verkeerd te hebben , tot
dat hij Bene rijke vrouw huwde , wier
bezittingen , onder zijn bestier , aanzien
vermeerderden. Dikwijls bekleedde-lijk
hij het ambt van Logsogumadr , tolk der
wet , de hoogste waardigheid in IJsland.
Allengs verwierf hij den rang van Landur-madur en Yarl , eenen titel naast dien
van hertog. Gedurende dit tijdperk van
zijnen grooten voorspoed , vervaardigde
hij eenige zijner schoonste liederen en
vertellingen (saga's) , die men in de IJs
letterkunde aantreft ; ook schreef-landsche
hij eenige geschiedkundige werken. Zijn
karakter als mensch was echter weinig in
overeenstemming met zijne groote ver
vermogens. Hij was gierig -sta,ndelijk
twistziek , onstandvastig en vol loosheid.
Er vormde zich eene partij tegen hem,
onder aanvoering van zijn' eigen broeder
SIGHWAT en zijnen neef STURLA ; en toen
SNORRO zijne vrouw verstiet , voegden
zijne schoonbroeders zich , uit wraakzucht,
bij zijne vijanden. SNoRRo en zijne aan
werden verslagen , en in 1234-hangeli
uit het eiland gebannen. Zij staken over
naar Noorwegen , waar sNORRO's beschermer , de hertog SKULL , eenen opstand
tegen koning IIACON beraamde. SNORRO
diende SKULI met zijne talenten als dichter. Intusschen werden zijne vijanden in
IJsland op hunne beurt verslagen , en
SNORRO , de wraak van koning HACON vree
keerde naar zijn vaderland terug.-zend,
Koning HACON verklaarde hem vogelvrij ,
en SNORRO werd den 22 September 1241
te Reykiahollt door zijne eigene schoonzonen vermoord.
SNORRO is een der grootste en tevens
de laatste der Noordsche Scalden. Zijn
voornaamste werk is de Heirnskringla ,
eene fraaije verzameling van saga's , ge
bestaande uit Scaldische liede--deltijk
ren door SNORRO zelven , en gedeeltelijk
uit dichtstukken van vroegere Scalden.
Deze verzameling werd eerst in 't licht
gegeven door PERINGSKIOLD , (Stokhol►u ,
1697 , fol.) , roet eene Zweedsche en
Deensche vertaling. WACHTER heeft haar
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in 't Hoogduitsch overgebragt en met eene
zeer belangrijke geschied- en oordeelku n .
dige inleiding verrijkt.
Onder de andere werken , die men aan
SNORRO toeschrijft , behooren : 1. De Gyl faGinning , uitmakende • het eerste gedeelte
van de Snorra-Edda; 2. De Scaldische
liederen Kanningar of Skalds-koparmal
geheeten ; 3 Itattal ykill , of de Sleutel
der Wijzen , bestaande uit lofzangen op
den hertog SKULL , en drie andere , ge
geschreven tot lof van koning-deltijk
HACON. Al deze dichtstukken maken een
deel uit van de Skallda , welke door BASK
in 1818 te Stokholm , onder den titel van
Snorra-Edda ásamt skaldu in 't licht is gegeven. Behalve andere gedichten op gelijktijdige helden , schreef sNORRo een aantal
Fraedibaecur (wetenschappelijke handboeken), die zijnen landgenooten groote diensten hebben bewezen.

(Penny Cyclopaedia).
III) , koning
van Polen , zoon van JACOBUS SOBIESKI , een
Poolsch edelman , kastellaan van Krakau
en een uitstekend krijgsman , werd in 1629
geboren in het district van Olesko, in het
tegenwoordig Gallicië of Oostenrjksch Polen , in de nabijheid der bronnen van de
Bug en de Bog, op het leengoed zijner
voorouders. Hij werd onder het toevoorzigt zijns vaders zorgvuldig opgevoed , en
begaf zich vervolgens raar Parijs. Gedurende eenigen tijd diende hij onder de
mousquetaires of de lijfwacht van LODEWIJK XIV, en deed met zijnen broeder
MARCUS eene reis door Frankrijk, Italië en
Turkse. De jeugdige SOBIESKI bevond zich te
Konstantinopel , toen hij den gevaarlijken
opstand der Kosakken vernam , die geholpen werden door eene menigte Poolsche
lijfeigenen. Hij spoedde zich huiswaarts.
De Kosakken overstroomden Poolsch-Rusland, en vermoordden veel volks, vooral
priesters en Joden. Uit haat tegen de onverdraagzaamheid der Katholijken dwongen
zij al de monniken en nonnen , die hun
in banden vielen , met elkander te huwen,
of het leven te verliezen. De Khan der
Tartaren omhelsde tevens de partij der
Kosakken. JOHANN CASiMiR, koning van Polen , een zwak vorst , gekweld door trotsche en onafhankelijke magnaten, kon aan
dezen stortvloed. slechts een' geringen tegenstand bieden. Eindelijk echter werden
de opstandelingen onder de wallen van
Zamosc verslagen , en sloten een verbond
van vrede, hetwelk zij echter weldra
schonden. De Polen streden onvoorspoedig , en MARCUS SOBIESKI sneuvelde in eene
bloedige ontmoeting tegen de Tartaren.
mijn broeder JOHANNES diende intusschen
SOBIESHI , (JOHANNES

met groote onderscheiding, zoowel tegen
de Kosakken en Tartaren , als tegen de
Zweden en Russen ; want destijds werd
Polen van alle zijden aangevallen , en
bijkans op den rand des verderfs gebragt.
In 1660 won JOIIANNES SOB1ESKI eene overwinning op de Noscovieten en Tartaren ,
waarvoor hij tot de waardigheid van grootmaarschalk en groot -hetman van Polen
werd verheven.
In 1667 werd Polen door 100,000 Ko sakken en Tartaren verontrust. SOBIESKI trok
hen , aan het hoofd van 20,000 man , te gemoet. Aanvankelijk ging hij verdedigender
wijze te werk , ten einde de aanvallers
uit te putten ; doch zich een gunstig
oogenblik ten nutte makende , kwam hij
uit zijne verschansingen te voorschijn,
versloeg den vijand , en dwong hem tot
vrede. Polen was behouden. In 1671
verjoeg hij de Turken , aangevoerd door
MAHOMED IV , en kort daarna veroverde
hij de vesting Kotzim , destijds als onneemhaar beschouwd. Bij den dood van
koning MIICHAËL W1SN10wIETSKI , in 1674 ,
vérgaderde de rijksdag , om eenen opvolger te kiezen. Er deden zich verscheidene
mededingers voor den Poolschen troon op:
KAREL van Lotharingen werd voorgestaan
door Oostenrijk , en PIIILIPPUS van Neufchatel door LODEWIJK XIV. SOBIESKI zelf
stelde der. prins van CONDÉ voor ; doch
de palatijn STANISLAUS JABLONOWSKI , in
eene welsprekende redevoering zijne bezwaren tegen deze candidaten ontwikkeld
hebbende , eindigde met te zeggen : «Laat
« een' Pool over Polen regeren , de over« winnaar van Kotzim JOHANNES SOBIESKI
« zij onze koning ! « Deze woorden troffen
het hart van elk vaderlandlievenden Pool;
alle Poolsche en Lithouwsche edelen hieven hierop den vreugdekreet aan : « Lang
«leve JOHANNES III b en JOHANNES SOBIESKI
werd eenparig tot koning uitgeroepen.
Moeijelijk was de taak die hem op de
schouders werd gelegd. Het land was uitgeput, de geregelde krijgsmagt onbeduidend , de schatkist ledig , en de kroon
waren aan Joden verpand. So--juweln
BIESKI loste de juweelen , wierf eenige
regementen krijgsvolk op eigen kosten en
trok daarmede op tegen de Turken , die
met eene geduchte magt kwamen opzetten. Hij was genoodzaakt zich in Lemberg
op te sluiten , en werd spoedig omsingeld.
Doch op zekeren dag viel er veel sneeuw,
die door een' fellen wind den Turken in
't aangezigt werd gejaagd , en nu waagde
SOBIESKI met eene kleine schaar van dapperen eenen uitval, onder den kreet :
Christus voor eeuwig ! en dreef de belegeraars op de vlugt. Weldra echter kwam
,
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er weder een versch Turksch leger opdagen , aan welks hoofd zich de dappere
pacha van Damascus bevond , die zich in
den oorlog den bijnaam van Shaitan of
den Duivel had verworven , en veel geschut medevoerde. SOBIESKI verschanste
zich met omtrent 10,000 man , tusschen
twee dorpen aan den oever van de Dniester , en hier verduurde hij , twintig dagen
lang , eene hevige kanonnade , en werd
onophoudelijk aangevallen. Eindelijk kwam
de koning , den 14 October 1676 , met
de hem overgeblevene manschappen onverwachts uit zijne verschansingen te voor
schaarde hen in slagorde. De-schijn,e
Turken , die meer dan tweemaal honderd
duizend krijgers telden , stonden over deze
stoutmoedigheid als verplet , roepende ,
dat het onmogelijk een bloot mensch
konde zijn , die zulk Bene ongelijke kans
durfde wagen , en SOBIESKI een toovenaar
was. Zij vonden het derhalve ongeraden ,
om tegen den koninklijken toovenaar in
't strijdperk te treden. De Shaitan pacha
was wel hoven dit bijgeloof verheven ,
doch wetende , dat de pospolite of dc
massa der natie gereed stond de wapenen op te vatten , bood hij SOBIESKI
eenen eervollen vrede aan , die niet werd
van de hand gewezen.
Nu bleef de buitenlandsche vrede eenige
jaren ongestoord , doch binnenlandsche
verdeeldheid verlamde de krachten der
natie. De edelen miskenden 's konings
gezag , en verijdelden al de verbeteringen , welke SOBIESKI wilde tot stand brengen. In zijne eigene familie werd SOBIESKI
geplaagd en gekweld door zijne gemalin,
eene Fransche vrouw , die hij minder wist
te regeren dan een gansch leger. Doch
een nieuwe storm deed SOBIESKI's veerkracht weder ontwaken. Ditmaal wendden
de Turken zich tegen Oostenrijk. De ongeloovigen werden gerugsteund door LODEWIJK XIV , den allerchristelijksten koning
van Frankrijk , die het Huis van Oosten
gaarne in het stof zag vertreden.-rijk
Een geducht leger , aangevoerd door den
groot-vizier KARA-MUSTAPHA , verscheen in
Julij 1683 voor Weenen , hetwelk keizer
LEOPOLD met zijn gezin uit vrees reeds
had verlaten. Duitschland , Italië , geheel
Europa verkeerde in grooten angst. Aller
oogen vestigden zich op SOBIESKI. De koning van Polen had geene reden om het
Huis van Oostenrijk een goed hart toe te
dragen , doch als Christen vorst besloot
hij het oostelijk bolwerk van het Christelijk Europa tegen de gevreesde Turken te
verdedigen. Te Cracau een leger van
16,000 man bijeen verzameld hebbende,
trok hij in allerijl naar de oevers van
1I.

den J)onau en ontmoette onder \% eg
den hertog van Lotharin fen en andere
Duitsche vorsten , waardoor zijn leger aan
werd versterkt , en eindelijk-merklij
70,000 man telde. Den Donau overgestoken zijnde , beklom hij den kruin van
den Kalemberg , welke het uitzigt geeft
op Oosienrjk's hoofdstad. Op den morgen
van den 11 September , bereikte liet leger der bondgenooten den top van den
bergrug, en zag de tenten der Turken
over eene groote oppervlakte verspreid.
Den volgenden dag verliet SOBIESKI met
het leger den berg , en besloot den vizier
aan te vallen. Na eene hevige worsteling
dreef hij de Turken naar hunne ver
schansingen terug , die zoo zeer waren
versterkt , dat zelfs SOBIESKI het on ;era
den vond ze aan te tasten. Doch het was
vijf uren in den namiddag, toen hij , den
vizier bespiedende , zag , dat deze zorgeloos voor zijne prachtige tent tusschen
zijne beide zonen was gezeten , niet genoegen bij kleine teugen koffij slurpende.
Deze gerustheid bragt SOBIESKI tot het besluit , eenen plotselingen aanval te wagen.
De Poolsche huzaren zuiverden de gracht ,
en stoven binnen de legerplaats , dooihet voetvolk ingevolgd wordende. Na een'
heden strijd werden de Ottomannen in
eene verwarde massa naar de tent van den
vizier gedreven. KARA-11MUSTAPILA trachtte
zijn volk tot staan te brengen , doch toen
zulks mislukte , vlood hij met de overigen. SOBIESKI was nu meester van geheel
de legerplaats, artillerie , bagaadje en
alles. Op de tijding van liet ontzet van
Weenen , weergalmde geheel Europa van
vreugdegejuich. SOBIESKI vervolgde de `lurken in Ilongarye. Hij leed eenig verlies
te Parany , waar hij persoonlijk groot
gevaar liep, doch versloeg den vijand te
Strigonia , en bevrijdde weldra geheel het
land van allen vijandelijken overlast. Naar
zijn eigen rijk terug gekeerd , vond hij
alles in verwarring. Elke poging , welke
hij voor de wedergeboorte van Polen beproeile , werd door de onrustige edelen
met het veto , dat de staatsregeling hun
toekende , verijdeld. Zij noemden SOfIESKT
zelfs een' dwingeland en verrader , terwijl
hij alles aanwendde , om zijn vaderland
te behouden. Bij het einde van den stormachtigen rijksdag van 1688, sprak hij de
vergadering op eenen bewegelijken en
bijkans profetischer toon dus aan : « Hoe
« verbaasd zal eenmaal de nakomeling
« staan , wanneer hij ziet , tot welk een'
«hoogen trap van roem het vaderland
« was gestegen , toen wij hetzelve in den
« afgrond des verderfs hebben gestort ;
« helaas 1 helaas ! voor eeuwig ! Wat mij
29
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« aangaat , ik moge van tijd tot tijd
veldslagen gewonnen hebben , maar ik
« ben onmagtig ons vaderland te redden.
« Ik kan niet meer doen dan de toe« komst van den dierbaren grond mijner
« geboorte , niet aan het noodlot , want
« ik ben een Christen, maar aan God,
den Almagtige, over te laten. Gij
sweet , dat ik aan geene voorteeke« nen geloof; ik zoek naar geene god: spraken ; ik heb geen vertrouwen in
« droomen. Ziet is ook niet uit voorteekenen , maar uit ons geloof , dat ik mij
« overtuigd houd , dat de raadsbesluiten
• der Voorzienigheid onfeilbaar zijn. De
« magt en regtvaardigheid van Hem , door
Wien het heelal wordt bestierd , regelen
« het lot der staten. Daar, -waar onder 't oog
« van den vorst, de misdaad ongestraft wordt
« gepleegd , waar altaar tegen altaar wordt
« opgerigt , en vreemde goden worden ge« volgd ten spijt van den eenigen waren
« God , daar neemt de wraak van den
a Allerhoogste reeds een' aanvang !»
SOBIESKI was een uitstekend geleerde ,
die eene menigte talen verstond. Op ge
ouderdom leerde hij nog , te-vorden
midden van de zorgen der regering , het
Spaansch. In 1696 werd SOBIESKI plotse
ongesteld ; hij stierf op Sakraments--ling
dag , en met hem Polen's grootheid. Hij
was de laatste van deszelfs waarlijk va-derlandlievende koningen.
(Lettres du roi de Pologne Jean Sobieski,
publiées par DE SALVANDY , Paris,
1826 ; Histoire de Pologne , door
denzelfden schrijver).
SOCRATES , een der grootste Grieksche
wijsgeeren , werd in het jaar 470 V. c. te
Athene geboren. Zijn vader, SOPHRONISCUS,
was een beeldhouwer ; zijne moeder ,
PHAENAIIETE , eene vroedvrouw. Hij was
.00rspronkelijk voor het beroep zijns va
bestemd , en men wil , dat hij in de-ders
beeldhouwkunst aanmerkelijke vorderingen
-maakte. Alen vertoonde in de Acropolis
de Gratiën in losse draperiën gehuld,
welke voor het werk van SOCRATES wérden
gehouden. Hij bragt het ten minste zoo
ver in de kunst , dat hij daarin aanvankelijk een toereikend bestaanmiddel vond.
Doch bij den dood zijns vaders eenig ver
ervende , wijdde hij zijn' meesten-mogen
tijd aan de beoefening der wijsbegeerte.
Ten opzigte van zijn openbaar leven ,
weten wij , dat hij , volgens den pligt van
ieder Atheensch burger , zijn vaderland
als een getrouw krijgsman diende. Gedurende den Peloponnesischen oorlog woonde
hij drie veldtogten bij. In den eersten
had hij deel aan de langdurige belegering
v'an Potidaea. Zijn leerling ALCIBIADES geeft,
,

PLATO'S Symposium , een uitvoerig
verhaal van de ongemeene gehardheid en
den onverschrokken moed van SOCRATES.
Hij verdroeg , met- de grootste onverschilligheid , honger en dorst , koude en hitte.
ALCIBIADES in eens schermutseling te midden van den vijand eene wond bekomende,
drong SOCRATES tot hem door , en droeg
hem weg. Voor dit heldenfeit werd so.
CRATES met eene burgerkroon vereerd.
Het tooneel van zijnen tweeden veldtogt
was B eotië, waar hij in den ongelukkigen
slag van Delium kloekmoedig voor zijn
vaderland streed. Hier redde bij het leven
van een' ander zijner leerlingen, XENOPHON , dien hij op zijn' schouder van het
slagveld droeg , zich met het zwaard in
de vuist door den vijand eenen weg banende. In zijnen derden veldtogt diende
bij te Amphipolis. Zijne wijsgeerige,
deugdbevorderende lessen werden door
vele aanzienlijke jonge lieden bijgewoond.
Hij had geene vaste plaats , waar hij met
zijne leerlingen bijeen kwam. Dan eens
waren het de bosschaadjen van ACADEMUS,
het Lyceum of de oevers van den Ilyssus,
veeltijds bijzondere huizen. Zijn edelaardig karakter kon hem echter niet tegen
spot en laster beschermen. ARISTOPHANES
voegde zich bij zijne vijanden , en zocht
hem belagchelijk te maken in zijn blijspel
de Wolken. SOCRATES wist zich echter
zoo zeer boven lagen schimp te verheffen , dat hij zelf de vertooning van dit
stuk bijwoonde. Een laaghartig mensch,
MELITUS , beschuldigde hem als verachter
der goden en bederver der Atheensche
jeugd. Valsche getuigen deden zich op ,
en SOCRATES werd ter dood veroordeeld.
Hij dronk onverschrokken den giftbeker
uit , sprak met zijne leerlingen over de
onsterfelijkheid der ziel , en stierf met de
gerustheid eens wijzen, in het zeventigste
jaar zijns ouderdoms.
SOCRATES was in persoon niet minder
zonderling dan in zijne manieren en kleeding. Hij had groote vooruitstekende oogen,
een' ingedrukten wipneus met wijde neusgaten en een' grooten dikken buik ; zijne
kleeding was van ruwe stof en onbehagelijk van vorm , en zelden droeg hij
schoenen. Indien wij bier bijvoegen , dat
wanneer hij langs straat ging , bij statig
daar heen waggelde, en links en refits iedereen dien hij ontmoette strak aanstaarde ,
dat hij soms in gepeins een' geruimen tijd
op dezelfde plek bleef stil staan , dan behoeft men zich niet te verwonderen , dat
ARISTOPHANES hem bij voorkeur tot een uit
zijn blijspel uitkoos. -muntedcarik
(PLUTARCHUS , Levens der doorluchtigste
Grieken en Romeinen ROLLIN , His-
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Loire ancienne BARTHELEMY , Reize
van den jongen Anacharsis).
;

SOLANDER , (DANIEL CHARLES), een
beroemd natuurkenner , de leerling van
LINNAEUS en vriend van Sir JOSEPH BANKS,
werd den 28 Februarij 1736 in Nordland,
in Zweden , geboren, waar zijn vader
predikant was. Hij studeerde te Upsal
onder LINNAEUS , en deed vervolgens eene
reis door Rusland. Terug gekomen , ried
LINNAEUS hem aan , Engeland te bezoeken .
Met dit oogmerk ging hij aan boord van
een oorlogsschip, hetwelk onverwachts
bevel kreeg naar de Kanarische Eilanden
te stevenen. SOLANDER besloot den togt
mede te doen , en had geene reden er
zich over te beklagen. Hij kreeg niet
slechts een deel van den buit welken
men op de Spanjaarden bemagtigde , maar
vermeerderde, gedurende zijn verblijf op
de Kanarische Eilanden, grootelijks zijne
kennis in de natuurlijke geschiedenis.
Kort na zijne komst in Engeland, (October 1760) werd hem de taak opgedragen,
om van de voorwerpen in het Britsch
Museum eenen catalogus te maken. In
1768 deed Sir JOSEPH BANKS aanzoek bij
SOLANDER , om hem op eene reis rondom
de wereld te vergezellen, en in het ver
natuurlijke historie de behulp -rijkend
te bieden. SOLANDER nam dit-zamehnd
voorstel gereedelijk aan , te meer daar de
bestuurderen van het Britsch Museum hem
het behoud van zijn traktement, als assistent, toezeiden. De beide natuurkenners
ondernamen met kapitein COOK zijne eerste beroemde reis rondom de wereld.
Dr. SOLANDER was waarschijnlijk de hoofd
dat vele der togtgenooten het-orzak
leven behielden. Toen men de bergen van
Tierra del Fuego (Vuureiland) zou beklimmen , ried hij ieder dringend aan,
om, zoodra men de koude streken naderde,
zich niet aan den slaap over te geven.
Hij zelf was echter de eerste van het
gezelschap die op dezen gevaarlijken togt
veel tegen den slaap had te worstelen;
een Neger en een Engelsch zeeman sliepen daarna in , en ontwaakten nimmer
weder. In 1771 keerde SOLANDER van deze
reis terug , beladen met schatten uit het
planten -, dieren- en delfstoffelijk rijk, welke
nog heden het Britsch Museum opluisteren.
Het blijkt niet , dat SOLANDER eenige be.
boning voor zijne belangrijke diensten op
dezen togt ontving , ten zij van Sir JOSEPH
BANKS, wiens milddadigheid geene grenzen
kende, om eenigermate de beoefening der
natuurlijke historie te bevorderen.
Sir JOSEPH BANKS en SOLANDER wenschten COOK op zijne tweede reis te verge•
rellen ; doch er ontstond een misverstand
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aangaande de gemakken , welke hun op
het schip zouden worden toegestaan , zoo
dat zij dit plan opgaven. In 1773 werd
SOLANDER tot onder - bibliothecaris van het
Britsch Museum aangesteld. Hij stierf in
1782 aan een' aanval van beroerte. Schoon
Dr. SOLANDER weinig geschriften met zijnen naam uitgaf, was nogtans zijn arbeid
van groot belang. Hij liet eene menigte
handschriften na, welke nog in het Britsch
Museum aanwezig zijn; zij bevatten eenen
grooten voorraad van bouwstoffen voor
verdere nasporingen. Zijne invoering van
het stelsel van LINNIEUS in Engeland, had
aldaar eenen gunstigen invloed op de beoefening der botanie. Doch botanie was
niet het Benige vak hetwelk SOLANDER met
geluk beoefende. In het belangrijk werk
van ELLIS , over de natuurlijke historie der
plaatdieren , in f786 in 't licht verschenen , vindt men in de voorrede het volgende aangaande BOLANDER vermeld : «Ten
« opzigte der. schikking en beschrijving zijn
«wij veel aan Dr. 5OLANDER verpligt, door
«wiens vroegtijdigen dood dit en andere
«gehaltvolle werken niet zoo volkomen in
«'t licht konden verschijnen , als zulks
«anders het geval zoude geweest zijn
« want bet moet algemeen worden erkend,
« dat de wereld in Dr. SOLANDEP, een der
« grootste natuurkenners verloor , die im« nier te voorschijn traden. »

(Penny Cyelopaedia ; The observations
and inquiries of a society of physicians).
SOLARIO , (ANTONIO DE), bijgenaamd

Ii Zingaro , of de waarzegger , werd vol
DOM1NICI in 1382 te Chivita in de-gens
Abruzzen geboren, doch anderen beweren,
dat hij een Venetiaan was. Tot de Zigeuners behoorende , was hij in zijne jeugd
een reizende ketellapper , en had een
gunstig voorkomen. Toegang hebbende tot
de werkplaats van den schilder COLANTONIO
DEL FIORE te Napels, schijnt de lust voor
de schilderkunst bij hem ontwaakt te zijn.
Even als bij den Antwerpschen smid MATsYS zou de liefde hem tot schilder ge
hebben. Verliefd geworden op de-makt
dochter van COLANTONIO , die zijne wenschen begunstigde , vroeg hij den vader
om hare hand. COLANTONIO zeide hem ,
dat bij niemand dan een' bekwaam schilder zijnen schoonzoon wilde noemen. De
ketellapper hierdoor geenszins uit het veld
geslagen , verzocht tien jaren , om zich
in de kunst te oefenen, en COLANTONIO,
stemde hiertoe, om zijne dochter genoegen
te geven. SOLARIO werd een leerling van
LIPPO DALMASI te Bologna , bij wien hij
zes of zeven jaren vertoefde. Daarna bezocht hij de voornaamste steden van Ita29
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hem daartoe de benoodigde gelden. Op
dezen togt ontdekte hij kaap Frio , en
stevende de baai van Rio Janeiro in,
zich verbeeldende de straat gevonden te
hebben , die hem naar de Groote Stille
Zuidzee zou voeren. SoLIs nam de noordelijke kust , in naam van den koning
van Castilië , in bezit , en gaf den naam
van Mar Fresca (zoete zee) aan dat gedeelte van den Atlantischen Oceaan , dat
voor hem lag. Verder langs de kust
voortstevenende , zag hij verscheidene Indianen , die hem spraken van eene rivier
Paraguaya ( Groot water) geheeten, aan
welker oevers men groote hoeveelheden
gouds zou aantreffen. Verheugd over dit
berigt, keerde soLIS naar Spanje terug ,
en de toestemming verkregen hebbende ,
om de landstreken , die door deze rivier
werden besproeid , te bemagtigen , stevende hij den 8 October 1515 derwaarts
met drie karaveels , die slechts zeventig
krijgslieden aan boord hadden. Te Rio
Janeiro gekomen , liet SOLIS twee schepen
achter , en zeilde met het derde in eene
zuidwestelijke rigting , om de Indianen op
te sporen , met welke hij op zijne eerste
reis had gesproken. Hij vond hen ; doch
naauwelijks was hij met het grootste gedeelte van zijn volk aan land, of hij werd
eensklaps door eene menigte Indianen omin 1455.
(Do l'IINIC!', Vite de' piltori Napolitani ; ringd en vermoord. Dit ongeval had plaats
in de nabijheid eener kleine rivier, tusMOSCIHINI , Memorie della vita di dntonio de Solario , detto Il Zingaro, schen lllaldonado en Montevideo , thans
El Rio de Solis geheeten.
pittore Viniziano , Venetië 1828).

lië , om do werken van andere meesters
te bestuderen. Nog binnen den afgesproken tijd, keerde hij in vermomde kleeding
naar Napels terug , en bood de koningin
een schilderij aan , voorstellende de Iíeilige Maagd met het kind JEZUS door de
engelen gekroond. De koningin vond hierin
zooveel behagen , dat Hare Majesteit hem
haar portret bestelde. COLANTONIO uitgenoodigd , om de werken van den onbekenden schilder te komen bezigtigen , betuigde over deze kunstgewrochten zijne
hoogste bewondering. SOLARIO, verrukt
van vreugde, maakte zich nu bekend, en
werd ras de schoonzoon van COLANTONIO .
Zijn naam hierdoor terstond gevestigd
zijnde, kreeg hij te Napels handen vol
werk. hij schilderde onderscheidene altaarstukken , en versierde de wanden van
kloosters en andere godsdienstige gestichten
met fresco's. Ten opzigte van de fraaije
uitdrukking zijner koppen en de rijkheid
en harmonie van zijn coloriet, vergelijkt
men hem niet TITIAAN. Ook wordt bij geprezen wegens de bevallige houding zijner
figuren ; doch de teekening zijner handen
en voeten _muntte minder door naauwkeurigheid uit. SALARIO onderscheidde zich
insgelijks als decorateur van handschriften , voornamelijk van bijbels. Hij stierf

SOLIS, (JIJAN DIAZ DE), een Spaanseh
zeevaarder, werd te Lebrixa , het oude
Nebrissa, geboren. In 1506 zeilde hij , in
gezelschap van den beroemden stuurman
'IICENTE YANEZ PINION , .ter

ontdekking van

een' doortogt , welke , volgens de onder
COLUSIDUS , de Atlantische zee-stelingva
met de Groote Stille Zuidzee zou verbinden.
Daar dusdanige straat niet aanwezig is,
mislukte hunne onderneming. In 1508
berllaalden zij, natuurlijk even vruchteloos , deze ontdekkingsreis. Echter namen
zij de noordelijke kust van Zuid-Amerika
naauwkeurig op , en ontdekten , zoo men
wil , Yucatan. In Spanje terug gekomen ,
werden SOLIS en PINION tot koninklijke
stuurlieden benoemd , en andermaal ter
ontdekking van onbekende landen uitgezonden. Daar hun togt weinig merkwaardigs opleverde, was het hof hierover
zoo zeer misnoegd , dat beide van hunnen post en hunne inkomsten werden beroofd, en SOLIS daarenboven in de gevangenis werd geworpen. In 1512 deed SOUS
aanzoek, om eene ontdekkingsreis op eigene
kosten te mogen ondernemen. Dit toegeeiiian zijnde, verschaften zijne vrienden

(Penny Cyclopaedia).
SOLIS , (ANTONIO DE) , een beroemd

Spaansch geschiedschrijver en dichter, werd
den 18 Julij 1610 te Placenzia geboren.
Zijne ouders zonden hem naar Salamanca,
om in de regten te studeren ; doch meer
lust gevoelende in de beoefening der
letterkunde , schreef hij reeds op zeven -

tienjarigen ouderdom een blijspel genaamd
Amor p Obligacion (Liefde en Pligt) , hetwelk met groote toejuiching werd begroet.
Ilij geraakte nu in kennis met CALDERON ,
die , zijne talenten hoogschattende , hem
soms verzocht liet voorspel zijner drama's
te schrijven. Later oefende soLIS zich in
de zedekunde en staatswetenschappen als
geschiedenis en de oudheden-medin
zijns vaderlands. De graaf oROPESA , destijds onderkoning van Napels, koos hem
tot zijnen geheimschrijver , welken post
hij naderhand bij PHILIPPUS IV bekleedde.
Ter viering van de geboorte van eenen
zoon des konings, vervaardigde SOLIS een
zijner beste blijspelen , Triumfos de Amor
y Fortuna (Zegepraal der Liefde en Fortuin), hetwelk de uitbundigste toejuiching
te beurt viel. Na den dood van PIIILIPPUS ,
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werd SOLIS benoemd tot Cronista de las SOLON, die het aanbod der koninklijke waar
afgeslagen , tot eersten Ar--dighea
Indian, of eerste geschiedschrijver van de
verrigtingen der Spanjaarden in de beide chont. Als zoodanig ontwierp hij een nieuw
Indiën. In deze hoedanigheid schreef hij wetboek , hetwelk van zijne wijsheid en ge
getuigde. En toen de burgers-matigdhe
zijne Ilistoria de la Conquista de Mexico,
welke hem onder de beste prozaschrijvers eenen eed hadden afgelegd, dat zij zijne wetvan Spanje doet rangschikken. Dit werk ten -gedurende tien jaren zouden nakomen,
wordt door de Spanjaarden als het laatste verliet hij Griekenland, bezocht Egypte en.
overblijfsel hunner classieke letterkunde Cyprus, en welligt Lydië. Bij zijne terugkomst had echter PISISTRATUS zich reeds
beschouwd.
SOLIS is buiten Spanje meer bekend als
de koninklijke magt aangematigd. SOLON
geschiedschrijver dan als tooneeldichter, ziende dat hij , zich te vergeefs beijverde
schoon hij onder de dichters dier natie om de- Atheners tot vrijheid aan te spo.
eene uitstekende plaats bekleedt. Zijn ren , verwijderde hij zich naar Cyprus ,
blijspel Un bobo haze Ciento (Een gek waar hij , over deonderdrukking van zijn
maakt er honderd) is , even als vele an- vaderland, in het tachtigste jaar zijns oudere zijner stukken , door Fransche too- derdoms, van verdriet overleed.
neeldichters overgenomen. Op den ouder
Uit de talrijke werken, aan SOLON toezes en vijftig jaren omhelsde hij-domvan geschreven, schijnt het te blijken, dat hij
den geestelijken stand, en schreef nu niets al zijne ledige uren aan de Muzen heeft
meer dan eenige tooneelspelen uit de ge- gewijd. Zelfs nog in den laatsten tijd zijns
wijde geschiedenis ontleend. Hij stierf den levens zou hij zich bezig gehouden hebben
19 April 1686. Zijn vriend JUAN DE GoYENc- met het schrijven van een dichtstuk over
CIIE gaf eene schets van zijn leven en zijne
den toestand van Attica vóór den Ogygigeschriften , die voor de eerste maal te schen vloed en hare oorlogen met de inBrussel, in 1704 , met de Geschiedenis weners van het eiland Atlantis , hetwelk
der verovering van Mexico , in 't licht later door den A tlantischen Oceaan werd
verscheen , en meestal bij eiken volgenden verzwolgen. De> weinige brokstukken welke
herdruk is gevoegd.
ons van SOLON zijn overgebleven, onderSOLON, de doorluchtige wetgever van scheden zich door bevallige eenvoudigheid
Athene, en een der zeven wijzen van en kracht. Zij zijn bijeenverzameld door
Griekenland, was de zoon van EYECESTIDES, FOIITLAGE, in een werk , getiteld : Solonis
en een afstammeling uit het koninklijk carminum fragmenta, Grcece , cum variis
huis van CODRUS , den laatsten koning lectianibus n otisque , Lipsiae , 1776 ; en
van Athene. Hij werd omstreeks het jaar door BACH , in Solonis carmina quce super638 v. c. op het eiland Salamis geboren. stint, entend. atque annot. instr. , Bonn,
Men wil dat zijn vader door milddadigheid 1825, 8vo.
in bekrompene omstandigheden geraakte ,
(BARTHELEMY , Eeize van den jongen
en dat SOLOLA, door handelsondernemingen
Anacharsis; ItOLLIN , Hisloire ancienne ;
een aanzienlijk vermogen verwierf. Te
ABBING , De Solonis laudibus poeticis ,
dien einde bezocht hij vele vreemde landen,
fits'. 1825).
tevens deze gelegenheid aangrijpende om
SOPIOCLES, een doorluchtig Griekselr
zijne kundigheden te vermeerderen. Toen treurspeldichter , werd in het Attisch dorp
hij nagenoeg den ouderdom van zes en Co/onus in het jaar 495 v. c. geboren,
twintig jaren had bereikt, zette hij zich te vijftien jaren vóór den slag van Salamis,
Athene neder, waar alles destijds in groote toen xSciiYus dertig jaren oud was. Ilij
wanorde verkeerde. Inwendige tweespalt genoot eene opvoeding zoo goed als men
was oorzaak dat de Atheners buiten staat destijds kon ontvangen. In de muzijk werd
waren , om zich tegen hunne vijandelijke hij onderwezen door LAD PRUS, en in_deze
naburen te handhaven. Nadat hij den kunst , zoowel als in gymnastische oèrenirrroem van zijn vaderland had 'verhoogd gen , behaalde hij , zelfs als jongeling , de
door het eiland Salamis van de heer overwinning op zijne mededingers. Op den
te bevrijden, en-schapijderMgnz ouderdom van vijftien jaren , toen de Grie
het weder in de handen der Atheners te ken de Perzen in den slag van Salamis
brengen , zou het hem weinig moeite ge- hadden overwonnen , werd SOPhOCLES, uit
kost hebben , om zich eenen weg tot den hoofde van zijn bevallig voorkomen , getroon te banen. Ten einde tot een beter kozen als leider van liet koor dat rondom
staatsbestuur te geraken, wijl men de de zegeteekenen van Salamis danste , en
bloedige wetten van DRACO moede was, liet zegelied aanhief. De ongenoemde Griek
welke niets uitwerkten dan onderschei levensbeschrijver van S0PIlocLES zegt,-sche
rlene partijën te verwekken , die elkander (lat ESCIIVLES zijn leermeester in het treur bij afwisseling onderdrukten, benoemde neen spel way . edoch zulk gene betrekking trrs=
,

,

-
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schen deze beide poéten is onwaarschijnlijk , en wordt tegengesproken door eene
plaats in ATHENIEUS waar SOPHOCLES van
NESCHYLUS zegt , dat hij de regels zijner
kunst volgde zonder ze te kennen. Daarenboven vonden de oude schrijvers er behagen in , om de betrekking van twee
gelijktijdige personen , die dezelfde kunst
beoefenden , te doen voorkomen als leermeester en leerling , al was daarvoor geen
ander bewijs dan dat de een jonger was
dan de ander. In het jaar 468 v. c. werd
het eerste treurspel van SOPHOCLES Op het
Attisch tooneel opgevoerd ; dit was waar
zijn Triptolemus, welke thans-schijnlk
verloren is. IE5CHYLUS was destijds de
grootste dramatist van het Attisch tooneel,
doch zijn jeugdige mededinger, die hem
den prijs betwistte , behaalde de overwinning ; dit ging van de volgende merkwaardige omstandigheid vergezeld. Op den dag
dat liet treurspel van SOPHOCLES werd uitgevoerd , kwam CIMON juist terug van het
eiland Scyrus, het stoffelijk overschot van
THESEUS, die , zoo men wil, op dit eiland
was vermoord en begraven , medebrengende. Toen CIMON , met zijne negen
ambtgenooten , den schouwburg binnen
trad , werd hun door den eersten archont
APHEPSION , wiens pligt het was de kunstregters te benoemen , de taak opgedragen ,
om den prijs aan den overwinnaar toe te
kennen. CIMON de hooge waarde van dit
treurspel gevoelende , aarzelde niet sopnoCLES den prijs toe te wijzen.
In het jaar 440 v. c. werd zijne Antigoné vertoond, en daar dit treurspel blijk
gaf van staatswijsheid en krijgskundig talent , benoemde men hem tot een' der bevelhebbers , om de aristocraten van Samos
te bestrijden. Nadat deze lieden uit dit
eiland waren verdreven , maakte hij , zegt
men, aldaar kennis met HERODOTUS , voor
wien hij een dichtstuk schreef. Verscheidene koningen noodigden SOPHOCLES te ver
uit , om aan hun hof te komen.-gefs
Hij trad tweemaal in het huwelijk. Zijne
eerste vrouw was NICOSTRATE van Athene,
bij wie hij een' zoon had , IOPHON ; zijne
tweede vrouw was THEORIS van Sicyon , bij
welke hij een' zoon had ARISTON geheeten.
ARISTON had weder een' zoon SOPHOCLES
geheeten , die van zijnen grootvader doorgaans wordt onderscheiden door den bijnaam van den Jongeren. SOPIIOCLES , eene
groote voorliefde voor dezen kleinzoon
koesterende , wilde hem nog bij zijn leven
een aanzienlijk deel van zijn vermogen
afstaan. IOPHON vreezende dat hierdoor
zijn erfdeel aanmerkelijk minder zou worden , gaf voor , dat zijn vader in zijne
geestvermogens was gekrenkt , en verzocht
-

alzoo , dat hem het beheer over zijne
goederen niogt ontzegd worden. SOPHOCLES
antwoordde niet op dit bezwaar , maar
geheel overtuigd van de voortreffelijkheid
van zijn- OEdipus in Colonus , dien hij pas
had afgewerkt , las hij aan zijne bloedverwanten , die over de zaak moesten oor
een gedeelte van dit treurspel-deln,
voor, en liet gevolg hiervan was , dat men
het ongerijmd vond , om hem het beheer
over zijne goederen te willen ontnemen.
SOPHOCLES stierf in het jaar 406 v. c., in
den hoogen ouderdom van negentig jaren.
De verhalen over zijnen dood. zijn niet
eensluidend. Sommigen zeggen , dat hij
slikte aan eene druif, welke hem in de
keel bleef zitten ; anderen , dat hij , bij
het overluid lezen van zijne Antigoné,
zich zoo zeer inspande, dat hem eindelijk
de stem ontbrak , en bij den geest gaf.
Weder anderen verzekeren , dat hij van
vreugde stierf, toen hem werd aangekondigd dat hij met een zijner treurspelen over
al zijne mededingers had gezegepraald.
Hij werd in de grafstede zijner vaderen
bijgezet. Het aantal zijner drama's zou
volgens eenigen honderd dertig bedragen ;
ongelukkig zijn er van deze menigte slechts
zeven tot ons gekomen. De ouden, hem
als den uitstekendsten treursp+eldichters beschouwende , noemden hem den HOMERUS
der tragedie en de bij van Attica.

, Leben des Sophoeles ADOLPH
Sophocles sein Wirken Lend
Leben WELCKEI. , Die griechischen
Tragödien
PATIN , Etudes sur les
tragiques grecs ou examen critique
d'Eschyle, de Sophocle et d'Euripide).

(LESSING

;
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;

;

SORBONNE, (ROBERT DE) , de stichter van het beroemde collegie hetwelk
naar hem is genoemd , en verscheidene
eeuwen te Parijs heeft bestaan , zag in
1201 het levenslicht in het dorp Sorbon,
thans behoorende tot het departement der
Ardennen. Zijne ouders waren arme lieden , zoodat SORBONNE veel te worstelen
had voordat hij zijne studiën in de godgeleerdheid had voltooid. Zijne talenten
en bekwaamheden bragten hem in aanraking met LODEWIJK IX (ST. LOUIS) , koning
van Frankrijk , die hem tot zijnen biecht vader en kapellaan verkoos , en hem groote
gunst betoonde. In 1251 werd hij kanunik
van Kamerjlc , en geenszins vergetende
tegen welke zwarigheden hij in zijne jeugd
had moeten kampen, kwam hij op het
denkbeeld , om , ten behoeve van arme
studenten , eene inrigting daar te stellen ,
waarin kosteloos onderwijs in de godgeleerdheid zou gegeven worden. Met hulp
zijner vrienden en medewerking des koflings, kwam dit plan in 1252 of 1253

SOUTHCOTT—SOUZA.
tot stand. ROBERT D£ SORBONNE was de
eerste bestierder dezer instelling , en ontwierp, na Bene ondervinding van achttien
jaren, de reglementen voor dit collegie,
welke onveranderd zijn nageleefd tot dat
deze theologische academie door de omwentelingen werd afgeschaft. In 1258 werd
ROBERT verkoren tot kanunik van de hoofd.
kerk van Parijs , waar hij in 12 7 4 overleed , geheel zijn vermogen aan het door
hem gestichte collegie vermakende.
(LAVOCAT , Dictionnaire historique; nuVERNET , Histoire de la Sorbonne ;
DULAURE , Histoire de Paris).
SOUTHCOTT , (JOANNA), een beruchte dweepster , werd in 1750 van
onvermogende ouders geboren. Na eenige
jaren te Exeter gediend te hebben , voegde
zij zich bij de Methodisten , en werd bekend met zekeren SANDERSON, die voorgaf
een' profetischen geest te bezitten. Allengs
begon JOANNA ook hierop aanspraak te
maken. Zij schreef voorzeggingen , dan
eens in proza , dan weder in kreupel rijm ;
haar invloed trapswijze toenemende, ver
ook allengs het aantal harer-merd
volgelingen. Zij kondigde zich aan als die
vrouw , van welke in het twaalfde hoofdstuk der Openbaring gesproken wordt , en
verkreeg aanmerkelijke sommen door het
verkoopen van zegelen , die de zaligheid
waarborgden aan degenen , die hun geld
daarvoor besteedden. Haar zelfvertrouwen
met den roep die van haar uitging toenemende, tartte zij zelfs den bisschop en de
geestelijkheid van Exeter uit , om hare
wonderkrachten openlijk te onderzoeken ;
en toen men met verachting op hare uit
schreven zij en hare-daginerz,
volgelingen zulks aan vrees toe. Eindelijk
beschouwde zij Exeter als te beperkt voor
haren werkkring , en begaf zich , op uit
graveur SHARP , naar-nodigvae
Londen. Hier schreef zij vele brieven en
vlugschriften , en hare profetiën , ofschoon
nagenoeg onverstaanbaar , hadden eenen
verbazenden aftrek. In 1813-14 gaf zij
The Book of Wonders, in vijf deelen, in
't licht, en kort daarna Prophecies concerning the birth of the Prince of peace.
Zij kondigde aan , dat zij , schoon reeds
den ouderdom van zestig jaren bereikt
hebbende, den 19 October 1814 te middernacht den vredevorst (Prince of peace)
zou ter wereld brengen. Deze aankondiging
verwekte groote vreugde onder hare aanhangers. Men maakte eene kostbare wieg,
en schonk aanzienlijke sommen ten einde
alles zou gereed gemaakt worden, om den
verwachten SILO waardiglijk te ontvangen. In den avond van den 19 October,
verzamelde zich eelle menigte volks in de
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straat waar zij woonde , om de eerste mare
van de aanstaande groote gebeurtenis te
vernemen ; doch het uur van middernacht
ging voorbij , en men vernam niet anders,
dan dat JOANNA in eene verukking van zinnen verkeerde. Zij stierf den 27 December f814, hebbende eenige dagen te voren
verklaard , dat , a indien zij zich bedrogen
« had , zij in allen gevalle misleid was ,
«hetzij dan door eenen goeden of eenen
«kwaden geest.» Na haar overlijden werd
liet lijk geopend en de schijn , die hare
volgelingen had bedrogen en misschien ook
haar zelve , was de waterzucht. Nog na
haren dood had zij een' talrij ken aanhang ;
en men geloofde dat zij uit den doode
zou verrijzen , en de moeder worden van
den beloofden SILO. Zelfs thans vindt
men in Engeland lieden die in haar geboven.
(RIliIIARD REECE , d correct statement of
the circumstances that attended the last

illness and death of Mrs. Southcott).
SOUZA , (MANUEL FARIA E), een be-

kend Portugeesch letterkundige , werd in
1590 te Souto uit een oud geslacht geboren. Zijne verstandelijke vermogens ontwikkelden vroegtijdig. Op den ouderdom
van negen jaren werd hij naar de hooge.
school van Braga gezonden , waar hi,
boven velen uitmuntte. In 1605 koos een
zijner bloedverwanten , een' aanzienlijk
staatsman , hem tot geheimschrijver. In
1(118 trad hij in het huwelijk , en ging
naar Madrid; doch schoon hij de beste
aanbeveling medebragt , waren zijne ruwe
manieren het hof te hinderlijk , om aldaar
fortuin te maken. In 1632 vergezelde hij
den afgezant CASTEL RODRIGO naar Borne,
alwaar zijne veelwetendheid de aandacht
trok van UURBAáUS VI en de geleerden van
diens hof. Met den markies CASTEL RODRIGO
in onmin geraakt , verliet hij hem , en
keerde naar Spanje terug , doch werd op
bevel van den markies te Barcelona aan
slechts door vermogende-gehoudn,
tusschenkomst van eenige zijner vrienden
weder in vrijheid gesteld. Hij verliet nu de
staatkundige loopbaan , en wijdde zich aair
de letterkunde toe. SOUZA was ongemeen
werkzaam en vlug ; hij zelf verzekert , dat
hij dagelijks acht en veertig bladzijden ,
elk van dertig regels , schreef. Het was
hem bijna onverschillig welk onderwerp
hid behandelde , zoodat men van hem
verhaalt , dat hij op éénen dag honderd
verschillende brieven van g elukwensching
en rouwbeklag schreef. PIIILIPPUS IV schonk
leem eene kleine jaarwedde en het ridder
Hij stierf te Madrid in 1649.-kruis.
SOUZA was buitensporig in zijne manieren en
kleeding; ; de verzoeken zijner vrouw noch
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die zijner vrienden konden hens bewe g en,
oni zijnen ontzaggelijken baard , die hens
ontsierde , af te leggen. Hij was trotsch ,
vrijheidlievend , heftig doch goedhartig.
Als dichter staat soczA in Portugal hoog
aangeschreven , schoon de meeste zijner
werken in 't Spaansch zijn opgesteld , en
van den slechten smaak zijner eeuw getuigen. Hij was slechts de afspiegeling van
de buitensporigheden en beuzelarijën van
LOPE DE VEGA , MARINO en GONGORA. Vele
zijner denkbeelden zijn onverdragelijk fantastisch ; zoo spreekt hij van « tien glin« sterende pijlen van kristal , geschoten
« door de oogen zijner ALB ANIA , welke op
« zijne smart eene gevoelige werking deden,
« schoon zulks eene hri^tallijne oorzaak
« had :»
Flechando de sus manos peregrinas,
De cristal dicz luzientes passadores
Be rubi rue el efeto en mis dolores
Si de Albania las causas erist<llinas.

En echter ontmoet men bij hem soms
schilderachtige beelden, als wanneer hij
van de oogen zijner minnares zegt : « De
« liefde heeft mijn lot geschreven in die
« fraaije oogen , welke zoo groot zijn als
« mijne pijn en zoo donker als mijne
a toekomst : »
« Oios , en cuya hermosura
u Cifró mi suerte el Amer,
(( Grandes como mi dolor,
u Negros como mi ventura. ))

Onder de prozawerken van SouzA behooren : Epitome de las Ilistorias Portuguesas en Imperio de la China , y cultara

Evangelica por los religiosos de la compania de Jesus.
(I3OUTERWEK, Gesch. der Port. Let/eik.;
HEYSE, Grundriss einer Gesch. der Port.
Lit.; Biographie universelle ; SissioNDI ,
Litt. du midi).

een wijsgeer , door WÜSTEN
in zijne geschiedenis van Arabische
geneesheeren en natuuronderzockers ABULFADIIL ABD EL-RAHAIAN BEN ABU BEKR AIO
SOYUTI,

-

FELD

-HAMSIEDJLa N-SOYUTIf

geheeten , wer d den 20 October 1445
te Cairo geboren. Ilij ontving Bene voortreffelijke opvoeding , zoodat hij op zijn
vijftiende jaar reeds naar de academie
vertrok , waar hij de beroemdste leeraren
hoorde, en in sommige vakken zelf onder
begon te geven. IIij was ongemeen-wijs
ervaren in het verklaren van den koran ,
het beoordeelen der overleveringen , in
de regtsgeleerdheid en de woordvoeging
der Arabische spraakleer. Zijne studiën
olnvatteden bijkans alle wetenschappen ,
school, hij zelf erkent , dat zijne kennis
van de geneeskunde slechts oppervlakkig
1; (IS , en dat hein het ol)lo sen van een
5 i,kundig vr aagstuk CV C!! uiueijclijk cihecl)

als een' berg te verzetten. Hij verdiende te
regt den naam van veelschrijver , beloopende liet aantal zijner geschriften van
allerlei aard 560 stuks , van welke echter
sommige slechts één enkel vel besloegen.
Zijne tijdgenooten doen opregte hulde aan
zijne uitgebreide geleerdheid, doch verwijten hem tevens zijne ingenomenheid
met zich zelven , wijl hij meende alle
geleerden van zijnen tijd en al zijne
voorgangers te overtreffen. Alhoewel hij
om deze reden weinig vrienden had , ge
echter tot hoogleeraar der-luktehm
academie Sheichunia benoemd te worden ,
gelijk zijn vader voor hem geweest was.
Later werd hij ook nog professor aan de
academie Bibarsia , van welk ambt hij
daarna werd ontzet, en toen hem hetzelve
weder werd aangeboden , weigerde hij liet
aan te nemen. Hij stierf den 1'x September 1505. • In het werk van WUSTENFELD,

Geschichte der .drabischen .4erzie and
Naturforscher , vindt men meerdere bij
omtrent SOYUTI en eene lijst-zonderh
zijner werken.
SPAENDONCK, (GERARD VAN) ,

een

beroemd bloem- en fruitschilder , werd
den 22 Maart 1744 te Tilburg in Noord
geboren. Bij was een leerling-Brabnd
van den bekwamen bloemschilder ARENS
van Antwerpen. Op den ouderdom van
vier en twintig jaren begaf hij zich naar
Parijs , waar bij met den besten uitslag
als miniatuur-schilder optrad. Intusschen
bleef hij zich in 't bloem- en fruitschilderen oefenen. Zijne groote bloemstukken
trokken weldra aller aandacht. In 1781
werd VAN SPAENDONCK lid der koninklijke
schilderacademie , en sedert dien tijd had
er in liet Louvre geene tentoonstelling
plaats , waarop VAN SPAENDONCK niet met
een uiisteLend kunstgewrocht schitterde.
Toen de omwenteling uitborst behield hij
den post van bestuurder en professor in
de lconographie (beschrijving der oude
beelden) , hem door de toenmalige regering opgedragen , zoodat hij zonder gevaar
de kunst bleef beoefenen , die zijn eenigst
genoegen uitmaakte. Ilij vormde bekwame
leer•linien , die voor de porselein -fabrijk
van Sèvres uitmuntend werk leverden.
Weinig schilders wisten beter dan hij de
bloemen te schikken , ten einde het geheel
des te bevalliger werking zou doen. Zijn
coloriet , vol frischheid en harmonie , is
lijn , ligt en doorschijnend ; zijne bijkon1ende zaken , met snaak gekozen , benadeeleii nimmer de hoofdzaak. Het coloriet
der rozen , het waas der vruchten , de
vorm en stand der onderscheidene bloemsoorten laten niets te wenschen over.
`'AN SFALNDONCIt heeft veel gearbeid , en

SPAItRMANN.
de rijkste verzamelingen zijn er trotsch op
cenige zijner meesterstukken te bezitten.
Ilij genoot tot den hoogsten ouderdom
eerre onwankelbare gezondheid en overleed
den '12 Mei 1822. M. IIERSENT volgde
hem in het instituut op, waar QUATREMÈRE
DE QUINCY Gene lofrede op hem hield. De
baron CUVIER , directeur van het museum
der natuurlijke historie te Pars , hield
bij het graf van dezen verdienstelijken
kunstenaar eene sierlijke lofrede , welke
dus eindigde : « Waarom moet zulk een
«gelukkig en nuttig aanwezen zich zoo
«onverwacht vernietigd zien ? De dood,
« als om zijn besluit des te schrikkelijker
« te maken , heeft VAN SPAENDONCK overvallen in dat tijdvak van het jaar , het« welk voor hem liet genoegelijkste van
« alle genietingen was , toen de bloemen
« herboren werden, toen van alle kanten
« zijne jonge leerlingen naar zijne lessen
« toesnelden , en zich vleiden , aldaar liet
« onderwijs, met het vermaak gepaard,
« te zullen wedervinden.
« IJdele hoop ! Een oogenblik is genoeg
« geweest , om deze luisterrijke school te
« sluiten , alwaar de werkzaamheid en de
« wellevendheid , met nuttig onderhoud
« vereenigd , eene zoo beminnelijke vro« lijkheid onderhielden. Niets blijft hun
« van dezen goeden meester over , dan
« eerre onbezielde asch en een onvergankelijk aandenken. Dat de bloemen , die
« hij beminde , voor het minst zijne tombe
« versieren ; dat zij , door de tranen zijner
« leerlingen besproeid , zich vermenigvuldigen en hernieuwen , opdat zij ons als
« toeroepen : hier rust de vriend, die ons
« zijn leven toewijdde; ook wij zullen altijd
« te zijnen aanzien erkentelijk zijn ! »

(Dictionnaire hislorique des Pays-Bas ;
Jaar- en Zakboekje der kunst en wetenschap bevorderende maatschappij, onder
de zinspreuk V. W. 1822-1823).
SPARRDIANN, (ANDREAS), een Zweedsch

natuurkenner en reiziger , werd omtrent
liet jaar 1747 in de provincie Upland in
Zweden geboren. Hij toonde van zijne
kindschheid af veel lust in het beoefenen
der natuurlijke historie , welke nog toenasi
door eene reis naar China , die hij met
een' zijner bloedverwanten , kapitein EKEBERC , in '1765 mede deed. In „Zweden
teruggekomen , bezocht hij andermaal de
hoogeschool van Upsala , waar hij zich in
de geneeskunde , doch meer bijzonder in
de botanie oefende. Ilij had het geluk
hierliet onder ijs van den beroemden
LINN.EUS te genieten. Onder de leiding van
dezen grooten natuurkenner , ver.clieen
in 't licht zijne 4incenitate.s uerldemicce,
waaruit genoeg bleek , dat hij zijne reis
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naar China niet te vergeefs had gedaan.
Zijne beperkte middelen verhinderden hem,
om volgens zijne begeerte , vreemde landen te bezoeken , en hierdoor zijne kennis
in de natuurlijke historie uit te breiden.
Door vriendelijke tusschenkomst echter van
zijnen vriend en bloedverwant EKEBERG ,
werd hij opvoeder van de kinderen des
heeres KERSTE , toen resident van Baai(als , nabij de Kaap de Goede hoop. Beu
30 April 17 72 bereikte hij de Kaap , en
ontmoette , kort na zijne aankomst , zijnen
landgenoot THUNBERG , die , uit ijver voor
de plantenkunde , deze zuidelijke streken
kwam bezoeken. Schoon SPARKMANN als
opvoeder naar de Kaap was vertrokken ,
had hij echter weinig behagen in de peda
loopbaan , welke hij was inge--goische
treden. Het toeval gaf aan zijn lot eene
gelukkige wending. Kapitein COOK deed
met de schepen Resolution en Adventure
de Kaap aan. De heeren FORSTER, die als
natuurkundigen cooK op dezen Logt vergezelden , nog eenen medearbeider noodig
achtende, deden bij hem aanzoek, om de
voorgenomen reis rondom de wereld mede
te doen. SPARRMANN aarzelde geen oogenblik , bewees hun onbetaalbare diensten,
en kwam na eene afwezigheid van acht
en twintig maanden aan de Kaap terug.
Gedurende eenige maanden oefende hij
hier de geneeskunst uit , en vertaalde een
Zweedsch geneeskundig werk in 't Engelsch,
ten einde eenig geld bijeen te verzamelen ,
voor Bene reis in de binnenlanden van
dfrika. hij vertrok derwaarts den 25 Julij
1775 , vergezeld van een' jong mensch ,
IMMELMAN genaamd , die in Afrika was geboren. Ilij bezocht de Mossel Paai , de
Groote Visch-rivier , en drong tot op
28° 30' Zuider breedte door. Den 15 April
1776 kwam hij behouden en overladen
met planten en dieren aan de Kaap terug.
In den loop deszelfder. jaars , vertrok hij
naar Zweden, en had het genoegen te ver
dat men hem gedurende zijne-nem,
afwezigheid met den graad van doctor in
de medicijnen had vereerd. Weldra werd
hij tot lid van de Maatschappij der weten
te Stokholen benoemd. Bij het-schapen
overlijden van den baron GEER , den insektenkenner , werd hij in diens plaats tot
bewaarder van het Museum gekozen. Zijne
ondernemingszucht verlokte hem echter
weder, om WADSTROE,M op eene reize naar
de binnenlanden van Afrika te vergezellen ;
doch toen zij mislukte, keerde hij van
Senegal naar Zweden terug , waar lij den
20 Julij I S20 te Stokholm overleed.
SPARE,MANN'S roem is hoofdzakelijk ge
► ond oh zijne Reizen , die in vele Euro--g
pec the talen zijn Overgebragt. Men leert
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SPARTACUS—SPERANSKI .

hem daaruit kennen als een man van
volharding , bekwaam natuurkenner en
waarheidlievend reisbeschrijver.
(Penny Cyclopaedia).
SPARTACIIS , een Thracisch held , die
door de Romeinen uit zijn vaderland weg
zwaardvechter werd in dienst-gevord,
van LENTULUS. Met eenige zijner makkers
aan den dwingeland ontsnapt, vatte hij
de wapenen op, en stond weldra aan bet
hoofd van een talrijk leger, waarmede hij,
herhaalde malen , de Romeinsche legerhoofden versloeg. Hij bragt zelfs Rome
aan 't wankelen, tot dat hij , in 't jaar
71 V. C. tegen cRASSUS sneuvelde , na wonderen van dapperheid verrigt te hebben.
(ROLLIN , Histoire Romaine; STUART ,
Romeinsche Geschiedenissen).
SPENSER , (EDMUND) , de vorst der
dichters , zoo als hij in het bijschrift op
zijne graftombe wordt genoemd, rangschikt
men gewoonlijk raast CHAUCER , SHAKSPEARE
en MILTON. Hij werd in 1553 te Londen
geboren , en studeerde te Cambridge. In
1576 schreef bij den Shepherd's Calendar,
welke bij aan Sir PHILIP SIDNEY opdroeg.
In het laatst van 1580 werd SPENSER als
geheimschrijver van Lord GREY van Wilton
naar Ierland gezonden. Voor de diensten
welke hij in deze hoedanigheid bewees,
schonk hem de kroon , in het graafschap
Cork , 3028 morgen lands door den graaf
van DESMOND verbeurd. Daar bij verpligt
was aldaar zijn verblijf te kiezen , vestigde
hij zich op de hofstede Kilcolman , waar
hij zijne Faerie Queen begon te schrijven.
De drie eerste boeken werden in 1590
gedrukt en aan koningin ELIZABETH opgedragen , die hem eene jaarwedde schonk
van vijftig Pst. Hij werd vervolgens sherif
van Cork en klerk van den provincialen
raad van Munster, in welke laatste hoedanigheid hij een overzigt gaf van den
staat van Ierland (View of the State of
Ireland). Het geluk , dat hem onderscheidene jaren te beurt viel , werd door het
oproer van Tyrone, in 1598, geheel verwoest. Als sherif in den haat der Ieren
vervallen , plunderden zij zijn huis , en
staken het in brand , waarbij een pas
geboren kind in de vlammen omkwam.
SPENSER vlugtte naar Engeland, en stierf
van droefheid te Londen den 16 Januarij
1598-1599. PoPE zegt van dezen uitstekenden dichter : « Er is iets in SPENSER
« dat ons zoo wel in de jeugd als in den
« ouderdom bekoort. Ik las de Faerie Queen
« toen ik omtrent twaalf jaren oud wás
« met het grootste genoegen. » CAMPELL
noemt SPENSER den RUBENS der Engelsche
poëzij. SPENSER'S werken zijn minstens
twee en dertig malen herdrukt. De eerste

verzameling daarvan verscheen in 1609 ,
in folio.
(Dr. BIRCH'S Life of Spenser; Theatrum
poëtarum ; Biographia poëtica ; - Bibliographer's manual WARTON , Observations on the Fairy Queen).
SPERANSKI, (MICHAEL) , een uitstekend Russisch staatsman , werd in 1771
in bet gouvernement WLADIMIR geboren.
Zijn vader , een invloedrijk geestelijke ,
bestemde hem voor de kerk , en zond hem
naar Petersburg. Doch SPERANSKI weinig
behagen in de godgeleerdheid vindende ,
besteedde bet meerendeel van zijnen tijd
aan de beoefening der wiskunde , waarin
hij zulke groote vorderingen maakte, dat
hij aldaar, op den ouderdom van een en
twintig jaren , tot hoogleeraar in de wisen natuurkunde werd benoemd. Uit hoofde
zijner wankelende gezondheid, legde hij in
1797 zijn ambt neder, en ging in een
dorp , in de nabijheid van Petersburg,
wonen. SPERANSKI vestigde nu zijne aandacht op de staatswetenschappen , en kwam
in aanraking met graaf KOTCHUBEY , die
hem, bij de troonbeklimming van ALEXANDER , niet te vergeefs als secretaris van
den keizerlijken raad aanbeval. Onder
toezigt van zijnen beschermer trachtte sPERANSKI het ministerie van binnenlandsche
zaken op eenen beteren voet te brengen.
Zijne plannen , in 1806 voltooid , verwierven de algeheele goedkeuring van den
keizer en diens raadgevers. Er werd verder bepaald, dat al de departementen van
bestuur ingerigt zouden worden volgens
de beginselen door den jeugdigen staatsman
ontworpen. In 1808 werd hij benoemd tot
assistent-minister van justitie en gouverneur van Finland. Als kanselier van de
hoogeschool van Abo rees bij hem het
denkbeeld op , om zich de nationale opvoeding aan te trekken. In 1804 werden
zijne plannen over de hervorming der
scholen in overweging genomen , en op
zijnen raad de fondsen voor het openbaar
onderwijs aanzienlijk verhoogd. In het vol
jaar had hij reeds magt genoeg,-gend
om een nieuw stelsel van financiën en
eene verbeterde inrigting van den rijksraad
en eene vermindering van de magt van
den senaat voor te stellen. Al deze maatregelen kwamen in werking, en SPERANSKI
op dezé wijze alle hoofdtakken van bestuur
in de handen van den keizerlijken raad
gebragt hebbende , bevond zich in de
hoedanigheid van deszelfs secretaris aan
het hoofd van de zaken des rijks.
In den loop van twee jaren was het
gansche stelsel van bestuur veranderd ,
een nieuw wetboek van strafregt ingevoerd,
de wet ter bescherming van den handel
;

SPINOLA—SPINOZA.
verbeterd , veel van het in omloop zijnde
papieren geld door nieuwe munten vervangen, en het geheele belastingstelsel
aanmerkelijk gewijzigd . SPERANSKI genoot
in eene hooge mate het vertrouwen van
zijnen monarch, die al de verbeteringen,
welke hij voorstelde , goedkeurde , en
alles door zijne handen liet gaan. In 1809
werd SPERANSKI lid van den geheimen raad.
Het tijdvak tusschen 1808 en 1812 was
dat van SPERANSKI'S grootsten voorspoed,
en aan deze jaren van zijn bijkans onbegrensd gezag , is Rusland deszelfs beste
instellingen verschuldigd. De adel, die door
dit alles vele voorregten had verloren ,
drong in 1812 op zijne verwijdering aan.
1)e naderende inval van NAPOLEON in 1812
maakte den keizer bevreesd , die , geld en
goeden wil behoevende , gevoelde dat in
dit hagchelijk oogenblik eensgezindheid
onontbeerlijk was.
In het midden van Maart 1812 , werd
SPERANSKI met de grootste overhaasting
naar Nischnei Novogorod gevoerd , onder
voorwendsèl dat zijn leven niet veilig was
voor een' aanslag , der Franschen. Zes
maanden later werd hij naar Perm verbannen , waar hij , aan k^yellingen en
ontberingen van allerlei aard blootgesteld ,
zich gedrongen gevoelde den keizer eene
kleine jaarwedde te verzoeken. Dit werd
hem toegestaan , en van nu af, nam zijn
lot eene gunstigere wending. Twee jaren
later werd hem een lusthuis in de nabij beid van Petersburg ter bewoning terug
gegeven. In 1817 werd bij onverwachts
benoemd tot gouverneur van Pensa, en
in 1819 tot gouverneur van Siberië. Hij
deed nu eene reis door al de landschape n , welke aan zijn bestier varen toevertrouwd , en legde daardoor den grond
tot een nieuw stelsel van bestuur voor
Aziatisch Rusland. In 1821 overhandigde
hij zijn plan aan keizer ALEXANDER , die
hem met de grootste onderscheiding on tving , en hem weder zitting in den keizer lijken raad verleende. In 1825 benoemde
keizer NICOLAAS hem tot president der
kanselarij , en het was onder zijn beleidvol bestuur , dat het beroemde Svod Zakónow• (Corpus Juris) , hetwelk de wetten
en ordonnantiën van 1694 tot 1833 bevat , werd voltooid. Omtrent dezen tijd
verscheen zijn hoogst belangrijk werk ,
Précis des notions hisloriques sur la ré fornzation du corps des lois russes SPERANSKI
stierf in 1840 , in den ouderdom van
negen en zestig jaren. Zijne manieren
waren bevallig, en zijn voorkomen (schranderheid kenteekenende) was ontzag,inboezerllend.
(Penny Cgclopaediae).
.
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SPINOLA, (AMBROSIUS, Mar kies 'VAN),
een der grootste veldheeren der zeventiende eeuw, werd in 1571 te Genua geboren , en trad eerst op dertigjarigen
ouderdom in militaire dienst , toen hij eene
aanzienlijke krijgsbende voor PIiILIPPUS III ,
koning van Spanje , op de been bragt.
Hij werd naar de Nederlanden gezonden ,
en bemagtigde eindelijk de vesting Oost
ende, waarvoor al zijne voorgangers schipbreuk hadden geleden . SPINOLA was een
geduchte tegenstander van prins MAURITS,
wiens oorlogsroem hij trachtte te verduisteren. Na het eindigen van het twaalfjarig
bestand , in 1621 , voerde hij op nieuw
de Spanjaarden tegen de Nederlanders
aan , en behaalde , gedurende zes jaren,
nieuwe lauweren. Terug geroepen om in
Italië het opperbevel over de Spanjaarden
op zich te nemen , werd hij door het
Spaansch ministerie niet genoegzaam ondersteund. Men hield den vereischten onderstand terug , waardoor SPINOZA in ongelegenheid geraakte. Hij stierf in 1630
van hartzeer, in zijne laatste oogenblikken
uitroepende: «Zij hebben mij mijne eer
«ontroofd ! »
(KOK , Vaderlandsch Woordenboek; VAN
-

Karakterkunde der Vaderl.
Gesch. ; W ATSON'S Philip III BENTI VOGLIO , De la Guerra di Fiandra).

KAMPEN ,

;

SPINOZA , ($IPNEDICTUS) , een Israëliet van geboorte, wiens oorspronkelijke
naam EARUCII was , werd den 2-s Novemher 1632 te Amsterdam uit behoeftige
ouders geboren. Reeds vroegtijdig gaf hij
blijken van een scherpzinnig verstand, en
kleefde steeds den grondregel aan , dat
men niets voor waarheid moet aannemen
dan waarvan men door genoegzame bewijzen volkomen overtuigd is ('t). Hij
verliet het geloof zijner vaderen , en zonderde zich van alle gezellig verkeer af,
om zich des te ongestoorder aan zijne wijs
bespiegelingen te kunnen overgeven.-geri
In het Grieksch enn Latijn werd hij onder wezen door den geneesheer VAN DEN ENDE ,
met wiens dochter hij eenen minnehandel
had aangeknoopt , die echter later te niet
is gegaan. Zijne vroegere geloofsgenooten
hadden eenen sluipmoordenaar op hem
(1 Si'iNozn zich niet met de Mozaïsche instellingen vereenigende, werd it de synagoge verbannen
hetgeen met de volgende plegti5heid geschiedde
Nadat het volk in de svnago^ge was opgekomen, ontstak
men eene groote menigte waskaarsen, en opende
den tabernakel waarin de boeken van moms bewaard werden. Van een verheven Gestoelte zong
de voorzanger, onder bazuingeschal, op weeklagen den toon de vreesseliikste woerden van vervloeking. Men hield nu de kaarsen over eerre tobbe riet
bloed gevuld , en liet ee dni1^swi,17e versmelten
terwijl het volk , met eerbied , Ontzag en vrees
het ó4men! uitlief,
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STAL L.

afgezonden , aan wiens dolk hij echter gelukkiglijk ontkwam. Nadat het den Joden
gelukt was zijne verbanning bij het stede
bestuur te bewerken , sleet hij eenigen-lijk
tijd tusschen Amsterdam en Ouderkerk (bij
een' goed vriend) , te Rhijnsburg en Voorburg. Daarna vertrok hij naar 's Gravenhage, in bet slijpen van optische glazen
en het maken van verrekijkers een eerlijk
bestaan vindende , welk vak hem met vele
natuurkundigen van zijnen tijd in aanraking bragt. Met weinig vergenoegd antwoordde hij op zekeren dag iemand , die
hem, eenen beteren slaaprok wilde geven :
« Een betere rok zal mij niet tot een beter
«mensch maken! » Hij was gewoon elke
drie maanden den staat zijner kas op te
maken , en daar er jaarlijks niets overschoot , was hij gewoon te zeggen : « Ik
«ben als de slang die met den staart in
« den bek eenen cirkel vormt. » Zijne
onbaatzuchtigheid was voorbeeldig. Zijn
vriend SIMON DE VRIES bood hem een geschenk aan van 2000 gulden , en wilde
hem tevens een belangrijk legaat verzekeren. Maar om den broeder des edelaardigen
mans niet te benadeelen , sloeg hij het af.
Ook eene jaarwedde van 500 gulden , hem
door DE VRIES toegestaan , verminderde hij
zelf tot op 300 gulden. Zijne gansche
ouderlijke erfenis stond hij aan zijne zuster af, en bedong voor zich niets dan een
bed , om voor het minst zijn regt niet
geheel en al te laten varen . Toen zijn
naam meer bekend geworden was , werd
bij door den keurvorst van den Pallz tot
leeraar aan de universiteit van Heidelberg
beroepen , en hoewel hij de verzekering
ontvangen had , dat men hem in het ver
zijner leeringen onbepaalde vrij -kondige
zou laten , bedankte hij nogtans voor-heid
de benoeming , daar hij niet wist tot hoe
ver de beloofde vrijheid zich zou uit
Schoon SPINOZA Jood noch Chris--strekn.
ten was , sprak hij nooit oneerbiedig
van het Opperwezen , en antwoordde aan
zijne Luthersche gastvrouw, die hem eens
uit bezorgdheid voor het heil barer ziel
vroeg , of zij wel den weg ter zaligheid
bewandelde : « Uwe godsdienst is goed;
«gij hebt geene andere te zoeken. WVan«neer gij een godvruchtig en stil leven
«leidt behoeft gij aan uwe zaligheid geen
« oogenblik te twijfelen. » Volgens SPINOZA
bestaat er slechts ééne oorspronkelijke
zelfstandigheid met een oneindig getal
eigenschappen begaafd, weshalve hij beweerde dat alle ligchamcn wijzigingen zijn
van deze zelfstandigheid , zoodat God , het
noodzakelijk en oneindig volmaakt Wezen,
wel de oorzaak is van alle dingen , maar
daarvan niet is onderscheiden. Uit hoofde

van deze grondstelling , welke de buitensporigste ongerijmdheden bevat , beschouwt
men SPINOZA als den grondlegger van het
stelsel der hedendaagsche pantbeisten. Hij
overleed aan de tering , in 1677 , in den
ouderdom van naauwelijks vier en veertig
jaren, geacht van al degenen die hem kenden, zijnde spraakzaam in den omgang,
zachtzinnig, gedienstig en zedig. Het voor-

naamste zijner werken , Tractatus theologico
politicus, waarvan eene Nederduitsche vertaling bestaat, verscheen eerst in 1670 in
't licht , en joeg een heerleger van bestrijders
tegen hem in het harnas. Zijn wijsgeerig
stelsel vindt men verder in zijne Opera posthema ontwikkeld. Uit misverstand heeft men
SPINOZA van godverloochening beschuldigd.
De vrome SCHLEIERMACUER, die zijne werken grondig beoefende, roemt zijne godsvrucht en roept in verrukking uit : « Offer
«met mij eerbiediglijk een haarlok aan de
«schim van den heiligen maar verworpen
« SPINOZA ! De groote geest der wereld
«doordrong hem ; de Oneindige was zijn
«begin en einde; het heelal zijne eenige
« en eeuwige liefde. Hij was vervuld met
«godsdienst en godsdienstig gevoel ; en
«daardoor is het dat hij alleen staat, on«jenaakbaar, de meester in zijne kunst,
«doch verheven boven de heiligschendende
« wereld , zonder aanhangers, en zelfs
« zonder burgerschap.
VAN KAMPEN , Bekn. Gesch. der Ned.
Lett. en Wetens. ; Nederlandsche mannen en vrouwen; NIEUWENIIUIS , Woordenboek van kunsten en wetenschappen;
BOULAINVILLIERS , Ré futation de Spinoza).
STAËL-HOLSTEIN , (ANNE LOUISE
G ERMAINE , Baronnes VAN) , in het

jaar

1766 te Parijs geboren , was het eenige
kind van NECKER , den rijken Geneefschen
bankier , die later minister werd van LoDEWIJK XVI. llare moeder was Bene Zwitsersche dame van veelzijdige talenten ,
wier huis te Parijs door mannen van letteren drok werd bezocht. Mevr. NECKER
begon vroegtijdig hare dochter zelve te
onderwijzen , die vooral in de letterkunde
aanmerkelijke vorderingen maakte , en het
eerst hare krachten beproefde aan eenige
vertellingen en tooneelspelen , welke echter spoedig werden vergeten. In 1788 gaf
zij een werk van hooger betekenis in 't
licht : Leures sur les ouvrages et le caractère de J. J. ROUSSEAU, hetwelk de aan
publiek begon te trekken.-dachtvne
Omtrent dezen lijd huwde zij den baron
van STAËL-HOLSTEIN , den Zweedschen afgezant te Parijs , een' man van fijne beschaving en bekwaamheid , schoon veel

ouder dan zij. Dit huwelijk schonk haar

ST:ËL.
een' aanzienlijken rang. Toen -de Fransche
omwenteling uitbrak , vertoefde zij gedurende de eerste stormen te Parijs. Hare
levendige verbeelding schilderde haar de
fraaiste tafereelen van de uitkomst dezer
groote gebeurtenis ; doch ale schriktooneelen , waarvan zij weldra getuige was,
maakten haar afkeerig van de nieuwe orde
van zaken. Zij gevoelde voor de verdrukten , destijds de edelen , priesters en het
koninklijk huis, de grootste meêwarigheid.
Inzonderheid stelde zij groot belang in de
koninklijke familie , en waagde het zelfs
Bene verdediging te schrijven voor MARIE
ANTOINETTE , die toen te regt stond. Dit
vlugschrift voerde ten titel : Réflexions sur
le procès de la reine , Augustus 1793.
Doch de zegepraal van het schrikbewind
dreef haar eindelijk uit Parijs , om in
andere landen eene schuilplaats te zoeken.
Na den val der terroristen , keerde Mevr.
VAN STAËL naar Parijs terug , waar zij
het middelpunt werd van eenen uitstekenden kring van geleerden en staatkundigen. Mevr. VAN STAËL schijnt van den
beginne af BONAPARTE mistrouwd te hebben , en haar salon werd de oppositie
dien tijd. Iiet laatste werk haars-clubvan
vaders , Dernièr•es vues de polilique el de
finance , werd in Frankrijk verboden. En
eindelijk zond de eerste consul Mevr. VAN
STAËL een bevel Parijs te verlaten , en
zich niet binnen de veertig mijlen van de
hoofdstad op te houden. Zij en hare vrienden beijverden zich , om de herroeping
van dit bevel te bewerken ; doch aoNAPAaTE gaf steeds ten antwoord , dat hij
de geheele wereld voor Mevr. VAN sTAËL
openstelde , maar Parijs voor zich zelven
hield. Zij begaf zich nu naar Zwitserland,
en reisde vervolgens naar Italië , waar
zij bouwstoffen opzamelde voor hare Corinna , eene dichterlijke beschrijving, van
Italië , in den vorm van eenen roman.
Vervolgens bezocht zij Duitschland , en
schreef , na hare terugkomst , het werk
De l'Allemagne , waarin zij de denkbeelden , de letterkunde en de zeden en gebruiken des Duitschen volks met eigen
kleuren schilderde. Dit werk werd-ardige,
in 1810 te Parijs gedrukt. De schrijfster
mogt zelve niet te Parijs komen , maar
woonde dan eens op haar buitengoed te
Coppet aan de oevers van het meer van
Geneve , dan weder in eene landstad ten
minste veertig mijlen van de hoofdstad
verwijderd. Het handschrift werd , volgens de bestaande wetten , aan de een
onderworpen , en nadat dezen er-sor
onderscheidene plaatsen in hadden uitgeschrapt, werd de uitgave toegestaan. Er
waren reeds 10,000 exemplaren afgedrukt,
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toen het gansclre werk in beslag werd
genomen. Inmiddels ontving Mevr. VAN
STAËL, die zich te Blois ophield , bevel,
om terstond Frankrijk te verlaten. Mevr.
VAN STAËL zich verbeeldende, dat zij deze
strengheid te danken had aan haar stil
keizer en zijne onover--zwijgenovrd
winnelijke legers , schreef aan den minister SAVARY , dat zij niet zag , hoe de
keizer en zijne legers gevoegelijk in een
zuiver letterkundig werk konden voorkomen. SAVARY's antwoord kenmerkt den
man en zijnen tijd. Mevr. VAN 5TAËr,
voegde den inhoud van dezen brief voor
eene nieuwe uitgave van haar werk. ((Gij
« moet , » dus schreef SAVARY , « de oor
zaak van het bevel , dat ik u heb doen-«
« toekomen , niet zoeken in het stilzwij« gen , dat gij in uw laatste werk ten
« opzigte van den keizer heb in acht gea nomen , want daarin was geene plaats
«zijns waardig. Uwe verbanning is het
«natuurlijk gevolg van uw doorgaand ge« drag in de laatste jaren. Het kwam mij
« voor , dat de lucht van Frankr ijk niet
« goed voor u was; want wij zijn nog niet
« zoo laag gezonken , om modellen te zoe« ken onder de natiën , die gij bewon« dent. Uw laatste werk is niet Fransch
« en ik heb er de uil gave van geschorst.
« Het rouwt mij om het verlies , dat daar« door den boekhandelaar wordt berok« kond ; maar ik kon de verschijning van
«dit werk niet gedoogen.» Mevr. VAN
STAËL zelfs op Zwitsersch grondgebied , te
Copper, naauw bewaakt wordende , vertrok
heimelijk naar Engeland , nemende , om
derwaarts te komen , uit noodzakelijkheid,
den weg over Rusland. Zij beschreef hare
zwerftogten en vervolgingen in hare Dix
années d'exil , een werk , waaruit men
NAPOLEON en zijne regerings- beginselen
naauwkeurig kan lesren kennen.
Gedurende haar verblijf te Coppet,
werd Mevr. VAN STAËL , die verscheidene
jaren weduw was geweest , bekend met
M. DE RoceA , behoorende tot een oud Geneefsch geslacht , aan wien zij zich heimelijk verbond. DE ROCCA was een geleerd
man , van wien eene geschiedenis van den
oorlog in Spanje in 't licht verscheen. Na
den val van NAPOLEON kwam Mevr. VAN
STAËL weder te Parijs , doch keerde een
jaar later naar Zwitserland terug , waar
zij haar laatste werk voor de drukpers
gereed maakte ; het voert ten titel : Considérations sur la révolution franeaise , en
verscheen eerst na haren dood , die den
14 Julij 1817 voorviel. Onder do menigte boeken , welke over dit hoogst belangrijk onderwerp zijn geschreven , behoort dit werk onder de weinige, die
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verdienen tot de nakomelingschap over te
gaan. Hare werken zijn in 17 deelen
8vo. bijeen verzameld, en 1830 te Parijs
uitgegeven.
(AUGUSTE , Baron DE ST AËL , Notice sur
Mad. Necker ; HORTENSE ALLARD , Lettres sur les ouvrages de Mad. de
Staël) .
STANHOPE , (J AME S) , een bekwaam
Engelsch staatsman , werd in 1673 geboren. Hij vergezelde den afgezant ALEXANDER STANIIOPE , zijnen vader , naar Madrid
en 's Gravenhage , en deed vervolgens
eene reis door Frankrijk en Italië. Hij
droeg eerst de wapenen onder den hertog
van Savoijë (VICTOR AMADEUS II) , en daarna
onder koning WILLEM in Vlaanderen tegen
Frankrijk. Uit hoofde zijner kloekmoedig heid en talenten , benoemde koning wILLEM hem , in 1694 , tot kapitein in zijne
lijfwacht te voet , met den rang van luitenant-kolonel. Hij werd in de belegering
van Namur in 1695 gewond. In September
1702 verscheen hij in het parlement als
lid van het Huis der Gemeenten , doch
onderscheidde zich meer in de krijgsdienst
dan in de parlementaire loopbaan. In
September 1708 werd hij tot opperbevel
Spanje-hebrdBitsckjgman
benoemd , en bemagtigde Port Mahon en
het eiland Minorca. In 1710 won hij de
veldslagen van .4lmanara en Saragossa;
doch werd kort daarna te Brihuega door
VENDÓME verrast , en na eene kloekmoedige verdediging krijgsgevangen gemaakt.
Hiermede eindigde STANHOPE'S militaire
loopbaan. Van nu af wijdde hij zich meer
aan de staatkunde toe. Hij bestreed in
het Huis der Gemeenten , met klem van
taal , het voorgestelde handelstractaat met
Frankrijk, waarbij bepaald werd , dat de
Fransche wijnen van alle inkomende regten zouden ontheven worden. Hij drong
er op aan , dat de Britsche kooplieden
eerst over deze gewigtige zaak zouden gehoord worden. Met grond beweerde men,
dat het tractaat met Portugal gesloten
hierdoor werd verbroken, en zulks jaarlijks eene schade van een millioen Pst.
zou veroorzaken , en duizenden huisgezin nen van hun bestaan beroven. De ratificatie van dit tractaat werd alzoo geweigerd. Als lid van het parlement , als
secretaris van staat en afgezant bewees
hij zijn vaderland groote diensten. Zijn
dood was zeer onverwacht. Den 4 Februarij 1721 veroorloofde zich de hertog van
Wharton , in het Huis der Lords , ged urende de woordenwisselingen over de
Zuidzee- Compagnie, eenige bitse aanmerkingen , vergelijkende het gedrag der ministers bij dat van SE]ANUs , die de rege-

ring van TIBERIUS bij de Romeinen in
grooten haat bragt. STANHOPE stond op,
sprak zoo heftig ter verdediging van zijne
ambtgenooten en zich zelven , dat hem
een bloedvat borst , en bij den volgenden
dag overleed. « Het strekte hem tot eeu« wige eer , ' zegt de schrijver van het
voorberigt in den British Merchant , . dat
« STANHOPE in de dienst zijns konings ar« mar stierf, dan toen hij haar aanvaard
-«de.WALSINGHM,groteWALSINGHM,
« stierf arm ; doch de groote STANHOPE
« leefde in den tijd van de Zuidzee-ver« zoekingen ! »
(Lord MAHON , History of England from
the peace of Utrecht ; Penny Cyclo-

paedia).
STANHOPE, (CHARLES , Graaf) , een

staatkundig en wetenschappelijk edelman ,
werd in Augustus 1753 geboren. Hij studeerde te Eton en Geneve, en had het
reeds vroeg ver gebragt in de natuur- ,
schei- en werktuigkundige wetenschappen.
Op den ouderdom van 18 jaren beantwoordde hij eene door de academie van
Stokholm uitgeschrevene prijsvraag over de
slingerbewegingen. Hij nam in het jaar
1780 voor Wycombe zitting in het Huis
der Gemeenten , tot dat hij , in 1786 , bij
den dood zijns vaders (PHILIP STANHOPE) lid
werd van het Huis der pairs. De Parlementshervorming , de afschaffing der neger slavernij , de drukpersvrij heid , de onaf
-hankelijdrgtbnvaezwo-

renen , waren de hoofdonderwerpen waarvoor hij , zoowel in de vergaderzaal als
in zijne schriften , onvermoeid ijverde.
Veel talent spreidde hij ten toon bij de
beraadslaging over een nieuw stelsel van
maten en gewigten , gegrond op de slingerbeweging. Een zijner laatste voorstellen ten nutte van den staat , had de codificatie der engelsche wetten ten doel.
Ongenoegen niet zijne zonen verbitterde
zijne laatste levensdagen. STANHOPE was
een ijverig republikein , en een vijand van
PITT's bestuur , alhoewel hij met diens zus
gehuwd was. Het is echter aan zijne-ter
werktuigkundige uitvindingen , dat STANHOPE zijne vermaardheid heeft te danken.
Hij is de uitvinder van de verbeterde
drukpers , welke zijnen naam draagt , van
den monocordium , (een speeltuig met ééne
snaar) , van eene rekenmachine , en een
dubbel hellend vlak. STANHOPE stierf den
16 December 1816. Onder zijne staat
werken noemt men zijn antwoord-kundige
aan BURKE , getiteld Reflections on the revolution of France.
(Philosophical Transactions , 1787 ; - Dictionary of Biography).

STAPEL --STEELE.
STAPEL , (JOHANNES BODAEIIS

ij,

een Nederlandsch geneesheer , beroemd
als plantenkenner. Hij werd in den aanvang der zeventiende eeuw te Amsterdam
geboren , waar zijn vader , ENGELBERT STA PEL , als geneesheer practiseerde. Hij vol tooide zijne studiën aan de hoogeschool
van Leyden , waar hij onder de leiding
van VORSTIUS lust opvatte voor de beoefefling der botanie. In verband met deze
wetenschap, legde hij zich toe op 't Grieksch
met oogmerk om eene volledige uitgave
van de botanische werken van THEOPHRASTUs
te bezorgen. Te midden echter zijner studiën en voorbereiding voor dit groote
werk , stierf hij in jeugdigen ouderdom
in 1636. Hij liet zijnen vader bouwstoffen genoeg na , om eene uitgave van de
tien boeken van THEOPIIRASTUS in 't licht
te geven , onder den titel De Historia
plantarum. Dit werk verscheen in 1644
te Amsterdam , en geeft blijken van ongemeene vlijt , zijnde welligt de best bewerkte uitgave van TIíEOPHBASTCS , welke
het publiek is aangeboden. Onder het
hoofd van iedere plant heeft hij alles gegeven wat daarover bij DIOSCORIDES , PLINlus en andere schrijvers te vinden is.
Behalve van de planten, welke bij de
ouden bekend waren , geeft hij Bene beschrijving van eenige nieuwe Amerikaan
gewassen. Onder de-schenKap
laatste is eene soort béhoorende tot het
geslacht , waaraan LINNAEUS , hem ter eere,
den naam van Stapelia heeft gegeven. DE
oorspronkelijke plant werd door STAPEL
zelven Fritillaria crassa genoemd. Bij wa:
een botanist van de grootste verwachting,
zoo dat zijn dood door zijne tijdgenootei
zeer werd betreurd.
(Biographie universelle).
STARK, (WILLIAM) , een Engelsch ge
neesheer, werd in 1740 te Birminghan
geboren , en werd voor de geneeskunde
opgeleid te Glasgow, Edinburg, Londel
en eindelijk te Leyden , alwaar h,j in 176'
tot doctor in de medicijnen werd bevor
derd. In 1769 naar Londen terug gekeerd
begon hij , hoofdzakelijk op aanbevelen;
van PRINGLE en FRANKLIN , eene reeks vai
proeven te nemen over den diëet met be
trekking tot de voeding , waarvan het eind
treurig was , zonder belangrijke wetenschal;
pelijke uitkomsten te leveren. Ten eind
de uitwerking van verschillende hoeveel
heden en soorten van voedsel op het men
schelijk ligchaam na te gaan , gebruikt
hij om de veertien dagen niets anders da
de te voren bepaalde spijzen , zorgvuldi
den invloed opteekenende , welken zij o
de verschillende functiën van het ligchaar
schenen uit te oefenen. Hij begon, b
,
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oorbeeld , met brood en water , voegde
r , in opvolgende tijdperken , suiker , olijflie en melk bij ; vervolgens gebruikte hij
nderscheidene soorten van dierlijk voed el , elk in verschillende hoeveelheden.
gijn laatste plan (toen zijne gezondheid
oor al deze proeven reeds veel had geeden) was, om de uitwerking van een
liëet van brood of meel , met honig en
!en aftreksel van thee of rozemarijn gade
e slaan. Toen hij hiermede tien dagen
iad volgehouden , veroorzaakte dit bij
iem buikloop en verzwakking. Om zulks
egen te gaan nam hij toevlugt tot een
liëet uit niets anders bestaande dan brood,
kaas en een aftreksel van rozemarijn. Dit
leed een' geheel tegenovergestelden staat
Ier ingewanden ontstaan , en werd spoelig gevolgd door binnenkoorts , verstoring
van den algemeenen gezondheidstoestand
n 't algemeen en ontsteking des darm
waaraan hij , na Bene hevige-kanls,
Dngesteldheid van vijf dagen , stierf. Dr.
STARK had gedurende zeven maanden de
bovengenoemde proeven genomen. Indien
hij ze gedurende even zoo vele jaren had
kunnen nemen , zou zulks tot eenige belangrijke uitkomsten hebben kunnen leiden. Zijne werken werden door Dr. J. CARMICIiAEL sMYTH, in 1188 , in één deel
folio te Londen uitgegeven : zij bevatten
het Dagboek zijner proefnemingen en zijne
klinische en anatomische waarnemingen,
welke van zijne scherpzinnigheid getuigen.
(Penny Cyclopaedia).
STEELE , (RICHARD) , een voornaam
Iersch tooneeldichter en prozaschrijver ,
werd in 1671 te Dublin geboren. Zijn
vader , geheimschrijver van den hertog
van Ormond , zond hem als student naar
Oxford. Naderhand diende hij als vaan
lijfwacht , en trok in 1702 de-drigne
aandacht van het publiek als schrijver van
het blijspel The funeral or Grief à-la-mode,
dat grooten opgang maakte. Hierop volgden The tender husband en The lying lover , die mede gunstig werden ontvangen. In 1709 begon hij The Tatler
(snapper) , het eerste tijdschrift der Engelsche letterkunde in den vorm van korte
vertoogen. Kort daarna werd hij commissaris van het zegelkantoor. In 1711 begon hij , gemeenschappelijk met ADDISON ,
The Spectator , en in 1713 The Guardian.
In dit jaar verloor bij zijn ambt als commissaris , maar werd voor Stockbridge in
Hampshire tot lid van het Huis der Ge
verkozen , waaruit hij weldra werd-ment
geweerd , om het schrijven van twee
vlugschriften (The Englishman en The Crisis) over de opvolging der kroon van En-
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geland , welke men voorgaf beleedigende

Na verloop van eenigen tijd zette hij , niet

uitdrukkingen voor de regerende familie
te bevatten.
Na de troonbeklimming van GEORGE I,
in 1715 , werd STEELE benoemd tot opzigter der koninklijke stallen te Hamptoncourt , en tot ridder verheven. Hij ging
voort met het schrijven van staatkundige
artikelen over de gebeurtenissen des tijds ;
maar door eene verkwistende leefwijze en
eenige ongelukkige speculatiën had hij in
zijne laatste dagen tegen armoede te kampen. Hij verloor in 1719 ongeveer 10,000
Pst. door de intrekking van het patent als
bestierder van bet koninklijk gezelschap van
tooneelspelers. In 17 22 werd zijn blij
The Conscious lovers opgevoerd. Eeni--spel
gen tijd vóór zijnen dood betrok hij zijn
buitengoed te Llangunnor nabij Caermarthen in Wallis, waar hij den 1 September 1729 overleed. De werken van STEELE
onderscheiden zich door eenen stijl , die
met de gemakkelijkheid van het gemeen
zuiverheid van-zamgeprknot
taal vereenigt ; alsook door vinding en
oordeel , blijkende uit de keus en de afwisseling in het behandelen van zijn onderwerp , en boven alles door de fijne en
Horatiaansche satyre , die , zich uitdrukkende in eenen toon van speelsche schalkbeid en door middel van leenspreuken en
karakterschildering nooit regtstreeks op
personen doelende , den smaak vormde
en de zeden verbeterde van zijne tijdgenooten , die het lezen zijner werken als
eene aangename tijdkorting beschouwden.
(CIIALMERS'S Biographical Dictionary).

hulp zijner bloedverwanten , eene herberg
op , welke aanvankelijk door vrolijke gasten druk bezocht werd , doch hem tevens
in de verzoeking bragt , om aan zijne ongeregelde wijze van leven den ruimen
teugel te vieren. De tooneelen , waarvan
hij hier getuige was , bragt hij meesterlijk op het doek. Niemand zijner tijdgenooten overtrof hem in naïviteit van compositie , in de uitdrukking en het karakter
zijner figuren , en de schrandere verdeeling
van licht en bruin. In geestigheid , humor
en vinding overtreft JAN STEEN alle andere
Nederlandsche schilders , die huisselijke
tafereelen hebben geleverd. Soms waagde
hij zich aan geschiedkundige onderwerpen,
zoo als Mozes op de rots slaande , waarin
hij echter minder gelukkig was. Ook
schijnt het , dat hij het portret-schilderen
beproefde.
Daar JAN STEEN de beste klant aan zich
zelven had , en men de spreuk van De
waard in de drie masten , is eer dronken
dan zijn gasten op hem in vollen nadruk
kon toepassen , moest hij spoedig de herberg weder verlaten. Inmiddels kwam zijne
huisvrouw te sterven , die hem zes kinderen naliet , en nu huwde hij kort daarop
MARRETJE HERCULENS , die, koopmanschap
drijvende niet schapekopjes en schapepootjes , een stuivertje verdiende, maar hem
tevens ook twee kinderen medebragt. Doch
had hij veel eieren , hij maakte veel doppen. «En wat de vrouw met op de markt
«zitten won, was somwijlen al verteerd
« eer zij thuis kwam ; want hij kon uit
« de klucht wel een ketel met schaapskopjes
« en schapenpootjes laten koken en van
« zijne jongens opsmullen , ja kon daar
«hartelijk bij gaan zitten lagchen , als hij
«zoo veel kakebeenen aan 't gaan gehol
zag hoe de een den ander-«penhad,of
« in 't eten de loef afsneó, of een lekker
« beetje ontsnapte , en dus schoot er van
« zijn vrouws koopmanschap niet veel over,
« die derhalve deze nering weldra liet
«varen. « JAN STEEN stierf in 1689, zijn
gezin in de uiterste armoede nalatende.
Zijne kunstbroederen bestelden hem ter
aarde , en vervaardigden voor hem dit
grafschrift:

STEEN , (JAN) , een der beroemdste
schilders der Nederlandsche schilderschool,
werd in 1636 te Leyden geboren. Zijn
vader was een brouwer , die , ziende dat
hij schilder vilde worden , hem in de leer
deed bij NICOLAAS KNUPFER , een' verdienstelijk Duitsch kunstenaar , destijds te
Utrecht woonachtig. Vervolgens oefende
hij zich onder JAN VAN GOYEN , die zoo
zeer met zijne vrolijke inborst en zijne
talenten als schilder was ingenomen , dat
hij hem zijne dochter MARGAEETA ten huwelijk gaf. Schoon JAN STEEN spoedig bekend stond als een vernuftig schilder,
won hij echter niet genoeg om in de behoeften van zijn gezin te voorzien , wijl
hij veel tijd aan zijne schilderijdn besteedde , en nog meer om de herbergen
te bezoeken. Zijn vader zette hem daarom
in eene brouwerij te Delft , welke hem
een ruimer inkomen beloofde ; doch door
zijne zorgeloosheid liep de boel weldra
zoodanig in het riet , dat de nood hem
dwong weder het penseel op te vatten.

Deze steen dekt

JAN STEEN,

Van de konstenaren geen
Zoo geestig in 't schilderen;
Zijn penseelkonst berucht,
Toont , hoe menschen de tucht
Ontwend , steeds verwilderen.

De kunstwerken van JAN STEEN , die
hem gedurende zijn leven weinig opbragten, stegen spoedig tot eenen hoogen prijs,
en worden nog steeds ongemeen duur
betaald. Zijne teekeningen zijn schaarsch.

STEEN`VIJI(--5TERNE.
Ook etste hij eenige prenten, die insgelijks
zelden voorkomen.
(HOUBRAKEN ,

Levens der Ned. Konst.-

schilders; J. IMMERZEEL Jr. , De levens
der Ilollandsche en Vlaamsche kunstschilders , beeldhouwers , graveurs en
bouwmeesters; Conversations-Lexicon).
STEENWIJS, (HENDRIH) , de Oude,
een beroemd Nederlandsch perspectief- schilder , werd in 1550 te Steenwijk geboren.
Hij oefende zich onder zijnen vader , (die
in de bouw- en schilderkunst zeer bedreven was) , en daarna onder JAN DE VRIES.
Even als zijn meester schilderde hij kerken en andere gebouwen , doch overtrof
al zijne tijdgenooten in waarheid , keurigheid , doorschijnendheid en netheid. Zijne
geliefdste onderwerpen waren binnengezigten van prachtige Gothische tempels en
kloosters , vooral bij donker wanneer zij
verlicht waren door toortsen en waskaarsen. Hij was een uitgeleerd meester in
het chiaroscuro ; zijn licht en schaduw
zijn met het schranderst oordeel aangebragt. De weerkaatsingen zijner lichten
zijn fraai , en elke kolom , ieder lijstwerk
en andere deelen der Gothische bouw kunst
zijn met volkomene waarheid en naauwkeurigheid voorgesteld. Zijne schilderstukken
werden gewoonlijk door BREUGHEL , VAN
TULDEN en andere voorname kunstenaren
met beelden versierd. De oorspronkelijke
werken van STEENVIJK zijn ongemeen zeldzaam en door geheel Europa hoog geschat.
Ter vermijding der oorlogsrampen verliet
hij het vaderland , en zette zich te Frankfort aan den Main neder , alwaar hij in
1604 overleed. Hij had bekwame leerlingen , zoo als de beide NEEFS , vader en
zoon en zijn' eigen zoon HENDRIK. Het
Louvre-Museum te Parijs bezat van STEEN
den Ouden twee schilderijën , die in-WIJK
1815 aan Pruissen werden terug gegeven.
De eerste stelt voor een Gothisch gebouw , waarin hij eene episode uit den
Gouden ezel van APULEJUS heeft geschil
tweede, het inwendige eerier-der,n
gevangenis , alwaar men een' engel den
apostel PETRUS ziet bevrijden.

(Biographie du royaume des Pays-Bas;
Penny Cyclopaedia) .
STEENWIJS, (HENDRIK), de Jongere,
de zoon des voorgaanden , werd in 1589
te Amsterdam geboren. Hij volgde den stijl
zijns vaders , die zijne vorming zeer ter
harte nam. Bevoegde kunstregters oordeelen , dat hij dikwijls zijnen vader evenaarde , en soms zelfs overtrof. Zijn vriend
VAN DIJK , vgor wien hij menigmaal bouwkunstige en perspective achtergronden schil
haalde hem over Engeland te be--der,
zoeken , en bragt hem aan liet hof van
II.
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KAREL I , waar hij alle aanmoediging vond
om zijne talenten verder te ontwikkelen.
Bij een gunstig onthaal , kreeg bij handen
vol werk , hetwelk onbekrompen werd
beloond. Hij stierf in jeugdigen ouderdom
te Londen , doch het is onzeker in welk
jaar. Zijne weduw, die door hem in de
schilderkunst was ingewijd , keerde naar
4msterdam terug, en oefende aldaar hare
kunst uit ; hare werken werden zeer geacht
en gereedelijk voor hooge prijzen gekocht.

(Penny Cyclopaedia).
STERNE, (LAURENCE) , een geestig

Engelsch schrijver , werd den 24 November 1713 te Clonmel in Ierland geboren,
waar zijn vader (een luitenant) eenige
dagen te voren met het regenvent bij het
welk hij diende was aangekomen. Nog een
knaapje zijnde viel hij te Animo door een
molenrad terwijl de molen in beweging
was , en bleef onbezeerd. De zaak is ongeloofelijk , doch- voor waar erkend door
honderden lieden , die hem kwamen zien.
In 1732 begaf STERNE zich naar Cambridge,
om zich in de godgeleerdheid te oefenen.
Door tusschenkomst van zijnen oom , kreeg
hij de predikanisplaats te Sutton en later
ook nog die te Stillington , alsmede eene
prebende bij de hoofdkerk te York, waar
hij in 1741 eene dame huwde, wier naam
niet bekend is , maar die hem eenig ver
gaf hij de beide-mogenabrt.I1760
eerste deelen uit van een' roman getiteld
The life and opinions of Tristam Shandy ;
de overige verschenen in 1761 , 1762 ,
1765 en 1767. Deze roman is in bijna
alle beschaafde talen overgezet , en vloeit
over van eene menigte luimige en aan
trekken , welke men allerwegen-doenlijk
in zijne schilderingen van tooneelen en
karakters uit het huisselijk leven aantreft.
Een bejaard landedelman , die daarin de
hoofdrol speelt , ontwikkelt zijne zonderlinge denkbeelden , welke hij bij de opvoeding van zijnen zoon in beoefening
brengt. Ook ontbreekt bet in dit werk
niet aan schrandere opmerkingen omtrent
het menschelijk hart ; kortom , alles te
zamen vormt een zoo bont geheel als
men welligt in geene andere taal aantreft.
Eenige jaren later deed hij eene reis op
het vaste land , welke aanleiding gaf tot
het schrijven zijner Sentimental journey
through France and Italy , waarin de bevalligste schalkachtige luim en de teederste aandoeningen elkander afwisselen. IIij
stierf den 18 Maart 1768 te Londen aan
de tering, meer schulden dan vermogen
achterlatende. Behalve de reeds genoemde
werken , schreef hij eenige Leerredenen,
die insgelijks van zijnen luimigen en geestigen schrijftrant getuigen. Zijne onkiesch30
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held echter, dubbel te betreuren in Benen
geestelijke , verdient strenge berisping.
(Penny Cyclopaedia; NIEUWENHUIS, Woordenboek van kunsten en wetenschappen;
FERRIAR , Illustrations of Sterne).
STEVIN , (SIMON) , een beroemd wiskunstenaar , werd omtrent bet midden der
zestiende eeuw te Brugge geboren. Hij
was de leermeester van prins MAURITS , en
deed veel ter verbetering onzer zeeweringen , welke aan zijn toevoorzigt werden
toevertrouwd. Hij was tevens de uitvinder
van den zeilwagen , waarvan men zich
soms langs het zeestrand bediende. In
den herfst van het jaar 1600 deed prins
MAURITS daarmede , in gezelschap van acht
en twintig der aanzienlijkste personen,
eenen togt van Scheveningen naar het dorp
Petten , dat men binnen den tijd van
twee uren bereikte. Uit kortswijl stuurde
MAURITS eens onverwacht den wagen van
het strand in zee, tot grooten schrik der
aanwezigen ; doch met eene ligte wending
van het roer , snelde het voertuig weder
langs het strand voorwaarts. In het begin
dezer eeuw vertoonde men nog te Scheveningen de overblijfselen van dezen zeil wagen. STEVIN het nut bevroedende, hetwelk uit de zoogenaamde decimaal-rekening
voor den handel en de zamenleving kon
voortvloeijen , indien men haar op het
muntwezen en de maten en gewigten
toepaste , prees dit stelsel in allen deele
aan. Ook was hij grondig ervaren in de
Latijnsche en Fransche talen , maar vooral
in onze moedertaal , die hij zelfs boven
het Grieksch roemde. Onze keurige DE
DEKKER zwaait STEVIN , wegens zijne voor
voor onze rijke moedertaal, waarin-liefd
hij Benige wiskundige werken uitgaf, den
volgenden lof toe:
Zijn faam en glorie streeft ver boven alle wolken;
Niet omdat hem in top de wiskunst was bewust,
Maar omdat hij ze braaf in't Duitach (1) heeft uitgerust,
Tot eer der Duitsche taal , tot eer der Duitsche volken.

overleed in 1635 , nalatende den roem , van door zijn schrander
oordeel aan de wiskundige wetenschappen
belangrijke diensten bewezen te hebben.
(Professors. P. VAN CAPPELLE , Het leven en
de verdiensten van Simon Stevin ; Biographie du royaume des Pays-has ;
Penny Cyclopaedia) .
SIMON STEVIN

STILLING,(JUNG JOUANN HEINRICH),

een beroemd Duitsch pietist, werd in 1740
in het Hanoversch bergstadje Grind geboren. Zijn vader, WILHELM DUNG, een
kolenbrander, bestemde hem ook voor dit
beroep , doch door zamenloopende omstandigheden, werd hij bij een' kleermaker in de
(1) tluitsch beteekeit hier Nederduitbcli.

leer besteld. Deze bezigheid verwisselde hij
echter weldra met die van hulponderwijzer in eene school ; maar bier gevoelde hij
zich geenszins op zijne plaats, en keerde tot
het kleermaken terug. Daar men echter de
ongemeene ontwikkeling zijner verstandelijke vermogens op prijs stelde , vertrouwde
men hem , als privaat-onderwijzer , de opvoeding van eenige voorname jonge lieden.
Een weinig bespaard hebbende , ging hij
naar Straatsburg , en studeerde in de medicijnen. Hier werd hij bekend met GóTHE ,
die veel behagen in hem vond , en in
zijne Dichtung and Wahrheit het karakter
van STILLING Op onderscheidene plaatsen
met het vuur der vriendschap heeft ge
aandrang van GÓTHE , aan-schilder.Op
wien hij zijne lotgevallen dikwijls had
verhaald , schreef STILLING zijne eigene
levensbeschrijving. STILLING practiseerde
eenigen tijd als geneesheer te Elberfeld. In
1778 werd hij professor aan de Kameralschule van Lantern, in 1787 aan die
van Marburg, en in 1803 beriep men hem
naar h eidelberg. Hij stierf in 1817. Als
geneesheer was hij beroemd voor de oogziekten , en men wil , dat hij meer dan
2000 personen van hunne oogkwalen heeft
genezen. Als schrijver was hij bij het volk
geliefd , vooral bij de secte der pietisten,
die hem groote genegenheid toedroeg. De
hoofdtrek van zijn karakter was een onwankelbaar en innig geloof in God en eene
onmiddellijke tusschenkomst der Voorzienigheid , om het wezenlijk kwade te verhoeden. Het meest beroemde zijner werken
is de Theorie der Geisterkunde , welke in
onderscheidene hedendaagsche talen is overgebragt. Eene volledige uitgave zijner werken verscheen in 1835 te Leipzig in 13 deelen 8vo , bezorgd door Dr. J. GROLLMANN.
(STILLING , Lebensgeschichte; GOTHE, Dichtung and Wahrheit ; ConversationsLexicon).
STJ ERNSTOLPE , (JONAS MAGNETS),

een uitstekend Zweedsch schrijver en dichter , werd den 8 December 1777 in de
parochie van Stenquista , in de provincie
Sundermanland , geboren. Zijne ouders
waren achtenswaardige lieden , maar zoo
arm , dat zij bijkans niets voor zijne opvoeding konden doen. Hoogst waarschijnlijk
zouden dus zijne talenten in het duister zijn
gebleven , zoo niet zijne ongewone begaafd
aandacht had gewekt van den baron-heid
FLETWOOD en eenige zijner vrienden , die
hem naar Strengnás ter schole zonden , en
vervolgens naar Upsala , om zijne studiën
te voltooijen. Om genoegzaam in zijne
behoeften te voorzien gaf hij lessen , en
vertaalde romans voor boekverkoopers. In
1802 kwam hij als opvoeder in de 1 milie

STOFFLER—STOW.
van den koopman BESKOW , wiens zoon
BERNHARD zich als dichter heeft onderscheiden , en sommige van STJERNSTOLPE's
nagelaten werken , met eene belangrijke
levensbeschrijving van den auteur , uitgegeven. Daarna werd hij geplaatst op een
landsbureau (de Krigs-Expedition) , en
wijdde verders zijne vele vrije uren aan
zijne geliefde letterkundige studiën. BESxow
intusschen den toestand van STJERNSTOLPE
'willende verbeteren , bood hem eene plaats
op zijn eigen kantoor aan tegen een salaris
liet dubbel bedragende van hetgeen hij
toen genoot ; doch hij weigerde dit wel
aanbod, zeggende, dat hij liever-gemnd
water dronk en verzen schreef dan wijn
en boekhouden. Zijne uitmuntende vertalingen van Don Quixote , Oberon , eenige
verhalen van VOLTAIRE , POPE'S Rape of the
Lock en de ,Eneis van Bluraucer hadden
tenen gunstigen invloed op de Zweedsche
letterkunde. Onder zijne oorspronkelijke
werken telt men eene dramatische volks
getiteld: Lunkentus; de Ar --overling,
gonauten , en zijne luimige vertellingen in

poëzij.
Niettegenstaande zijnen beslisten smaak
voor werken van verbeelding, boert, scherts
en luim , beoefende hij met den besten
uitslag de wis- , sterre- , natuur- en aard
Volgens zijn' levensbeschrijver-rijksunde.
BESKOW , ontwikkelde hij ook in zijne gesprekken het grootste contrast ; want van
de vrolijkste en luimigste beuzelingen ging
hij ongemerkt tot de ernstigste onderwerpen
over. Ook bezat hij in eene booge mate
het talent , om voor de vuist te spreken.
Het kostte hem geene inspanning , om
zijne vrienden eenen ganschen avond door
eerren aanhoudenden stroom van vernuft
en welsprekendheid 'bezig te houden. Deze
boeijende hoedanigheden en de aanlokkelijkheid van zijn persoonlijk karakter, zijne
openhartigheid en onbaatzuchtigheid deden
hem door allen zoeken , die zich in kunst
en letteren onderscheidden , weshalve men
van hem zeide , dat hij niet alleen door
geheel Zweden bekend was , maar bijkans
met allen in vriendschap leefde. Hij weigerde standvastig van eenig letterkundig
genootschap lid te worden , wijl hij van
deze soort van inrigtingen geen hoog
denkbeeld koesterde. Hij onderhield eene
zeer uitgebreide briefwisseling , welke dezelfde kenmerken droeg als zijne conversatie. Hij was aan eene vertaling van
ARIOSTO begonnen , toen bij den 17 September 1831 aan eene beroerte overleed.
(BEsKow

, Minnesteckning) .

STOFFLER, (JOHANN) , een beroemd

Duitsch sterrekundige, werd den 10 December 145`' te Justingen in Wurtemberg geboren.

mm

Hij werd als professor in de wiskunde aan
de hoogeschool van Tubingen beroepen ,
alwaar hij de wis- , sterre- en aardrijkskunde onderwees. Hij kreeg vele leerlingen,
die hem boogscliatteden , onder anderen ,
MELANCHTON en SEBASTIAAN MUNSTER. In 1530
deed hij eerre reis naar Weenen, om aldaar
hij de inhuldiging van eenen professor in
de wiskunde tegenwoordig te zijn. Volgens
MELCIIIOR ADAM stierf hij den 16 Februarij
des volgenden jaars te Blaubeuern aan eerie
besmettelijke ziekte , in den ouderdom van
negen en zeventig jaren. De uitvaart van
STOFFLER werd met groote pracht gevierd ,
en zijne grafstede met zijne beeldtenis
versierd.
Volgens de gewoonte van de sterrekundigen dier eeuw, besteedde STOFFLER veel
tijd aan 'de berekening der tafels van den
dagelijkschen loop der planeten (ephemeriden). Hij maakte een werktuig om de
hoogte der zon of sterren te meten (astrolabium) , waarvan hij zelf in eene zijner
verhandelingen eene beschrijving geeft ;
tevens spreekt hij van een werktuig , om
door het nemen van zonshoogte het uur
van den dag te bepalen. STOFFLER , zich
ook aan sterrewigchelarij overgevende ,
voorspelde in de ephemeriden voor het
jaar 1524 , dat , ten gevolge van de ontmoeting der grootere planeten in de maand
Februarij , er eene overstroorning zou
plaats hebben , welke voor het menschdom
noodlottig zou zijn. Vele lieden , die aan
deze voorspelling geloof hechtten , beraam den maatregelen, om zich zelve te redden.
Opmerkelijk is het , dat , hoewel zijne
voorspelling door de uitkomst werd gelogenstraft, STOFFLER de sterrewigchelarij geenszins vaarwel zeide , en dat de verkoop
zijner ephemeriden hierdoor niet het minste
leed. Zijne ephemeriden verschenen regel
Ook trachtte-matigvn150o3.
STOFFLER de Juliaansche tijdrekening te
verbeteren , en stelde voor , om in een
jaar tien dagen weg te laten , ten einde
de opvolgende dagen niet den stand der
zon in de ecliptica te doen overeenkomen.
Men wil dat hij zijn ontwerp aan den
raad van het Lateraan aanbood, doch dat
hetzelve werd van de hand gewezen.

(Penny Cyclopaedia).
STOW , (JOHN), een bekend Engelsch

geschiedschrijver en oudheidkenner , werd
omtrent het jaar 1525 te Londen geboren. Zijn vader, een lakenkooper en
kleermaker , zette zich later in Cornhill
neder , hetgeen waarschijnlijk aanleiding
heeft gegeven , dat sommigen deze parochie
als de geboorteplaats van JOHN STOW beschouwen. De jonge STOW werd insgelijks
kleermaker. Omtrent zijn veertigste jaar
304
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leide hij naald en schaar neder , om zich
geheel aan de beoefening der geschiedenis
en oudheidkunde te kunnen toewijden. De
aartsbisschop PARKER en de graaf VAN LEICESTER waren zijne beschermers. Zijne
beide hoofdwerken d Survey of London
en Annals of this Kingdom worden door
zijne landgenooten naar waarde geschat.
Iiet harde lot van STOW in zijnen ouder
wel bekend. De onvermoeide en-domis
schrandere navorscher der Britsche oudheden en getrouwe beschrijver der zeden
en gewoonten van zijn' eigen tijd , was
letterlijk genoodzaakt zijn brood te bedelen. STRYPE , in eene wel bewerkte levensbeschrijving van STOW , geeft den inhoud op van eenen brief van JACOBUS I,
gedagteekend den 8 Mei 1603 , waarin
aan STOW de vrijheid wordt verleend ,
om door geheel het rijk vrijwillige giften
van het volk in te zamelen , Daarin wordt
onder anderen gezegd : « Uit hoofde dat
a STOW , ten dienste van het vaderland en
a de nakomelingschap , al zijne vlijt en
« werkzaamheid heeft besteed om aan de
«geschiedenis of de kronijk alle dingen
« over te leveren , welke der herinnering
« waardig zijn , en gedurende de laatste
« vijf en veertig jaren zijn voorgevallen
« tot laatstleden kerstijd , behalve zijne
.« groote moeite en zorg besteed aan zijn
« boek Survey of London genoemd , waaraan hij acht jaren arbeidde , om uit
« oude oorkonden bouwstoffen op te del« ven , alsmede omdat hij onze gunst
« heeft verzocht en zijne vroegere bestaanmiddelen mist, zich alleen toewijdende
« aan de dienst en het welzijn van het
« vaderland , verleenen wij aan hem of
« zijnen plaatsvervuller , den houder de« zes , om gedurende een jaar aalmoezen
« en liefdadige giften van alle lieden in
« de opgenoemde graafschappen en steden
« te vragen , te verzamelen en te ontvan« gen , wordende aan de overheden bevolen , ani , wanneer STOW of zijn gevol« magtigde in eenige harer kerken of op
« andere plaatsen verschijnt , om liefdega.« ven te vragen en in te zamelen , hem
• dit ongestoord en onverlet toe te staan. »
STow stierf aan het graveel , den 5
April 1605 , en werd in de parochie-kerk
van St. Andrew Undershaft begraven,
waar , te zijner eere , een gedenkteeken ,
niet zijne beeldtenis prijkende , door zijne
weduw is opgerigt. STRYPE zegt , dat hij
vier dochters naliet , doch , zoo ver men
weet, geene zoons. 11
(Mr. CORNEY'S • Curiosities of literature
illustrated).
STRABO , een Grieksch aardrijksbeschrijv er , werd vóór de Christelijke jaar'C

-

telling te Amasia in Cappadocié geboren ;
doch de juiste tijd zijner geboorte is onbekend. Zijne moeder was de kleindochter van LAGETAS , een' der beide zonen
van DoFYLAUS , een' bekwaam krijgsbevelhebber , in dienst van M ►THRIDATES EVERCTES. Men kent zijn' vader niet , en
meent , dat zijn naam 5TRABO de geslachtsnaam is van POMPEJUS STRABO , den vader
van POMPEJUS den Grooten , waaruit men
gist , dat hij van vaders zijde eenigernlate
verwant was aan het geslacht van POMPEJus. STRABO ontving eene zorgvuldige opvoeding , en genoot het onderwijs van
voorname wijsgeeren. Hij bezocht vele
oorden , ' en verwierf alzoo eene groote
kennis van landen en volken. Zijn werk
over de aardrijkskunde , in zeventien boeken , plaatst hem aan het hoofd der oude
aardrijksbeschrijvers, en bevat daarenboven vele wetenswaardige zaken , welke
niet uitsluitend tot het gebied der aard
HOFFMANN's Lexi--rijksundebho.I
con bibliographicum , vindt men een uit
uitgaven , vertalingen-voerigbtand
en onderscheidene geschriften ter opheldering van STRABO'S onschatbaar werk.
(HEEREN , De fontibus geographieorum
Strabonis).
STRAD & , (FAMIÁNO) , een verdienstelijk geschiedschrijver en Latijnsch dichter , werd in 1572 te Rome geboren. Hij
trad in de orde der Jezuïten , en werd
professor in de redekunst aan het Gregoriaansch collegie te Rome , waar hij het
grootste gedeelte zijns levens doorbragt ,
en in 1649 overleed. Hij schreef Prolusiones of Latijnsche verhandelingen over
de welsprekendheid en letterkunde , die
in zijnen tijd de algemeene goedkeuring
wegdroegen. Doch het werk , waardoor
STRADA zich het meest beeft bekend gemaakt , voert ten titel : De Bello Belgico
ab excessut Caroli V ad annum 590,
behelzende eene geschiedenis van den opstand en oorlog der Nederlanden tegen
Spanje , hetwelk hij in 't Latijn schreef,
nagenoeg in denzelfden tijd toen BENTIVOGLIO deze geschiedenis in 't Italiaansch
zamenstelde. STRADA bragt zijn verhaal tot
het jaar -1590 , hetwelk door twee andere
Jezuïten DONDINI en GALLUZZI tot op het
twaalfjarig bestand (1609) werd vervolgd.
Hunne bewerking blijft echter in stijl verre
beneden dien van STRADA. Het schijnt dat
STRADA dit werk op begeerte van liet geslacht van FARNESE ondernam , hebbende
een van deszelfs leden ALESSANDRO FARNESE , hertog van Parma , zich als opperbevelhebber der Spaansche legers in dezen
oorlog beroemd gemaakt. De geschiedenis
van STRADA is geenszins zonder verdien-
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sten , schoon men ligtelijk bevroedt , dat
zij niet met de vereischte onpartijdigheid
is behandeld. Zijn mededinger, de kardinaal BENTIVOGLIO , was insgelijks ter gunste
van het Katholijke Spanje gestemd en tegen de Protestantsche Nederlanders , maar
geeft echter blijken van meerdere vrijzin iiigheid. Het werk des kardinaals wordt
dan ook algemeen boven dat van den Jezult gesteld.
(Penny Cyclopaedia).

beide geliefden vlugtten naar Lorne , waar
zij zich door het huwelijk aan elkander
verbonden. De familie van HOR TENSIA ,
barstende van spijt en woede , zond
twee moordenaren af, om den onbeschaamden minnaar uit den weg te ruimen. De
moordenaren het gelukkige paar in de
kerk van San Giovanni Laterano vinden
besloten hun voornemen bij het ein--de,
digen van de dienst, onder begunstiging
der duisternis , te volvoeren. Terwijl zij
STRADELLA , (ALESSANDRO) , een in dit gunstig oogenblik afwachtten , hoorden
de muzikale geschiedenis beroemd compo- zij den toonkunstenaar zingen , en werden
iiist , werd omtrent het midden der ze- door de liefelijkheid zijner stem , en de
ventiende eeuw te Napels geboren. Zijne tooverklanken , welke zij voortbragt , zoowerken , die zich meestal in het Britsch danig getroffen , dat zij hun afschuwelijk
Museum en in de boekerij der Christ- plan lieten varen . STRADELLA hiervan on
church te Oxford bevinden , zijn hoofd
derrigt , vlugtte met zijne schoone echt
raar Turin , waar zij door twee-genot
aard , bestaande-zakelijvngmd
in aria's , duetten , cantaten , madrigals , andere moordenaren werden vervolgd. En
enz. Zijne dramatische compositiën be- alhoewel de hertogin van Savoyë hen on
staan slechts uit een oratorium e» eene der hare bescherming nam , en in haar
opera. Het eerste — San Giovanni Bat- paleis huisvestte , werd STRADELLA onverl.
tista -- wordt hoogelijk geprezen door hoeds overvallen , en ontving drie dolk
Dr BURNEY , die in het vierde deel zijner
borst. De moordenaren von--steknid
algemeene geschiedenis der muzijk een den eene schuilplaats in het hotel van
duet als proeve van het geheel heeft op- den Franschen afgezant , die weigerde hen
genomen ; doch in de Fitzwilliam Music uit te leveren. De wonden , hoewel gekomt een quintet van hem voor , dat vaarlijk , bleken niet doodelijk te zijn. Er
meerdere verdiensten bezit. Het schijnt verliep echter een jaar voordat de lijder
onbetwistbaar , dat de beoefening zijner volkomen hersteld was. STR ADELL A vleide
werken grootelijks tot de vorming en den zich nu , dat men niet andermaal een'
smaak van onderscheidene verdienstelijke aanslag op zijn leven zou beproeven ;
componisten heeft bijgedragen ; men noemt doch de verfoeijelijke Venetiaan wachtte
onder anderen PURCELL , CLARI , STEFFANI , slechts op eene betere gelegenheid , om
A. SCAR LATTI en PERGLOSI , en deze laatste zijne onleschbare wraakzucht te bevredi.
alleen is genoeg om hem eenen duurzamen gen . STRADELLA , naar Genua uitgenoodigd om eene opera te componeren , ging
naam te verzekeren.
met zijne vrouw derwaarts. Hun vijand ,
De persoonlijke geschiedenis van STRADELLA is zoo belangwekkend , zoo roman- ^ hiervan onderrigt , zond zijne- sbirren op
tisch , dat eene korte schets daarvan hier hen af; zij drongen in hunne binnenkaniet als opgedrongen zal beschouwd wor- m er , en vermoordden de beide echtgeden. Voor eenigen tijd heeft men zelfs in nooten. Dit voorval had , volgens wALTIiER,
Frankrijk eenige fragmenten uit zijne le- (in zijn Lexicon) plaats in het jaar 9 670;
vensgeschiedenis in eenen dramatischen doch Dr. BIRNEY toont aan , dat zulks
Benige jaren later moet zijn voorgevallen.
vorm ten tooneele gebragt.
(Dr. BLIRNEY's General history of music)
STRADELLA was niet schoon , maar opSTRAFFORD , (THOMAS WENTWORTH,
merkelijk wegens de juiste evenledigheid
der onderscheidene deelen zijns ligchaams , Graaf VAN) , een uitstekend staatsman en
opmerkelijk wegens zijn vernuft en be- minister , de oudste zoon van Sir WILLIA31
schaafde manieren , en dit alles , gevoegd wENTwoRl II , werd den 13 April 1593 te
bij zijnen overheerlijken stijl van zingen , Londen , in de Chancery-lane , geboren.
maakte zijn gezelschap in de hoogste Hij studeerde te Cambridge , en besteedde
kringen allerbegeerlijkst. Te Venetië werd zijnen academie-tijd niet vrucht. Sir GEORGE
hij door een' edelman dringend uitgenoo- RADCL I FE zegt ons , dat STRAFFORD de
di;d , om Bene jeugdige dame van hooge voortreffelijkheid , welke hij in het spreken
geboorte , HOI►TEISSIA geheeten , onderrigt en schrijven bezat , verwierf eerstelijk
te geven. De uitstekende begaafdheid en door biet lezen van beroemde Fransche ,
hoedanigheden van den meester betoover- Engelselie en Latijnsche schrijvers , en liet
den zoodanig de adellijke jonkvrouw , dat naau'skeurig opmerken hunner uitdrukkinzij , in weerwil van haren rang , met gen; ten tseede door welsprekende manSTRADELLA heiniclijl, Venetië ter'liet. 1)e t ncli te hooren , aan w ier leerredenen err
.
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redevoeringen hij een aandachtig oor ver
derde door reeds vroegtijdig-lend;t
zijne brieven , over welk onderwerp dan
ook , met de meeste zorg op te stellen;
doch boven alles had hij eene natuurlijke
vlugheid van geest en verbeelding , niet
een helder oordeel en veel oefening , zon
hetwelk hij nimmer die groote-deral
volkomenheid zou bereikt hebben , welke
neen in hem bewonderde. « Ik heb ,
voegt Sir GEORGE er bij , « eenen regel
« van hem geleerd , welken ik waardig
« acht te vernielden. Wanneer hem eene
« fraai gestelde redevoering of verhande« ling over een zeker onderwerp of vraag« punt in handen kwam , schreef hij een
« vertoog over dezelfde zaak , las vervol«gees het boek , vergeleek het zijne met
« dat van den schrijver , en teek ende zoo« wel zijne eigene gebreken als de verdienstelijkste plaatsen van het oorspronkelijke
« werk aan , ten einde daaruit voor zich
« zelven het meeste nut te trekken. »
In 1621 tot een' der vertegenwoordigers
van het graafschap York gekozen , was
hij gedurende eenige jaren een groot voorstander van de zaak des volks , en werd
zelfs in de gevangenis geworpen , omdat
hij weigerde aan eene gedwongene leening
deel te nemen. Doch zijne schijnbare
vaderlandsliefde sproot eerder voort uit
haat tegen BUCKINGHAM dan uit overtuiging , en was niet tegen omkooping bestand. Zijn afval werd beloond met den
titel van baron en burggraaf en de waar
geheimraad en president van-dighenva
den raad van het Noorden. In deze laatste betrekking handelde hij met de grootste
gestrengheid en willekeur. In 1632 ver
hij als stedehouder naar Ierland , en-trok
regeerde aldaar als een dwingeland. In één
opzigt bewees hij Ierland eene weldaad.
Op eigen kosten zaaide hij eene goede
hoeveelheid vlaszaad , dat het gebruikelijke
verre in hoedanigheid overtrof. De eerste
oogst gelukkig uitvallende, offerde hij het
volgende jaar 1000 Pst. aan deze onder
liet eene menigte weefgetouwen-nemigop,
in gereedheid brengen, ontbood werklieden
uit Frankr ij k en Vlaanderen, en zond een
schip , bevracht niet Iersch linnen , naar
Spanje. Op deze wijze kwamen de linnen
Ierland tot stand , waardoor-fabrijken
hij eenigermate zijne voorspelling vervulde,
dat hij Ierland tot zegen zou verstrekken.
In 1639 Engeland bezoekende, werd hij
riet de ridderorde van den kousenband en
den titel van graaf VAN STRAFFOI;D vereerd.
Hij betoonde zijne dankbaarheid door koning
KABEL I tot strenge maatregelen aan te
zetten. Doch zijn %al was nabij. In 1640
werd hij door Mr. rYM bij liet Huis der

Gemeenten van de misdaad van hoog
verraad tegen het volk beschuldigd , en
den 22 Maart 1641 te regt gesteld. Hij ver
zich mbt eene welsprekendheid en-deig
standvastigheid eener betere zaak waardig.
Geen zedelijke twijfel bestond er ten opzigte zijner schuld, maar de wettige bewijzen daarvoor waren gebrekkig. HIij werd
ter dood veroordeeld, en den 1 2 Mei 1641
op Tower hill onthoofd. Van den Tower
naar de geregtsplaats gaande, waren zijn
tred en zijne houding eerder die van een'
opperbevelhebber aan het hoofd van een
overwinnend leger, dan van een' veroordeelde, die de doodstraf moest ondergaan.
(STRAFFORD'S Letters and dispatches ;
Cabinet Cyclopaedia; Lives of eminent
British statesmen; LALLY-TOLENDAL , Vie
du cornte de Strafford).
STRUENSEE , (JoHAr N FRIEDRICH ,

Graaf) , staatsdienaar van den koning van
Denemarken, bekend door zijne ongewone
verheffing tot rang en magi , en meer nog
door zijnen plotselingen val , werd den
5 Augustus 1737 te Halle aan de Saaie
geboren , waar zijn vader professor was
in de theologie. Zijne moeder was de
eenige dochter van JOHANN SAMUEL KARL ,
lijfarts van den koning van Denemarken.
De beide ouders droegen groote zorg voor
de opvoeding van den jeugdigen STRUENSEE,
die in 1754 in de geneeskunde begon te
studeren. De buitengewone talenten , welke
hij bezat en de gemakkelijkheid waarmede
hij alles leerde wat tot dit vak eenige
betrekking had , werden ruim opgewogen
door zijne losbandige leefwijze en ongodsdienstigheid. In 1757 werd hij tot doctor
in de medicijnen bevorderd. Hij zette zich
te ditona neder , en oefende aldaar de
geneeskundige practijk met veel geluk uit.
Het blijkt niet wanneer hij Altona verliet,
doch wij vinden hem in 1768 als lijfarts
bij CHRISTIAAN VII , koning van Denemarken , dien hij op eene reis door Duitscliland , Frankrijk en Engeland vergezelde.
Weldra vermogt STRUENSEE zoo veel op
den koning , dat hij den gebannen staats dienaar BrANDT , dien hij te Parijs leerde
kennen , durfde beloven al zijnen invloed
te zullen gebruiken , om zijne herroeping
te bewerken. Omtrent dezen tijd ontmoette
hij graaf RANTZAU , die naderhand eetje
voorname rol speelde in de omwenteling ,
welke hem in het verderf stortte. Kort na
hunne terugkomst in Koppenhagen , stelde
de koning STISUENSEE voor aan zijne gemalin , GAROLINA MATHILDA , zuster van
GEORGE III, koning van Engeland. STRUENSEE
werd door de koningin koel ontvangen ;
doch zoodra hij een middel had weten te
vinden , om haar niet haren loszinnigen

sruiui.
gemaal te verzoenen , was hij haar aangenaarn. In 1770 den kroonprins (FREDEElK III) ingeënt hebbende , werd hij met
deszelfs Iigchamelijke opvoeding belast. In
zijne hoedaiiigheid als 's konings voorlezer,
vond hij ruime gelegenheid , om de eerzuchtigste plannen te verwezenlijken. Ten
einde den graaf BERSTORFF den voet te
ligten , of liever om hein van zijnen zetel
in den raad van state te berooven , beval
hij graaf RAaTzAu-AsclIBAcn den koning aan.
Eort daarna verkreeg hij de herroeping
van zijnen vriend ENEWOLD VON BRANDT,
die, in plaats van den ouden gunsteliug
graaf VON HOLE , tot maître des plaisirs
en directeur der tooneelvertooningen werd
benoemd. De koningin-weduwe , JULIANA
MARIA , verloor allengs al haren invloed.
1)e zegepraal van koningin CAROLINA was
volkomen ; de koning behandelde haar met
veel onderscheiding , en STRUENSEE werd,
met bijkans onbepaalde magt , eerste minister. Zoo stonden de zaken tegen het
einde van 1770 , toen de partij der jeug
dige koningin, onder leiding van STRUENSEE,
eene besliste overwinning behaalde. Op
raad van STRUENSEE onibond de koning
den staatsraad , en stelde daarvoor in
plaats eene commissie van raadpleging
(Commissions conferenz), bestaande uit de
Voorzitters der verschillende takken van
bestuur. Deze maatregel bragt al de magt
in handen van den eersten minister, door
wien de leden van den nieuwen raad werfen benoemd. Hierdoor veranderde tevens
de geheele Deensche constitutie ; de adel
werd van zijnen erfelijken invloed in
zaken van regering beroofd , waaruit een
algemeene afkeur tegen STRUENSEE ontsproot. Onder zijne veelvuldige vijanden
behoorde inzonderheid graaf RAISTZAU , die
met zijne zitting in den staatsraad al
zijnen invloed had verloren. Ten einde
zich te wreken , voegde hij zich bij de
koningin-weduwe te Friedensburg. Tot dit
toppunt van magt geklommen , was STRUzN5EE's voornaamste zorg , om de ledige
schatkist te vullen ; doch de belastingen,
welke hij uitschreef, verwekten , vooral
onder de lagere volksklassen , een hevig
gemor,, betwelk door de aaiszienljken werd
aangevuurd. In deze hagchelijke oogen.
blikken , begon STRUENSEE in zijne maatregelen te vankelen , hetgeen den moed
der misnoegden aanwakkerde. De aanhangelingen van JULIANA MARIA en haren
zoon FREDERIK beschouwden zulks als eene
gunstige gelegenheid , om eenen beslis
stap te wagen. Er werd met zoo-send
veel geheimzinnigheid eene zamenzwering
beraamd , dat STRUENSEE buiten staat was
haar te verjdeleis. In (lUll vroegen morgen
-
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van den 17 Januarij 1 7 71 iiaiii IIlCfl
koningin MATIIILDA , STRUENSEE en zijnen
broeder,, BRANDT en al hunne vrienden en
aanhangelingen in hechtenis. Des avonds
te voren was er aan het hof een bal
gegeven , waarop de koningin veel had
gedanst, het feest omtrent een ure met
Prins FREDERIK sluitende. Tegen drie ure
in den morgenstond , zond de kolonel
KÖLLER , een oud vijand van STRUENSEE,
zijne ollicieren naar bet paleis , zeggende
dat de koning hem last had gegeven , om
de koningin in hechtenis te nemen. Ter
zelfder tijd drongen de zaamgezworenen
( de koningin-weduwe , prins FREDERIK,
RANTZAU , ROLLER , GÜLDRERG en EIsdusThDT)
s konings slaapkamer binnen , en dwongen hem , om een bevelschrift ter gevangennenung van STRUENSEE en zijne aanhangelingen te teekenen. De ongelukkige
koningin werd naar Kroonenbury gevoerd,
en aldaar tot het einde der maand Mei
772 bewaakt. Door bemiddeling der Engelsche regering in vrijheid gesteld, vertrok zij naar Zelle.
Inmiddels werd STRUENSEE voor eene
afzonderlijke regtbank gebragt , en den
25 April 177e ter dood veroordeeld. Den
28 April werd hij onthoofd ; vervolgens
hieuw men hem de regterband af,, vierendeelde zijn ligchaam , en hechtte het
hoofd en de regterband aan eenen staak.
Wellust en heerschzucht hadden hem ten
val gebragt.
( JEN5 KRAGII Mö5T , Der geheime Cabi
netininisier Graf Struensee und dessen
Ministeriurn ; Bokehrungsgeschichie des
Grafen von Siruensee).
STURM, (JonAr'u'iEs VON), een der
beminnelijkste en geleerdste mannen zijner
eeuw , werd den 1 October 1507 te
Schleiden tusschen Trier en Keulen gebo
ren. In 1 512,4 vertrok hij naar Leuven,
waar hij zich aan de oude letterkunde
toewijdde. Na volbragte studie , ging hij
een vennootschap aan met RUTGER RESCIUS,
een' uitstekend Grieksch geleerde , die te
Leaven eene drukkerij opzette , om Grieksche schrijvers ter perse Ie leggen. De
eenigste classieken , die zij in 't licht gaven , waren de werken van HOMERUS , en
de Memorabilia Socratis van XENOPIION. In
1529 bezocht STURSI Parijs , waarschijnlijk
met oogmerk , om den verkoop der bij
hen uitgekomene werken te bevorderen.
Daar Parijs hem , als ware bet, eene
nieuwe wereld opende , besloot hij , niet
naar Leuven terug te keeren. Hij begon
onderwijs te geven , en kreeg weldra vergunning eene school op te zetten. STURM
had de Luthersche godsdienst onihelsd voordat hij Duiiscliloiid verliet , doch kwam ei
-
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niet openlijk voor uit. Dit schijnt echter
in Parijs aan eenige personen bekend te
zijn geweest, en de strenge bepalingen in
Frankr ijk tegen de Protestanten , bewogen
hem eindelijk zich naar Straatsburg te
begeven , waar juist een gymnasium was
opgerigt. Men bood STURM den post van
rector dezer school aan, welke hij in 1538
aanvaardde. Onder zijne leiding werd dit
gymnasium weldra een der bloeijendste
in geheel Duitschland , tot dat het , in
1566 tot den rang van hoogeschool werd
verheven , van welke STURM weder het
schoonste sieraad was. Terwijl hij zich
roet de uiterste vlijt op de vervulling
zijner arnbtspligten toelegde , was hij niet
minder ijverig om de belangen van het
Protestantismus te bevorderen. STURM koes
echter niet den minsten haat tegen-terd
andersdenkenden , en was vriendelijk en
toegevend jegens allen. Dit wekte achter
bij eenige zijner Luthersche vrien--docht
den , die zich verbeeldden , dat hij tot de
gevoelens van CALVYN begon over te hellen.
Zij vielen hem openlijk in hunne predikatién aan , waarvan liet natuurlijk gevolg
was , dat hij deze heethoofdige vrienden
niet meer bezocht. Zijne stilzwijgendheid
en volharding wekten hunne gramschap en
haat. Men begon hem van onderscheidene
dingen te betichten , en verweet hem ,
dat hij in geene twintig jaren ter kerke
of aan het Heilige Avondmaal was geweest.
En eindelijk gelukte liet zijnen vijanden
(1583) de overheid van Straatsburg te
bewegen, om hem , onder voorwendsel
van vergevorderden leeftijd, van zijn ambt
te ontslaan , en een' zijner vroegere leerlingen , MELCIIIOR iorlus , in zijne plaats
aan te stellen. Niettegenstaande den eervollen schijn van zijn ontslag , met behoud
van zijn vorig inkomen , voelde hij echter
diep het ongelijk , dat hem werd aangedaan. Zijne krachten namen ras af, en
weinige jaren vóór zijnen dood , die den
3 Maart 1589 plaats had , verloor hij het
Bezigt. STURM was niet minder milddadig
dan geleerd. Zijne begeeerte om de vervolgd wordende Protestanten te ondersteunen ging zoo verre , dat hij zelf daardoor
dikwijls in geldverlegenheid geraakte. Hij
waardeerde de verdiensten van een' ieder,
welke geloofsbelijdenis hij mogt zijn toegedaan , en stond derhalve zoowel bij Katholijken als bij de gematigde Protestanten
in hooge achting. Uit hoofde zijner groote
geleerdheid en ongemeene welsprekendheid , werd hij de Duitsche Cicero genoemd.
Zijne werken , in sierlijk Latijn geschreven , zijn zeer talrijk.
(JOCHER , Allgenz. Gelehrt. Lex.
SAIIUS,
;

Onorn., III , p, 152 ; Biogr. Unit'ers.).

STURM , (CHRISTOPH CHRISTIAR),

een verdienstelijk Duitsch godgeleerde, werd
den 25 Januarij 1 7 50 te Augsburg geboren. Hij studeerde te Jena en Halle in
de godgeleerdheid , en werd te Maagden burg als prediker beroepen. In 1778 werd
hij leeraar van de St. Pieters kerk en
Scholarchus te Hamburg. Zijne opregte
godsvrucht, zijn ijver als godsdienstig
volksleeraar en zijne geleerdheid verwierven hem de liefde en achting der aan hem
toevertrouwde kudde. Zijn grondregel was,
dat een prediker de leer welke hij ver
vooral vruchtbaar moest zoe--kondige,
ken te maken door zijne eigene daden.
Geheel zijn leven werd gekenmerkt door
een ernstig streven , om zijnen grondregel
in beoefening te brengen. Hij stierf den
26 Augustus 1786. STURM schreef vele godsdienstige werken , waarvan wij de volgende
de belangrijkste achten : Der Christ in der
Einsarnheii; Der Christ am Sonntage; Unterhaltungen mit Gott in den Morgenstunden
au f jeden Tag des Jahres, welke menigmaal werden herdrukt ; Betrachtungen liber
die werke Gottes im Reiehe der Natur and
der Vorsehung auf alle Tage des Jahres.
Dit stichtelijk werk is in meest alle Europesche talen overgebragt. Ook gaf STURM
een groot aantal leerredenen in 't licht , en
daaronder eene verzameling van kinderpreken. Daarenboven bekleedt sTURM eenen
aanzienlijken rang onder de schrijvers van
gewijde poózij . die hij in vier verzamelingen uitgaf : Gebete and Lieder für Kinder;
Gesangbuch für das rei/ere Alter; Liedenfür das Herz , en Gesangbuch für Gartenfreunde, welke allen de zuiverste godsvrucht ademen. Vele zijner geestelijke liederen zijn in de Duitsche gezangboeken
opgenomen.
(Penny cyelopaedia; Conversations-Lexicon).
SUAREZ , (FRANCISCUS), een bekwaam
godgeleerde van de orde der Jezuïten , werd
den 5 Januarij 1548 te Granada geboren.
waar zijn vader advocaat was. Nadat hi,}
eene goede opleiding had ontvangen , ver
hij in 1562 naar Salamanca , om in-trok
de regten te, studeren. Het genootschap,
der Jezuïten , twintig jaren vroeger gesticht,
wendde destijds alle pogingen aan, om zich
naar alle kanten uit te breiden. JUAN Rn.MIREZ bewoog door zijne prediking op Quadragesin,a Zondag , in 1564 , niet minder
dan vijf honderd studenten om in zijne
orde te treden. SUAP.EZ behoorde onder dit.
getal. Na zich op de godgeleerdheid te hebben toegelegd , wedijverden verscheidene
hoogescholen met elkander om hem als
professor te beroepen. Hij onderwees ach
theologie te Segovia , Va/la--tervolgnsd

SU EUR --SUHM.
dolid , Rome , Alcala en Salamanca. In stierf in 1655 , in den ouderdom van acht
1597 vertrok hij ir. dezelfde hoedanigheid en dertig jaren. Schoon LE SUEUR zacht
naar Coimbra , alwaar hij de laatste twin- was van karakter , had hij echter , uit
tig jaren zijns levens doorbragt. Zijn werk hoofde zijner groote verdiensten , vele beI)e fensio fidei catholicae et apostolicae ad- nijders en vijanden. Men wil dat LE BRUN
zich niet alleen over den dood zijns grooversus Anglieanae sectae errones, cum responsione ad apologiam pro juramento fide- ten kunstgenoots verheugde, maar zich in
litatis et prae fatiortern monitoriarn serenissimni 't openbaar liet ontiallen, «dat bij een'
Jacobi , Angliae regis , gerigt tegen de Ver- grooten doorn uit zijn' voet kwijt was.»
dediging van den eed van getrouwheid door (FEI,IBIEN, Entretiens sur les vies et sur les
koning JACOBBus 1 in 't licht gegeven, wekte ouvrages des plus excellens peintres, cc.;
de algemeene aandacht. Het verscheen in D'ARGENVILLE , Abrégé de la vie des plus
1613 te (Joimbra. Elk hoofdstuk eindigde (ameux peintres IiÉVEIL et DUCHESNE,
met eene liefderijke vermaning aan koning Nlusée de peinture et de sculpture).
JACOBUS , hem biddende om de waarheid SU11M, (PETER FRIEDRICH), een uit zijner sluitredenen te erkennen , en ze in stekend Deensch geschiedschrijver, oudheid beoefening te brengen. De koning ant- kenner en dichter, de zoon van den admiraal
woordde niet , maar veroordeelde het boek SL`HM werd den 18 October 178 te Kopom door beulshanden te Londen verbrand 1 penhogen geboren. Zijn ijver om te leeren
te worden. Op bevel van het parlement was zoo groot, dat hij op den ouderdom
van Parijs onderging het in 1614 in Frank- van zestien jaren reeds vijftien honderd
rijks hoofdstad hetzelfde lot. SUAREZ stierf boekdeelen van de boekerij zijns vaders had
den 25 September 1615 te Lissabon, wer- uitgelezen. In 1746 bezocht hij de hoowaarts hij zich begeven had, om zijn werk geschool van Koppenhagen , en studeerde
over de Genade , hetwelk uit vier deelen aldaar , op de begeerte zijns vaders, in
bestaat , ter perse te leggen. De hoofdver- de regtsgeleerdheid. Twee jaren later kreeg
dienste van SUAREZ geschriften is orde en llij eene aanstelling bij het hoog geregtsnaauwkeurigheid. Men verhaalt van hem hof te Koppenhogen , en schoon hem in de
dat hij op zijn doodbed zeide: «Ik dacht regterlijke loopbaan het schoonste vooruitniet dat het sterven zoo gemakkelijk is.)) zigt was geopend , legde hij echter zijn ambt
(Bibliotheca nova sc,•iptorurn flispanorunz, neder , oni zich geheel aan de letteren toe
V. a FRANCISCUS SOAREZ ») . te wijden , vooral aan de beoefening der
SUEUR, (EUSTACHE LE), een der Noordsche geschiedenis en oudheden. Ten
meest beroemde Fransche schilders , werd einde oorspronkelijke bouwstoffen te verin 1617 geboren. Zijn vader was een wei - zamelen, bezocht hij in 1151 niet alleen
nig bekend beeldhouwer te (jont Didier. Noorwegen, maar vertoefde aldaar tot 1765.
Nadat hij van zijnen vader de eerste gron- Naar Koppenhagen terug gekeerd , overleed
den der teekenkunst had geleerd , werd hij aldaar aan de jicht den 7 Septemhij te Parijs op de school van SIMON VOUET ber 1798.
geplaatst , waar hij LE BRUN en MIGNARD Kort na zijne terugkomst , begon hij de
tot makkers vond. LE SUEUR overtrof dra vruchten zijner onverdrotene navorschinzijnen meester, en werd door zijne bewon- gen in 't licht te geven. Al zijne geschriften
deraars de Fransche RAPHAEL genoemd. hadden betrekking op de Noordsche en
Vóór zijn dertigste jaar voltooide hij de be- Ethische geschiedenis , godenleer en oudroemde twee en twintig groote tafereelen heden , die van zijne verbazende geleerd uit het leven van ST. BRUNO , welke hij in heid en onvermoeide vlijt luide getuigen.
het Karthuizer klooster te Parijs op hout Een zijner belangrijkste werken voert ten
schilderde. Deze schilderijen , in 1766 op titel Odin of Mythologie van hei heidendom
doek overgebragt , bevinden zich thans op in 't Noorden. Zijne Geschiedenis van Dehet Louvre. In 1649 schilderde hij zijn nemarken is mede een hoogst belangrijk
meesterstuk Paulus te Ephesus predikende; werk ter opheldering van vele duistere
dit kunstgewrocht werd door het gild der zaken. SUIIM onderscheidde zich tevens in
goudsmeden in de hoofdkerk van Notre Dame eenige andere takken der letterkunde.
geplaatst. Het is eeue indrukmakende com- Zijne Idyllen hebben vele verdiensten,
positie van een aantal figuren welker kop- doch zijne Vertellingen in proza , gegrond
pen en drapering aan RAPHAEL herinneren. LE op Noordsche legenden en overleveringen ,
SUEUR vervaardigde onderscheidene beroemde worden vooral door liet volk met groot
stukken , zoo als: Christus gegeeseld; Chris- genoegen gelezen , en geven hein aanspraak
tus b ij Martha en Maria; de Geschiedenis op de eer, aan anderen het voorbeeld van
van St. Martin en St. Benedictus , en an- het schrijven van geschied- en oudheid
welke door de beste Fransche gra- kundige romans gegeven te hebben. Deze-der,
veurs in 't koper zijn gebragt. LE sUEcr, en andere zijner werken van gemengden
;

,
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inhoud vindt men in zijne Samlade Sicri fier,
16 deelen , 1788--99. Suunm verzamelde
Gene bibliotheek van meer dan honderd
duizend boekdeelen , welke hij voor het
publiek openstelde.
(EICHHORN, Geschichte der Litteratur).
SDIDAS , een Grieksch woordenboek schrijver. Wanneer en waar hij geboren
werd en stierf is onbekend , doch men
ondersteld , dat hij in liet laatste der
negende en in het begin der tiende eeuw
Kleeft geleefd. Zijn woordenboek , schoon
in onderscheidene opzigten onvolledig , bevat echter sommige belangrijke brokstukken uit werken die verloren zijn gegaan.
Sommige artikelen zijn zeer uitgewerkt,
andere kort en onbeduidend. Over ADAM
b. v. is bij zeer wijdloopig , doch van
AbRON wordt ons niets anders gezegd dan
dat het een eigennaam is. Het werk is
niet alleen gebrekkig in plan , maar dik
uitvoering. Met al-wijlsonaukerg
deze gebreken bewijst het groote diensten
aan de letterkundige geschiedenis der
oudheid , en is tevens nuttig ter opheldering van de ware beteekenis van sommige
woorden.
(FABRICIUS, Tiblioth. Graeca, VI. 389).
SULLY, (i1AxIMILIEN DE BETHUNE,

Hertog VAN), een hoogst beroemd Fransch
krijgs- en staatsman , even dapper in het
veld als wijs - in den raad , den 13 December 1560 geboren , stamde af uit een'
jonger tak van het geslacht van BETHUNE,
in de Nederlanden. Zijne voorvaders waren
door eigen inspanning en rijke huwelijken
in hun aangenomen vaderland (Frankrïk)
tot eer en aanzien geklommen. Zijn vader , FIIAN901S DE BETIIUNE , baron van
14osny , bragt hem in 1572 aan het hof
van HENDRIK , den jeugdigen koning van
Navarre, toen twintig jaren oud. De jonge
ROSNY vergezelde den koning van JVavarre
naar Parijs , om bij de voltrekking van
diens huwelijk met 's konings zuster tegenwoordig te zijn. Te naauwernood ontkwam bij aan den moord van den afschuwelijken Bartholomeus- nacht. In de meeste
veldslagen en belegeringen , die gedurende
de worsteling tusschen HENDRIK en zijne
vijanden voorvielen , onderscheidde zich
SULLY boven velen. Ter beteugeling zijner
vermetelheid ontving bij van HENDRIK menige strenge berisping. In den slag van
Coutras voerde hij het bevel over de
artillerie ; twee paarden werden onder
hem gedood , en in den slag vav Ivry
bekwam hij eene gevaarlijke vond. Schoon
hij zelf een ijverig Calvinist was, ried hij
HENDRIK IV aan de Katholijke godsdienst
te, omhelzen , ten einde zich de kroon te
verzekeren. In 1597 werd hij aan het

hoofd der financiën geplaatst , die zich in
eenen erbarmelijken toestand bevonden.
Door zijn wijs bestuur vermeerderden de
inkomsten van den staat en verminderden
de lasten des volks. Na den dood van
HENDRIK IV, in 1610, vond men in de
schatkist , die vroeger met schulden was
beladen , twee en veertig milloen livres.
De moord van HENDRIK IV deed SULLY
besluiten het staatstooneel , waarop hij
zoo waardig eene rol had vervuld , te
verlaten. Na dien tijd bewoonde hij meestal
zijn kasteel van Villibon , en hield zich
onledig met het zamenstellen zijner belangrijke Gedenkschriften , bekend onder
den titel van Némoires des sages et roya•
les économies d'état domestiques , poli
-tiquesmlardHnyeg.
Hij stierf aldaar den 22 December 1641.
Het bestuur van SULLY vult een gewigtig
hoofdstuk in de geschiedenis van Frankrijk.
De volgende tijd van voorspoed dier natie
kan niet grondig worden begrepen, zonder
de verrigtingen van SULLY aandachtig te
hebben nagegaan.
(DE THOU, iistoire universelle de son
temps; Dictionnaire historique des
grands hommes).
SULZER , (JOHANN GEORG) , een
Zwitsersch schrijver , werd den 16 October 1720 te Winterthur, in het kanton
Zurich , geboren , waar zijn vader den
post van Seckelmeister of ontvanger bekleedde. Hij was het jongste van vijf en
twintig kinderen , en verloor vroegtijdig ,
op denzelfden dag , vader en moeder. In
1736 kwam hij op het gymnasium te
Zurich , en werd drie jaren later predikant te Mlaschwanden. Eene slechte gezondheid noodzaakte hem zijne herderlijke
pligten vaarwel te zeggen. Van nu af
wijdde hij zich aan de beoefening der natuurlijke historie , wiskunde en wijsbegeerte. Nadat hij omtrent vier jaren te
i1laagdenburg als gouverneur bij een' rijk
koopman had gewoond , werd hij in 1747
benoemd tot hoogleeraar in de wiskunde
aan het Joachimsthal's gymnasium te Derlijn. In 1750 bood neen hem het lidmaatschap aan van de Maatschappij der
wetenschappen , en in hetzelfde jaar huwde
hij eene beminnenswaardige vrouw, welke
hij het ongeluk had in 1760 te verliezen.
Ten gevolge van dit smartelijk verlies ,
verliet hij Berlijn , en bezocht het land
zijner geboorte , waar zijne geschokte gezondheid herstelde , en hij het eerste
denkbeeld opvatte , om zijne Theorie der
schoone kunsten te schrijven. De koning
van Pruissen de ongewone verdiensten
van 5ULZER op hoogen prijs stellende , benoemde hem in 1763 tot professor aan
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de onlangs gestichte Bitter-Academie , op
Bene aanzienlijke jaarwedde. Ook schonk
hem de - koning een stuk grond in de onmiddellijke nabijheid van Berlin , waar
hij later eene villa bouwde , en eenen
kruidtuin aanlegde. in 1775 deed hij
Gene reis ter herstelling zijner steeds
'wankelende gezondheid. Hij bezocht het
Zuiden van Frankr ijk , Zwitserland en
Lorubardijë , en hield daarvan een dag
hetwelk na zijnen dood in 't licht-boek,
verscheen. Naar Berlijn terug gekeerd,
begon zijne gezondheid , welke aanrnerkelijk was verbeterd , weder allengs af te
nemen. Hij overleed den 25 Februarij
1779. Zijn roem berust vooral op zijne
Allgemeine Theorie der schonen Kicnste
eene encyclopedie der letterkunde en
fraaije kunsten , welke HERDER eeno gansche academie op zich zelve noemt. Van
SULZE1'S andere werken verdienen nog
vermelding zijne Zedekundige bespiegelingen van de werken der natuur , die in
onderscheidene talen zijn overgebragt.
(DORDEN, Lexicon; WOLFF, Encycl. National-Litteratur).
SUMAROKOW, (ALE.XAIVDER PETROWITSCH) , een voor naam Russisch too-

neeldichter , werd in 1718 te Petersburg
geboren, en was de zoon van eenen opperofficier. Hij werd eerst te huis opgevoed , en vervolgens op de kadettenschool
geplaatst , waar hij zich weldra door zijne
bekwaamheid onderscheidde. Het lezen
der werken van CORNEILLE en RACINE ontwikkelde bij hem eenen beslissenden smaak
voor tooneelpoëzij , en op den ouderdom
van vijf en twintig jaren beproefde hij
zijne krachten in dit vak. Zijne treur spelen werden aan het hof voor de kei
vertoond , (er bestond destijds te-zerin
Petersburg nog geen openbare schouwburg),
en dewijl zij aan ELIZARETIi bevielen , ook
door de overige toeschouwers luide toegejuicht. Hierdoor aangemoedigd , besloot
hij onder de bescherming van het hof
een' vasten schouwburg op te rigten , die
in 1756 werd geopend. Men beschouwt
hens alzoo als den stichter van het Rus
Russisch drama.-sichtonel
Onder zijne treurspelen hebben zijn Sernira , Sinew en Truvov de meeste
waarde. Als blijspeldichter verdient hij
naauwelijks melding , want zijne drama's
van deze soort zijn weinig meer dan
ongepolijste kluchtspelen. In zijne treur spelen echter treft men zoo vele schoone
plaatsen en gelukkige wendingen aait ,
dat zij de vergelijking met de beste hedendaagsche Russische poëzij wel kunnen
doorstaan. Hij vertaalde DAVwD's psalmen
in fraaije Russische verzen , en schreef

een aantal oden , satyren , brieven , fabelen , herderszangen , liederen , treur- ,
klink- en puntdichten en andere stukken.
Ook schreef bij in proza sommige geschied- en zedekundige werken , waaronder
zijne Zamenspraken der L'ooden genoemd
mogen worden. De eerste volledige uit
zijner werken verscheen in 1787 in-gave
tien doelen 8vo. , tien jaren na zijnen
dood , die den 1 October 1 7 77 te Mos.
cou voorviel. Schoon zijne werken weinig meer worden gelezen , zal zijn naam
echter in de geschiedenis der Russische
letterkunde altijd eene voorname plaats
blijvers beslaan.
(Ge ETCH , Opuit Istorii
; Otctchest.
,

cc.

Zapiski).
STJY OROV-RYMNIKSKI , (ALEX4 DER
VASSILYEVICII , Graaf, Prins ITALINSRI) , meer bekend onder den naam van
suwAROW , een der meest beroemde Rus

opperbevelhebbers, werd den 13 No--siche
vember 1730 in Finland geboren. Zijne
familie was van Zweedsche afkomst , en
werd , alvorens zich in Rusland te vestigen , suvoR genoemd. De vader van su
een dapper krijgsman , die-voiRwas
onder CATIIARINA I tot den rang van generaal en chef opklom. Op den ouderdom
van dertien jaren trad de jonge suvoRov
in krijgsdienst. In 1754 was hij reeds
luitenant bij een regement van linie , en
in 1758 kommandant van Mernel. Doch
deze betrekking voor zijnen rusteloozen
geest weinig geschikt zijnde , verzocht hij
weder bij het te veld staande leger geplaatst te worden. Hij onderscheidde zich
in den zevenjarigen oorlog in Polen, in
1768 , tegen de Verbondenen ; in 1773
tegen de Turken , en in 17 8`2 tegen de
Nogay-Tartaren. Voor al deze diensten
werd hij beloond met den rang van generaal en chef , het gouvernement van de
Krim , het portret der keizerin met dia
omgeven , en onderscheidene rid--mante
derorden. In den tweeden Turkschen oorlog , die in 1787 uitbrak , overdekte suvoRov zich op nieuw met roem. Men
beschuldigde hem wel , dat hij geene
menschenlevens spaarde , doch geenszins
dat hij zijn eigen leven ontzag. In den
slag van Kinburn beval hij zijne regeinenten infanterie hunne randsels weg te
werpen en den vijand met de bajonet
aan te vallen. De Turken , die eene stel
veel sterker dan hij ver -linghade
sloegen de herhaalde aanvallen-moed,
der Russen af; sovouov zelf bekwam Bene
wond , zijne ruiterij vlugtte , en de Kosakken verlieten het slagveld. In dit hagchelijk oogenblik , zonder op zijne wond
te letten , steeg sovotzov weder te paard .
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haalde zijne vlugtende ruiterij in , en
«wierp zich in haar midden , uitroepende :
« Pakt u weg , lafaards , en laat uw ge« neraal aan de genade der Turken over ! »
Deze woorden bragten de vlugtelingen tot
staan ; bij voerde hen weder ten strijd,
en behaalde , na Bene hevige worsteling ,
de overwinning. De beroemde veldslag
van Fockschani , (1 Augustus 1789) , tusschen den Seraskier MEHMET PACHA en den
prins VAN COBURG , die een gedeelte van
bet Russische leger aanvoerde, werd vooral
door de dapperheid van suvosov gewonnen. In September deszelfden jaars wisten de Turken den prins VAN COBURG te
omsingelen , waardoor het Russische leger
in groot gevaar verkeerde. SovoRov , met
eene geringere magt komende opdagen,
versloeg de Turken geheelenal. Voor deze
overwinning verhief keizer JOZEF II hem
tot graaf van het rijk , en CATHARINA tot
de waardigheid van graaf met den eer
Rymnikski. Gedurende dezen-namv
oorlog had de vesting Ismail verscheidene
aanvallen der Russische legers afgeweerd.
Eindelijk gaf vorst POTEMKIN aan suvoROV
bevel , om zich daarvan meester te maken.
SovoRov aarzelde niet. Hij beloofde zijnen
soldaten de plundering dezer plaats , en
beval hun geen kwartier te geven. Den
avond vóór de bestorming , sprak hij zijne
soldaten dus aan : « Morgen ochtend , een
« uur vóór het aanbreken van den dag,
« zal ik opstaan , mijn gebed doen , mij
« wasschen , kleeden en kraaijen als een
« haan , en dan zult gij de vesting bestormen. » Het teeken gegeven zijnde ,
begon het leger den aanval. Tweemaal
moesten de Russen voor het geweldig vuur
des vijands wijken , doch eindelijk beklommen zij de wallen. Dertig duizend
Turken werden gedood of zwaar gewond,
en tien duizend hunner krijgsgevangen
gemaakt. SuvoRov's rapport hierover aan
de keizerin was vrij laconiek : « God zij
« geloofd ! de vesting is genomen , en ik
« ben er in. » Men had acht dagen werk
om de dooden te begraven. Van den
ganschen buit nam suvoaov niets dan een
paard , wijl bij het zijne had verloren.
In '1794 versloeg hij de Polen , die
voor hunne onafhankelijkheid streden, en
bemagtigde Praag stormenderhand. Bij
deze gelegenheid verhief CATHARINA hem
tot veldmaarschalk , en gaf hem een bevelhebbersstaf van goud met eenen krans
van juweelen , in den vorm van eiken
alleen de diamanten hadden-bladern;
Bene waarde van 60,000 Roebels. Toen
Rusland in 1799 deel nam aan den oorlog tegen Frankr ij k, gelukte het suvoRov,,
na verscheidene bloedige veldslagen , de

Franschen uit Italië te verdrijven. Keizer
PAUL ontevreden over de houding en het
gedrag der Oostenrijkers , riep SovoRov
terug, die kort na zijne terugkomst , den
18 April 1800 , in den ouderdom van
zeventig jaren te St. Petersburg overleed.
Vijftien duizend zijner soldaten vergezelden zijn lijk naar het graf. In 1801 rigtte
keizer AL XANDER een kolossaal standbeeld
voor hem op. SovoRov was een buiten
Alhoewel mager en zwak-gewonma.
van gestel , wist hij zijne gezondheid door
zware ligchaamsoefening en koude baden
te versterken. Hij sliep op een bed van
stroo of hooi , onder eene dunne deken,'
en zijn voedsel was hetzelfde als dat zijner soldaten. Zijn voorraad van kleedingstukken bestond slechts uit zijn uniform
en eene schapenvacht. SuvoROV was zeer
godsdienstig. Nimmer gaf hij bet bevel
tot den strijd zonder het teeken des krui
te maken en liet beeld van ST . ANDRIES-se
te kussen. Allen die onder zijne bevelen
stonden , waren verpligt de godsdienst
Russische kerk naauwkeurig-pligtendr
in acht te nemen. Op zon- en feestdagen
las hij hun gewoonlijk iets uit een godsdienstig boek voor. Schoon suvoROV meer
dat al zijn talent bestond-malenzid,
in twee tooverwoorden Stupay i bey ! (Vooruit en raakt wat) , bleek het echter uit
zijne maatregelen , dat hij in de hoogere
deelen der krijgskunst een meester was.
Driftig van aard , en vreezende in zijne
gramschap zich aan groote onregtv^aardigheden schuldig te maken , beval hij zijnen
adjudanten hem daarvoor , in naam van
den veldmaarschalk suvoRov, te waarschuwen. Op zekeren dag vergat bij zich
zelven zoo ver van een' zijner soldaten
duchtig af te rassen. Een zijner getrouwe
adjudanten trad hem te gemoet , zeggende : « De veldmaarschalk sUVOROV heeft
« bevolen , dat niemand zich door zijne
« drift zou laten overmeesteren. » « Heeft
« hij dit gezegd ? » zeide suvonov ; « wel
aan , dan zullen wij gehoorzamen. -«
Moed , kloek beraad en snelheid in uit
waren hoedanigheden waarin su -voering,
zijns gelijken had. Men-voROVnauwelijks
heeft hem van wreedheid en onvoorzigti ;beid beschuldigd ; maar hij is ook een
der weinige veldoversten , die nimmer
eenen veldslag verloren.
(ANTHING , Versuch einer Kriegsgeschichte
des Grafen Suvorov , 3 deelen , Gotha,
1796-1799) .
SWAMMERDAM, (JOHANNES) , een

beroemd natuur- en ontleedkundige , werd
in 1637 te Amsterdam geboren. Zijn
vader was aldaar apotheker , en bekend
dour Bene groote %erzameling van voor-

SWEDBERG.
werpen uit de natuurlijke historie en andere curiositeiten , welke hij had bijeen
gebragt. Zijn grootvader nam eerst den
naam aan van SWAMMERDAM, naar de plaats
zijner geboorte , een aanzienlijk dorp aan
den Rijn , tusschen Leyden en Woerden.
JOIANNES SWAMMERDAM was oorspronkelijk
bestemd voor den geestelijken stand , doch
hij verkoos de geneeskunde. Gedurende
zijne voorbereidende studiën , volgde hij
het voorbeeld zijns vaders , en beoefende
vlijtig de natuurlijke geschiedenis en bijzonder die der insecten , waarvan hij
zegt men , meer leerde kennen , dan de
schrijvers van alle voorgaande eeuwen te
zamen. In 1651 ging bij naar Leyden,
en studeerde aldaar onder VAN HORNE en
FRANCISCUS SYLVIUS. Hij oefende zich ijverig in het ontleden van het menschelijk
ligchaam tot in de kleinste bijzonderheden. Gewend om de insecten naauwkeurig te onderzoeken , was zulks hem van
groote dienst bij de beoefening der ontleedkunde. Na twee jaren te Leyden vertoefd te hebben , vertrok hij naar Saumur
in Frankrijk , waar hij zijne navorschingen omtrent de insecten voortzette. In
1664 ontdekte hij de klapvliezen der watervaatjes, doch de eer dezer ontdekking
ging voor hem verloren , wijl de gelijktijdige nasporingen van RUYSCH daarover in
't licht verschenen voordat de zijnen de
pers hadden verlaten. Van Saumur ging
SWAMMERDAM naar Parijs , en geraakte in
kennis met M. THLVENOT , die naderhand
zijn voornaamste beschermer werd. In
1666 begaf hij zich weder naar Leyden,
en wist de bloedvaten door middel van
inspuitingen met was te bereiden. Tot
doctor in de medicijnen bevorderd wordende , was zijne thesis eene verhandeling
over de ademhaling. Omtrent dezen tijd
vond hij de methode uit om van holle organen drooge preparaten te maken ; deze
methode wordt thans gewoonlijk gevolgd.
Na zijn diploma als doctor in de geneeskunst ontvangen te hebben , wijdde
SWAMMERDAM bijkans al zijn' tijd aan de
beoefening der ontleedkunde en de natuurlijke historie der insecten. In 1669
gaf hij zijne Algemeene Historie der insecten uit ; zij is voorzien van platen
en bevat eene voortreffelijke ontleding
der kikvorschen, slakken, van de luis,
het haft , den zijdeworm en de bijen,
waaromtrent de groote cuviER verklaarde
er niets bij te kunnen voegen. Zijne
natuurlijke geschiedenis der bijen noemt
BOERHAVE een werk dat alles overtreft
-,wat over deze nuttige insecten ooit is
geschreven. Doch eene zijner voornaamste
diensten aan de menschheid bewezen was

de verbetering der kunst om bij de ontleding de vaten met eene warme stof,
die daarin bekoelde en stolde , op te
spuiten. In briefwisseling zijnde met de
bekende dweepster ANTOINETTE BOURIGNON ,
wier godsdienstige stellingen hij was toegedaan , ging hij in 1676 naar Koppen hagen , om voor haar van den koning
van Denemarken verlof te verwerven , om
zich in dit rijk op te houden , wijl men
haar in Holstein begon te verontrusten.
Zijne poging daartoe mislukte. Naar Amsterdam terug gekeerd , overleed hij aldaar in 1680 , in den jeugdigen ouderdom
van drie en veertig jaren. Al de werken
van SWAMMERDAM werden door GAUBIUS Uit
het Nederduitsch in 't Latijn overgebragt ,
en in het vervolg grootendeels in 't Engelsch , Fransch en Hoogduitsch vertaald.
BOERHAVE heeft eene uitmuntende levens
dezen beroemden natuur--beschrijvnga
kenner gegeven , welke voor de uitgave
zijner werken te vinden is.
(VAN KAMPEN , Bekn. Gesch. der Ned.
lett. en wetens. ; Biographie du royaume des Pays -Bas).
SWEDBERG, (JESPER) , een Zweedsch
kerkvoogd en godgeleerd schrijver , werd
den 28 Augustus 1653 te Sveden nabij
Fahtun geboren , op het landgoed zijner
ouders , DANIEL 1SAACSON en ANNA BULLERNESIA , behoorende tot een aanzienlijk geslacht onder de mijndelvers van Stora
Kopparberg. SWEDBERG studeerde te Upsala , en in 1682 tot doctor in de godgeleerdheid bevorderd , werd hij in 1684
benoemd tot kapellaan bij de koninklijke
lijfwacht , een jaar later tot hof kapellaan ,
en in 1690 tot predikant te Vingüker.
Twee jaren later werd hij als hoogleeraar
in de theologie te Upsala beroepen. KA REL XII verhief hem in 1702 tot bisschop
van Skara , in Westgothland . In 1712
verteerde bet bisschoppelijk paleis door de
vlammen , die tevens de gansche bibliotheek en vele handschriften van den bis
verslonden. In 1719 brandde geheel-schop
de stad Skara af, doch het gymnasium
en de hoofdkerk werden door zijne bemoei
binnen vijf jaren herbouwd. Op-jinge
den 3 Mei 1719 werd zijn geslacht tot
den adelstand verheven , en voerde sedert
dien tijd den naam van SWEDENBORG. In
1730 verloor hij door een' nieuwen brand
bijkans alles wat hij bezat. Hij was kloek
werkzaam tot aan zijnen dood -moedi,gn
welke den 26 Julij 1735 voorviel. Hij
had den ouderdom van twee en tachtig
jaren bereikt , en werd in de Kloosterkerk
van Varnhern begraven. Bisschop SWEDBERG
was driemaal gehuwd : eerst met sAIRA
BEHM , vervolgens niet SARA BERGHIA, en

,
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eindelijk met CHRISTINA URRHUSIA. Hij had
zeven kinderen , vier dochters en drie
zonen , onder welke de oudste de beroemde EMANUEL SWEDENBORG was.
De schriften van bisschop SWEDBERG zijn
talrijk. Hij was een der eerste schrijvers
over de Zweedsche spelling , en liet een
handschrift na bevattende zijne levensbeschrijving , in 1002 vellen folio , waarvan
hij aan elk zijner kinderen een afschrift
gaf. De titel van dit geschrift , hetwelk
in 't Zweedsch is geschreven , en nog in
Zweden wordt bewaard , luidt als volgt :
« Handschrift : Het leven van JESPER sWED« BERG , bisschop van Skara , uitvoerig
« door hem naar waarheid beschreven,
« ten einde zich de goedheid Gods en
« zijne wonderdadige Voorzienigheid te
« herinneren ; alsmede om aan zij ne kin« deren en nakomelingen het noodige on« derrigt te geven om gelukkig te leven,
waartoe God hun zijne genade verleene.
« Brunsbo , 15 Nov. 1728.D
(WARMHOLTZ , Bibliotheca Stteo-Gothica;
GEZELIUS , Försök til et Biographiskt
Lexicon; TAFEL, Swedenborg's Leben).
SWEDENBORG , (EMANUEL von) , de
merkwaardigste onder de godgeleerden der
achttiende eeuw, (het tweede kind en de
oudste zoon des voorgaarden) , werd den
29 Januarij 1688 te Stokholm ,geboren.
Reeds als knaap hield zijn geest zich met
godsdienstige onderwerpen bezig. « Van
« mijn vierde tot mijn tiende jaar, » zegt
hij in eenen brief aan Dr. BEVER, « waren
a mijne gedachten gevestigd op God , op
« de verlossing en de geestelijke gewaar« wordingen van den mensch. Van mijn
« zesde tot mijn twaalfde jaar, vond ik er
« mijn grootste behagen in , om met goda geleerden over het geloof te spreken, hun
« dikwijls de opmerking makende , dat de
« liefde het leven is van het geloof , en
«dat deze levendmakende liefde geene andere is, dan de liefde tot onze naasten.
Bisschop SWEDBERG besteedde alle zorg
aan de opvoeding van zijnen zoon , die
aan de hoogeschool van Upsala in de
godgeleerdheid , wijsbegeerte, wiskunde en
de natuurwetenschappen studeerde. Nog
vóór hij den ouderdom van twee en twintig jaren had bereikt , gaf hij eene verzameling van Latijnsche gedichten uit, onder
den titel van Carniina miscellanea. Gedurende vier jaren (1710-1714) deed hij
eene wetenschappelijke reis door Engeland,
de Nederlanden , Frankrijk en Duitschland ,
en bezocht inzonderheid de hoogescholen.
Na zijne terugkomst , vestigde hij zich te
Upsala , en maakte zich spoedig door
zijne wetenschappelijke werken beroemd.
Hij had onderscheidene gesprekken met

KAREL XII , die hem in 17 16 tot assessor
bij het bergwerk -collegie benoemde , en
geraakte in vriendschap niet CIIRISTOPII
POLHEM, den Zweedschen ARCUIMEDES, wiens
groote ervaring hij zich ten nutte wist
te maken. In 1719 werd hij tot den
adelstand verheven. Van zijne veelvuldige
werken beschouwt men zijne Opera Philosophica ei Mineralogica als de belangrijkste.
In 1743 wortelde bij hem de overtuiging ,
dat hij gemeenschap had met de onzigtbare wereld , en dit denkbeeld bleef
hem tot aan zijnen dood bij. Hij schreef
hierover verscheidene zonderlinge werken ,
waaronder zijne dreana Coelestis behoort.
SWEDENBORG , schoon de speelbal eener
geestverbijstering , was geen bedrieger,
maar een geleerd en godvruchtig man.
Omstreeks kerstijd van het jaar 1771 zich
te Londen bevindende , werd bij door eene
beroerte aangetast, waarvan hij nimmer
geheel herstelde. M. FERELIUS, predikant
der Zweedsche Luthersche kerk te Londen,
die hem op zijn doodbed bezocht , en hem
het Heilige Avondmaal toediende, schreef
daarna aan professor TRhTGAIID van Greifswalde : , « Ik vroeg hem of hij dacht dat
« hij sterven zou , en hij gaf mij een becc vestigend antwoord. Hierop verzocht ik
« hem , naardemaal velen geloofden , dat
« hij zijn nieuw godgeleerd stelsel had
« uitgevonden , alleen om een' grooten
« naam te maken (dien hij zekerlijk had
«verkregen) , deze gelegenheid te baat'
« te nemen , om voor de wezenlijke waar« beid openlijk uit te komen, en hetgeen
« hij had voorgewend geheel of gedeeltelijk
. te herroepen , vooral wijl dit alles hem
« van geen verder nut kon zijn. Hierop
« rigtte SWEDENBORG zich in zijn bed op,
« en zijne hand op zijne borst leggende,
« zeide hij op eenen hoogst ernstigen toon:
R Alles wat ik geschreven heb is zoo waar
a als gij mij voor uwe oogen ziet ; ik
« had veel meer kunnen zeggen , indien
c mij zulks ware geoorloofd geweest. Na
« den dood zult gij alles zien , en dan
« zullen wij elkander over dit onderwerp
« veel te zeggen hebben. a SWEDCNBORG
stierf den 29 Maart 1772 te Londen, in
den ouderdom van vier en tachtig jaren.
Zijn lijk werd in de Zweedsche kerk in
Ratcliff Highway ter aarde besteld.
(FERELIUS , Ueber Swedenborg's Ende in
FAFEL'S Leben; Reports o f ~ the society
for printing and publishing the writings
of the Hon. E. Swedenborg).
SWIETEN , (GERARD VAN), een beroemd leerling van BOERIIAVE , werd in
1700 te Leyden geboren. Kort nadat bij
in 4725 tot doctor in de medicijnen was
bevorderd , werd hij , door invloed van
,

SWIFT.
professor in de geneeskunde
benoemd. Zijne voorlezingen werden druk
bezocht, doch uit hoofde hij een belijder
was van de Roomsch-Katholijke godsdienst
zag hij zich eindelijk genoodzaakt zijn
ambt als hoogleeraar neder te leggen. In
1745 door de keizerin MARIA THERESIA tot
haren eersten lijfarts benoemd , vestigde
hij zich te Weenen , en bewees aan de
geneeskunst voortreffelijke diensten. Hij
was een waardig uitlegger der Aphorismen
van zijnen grooten meester , zoo als blijkt
uit zijne Commentaria in Herrnanni Boer-

BOERIIAVE , tot

haavii dphorisrnos de eognoscendis et curandis morbis , welke herhaaldelijk in 't
Latijn , Engelsch , Fransch en Hoogduitsch
zijn uitgegeven. Tot staving van derzelver
waarheid , haalt hij plaatsen aan uit schrijvers van alle vroegere tijden en volken ,
en beschrijft vele gevallen van zijne eigene
ondervinding. Bij dit alles was hij een felle
bestrijder van het inenten der kinderpokken. VAN SW IETEN overleed in f772 , en
MARIA' THERESIA , die hem met eerbewijzingen had overladen , en tot baron van het
rijk verheven, schonk aan de universiteit
van Weenen zijn borstbeeld, hetwelk in de
gehoorzaal werd geplaatst.
(Biographie médicale; VAN KAMPEN , Bekn.
Gesch. der Ned. lett. en wetens.).
SWIFT , (JONATHAN) , een beroemd

Iersch schrijver , werd den 30 November
1667 te Dublin geboren , en studeerde
aldaar en te Oxford in de godgeleerdheid.
Gedurende eenige jaren was hij een medgezel van WILLIAM TEMPLE , en toen deze
verdienstelijke staatsman stierf , kreeg hij
een legaat en al zijne nagelatene handschriften , welke hij tot eigen voordeel
mogt uitgeven. Daar W ILLEM III dikwijls
Sir V1'ILLIAM TEMPLE Op zijn buitengoed
[floor Park , nabij Farnham , bezocht , en
TEMPLE menigmaal door de jicht werd ver
koning op zijne wandelingen-hinder
te vergezellen , viel SWIFT nu en dan deze
eer te beurt. En zoo zeer wist hij do
gunst van zijne majesteit te winnen , dat
deze hem niet alleen leerde hoe op de
Hollandsche wijze aspersies te snijden ,
maar hem tot kapitein eener ruiterbende
vilde benoemen , hetgeen SWIFT echter beleefdelijk afwees. Bij schreef alhier eenige
Pindarische oden , welke hij aan DRYDEN
vertoonde , die ze hem terug gaf, zeg
SWIFT ! gij wordt nimmer-gend:«Cousi
«een poëet. » Sedert dien tijd kon hij
DRYDE N niet meer dulden. Omtrent dezen
tijd voltooide SWIFT zijn Tale of a Tub ,
Gene satirieke allegorie op de verdorven lieden der Roomsche Kerk en de dwalingen der dissenters , en Bene lofrede op de
Engelsche Kerk , schoor, hij nu en dan

ook hare gebreken gispt. Dit is een zijner
best bewerkte schriften. Na den dood van
Sir "ILLIAM TEMPLE vertrok SWIFT naar
Londen. Lord BER KELEY , in 1699 tot regter in Ierland benoemd zijnde , noodigde
SWIFT uit , om hem als kapellaan en secretaris derwaarts te vergezellen. SWIFT hierin
toegestemd hebbende , werd weldra met
de predikantsplaats van Laracor en Bathbeggan begiftigd. Ilij vestigde zich aldaar,
en noodigde Miss JOHN.SON , die hij onder
den naam van STELLA (Star) in zijne gedichten heeft verheerlijkt , uit , om in
zijne nabijheid te komen wonen. Hij huwde
haar heimelijk , maar wilde haar niet openlijk als zijne vrouw erkennen. Bij de
troonbeklimming van koningin ANNA , in
1702 , bezocht hij Engeland , en gaf de
negen volgende jaren onderscheidene verdienstelijke werken uit. In 1710 stierf
zijne moeder. « Indien godsvrucht , waar
christelijke-«heidsmn,rgtva e
« liefde ten hemel voeren , » zeide hij
« dan is zij ongetwijfeld daar. » In 1710
trad SW IFT op als staatkundig schrijver,
en verdedigde de zaak der Tories. Schoon
hi HARLEY en BOLINGBROKE ten dienste
stond , behaalde hij daarmede meer eer
dan voordeel. Koningin ANNA , door den
aartsbisschop sIIARP ingeblazen , dat de
schrijver van de Tale of the Tub een ongeloovige was , weigerde lang hem eenig
belangrijk ambt te schhnken. In 1713
echter werd SW IFT dom-deken van St. Patrick , en vertrok in Junij deszelfden jaars
naar Ierland , om als zoodanig op te treden. In eene satyre op de Dissenters
rigtte de dom-deken eenige regelen tegen
BETTESWORTH , doctor in de regten (Ser
jant-at law) en lid van het Iersche parlement , dien bij een uilskuiken noemde.
BETTESWORTH zulks lezende , ontstak hierover dermate in gramschap , dat hij een
mes trok , zwerende den dom-deken de
Doren af te snijden. hij ijlde daarmede
naar swiFT's woning , doch vernemende
dat deze een bezoek aflegde bij Mr. WOEBALL , ging hij derwaarts , en verzocht den
dom-deken alleen te mogen spreken. Zoodra hij zich in sw IFT'S tegenwoordigheid
bevond , sprak hij hem op een' hooghartigen toon dus aan : « Dr. J ONATHAN SWIF T,
« dom-deken van Si. Patrick , ik ben ser « jant RETTES\^v ORTH ! » — « Van welk re« gement ? » vroeg SWIFT. Hieruit ontstond
een hevig krakeel , dat zóó luidruchtig
werd , dat de bedienden de kamer binnen
stoven , en IIET TESWORTH riet geweld de
deur uitzetteden. Intusschen had de dom deken de liefde zijner landgenooten dermate weten te winnen , dat zijne buren
niet elkander overeenkwamen beurtelings
-
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SWINDEN.

zijn huis te bewaken , ten , einde hij niet
andermaal aan dergelijke aanslagen zou
bloot staan. De roem van SWIFT als proza
berust grootendeels op zijne hu--schrijve
moristische geschriften , en vooral op zijne
Gulliver's Travels , welke in de voornaamste talen zijn vertolkt. De stijl van dit
satiriek verdichtsel is eene bewonderenswaardige navolging van den eenvoudigen
verhaaltrant der oude reisbeschrijvers , zoo
als DAMPIER. Het werk bestaat in vier rei
De reis naar Lilliput is meerendeels-zen.
eerre ironie op de zeden en gewoonten
van het hof van GEORGE I. De reis naar
Brobdignag is eene meer uitgebreide satyre
op de staatkunde van Europa in 't algemeen. Het Vliegende Eiland is een hekel
tegen de bespiegelende wijsbegeerte,-schrift
en vooral tegen de wiskunde. De vierde
reis , waarin GULLIVER onder de Houyhnhnms
en Yahoos komt , is eene scherpe satyre
op de ondeugden van liet menschdom.
Met het toenemen der jaren, had SWIFT
met doofheid en ijlhoofdigheid te kampen;
in 1739 begonnen zijne geestvermogens te
verzwakken , en het werd weldra zijne
gewoonte des morgens te bidden , dat hij
den volgenden dag niet mogt beleven ; en
dikwijls , wanneer zijne vrienden , die hein
het dierbaarst waren , hem des avonds
verlieten , zeide hij met eene zucht : « Ik
« hoop u nimmer weer te zien.» Hij overleed den 19 October 1745 in den ouder
om van acht en zeventig jaren.
-d
(SCOTT'S Life and works of Swift ; SHERIDAN's Life of Swift ; JOIINSON's Life of
Swift; ORRERY'S Remarks on Swift).
SWINDEN, (JAN HENDRIK VAN), een
groot wiskunstenaar en veelzijdig geleerde,
werd den 8 Junij 1746 in 's Ilage geboren.
Zijn vader was advocaat voor den Hove
van Holland. Reeds vroegtijdig toonde hij
ongewonen lust in de beoefening der wiskunde en natuurwetenschappen. Hij studeerde te Leyden, en werd in 1766 , op
eene dissertatie over de aantrekkingskracht,
tot meester in de vrije kunsten bevorderd.
Het volgende jaar reeds beriep men hem
als hoogleeraar in de wijsbegeerte naar
Franeker. Hier deed hij , dertien jaren
lang , de naauwkeurigste waarnemingen
over de afwijking der magneetnaald , zoo
als blijkt uit zijne Recherches sur les
aiguilles aimantées et leurs variations,
waarmede hij bij de academie der wetenschappen te Parijs eenen prijs behaalde.
Ook de academie te Munchen bekroonde
zijne verhandeling .dnalogie de l'électricité
et du magnetisme. In 1785 werd hein de
leerstoel der wis- , natuur- en sterrekunde aan het Athenaeum te Amsterdam
opgedragen. Toen in f798 het Fransche

Instituut eenige uitstekende buitenlandsche
geleerden tot eene vergadering uitnoodigde,
om gezamenlijk over een algemeen stelsel
van maten en gewigten te beraadslagen ,
was bij met IENE E een der leden van de
beroemde commissie tot bepaling van den
grondslag , waarop het nieuwe stelsel van
maten en gewigten moest rusten. Daarenboven stelde hij het algemeene verslag
der werkzaamheden , waarbij het tienmillioenste gedeelte van een vierde der middaglijn tot éénheid van het nieuwe metrieke stelsel werd gelegd , hetwelk later
in Frankr ij k en Nederland in toepassing
is gebragt. De keurigheid van dit verslag werd hoogelijk geprezen ; het Fransche Instituut drukte zich daarover in
eene aanspraak aan het Wetgevend Lig
uit : « Het ver--chamvolgendrt
« slag, door den Heer VAN SWINDEN gege« ven, is aan het Instituut voorgekomen
« als een voorbeeld van volmaaktheid in
« de kunst van deszelfs werkzaamheden
« bloot te leggen , en die zelfs geschikt
« te maken voor de vatbaarheid der zoo« danigen , die deze wetenschappen niet
« bepaaldelijk hebben beoefend. » Na zijne
terugkomst in het vaderland , schreef hij
het classieke werk Verhandeling over vol
maten en gewigten in twee deelen,-makte
welke in 1802 te Amsterdam in 't licht
verscheen. Later werkte hij krachtdadig
mede tot de invoering der nieuwe maten,
gewigten en munten in Nederland. In
1798 werd hij lid van het Uitvoerend
Bewind der Bataafsche republiek , en in
1817 benoemde koning WILLEM I hem tot
staatsraad in buitengewone dienst. Als lid
van het comité centraal van den waterstaat
bewees hij groote diensten, en aan zijnen
onvermoeiden ijver hebben de Kweekschool
voor de Zeevaart en het Blinden -instituut
te Amsterdam grootendeels hunne doel
te danken. Van , zijne-matigenr
talrijke werken , die hij in 't Nederduitsch ,
Fransch en Latijn uitgaf, verdienen inzonderheid vermelding : Tentamen theoriae
mutandae phaenomeiiis magnetici; Recueil
de di f f érens mémoires sur l'électricité et le
magnétisme ; Cogitationes de variis philosophiae captibus ; Réflexions sur le magnélisme animal en Grondbeginselen der
meetkunde , welke door JACOBI , onder den
titel van : Elemente der Geometrie , in
't Hoogduitsch zijn overgebragt. Als de
NESTOR van n'eêrlands natuur- en wiskundigen geëerd , overleed hij den 9 Maart
1823 , in den ouderdom van zeven en
zeventig jaren , zonder de gebreken des
ouderdoms ondervonden te hebben.
(VAN KAMPEN , Bekn. Gesch. der Ned.
Lett. en Wetens. ; Schets eenex be-

SYDENHAM--TABERNAEMONTANUS.

schrijving van het leven en de geschri ften van JEAN nENRI VAN SW INDEN;
Conversations-Lexicon).
SYDENHAM, (THOMAS), een der voornaamste Engelsche geneeskundigen , was
de zoon van een' landedelman te Win ford
Eagle , in het graafschap Dorset. Hij werd
aldaar in 1624 geboren , studeerde te
Oxford en Montpellier, en zette zich ver
als geneesheer te Londen neder.-volgens
Weldra verwierf hij als zoodanig veel ver
jaren 1660 en-mardhei,ntusc
1670 had hij eene uitgebreidere practijk
dan eenig ander geneesheer. Hij had dezen
opgang geheel aan eigene verdiensten te
danken ; want het geneeskundig collegie
was hem vijandig , als ook de koninklijke
familie, omdat zijne naaste betrekkingen
tot de partij der republikeinen behoorden.
Na verscheidene jaren veel aan de jicht
te hebben geleden , stierf hij den 29 December 1689 , en werd in de St. Jacobs
Kerk ter aarde besteld. De hoofdverdienste
van SYDENHAM bestaat niet zoo zeer in zijne
wijze van behandeling , als wel in zijn
opmerkenswaardig talent van waarneming.
l)e beschrijving , welke hij van vele ziekten
geeft , is zoo juist , dat daaraan niets ontbreekt. Hij ondervroeg, als ware het , de
natuur zelve , en verwierf zich daardoor
eenen naam , welke in eervol aandenken
zal blijven. SYDENHAM was geen geleerd
man ; hij schreef zijne werken oorspronkelijk in 't Engelsch , die zijne vrienden ,
Dr. MAPLETOFT en Mr. HAVERS , in het Latijn
overbragten , alvorens zij aan de drukpers
werden toevertrouwd. Hij voerde gewigtige
verbeteringen in de behandeling der kinderziekte en andere ongesteldheden in. Indien
hij tot eene bijzondere school behoorde ,
dan zou men hem moeten rangschikken onder de chemische geneesheeren , die de
oorzaken der ziekten zochten in eene onderstelde gisting en chemische ontbinding der
vochten in bet menschelijk ligchaam. De
beste uitgave zijner werken , getiteld : Opera
Medics , is die , welke in 1716 te Geneve,
in twee deelen kwarto, in 't licht verscheen.

Biographia Medica; Lives of
British physicians in de Family library).

(HUTCIIINSON's

SYLLA , (LUCIUS CORNELIUS) , een
beroemd Romein , uit bet oude geslacht
der scivlo's , werd in 't jaar 137 v. c. geboren. Nadat hij zijne jeugd in losbandige
vermaken had doorgebragt , onderscheidde
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hij zich in Afrika , onder MARIUS ; in
Pontus , als opperbevelhebber , en bij
verschillende andere gelegenheden. In het
negen en veertigste jaar zijns ouderdoms
werd hij tot consul verheven. Vervolgens
bragt hij Griekenland ten onder , en overwon MITHRIDATES. Naar Italië terug keerende , zegevierde bij over de partij van
DMARIUS , en verhief zich zelven tot dictator.
Door zijne meêdoogenlooze vogelvrijverklaringen overstroomde hij Rome met bloed ;
doch op hetzelfde oogenblik , dat niemand
hem meer de oppermagt durfde betwisten,
ontdeed hij zich van al zijne vaardigheden,
en vertrok naar zijn buitengoed bij Curves.
Hier vermaakte hij zich met visschen en
jagen en het geven van weelderige feesten.
Te midden dezer uitspanningen, werd hij
door eene afschuwelijke ziekte aangetast ,
welke hij zich lang ontveinsde , en alzoo
door zijne onmatigheid zelf aankweekte.
Wij bedoelen de zoogenaamde luisziekte.
Zijne ingewanden bedierven, en zijn vleesch
werd opgevuld met luizen , en wel in zulk
eene verbazende menigte , dat , in weerwil
verscheidene personen dag en nacht bezig
waren hem daarvan te zuiveren , zulks
weinig baatte. Zijne kleederen , zijn voed
zelf werd door dit walgelijk ongedierte-sel
als overstroomd. Hij stierf 78 jaren v. c.,
in den ouderdom van zestig jaren. Dusdafig was de dood van SYLLA , die vroeger
den bijnaam van den Gelukkigen had aangenomen. Hij is de eenige onder de stervelingen, gelijk PLINIUS aanmerkt, die dezen
bijnaam heeft durven aannemen. « Welk gea lukkig mensch ,» roept zeker schrijver uit,
«wiens ingewanden verteren , zich zelven
«verslinden, en onophoudelijk millioenen
«beulen voortbrengen, die daaraan knagen!.

, Leven van Sylla STUART,
Romeinsehe Geschiedenissen ; ROLLIN
Ilistoire romaine).

(PLUTARCHUS

;

SZALHAI, (ANTHONIUS) , een ver

dichter , die als de-dienstljkHogarch
grondvester der dramatische letterkunde in
zijn vaderland wordt beschouwd. hij bekleedde een ambt in het huisbestuur van
den aartshertog palatijn , ALEXANDER LEOPOLD , en overleed in 1804 te Buda. Zijn
Hertzog Picco was het eerste regelmatige
drama in de Hongaarsche taal. Hij schreef
insgelijks een boertig heldendicht op de

Eneis van VIRCILI US.
(Dictionary of Biography).

T.
TABERNAEMONTANUS , ( JACOBUS geboren , naar welke plaats hij zijn' LaTHEODORUS) , een genees- en heelkun- tijnschen naam voert. Eerst was hij aldaar

dige , werd in den Elzas te Berg-Zabern apotheker , en vertrok vervolgens naar
II.
31
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TACITUS.

Parijs, waar hij tot doctor in de medicij- lijke daden op te sporen , dan is het
nen werd bevorderd. Na zijne terugkomst , FEUERBACII , die in zijne Merkwurdige Cri vestigde hij zich te Worms als geneesheer, 7ninal- Rechts felle de ziel van den moordeen werd lijfarts van der. keurvorst palatijn naar als ware het voor ons bloot legt , en
JOIIANN CASIMIR , alsmede van den bisschop ons doet ijzen over de wandaden waarvan Spiers. Onvermoeid beoefende hij de toe elk mensch vervallen kan. De stijl
botanie , en gaf de uitkomst van zijnen van TACITUS , vooral in zijne Jaarboeken ,
arbeid in een dik folio boekdeel in 't licht, is beknopt , bondig, krachtig en dramaonder den titel van Nieuw volkomen kruid- tisch. Somtijds wordt zijne meening, door
boek , waarin 5800 verschillende planten overdrevene zucht om kort te zijn , duisworden beschreven. Dit werk is versierd ter . Degenen echter, die TACITUS beoefend
met 2480 houtsneêfiguren. TABERNAEMON- hebben , prijzen hem eindelijk over die
TANUS stelde tot grondregel , welke thans eigenschappen , welke hen aanvankelijk
vele voorstanders telt, dat de Voorzienig- hinderden.
heid in elke landstreek die planten laat Men heeft van TACITUS vertalingen in
groeijen , welke voor de daar heerschende het Deensch , Zweedsch , Hoogduitsch ,
ziekten het heilzaamst zijn. Op het laatst Fransch , Italiaansch , Spaansch , Portuvan zijn leven , vestigde TABERNAEMONTANUS geesch , Engelsch en Nederduitsch. Voor
zich te Heidelberg , waar hij in 1590 een breedvoerig berigt omtrent de uitgaven
overleed. Ook gaf hij nog twee andere en vertalingen van TACITUS en de werken,
werken uit : het eerste over minerale die ter opheldering van dezen kernachtigen
wateren , getiteld : Neue Wasserschalz , in schrijver kunnen strekken , zie men IIAIN'S
158, , hetwelk drie uitgaven beleefde ; Repertorium en SCHWEIGGER'S Handbucli der
het tweede , in 1586 verschenen , voert classischen Bibliographie.
ten titel : Regiment and Bericht wie man TACITUS, (MARCUS CLAUDIUS), een
sick in Sterbenslau fen halten soli. lofwaardig Romeinsch keizer, de opvolger
(Penny Cyclopaedia). van AURELIANUS. Na eene tusschenregering
TACITUS, (CAJUS CORNELIUS), een van omtrent zeven maanden , welke op den
beroemd Romeinsch geschiedschrijver, werd dood van dezen vorst volgde, kwam de
waarschijnlijk onder de regering van NERO senaat, op verzoek van het leger, bijeen,
geboren ; doch de plaats zijner geboorte en om eenen keizer te kiezen. Op den ver
tijd wanneer zijn niet naauwkeurig be- gevorderden ouderdom van vijf en zeven--de
kend. Hij beoefende vroegtijdig de dicht- tig jaren , werd TACITUS , die tweemaal
kunst , en schijnt de wapenen gedragen consul was geweest, eenpariglijk verkozen.
te hebben, Hij werd achtervolgens pleit- Het leger bekrachtigde de keus van den
bezorger , schatmeester (questor) , bouw- senaat, en de nieuwe keizer aanvaardde
meester (aedilus) , landvoogd (praetor) en de regering in September, 275 n. c. , oneindelijk, in 97, consul. PI.INius de Jongere der de algemeene toejuiching van geheel
was zijn bogzemvriend , en AGRICOLA zijn liet volk. TACITus bragt terstond eenige
schoonvader. Men onderstelt , dat hij om- heilzame verbeteringen in het muntwezen
trent bet jaar 135 n. c. is overleden. en andere belangrijke zaken tot stand. Hij
Van zijne bewonderenswaardige Geschie- beteugelde de weelde door wijze verordedenis en zijne Jaarboeken is ongelukkig een ningen , en gaf zelf het voorbeeld van magroot gedeelte verloren gegaan. TACITUS tigheid , zedigheid en grootmoedigheid. Hij
schreef insgelijks het Leven van Agricola ; schonk zijn gansch vermogen aan den staat,
de zeden en gewoonten der Germanen , en en leefde even eenvoudig als vóór zijne
eene zamenspraak over de welsprekend - verheffing. Hij was uitermate werkzaam ,
heid , welke echter door sommigen aan en gaf bevel , dat de werken van den geQUINTILIANUS wordt toegekend. schiedschrijver TACITUS, van Wien hij beDe toon welke de geschiedkundige wer- weerde afkomstig te zijn, in de openbare
ken van TACITUS kenmerkt is eene verhe- bibliotheken zorgvuldig zouden bewaard
venheid van gedachte, die haren grondslag en daarvan telleen jare afschriften gemaakt
heeft in de zedelijke waardigheid van den worden. Weldra echter moest de vredeschrijver en het bewustzijn van de grootsche lievende keizer de wapenen opvatten.
taak, welke hij op zich nam. Hij was een De Scythen de Romeinsche wingewesten
scherpzinnig opmerker van karakters ; de in Azië verontrustende, begaf TACITUS zich
minste verschijningen in liet gedrag van derwaarts niet zijnen broeder FLORIANUS ;
den nnenscli ontgingen geenszins zijnen hij versloeg de Scythen , doch werd , na
adelaarsblik , waardoor hij tot in de diepste eene kortstondige regering van acht maanschuilhoeken van het hart doordrong. In- den , door eenige misnoegde soldaten te
dien iemand hem ooit heeft geëvenaard , Tyana vermoord. Na zijnen dood maakte
om de geheime springveren der mensclle- zijn broeder FLORIA>US zich meester van
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de teugels des bewinds , doch onderging
twee of drie maanden later hetzelfde lot.
GIBBON verzekert dat TACITUS onderscheidene maatregelen nam , om den invloed
van den senaat te doen herleven. Zeker
is het , dat hij dit ligchaam groote eer
bewees. Toen de senaat weigerde, zijnen
broeder FLORIANUS tot consul te verheffen,
omdat de tijd der verkiezing verstreken
was, betuigde hij zijnen dank voor deze

moedige openhartigheid.
(TILLEMONT, Histoire des empereurs; GIBBON'S history o f the decline and fall
of the Roman empire).
TALLACOTIIIS , (GAsPAR) , ook wel
TAGLIACOZIO of TAGLIACOZZI geheeten , was
professor in de ontleed- en heelkunde te
Bologna , alwaar hij in 1553 in den ouderdom van vier en zestig jaren overleed.
TALIACOTIUS is thans hoofdzakelijk bekend
door den roem dien hij zich verwierf in
het herstellen van neuzen ; doch gedurende zijn leven was hij niet minder ver
als ontleedkundige. Het werk waarin-mard
gesproken wordt van de wijze waarop TALIACOTIUS nieuwe

neuzen wist te maken,
verscheen eerst vier en veertig jaren na
zijnen dood in 't licht , en voert ten titel :
De curtorum ehirurgia per insitionem libri
duo , Venetiis , 1597 , folio. Meestentijds
gelukte het TALIACOTIUS deze operatie naar
genoegen zijner patienten te volbrengen.
De onwelvoegelijke spotternij van BUTLER
in zijn' Iludibras om TALIACOTIUS belagchelijk te maken, heeft weinig grond. TALIACOTIUS spreekt inderdaad over de geschikt
om het vel voor een' nieuwen neus-heid
van den arm van een' ander persoon te
nemen , en besluit dat zulks om verscheidene redenen , indien dit mogelijk ware,
de voorkeur zou verdienen : doch hij zegt
zich niet te kunnen verbeelden, hoe het
mogelijk zou zijn , om twee personen,
gedurende den noodigen tijd, met de ver
onbeweegbaarheid aan elkander te-eischt
verbinden , alsook dat hij nooit had vernomen dat zulks één' enkelen keer was beproefd. De vertelling dat de neus afvalt
zoodra de oorspronkelijke eigenaar van het
vel sterft is gegrond op het sprookje hetwelk VAN IIELMONT verhaalt , om te bewijzen op welken aanmerkelijken afstand
sympathie kan werken. a Een edelman te
« Brussel, n zegt hij , « had zich door TALIACOTIUS eenen nieuwen neus laten maken
« van den arm van een' Bologneeschen
cC kruijer. Dertien maanden daarna werd
« de neus , terwijl hij te Brussel wandelde ,
« koud en viel af, op hetzelfde oogenblik
« dat de kruijer te Bologna stierf. » CAsiPANELLA , Sir KENELB DIGBY en anderen
verhalen ook dergelijke sprookjes. TALIA-

COTIUS beproefde het nimmer om de huid
van den een' op het ligchaam van een'
ander over te brengen , maar gebruikte

tot het vormen van een' nieuwen neus
een deel van de huid des opperarms van
den patient zelven.
(BR AMBILLA , Storia delle Scoperte fatte
dagli Uomini Illustri Italiani , vol. II ;
SPRENGEL , Geschichte der Chirurgie,
Zweiter Theil, p. 195).
TALLEYRAND PÉRIGORD, (CHARLES

MAURICE DE), een beroemd Fransch
staatsman , werd den 13 Februarij 1754
te Parijs geboren. Hij was de oudste van
drie broeders , en moest zich aan den
geestelijken stand toewijden , wijl hij door
eenen val in zijne kindschheid kreupel
was geworden , en dus niet voor de wapenen kon worden opgevoed. De tegenzin
welken zijne ouders voor hem hadden opgevat, maakte hem norsch en stilzwijgend.
Op het College d' Harcourt , het seminarium van St. Sulpice en de Sorbonne deed
hij zich als een geheimzinnig , trotsch en
leergierig jongeling kennen. Reeds als abbé
verried hij uitstekende bekwaamheden ,
veel vernuft en de gave om de menschen

aan hunne zwakke zijde aan te tasten.
Toen de omwenteling uitborst , verklaarde
TALLEYRAND zich , niettegenstaande hij tot
den adelstand behoorde, voor de beweging.
In 1788 tot bisschop van Anton benoemd,
werkte hij als lid der Staten- generaal kracht
mede tot de vereeniging der drie-daig
standen , schaarde zich aan de zijde van
en werd weldra de woordvoerder van de partij der hervorming. Op
den '14 Julij 1790 las hij , op het Marsveld , aan het altaar des Vaderlands , de
mis , en wijdde de vanen. Na het feest
zegende hij , als bisschop , den eersten
constitutionélen priester in. Toen rius VI
hem daarvoor in den ban deed , besloot
hij zijne bisschoppelijke waardigheid neder
te leggen. Door het hof met den markies
MIRABEAU,

VAN CHAUVELIN als onderhandelaar naar
Engeland gezonden , werd hij door den
minister PITT afgewezen TALLEYRAND bevond zich te Parijs toen de gebeurtenissen
van den 10 Augustus 1792 een einde
maakten aan de monarchie , en werd bij
volk vermoord , wijl men-kansdorhet
op het koninklijk slot papieren had gevonden , die hem verdacht maakten. Al
zijne behendigheid werd vereischt om van
,DANTON vrijbrieven te verkrijgen , en Parijs te verlaten. Hij vlugtte naar Engeland,
doch de achterdochtige Engelsehe regering
beval hem , binnen vier en twintig uren,
het land te verlaten. Hij vertrok b1erop,
naar Noord-Ameri1a , waar hij zich met
haurlelsaangelegenlie^ en hezi: hield Zoo
.

,
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dra echter in Frankrijk het schrikbewind
was gevallen , teerde bij derwaarts terug,
en aanvaardde den 16 Julij 1797 het
ministerie van buitenlandsche zaken. Indien bij meer kracht en genie dan staat
sluwheid had bezeten, zou bij-kundige
vvelligt in de lofbestemming van het revolutionaire Frankrijk eene hoofdrol hebben kunnen spelen ; doch hij wendde liever zijne oogen op den veroveraar van
Italië. Toen BONAPARTE uit Egypte terugkwam , verbonden TALLEYRAND en SIÈYES
zich met hem , en hielpen de omwenteling van den 18 Brumaire tot stand brengen. Na deze gebeurtenis vergenoegde
TALLEYRAND zich om minister te zijn van den
eersten consul , dien hij , bij een bijzon der gehoor , dus aansprak : « Burger con« sul ! gij hebt mij het departement van
buitenlandsche zaken toevertrouwd , en
« ik zal dit vertrouwen regtvaardigen ;
« doch ik moet onder niemand dan u
« zelven arbeiden. Dit is geene trotsch« heid van mijne zijde : om Frankr ij k
« goed te regeren , wordt er bovenal een« heid van werking vereischt ; gij moet
« eerste consul zijn , en de eerste consul
« al de hoofddrijfveren der staatsmachine
« in zijne hand hebben -- de ministeriën
« van binnenlandsche zaken , van oorlog,
« van marine , van policie en buitenland
zaken. De ministers dezer depar--«sche
« tementen moeten met u alleen de zaken
.« behandelen. De ministeriën van justitie
« en financiën hebben, ongetwijfeld , eenen
« magtigen invloed op de staatkunde ,
« doch deze invloed is meer zijdelingsch.
« De tweede consul is een bekwaam regts« geleerde , en de derde een meester in
« de financiën : laat deze departementen
't aan ben over ; zij zullen zich daarmede
« vermaken ; en gij , generaal ! het gan« sche bestier der voornaamste takken van
.« de regering in handen hebbende , kunt ,
.« zonder belemmering , uw edel doel , de
wedergeboorte van Frankr ij k , voortzetten.
Dit plan stemde zóó geheel met BONAPARTE'S zienswijze overeen , dat deze ,
nadat TALLEYRAND zich had verwijderd,
tegen BOURRIENNE zeide : « De raad van
TALLEYRAND is verstandig ; hij is een
« man van oordeel ; » doch hij voegde er
glimlagchende bij : « TALLEYRAND is een
slimme vos ; hij heeft mij doorzien. Gij
«weet dat ik wensch te doen wat hij
« aanraadt , en hij heeft gelijk. LEBRUN is
« een eerlijk man , maar niets meer dan
« een boekenmaker ; CAMBACÉRÈS is te zeer
« niet de omwenteling vereenzelvigd : mijne
« regering moet iets nieuws zijn.
TALLEYRAND bewees BONAPARTE , ook

nadat hij in hem den keizer begroette,
onbetaalbare diensten. Van natuur afkeerig van oorlog , voorzigtig de toekomst
berekenende , ried hij NAPOLEON veeltijds
aan , de loopbaan van veroveraar te verlaten. En toen TALLEYRAND zich tegen
den oorlog van Spanje had verklaard , en
gezegd : « Dit is het begin van het einde ,
werd NAPOLEON meer en meer van hem
af keerig. In 1808 onttrok TALLEYRAND
zich geheel aan de staatsbezigheden , en
zonderde zich op zijn landgoed Valancay af.
Na den val van NAPOLEON , waartoe hij
had medegewerkt , werd hij door LODEWIJK XVIII tot minister van buitenland
zaken gekozen , in welke hoedanig--sche
heid hij zich naar het congres van Weenen
begaf. Hier , in den kring van oude
staatslieden , kon hij zijn talent voor
eene baatzuchtige en dubbelhartige staat
geheel ontwikkelen. Toen NAPOLEON-kunde
in 185 van liet eiland Elba was ontsnapt ,
en weder den Franschen troon beklom ,
noodigde bij TALLEYRAND te vergeefs uit,
om andermaal in zijne dienst te treden.
Zoodra echter LODEWIJK XVIII op nieuw
in zijne koninklijke waardigheid was hersteld , trad hij weder als minister van
buitenlandsche zaken op. Hij trachtte
thans de harde voorwaarden , op welke
de bondgenooten den vrede met Frankrijk
wilden sluiten , te verzachten ; doch ditmaal lieten Rusland en Pruissen zich niet
verschalken. Toen TALLEVRAND bemerkte ,
dat hij keizer ALEXANDER een doorn in
't oog was , legde hij verstandig zijn ministerie neder , verklarende dat hij als
een goed Franschman het verdrag van
den 20 November 1815 niet kon onder
deze wijze klom hij hoog-tekn.Op
in de meening der natie , die zich door
dit traktaat gekrenkt achtte. Als pair
van Frankrijk bestreed hij vele maatregelen der regering , en bevorderde alzoo de
omwenteling van 1830 , die KAREL X van
den troon verdreef, en LOUIS PHILIPPE Op
denzelven plaatste. Tot gevolmagtigd afgezant aan het hof van Groot-Britannië
benoemd , vertoefde hij te Londen tot in
1835. Op zijn verzoek naar Frankr ijk
terug gekeerd , werd hij opgevolgd door
den generaal SEBASTIANI. Aan hem was
het vooral te danken dat uit de omwenteling van 1830 geen algemeene Europesche oorlog ontstond ; doch tevens was
hij de hoofdbewerker , dat België van
Noord -Nederland werd afgescheurd. Toen
hij op zekeren dag zijne opwachting maakte
bij den Britschen monarch , die zeer ver
hij : « Dit verwondert-koudenwas,zi
« mij niet , want de wind waait sedert

TALMA.
e eenige dagen hevig uit het Noorden , w
zinspelende op de nadrukkelijke pogingen
die de Russische keizer bij de Londensche
conferentie aanwendde , om koning WIL
I regt te doen wedervaren. Na zijne-LEM
terugkomst trad TALLEYRAND van het staat
af, en stierf den 20 Mei-kundigtoel
1838 , in den ouderdom van vier en
tachtig jaren. In zijnen omgang verried
TALLEYRAND steeds den edelman van den
ouden tijd. Ieder die hem naderde werd
door zijne beschaafde manieren en fijne
beleefdheid als betooverd. Het gemak beminnende , arbeidde hij zelf zoo weinig
mogelijk ; doch verstond in een' hoogen
graad de kunst anderen voor zich te laten
werken. In den gezelligen omgang was
hij onderhoudend , doch bezat niet het
talent , om bij gewigtige aangelegenheden
voor de vuist te spreken. Veelligt was
dit ook het gevolg van zijnen stelregel ,
om zich niet oogenblikkelijk te verklaren.
« De niensch , » zeide hij dikwijls , « heeft
« slechts het spraakvermogen gekregen ,
« om te verzwijgen wat hij denkt. » Wanneer hij in rust was , zou het moeijelijk
geweest zijn , zoo zijn schitterend oog
zulks niet had verraden , hem van een
standbeeld te onderscheiden. Wanneer
zijne welluidende stem iemand in de
ooren klonk , was zij als die van eenen
opgewonden geest , sprekende uit een gesneden beeld. In liet begin der omwenteling werd hij door MIRABEAU overschaduwd , en aan het einde door NAPOLEON,
doch hij hield zich langer staande dan
een hunner. Zijn grootste geheim bestond
in geduld en onwrikbaarheid , ten einde
zich al de omstandigheden , welke zijn
oogmerk slechts eenigzins konden bevorderen , ten nutte te maken. Naast NAPOLEON is TALLEYRAND zekerlijk de meest
ongemeene man , welke de Fransche omwenteling heeft voortgebragt.

, Etudes et portraits politiques;
DE STAËL , Considérations sur
les principaux événements de la révolution (rancaise; MTémorial de St.
Hélene) .

(MIGNET

Mad.

TALMA , (FRANCOIS JOSEPR) , een
voortreffelijk Fransch treurspeler , werd
den 15 Januarij 1763 te Parijs geboren. Zijn vader , een tandmeester , begaf zich , kort na zijne geboorte, naar
Engeland , en oefende aldaar eenige jaren
dit beroep uit. Op den ouderdom van
negen jaren keerde de jonge TALMA naar
Frankr ij k terug , en werd te Chaillot ter
schole besteld bij Monsieur LAMARGUIÈRE ,
een' groot liefhebber van het treurspel
die ook zijnen leerlingen daarvoor smaak
trachtte in te boezemen. Nadat TALMA een
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jaar op deze school was geweest , droeg
zijn onderwijzer hem eene rol op uit een
oud treurspel Simois , fils de Tamerlane
geheeten , hetwelk door de scholieren zou
uitgevoerd worden. De toekomstige treur speler drong zoo diep in het karakter in ,
dat hij , bij het verhaal der droefheid
van den held , wiens broeder hij voor
vloed van tranen uit--steld,in
borst. Op den ouderdom van twaalf jaren,
schreef hij , om zijne kennis van het
tooneel verder te ontwikkelen , een klein
drama. Hij bezocht andermaal Londen,
en keerde in 1781 weder naar Parijs terug , en oefende zich' toen in de welsprekendheid aan het Collegie Mazarin. In
1783 trad hij in het treurspel Mahomet
als liefhebber op. Een raad van vrienden , door hem zelven benoemd , om
over zijne uitvoering te oordeelen , ver
voor eerie mislukking. « Hij-klardei
« had niet le feu sacré. » TALMA onder
zich aan dit ongunstig gevoelen -wierp
en legde zich toe op het beroep zijns
vaders ; doch eenige jaren later werden
dezelfde vrienden verpligt te bekennen,
dat zij in hun oordeel hadden gefaald.
Den 21 November 1787 debuteerde TALMA
met het beste gevolg in het Théaire franeais , en oogstte in 1789 de schoonste
lauweren in met het vervullen van de
hoofdrol in het treurspel Charles IX. Bij
het begin der Fransche omwenteling bezweek hij bijkans onder eene hevige ze
ongesteldheid. Zoodra LARIVE het too--nuw
neel verliet, werd TALMA de voornaamste
treurspeler. Hij hervormde het costuum
van het tooneel , en was de eerste , die
de rol van Titus in eenen Romeinschen
toga speelde. Gedurende de regering van
NAPOLEON genoot hij 's keizers vriendschap
en werd niet minder geëerd en geacht
door LODEW[JK XVIII. In 1825 verschenen zijne Réflexions sur Lekain et sur fart
théatral , waarin hij toonde , welk helder
begrip bij had van de natuur der tooneel'
speelkunst. Den 11 Junij 1826 betrad hij
voor het laatst het tooneel , en vervulde;
onder daverende toejuiching , de rol van
Charles VI. Gedurende zijne laatste ziekte
vroegen de schouwburg-bezoekers van het
Théatre franeais eiken avond , vóórdat
het stuk een' aanvang nam , een officiëel
berigt van den staat zijner gezondheid.
Hij stierf den 19 October daarop volgende,
en werd op het kerkhof Père la Chaise ,
in tegenwoordigheid eener ontzettende
menigte , ter aarde besteld. De heeren
ARNAULT , JoUY en LAFOUR hielden lofrede nen bij zijn graf. Het Théâtre francais
bleef drie avonden , en de Opéra comique
en Odéon oh den #lag der begrafenis ge,

;
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sloten. De tooneel^pelers van den Brusselschen schouwburg droegen veertig dagen
over hem den rouw , en de voornaamste
schouwburgen in Frankrijk en de Neder
bewezen aan zijne nagedachtenis-lande
eene welverdiende hulde. Een zijner levensbeschrijvers maakt de aanmerking,
dat TALMA poëzij voordroeg alsof het proza
ware ; doch deze vermijding der rijmklanken
was eene der vele verbeteringen , welke
hij op het Fransch tooneel invoerde. Hij
zocht den omgang der beroemdste geleerden , schilders , beeldhouwers en oudheidkenners , en beoefende de geschiedenis ,
ten einde de zeden en gebruiken der volken , en de karakters van merkwaardige
personen grondig te leeren kennen. Hij
was van eene middelmatige grootte , vierkant gebouwd , en van een behagelijk
voorkomen. Hij had eene ongemeen fraaije
krachtige stem en eene deftige bevallige
houding. In het bijzonder leven onder
hij zich door zijne mannelijke-scheid
openhartigheid , vriendelijke inborst en
ongedwongen manieren. Hij sprak het
Engelsch volkomen , en was een groot bewonderaar van Engeland en deszelfs instel
Zijne echtvriendin , CAROLINA VAN --linge.
HOVE , was eene, der grootste tooneelspeelsters van haren tijd , en onttrok zich,
sedert 1810 , aan het tooneel. TALMA , die
zijne beide kinderen Protestantsch had laten
opvoeden , weigerde bij zijn sterven den
bijstand der Roomsch-Katholijke Kerk.
(Almanaeh des spectacles , 1827 ; Biographie nouvelle des contemporains).
TAMBRONI , (CLOTILDE) , een der

geleerdste vrouwen van haren tijd , werd
in 1758 te Bologna geboren , en verried
reeds vroegtijdig eene groote neiging voor
ernstige studie , namelijk voor de oude
letterkunde , terwijl zij zich door haar
dichterlijk talent onderscheidde. In 1794
bood de senaat van Bologna haar den
leerstoel der Grieksche taal aan ; doch
gedurende de staatkundige verwarring van
1798 verloor zij hare ambtsbetrekking ,
en ondernam eene reis naar Spanje. Bij
hare terugkomst liet BONAPARTE haar weder in het album der hoogeschool inschrijven. Toen later de leerstoel der Griek sche taal werd opgeheven , trok zij zich
in de eenzaamheid terug. Behalve in
't Grieksch , was zij ervaren in 't Latijn,
Fransch , Engelsch en Spaansch. Haar
karakter en levenswandel verdienden niet
minder lof dan hare uitgebreide kundig
Zij overleed den 4 Juliij 1817.-hedn.
Van hare talrijke handschriften zijn slechts
Benige' gedichten naar Grieksche voor
licht verschenen.
-beldni't

(Conversations-Lexicon).

TAMERLAN, TIMZTR LENG Of TIMUR
BEG , een der geesels van liet mensch-

dom , werd in 1336 in de provincie
Kersch , het oude Sogdiana , geboren ,
waar zijn vader het opperhoofd was van
eenen aanzienlijken stam. Toen de Mongolsche dynastie in verval geraakte , wist
TAMERLAN zich ten troon te verheffen,
koos Sainancand tot de hoofdstad van een
nieuw rijk , veroverde allengs Perzië ,
geheel Midden-Azië , van den Chineschen
muur tot aan Moscou , en in 1398 Indostan , van den Indus tot aan den mond
van den Ganges. Bloed en verwoesting
kenmerkten den weg van den veroveraar.
Onderscheidene vorsten van Klein -Azië
bet juk van den sultan BAJAZET I moede,
wendden zich tot TAMERLAN om hulp , die
weldra met een magtig leger kwam opdagen. Nadat hij Bagdad had verwoest ,
Damascus verbrand en Syrië veroverd,
leverde bij den 20 Julij 14O, in de vlakte
van Ancyra (het hedendaagsche Angora)
den sultan Benen beslissenden slag. BAJAZET vlugtte , werd gevangen genomen,
en door TAMERLAN in eene getraliede draagkoets weggevoerd. Hieruit ontstond het
sprookje van de ijzeren kooi des sultans.
TAMERLAN stierf te midden van groote
toerustingen ter verovering van China,
in 1405. Ofschoon in den hoogsten graad
woest en wreed , bevorderde hij echter
den bloei der wetenschappen , en bezat
zelf eenige kundigheden , gelijk zulks uit
de door hem daargestelde inrigtingen blijkt.
Een zekere SCHILTBERGER uit Munchen,
was TAMERLAN'S geheimschrijver , die een
werk schreef: Schiltberger der zeil Wunders erfahren hat , waarin veel over TAMERLAN v oorkomt.
(LANGLES , Instituts politiques et militaires de Tamerlan).
TANCRED , een der beroemdste helden
van den eersten kruistogt , was een zoon
van den markgraaf ODO Of OTTOBONU5 , en
van eene dochter van TANCRED van Hauteville , EMMA , zuster van den vermaarden
Noorman ROBERT GUISCARD . Hij zag in
1078 het eerste levenslicht , en schaarde
zich in 1096 onder de kruisbanier. De
wonderbare bedrijven van TANCRED , door
de geschiedschrijvers waarschijnlijk met
vele fabelen opgesierd , zijn door TASSO
in zijn heerlijk heldendicht La Gerusalemme liberata vereeuwigd. De daarin geschilderde liefde voor CLORINDE is stellig
eene vinding des dichters.
(RAOUL DE CAEN ,

Les gestes de Tan-

crède) .
TARLTON , (RICHARD) , een beroemd

Engelsch kluchtspeler , onder de regering
van

koningin ELIZABETH , werd in het regts -

TAItNOW--TASb1AN.
gebied van Condover in Shropshire geboren. De juiste tijd zijner geboorte is onbekend. Hij stierf in 1588 te Londen.
TARLTON onderscheidde zich vooral in
de hansworstenrollen van het oude Engelsche drama , waarin hij door niemand
werd geëvenaard ; daarenboven schijnt hij
behoord te hebben tot die kluchtspelers,
die meer spreken dan in hunne rol voorkomt. Hij was beroemd door zijne vernuftige zetten. TARLTON was een bijzonder gunsteling van koningin ELIZABETII.
FULLER zegt , dat « wanneer koningin EL1« ZABETu ernstig was en uit haar humeur,
« (ik durf niet zeggen norsch) , hij haar
« naar welgevallen kon opvrolijken. Hare
« grootste gunstelingen wendden zich in
« sommige gevallen tot TARLTON alvorens
« zij naar de koningin gingen , om bun
a een gunstig onthaal voor te bereiden. »
TARLTON was tevens tooneeldichter , en
schreef onder anderen The seven deadly
sins , welke nimmer in druk verschenen
maar uitermate werden bewonderd. Er
bestaat een portret van TARLTON , in zijn
hansworstenpak , met zijne pijp en zijn'
kleinen trommel. De bijzondere platheid
van zijnen neus werd veroorzaakt door
Bene wonde, welke hij bekwam, toen hij
een' hond en een' beer van elkander
wilde scheiden.
( BAKER'S Biographia dramatica) .
TARNOW , (FANNY) , eene der meest
geachte Duitsche schrijfsters , werd den
17 December 1779 te Gustrow in Mecklenburg-Schwerin geboren. In haar vierde
jaar viel zij uit een venster der tweede
verdieping op straat ; het gevolg daarvan
was eene zenuw - ongesteldheid , en lang
bleef zij doof. Aan geregeld onderwijs
kon in deze omstandigheden niet gedacht
worden , en toen zij lezen had geleerd
liet men haar naar eigen verkiezing alles
doorbladeren , wat een lees-bibliotheek
opleverde. Tot haar zeventiende jaar
leefde zij afwisselend bij hare ouders en
Benige bloedverwanten' op het land. Later
werd zij opvoedster in eene aanzienlijke
familie ; doch deze moeijelijke betrekking
was haar zenuwgestel nadeelig. In 1804
naar Mecklenburg terug gekeerd , trad zij
als romanschrijfster op ; Natalie was haar
eerste werk. Ten einde zich na den dood
harer moeder te herstellen , reisde zij in
1816 naar Petersburg , en bezocht aldaar
Bene vriendin harer jeugd. hier werden
laar alle genoegens aangedaan ; hier werd
KLINGER, in den edelsten zin des woords,
haar boezemvriend. Door het ruw noordelijk klimaat terug gedreven , leefde zij
eerst te Dresden , en sedert 1828 te
tiWeissen fels. Zonder hoog poëtisch talent,

487

bezitten hare geschriften eerie waarheid
in de daarstelling , die hun eene blijvende
waarde geeft ; zedelijke reinheid strekt
hun tevens tot aanbeveling. Eene dus
Schriften verscheen in-wahlusiren
1830 te Leipzig in vijftien deelen; daarop
volgden hare Gesarnrnelte Erzahlungen, in
vier deelen , te Leipzig , 1840-42. Ook
wordt haar de roman Zwei Jahre in Petersburg toegeschreven ; hij bevat eerie
belangrijke schildering van Russische toestanden uit den laatsten tijd van ALEXANDER , ell trekken uit het leven van KLINGER.

(Conversations-Lexicon).
TASMAN , (ABEL JANSSEN) , de groot-

ste zeevaarder der zeventiende eeuw,
(die volgens bet algemeen gevoelen te
Hoorn zoude geboren zijn) , aanschouwde,
volgens de onvermoeide nasporingen van
onzen verdienstelijken LAUTS , het eerste
levenslicht te Lutkegast , in het westerkwartier van Groningen. In zijnen uitersten wil , ter weeskamer te Batavia , geregistreerd den 22 October 1659 , komt
eene vermaking voor aan de armen van
Luikegast , groot 25 Rijksdaalders , zoo.
dat , hoe verre ook van het vaderland
verwijderd , hem het dorp waar zijne
wieg eens stond steeds voor den geest
zweefde. « Wanneer hij , » zegt professor
MOLL , « naar Indië is gevaren , wanneer
a hij weder te huis is gekomen , wat zijne
« verdere lotgevallen geweest zijn , van
« dit alles weten wij niets. In onze groote
« geschiedkundige woordenboeken , waarin
« men , niet angstige vlijt , de geringste
« bijzonderheden van het leven van dezen
« of genen kamergeleerde vindt aange« teekend , die welligt niets anders heeft
« uitgerigt , dan aan eene academie on« derwijs te geven , of in eenigen twist
« over geleerde beuzelingen gemengd is
« geweest , vindt de eerste zeevaarder van
« zijne eeuw geene plaats. Gelukkig , dat
« VALENTIJN ons eenigzins omstandig niet
« den togt van TASMAN heeft bekend ge.
cc maakt ; ik zeg gelukkig , want VALENTIJN
« zelf schijnt het belang dier reize geens«zins in te zien. Wij kennen dus van
a TASMAN niets anders , dan zijne reizen
«en ontdekkingen. »
TASMAN voer in dienst der Oostindische
compagnie , en gaf ongetwijfeld blijken
van ongemeene bekwaamheid , wijl ANTONIE
VAN' DIEMEN , (zoon van eenen burgemeester van Kuilenburg) , die van al de gouverneurs- generaal van 11 eerlands Indië het
meest tot uitbreiding onzer aardrijkskundige kennis heeft bijgedragen , hem in
1642 het bevel opdroeg over eenen zeetogt , welke rijk was aan ontdekkingen.
TASMAN ontdekte de eilanden St. Paul en
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Amsterdam , van Dierensland , Nieuw-Zeeland en vier der Vriendsehaps-eilanden ,
het Polstaarten eiland , Amsterdam, Rotterdam en Middelburg, die afgeteekend
en in kaart werden gebragt , en , zoo
veel de vordering der wetenschap toeliet,
aardrijkskundig bepaald. De zeden en
kleeding der inwoners , zooveel het kort
verblijf toeliet , werden waargenomen en
beschreven. TASMAN keerde in 1643 naar
Batavia terug. Van eene tweede ontdek
hij in het volgende jaar-kingsrez,d
naar de kust van Nieuw- Guinea ondernam , is niet veel bekend geworden. Een
schiereiland op de Oostkust van van Diemensland , en bet eiland voor kaap Pilaar,
op het genoemde schiereiland , voeren
zijnen naam. Deze groote zeevaarder overleed te Batavia , in de maand October
1659.

, Zeetogten der Nederlanders;
Beknopte Gesch. der
Ned. Lett. en wetens. ; Biographie du
royaume des Pays-Bas ; 41gemeene
Konst- en Letterbode voor het jaar

(G. MOLL

VAN KAMPEN ,

1843, No. 9, en 1846, No. 5).
TASSO , (TORQUATO) , een der groot-

ste Italiaansche poëten , was de zoon van
, en werd in 1544 te
Sorrento geboren. Zijne geestvermogens
ontwikkelden zich ongewoon snel en vroeg
ouderdom van twaalf jaren-tijdg.Open
bezat hij reeds uitgebreide kundigheden ,
en een jaar later bezocht hij de hoogeschool van Padua , om op verlangen zijns
vaders in de regten te studeren. Hier
schreef hij een episch gedicht in twaalf
zangen , Rinaldo , dat zeer gunstig werd
ontvangen. Eerst na langen wederstand
stond zijn vader hem toe , de beoefening
der regtswetenschap te laten varen , en
zich geheel aan de wijsbegeerte en de
letteren toe te wijden. In 1565 noodigde
de hertog ALFONSO VAN FERRARA hem uit ,
om de feesten bij te wonen , bij gelegenheid van zijn huwelijk met eene aartshertogin van Oostenr ijk. Met uitzondering
eener reis door Frankrijk , bleef TASSO
aldaar tot 1517. Gedurende dit tijdperk,
schreef hij , behalve eenige kleinere stuk
zijn herdersspel Aminta. Alles wat-jes,
Italië van dien aard bezat , werd door dit
voortbrengsel zijner lier verre overtroffen ,
schoon GUARINI in 't vervolg bewees , dat
liet echter niet onbereikbaar was. .De
hertog met dit dramatisch gedicht verrast ,
liet hetzelve ten tooneele voeren. TAsso
steeg nu in gunst en, aanzien ; doch dit
geluk verwekte hem ook benijders , die
heimelijk op zijnen val bedacht waren.
In 1577 verliet hij Ferrara , om , gelijk
BERNARDO TASSO

men wil , de gramschap te ontvlugten
van den hertog , wegens zijne liefde,
welke hij voor diens zuster , prinses LEONORA, koesterde. Hij keerde echter terug,
doch zijne geestvermogens nu eenigermate
verzwakkende , werd hij door ALPIIONSO ,
in een krankzinnigen-huis opgesloten , waar
hij gedurende zeven jaren eend onwaardige behandeling moest verduren. Door
tusschenkomst van onderscheidene Italiaansche vorsten , werd bij eindelijk in
vrijheid gesteld. In 1592 begaf hij zich
van Rome naar Napels , waar hij zich
met eene omwerking van zijn heldendicht
Gerusalemme liberate onledig hield. Van
Napels keerde hij naar Rome terug , en
leefde vervolgens eenigen tijd in Florence , Mantua en elders , steeds ongestadig en onrustig , zich zelven en anderen
mistrouwende , krank en arm.
HIPPOLYTO ALDOBRANDINI intusschen als
CLEMENS VIII den pauselijken troon beklommen hebbende , wist diens neef , de
kardinaal CINZIO , eindelijk TASSO te hewegen , naar Rome te komen , om de
dichterkroon op het kapitool te ontvangen.
In November 1594 kwam TASSO aldaar
aan ; men stelde echter de feestplegtigheid
tot het voorjaar uit. Gedurende den winter nam zijne gezondheid meer en meer
af ; hij voelde zijn einde naderen , en
liet zich in het klooster San Onofrio op
den Janiculus brengen. Tegen den prioor
en de monniken , die hem aan de poort
kwamen ontvangen , zeide hij : « Ik kom
« in uw midden sterven. » Toen de geneesheer van den paus hem kwam bezoeken , en hem zijn naderend einde aankondigde , omhelsde hij deken arts , hem
voor deze gelukkige tijding bedankende.
TAsso betuigde den kardinaal zijne dankbaarheid voor al het goede hens bewezen
en toen de kardinaal en al de aanwezigen , zich niet konden onthouden tranen
te storten , zeide bij hun : « Gij denkt
« dat gij mij verlaat , doch ik ga u slechts
« voor. » Hij stierf den 25 April 1593 aan
eene heete koorts , in den ouderdom van
een en vijftig jaren. TASSO werd in de
kerk van dit klooster ter aarde besteld ;
op zijn' grafsteen staan de woorden : ToR;

ossa his jasent. Hoc ne nes
essen hospes fratres hujus eccl. pp.-cius
M D C I. De kardinaal BEVILACQUA van

QUATI TASSI

Ferrara rigtte hem een gedenkteeken op ,
waarbij onlangs nog een grooter en fraaijer
monument is gevoegd.
TAsso , zegt SCHLEGEL in zijne Geschiedenis der oude en nieuwere letterkunde ,
is geheel een dichter van gevoel , die
over de taal en potzij eene betooverende
muzikale schoonheid uitgoot, waardoor hij

TAUBi\1A?N —TAUSAN .
de lieveliugsdichter der Italianen is geworden.
(EBERT , Tasso's Leben flack Ginguené ;
ROSSINI , Saggio sugli amori di Torq.
T. e sulle cause delta sua prigionia;
RANKE , Geschichte der Ital. Poesie ;
Penny Cyclopaedia)
TAUBMANN , (FRIEDRICH) , een geestig en vernuftig geleerde , werd den
16 Mei 1565 te Wonsees nabij Laireuth
geboren , waar zijn vader schoenmaker
was Zijn vader vroegtijdig stervende
huwde zijne moeder een' kleermaker , die
zijn' siiefzoon FRIEDRICII ook de naald
wilde doen opvatten ; doch toen hij daarvan zijnen afkeer betuigde , zond men
hem naar Kulmbach ter schole , waar hij,
niet zingen en bedelen , in zijn levensonderhoud moest voorzien. In 1582 kwam
hij op het gymnasium van Heilbronn,
waar zijne Latijnsche verze n en het vernuft daarin ten toon gespreid zoo zeer
werden bewonderd , dat hij door PAULUS
MELISSUS als gelauwerd poëet werd gekroond. Tien jaren later bezocht hij de
hoogeschool van Wittenberg, waar hij zich
zóó gunstig onderscheidde , dat neen hem ,
in 1595 , tot professor in de dichtkunst
en fraaije letteren benoemde , waarbij
vervolgens nog de eer van hofpoëet werd
gevoegd. Hij vervulde zijn ambt onder
algemeene goedkeuring tot aan zijnen
dood , die den 24 Maart 1613 voorviel.
Gedurende zijn leven beschouwde men hem
als den vernuftigsten man zijner eeuw ,
en personen van den hoogsten rang zochten zijnen omgang. Uit al hetgeen men
van hem weet blijkt het , dat hij nimmer
zijne waardigheid als man vergat , zoo
als zulks met de meeste vernuften in
dergelijke omstandigheden liet geval is.
Nooit trad hij als potsenmaker of vleijer
op , maar toonde altijd een open en opregt karakter. In zijnen tijd was de oude
letterkunde in Saksen laag gedaald , wijl
men zich bij voorkeur met twisten over
godsdienstige geschillen en haarkloverijën
bezig hield. TAUBMANN was een der weinigen die, zoowel in ernst als jokkernij ,
zijnen tijdgenooten de noodzakelijkheid
deed gevoelen , om tot de beoefening der
oude talen terug te keeren , als het eenige
middel , om do godgeleerde studiën tot
hare ware hoogte te verheffen. Dit deed hij
meer bijzonder in zijn werk Dissertatie de
lingua Latina , waarvan de laatste uitgave
in 1614 te Wittenberg verscheen. Na
TAUBMMANN'S dood gaf men den naam van
Taubmanniana aan alle verzamelingen van
snedige gezegden en anecdoten.
(EDERT , Leben und Verdienste Fr. Taubmann'sc; SIMON VAN CYRENE, Taubrnan-

489

niana , oder Fr. Taubmann's Leben ,
Aneedoten , wittige Ein fcille and Sittensprüc/ce).
TAULER Of THAULER , (JOHANN) ,
de meest beroemde Duitscbe godgeleerde
der veertiende eeuw , werd , volgens som
te Keulen , doch volgens-migen,1?94
anderen te Straatsburg geboren. Men
weet weinig van zijne levensgeschiedenis.
hijtrad vroegtijdig in de orde der Dominikanen , en stond , uit hoofde zijner grondige kennis en godvruchtige leefwijze , in
hoog aanzien , schoon hij zich niet ontzag de gebreken en de verdorvenheid der
geestelijken scherp te gispen. De laatste
jaren zijns levens , sleet hij in het Dominikaner klooster te Straatsburg, alwaar
hij den 16 Junij 1361 overleed , zoo als
blijkt uit een opschrift op zijne grafzerk ,
in die stad nog aanwezig. In zijne liefde
boor de waal beid , in zijnen ernst om
liet volk te onderwijzen , en op Benen
beteren weg te brengen , was hij een
waardig voorlooper van LUTHER. TAULER'S
invloed op de IIoogduitsche taal en letterkunde , heeft hem in de geschiedenis
der Duitsche letterkunde Bene niet minder eervolle plaats verworven , dan die
welke hij onder de godgeleerden bekleedt.
Het schijnt dat TAULER zijne predikatiën
niet ten papiere bragt , maar dat zij door
eenige zijner hoorders zijn opgeschreven.
De eerste uitgave zijner leerredenen ver
te Leipzig , in 4to. -scheni1498
onder den volgenden titel: Sermon des
grossgelarten in gnaden erleuchteten .Doetoris Johannis Tauleri predigerr ordens,
weisende cufff den nehesten waren wegk,
yn geistes ezu wandern. De nieuwste uit
te Frankfort , in-gaveisdn1826,
drie deden. Zijne gezamenlijke werken
bezorgde CASSEDER in 1823 te Lucern.
(JóRDEN , Lexicon deuischer Dichtér and
Prosaisten; K. SCHMIDT , Joh. Tauter
von Strasburg , Beitrag zur Geschichte
der 111 ystik and des religiösen Lebens
int 14te n Jahrlt.).
TAUSAN , TAUSSEN Of TAGESEN,

, de eerste Deensclle godgeleerde , die zijne landgenooten met de leerbegrippen der hervorming bekend maakte.
hij werd in 1494 te Lirkinde , een dorp
op liet eiland Funen, geboren. Nadat hij
zijne eerste opleiding in liet klooster van
Antworskow had ontvangen , verlangde hij
zijne studiën aan cone hoogeschool te
vervolgen , en de abt van het klooster
koos daartoe Keulen. flier werd hij toevallig met Benige van LUTIIER'S eerste
werken bekend , «aardoor bij hem zoo
zeer cie begeerte werd opgewekt , om onder dezen gl uoleii liert of icier te ,tttctei en,
(J OHA11 N)
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TAVERNIER.

dat hij , zich niet aan de tegenkanting zijner superieuren storende , zich naar Wittenberg begaf. Nadat hij aldaar eenigen
tijd had vertoefd , ging hij naar Rostock,
waar hij tot doctor in de theologie werd
bevorderd. Nu begaf hij zich naar Koppenhagen , en trad aldaar in 152'1 * als
onderwijzer in eene der openbare scholen
op. Deze werkkring beviel hem echter
weinig ; wenschende de nieuwe leerbe.
grippen te verkondigen , meende hij zulks
het best te kunnen doen , wanneer hij
naar zijn vorig klooster van Antworskow
terug keerde. Hier verwierf hij zich als
prediker grooten roem. Eerst trachtte hij
heimelijk de monniken niet de beginselen
der hervorming bekend te maken. In
1524 , bij gelegenheid dat de abt afwezig
was , deed TAUSAN eene predikatie , welke
op zijne hoorderen zulk eene uitwerking
deed , dat de meeste monniken zich bereid verklaarden hun oud geloof te verlaten. De spanning en onrust , welke
hieruit ontstonden, hadden ten gevolge ,
dat TAUSAN naar een klooster te Wyburg
werd verplaatst , waar bij echter in zijne
pogingen volhardde , en op nieuw eene
menigte volgelingen kreeg. Koning FREDERIK I van Denemarken , die de denkbeelden en gevoelens der Duitsche hervormers was toegedaan en TAUSAN begunstigde,
gaf hem , in 1526 , eenen brief van bescherming met den titel van hofprediker ,
en wees hem eene kerk te Wyburg aan,
waar hij ongemoeid zou kunnen prediken.
Intusschen zocht de bisschop dier plaats
hem tegen te werken ; doch al de bemoeijingen van dezen geestelijke waren
vruchteloos , wil TAUSAN door het volk algemeen werd toegejuicht. De twisten tusschen de beide godsdienstige partijën van
dag tot dag heviger wordende, besloot
de koning, in 1529, TAUSAN naar Koppenhagen te roepen , en hem tot prediker
der St. Nicolaas Kerk aldaar te benoemen . De zaden der hervorming in Denemarken gestrooid ontwikkelden zich snel,
en ten einde deze gewigtige zaak tot
eene beslissing te brengen , vaardigde de
koning een bevel uit , dat eenige afgevaardigden der Roomsch-Katholijken en
Protestanten den 8 September 1530 voor
de rijksvergadering zouden verschijnen ,
en hunne geloofsbelijdenissen en geschil
ontwikkelen. TAUSAN en de voor.-punte
naamste personen zijner partij waren aldaar
tegenwoordig , en tot hunne groote blijdschap werd aan de Protestanten de vrij
toegekend , om te prediken en hunne-heid
leer alom te verkondigen. De rust , aldus
hersteld , werd in 1533 door 's konings

dood. gestoord. De Katholijke partij , in,

zonderheid de bisschop van Roskild , begon TAUSAN ernstig te verontrusten. Gedurende eenigen tijd verliet hij Koppenhagen;
doch inmiddels maakte de hervorming
zulke vorderingen , dat de tegenkanting
der Katholijken eindelijk bijkans geheel
ophield. In het jaar 1537 werd TAUSAN
tot prediker en lector in de theologie te
Roskild benoemd , en vier jaren later tot
bisschop van Rypen , in welke hooge
waardigheid hij den 9 November 1561
overleed.
(L. ROLBERG , Dánnemarckische , Norwe-

gische Staats- and Reichs- Historie , p.
128, &e. ; JOCIIER, Allgem. Gelehrten- Lex.).
TAYERNIER , (JEAN BAPTISTE) , een
beroemd Fransch reiziger , de zoon van
een' Antwerpsch graveur , werd in 1605
te Parijs geboren , waar zijn vader zich
als handelaar in landkaarten had neder
Bij een' juwelier in de leer ge--gezt.
daan , werd hij weldra in dit vak zeer
bedreven. Het zien der landkaarten in
het ouderlijke huis en de gesprekken van
aardrijkskundige mannen , die den winkel
zijns vaders bezochten, wekten bij hem
de begeerte op , om als handelaar in
juweelen vreemde landen te bezoeken.
Reeds op den ouderdom van twee en
twintig jaren doorreisde hij Frankrijk ,
Engeland , de Nederlanden , Duitschland ,
Zwitserland , Polen , Hongarjë en Italië.
Vervolgens doorkruiste hij gedurende dertig jaren Turkijë , Oostindië en Perzië in
alle rigtingen. Het eerste werk, dat hij
met behulp van CHAPPUZEAU , een' niet
zeer oordeelkundig schrijver , in 1675 te
Parijs in 't licht gaf, voerde ten titel :

Nouvelle relation de l'intérieur du sérail.
Dit werd gevolgd door een verhaal zijner
reizen , getiteld : Les six voyages de Jean

Baptiste Tavernier , Ecuyer baron d' Aubonne , en Turquie , en Perse , ei aux
Indes , a Paris , 1676-9 , 4to. TAVERNIER scheen er een genoegen in te vinden , om de Nederlanders overal in het
ongunstigst daglicht te stellen, gelijk blijkt
uit Henrick van Quellenburgh's Vindiciae

Batavieae , ofte Refutatie van het Tractaet
van J. B. Tavernier , chevalier , Baron
d'Auboaine , Amsterdam , 1684 , 4to. Daar
hij een aanmerkelijk vermogen had verzameld , keerde hij eindelijk naar Frankrijk
terug , en werd door LODEWIJK XIV tot
den adelstand verheven. Ons als Protestant in eenen vrijen staat te leven , kocht
hij de baronij Aubonne , aan het meer
van Geneve. Doch het slecht gedrag van
Benen neef was oorzaak , dat hij in 1687
zijne baronij aan den markies nu QUESNE
verkocht. Door den keurvorst van Bran-

TAYLOR.
denburg tot directeur eener ontworpene
Oostindische compagnie benoemd , begaf
hij zich naar Berlijn. In deze betrekking
aanvaardde hij in 1688 Bene reis , met
liet voornemen om dwars door Rusland
de Oostindië te bereiken. Eene ziekte
overviel hem te Moscou , alwaar bij in de
maand Julij 1689 overleed. BOILEAU ver
afbeelding een bijschrift,-vardigeopzjn
waarvan het dubbelzinnig slot dus luidt :
En tous lieux sa vertu fut son plus sur appui;
Et bien qu'en nos climats de retour aujonrd'hui
En fuule a nos yeux it préseute
Les plus cares trésors que Ie soleil enfante;
II n'a rien rappurté de si rare que lui.

TAVERNIER was een helderziend man
die in de landen , welke hij bezocht , veel
merkwaardigs opmerkte. Daar hij zelf niet
gemakkelijk de pen voerde , gebruikte hij ,
behalve den reeds genoemden CHAPPUZEAU,
LACHAPELLE , geheimschrijver van den president LAMAIGNON. Zijne reizen zijn menigmaal herdrukt , en in onderscheidene talen
overgebragt.
(BAYLL

, Dictionnaire ; Biographie uni
-versl;L'Epitd!.Anaul,

tiré des éerits de lui et de ses disci
ples, Deventer, 1684, 12rno.).
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den de gevangenen op nieuw voor deze
geestelijke regtbank gevoerd , en willekeurig ter dood veroordeeld. Den 4 Februarij ontving hij in de gevangenis een
bezoek van BONNER , bisschop a n Londen , die hem liet plegtgewaad van een'
Iioomsch- Katholiek priester wilde doen
aantrekken. Dr. TAYLOR zulks niet zijne
gewone vastberadenheid weigerende , werd
hem deze kleeding met geweld aangedaan. TAYLOR gaf onverholen te kennen,
dat hij deze handelwijze als een verachtelij k goochelspel beschouwde , waarover
DONNER zoo zeer in toorn ontstak , dat
deze hem niet zijnen staf een' doodelijken slag op het hoofd zou toegebragt
hebben , zoo hij hierin niet door zijnen
kapellaan ware verhinderd geworden. Den
volgenden dag werd TAYLOR in plegtigen
optogt door de geestelijkheid naar den
brandstapel gevoerd. De opperschout en
anderen wendden alles aan , ome TAYLOR
te doen herroepen , doch hunne redenen
maakten op hem niet den minsten indruk. De processie door Hadleigh trekkende , ontving TAYLOR van zijne parochianen de aandoenlijkste blijken van
medelijden en toegenegenheid. De teregtstelling geschiedde den 8 11 ebruarij 1555
op Aldham Comnzon , in de nabijheid van
Hadleigh. De plek , waar TAYLOR werd
ter dood gemarteld , wordt aangeduid
door eenen steen , op welken neen het
volgende leest : « Dr. TAYLOR in de fen« ding that was gade at this plas left his
a blode. »
(Bishop IlLCER's Life of Bishop Jeremy
Taylor).
TAYLOR , (JOHN) , best bekend onder den naam van Water -poëet , dien hij
zich zelven schijnt gegeven te hebben
werd in 't jaar 1580 te Gloucester geboren. Ilij kwaal te Londen in dienst van
een' schuitenvoerder (waterman) , uit wel
hij den naam van eater-poëet-kenhofd
bekwam. Naderhand werd hij zelf schuitenvoerder en herbergier. In zijnen ledigen tijd beoefende hij niet ongelukkig de
dichtkunst. Met geestdrift de partij des
konings toegedaan , hing hij , nadat KAREL I
was onthoofd , als uithangbord eene rouwkroon uit , die hij ecjrter spoedig moest
inhalen. Nu hing hij zijne eigene beeld
plaats , met de twee volgende-tenisd
dicl3tregelen :

TAYLOR, (ROWLAND) , een Engelsch
geestelijke , uitstekend door geleerdheid
en godsvrucht , werd onder de regering
van koningin MMARIA tot den brandstapel
verwezen. Volgens bisschop IIERER was hij
een voorvader van JEREMY TAYLOR , een'
welsprekend prelaat en schrijver. De aartsbiSSChOp CRAMMER koos R0WLAND TAYLOR
tot zijn' kapellaan , en benoemde hem tot
pastoor van Uadleigh , in Suffolk , wervvaarts hij zich ter woon begaf.
Dr. TAYLOR werd in 't jaar 1553 gedagvaard , om te Londen voor GARDINER ,
bisschop van Winchester , ( toen lord kan
te verschijnen, als beschuldigd-selir),
van in zijne kerk te Hadleigh geene mis
te lezen. Men hield sterk bij hem aan ,
om zich niet de vlugt te redden ; doch
hij weigerde zulks , en verscheen voor
CAPDINER , op wiens last hij , na eene
kloekmoedige verdediging , naar de gevangenis werd gevoerd. Den 22 Januarij
1555 moest hij , met andere gevangenen,
andermaal voor GARDINER en de bisschoppen van Londen , lyorwich , Salisbury en
Durham verschijnen. De voornaamste beschuldiging tegen TAYLOR was nu zijn
huwelijk. TAYLOR verdedigde het regt der There's many a king's bead hang'd up for sign,
geestelijken om in 't huwelijk te treden And many a saint's head too: then why not wine ? (1)
met zoo veel klem en nadruk, dat er
TAYLOR vergenoegde zich niet niet de
geen vonnis van echtscheiding tegen hem onderscheiding , Welke hem van wege zijne
werd uitgesproken ; men verklaarde hem
echter van zijn priesterlijk ambt verval- (1) Het hoofd van Vorst of Sint dient veel tot uithan gbord,)
hen. Tegen liet einde van Januarij werZacht dat dan ook het wijuceens uitgehangen word'.
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letterkundige verdiensten te beurt viel ; hij ' en om zijne eigene woorden te gebruiwas er steeds op uit , om de aandacht ken , « in minder dan twintig dagen arvan het publiek op alle wijze tot zich te « beids , werden 1200 mijlen heen en
trekken. Eens ondernam hij het , om in « weerom doorkruist , onder het dooreene papieren boot van Londen naar ho. « worstelen van groote moeijelijkheden en
chester te zeilen ; doch het water drong « gevaren, A
in de boot voordat hij zijne bestemming
TAYLOR stierf in 1654 , in het vijf en
bereikte , en met eenige moeite kwam zeventigste jaar zijns ouderdoms , en werd
hij veilig aan wal. Eene reis , welke hij te Londen op het kerkhof van Coventondernam , zonder eenig geld uit te ge
garden begraven. Zijne werken in proza
beschreef bij onder den titel van-ven, en poëzy , schoon geen uitstekend talent
The Pennyless Pelgrimage , or the Money- verradende , zijn echter belangrijk , omless Perambulation of John Taylor , alias dat men daaruit de zeden en gewoonten,
the King's Majesty's Water-poet ; how he alsmede de leef- en denkwijze van .dien
travelled on foot from London to Edin- tijd , in vele bijzonderheden leert kennen.
burgh in Scotland , not carrying any moWATT'S Bibliotheca Britannica ; BAKER'S

ney to or fro , neither begging , borrowing,
or asking meat , drink or lodging. In het
Penny Magazine , No. 622 en 623 , vindt

Biographia Dramatica).
TEGNÉR, (ESAIAS), , een der meest

gevierde Zweedsche dichters, werd den
17 November 1782 te Hyfkaras in Wermland geboren. Hij wijdde zich vroegtijdig
te . Lund aan de wetenschappen toe , en
werd aldaar , in 1812 , professor in de
Grieksche letterkunde. In 1824 klom bij
op tot de waardigheid van bisschop van
het stift Wexiö in Smdland , doch leed
bij afwisseling sedert 1840 aan geestverStratford , Coventry, Lichfield , Newcastle- bijstering. Hij stierf den 2 November 1846
under-Lyne , Manchester , Preston , Lan- te Wexiö. Onder de seboone vruchten van
caster , Penrith , Carlisle , Edinburgh , zijn dichterlijk talent , noemen wij KrigsDunfermline , Stirling en Perth. Zich nu Sáng for Skänska Landtvárnet (Krijgslied
in de Hooglanden bevindende , had hij de voor de Schonische landweer) , en de
gelegenheid om eene dier bertenjagten bij Frithjofs-Saga, welke in 't Deensch, Hoog
Vrij-duitschenEglovrbat.
te wonen , welke aldaar toenmaals veel
plaats hadden , en waarvan bij eene schil van de toenmaals ook in Zweden doorgebeschrijving geeft. De gansche-derachtig drongen zucht om de Franschen na te
reis , tot zijne terugkomst in Londen , bootsen , baande TEGNÉR zich een' eigen
duurde nagenoeg drie maanden. Doch een weg, die zijne gloeijende vaderlandsliefde
togt , welken hij naderhand in een roei
hem aanwees. De Frithjofs-Saga vooral
ondernam , was waarschijnlijk niet-schuitje vereeuwigt zijnen naam. Zijn schoonzoon
minder moeijelijk. Ook hiervan gaf hij BÖTTIGER bezorgde onlangs eene verzameeen verhaal , getiteld : John Taylor's last ling zijner werken.

men eene beschrijving dezer zonderlinge
reis. Hij werd vergezeld door eenen bediende en een paard , op hetwelk een
geringe voorraad van lijfbehoeften en levensmiddelen was geladen , waarvan slechts
gebruik werd gemaakt , wanneer niemand
hem om Godswil verkoos te herbergen,
Hij nam den weg over St. Albans , Stony

Voyage and Adventure , performed from
the 20th of July last , 1641 , to the 10th
of September following ; in which time
he passed with a sculler's boat from ' the
citie of London to the cities and townes
of Oxford , Gloucester , Shrewbury , Bristol , Bathe , Monmouth and Hereford. Uit
den titel moet men onderstellen , dat hij
de reis te water deed , eene daad , welke ,
wanneer men let op den loop der rivieren en het gebrek aan kanalen in dien
tijd , eene tastbare onmogelijkheid was;
doch de zaak droeg zich aldus toe : Zoodra eene rivier niet meer bevaarbaar
was of een' anderen loop nam , bragt hij
zijne boot aan wal en op een' wagen , en
reisde over land tot dat hij eene andere
rivier ontmoette , die hem tot zijn oog
dienen. Op deze wijze ge -me-rkond
sc,hiedde een groot deel der reis te water,

(Conversations-Lexicon).
TEXEL! , (E MERIC Graaf) , een Hon-

gaarsch edelman, werd in 1658 geboren, en
voerde zijne landgenooten in de worsteling
tegen de dwingelandij van Oostenrijk aan.
Hij versloeg de keizerlijken in verscheidene
veldslagen , en drong zelf tot in Moravië
door ; doch , na vele wederwaardigheden,
was hij eindelijk genoodzaakt , even als
zijne heldhaftige landgenooten in onze
dagen , in Turkijé Bene schuilplaats te
zoeken , waar hij in 1705 overleed.

(Dictionary of Biography).
TELEMANN, (GEORG PUIL.), een der

beroemdste en vruchtbaarste componisten
van zijnen tijd , aanschouwde in 1681 te
Hildesheim 't eerste levenslicht. Hij werd
in 1701 organist en muzijk- directeur aan
de Neukirche aldaar , later kapelmeester
in Baireuth, vervolgens in Eisenach, en in

TELL
•72'1 muzijk- directeur te Hamburg, alwaar
hij in 1767 overleed. Onder zijne compositiën onderscheidden zich zijne opera's door
treffelijke koren, zorgvuldige voordragt en
rijke instrumentatie. Ook was hij een groot
minnaar van muzikalische schilderingen.
Zoo wilde TELEMANN de valschheid door val
uitdrukken.-schequintofda
Zijne opera's droegen veel tot den toenmaligen bloei van het Hamburgsche tooneel
bij. Even zoo muntte hij in zijnen tijd
uit als componist van kerk -muzijk.
(Conversations-Lexicon).
TELL , (WILHELM) , een eenvoudig
landman van het dorp B3 rglen nabij Alcor f,
in Zwitserland, die tegen het einde van
de dertiende en in de eerste helft der
veertiende eeuw leefde. Men weet niets
van zijne afkomst of jeugd, en zijn naam
zou waarschijnlijk nooit in de geschiedenis
zijn vermeld geworden , zoo de dwingelandij der Oostenrijkers hem niet uit het
duister te voorschijn had doen treden.
In den aanvang der veertiende eeuw,
toen ALBLECHT 1 van Oostenrijk den geest
van vrijheid en onafhankelijkheid in Uri,
Schwyz en Unterwalden trachtte te onderdrukken, en alle middelen aanwendde,
om deze kantons aan zijne erfelijke staten
te hechten , zond hij derwaarts landvoogden , die zich de schreeuwendste gewelde
veroorloofden , en het volk als-narijë
eene overwonnene natie behandelden. De
voornaamste mannen der drie Waldstddte
sloten , in 1307 , een verbond , en aan
het hoofd daarvan stonden WALTER FÜRST,
ARNOLD VON MELCHTHAL en WERNER STAUFFACHER. WILIIELM TELL , die met eene
dochter van WALTER FÜRST was gehuwd,
behoorde insgelijks tot dit verbond , hoewel hij er geene bijzondere rol in scheen
te spelen. Het oogmerk dezer mannen
was , om heimelijk hunnen aanhang uit te
breiden , en eene gunstige gelegenheid af
te wachten , om hun vaderland van het
Oostenrijksche juk te bevrijden , doch , zoo
mogelijk, zonder bloedstorting. Terwijl de
verbondenen dagelijks in sterkte toenamen,
verzon HERMANN GESSLER van Brunegg, een
an ALBRECHT'S landvoogden, die zijnen
zetel in het kanton Uri had gevestigd,
om op de markt van Altorf den 1lertogshoed van Oostenrijk op eenen paal te
plaatsen, bevelende dat een iegelijk, die
voorbij dezen paal ging , het hoofd zonde
ontblooten , ten teeken van hulde en eerbied voor het huis van Oostenr ij k. Nu
gebeurde het op zekeren dag , dat TELL
met zijn' kleinen jongen den paal voorbij
ging , zonder liet streng bevel des landvoogds op te volgen. Hij werd terstond
aangegrepen , en voor den vertoornden
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dwingeland gevoerd. TELL stond bekend
als een uitmuntend boogschutter , en nu
verzon GESSLER, een middel , om hem op de
zwaarste proef te stellen. hij beval dat de
lieveling van TELL met eenen appel op het
hoofd op een' aanmerkelijken afstand van
zijnen vader zou geplaatst worden. Dit geschied zijnde , gaf men TELL pijl en boog
met bevel , om den appel van het hoofd
zijns kinds te schieten , er bijvoegende,
dat , bijaldien lij miste , men hem dadelijk ter dood zou brengen. TELL trof den
appel ! GESSLER , die zich had voorgesteld
dat hij zijn' zoon zou gewond of gedood
hebben , zocht nu een voorwendsel , om
den vermetelen boer te straffen. Ziende
dat TELL nog een' pijl onder zijne kleeding
had verborgen , vroeg GESSLER hem , waartoe
dit diende. TELL antwoordde stoutmoedig
« Deze tweede pijl was voor u bestemd,
« indien ik met den eersten mijn kind
« had getroffen. » De landvoogd zich ver
dat hij nu eene geschikte gele -heugnd,
om zijner wraakzucht bot te-genhida,
vieren , beval TELL in boeijen te slaan en
met Bene boot over liet Waldstadter Meer
te voeren naar het kasteel Küssnacht, de
verblijfplaats des landvoogds, die zelf
zijnen gevangene verzelde. Toen de hoot
overvoer, ontstond er zulk een geweldige
storm , dat de roeijers haar niet meer
konden besturen. GESSLER wetende, dat
TELL een bekwaam schipper en met het
meer zeer gemeenzaam was , beval om
hem te ontkluisteren , ten einde hij hun
in dezen nood zou kunnen bijstaan. TELL
eenmaal van zijne boeijen ontslagen en
het roer ter hand nemende , stuurde de
boot naar een gedeelte van het rotsige
strand, waar eene zandplaat in het meer
uitstak. Zoodra hij bier was genaderd
greep hij zijn' boog , sprong op de voor
stiet met zijnen voet-uitsekndro,
de boot in het ruime sop terug. De storm
intusschen bedarende , kwam GESSLER behouden aan land. TELL kende den weg
langs welken de landvoogd komen moest,
om Ki ssnacht te bereiken , en legde zich,
in eenen naauwen doortogt , in hinderlaag.
Toen GESSLER naderde, schoot TELL hem
door het hart. Dit gebeurde tegen het
einde van het jaar 1307. Dit voorval
werd gevolgd door eene reeks van oorlogen tusschen de Zwitsers en Oostenrijkers,
die eerst in 1499 eindigden.
Het gedrag van TELL werd door zijne
vrienden hoogelíj k afgekeurd , wijl zij alle
bloedstorting wenschten te vermijden , en
nog niet genoegzaam waren voorbereid,
om hunne plannen ten uitvoer te brengen.
Na deze gebeurtenis trad TELL in het vorig
duister terug , schoon men wil dat hij den
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slag van Morgarten bijwoonde , en in 1350
in de rivier Schächen, die zeer opgezwollen
was, omkwam.
Men heeft TELL als een held en kampvechter der Zwitsersche vrijheid voorgesteld.
Geschiedschrijvers en dichters - bazuinen om
strijd zijnen lof, doch wanneer men alles
naauwkeurig gadeslaat , zal hij in een
minder gunstig licht verschijnen. Zijne
weigering om aan den hertogelijken hoed
van Oostenrijk hulde te bewijzen , getuigt
inderdaad van eenen edelaardigen onafhankelijken geest ; doch zijne gehoorzaamheid
aan het onmenschelijk bevel van GESSLER,
om een' appel van het hoofd zijns zoons
te schieten , kwetst te zeer het ouderlijk
gevoel , en een waar held zou toen zijnen
pijl op den dwingeland gerigt hebben.
Hij verborg zich in eene hinderlaag , om
zijnen vijand ter neder te vellen ; dit is
wel als eene daad van zelfverdediging te
beschouwen, doch bij voerde ze uit op de
wijze eens sluipmoordenaars. Sommigen ,
onder anderen GRunz en IDELER , hebben
de waarheid van het verhaal van TELL ten
onregte betwijfeld. Zeker is het, dat kort
na zijnen dood het kanton Uri in 1388
de beroemde kapel van TELL stichtte , in
de nabijheid van denzelfden plek waar hij
uit de boot sprong , en dat onder de
duizenden personen , die in ditzelfde jaar
de kapel bezochten , zich honderd veertien
menschen bevonden , die TELL persoonlijk
hadden gekend.
JOHANNES VON MULLER ,

Geschichte der
Schweizerischer Eidgenossen).

TEMPESTA , (CAY.ALIERE) , een beroemd zeeschilder in Italië , ook PIETRO
MULIER of DE MULIERIBUS genoemd , was een
Nederlander van geboorte en heette eigenlijk PIETER MOLYN. FIORILLo zegt , dat hij
de zoon was van een' landschapschilder
van denzelfden naam , en in 1637 te
Haarlens werd geboren. Hij werd TEMPESTA
genoemd, omdat hij vooral in liet schil
onstuimige zeeën uitmuntte en-dernva
zelfs niet BAKIIUYZEN was te vergelijken.
Niet minder blonk hij uit als beestenschil
wordende inzonderheid zijne wilde-der,
dieren uitermate geroemd. PASCOLI, die
zijn leven beschreef, zegt, dat zijn vader
een koopman was , die hem ook tot den
handel wilde opleiden , doch dat de jonge
PIETER , in plaats van naar school te gaan,
zich dikwijls naar het strand begaf , om
afvarende en aankomende schepen , alsook
liet vee, dat aan den zeekant graasde , te
schetsen. Eindelijk vrijheid gekregen heb
om zijne eigene aandrift te volgen,-bend,
koos hij vooral de natuur tot leidsman.
Nadat hij met liet best gevolg de voor
steden van Nederland had bezocht,-na.rste

werd hij , omtrent zijn dertigste jaar , te
Antwerpen bekend met eenen monnik, tot
de barrevoeter Karmelieten behoorende,
die hem van Protestant Roomsch-Katholijk
maakte. Nu besloot hij Rome te bezoeken , waar hij weldra een' vermogenden
beschermer vond in den hertog BRACCIANO.
Weldra kreeg bij zoo vele bestellingen,
dat bij genoodzaakt was medehelpers te
gebruiken ; de zuster van een' dier kunst
bekend onder den naam van-broeds,
TEMPESTINO, werd zijne vrouw. Hij schijnt
echter nimmer met haar gelukkig geweest
te zijn, doch de oorzaak daarvan lag bij
hem zelven. De treurige gebeurtenis ,
welke hierop volgde , wordt door PASCOLI
en den schrijver van het Museo F'iorentino nagenoeg op dezelfde wijze verhaald.
TEMPESTA middelen beramende, om Rome
te verlaten , ten einde zoo doende zich
van zijne vrouw te ontslaan , vroeg daartoe verlof aan den hertog BRACCIANO , die
hierin , hoewel ongaarne , toestemde. TEM PESTA ontving nogtans van zijnen beschermer, als blijk van toegenegenheid, een
gouden kruis en keten , en werd daarenboven tot ridder geslagen. TEMPESTA verliet nu Rome, belovende zijne vrouw te
ontbieden , zoodra hij zich ergens gevestigd
zou hebben. Hij bezocht Venetië, Milaan
en eindelijk Genua, alwaar alles hem
toelachte. Doch kort na zijne aankomst
aldaar op eene schoone Genueesche dame
verlievende , besloot hij zich op eene afschuwelijke wijze van zijne vrouw te ontdoen, en zijne nieuwe beminde te huwen.
Hij zond naar Rome eenen gehuurden
moordenaar met eenen brief aan zijne
vrouw, waarin hij haar verzocht , den
brenger naar Genua te volgen. Zijne vrouw
het karakter haars mans kennende, en
den boodschapper mistrouwende , stelde
haar vertrek uit , doch bij eerre tweede
uitnoodiging gaf zij toe , en ondernam de
noodlottige reis. De ongelukkige vrouw
werd door haren onmenschelijken medgezel te Sarzana vermoord. De zaak bleef
niet geheim , en TEMPESTA was reeds met
de Genueesche dame gehuwd , toen hij
op vermoeden werd gevat. Voor de regtbank en tot bekentenis gebragt, veroordeelde men hem ter dood. Het vonnis
werd echter niet ten uitvoer gelegd, maar
in levenslange gevangenis veranderd.
PASCOLT zegt , dat hij , na vijf jaren , door
tusschenkomst van graaf DI IELGAR , gouverneur van Milaan , van zijne straf werd
ontheven ; volgens anderen verkreeg bij
eerst zestien jaren later zijne vrijheid weder , bij gelegenheid dat Genua belegerd
werd door de Franschen, die daarna alle
gevangenen ontsloegen. Al dien lijd echter
-

TEMPLE.
had hij zijn kunstvak mogen beoefenen en afgezant. In 1665 naar den bisschop van
naauwelijks aan alle bestellingen kunnen Munster gezonden , om dezen tot eenen
voldoen. Zoodra hij op vrije voeten was , aanval op Nederland aan te sporen , waarbegaf hij zich naar Milaan , waar hij door mede Engeland toen in oorlog was , bezijne onberijdbare beruchtheid nog meer- reikte hij wel niet het doel zijner zen der werk kreeg dan vroeger te Rome ding , doch men was zoo zeer over zijne
of te Genua. Veel geld verdienende, leefde bemoeijingen tevreden , dat hij als resihij op een' grootschen voet ; zelfs had hij dent aan het hof van Brussel werd 'beeene diergaarde, waarin zich onderschei- noemd. Hier vertoefde hij twee jaren,
dene wilde dieren bevonden , alleen met en bekwam toen den last , om zich naar'
het doel , om ze naar de natuur te kun- 's Gravenhage te begeven , waar hij den
nen schilderen. Zijn gedrag was intusschen 23 Januarij 1668 met onzen JOHAN
niet beter dan vroeger ; hij verstiet niet DE WITT en den afgezant van Zweden
alleen zijne tweede vrouw, maar liet haar de vermaarde triple-alliantie sloot , bij
geheel onverzorgd zwerven. Hij had ver- welke Engeland , Nederland en Zweden
scheidene minnaressen , en kreeg daarom zich verbonden , om den vrede tusschen
den bijnaam van Mulier of de Mulieribus. Frankrijk en Spanje te bewerken , en
Ook is hij in Italië liet best onder den vooral om de Spaansche Nederlanden tegen
naam van PIETRO MULLER bekend.- Toen hij den veroveringszuchtigen LODEWIJK XIV te
oud werd, verzwakte zijn talent als schilder, beschermen. TEMPLE vertrok daarna als
en daar hij niet in tijds voor den ouden afgezant naar ,4ken , waar hij den 2 Mei
dag had gezorgd, verviel hij op liet einde 1668 den vrede tusschen Frankrijk en
zijns levens tot armoede. Hij stierf aan Spanje tot stand bragt. Als gelukkig oneene koorts in 1701 , in den ouderdom derhandelaar grooten roem behaald hebvan vier en zestig jaren. In het noorden bende , benoemde KAREL II hens tot afgevan Italië treft men in de kunstkabinetten zant bij onze Staten- Generaal ; maar toen
vele zijner penseelwerken aan ; die welke zijn door Frankrijk omgekocht hof hein
hij in de gevangenis schilderde worden beval , eene vredebreuk tusschen Nedervoor de beste gehouden.
land en Engeland te doen ontstaan , trad
hij van het staatstooneel af , en betrok
(Museo Fioreutino ; Penny Cyclopaedia).
TEMPLE, (Sir WILLIAM), een uitste- zijn landgoed Sheen , bij Richmond , waar
kend Engelsch staatsman , werd in 't jaar hij zijne Observations upon the United
1628 te Londen geboren, en was de oudste Provinces in 1672 in 't licht gaf. TEMPLE
zoon van Sir ions TEMPLE , griffier in dacht nimmer tot het openbare leven teIerland , schrijver eener geschiedenis van rug te keeren , zeggende : « Ik was lang
den Ierschen opstand , welke in 1641 uit- « genoeg aan hoven en met staatsaangeleborst. \VILLIAM werd het eerst opgevoed « genheden overladen , om de wereld en
door zijnen oom , HENRY HAMMOND , een'
mij zelven te kennen , en te weten,
bekwaam godgeleerde en ijverig konings- « dat wij niet voor elkander gemaakt
gezinde , die door het parlement van zijne « zijn. » Echter nam KAREL II in 1674
standplaats werd beroofd. Nu bezocht tot hem de toevlugt , om den derden EnTEMPLE de taalschool in Bishop-Stortford, gelsch-Nederlandschen oorlog door onder
vervolgens de hoogeschool van Cam. handeling te doen eindigen. Hij stond op-en
bridge, waar hij van den beroemden cUD- zijn vertrek naar 's Gravenhage , toen de
woRTII onderwijs genoot. Zijne zuster , Spaansche afgezant in Londen van ons
Lady GIFFARD , die TEMPLE'S leven be- land volmagt kreeg , om aldaar met TEM schreef, zegt dat hij te Cambridge een PLE te onderhandelen , en binnen drie
vrolijk leven leidde , en na twee jaren dagen werd het tractaat van Westminster
de hoogeschool verliet zonder eenen graad gesloten. Men bood hem nu het gezantbekomen te hebben. Op den ouderdom schap van Spanje aan ; doch op verlangen
van negentien jaren , deed hij eene reis zijns vaders wees hij het van de hand.
door Frankrijk, België, Holland en Duitsch- Kort daarna echter werd hij als buitengeland , en kwam twee jaren later terug , woon gezant naar's Gravenhuge gezonden
wel ervaren in 't Fransch en Spaansch. en bemiddelde het huwelijk van WILLEM III
TEMPLE beoefende nu vlijtig de letter- met de Engelsche prinses MAMA. Vervolkunde , en werd in 1660 , zonder zich gens woonde hij liet congres van Nijmegen
daartoe aangeboden te hebben of daarvan bij , waar in het begin des jaars 1676 de
vooraf kennis te dragen , voor het graaf- vrede tusschen Frankrijk , Spanje en de
schap Carlow tot lid van het lersche Nederlanden tot stand kwam.
parlement gekozen. KABEL II zijne staatTEMPLE , hierop naar Engeland terug
kundige bekwaamheid op prijs schattende , gekeerd , weigerde , om als secretaris van
gebruikte hem onderscheidene malen als staat op ic' treden , doch werd menigwerf

TENCIN--TÉNIERS.
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door den koning geraadpleegd. Hij sleet
bet overige zijns levens op het land , en
besteedde zijnen tijd aan letterarbeid.
Zijne Memoirs of my own times is een
werk , dat op hoogen prijs wordt geschat.
Hij overleed den 27 Januarij 1699. Als
staatsman en schrijver verdient TEMPLE
van wege zijne eerlijkheid en kunde de
herinnering van het nageslacht. Dr. JOHNSON noemt hem den eersten schrijver,
die aan het Engelsch proza welluidend
-heid
bijzette.
(LUDEN ,

Temple's Biographie ; COURTEMemoirs of the life, works
and correspondence of Sir William
Temple).

NAY ,

T ENCIN , (CLAUDINE ALEXANDRINE
GUÉRIN) , bekend als schrijfster en 'ver-

tegenwoordigster van den fijneren Franschen gezelschapstoon in de achttiende
eeuw , werd in 1681 te Grenoble geboren.
Hare ouders dwongen haar zeer jong in
een klooster te gaan , doch eindelijk verliet zij het op eigen gezag , en ging in
1714 naar Parijs. Met FONTENELLE in
kennis geraakt, wist deze voor haar bij
den paus ontslag van hare kloostergelofte
te verwerven. Zij stortte zich zorgeloos
in alle genietingen der wereld , en ging
met D'ARGENSON , BOLINGBROKE , den maar.schalk UXELLES en anderen verbindtenissen
aan. Onder de kinderen die van haar
geboren werden , behoort de groote wiskunstenaar D'ALEMBERT. Toen in een tweegevecht , waartoe zij aanleiding had gegeven, een harer talrijke minnaren omkwam,
werd zij eenigen tijd in de Bastille opgesloten , en hier kwam zij tot meer ernstige gedachten. Weder in vrijheid gesteld,
zag zij zich omringd van de aanzienlijkste
geleerden , die haar huis tot een voor
salonlevens maakten,-beldshogrn
terwijl zij zelve daarvan het brandpunt
was. Zij schreef onderscheidene romans ,
onder welke men de MMémoires du comte
de Comminges als den verdienstelijksten
beschouwt. Wij noemen daarenboven nog

Les malheurs de l'amour ; Anecdotes de
la cour et du règne d'Edouard II , roi
d'Angleterre en Le siège de Calais. Dit
laatste werk verscheen na haren dood,
in 1749. In al deze werken leert men
,den gezelschapstoon der vorige eeuw op
eene onderhoudende wijze kennen.

(Dictionnaire historique et bibliographique).
TÉNIERS , (DAVID) , bijgenaamd de
Oude , een beroemd schilder , werd ir.
1582 te Antwerpen geboren. Hij had het
geluk , om de schilderkunst onder leiding
van RUBENS te beoefenen , en begon met

groote stukken te maken , die algemeen
bevielen ; maar zich naar Rome begeven
hebbende , om zich in het historie schilderen te volmaken , kreeg hij kennis aan
ADAM ELSHEIMER , wiens kabinetstukjes toen
zeer in zwang waren , en van toen af
schilderde hij niets dan kleine figuren.
Na eene afwezigheid van tien jaren naar
Antwerpen terug gekeerd , schilderde hij
de Vlaamsche natuur in al hare naïviteit ,
en muntte vooral uit in het voorstellen
van drinkers , rookers , bruiloften , boeren- kermissen en landelijke vermakelijk heden. Hij overleed te Antwerpen in
't jaar 1649, den ouderdom van zeven
en zestig jaren bereikt hebbende.

(Biographic du royaume des Pays-Bas;
Penny Cyelopaedia ; ConversationsLexicon).
TÉNIERS , (DAVID) , bijgenaamd de

Jongere , zoon des voorgaanden , werd in
1610 te Antwerpen geboren. Onderscheidene levensbeschrijvers 'willen , dat hij de
werkplaats zijns vaders voor die van ADaIAAN BROUWER verliet , en zelfs van RUBENS
onderrigt genoot. Hij bezat de bijzondere
bekwaamheid , om de manier van alle
schilders van zijnen tijd op de bedriegelijkste wijze na te bootsen , waarom men
hem wel eens den Proteus of den dap
der schilderkunst noemde. Op zekeren
dag te Oyssel in eene herberg zijnde,
bemerkte hij , toen bij wilde heengaan ,
dat hij geen geld bij zich had om het
gelag te betalen. Hij riep een' blindeman
die op de fluit speelde binnen , schetste
hem af, en had het geluk deze teekening
aan een' Engelsch reiziger , (die bij deze
herberg stil hield om van paarden te verwisselen) , voor eene goede som te ver
Aanvankelijk echter scheen men-kopen.
weinig zijne verdiensten te waarderen,
zoodat hij dikwijls genoodzaakt was , zelf
naar Brussel te gaan , om zijne schilde
te verkoopen. De aartshertog LEO--rijën
POLD , eenige zijner kunsttafereelen gezien
hebbende , benoemde hem tot zijn' hofschilder en kamerdienaar , schonk hem
eene gouden keten waaraan zijne beeld
hing , en gaf hem het bestier over-tenis
zijne kunstgalerij , welke werken van de
uitstekendste schilders der Italiaansche en
Vlaamsche scholen bevatte. TÉNIERS maakte
kopijën van deze galerij , die de oor
evenaarden. Vervolgens begon-spronkelij
hij met den gelukkigsten uitslag de natuur
alleen tot voorbeeld te nemen. Hij bezat
in hooge mate wat men « de kunst of
« liever de gave om te zien » zou kunnen noemen. Van daar de waarheid en
natuur zijner schilderijën , die bijkans het
voorkomen hebben van terugkaatsingen

TE 'ON---TE11 BURGH.
eens bollen spiegels. T NIEBS werkte zoo
spoedig en gemakkelijk , dat hij lagchende
zeide : « Eene galerij van twee mijlen lang
« zal naauwelijks al mijne schilderïjën kun
bevatten. » Zijne geliefdste onder -«ne
waren landelijke tafereelen van-werpn
verschillenden aard , waarin hij zelfs zijnen
vader overtrof ; alleen voor JAN STEEN en
mIERls doet hij onder. Deze bekwame schil
stierf in 1694 te Brussel, in den-der
hoogen ouderdom van vier en tachtig
jaren. Men vindt van dezen meester drie
verdienstelijke stukken in 's Rijks-Museum
te Imsterdam.

(Biographie universelle ; ConversationsLexicon ; Dr. WAAGEN , Arts and Artists in England ; Biographie du royaume des Pays -Bas).
een uit
chirurgijn, wiens vader-stekndFrach
insgelijks tot het geneeskundige vak behoorde , werd in 1724 geboren. In 1741
begaf hij zich naar Pars, waar zijn ijver
en zijne talenten spoedig de opmerkzaam
trokken van W'INSLOW , alsmede van-Iceid
ANTOINE en BERNARD DE JUSSiEU. De eerste
dezer beroemde mannen onderwees hem
in de ontleedkunde en de beide andere
ontwikkelden in hem eenen groolen lust
voor de kruidkunde en de natuurlijke geschiedenis. Binnen weinig tijd verwierf hij
zich eenen welverdienden roem. In 1744
werd hij tot legerarts der eerste klasse,
TENON , (JACQUES REND ,

(chirurgien de première classe aux arnzées),
benoemd , en woonde in deze hoedanigheid het volgende jaar den veldtogt in
Vlaanderen bij. Zoodra hij naar Parijs
was terug gekeerd, kreeg hij , bij vergelijkend examen (au Concours) den post
van eersten chirurgijn van La Salpetriere ,
en stichtte naast het hospitaal eene beroemde inrigting voor de inënting , welke
hij krachtdadig zocht te bevorderen. Tot
het einde zijns levens was hij onvermoeid
werkzaam. Als lid van verschillende weten
genootschappen en academiën ,-schapelijk
schreef bij eene menigte belangrijke ver
Biographic médicale-handelig.I
vindt men meer dan dertig zijner werken
vernield. Uit zijne Mémoire sur les hópitaux de Paris, leert men bijkans al de
verbeteringen kennen, welke in de\ Fransche hospitalen zijn ingevoerd. Het laatste
werk van TENON , op negentigjarigen ouderdom geschreven , voert ten titel : Offrande

aux vieillards de quelques moyens pour
prolonger la vie. Hij stierf te Parijs,
den 15 Januarij 18 16.
,

(Penny Cyclopaedia).
een
Duitsch geschiedschrijver en oudheidkenner , werd in 1659 te Greussen in Sak.
II.
TENTZEL , (W1LHELM ERNEST) ,
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sen geboren , waar zijn vader predikant
inas. Op den ouderdom van achttien ja
vertrok hij naar de hoopesclhool van-ren,
Wittenberg , waar hij zich inzonderheid
op de oude en Oostersche talen en de
geschiedenis toelegde. In 1685 werd hij
leeraar aan het gymnasium van Gotha en
tevens directeur der verzameling van oudheden en munten, behoorende aan den
hertog van Saksen -Gotha. TENTZEL was
de eerste Duitscher die een tijdschrift
schreef waarin uitkomende werken reet
groote vrijmoedigheid werden beoordeeld.
Dit tijdschrift verscheen het eerst in 1689 ,
onder den titel van Monatliche Unterre-

dungen einiger guten Freunde von aller hand Büchern and andern annehmlichen
Geschichten. Deze onderneming maakte
grooten opgang , en werd tot 1698 voort
geheel werd in maandelijksche-gezt.H
afleveringen uitgegeven , en beslaat tien
boekdeelen. Zijne uitgebreide geschieden oudheidkundige kennis verschafte hem ,
in 1696, den eervollen post van geschied
Saksische Huis der Ernes--schrijveant
tinische linie. Voordat hij de geschiedenis
van Saksen begon te schrijven , deed hij
eene reis , om uit verschillende belangrijke
bibliotheken bouwstoffen voor zijn werk
te verzamelen. In 1702 schonk de keurvorst van Saksen (ook koning van Polen)
TENTZEL den titel van raadsheer , en benoemde hem tevens tot geschiedschrijver
van het keurvorstendom. In deze hoedanigheid vestigde hij zich te Dresden , en
was genoodzaakt dikwijls aan het hof te
verschijnen. Doch de eenvoudige regtschapenheid en ongeveinsdheid van den man,
maakten hem tot een voorwerp van bespotting van domme en nietsdoende hovelingen. Zoodra echter TENTZEL zulks bemerkte , legde bij zijn ambt neder , zich
voortaan aan zijne geschied- en oudheidkundige studiën toewijdende. Hij overleed
den 244 November 1707 , in groote armoede. Onder zijne menigvuldige werken
noemen wij slechts Von dein Alter der

Buchdruckerkunst , Gotha , 1700 , 12mo ;
dit belangrijk werk is in 't Latijn vertaald
en opgenomen in woLF's Monumenta Tgpographica , alsmede zijn Historischer Be-

richt vom An fang and Fortgang der Reformation , een werk dat nog verdient
geraadpleegd te worden.
(JOCIIER , A

llgem . Gelehrien-Lexicon ; Conversations-Lexicon) .

TERBURGH , (GERARD) , een zeer
uitstekend Nederlandsch schilder van tooneelen uit het huisselijk leven der hoogere standen , werd in 1608 te Zwolle
geboren. Hij leerde de beginselen zijner
kunst van zijnen vader , een' verdienste 32
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TERENTIUS--TERTULLIANUS.

lijk schilder , die in Italië was geweest. Zijne figuren zijn los en bevallig ; in
Nadat hij zich in het vaderland reeds eene zekere teedere smelting der kleuren
eenen loffelijken naam had verworven, wordt TERBURGII door niemand geëvenaard.
bezocht hij Duitschland , Italië , Spanje,
(HOUBRAKEN , Levens der Ned. KonstFrankrijk en Engeland , en was overal
schilders ; Biographie du royaume des
welkom. Te Rome met den Spaanschen
Pays-Bas).
afgezant , graaf PIGNORANDA , bekend geTERENTIUS , of meer voluit PUBLICS
worden (1) , bewoog deze onzen TERBURGH , TERENTIUS AFER , was den der twee Rohem naar Madrid te volgen. In deze meinsche blijspeldichters , wier werken tot
hoofdstad werd hij met eer en geld als ons zijn gekomen. Indien wij mogen veroverladen. Hij schilderde aldaar de por- trouwen op zijne levensbeschrijving door
tretten van de gansche koninklijke familie DONATUS of SUETONIUS , dan zag hij omen die van het hof. De koning sloeg hem streeks 194 v. c. het eerste levenslicht
tot ridder , en schonk hem eene gouden te Carthago , en -werd de slaaf van een'
keten , een' degen , een' gedenkpenning Romeinsch raadsheer TERENTIUS LUCANUS,
en zilveren sporen. Vele dames betwistten die , ingenomen met zijne bekwaamheden
- elkander den voorrang , om door hem en zijn behagelijk voorkomen , hem eene
geportretteerd te worden. Men wil zelfs zorgvuldige opvoeding liet geven , en
,dat zijn behagelijk voorkomen en zijne daarna zijne vrijheid schonk. Te Rome
geestige conversatie hem in minnarijën had bij vertrouwelijken omgang met on;wikkelden , die de jaloerschheid van som- derscheidene aanzienlijke mannen , inzonmige Spanjaarden zoozeer opwekten , dat derheid met den tweeden sciPio AFRIKANUS
.hij het raadzaam oordeelde , zich in tijds en zijnen vriend LAELIUS , die , volgens
te verwijderen. Toen te Munster de vrede sommigen , de hand zouden geleend hebwerd gesloten , die , na eenen tachtigja- ben aan de zes blijspelen , welke den
rigen strijd tegen Spanje , onze onaf han naam van TERENTIUS dragen. Voordat hij
waarborgde , bevond hij zich-kelijhd zijn vijf en dertigste jaar had bereikt,
aldaar , en vervaardigde bij die gelegen- verliet bij Rome om de Grieken te leeren
heid het merkwaardigste kunstgewrocht kennen, en zich verder als blijspeldichter
dat zijn penseel heeft voortgebragt. Het- te volmaken. Hij keerde nimmer terug.
zelve bevat de beeldtenissen der negen Men wil dat hij in Griekenland honderd
en zestig gevolmagtigden , die den geslo- en acht tooneelspelen van MENANDER zou
ten vrede bezwoeren ; men ziet den schil- vertaald hebben , die hij met een afzonder zelven onder de aanschouwers. Alle derlijk schip overzond , hetwelk door de
figuren munten uit door eene keurige golven werd verzwolgen. Uit verdriet
gelijkenis ; men vindt deze beroemde schil
daarover stierf hij omstreeks het jaar 146
Rijks museum te Amsterdam ;-derijn's v. C. Onder de beste uitgaven zijner
zij is door SUYDERIIOF in 't koper gebragt ; blijspelen behoort die van J. F. GRONOde exemplaren dezer gravure worden vlus , Leyden 1686.
duur betaald. Eindelijk naar het vaderland
(RUHNKENIUS , Dictata in Terentii eomoeterug gekeerd , trad TERBURGII in den
dias RITSCHL , Parerga ze Plautus
echt , en werd burgemeester der stad
and Terentius).
Deventer , alwaar hij , in ruime omstanTERTULLIANVS, (QUINTUS SEPTIMIS
digheden , tot den ouderdom van drie en FLORENS) , een van de geleerdste manzeventig jaren leefde ; hij overleed in nen der eerste Christelijke Kerk, werd
omstreeks het jaar 160 te Carthago gebo1681. TERBURGH schilderde bij voorkeur
portretten , gezelschappen , vrouwen aan ren. Oorspronkelijk een bitter vijand der
bare kaptafels, muzijkpartijtjes. In meest Christenen , ging hij tot hun geloof over,
alle stukken ziet men eene dame in wit toen hij getuige was van den onwankelsatijn , waarop het voornaamste licht valt. baren moed , waarmede de martelaren den
dood te gemoet traden. Zijne groote geleerdheid en zijne deugden verhieven hem
(1) Onze Tsnsvxsx had de gewoonte, wanneer hij
druk aan het schilderen was 't een of ander deuntje
weldra tot priester , en van then af werd
te fluiten. Toen de graaf YJGwoRANnd de eerste maal
hij een der welsprekendste verdedigers van
vuur hein zat , om geschilderd te worden , en iraaausGFt met groeten ijver bezig was , begon hij,
de leerbegrippen , welke hij vroeger had
volgens ouder gewoonte , een deuntje te fluiten.
verfoeid. Hij stierf in hoogen ouderdom ,
1)e graaf dit als onwelvoegelilk in zijne tegenwoorin het jaar 220. Zijne geschriften hebben
digheid beschouwende, duidde hem dit zóó euvel,
dat ]tij opstond, om heen te gaan. Maar toen T$avoor de kerk-geschiedenis groote waarde.
IiURGfi zich verontschuldigde met te zeggen , dat hij
(NEANDER, .dntignostikus; Geist des Terzulks gewoon was te doen, zonder dat hij het zelf
wist , wanneer het penseelwerk voorspoedig en naar
tullianus and Einleitung in dessen
zijn' zin ging, antwoordde de graaf hem al lagSchriften; LEOPOLD , Bibliotheca pasrum
diende : (( Fluit dais maar lustig voort , » en ging
lat. selecta).
weer zitten.
;
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TESI—TEZEL.
TESI , (riAURO ANTONIO) , een voor treffelijk Italiaansch bouwkundig teekenaar
en schilder, werd den 15 Januarij 1730
te Montalbano, in het hertogdom Modena,
geboren. Schoon zijne ouders minvermogende lieden waren , begaven zij zich
ter woon naar Bologna , ten einde hunnen zoon de gelegenheid te verschaffen,
om zich in de teeken- en schilderkunst
te volmaken. Weldra won hij de genegenheid van ALGAROTTI , die hem op zijne
reizen naar verschillende plaatsen mede
nam , en als eels' zoon behandelde. De
verknochtheid was wederzijdsch ; en het
was door de onafgebroken zorg en oplet
welke TESL zijnen meester gedu--tendhi
rende diens laatste ziekte te Pisa bewees,
dat hij zich eene ongesteldheid berokkende , waaronder hij den 18 Julij 1766
ook zelf bezweek. De lofspraak aan zijne
nagedachtenis toegezwaaid, in het opschrift
op zijn gedenkteeken in de kerk van
St. Petronio te Bologna — Elegantia ve-

ters in pingendo ornate , et architecture

reatitutori, is wel verdiend door iemand

poort , welke in 1834 werd afgebroken.
Niet lang echter had hij daar gezeten , of
hij werd , op verzoek van ALBREeHT , aartsbisschop van Mainz , en andere geestelijke
waardigheidbekleeders , in vrijheid gesteld.
TETZEL deed nu eene pelgrimaadje naar
Rome , en speelde zoo voortreffelijk de
rol eens boetvaardigen , dat paus LEO X
hem niet alleen vergiffenis schonk , maar
hem tot zijnen commissarius apostolicus in
Duitschland benoemde, waarbij de aartsbisschop van Mainz nog het ambt van
inquisitor haereticae pravitatis voegde. In
zijne hoedanigheid van pauselijker) corn.
Inissaris dreef hij nu den aflaat-handel
nog onbeschaamder dan te voren. Hij
doorreisde Saksen in een' open wagen,
niet twee groote kisten beladen , in eene
van welke zich de aflaat -brieven bevonden ,. en in de andere het geld , dat zij
opbragten. De laatstgenoemde kist voerde
tot opschrift:
Sobald das Geld im Kasten klingt ,
Sobald die Seel'gen Himmel springt.

TEZEL of TETZEL , (JOHANN) , eigen
DIEZ of DIEZEL , de aflaatkramer ,-lijk

Zijn roep van heiligheid werd zóó
groot , dat men hem in onderscheidene
steden met groote feestelijkheid , onder
klokkengelui , inhaalde , en hij overal
groote sommen met zijne aflaat-brieven
verzamelde. Hij verkocht aflaten voor
allerlei misdaden , moord , meineed , echt
niet alleen voor begane mis--breuk,n
daden, maar tevens voor wanbedrij ven ,
welke men voornemens was te plegen (1).

leefde omtrent het einde der vijftiende
en het begin der zestiende eeuw. Zijn naam
zou in de vergetelheid zijn bedolven , zoo
hij niet door zijn zedeloos gedrag en bedrog
eene beruchtheid had verkregen , die hem
voor altijd zullen schandmerken. De ver
hierover was algemeen en-ontwardig
deed de hervorming in Duitschland uitbarsten , welke trouwens langzamerhand
was voorbereid. Hij werd te Leipzig geboren , studeerde aldaar in de godgeleerd
trad in 1489 in de Dom inikauer-heidn
orde van het Pauliner- Klooster. In het jaar
1502 werd hij door den paus tot aflaatprediker in Duitschland benoemd. Gedurende vijftien jaren dreef bij nu den
aflaat-bandel , en bediende zich van de
laagste middelen , om het volk te bedriegen. Zijn gedrag was zóó verfoeijelijk ,
dat hij te Innspruck , wegens overspeligen
omgang met eene vrouw , veroordeeld
werd , om , in een' zak genaaid , verdronken te worden. Op voorspraak van den keur
FREDERIK van Saksen , werd hij tot-vorst
levenslange gevangenis veroordeeld. Naar
Leipzig gevoerd , sloot men hein op in
Benen toren dier stad bij de Grimaisehe

(1) Een Saksisch edelman , die TsTZEL's logen
taal in Leipzig had aangehoord , en ver -achtige
deze geestelijke afzetterij -ontwardigsve,
besloot zich op den reizenden monnik gevoelig te
wreken. Hij gaat naar hem toe , en vraagt , of hij ook
in staat is, om zonden, die men denkt te bedrijven , te vergeven? «Buiten allen twijfel ,» hernam
TETZEL ; cc ik heb daartoe het volkomen regt van
u den paus ontvangen.» -- a Nu ,» dus vervolgde
do ridder , u ik wil mij een weinig op een' mijner
u vijanden wreken , zonder hem aai, lijf of leven te
«komen ; ik zal u tien Thaler betalen , als gij mij
u daarvoor een' aflaat geeft. »
Zij sloten weldra glen koop voor dertig Thaler.
Toen TETZEL van Leipzig afreisde , wacht de ridder
met zijne knechten hem op in een nabijgelegen
bosch , valt hem eensklaps aan , geeft hem eene
gevoelige les met den knuppel , en gaat met de
gevulde geldkist lagchende heen. TETZICL beklaagt
zich over geweld en plundering ; maar de edelman
toonde zijnen aflaatbrief, welke hem reeds te voren
van alle straf had vrijgesproken , en de hertog
GEORGE , die eerst zeer vertoornd was , moest den
aangeklaagde weder vrijlaten. Ile Zwitsersche kerkhervormer ZwIr1GLI verzette zich , even als LUTHER ,
krachtdadig tegen het aflaatprediken van BERNLLD
sAMSON , gardiaan der barrevoeters te DZilaan , die
zich niet minder dan TETZL,L aan de schreeuwendste
misbruiken schuldig maakte. Voor 13 gulden gaf
pil een' brief van absolutie voor valsehe Beden en
het verbreken van schriftelijke en mondelinge beloften. Ook voor zonden , die men voornemens was
te bedrijven , kon men bij hein aflaat bekomen. Na
de mis trok hij eens te Baden in processie over
bet kerkhof , On riep overluid : cc Ziet , daas vliegen
tc zij been ! » namelijk de vet-lol SlOk,i. Et'n bu i --

die een fijner en zuiverder smaak in het
bouwkundig teekenen en schilderen invoerde. hij liet een groot aantal teeheningen na , en tevens eene reeks van
bouwkundige platen, door hem zelven gegraveerd.
(TIRABOSCuI ,

Bibl. Modenese
Storia Pittorica).

;

LANZI ,
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TAALES— TIIEDEN.

Eindelijk trad in 15'17 LUTHER openlijk
tegen hem op , door aan de slotkerk te
Wittenberg zijne beroemde vijf en negentig
stellingen aan te slaan. TETZEL antwoordde
hierop met Bene andere reeks van stellingen , die echter door de studenten van
Wittenberg openlijk op de markt werden
verbrand. Hij zelf schijnt tegen de bedoelingen zijner meerderen gehandeld te
hebben , en de berigtschriften te buiten
gegaan te zijn ; want hij ontving van
KARL VON MILTITZ , die door den paus
werd gezonden , om de twisten , uit zijne
schandelijke handelwijze ontstaan , bij
te leggen , eene scherpe berisping. In
weerwil van dit alles werd TETZEL in
1518 te Frankfort aan de Oder tot doctor in de godgeleerdheid bevorderd. ' Hij
,stierf aldaar in Augustus 1519 aan de
, pest , en werd in de Pauliner-Kerk ,
.thans de Universiteits Kerk te Leipzig begraven. Toen in 1643 een gedeelte dezer
kerk werd afgebroken , om voor eenige
fortificatiën plaats te maken , kwam bij
deze gelegenheid zijn graf buiten de kerk,
zoo dat daarvan geen spoor meer te
zien is.

, Lehrbuch der neuern Kir
HECHTIUS , Vita Teze--chengsit
VOGEL , Leben Tezel's).

(GIESELER

;

lii

;

THALES , een der vroegste Grieksche
wijsgeeren , was geboortig van Milete, eene
der voornaamste steden van Ionië , en
stamde van een Phenicisch geslacht af.
Hij bloeide in tie zevende eeuw vóór CHR.
THALES wordt onder de zeven wijzen van
Griekenland genoemd. De staatkundige
betrekkingen zijns vaderlands zeer ter
harte nemende , ried hij zijnen landgenooten , vóórdat Ionië door de Perzen werd
overheerd , zich door een gemeenschap
verbond tegen de dreigende magt-pelijk
hunner vijanden te beschutten , en Teos
.tot het middelpunt van den bondslaat te
kiezen. Ook hield hij de Milesiërs terug
van eene verbindtenis met cRESOS tegen
cYRUS. Volgens eenige schrijvers bezocht
hij Egypte en Creta , en leerde van de
Egyptenaren de wiskunde. Hij was de
eerste Griek , die eene zonsverduistering
voorspelde en de lengte van het jaar op
365 dagen bepaalde. De zon beschouwde
bij 720 maal grooter dan de maan. IIIER.oNYai.us zegt , dat bij de hoogte der piramiden van Egypte mat door de schaduw
waar te nemen van een voorwerp , wanneer zij dezelfde lengte had als de hoogte
ger droeg een -kussen op den kerktoren , schudde
de vederen in de lucht , overluid roepende : u Daar
vliegen zie heen 1 »
(e. T. L1TBLI K WEDDIK , Het leren en bedrijf van
Dr. M. LUTHER; B. TER HAAR , Do geschiedenis

dc

der Kerkhei vorming in tajereelen).

van het voorwerp. THALES beoefende daarenboven de natuurkunde en wijsbegeerte.
Schoon hij het water als de grondoorzaak
van alle dingen beschouwde , kent hem
echter DIOGENES LAËRTIUS het geloof aan
eene godheid toe. Volgens de oudste
overleveringen zeide THALES : «Iiet oudste
«van alles wat bestaat is God ; want hij
«is ongeschapen ; het heerlijkste van alles
H is het heelal , want het is Gods schep« ping. » Men hoorde THALES meermalen
zeggen : « De dood verschilt niet van het
«leven. » — « waarom sterft gij dan
« niet ? » zeide hens eens een tegenspreker. « Omdat er geen onderscheid is ,
was zijn antwoord. 'TALES bereikte eenen
hoogen ouderdom. LUCIANUS verzekert
dat SOLON , THALES en PITTACUS allen ruim
eene eeuw hebben geleefd.
RITTER ,

Geschichte der ionisehen Philosophie, I deel ; GÖSZ , Ueber den
Begri/ der Geschichte der Philosophie
and fiber das System des Thales).

TREDEN , (JOHANN CHRISTIAN ANTON) , een beroemd Duitsch wondarts,

weld den 13 September 1714 te Steinbeck , een dorpje niet ver van Wismar ,
in het Mecklenburgsche geboren. Zijne fanlilie was door oorlogsrampen tot armoede
vervallen , en daarenboven stierf zijn'
vader zeer vroegtijdig. Reeds op den
ouderdom van dertien jaren was THEDEN
genoodzaakt zich als knecht te verhuren ;
doch liet werk , dat men hem te doen
gaf , stiet hem zoo zeer tegen de borst ,
dat hij besloot een ambacht te leeres.
Volgens zijne begeerte , kwam hij bij zijn'
ouder broeder , een' kleermaker - in de
leer ; doch weldra kreeg hij zulk een'
tegenzin in de snijderstafel , wijl hij van
zijn' broeder niets dan berispingen ontving , dat hij eindelijk , op aanraden van
vrienden , besloot , zijne dienst bij een'
chirurgijn te Butzow aan te bieden. Hier
sleet hij vier jaren in een' barbierswinkel , zonder echter iets wezenlijks te leeren. Nu begaf hij zich naar Rostock,
Hamburg en Dantzig. In deze laatste stad
vond bij gelegenheid , om als hulp -chi.
rurgijn bij een Pruissisch escadron kurassiers geplaatst te worden. De ijver en
naauwgezetheid , waarmede hij zijnen pligt
vervulde , deden herre weldra de achting
en toegenegenheid der officieren winnen.
De naijver echter van den chirurgijn majoor verhinderde zijne bevordering ,
schoon FREDERIK WILLEM I hem bij eene
wapenschouwing te - Riesenburg zijne wel
betuigde. In 1742 kwam hij-wilendh
te Berlijn , waar de beroemde sCHAARSCHMIDT , die zijne bekwaamheid wist te
waarderen , hem niet zijne vriendschap

TEIELLUSSON --TIICMISTOCLES.
vereerde , en bij het uitbreken van den
tweeden Silezischen oorlog den post van
chirurgijn - majoor bezorgde. Na drie jaren
keerde hij naar Berlijn terug , en oefende
zich met onvermoeide vlijt in de ontleed en
en wondheelkunde. De zevenjarige oorlog
verschafte hem naderhand veelvuldige gelegenheid, oni blijken van zijne bekwaam
te geven. FREDEI;IK de Groote stelde-heid
hem eindelijk aan het hoofd van de geneeskundige dienst , en gaf den schranderen , arbeidzamen man vele blijken
zijner hooge goedkeuring; ook diens opvolger schonk hem zijn vertrouwen en
toegenegenheid. TREDEN overleed den 21
October 1797 , in den ouderdom van drie
en tachtig jaren. Hij heeft weinig geschreven , wijl hij niet waagde de pen op te
nemen , voordat hij , na eene dertigjarige
ondervinding, zich daartoe bekwaam achtte.
Onder zijne werken , welke eenen schat
van leerrijke beschouwingen bevatten ,
noemen wij Neue Bemerkungen and Er fahrungen zier Bereieherung der tiWundarzneikunst and Arzneigelahrtheit en Unterricht
fur die Unterwundárzte bei der Armee
besonders beim Artilleriecorps. Bekend is
het door hem uitgevonden en naar hem
genoemde verband- of schotwater , dat
vroeger bij alle kwetsuren , verstuikingen
en beenbreuken , maar voornamelijk bij
geschotene wonden , werd gebruikt.
,

(JOURDAN ,

Biographie medicale).
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zou dan in drie staken verdeeld worden.
Bijaldien er intusschen een staak uitstierf,
dan moest het kapitaal onder de beide
andere verdeeld worden ; zoo er slechts
één enkele staak voorhanden was , dan
werd deze algeheele erfgenaam ; en in
geval de drie staken uitstierven , dan
verviel dit ontzettend vermogen aan den
staat , om daarmede de openbare schuld
te delgen. Daar er volgens kansrekening
zestig tot zeventig jaren moeten verloopen , alvorens alle bedoelde personen ten
grave zijn gedaald , zullen alsdan de bovengenoemde kapitalen , interest op interest gerekend , ten minste tot een bedrag
van 19 millioen Pst. zijn aangegroeid.
Mogelijkerwijze kan de aanvaarding dezer
erfenis zelfs nog tien jaren na den dood
der zonen en kleinzonen van den testateur verschoven worden , wanneer er
slechts één enkel achter-kleinzoon overblijft en deze minderjarig is. Het gansche
kapitaal kan dan tot 32 millioen Pst. oploopen. Lord RENDLESHAM , de oudste zoon
des testateurs , betwistte de geldigheid
van dit barbaarsch testament , hetwelk
met het doel schijnt gemaakt te zijn ,
om eenmaal het geslacht van THELLUSSON
tot het rijkste der gansche wereld te ver
Doch de toenmalige Lord kanselier-hefn.
ELLENBOROUGIH hield het testament Voor
krachtig , en ook het hooggeregtshof ver
appel op het parlement niet-klardeht
ontvangbaar , wijl er geene wettige gronden tot bestrijding van dit testament
voorhanden waren. Het parlement ver
zich met deze regterlijke uit--enigd
spraak , doch bragt in 1805 eene wet
tot stand , waarbij bepaald werd , dat de
deeling eener nalatenschap niet langer
dan een en twintig jaren na den dood.
des testateurs mag vertraagd worden.
Van den oudsten zoon des testateurs
leven thans nog drie zonen , van welke.
slechts één eenen zoon heeft, ARTHUR
genaamd , die in 1826 is geboren. Vanden derden zoon des testateurs zijn nog
twee zonen in leven. Een dezer zonen
zal waarschijnlijk ook zonder nakomelingen sterven , de andere echter is vader
van vijf zonen , die tusschen de jaren
1822 en 30 zijn geboren. Dit is de ware
toestand van deze beroemde nalatenschap,
die dikwijls met vele sprookjes wordt opgesierd.

, was de zoon
, afgezant van Geneve aan het hof van LODEWIJK XV. Hij
vestigde zich, omtrent het midden der
achttiende eeuw, in Londen en verwierf
niet den- handel een aanzienlijk vermogen.
TIiELLUSSON stierf den 21 Julij 1797, en
maakte zich vooral door zijn zeldzaam
testament bekend. Hij liet eene weduwe
na en drie zonen , Lord ISAAC PETER
RENDLESHAM, pair van Ierland , GEORGE
WOODFORD en CHARLES TIIELLUSSON , die
reeds bij den dood zijns vaders , door
handel en huwelijk , een aanzienlijk ver
-mogen
bezat.
De nalatenschap van THELLUSSON bestond
hoofdzakelijk in grondhezittingen , welke
jaarlijks ongeveer 4000 Pst. opbragten , en
de grootere massa had nagenoeg eene waarde
van 600,000 Pst. Dit vermogen zou blijven onder het bestier van zaakgelastigden ,
die de inkomsten daaruit voortvloeijende
moesten doen strekken tot vermeerdering
(Penny ('yclopaedia ; Conversationsvan het kapitaal , tot dat de drie zonen
Lexicon) .
van den testateur , hunne kinderen en
TIEMISTOCLES, een doorluchtig veldde nakomelingen , die nog in den loop heer en staatsman , werd omstreeks 514
van negen maanden na de opening van Sr. C. te Athene geboren. Losbandig in
liet testament geboren werden , zouden eijue jeugd , beteugelde echter zijn dorst
gestorven zijn. liet opgeloopen kapitaal naar roem de dwaasheden zijner j ongeTSELLVSSON, (PETER)

van

ISAAC TIIELLUSSON

,

THEOCRITUS—THEON.
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lingschap. Het groote doel zijns levens
schijnt geweest te zijn , om Athene groot
te maken , ten einde zelf groot te worden.
Hij had een voornaam aandeel in den slag
van ïilarathon, en de zegeteekenen , aldaar'
door MILTIADES veroverd , waren een sterke
prikkel voor zijne roemzucht. TIIEMISTOCLES
omshelsde de partij des volks , en zoodra
hij , na de verbanning van zijnen doorluchtigen tegenstander ARISTIDES , het bestier
der Atheensche zaken in handen kreeg,
spreidde hij schitterende talenten ten toon.
Hij wist het besluit door te drijven, dat uit
de opbrengst der zilvermijnen te Laurion
eene vloot zou worden gebouwd , en werd
alzoo de schepper van ,ihene's zeemagt.
Toen de Perzen Attica overstroomden,
zochten de Atheners, op zijnen aandrang,
hun heil op hunne schepen , en wonnen
den glorierijken zeestrijd bij Salamis den
23 September 480 v. c. Hij herbouwde
de muren van Athene, versterkte de Piraeus, en belette den Spartanen om in
den raad der Amphyctionen den boventoon te krijgen. Eindelijk echter verloor
hij de volksgunst, en werd voor vijf jaren
verbannen. Daar men hem nog meer kwaad
trachtte te berokkenen , zocht hij eene
schuilplaats aan het hof an den Perzischen koning AR TAXERXES I , en werd aldaar
gastvrij ontvangen. Bij overleed 470 v. c.
Sommigen schrijven zijnen dood toe aan
vergift , hetwelk hij zich zelven toediende,
om niet met den Perzischen monarch tegen
zijn eigen vaderland op te trekken ; doch
anderen verzekeren dat hij eenen natuurlijken dood stierf.

, Het Leven van Themistocles ; CORNELIUS NEPOS , Ilet leven van
Themistoeles; BARTHELEMY , Reize van
den jongen 4nacharsis).

(PLUTARCHUS ,

TIIEOCRITUS , een beroemd Grieksch
herderszanger, werd te Syracuse geboren , en bloeide in de derde eeuw v. e.
PTOLOMEUS PHILADELPHUS noodigde hem aan
zijn hof , en onthaalde hem koninklijk.
Men wil dat hij door HIER0 , tiran van
Syracuse , werd gewurgd , omdat hij eenige
schimpdichten op hem zou gemaakt hebben ; doch men vindt geene genoegzame
bewijzen voor deze beschuldiging. De werken van THEOCRITUS zijn in de meeste hedendaagsche talen overgebragt. Onder de
beste uitgave van dezen grooten herderszanger behoort die van den hoogleeraar
J. GEEL , in 1821 te Amsterdam in 't licht
verschenen.

De Theocriti carminibus genuisis et supposititiis).

(REINIIOLD ,

THEON , een uitstekend Grieksch schilder , werd op het eiland Samos geboren ,
en schijnt ten tijde van PHILIPPUS ell ALEX -

van iPfacedonië gebloeid te hebben.
Hij werd onder de eerste meesters zijner
eeuw gerekend , uitmuntende vooral door
zijn vindingrijk vernuft en de bevalligheid
zijner uitvoering. Men kent slechts de
onderwerpen van eenige zijner kunstgewrochten ; doch zij worden zoo sterk geprezen , dat men aan de voortreffelijkheid
van zijn talent niet kan twijfelen. PLINIUS
spreekt van twee werken van dezen Griek schen meester ; het eene voorstellende
Orestes zijne moeder vermoordende en het
andere Tamyris de citer bespelende. AELIANUS geeft de beschrijving eener heerlijke
schilderij van THEON , voorstellende een'

ANDER

jeugdig krijgsman , blakende van strijdlust
en den vijand te gemoel ijlende.
(PLUTARCHUS , dudiendis Poet. ; vAR.
lijst., II. 44).
THEON , de Oude , van Smirna , was
een tijdgenoot van PTOLOMEUS , doch een
weinig ouder. THEON , de Jongere van
Alexandrië, de uitlegger van PTOLOMEUS ,
en vader van HYPATIA , leefde in de laatste
helft der veertiende eeuw.
Van THEON de Oude of THEON van Smirna
weten wij niets dan dat hij een volgeling
was van PLATO , en een werk naliet han
rekenkunde, muzijk, wis--delnovr
kunde en de harmonie van het heelal.
Professor DE GELDER heeft voor eenige jaren
de rekenkunde van THEON , met aanteekeningen en ophelderingen , uitgegeven.
Van THEON de Jongere (die ook een
Platonist was) weten wij niets dan dat hij
de leerbegrippen der Heidenen omhelsde,
hetgeen aanleiding gaf tot het rampzalig lot van de schoone HYPATIA, zijne
dochter , eene misdaad welke immer
verontwaardiging en afschuw zal verwekken. De eenvoudige woorden van den
kerkelijken geschiedschrijver SOCRATES, omtrent dit treurig voorval, luiden aldus:
« Er was eene vrouw te Alexandrië ge« naamd HYPATIA , de dochter van THEON

« den wijsgeer. Zij was tot zulk een'
«-hoogen graad van geleerdheid gestegen,
« dat zij alle wijsgeeren van haren tijd
« overtrof, en in de Platonische school
« PLOTINUS opvolgde.

« Hier ontwikkelde zij alle wijsgeerige
«stellingen voor al degenen die haar wil «den hoorera. Zij deed dit zoodanig, dat
«van alle kanten beminnaren der wijsbe« geerte toevloeiden , om hare lessen bij
« te wonen. Met gemak en bevalligheid
« wendde zij zich meermalen tot over« heidspersonen, nimmer de zedigheid uit
«het oog verliezende. Ook aarzelde zij niet
« om in de openbare vergaderingen van
« mannen te verschijnen, want elkeen achtte

r en bewonderde haar wegens harer. onbe-

TL11 ROIGNE--THEVENOT.
a zoedelden wandel. De nijd echter scherpte
« zijne wapenen tegen deze vrouw. Omdat
« zij vele bijeenkomsten had met ORESTES,
« den prefect van Alexandrië , beschuldigde
«men haar bij de gemeene volksklasse der
« Christenen , dat zij ORESTES tegenhield
«om zich met den bisschop te verzoenen.
« Hierop vereenigden zich eenige geest drijvende personen van wreede inborst,
«aangezet door zekeren voorlezer, PETRUS
« geheeten , om haar in het verderf te
« storten. Toen zij haar eens huiswaarts
« zagen keeren , scheurden zij HYPATIA uit
« haren koetswagen , sleepten haar naar
« de kerk genaamd Ccesareurn , waar zij
« haar de huid afstroopten , en met scherven van gebroken aardewerk dood mar« telden. En toen zij haar van lid tot
« lid hadden verscheurd , bragten zij de
« verminkte leden naar eene plaats Gina* ron geheeten , en lieten ze door het
« vuur verteren. Deze barbaarsche moord
« wierp eenen onuitwischbaren smet op
« den bisschop CYR ILLUS en de kerk van
« Alexandrië. ^►

THEON van Alexandrië is bekend als de
uitlegger van PTOLOMEUS , en de uitgever
van EUCLIDES . Er bestaat Bene verklaring
op ARATUS , welke aan hem wordt toegeschreven , maar GROTIUS is van gevoelen ,
dat dit het werk is van onderscheidene
banden , waarvoor hij goede bewijzen

opgeeft.
(Biographie universelle ; DELAMBRE , Histoire de l'astrornonie ancienne).
THÉROIGNE - DE - MÉRICOTJRT, de zoo-

genaamde Amazone der Fransche omwenteling , was de dochter van een' gegoed
landman in den omtrek van Luik. Een
misstap deed haar het ouderlijk huis verlaten. Zij ging naar Parijs, waar zij door
hare schoonheid en levendige geaardheid
vele aanbidders kreeg , die zij gewoonlijk
ten gronde rigtte. Zij was reeds tamelijk
laag gezonken , toen de Fransche omwenteling uitbrak. Voorbedachtelijk wierp zij
zich in dien maalstroom , en verscheen als
Amazone gekleed en met eenen hoed à la
Henri IV op 't hoofd in de openbare volksverzamelingen en' op de galerijën der nationale vergadering te Versailles. Eene menigte
vereerders , waaronder verscheidene afgevaardigden , schaarde zich rondom haar,
en vulde baar salon ; doch niemand scheen
voortaan meer hare persoonlijke gunst te
kunnen winnen. Met groote voorliefde hing
zij den abbé SIEVES aan ; daarentegen had
zij eenen afschuw van MIRABEAU van wege
zijne losbandigheid. Eindelijk werd zij voor
de partij van den hertog V AN ORLÉANS gewonnen. Zij speelde eene aanmerkelijke
rol in den nacht van den 5 op den 6 Oe-

tober , zocht het Vlaamsche regenmen t door
toespraak tot afval van den koni n g te
bewegen , en deelde onder het volk en>
de troepen geld uit. Zij ging met de
nationale vergadering naar Parijs, en hield
aldaar heftige redevoeringen , waarin zij.
zeer gepaste aanhalingen uit Fransche
dichters wist te vlechten. In den aanvang des jaars 1791 , door de Jacobijnen
naar de Nederlanden gezonden , om aldaar
hunne inzigten te bevorderen , werd zij
in de omstreken van Luik door keizer
agenten aangehouden , die-lijkepoc
haar naar Weenen voerden. Na eene ge
bijna twaalf maanden,-vangeschp
schonk haar keizer LEOPOLD, die uit nieuws
een onderhoud met haar had ,-gierhd
de vrijheid , onder beding , dat zij zich
voortaan niet op Oostenrijks grondgebied
zou ophouden. Reeds in Januarij 1792
verscheen TIIÉR oIGNE weder in Pars, waar
zij zich weldra voor de republiek ver klaarde , en liet volk tot gewelddadigheden aanzette. Den 10 August-us 1792,
kort voor de bestorming der Tuileriën,
omgeven van eene woedende menigte,
vuurde zij het volk aan ter vermoording
van elf personen , die men als koningsgezind had gevangen genomen. Te midden
van dit gruweltooneel zou zij zelve de hand
geslagen hebben aan eenen jeugdigen letterkundige , SULEAU geheeten , die haar en
den hertog VAN ORLÉANS scherp had gehekeld. Na de instorting van den troon
hield zij , als aanhangeling van or.LEANS , de
partij van BRISSOT. Zij werd deswege, toen.
zij zich op zekeren dag in den tuin der
Tuileriën bevond , als zanienzweerster tegen de republiek gevat , en openlijk ge=
geeseld. Van dien tijd af verdween zij. van
het tooneel en verviel tot geestverwarring.
Een brief van den 26 Julij 1794 aan
SAINT -JUST geschreven draagt sporen van
haren waanzin. Men sloot haar een' geruimen tijd op in het gekkenhuis van de
voorstad Saint-Marceau , en bragt haar later naar la Salpêtrière over. Hier stierf
zij, geheel in eenen dierlijken toestand verzonken, in het jaar 1817.
,

,

(Dictionnaire historique des grands hornmes ; Conversations-Lexicon ; Biographie du royaume des Pays -Bas).
THEVENOT, (JEAN), een Fransch rei
werd den 7 Junij 1633 te Parijs-ziger,
geboren. In de opdragt van het eerste
deel zijner reizen aan zijne moeder ,
roemt hij de groote zorg , welke zij voor
zijne opvoeding had gedragen ; en uit deze
omstandigheid kan men afleiden, dat zijn
vader stierf toen hij nog zeer jong was.
De schrijver zijner levensschets , welke
voor het tweede deel zijner reizen is ge-

,

T110,11AS—THOIMASIUS.
plaatst , zegt , dat hij bedreven was zoo
wel in onderscheidene talen als in de
natuur- , wis- en sterrekunde , alsmede in
de wijbegeerte van DESCARTES. Een onaf'hankelijk vermogen bezittende , bezocht
lij Engeland , de Nederlanden , Iiuitschland en Italië. Te Rome was hij getuige
van de inhuldigings-plegtigheden van paus
ALEXANDER VII. Ook werd hij aldaar bekend met den beroemden orientalist D'HERBELOT , die zijnen jeugdigen vriend vele
bijzonderheden mededeelde over het Oosten
en zijne bewoners. Dit wekte bij TIlÉVE:NoT de begeerte op , om zelf dzië te
doorkruisen. Hij ving zijne reis aan op
den 1 November 1655 , bezocht vele
Aziatische gewesten , en stierf den 28 November 1667 te Miana , op zijnen weg
van 1 spahan naar Tabriz , aan eene hevige koorts. Gedurende zijne laatste reis
was hij volkomen met de Perzische taal
bekend geworden. Het verhaal van THiVENOT`S eerste reis naar liet Oosten werd
door hem zelven voor de pers gereed
gemaakt. Zijne reizen in Perzië en die
in Indië werden , zoo als blijkt uit het
Privilége du Roi , uitgegeven door zekeren Sieur LUISANDRE , waaruit men zou
kunnen opmaken , dat deze met de moeder
des reizigers was gehuwd. Het schrander
oordeel en de ongemeene geest van opmerking , welke in de werken van THÉ
doorstralen , verdienen verwonde -VENOT
iemand, die van zijn twintigste-ring
jaar af een zwerver was , en in zijn vier
en dertigste jaar stierf.
(Esictionnaire kistorique des grands hom ,

mes).
dat is van Kempen , een Keulsch stadje bij Cre fold , werd
THOMAS Á KEMPIS,

aldaar omstreeks het jaar 1380 geboren.
Iiij heette eigenlijk HAMEIKEN of Ha IMERLEIN , en was de beroemdste onder de
Broeders des gezelligen levens. Door zijne
ouders voor den geestelijken stand bestemd,
kwam hij te Deventer , waar FLORENTINUS ,
prioor eens kloosters van reguliere kano.
eiken , zich zijner bijzonder aantrok. Hij
wijdde zich even ijverig aan kloosteroefeningen als aan godgeleerde studiën, vooral
aan het lezen van den Bijbel. Op den
ouderdom van twintig jaren , begaf hij
zich in het klooster der Augustijner koor
Broeders des gezelligen-hern,vad
levens op den St. Agnietenberg , nabij
Zwolle , waar hij , na eenen proeftijd van
vijf jaren, de 'gelofte deed, en den 24
Julij 1471 als kloostervoogd stierf. Onder
de jonge lieden , welke aldaar onderwijs
genoten , was WESSEL GANZEVOORT van Grovingen (het licht der wereld genoemd en
later voor den voorlooper vara LUTHER ge-

houden) de meest beroemde. Zijne wet'ken, waarvan nog eenige ongedrukt zijn,
verschenen eerst in 1474 in folio; de
beste , maar niet geheel volledige uitgave
bezorgde de Jesuit SOMMEL , in drie deden,
Keulen 1560. Zijne gedrukte schriften,
allen in 't Latijn , bestaan in predikatiën,
toespraken , vermaningen , gebeden en
eenige levensbeschrij vingen. Zijn' grootsten
roem echter heeft hij behaald met zijne
Navolging van Jezus Christus , in vier boeken , die bij Protestanten zoo wel als
Roomsch-Katholijken in hooge achting staat.
Zij is in de meeste Europesche talen overgebragt , en laatstelijk door de heergin
PERPONCHER en SCURANT in 't Nederduitsch.
(VAN KAMPEN , Bekn. Gesch. der Ned.
Lett. en Wetens.; Conversations-Lexi-

con).
, een beroemd Duitsch wijsgeer , die eigenlijk THOMAS heette , werd den 12 Januarij 1655
te Leipzig geboren , en was de zoon van
JACOB THOMASIUS , een' verdienstelijk professor in de wijsbegeerte aldaar. Hij had
naauwelijks den ouderdom van veertien
jaren bereikt , toen hij reeds genoegzaam
was voorbereid , om de academische lessen
bij te wonen. Hij oefende zich vooral in
de wijsbegeerte en regtsgeleerdheid. In
1675 ging hij naar Frankfort aan de Oder,
waar hij eenen cursus van voorlezingen
hield over de regtsgeleerdheid; vervolgens
deed hij eene letterkundige reis door de
Nederlanden. Naar Leipzig terug gekeerd,
trad hij als advocaat op ; doch deze werk
voor zijnen veelomvattenden geest-kring
te beperkt vindende , gaf hij andermaal
academisch onderwijs. De wet der natuur,
welke tot dus ver bijkans geheel was ver
werd vooral het onderwerp-onachtzmd,
zijner overdenkingen. De oudere hoogleer aren , die ongaarne den gebaarden weg
verlieten , betoonden hem daarover hun
misnoegen. Zoo lang zijn vader leefde
werden hevige uitbarstingen vermeden ,
vooral omdat de andere professoren dezen
te veel achting toedroegen , om zijn gevoel door openbare aanvallen op zijnen zoon
te kwetsen. Zoodra echter de oude TnoMAS1US , in 1684 , stierf, zocht men zich
te wreken op eenen vurigen jongeling ,
die zoo vermetel de ingekankerde vooroor deden met wortel en tak zocht uit te
roeijen. In 1687 begon TIIOMASIUS voorlezingen in 't Hoogduitsch te houden , betoogende , dat de Duitschers , in navolging
der Franschen , huline lessen niet in 't Latij li , maar in hunne moedertaal moesten
geven. Deze stoutmoedige nieuwigheid werd
door al zijne ambtgenooten als volslagen
ketterij aangemerkt. In het volgende jaar ,
THOMASIUS, (CHRISTIAN)

THOMSON.
4688, begon hij een Duitsch maandwerk
uit te geven , onder den titel : Freirnitthige, .jedoch vernun ft- and gesetzincassige
Gedanken giber allerhand , furniernlieh ober
nette Bucher, hetwelk hens door geheel
I)uitschland grooten invloed verschafte.
Zijne vijanden spaarden op hunne beurt
geese nliddelen , om zich op hein te wreken ; zelfs II. G. MASIUS , hofprediker van den
koning van Denemarken , wist dien vorst
te bewegen , onm al de afleveringen van
1HOMASIGS' tijdschrift in 1689 op de markt
van Koppenhagen door beulshanden te laten ver branden. TnoMAslus bekreunde zich
hierover weinig; doch inmiddels dreigde liet
onweder boven zijn hoofd los te barsten.
Toen hij het waagde , om liet huwelijk
tusschen twee personen van verschillende
godsdienst te regtvaardigen , ergerde dit
de godgeleerden van Wittenberg in zulk
eene hooge mate, dat de opper - consistorie
bevelen uitvaardigde, om hein in hechtenis
te nemen. Ilij ontkwam het gevaar , en
vlugste naar Berlijn, waar hem een vriendelijk onthaal en bescherming te beurt
vielen vals FREDERIK III , den grooten keur
Brandenburg (naderhand koning-vorstan
FREDERIK I) , die heul niet alleen toestond,
zich in Halle te vestigen , maar tevens
in de Ridder-academie aldaar voorlezingen
te houden. De groote toeloop van studenten deed den keurvorst , in '1691h ,
besluiten , te Halle eene hoogeschool te
stichten. TuoMAslus werd nu op een traklenient van 500 Thaler tot hoogleeraar in
cie regten benoemd , en kreeg tevens den
titel van raadAhecr. In het jaar 'l 709 had
hij het genoegen , dat hij niet grooten
aandrang werd uitgenoodigd, om als prolèssor in de regtsgeleerdlleid te Leipzig op
te treden ; uit danhgevoel echter voor den
koning van Pruissen , wees hij deze eer
benoeming van de hand. Ilij overleed-vole
den 23 September 1728 , in het drie en
zeventigste jaar zijns ouderdorns.
Zoo ooit iemand een' weldadigen invloed
op zijne eeuw en zijne landgenooten uit
een' invloed , die zich tot het-oefnd,
laatste nageslacht zal uitstrekken , dan was
liet TIIOMASIUS. Ilij was een der weinige
spannen , gelijk LUTHER en LESSIaG, die nu
en dan bij een volk opstaan , om het
oenen nieuwen weg tot volmaking te ba
Aan de hoogescholen werd alleen de-ne.
Latijnsche taal gebezigd , zoodat alle kennis
het erfdeel werd van een gering aantal
personen , en ' do natie in onwetendheid
bleef voortleven. TIIO111ASIUS leeraarde en
schreef niet alleen in 't Iáoogduitscll , maar
in een' duidelijken bevattelijken stijl ; hij
bestreed de vooroordcelen el, huichelarij
niet erne vernuftige LAtoutmoedigheid, die
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aan velen de oogen opende. Het was
vooral aan zijne onvermoeide pogingen te
danken , dat men in Duitschland ophield
tooveuaars en heksen te vervolgen en te
verbranden. IIierop zinspelende, zeide FREDLlR1K de Groote van TIIOMASICS : «Hij ver
hief zijne stem zoo krachtdadig tegen-«
« alle vervolging van heksen , dat men er
« zich over begon te schamen , en de
« rouwelijke kunne van dien tijd af in
vrede kon oud worden en sterven. »
Ook getuigde deze koninklijke wijsgeer
meermalen , dat onder al de Duitsche geleerden niemand er meer toe had bijgedragen om Duitschlands iaaam te venccerlijken , dan LEIBNITZ en TIIOMASIUS. Het
aantal zijner werken is zeer aanzienlijk ;
cent volledige lijst daarvan vindt men in
LUDEN'S Christian Thomasius nach seinen
Schicksalen and Schriften dargestellt , met
eene voorrede van JOIIANNES VON MULLER.
(JdRDEN's Lexihon Deutscher L1ielter
and Prosaisten).
THO1YISON , (JAMES), een verdienstelijk
dichter , werd den 11 September 1700
te Ednam, een dorp in Schotland, geboren. Zijn vader was aldaar predikant,
en onderscheidde zich door zijne vroo m
vervullen zijner-heidn'tauwgz
herderlijke pligten. TIIoSisoN studeerde te
Edinburg in de godgeleerdheid , doch werd
door het volgende voorval zoo zeer met
de dichtkunst ingenomen , dat hij van de
theologie afzag. De eerwaarde Jhr. HAMILTON , die destijds den leerstoel der godgeleerdheid bekleedde , gaf als onderwerp,
omm zich te oefenen , oenen Psalm op,
waarin Gods majesteit en magt worden
beschreven. Van dezen Psalm gaf Tnor1soN eene omschrijving en opheldering zoo
als gevraagd was , doch in zulk eenen
dichterlijken bloemrijken stijl, dat al de
aanwezigen er over verwonderd stonden.
I1A51ILTON prees zijn werk , er echter bij
dat , bijaldien hij predikant-voegnd,
wilde worden , hij zich moest toeleggen ,
om zijne verbeelding meer te beteugelen ,
en voor eene gemengde schaar verstaan
te worden. TnoasoN besloot nu de-bar
godgeleerdheid te laten varen , en zijn
geluk te Londen te beproeven. Aldaar
aangekomen , zegt Dr. JOIINSON , wandelde
hij eens rond , en gaapte alles niet do
nieuwsgierigheid eens vreemdelings aan ,
zonder op zijne zakken te passen. Een
gaauwdief ontfutselde hem intusschen zijnen
zakdoek , waarin hij zijne recommandatiebrieven aan verscheidene aanzienlijke personen bewaarde. Nu gevoelde de dichter
zich eenzaam in de onmetelijke hoofdstad,
en niet minder zijn gebrek aan ondervinding en zijns armoede. blij had weldra
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THORDSON- THORWALDSEN.

een paar schoenen noodig. Zijn handschrift
van den Winter was alles wat hij bezat.
Met groote moeite vond hij voor dit dichtstuk een' kooper. De boekhandelaar MILLAR
gaf hem daarvoor niet meer dan een fooitje,
en zond het in 1726 in 't licht. Het werd
weinig gelezen tot dat WHATELY en SPELACE
er zóó gunstig over spraken , dat ieder
wilde lezen en de eene uitgave-enht
spoedig de andere volgde. THossoN kreeg
nu verscheidene vrienden , onder anderen
Dr. RUNDLE , die hem in kennis bragt met
den lord- kanselier TALBOT. Eenige jaren
later, toen de oudste zoon van dezen edel
een reisje op het vasteland zou doen,-man
vergezelde THOMSON hem op dit uitstapje.
Intusschen bleef de poëzij zijne grootste
verlustiging. In 1727 gaf THORSON den Zoroer, in 1728 de Lente, en in 1730 den
Herfst. Zijn treurspel Sophonisba spande
de algemeene verwachting zoo hoog, dat
elke repetitie door vele voorname personen
werd bijgewoond, ten einde een' voorsmaak
te hebben van het genoegen, dat het publiek werd voorbereid. De uitslag echter
was zeer twijfelachtig. « Er komt in dit
« stuk , » zegt JoHNSoN , « een zwakke re«gel voor :
((0, Sophonisba , Sophonisba, o!

« Dit gaf aanleiding tot eene stekelige
« parodie :
((0, Jemmy Thomson, Jemmy Thomson, 0!»

gedurende eenigen tijd door de
«stad werd opgezongen. » THOnsoN besteedde twee jaren aan zijn dichtstuk Do
vrijheid, hetwelk hij als zijn beste werk
beschouwde , omdat het hem de meeste
moeite had gekost. In 1738 verscheen
Zijn 4gamemnon , waarvan de hoofdrol
door QUIN meesterlijk werd vervuld. JoHNSON zegt , dat bij de eerste vertooning
THOMSON op de bovenste galerij plaats
had genomen , en over de uitvoering zoodanig was verrukt , dat hij de spelers
hoorbaar nabootste , tot dat eene vriend e .
lijke waarschuwing hem tot zwijgen bragt.
Onder zijne treurspelen verdient nog ver
zijn Tancred and Sigismunda,-melding
hetwelk door het publiek gunstig werd
ontvangen. Eene`hevige verkoudheid, door
achteloosheid verergerd , sleepte hem den
27 Augustus 1748 ten grave. Zijn roem
berust vooral op zijne Seasons, welke in
onderscheidene talen door verdienstelijke
mannen zijn overgebragt, en door alle
Britten op hoogen prijs worden geschat.
Men zegt , dat iemand een bemorst en
vuil exemplaar van dit dichtstuk in de
vensterbank eener dorpsherberg vindende,
uitriep : « Dat is de ware roem.
(Dr. JouNsóa's Lives of the poets; MuRa welke

DOGII'S Life of Thomson; THOMSON's
Seasons, uitgegeven door BOLTEN COR
Lectures on the English-NEY;HAZLIT's
poets ; CAMPBELL'S Specimens of the
British poets).
THORDSON , (STTTRLA) , behoorde tot
het beroemde IJslandsch geslacht der STURLA'S ; zijn naam THORDSON duidt aan , dat
hij de zoon was van THORDO. Hij was een
neef van SNORRI STURLUSON , en werd omstreeks het jaar 1218 geboren. Een man
van hoogen rang en groote kundigheden
zijnde , werd hij door de Deensche koningen HACON en MAGNUS tot de gewigtigste
staatsambten benoemd ; en op hun bevel
schreef hij de geschiedenis van IJsland,
Denemarken en Noorwegen , van den tijd
af waar het werk van SNORRI STURLUSON
afbreekt. Dit werk voert ten titel : Ilistoria Sturlungorum. THORDSON stierf in
1288 , in den ouderdom van zeventig
jaren.
(Penny Cyclopaedia).
THORWALDSEN, (ALBERT BERTEL),

d. i. BARTHOLOMEUS), de grootste
beeldhouwer van den nieuwenen tijd, werd
den 19 November 1770 op zee tusschen
IJsland en Koppenhagen geboren. Zijn
vader , een IJslander , was in dienst bij
de marine , en sneed figurenkoppen , ter
versiering van de voorstevens der schepen. Zijne moeder was eene predikaatsdochter uit Jutland. De jonge THORWALDSEN werd op kosten des konings opgevoed,
doch verried als kind geenszins den grooten geest , Welke in hem woonde. Aan
hielp hij zijnen vader in diens-vankelij
arbeid en kwam met zijn elfde jaar op
de kunst - academie , waar hij eerst na zes
jaren de opmerkzaamheid zijner onderwijzers trok. Nadat hem op zeventienjarigen
ouderdom de kleine zilveren medalje en
twee jaren later de groote was toegekend,
trok de historieschilder ABILDGAARD zich
den veelbelovender jongeling aan. Ook de
graaf REVENTLOW werd nu zijn beschermer. In 1796 vertrok hij met een oor
naar de Middellandsche Zee , om-logschip
, a

zich verder naar Rome te begeven. Toen
leefden aldaar CANOVA en de schil -mals
wier werken Op THORWALD--derCARSTEN,
SEN een' onuitwischbaren indruk maakten.
Met onvermoeide vlijt , oefende hij zich
gedurende drie jaren in zijne kunst , en
hoopte vóór zijnen terugkeer naar Denemarken een schitterend bewijs zijner vorderingen te geven. Hij beitelde , in natuurlijke grootte , Jason het gulden vlies
veroverende; doch hij zelf was zoo weinig
met den uitslag tevreden , dat hij dit
kunstwerk in stukken sloeg. Op nieuw
vervaardigde hij eersen Jason in meer dan

TIIOU.
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levensgrootte , een werk , dat , volgens Apostelen en in hun midden voor het alhet oordeel van FEP.NOW , door geen ander taar den uit den doode verrezen Christus,
in zuiverheid en verhevenheid van stijl de gemeente begroetende ; aan de beide
in lateren tijd is overtroffen. Op het zijden des altaars twee basreliefs ; de inpunt staande om met den beeldhouwer zetting van het heilige avondmaal bij den
BAGEMANN uit Berlijn naar Denemarken te ingang naar den biechtstoel , en den doop
vertrekken , verscheen de rijke Engelsch- van Christus bij den ingang der doopkaman TI!. HOPE in zijne werkplaats , om pel. Deze beide reliefs nam hij terstond
den zooveel besproken Jason te zien. onder handen ; de overige grootere zaken
HOPE wist het kunstwerk te schatten en bearbeidde hij te Rome , werwaarts hij
vroeg THORWALDSEN , hoeveel de uitvoering zich weder in 1820 begaf. In 1838 kwam
daarvan in marmer zou kosten. Deze hij andermaal in Koppenhagen. Zijne teeischte 600 Zechinen ; HOPE beloofde hem rugkoinst was voor geheel Denemarken
800 , en gaf hem terstond het beste mar- een nationaal feest. Eene kortstondige
mer , om aan 't werk te gaan. Dit beeld reis naar Rome uitgezonderd , bragt hij nu
staat nog in Londen ; in Koppenhagen be- het overige zijns levens in Koppenhagen
zit men daarvan slechts een gipsafgietsel , door, waar hij nog menig kunstwerk ver
hetwelk den koning behoort.
opbouw van zijn reeds-vardige.D
TuoRWALDSEN'S fortuin was nu gemaakt;
vroeger begonnen Museum was aanmerhij kreeg bestelling op bestelling. Op kelijk gevorderd , toen hij den 24 Maart
Jason volgden Amor en Psyche, en bin- 1844 plotseling in den schouwburg, onder
nen twee jaren modelleerde hij vijf figu- de opvoering van MALM's Griseldis, overren , Bacchus , Ganymeed, Apollo , Venus leed. De rouw over zijn onverwacht afen Hebe. In 1807 droeg de gravin SCIIIM- sterven was algemeen ; zijn lijk werd in
MELMANN hem de uitvoering op van eene eene zijkapel der Vrouwekerk bijgezet ,
marmeren doopvont voor de kerk in Trol en later naar den tuin van zijn Museum
naar welke hij later een tweede-leburg, onder eenen rozenheuvel overgebragt.
vervaardigde , die hij voor IJsland be(TIIIELE , Leben and Werke Thorwaldstemde. Onder zijn' rnodelleerstok ontsen's).
stond de Zegetogt van Alexander , door
THOII , (JACQUES AUGUSTÈ DE) , in
NAPOLEON bestemd ter versiering van een
liet Latijn JACOBUS AUGUSTUS TIIUANUS gekasteel voor zijnen zoon , den koning van heeten , een der beste Fransche geschiedRome. De roep van dit werk verbreidde schrijvers , werd den 8 October 1553 te
zich over gansch Europa, en de koning Parijs geboren. DE THOU was tot zijn
van Denemarken bestelde hem de uitvoe- vijfde jaar zulk een zwak en ziekelijk kind,
ring daarvan in marmer. Voor Lucern dat men zich niet vleide hem in het leven
beitelde bij een gedeukteeken ter eere te houden. Zijne ouders reeds zes kindevan de op den 10 Augustus 1792 bij de ren verloren hebbende , stonden hem toe
verdediging der Tuileriën gevallene Zwit- naar eigen zin en willekeur te leven. De
sers ; hij koos daartoe eenen leeuw aan knaap vermaakte zich met teekenen , en
zijne wonden stervende. In 1819 aan
schreef vrij goed voordat hij lezen kon.
bij de reis naar Denemarken,-varde Op den ouderdom van achttien jaren , ging
welke door Duitschland naar een' zegetogt hij naar Valence in Dauphiné, om de lesgeleek. Hij kwam den 3 October des- sen van den beroemden regtsgeleerde cuzelfden jaars te Koppenhagen aan , en JACIUS bij te wonen. Hier ontmoette hij
werd door de bevolking met huldebetui- JOSEPII SCALIGER met wien hij eene naauwe
gingen als overladen ; bij was de man vriendschap sloot, welke tot het sterfjaar
van den dag , om wien allen zich schaar- van SCALIGER onafgebroken voortduurde.
den. Bij den herbouw der Vrouwekerk In 1572 , nadat hij een jaar te Valence
te Koppenhagen werd hem de plastische was geweest , werd hij door zijnen vader
schikking daarvan opgedragen. TIIORwALD- naar huis geroepen. Hij kwam tijdig geSEN kwam op de gedachte , om in deze noeg te Parijs aan , om de voltrekking
kerk een aantal kunstgewrochten tot een van liet huwelijk van IIENDIRIK , den jeuggroot geheel te vereenigen. Voor den digen koning van Navarre , bij te wonen,
gevel der kerk bestemde hij Johannes den en getuige te zin van den bloedigen
Dooper de verschijning van Christus ver Bartholomeus -nacht. IIij verhaalt , dat hij
voor den peristyle de beide-kondige; het lijk van COLiGNY aan de galg op
profeten en sib yllen , die de verschijning Montmartre zag hangen. Het volgende
van Christus voorspelden ; voor den hoofd jaar greep hij de gelegenheid aan , om in
, den gang van Christus-ingaefrs het gevolg van PALL DE FOIY , die door
naar Pilatus en Golgotha voorstellende ; KAREL IX naar cenige Italiaansche hoven
voor de twaalf pilaren der kerk de twaalf werd gezonden , Italië te bezoeken. Ilij
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THOUARS.

vertoefde aldaar tot den dood van KAREL IX Boumois in -4njóu geboren. Hij behoordê
tot een vermogend en adellijk geslacht,
en de troonbestijging van HENDRIK III
waarvan hem in Mei 1574 te Rome de en werd naar de school van La Flèche
tijding gewierd. In 1576 deed hij eene gezonden , ten einde voor den militairen
reis naar Belgi/ en de Nederlanden , en stand opgevoed te worden. Op den ouderin 1578 volgde hij JEAN DE LA GARDE, dom van zestien jaren werd hij luitenant
Sieur de Saigne , als geestelijk raadsheer bij de infanterie. Daar het vrede was,
in het parlement van Parijs op ; hij deed besteedde hij den tijd , die hem van zijne
dit , zegt hij , met weerzin , wijl hij door dienstpligten overbleef, aan de beoefening
deze betrekking cenigermate aan het ge- der kruidkunde en hare geschiedenis. Toen
zelschap zijner boeken en de beoefening zich het gerucht verspreidde , dat LA FEder letterkunde werd onttrokken. Op zijne ROUSE en zijne medgezellen op hunne reis
reine naar Bordeaux, in 1582 , geraakte rondom de wereld zouden zijn verongehij in kennis met MONTAIGNE , wiens ka- lukt , stelde ARISTIDE DU PETIT THOUARS
iakter en vernuft hij waardiglijk heeft zijnen broeder AUBERT voor , om hen te
geprezen. In hetzelfde jaar overleed zijn gaan opsporen. Hierin stemde hij vol
hopende door deze reis zijne-garneto,
vader ; omtrent dezen tijd verloor hij ook
zijnen tweeden broeder. Nu legde hij zijne botanische kennis aanmerkelijk te verwaardigheid als geestelijk raadsheer neder, meerderen. De beide broeders verkochten
maar werd weldra weder door den koning hun ouderlijk erfgoed, en openden eene
tot rekwestmeester en president van het inteekening, om de aanzienlijke kosten
parlement van Parijs benoemd. Gedurende dezer moeijelijke onderneming te kunnen
de burgertwisten toonde DE THOU meerma - bestrijden. LODEWIJK XVI bun zijne belen dat hij onwrikbaar aan het koninklijk scherming toegezegd hebbende , stonden
huis was verknocht. HENDRIK IV benoemde zij gereed de reis aan te vangen , toen
hem , na den dood van AMYOT , (bisschop een zonderling voorval hen van elkander
van Auxerre , beroemd door zijne vertaling scheidde. Het schip, aan welks boord zij
van PLUTARCaus en andere Grieksche schrij- zich zouden begeven , lag te Brest , en
vers) , tot bibliothecaris der koninklijke AUBERT vertrok van Pars , om zich derboekerij. Nu begon DE THOU te arbeiden waarts te begeven , met zijn' vasculum
aan zijne beroemde Historia sui temporis (de tinnen doos, waarin botanisten hunne
of Geschiedenis van zijnen tijd , welke planten bergen) op den rug, om onder
begint met het jaar 1544 en loopt tot weg te herboriseren. Door eenige gens
aan 1607 , bevattende alzoo de regeringen d'armes in de bosschen gevonden wordende , die hem in dien onrustigen tijd
van FRANS I, HENDRIK II , FRANS II, KA
als een' vijand des vaderlands beschouwHENDRIK III en bijkans de gan--RELIX,
sche regering van HENDRIK IV. DE THOU den werd hij aangehouden en te Quimvervulde zelf eene voorname rol in de per in de gevangenis geworpen. Hij kreeg
gebeurtenissen , welke hij verhaalt , en wel spoedig zijne vrijheid weder, maar
had de gelegenheid veel op te merken, intusschen was zijn broeder uitgezeild. Hij
dat voor een gewoon oog verborgen blijft. volgde hem naar Isle de France, doch
Het is hem tot eene groote verdienste te zijn broeder was reeds vertrokken , toen
rekenen , dat hij zelfs aan de goede hoe- hij aldaar aankwam. Hier zonder geld en
danigheden zijner vijanden regt laat we- vrienden zijnde , was zijne botanische kendervaren. Van wege zijne onpartijdigheid nis zijne eenigste toevlugt ; hij bood eenien rondborstigheid werd dit werk in 1609 gen rijken planters van dit eiland zijne
op den Index Expurgatorius geplaatst. DE diensten aan , en kreeg weldra eene beTHOU stierf den 7 Mei 1607 te Parijs, trekking. Hij vertoefde aldaar nagenoeg
in den ouderdom van vier en zestig ja- tien jaren , en verzamelde inmiddels de
ren ; hij liet drie zonen en drie dochters meeste bouwstoffen voor de talrijke werna. FRANCOIS AUGUSTE DE THOU , de erfge- ken , welke hij bij zijne terugkomst in
naam der deugden zijns vaders en groo- 't licht gaf. Van Isle de France deed hij
tendeels van zijne talenten , viel als een eene reis naar Madagascar. Ook aldaar
offer der onverbiddelijke wraak van den verzamelde hij alle merkwaardige planten,
kardinaal RICHELIEU , wijl deze hem ver- welke hij ontmoette. In 1802 naar Parijs
dacht aan de zamenzwering van CINQ-MARS terug gekeerd , zette hij zich aan den
arbeid , om zijnen rijken voorraad van
deel genomen te hebben.
(Dietionnaire historique des grands hom - planten te beschrijven. Zijn eerste werk
voerde ten titel Plances des lies de l'A frimes).
THOUARS, (LOUTS DIARIE AUBERT

, een uitstekend Fransch botanist , werd in 1756 op liet kasteel van

DU PETIT)

que australe formant des genres nouveaux,
en vervolgens Histoire des végétaux des
Iles de France , de Bourbon et de Mada-
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gascar , alsmede Voyage dans les quatre
principales fles des mers d'A frique. In
1806 werd DU PETIT THOUARS benoemd tot
directeur van den koninklijken planten tuin te Pars , en stierf in 1831. In
1819 verscheen zijn kruidkundig allerlei,
onder den titel van Revue générale des

matériaux de botanique et autres fruits de
trente-cinq années d'observations , hetwelk
veel belangrijks bevat. Zijne onvermoeide
werkzaamheid , uitgebreide geleerdheid en
oorspronkelijke opmerkingen oefenden op
de vorderingen in de botanie der tegenwoordige eeuw eenen grooten invloed uit.
Hij schreef veel voor de fliographie uni verselle ; de meeste levensbeschrijvingen
van beroemde plantenkenners in dit werk
voorkomende vloeiden uit zijne pen. De
plantensoort Thouarea werd naar hem genoemd , en BORY ST. VINCENT noemde de
Aubertia aldus te zijner eere.

(Riogr. univ. , supp.
buch der Bolanik).

;

BISCHOFF ,

Lehr-

THUCYDIDES , een der grootste Griek

geschiedschrijvers , was de zoon van-sche
en werd
in 471 v. c. in Attica geboren. Van moederszijde was hij verwant aan liet geslacht
van den grooten MILTIADES. THUCYDIDES
vermeldt als ter loops eenige weinige ge beurtenissen , hem zelven betreffende , en
dit is bijkans alles wat wij met zekerheid
van zijn leven weten. Als knaap , zegt
neen , hoorde hij HERODOTUS zijne geschiedenis te Olympia aan de vergaderde menigte voorlezen, en hierover werd hij zoo
gevoelig aangedaan , dat hij in tranen
uitborst. Echter heeft men goede reden
om te gelooven , dat deze voorlezing der
geschiedenis van IIERODOTUS niet bij de
Olympische spelen hebbe plaats gehad,
maar wel te Athene. Zeker is het , dat
TFIUCYDIDES , die zich in de wijsbegeerte
en redekunst had geoefend , in liet tweede
jaar van den Peloponnesischen oorlog zich
te Athene bevond , en door de pest werd
aangetast. In bet achtste jaar van dezen
oorlog voerde hij het bevel over een
Atheensch smaldeel van zeven schepen ,
waarmede hij Amphipolis moest beschermen ; doch de stad reeds vóór zijne aankomst door den vijand bemagtigd zijnde,
werd hij verbannen , en bragt twintig jaren in ballingschap door. Ziet is waarschijnlijk, dat bij gedurende dien tijd vele
landen bezocht. In Thracië bezat hij vele
landgoederen , hem door zijn huwelijk met
eene Thracische erfdochter toegevallen.
Het is onzeker hoe lang hij na zijne terugkomst te Athene leefde. Volgens sommige berigten , werd hij te Athene vermoord; volgens andere stierf hij te Thasos,
OLORUS Of OROLUS en HEGESIPYLE ,

en werden zijne beenderen te Athene , in
het familie-graf van MILTIADES , bijgezet.
De Peloponnesische oorlog is het onderwerp der geschiedenis van THUCYDIDES;
bij leefde echter niet lang genoeg om rijn
werk te voltooijen ; liet achtste boek breekt
plotseling af in het midden van 't jaar
411 v. C. , zeven jaar vóór het eindigen
van dezen verderfelijken krijg. TIIUCYDIDES
koesterde een hoog denkbeeld van de
waarde en het gewigt van bet werk , dat
hij had aangevangen. Het was geenszins
zijn streven om te vermaken, zoo als
vroegere schrijvers , maar om zulk Bene
getrouwe voorstelling van het verledene te
geven , dat dit tot een' gids voor de toekomst kon verstrekken. Hij trekt uit de
gebeurtenissen , welke bij verhaalt , die
lessen van staatkundige wijsheid , welke
zijn werk tot eene lievelingsstudie maken
van alle denkende mannen van alle vol
meest alle Europesche talen heeft-ken.I
men overzettingen van dit hoogst belangrijk werk. De nieuwste vertaling in 't Hoog
KLEIN , Munchen , 1826 -duitschvan
8vo. ; de beste in 't Fransch is van GAIL.
Omtrent het leven van THUCYDIDES raad
lezer :
-plegd
(DODWELL , Annales Thucydidei of Xenophonteii KRUGER, Untersuchungen liber
das Leben des Thucydides , Berlin
;

1822).

een
der uitstekendste leerlingen en medearbeiders van RUBENS , werd in 1607 te 's Hertogenbosch geboren. Hij ging met RUBENS
naar Parijs , en schilderde daar veel aan
de zoogenaamde galerij van het Luxemburg , welke ter eere van MARIA DE MEDIcis werd verfraaid. VAN TIIULDEN is niet
minder beroemd als schilder dan als graveur. Als schilder muntte hij in verschil
vakken uit. Men vindt in Duitschland-lend
en de Nederlanden vele zijner historische
en allegorische stukken. Ook schilderde
hij kleine stukjes naar het dagelijksch
leven , in den trant van TÉNIERS , zoo als
jaarmarkten , kermissen en dergelijken.
In zijne grootere werken volgde hij den
stijl van RUBENS , dien hij in vele opzigten
evenaarde; de Marteldood van St. 4ndries,
in de St. Michiels-kerk te Gent , is langen
tijd voor een werk van RUBENS gehouden.
Zijne geëtste platen zijn talrijk en in een'
meesterlijken stijl. Hij gaf eene reeks van
58 platen uit , onder den titel van Les
travaux d' Ulysse , desseignez par le Sieur
THULDEN, (THEODOOR VAN),

de Sainct-Zllartin , de la facon qu'ils Sc
vot,ent dans la maison royale de Fontainebleau , peint par le Sieur Nicolas , (NlcoLo
ABATI) , et gravés an cuivre par Théodore
van Thulden , avec le sujet et l'explication
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morale de chaque figure. De acht platen
van de geschiedenis des verloren zoons,
waaronder hij RUBENS' naam plaatste , zijn,
zoo men wil , door hem zelven geteekend.
VAN TIIULDEN stierf te 's Hertogenbosch, in
'[jaar 1676.
(DESGAMPS , La vie des peintres flamands ;
FÜSSILI, Allgemeines Künstler Lexicon).
THUNBERG, (CARL PETTER) , een
verdienstelijk Zweedsch reiziger en plantenkenner , en hoogleeraar in de natuurlijke geschiedenis aan de hoogeschool van
Upsal, zag den 11 November 1743 't levenslicht te Jönkoping in Zweden , waar
zijn vader predikant was. Hij werd vroeg
naar de hoogeschool van Upsal ge--tijdg
zonden , om aldaar in de medicijnen te
studeren. Onder de leiding van LINNAEUS,
maakte hij groote vorderingen in de natuurlijke geschiedenis. Vervolgens bezocht
hij Parijs en de Nederlanden. Te Amsterdam werd hij door eenige liefhebbers der
botanie opmerkzaam gemaakt op Japan ,
waar nog een schat van kruiden en bloemen was op te sporen. THUNBERG zocht
nu als chirurgijn eene plaats op een'
Oostindie- vaarder , hetgeen hem weldra
gelukte. Hij verliet Amsterdam in 1771 ,
en kwam aan de Kaap de Goede Hoop,
waar hij bijkans drie jaren vertoefde.
Verscheidene uitstapjes in de binnenlanden vermeerderden aanmerkelijk zijne botanische kennis. In 1773 vertrok bij naar
Java en van daar naar Japan. Hier verzamelde bij , gedurende vijf jaren , een'
rijken voorraad van planten , en leerde
tevens de zeden, gewoonten, alsmede de
taal der inwoners kennen. Zijne geschiktheid echter om zich zijn verblijf in Afrika
en Azië zoo veel mogelijk ten nutte te
maken , was door een betreurenswaardig
ongeluk veel verminderd. Op zijne reis uit
Bolland naar de Kaap had de kok bij
vergissing loodwit onder bet meel gedaan,
waarvan pannekoeken overden gebakken.
Al het scheepsvolk werd ernstig ongesteld , doch niemand leed zoo veel als
THUNBERG. Ilij herstelde allengskens , zonder echter ooit zijne vorige gezondheid
terug te krijgen. Naar Zweden teruggekeerd , werd hem in 1784 als professor
in de botanie de leerstoel van den grooten
LINNAEUS aangeboden. Het eerste belangrijke , werk van THUNBERG was eene beschrijving van Japansche planten , onder den
titel Flora Japonica , sistens plantas insularum Japonicarum , secundum systema sexuale emendatum , versierd met negen en
dertig platen. In 1788 begon bij de uitgave van eene beschrijving zijner reize ,
onder den titel Resa uti Europa, Africa,
Asia forattad aren 1770 -1779 , Upsal,

8vo. Dit werk , uit vier deden bestaande,
bevat een breedvoerig verhaal van zijn
avontuurlijk leven. TIIUNBERG werd tot
eerelid van zes en zestig geleerde genootschappen benoemd , en stierf den 8 Augustus 1828 , in den ouderdom van vijf en
tachtig jaren.
(BISCHOFF , Lehrbuch der Botanik ; Resa
uti Europa , dec. ; Kongl. Vetensk.
.dead. Ilandlingar , 1829).
TIBERIUS,(CLAUDIVS DRUSUS NERO),

de tweede Romeinsche keizer , werd den
16 November , 42 j. v. c. , te Rome geboren. Door zijnen stiefvader , keizer
AUGUSTUS, tot opvolger aangewezen, beklom bij , na diens dood, 14 jaren n. c. ,
zonder de minste tegenkanting , den troon.
Voordat hij de teugels der oppermagt aanvaardde , scheen TIBERIUS de deugdzaamste
en beminnelijkste man van zijnen tijd ,
doch als onbepaald gebieder niet langer
hebbende te veinzen , werd hij de geesel
zijner onderdanen. Onze voortreffelijke
bijschriftdichter G. BRANDT teekent hem zeer
juist in de volgende regelen :
Zoo lang gevaar en schaamte , u inbond, scheent Gij
(vroom ,
Maar slaakte, in 't hoog bewind gestegen , straks
(dien toom;
Toen zag men den tiran , en 't veinzen sloeg aait
('t woeden.
Wie kon voor zulk een' Ieeuw in 't vossenvel ziel,
(hoeden ?

GERMANICUS , de overwinnaar der Germanen, de liefde des volks, werd op zijnen last door middel van vergift , om 't
leven gebragt ; zijne wreedheid omtrent
zijne vrouw JULIA, de dochter van AUGUSTUS,
de moord aan verscheidene raadsheeren
gepleegd , zijne willekeurige regering , dit
alles maakte hem in 't oog des volks ver
Zelfs vrouwen die over liet lot-achtelijk.
zijner slagtoffers tranen stortten waren voor
zijnen bloeddorst niet veilig. Eene hoog
vrouw, de moeder van FUS;Us-bejard
GEMINUS , werd ter dood gebragt omdat zij
haren zoon had beweend. Zijne krachten
allengs door verregaande ongebondenheden
afnemende, verviel hij den 16 Maart 37
j. n. C. in zulk eene diepe flaauwte , dat
men hem dood waande. CALIGULA , die hem
moest opvolgen , verscheen met een' tal rijken stoet , onder de toejuiching van duizenden , om bezit van het rijk te nemen.
Intusschen kwam TIBERIUS weder bij ; doch
MACRO , de bevelhebber der lijfwacht , onverschrokken in het bedrijven der snoodste
misdaden , beval dat men den ouden keizer met kussens zou smoren. Dit geschiedde. TIBERIUS had den ouderdom van
acht en zeventig jaren bereikt , en drie
en twintig jaren geregeerd.
(CRÉVIER , Il istoire des empereurs ro-
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mains; STUART , Romeinsche geschiedenissen ; Keur van gedenkwaardige
ta fereelen uit de Romeinsche geschie(Jenis).
TIBULLIIS , (AULUS ALBIUS) , de voor treffelijkste treurdichter der Romeinen in
de eeuw van AUGUSTUS. Van zijne levens
weet men zeer weinig. De-eschidn
andbouw en de dichtkunst boeiden hem
bij voorkeur. Hij vergezelde zijnen beschermer MESSALA op eenen krijgstogt tegen
Gallië , en op eene reis naar Azië. Te
Corcyra ziek geworden , stierf hij aldaar
in den bloei van zijn leven , omstreeks
19 of 20 jaren V. C. Hij was de vriend
an HORATIUS en vele andere doorluchtige
tijdgenooten. Wij bezitten van TIBULLUS
eene verzameling van Elegiën in vier boeken , die in 't algemeen door eenvoudigheid , gevoelvolle hartelijkheid en bevalligheid de gelijksoortige poëzij van
CATULLUS , PROPERTIUS en OVIDIUS verre overtreffen. Aangaande het leven van TIBULLUS
en het Romeinsche treurdicht , kan de lezer verder met vrucht raadplegen: GRUPPE ,
Die Rómische Elegie , Leipzig 1838.
de
der Duitsche poëzij , wiens werken
als classiek worden beschouwd , werd den
I4 December 1752 te Gardelegen in Altmarck geboren. Zijne uitzigten in het
leven waren geenszins uitlokkend , want
bij den dood zijns vaders (conrector aan
het gymnasium te Maagdenburg), in 1772,
bleef hij en zijne jongere broeders en
TIEDGE , (CHRISTOPH AUGUST) ,

NESTOR

zusters onverzorgd achter. Hij voltooide
echter zijne regtsgeleerde studiën te Halle;
doch niettegenstaande het gunstig denk
dat men van zijne bekwaamheid in-beld,
dit vak , had opgevat , verliet bij echter
spoedig deze loopbaan , en vertrok in
1776 als opvoeder naar Elrich , in het
graafschap Hohenstein. Hier kwam hij in
kennis met de dichters GÖCKINGK , GLEIM,
KLAMER , SCHMIDT en de baronnes VON DEC
RECKE. De eerste gedichten van TIEDGE

behooren tot dezen tijd ; een derzelve

Nicht blos fur diese Unterwelt schlieszt
sick der Freundschaft Band, werd weldra
een volkslied. Elrich verlatende , werd
hij door GLEIM uitgenoodigd , om bij hem
te Halberstadt te komen wonen ; hij deed
dit , en vertoefde aldaar tot 1792 , toen
hij den post van secretaris bij den dom heer voN STEDERN aannam. Na diens dood
bleef hij als opvoeder der beide dochters
bij de familie , waarmede hij in 1797
naar Maagdenburg en in 1798 naar Quedlinburg trok. Toen Mevr. VAN STEDERN in
1 799 overleed , bleek bet dat deze hem
een toereikend jaarlijksch inkomen had
verzekerd. Hij deed nu eene reis door

Noord-Duitschland , en bezocht Berlijn ,
waar hij de baronnes vo N DER BECKE ontmoette. Hij werd haar gezelschaphouder,
en deed met haar veeljarige reizen door
Duitschland , Zwitserland en Italië. Ver
leefde hij voortdurend in hare-volgens
nabijheid , eerst te Berlijn en sedert 1819
te Dresden. Hier leefde de grijze dichter
nog , toen zijne vriendin hem in 1833
ontviel. In zijn negen en tachtigste jaar,
zegt iemand die hem persoonlijk schijnt
gekend te hebben , had TIEDGE het voor
een' man van zestig jaren ;-komenva
de eenige verandering , die men bij hem
bespeurde was , dat hij niet meer te voet
kon uitgaan. Zelfs Bene week vóór zijnen
dood woonde hij nog het verjaarfeest van
een' zijner vrienden bij. Hij stierf den
8 Maart 1841. Kort na zijn overlijden
gaf Dr. K. FALKENSTEIN zijne levensbeschrij=
ving en letterkundige nalatenschap in 't
licht. TIEDGE is het meest bekend als de
dichter van Urania , een lyrisch -didaktisch
gedicht , waarvan sommige fragmenten
later door HIMMEL op muzijk zijn gebragt.
De achting , welke men bij voortduring
voor den dichter van Urania blijft koesteren , blijkt uit de daadzaak , dat men te
Dresden , ter eere zijner nagedachtenis ,
een. Tiedge-Verein heeft gesticht , hetwelk
om de vijf jaren eene letterkundige prijs
uitschrijft , en een fonds verzamelt-vrag
ons daaruit verdienstelijke letterkundigen ,
door ouderdom of tegenspoed tot armoede
vervallen , te ondersteunen.
(Morgenblatt , 1842 ; Litteraturblatt ,
1842 ; FALKENSTEIN , Tiedge's Leben
and Nachlasz EBERHARD , Bliek in
Tiedge's and in Elisa's Leben).
;

TILLY , (JOHAN TZERCLAES , Graaf
VAN) , een der beroemdste veldheeren der

zeventiende eeuw , werd in 1559 op het
kasteel van Tilly in Zuid-Braband geboren. Hij trad vroegtijdig in de orde der
Jezuïten , doch verliet haar spoedig weder , en trad in dienst bij het leger van
PHILIPPUS II , koning van Spanje , Weer
der Nederlanden , en leerde aldaar de
krijgskunst onder ALBA, REQUESENS, Don
JUAN van Oostenrijk en ALEXANDER FARNESE.
In den oorlog der Spanjaarden tegen de
Protestantsche inwoners van Noord -Nederland, ontstond bij hem dien ketterhaat
en die overspannen geestdrift voor de
Roomsch-Katholijke Kerk , welke de hoofd trekken van zijn karakter uitmaakten.
Tegen het einde der zestiende eeuw , trad
hij in dienst van keizer RUDOLF II. Na
zich in Hongarije en in den dertigjarigen
oorlog menigmaal onderscheiden te hebben , klom hij eindelijk op tot den rang
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van veldmaarschalk en opperbevelhebber
der keizerlijke legermagt. TILLY moest
nu in het strijdperk treden tegen GUSTAAF
ADOLF , koning van Zweden, die de Duit
Protestanten te hulp snelde. Hij wist-sche
de militaire bekwaamheden van zijnen
tegenstander zoo juist te waarderen , dat
hij , in eene vergadering van keurvorsten
te Regensburg , niet aarzelde te verklaren:
« GUSTAAF ADOLF Is zulk een groot v eld« heer , dat ik het even roemrijk beschouw
« door hem niet geslagen te worden , als
« over andere krijgsbevelhebbers te zege pralen. »
De eerste groote gebeurtenis van den
nieuwen veldtogt was de inneming van
Maagdenburg, op den 10 Mei 1 C31. De
Croaten en Walen in het keizerlijk leger
pleegden tegen de ongelukkige inwoners
de ongehoordste wreedheden ; 30,000 hunner werden gedood, en de stad , na eene
driedaagsche plundering , geheel verwoest.
Door eenige menschlievende officieren zijns
legers gebeden , om het moorden en plunderen te doen ophouden , gaf TILLY koel
ten antwoord : « Komt over een uur te« rug ; ik zal dan zien wat er gedaan moet
« worden ; de soldaat wil voor zijne moeite
«en gevaar ook iets hebben. » Den 14
hield TILLY zijnen zegepralenden intogt in
de verbrande stad, liet in de domkerk het
Te Deum zingen , en schreef den keizer:
« Sedert de verwoesting van Troje en Je« ruzalein is er zulk eene victorie niet
«meer gezien. » Van dien tijd af keerde
bet geluk hem den rug toe . GUSTAAF ADOLF
drong in Saksen, en sloeg hem den 7 September '1631 bij Breiten fell , niet ver van
Leipzig. Toen TILLY zijne soldaten zag
wijken , zwoer bij , den dag niet te willen
overleven waarop hij , de overwinnaar in
zes en dertig - veldslagen , voor het eerst
in zijn leven zou moeten vlugten. De oude
veldmaarschalk , bloedende uit drie wonden , stortte tranen van wanhoop , den
dood als zijn' eenigsten troost beschouwende. De hertog RUDOLPIH van Saksen
drong bij hem aan , om af te-Lauenbrg
trekken . TILLY zette zich eindelijk aan
bet hoofd van vier regementen oude krijgers , en baande zich dwars door het Zweed
leger eenen weg. Ter naauwernood-sche
ontkwam hij den stoutmoedigen aanval van
een' Zweedsch kapitein, LONG FR ITZ geheeten , die door een pistoolschot gedood
werd op het oogenblik dat hij den veldmaarschalk aangreep . Door GUSTAAF ADOLF
over den Lech gedrongen , betrok hij bij
Rain , op den regter oever dier rivier ,
met een nieuw verzameld leger eene sterke
verschanste legerplaats, met oogmerk om
den Zweden het doordringen in Beijeren

te beletten. GU STAAF ADOLF, tegen over
Rain gekomen , opende den 5 April 1632
uit al zijne batterijën een geweldig vuur ,
terwijl zijne pontoniers eene brug over de
rivier sloegen . TILLY bood eenen heldhaftigen wederstand , doch een kogel verbrijzelde hem de dij , zoodat men hem naar
Ingolstadt vervoerde. Na den val van TILLY
verliet de keurvorst van Begieren deze onwinbare stelling , en de Zweden trokken
over de rivier. TILLY stierf den volgenden
dag, in den ouderdom van drie en zeventig
jaren , zonder kinderen na te laten.
TILLY was een klein leelijk man , met
rood haar, groote knevels , een bleek gelaat en doordringende oogen. Te midden
van het gewoel en de ongebondenheid zijner legerplaats leefde hij zeer ingetogen ;
hij beroemde zich , nimmer wijn noch vrouwen te hebben aangeroerd ; hij sprak wei
maar dacht veel ; hij verachtte zoo-nig,
wel geld als eerbewijzingen. Toen hem ,
tot belooning zijner diensten, het vorsten
Kalenberg werd aangeboden , wees-dom
hij het van de hand , en stierf arm. Een
ijverig vereerder en verdediger der Katholijke Kerk , vergat hij nooit om dagelijks
de mis bij te wonen , en een bepaald
aantal gebeden te doen. GUSTAAF ADOLF
noemde hem , wegens zijne gestrengheid ,
ruwheid en naauwgezetheid , den ouden
korporaal.
BREY ER , Geschichte des dreissigjdhrigen

Krieges ; LEO , Universal-Geschichte)

-

TIMOMA CHUS , een beroemd schilder
der oudheid , geboren te Byzantium , wordt
voor een' tijdgenoot van JULIUS CAESAR gehouden. PLINIUS berigt ons , dat CAESAR
twee kunsttafereelen , door dezen uitstekenden meester in was geschilderd , kocht
voor 80 Attische talenten, omtrent 207,360
gulden. Het eene stelde voor : Ajax , den

zoon van Telanion , over zijne ongelukken
peinzende ; het andere : Medea gereed ont
hare kinderen te vermoorden. Deze schilderstukken zijn menigmaal door de dichters in hunne verzen verheerlijkt. OvIDIUS
zinspeelt daarop in de volgende regels:
Utque sedet vultu fassus Telamonius irarn
L► que oculis facinu» barbara neater babet.
(Trist. , II. 525).

't , de zoon van TELAMON , zit met
^

« de gramschap op 't gelaat ; en uit de
t, der barbaarsche moeder is bare
« voorgenomen misdaad te lezen.'
PLINIUS , Nat. (list. , XXXV , 4to. ;
(

DURAND , iistoire

de la peinture ant

cienne).
T1111ON , bijgenaamd de Menschenhater,
was de zoon van ECHECRATIDES , en aan
eerste levenslicht te Colyuus-schouwde't
in .4ttica. Hij leefde tijdens den Pelopon-
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nesischen oorlog , en was zoo ongelukkig
in de keus zijner vrienden , dat hij een'
biiteren haat tegen liet gansche menschdom opvatte. IIij leefde bijkans geheel
eenzaam , en zijne zonderlinge afwijkingen
gaven aanleiding tot velerhande aiiecdoten , welke oudtijds van hein in omloop
waren. De zee zelve , zegt men , scheidde
zijn graf , hetwelk zich aan de kust bevond , van bet vaste land , en maakte
daarvan een ontoegankelijk eiland. 1)e
kluchtspeldichters , zoo als PuavNtcnus en
ARISTOPHANES , vermaakten zich niet hem in
hunne tooneelspeleti. ARIsToPIIANEs schreef
een blijspel , Ti ►non , hetwelk waarschij n lijk aan LUCIANUS de stof leverde voor
zijne zamenspraak , waarin. deze Inensclienhater de voornaamste rol speelt. Zijn naam
is tot een spreekwoord geworden , en door
het genie van SIIAKSPEARE vereeuwigd.
(iENISTERHuIS , Over Lucianus , I. Of)
van de kleine uitgave).
TIDiDAL , (It1ATTHEW) , een Lngclsch
regtsgeleerde en bekend tegenstander dor
geopenbaarde godsdienst , werd omtrent
liet jaar '1657 te Peer-Ferres in het graafschap Devon geboren. hij studeerde te
Ox/brd in de regten , en ging tot de Kai holijke godsdienst over , toen zulks aan
liet hof van JACOBUS II eene modezaak was
geworden ; de koning schonk hem eerie
jaarwedde van 2?00 Pst. Om dit inkomen te behouden , ging hij , onder wII.LEM III , weder tot de Protestantsche kerk
over. Aanvankelijk bestreed hij vooral de
geestelijkheid in een werk getiteld '1'11e
rights of the Christian church asserted
against the Rornish and all other priests
who claim an independent power over it.
Dien verhaalt , dat hij tot eenen vriend ,
olie hem op zekeren dag aan dit boek
vond werken , zeide : « Ik schrijf een boek,
« hetwelk de geestelijken razend zal ma« ken. » Later ging hij verder , en greep
zelfs het Christendom aan, wijl hij de
onnoodigheid der goddelijke openbaring
zocht te bewijzen. In zijn hoofdwerk
daarover , Christianity as old as the crealion , or the gospel a republication of the
religion of nature , beweert hij , dat er in
(Ie Christelijke godsdienst eigenlijk gezegd
Diets anders is dan hetgeen de nien„chelijre
rede uit zich zelve in staat is te ontdek ben ; zoodat hij daardoor tevens ontkende,
(lat er ooit door de Godheid eerie bijzondére openbaring aan het mensr,hdonl
zou geschied zijn . « TINDAL , eeue soort
« van bastaal d socrosATES , » zegt WALBUIITON
« heeft onze beschouwingen van den hemel
« op de aarde gebrag t ; onder den schij n
« van de oudheid des Christendonls te sta« ven , zoekt hij den oorsprong daarvan te
II.

«ondermijnen. » Dit boek maakte groot
gerucht , en vond vele achtenswaardige
bestrijders. ve werken Van T1NDAL staalt
nog heden bij de Engelsche deïsten in
groot aanzien , en hebben voor hen bijna
de waarde van eenen Bijbel. Ilij stierf
den 16 Augustus 1733. TJNDAL is door
zijne bewonderaars hoog geprezen en door
zijne tegenstanders diep veracht. Uit zijne
werken, in een' onopgesierden , duidelijken Engelschen stijl geschreven , blijkt
dat hij een geleerd man was , maar uit
eigenbelang en eerzucht meermalen van
godsdienst en godsdienstige inzigten ver
-ander,
(JonN LELAND , An answer to Christianitq as old as the creation ; Penny
Cyclopaedia ; Conversations-Lexicon) .
TINTORETTO , (J 100P0) , een der
meest beroemde schilders van den nieu`j eren tijd , en een der hoofden van do
\' enetiaausche school , was de zoon eens
ververs (Tintore) , waaraan hij den bij
TINTORETTO heeft te danken.-namv
Zijn geslachtnaam was RomUSTI , en hij
werd in 1512 te Venetië geboren. .lij
legde vroegtijdig eene groote gemakkelijk
liet teekenen aan den dag , het--heidn
geels zijne ouders bewoog , om hein onder de leiding van TITIAAN te plaatsen.
Naauwelijks had do jeugdige TINTUIIËTTO
tien dagen de school van dezen genoten
schilder bezocht , of hij werd naar liet
ouderlijk huis terug gezonden. TITIAAN
eenige geestige teekeningen in TINTOIETTO's
oefenkamertje ziende , vroeg , wie ze gemaakt had ; en toen TINTORETTO te kellnen gaf , dat hij ze had geschetst , beval
TITIAAN een' zijner leerlingen den knaap
terstond naar huis terug te brengen.
Deze verachtelijke afwijzing had rip TINT UKETTo acne weldadige uitwerking , en
spoorde hem tot de inspanning van al zijne
krachten aan. hij kocht onderscheidene
afgietsels van antieken en eenige van de
modellen van DANIEL DA VOLTC1:ICA , alsmede
van de standbeelden van n1ICHEL ANGELO,
voorstellende den Morgen , het Scheine r
den Nacht en den Dag , behoorende-licht,
tot de graftombe van DE n1EDICI'S , in San
Lorenzo te Florence , met liet voornemen
otn in de teekening den stijl van lllIGIIEI.
ANGELO te volgen , en in het koloriet dien
van TITIAAN. Dit doel verkondigde hij zij
bezoekers met het volgende opschrift-ne
op den muur zijner werkplaats :
-

u I1 disegno di Michel Angelo, e'1 colorito di Tiziano. »

-

Over dag kopiëerde hij schilderstukken
val] TITIAAN , en des avonds maakte hij
teekeningen op gekleurd papier , niet krijt ,
IOtar eau ige afgietsels , alleen door eetje
3 ;3
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kaars verlicht. Door dit middel kreeg hij
Benen smaak voor sterke tegenstellingen
van licht en schaduw , eene eigenaardig
waardoor al zijne stukken zich ken--laeid,
merken. De eerste schilderij van TINTO
welke de aandacht trok , bevatte-IETO,
de portretten van hem en zijnen broeder,
bij kaarslicht ; hij zelf hield een afgietsel
in de hand , terwijl zijn broeder op de
guitar speelde. Hij stelde dit schilderstuk
openlijk ten toon , en kort daarna nog een
.groot historisch . tafereel , hetwelk hem
onder de grootste schilders van Venetië
eene plaats verzekerde. Het is niet mogelijk hier al zijne werken op te tellen ;
zij bedragen eenige honderden. Een zijner
- eerste groote werken in fresco , hetwelk
hij in 1546 schilderde , was een gevel
van het arsenaal. Het stelde voor liet
Feest van Balthazar. In de kerk Santa
Maria dell' Orto schilderde bij , voor twee
honderd dukaten , twee stukken , vijftig
voet hoog. In het eene zag men den optogt der Joden met bet gouden kalf , ren
.- op den achtergond MOZES op eene rots de
tafels der vet ontvangende , welke door
eene groep naakte engelen werden ondersteund ; bet andere was eene voorstelling
van het laatste oordeel , hetwelk een groot
aantal figuren bevatte. Volgens bet gevoelen van NASARI zou dit werk door geen
ander overtroffen zijn, indien de uitvoering der deelen aan de grootsche ordonnantie had beantwoord.
TINTORETTO voerde voor de regering van
Venetië , zoo in olie als in fresco , vele
groote werken uit. Door zijne verbazende
vlijt en volharding , liet bij aan anderen
weinig te doen over. Hij arbeidde zoo
gemakkelijk en vlug , dat men hens II
furioso noemde. SEBASTIANO DEL PIOMBQ
zegt , dat TINTORETTO zoo veel kon doen
in twee dagen als bij in twee jaren. Deze
snelheid van werken was oorzaak , dat
TINTORETT-0 zijne schilderijën voor lagen
prijs .afzette , waarover zijne kunstgenooten
zich bitterlijk beklaagden. Bij zekere gelegenheid , dat de broederschap van San
ROCCO PAUL VERONESE , SALVIATI , ZUCCARO ,
SCIIIAVONE en TINTORETTO uitnoodigde , om
haar teekeningen voor de Heiligverklaring
van San Rocco toe te zenden , ten einde
daaruit de beste te kiezen , zond TINTO
zijn voltooid schilderstuk zoo spoe--RETO
dig als de andere hunne teekeningen
gereed hadden, er bijvoegende , dat hij
geene andere manier had om te schilde ren. En om alle verdere mededinging af
te snijden , gaf hij het aan de broederschap ten geschenke. TINTORETTO werkte
echter zeer ongelijk , weshalve de Venetianen gewoon waren te zeggen , dat hij
,

drie penseelen had , een van goud , een
van zilver en een ander van ijzer. In al
zijne schilderijën heeft schaduw de overhand. Toen men hem eens vroeg, welke
de fraaiste kleuren waren , antwoordde
hij : « Wit en Zwart. » TINTORET'TO schilderde het portret van .ARETIN. RIDOLFI
verhaalt ons daaromtrent de volgende anecdote : ARETIN een groot vriend zijnde van
TITIAAN , had de gewoonte om met TINTO RETTO den draak te steken. Deze laatste
op zekeren dag den dichter ontmoetende,
bood aan zijn portret te schilderen , en
noodigde hem uit , om voor hens te komen zitten. ARETIN stemde hierin toe;
doch naauwelijks was hij gezeten, of
TINTORETTO haalde driftig een pistool van
onder zijn vest te voorschijn , en trad
op hem toe. ARETIN sprong angstig op ,
uitroepende : « JflCOro ! wat gaat gij doen ? »
«o Verontrust u niet , » zeide TINTORETTO,
« ik ga alleen de maat van u nemen ; »
en de daad bij het woord voegende , zeide
hij : « Gij zijt juist twee en een half pis• « tool lang. * -- « Welk een rare snaak
«zijt gij ! » hernam ARETIN , « gij zijt
« altijd gereed met uwe grappen. ) De
poëet was echter in het vervolg meer behoedzaam , en zij werden van dit oogenblik af vrienden. TINTORETTO stierf in
1594 te Venetië, in den ouderdom van
twee en tachtig jaren.
(RIDOLFI ,

Le Maraviglie dell' arte , ovvero le Vile degli illustri pittori Veneti , e dello stato ; ZANETTI , Della
pittura Veneziana , e delle opere .publiehe de' Veneziani maestri ,

TIPPOO SAHEB

, of

SAIB

, Sultan van

Mysore , een zoon van RYDER ALI , werd
in 1749 geboren. Fransche officieren , in
dienst zijns -vaders, onderwezen hem in
de krijgskunst , waarin hij weldra zeer
bedreven werd. Bij onderscheidene gelegenheden gaf bij doorslaande blijken van
moed , beleid en schrander doorzigt. Bij
den dood zijns vaders , in 1782 , besteeg
.hij den troon , streed niet ongelukkig tegen de Engelschen , en sloot , in f784,
met de Oostindische Compagnie den vrede,
waarbij wederzijds .alle veroverde plaatsen
werden terug gegeven. Tlrroo SAID trachtte
nu de inwendige belangen zijns lands op
een' beteren voet te brengen. Op eenen
inventaris , omtrent dezen tijd gemaakt ,
vinden wij , dat zijne schatten aan geld ,
juweelen en andere kostbaarheden berekend werden op 960 millioen gulden.
Hij had 700 olifanten , 6000 kameelen ,
11,000 paarden, 400,000 ossen en koeijen,
100,000 buffels, 600,000 schapen, 600,000
vuurwapenen van allerhande soort, 200,000
zwaarden , 2000 stukken geschut en een'

TIRABOSCHI.
onmetelijken voorraad van buskruid en
andere krijgsbehoeften. Zijn geregeld leger
bestond uit 19,000 ruiters , 10,000 artilleristen en 70,000 man voetvolk. Daarenboven had hij 5000 vuurwerkers en
40,000 man ongeregelde troepen. Om
Ilindo's tot Muzelmannen te maken , dwong
hij hen tot besnijdenis en het eten van
rundvleesch.
Tippoo SAIB steeds de hoop koesterende,
om de Britten eenmaal uit Indostan te ver
verontrustte hij in 1790 den Raja-drijven,
van Travancore, een' bondgenoot der Engelsche Compagnie. Hieruit ontstond een oor
afwisselende kans werd gevoerd.-log,diemt
In den derden veldtogt (1792) drongen Lord
CORNWALLIS en ABERCROMBIE tot Seringapatam
door , en belegerden hem in zijne hoofd
dezen nood bad hij om vrede ,-stad.In
die den 24 Februarij 1792 tot stand
kwam , tegen betaling van 33 millioen
ropijën en het verlies van de helft zijner
staten. De smart over dezen tegenspoed
hem rust noch duur latende , zocht hij
onderscheidene Indische vorsten tegen Engeland in opstand te brengen ; bij sloot
een verbond met Frankrijk, en rustte zich
heimelijk tot den oorlog uit. Daar al
deze maatregelen met de kort daarop gevolgde landing van BONAPARTE in Egypte
in verband stonden , en alzoo voor de
Britten hoogst gevaarlijk waren , besloten
zij , toen TIPPOO weigerde zijne uitrustingen te staken en de Franschen uit zijn
gebied weg te zenden , den aanval van
dezen onverzoenlijken vijand te voorkomen. Twee legers, het oostelijke onder
aanvoering van STUART en het westelijke
onder den generaal HARRIS, rukten in
Mysore, en versloegen den sultan in twee
veldslagen , zoodat hij naar Seringapatam
vlugtte. Den 4 Mei 1199 werd zijne
hoofdstad aangevallen. De sultan had
naauwelijks zijnen maaltijd geëindigd , toen
hij het geweld der bestorming vernam.
Oogenblikkelijk vloog hij naar eene bres,
welke de Engelschen eenige dagen te
voren in den muur hadden geschoten.
Zijne troepen de vlugt nemende , trachtte
hij ze te verzamelen , en zoo lang eenige
zijner manschappen nog stand hielden ,
betwistte hij den Engelschen eiken plek
gronds. Toen al zijne pogingen vruchteloos waren , besteeg hij zijn paard en
bereikte eene brug , welke naar het binnen-kasteel geleidde. Deze sterkte was
echter reeds door den vijand bezet. In
zijne poging om verder te gaan , ontmoette hij eene vijandelijke bende , die
hem twee wonden in de borst toebragt,
zoodat hij van zijn paard ter aarde stortte.
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lankijn , in een' hoek van de poort , en
rieden hem , zich aan de Engelschen bekend te maken. Dit wees bij met ver
Een Britsch soldaat-achtingvde.
hem zijnen degenriem willende ontnemen,
bragt de gewonde vorst dezen aanrander
eenen degenstoot toe in de linie. Nu
hief de soldaat zijn musket op , en schoot
TIPPOO door het hoofd. In den namiddag
van den 5 Mei werd hij in het mausoleum
van HYDER ALS bijgezet. Vier compagnién
Europesche troepen volgden den rouwstoet , welke hem naar zijne laatste rustplaats vergezelde.
Tippoo had slechts den ouderdom van
vijftig jaren bereikt. Hij was donker van
uitzigt en vijf voet negen duim lang ; bij
had een rond aangezigt met groote zwarte
oogen , een' haviksneus en een veelbeteekenend voorkomen. Schoon hij het
volk , na zijnen tegenspoed in 1792 , meer
dan vroeger verdrukte , was hij nogtans
algemeen bemind. Zelfs nog tegenwoordig
beschouwen de Mysoren hem als een'
martelaar voor het geloof, en als een'
vorst die roemrijk voor de zaak hunner
godsdienst sneuvelde. Hij bragt gewoonlijk
een groot deel van den dag met lezen
door ; zijne uitgekozene boekerij bevatte
nagenoeg 12,000 boekdeelen. Omtrent de
helft dezer verzameling bevindt zich op
het Oostindische Huis te Londen , waar
tevens nog vele dingen bewaard worden ,
die aan TIPPOO s MIB hebben behoord ; onder anderen een tijger-automaat.
(Memoirs of Tippoo Sultan , in Stewart's
Descriptive catalogue of the orientál
library of the late Tippoo Sultan of
Mysore, Cambridge 1809) .
TIRABOSCHI , (GIROLAMO) , een uit
letterkundige , werd-stekndIalich
in 1731 te Bergamo geboren , studeerde
in het collegie van Monza, en trad daarna
in de orde der Jezuïten. In 1766 werd
hij hoogleeraar in de redekunst aan de
hoogeschool van Milaan , en in 1770 bibliothecaris van den hertog van l odena.
Hij schreef toen zijn groot werk Stone
delta letteratura Italiana , hetwelk in elf
jaren werd voltooid. Toen dit werk in
't licht verscheen , had geen ander land
van Europa eene algemeene geschiedenis
zijner letterkunde aan te wijzen. De hertog van Modena ERCOLE IiI van Este,
den nuttigen en moeijelijken arbeid van
TIRABOSCHI op prijs stellende , sloeg hem
tot ridder en benoemde hem , in 1780,
tot lid van den staatsraad. Bij de opheffing van de orde der Jezuïten , werd TIRABosclll wereldlijk priester Hij schreef nog
onderscheidene verdienstelijke werken , en
Zijne volgelingen legden hem op een' pa- overleed te Modena, in Junij 1794 , aan
33.
,
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1797, in den ouderdom van negen en
zestig jaren.
Onder zijne talrijke nuttige geneeskundige werken , verdienen inzonderheid ver
Avis an peuple sur sa santé,-melding
hetwelk in niet minder dan zeven ver
talen is overgebragt , en binnen-schilend
zes jaren tienmaal werd herdrukt ; Essai
(UGONI , Storia della letteratura Ilaliana
sur les maladies des Bens du monde;
nella seconda metà del secolo XVIII).
L'onanisme ou dissertations sur les mala
-diesproutalmbin,hetTISSOT , (SIMON ANDRÉ) , een voor
geneesheer , werd den-treflijkZwsch welk in bijkans alle Europesche talen is
20 Maart 17 28 te Grancy in Waadland overgebragt. Er bestaat eene volledige
geboren. Aanvankelijk studeerde hij te uitgave zijner werken door J. N. IIALLÉ ,
Geneve en vervolgens te Montpellier , waar in 11 deelen , 8vo, Parijs 18 11 , met
Lij tot doctor in de medicijnen werd be- aanteekeningen van den uitgever en eene
vorderd. Hij keerde nu naar Zwitserland levensschets van den schrijver.
(Biographie médicale).
terug , en vestigde zich te Lausanne. Zijne
schriften verbreidden spoedig zijnen ,roem•
TITSINGH , (ISAAC) , een beroemd
door gansch Europa. Te vergeefs werd Nederlandsch reiziger , werd in 1740 te
hij door onderscheidene vorsten en -hooge- Amsterdam geboren. Vroegtijdig begaf hij
scholen uitgelokt , zijn vaderland te ver- zich naar de Oostindiën , trad in dienst
laten. TISSOT vond zich in zijne betrek- der compagnie , en werd door vlijt en
king als professor aan het collegie van bekwaamheid tot den rang van raadsheer
Lausanne hoogst gelukkig , en slechts met verheven. Uit hoofde van zijn sterk lig
weerzin gaf hij eindelijk in 1780 gehoor
hij best bestand tegen-chamsgetlw
aan de roepstem van keizer JOZEF' II , die de ongezonde luchtgesteldheid van Batavia,
Item tot professor in de medicijnen aan waar , binnén den tijd van zeven jaren,
de gansche raad van Indië tweemaal gede hoogeschool van Pavia benoemde. Wel
brak aldaar eene aanstekende galkoorts-dra heel uitstierf. In 1778 vertrok hij als
uit , over welker behandeling de genees- supercarga naar Japan. De oorlog , die
destijds woedde , de terugzending verhinheeren het oneens waren. Bij deze gele
beval de graaf DE FIRMI.AN , een-genhid derende van het schip hetwelk jaarlijks van
beroemd minister onder den aartshertog, de Nederlandsche factorij te Nangasaki
dat de voorschriften van TISSOT zouden op het eiland Decima naar Java terug
moest TITSINGn aldaar eenige jaren-kerd,
gevolgd worden , daar deze, in 175,5 ,
in het :kanton Walliserland , eene derge- vertoeven. Inmiddels bezocht hij als afgelijke ziekte met veel geluk had behandeld. zan-t der Oostindische compagnie de hoofd
Jedo , om .den wereldlij ken keizer-stad
. Deze maatregel had zulk een goed gevolg ,
dat de studenten , na het ophouden der (den Dj ogoun ) te begroeten. Door zijne
ziekte , de zegepraal van TISSOT niet al- innemende manieren wist hij zich onderleen met vrolijke feesten vierden , maar scheidene voorname Japannezen tot vrienzelfs , te .zijner eere , eene marmeren in- den te maken. Onder de personen die
hem zeer gunstig waren , behoorde een
scriptie voor het academie-gebouw plaat
beginnende met de woorden Irnmor--sten,. prins , schoonvader des keizers , die van
tali' praeceptori. Na verloop van drie jaren 1780 tot 1785 regeerde. Zelfs nadat TITkreeg TISSOT verlof, om zijn ambt als SINGII Japan had verlaten , onderhield hij
hoolleeraar neder te leggen. Toen hij met dezen vorst en andere Japannezen
/lome bezocht , bewees paus Pius VI hem Bene regelmatige briefwisseling , door welk
de meeste onderscheiding , en schonk hens middel hij vele gewigtige mededeelingen
eerre reeks van gouden gedenkpenningen, omtrent dit weinig bekende land verkreeg.
gedurende zijn pontificaat geslagen.
TITSINGII verliet Japan in de maand NoDaar TISSOT altijd spaarzaam leefde en vember 1784 , eenen grooten voorraad
in Italië een aardig sommetje had bijeen van zeldzaamheden medenemende. Na
gegaard , kocht hij een landgoed , dat hij zijne terugkomst te Batavia , werd hij belot een lustverblijf voor zijnen ouderdom noemd tot gouverneur der Nederlandsche
bestemde. Schertsend zeide hij : « Wijl factorij in de nabijheid van Chanderna« mij den titel van onsterfelijk is gegeven , gore , en later tot afgezant aan het hof
« moet ik zorgen dat ik geen gevaar loop van den keizer van China. Na eene zeer
-« om van deze hoogte af te tuimelen en vermoeijende reis , bereikte bij den 9 Januarij 1795 de hoofdstad Peking. Hij
C mijne vergoding te overleven. » Bij stierf
ongehuwd , te Lausanne, den 13 Junij werd meermalen bij den keizer ten ge-

Gene ongesteldheid , ontstaan door zijn
zittend leven en zijne onverpoosde werk
Hij werd in de kerk van S. S.-zamleid.
Faustino e Giovita ter aarde besteld. TIRABOSCIII was een man die , zoowel om
zijne geleerdheid als om zijne nederigheid
en liefdadigheid , algemeen werd betreurd.

,
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hoore toegelaten , en woonde verscheidene
feesten° en vermakelijkheden . van het hof
bij. Den 28 Februarij zag TITSINGII voor
het laatst den keizer , die hem op het
hart drukte , om aan zijne landgenooten
te verhalen , op welke uitstekende wijze
hij door dien monarch was ontvangen.
Niet lang na het eindigen dezer zending ,
keerde TITSINGH naar het vaderland terug.
Ilij had ongeveer een en dertig jaren in
de Oost doorgebragt. De Japannezen zoowel als de Chinezen getuigden , dat geen
Europeaan hem in kennis van hunne zeden en gewoonten evenaarde. Bij zijne
ambtgenooten stond hij in hooge achting
vooral om zijne groote bedrevenheid in
liet behandelen van gewigtige zaken , terwijl de letterkundigen van Europa zich
nimmer te vergeefs tot hem wendden ,
om al die inlichtingen te bekomen welke
zij behoefden
TITSINGII , die een aan
vermogen bezat , deelde daarvan-zienljk
aan zijne familie rijkelijk mede , en begon
de menigvuldige bouwstoffen , in Japan en
China verzameld , te ordenen , ten einde
de uitkomst zijner navorschingen in 't
Nederduitsch en Fransch in 't licht te
geven. Jammer dat eene hevige ziekte
lleni in Februarij 1812 _uit het leven rukte,
voordat hij dit gewigtig oogmerk had bereikt. Zijne onschatbare verzamelingen van
curiositeiten , kaarten , handschriften enz.
geraakten verstrooid. M . NEPVEU , die daarvan een ige fragmenten kocht , bezorgde
de uitgave vali een werk in twee deden ,
8vo., getiteld : Céréfnonies usitées au Japon
pour les manages et les funérailles, suivies
de détails sur la poudre Doxia , et de la
pré face d'un livre de Con fontsée sur la
piété filiale , traduit du Japonnais par feu
Al. Titsingh. In 1820 gaf ABEL LisMUSAT
als uittreksels uit de handschriften van
TITSINGIS in 't licht : Dlémoires et anecdotes
.

de la dynastie régnante des Djogouns,
souverains du Japon , avec la description
des fetes et cérémonies observécs aux di`
férentes époques de l'année à la cour de
ces princes , et un appendice contenant
des détails sur la poëzie des Japonais ,
leur manière de diviser l'année , ççc. De
belangrijke Japansche Encyclopedie, in de
koninklijke bibliotheek te Parijs voorhanden , is van

TITSINGH

af komst ig.

(Biographie universelle ; Biographie du
royaume des Pays-Bas ; ng GUIGNES ,
Voyage à Peking , ^c. ; VAN BRAAM,

Verhaal van het Nederlandsch gezant schap aan den keizer van China).
TITIAAN , wiens eigenlijke naam was
TIZIANO VECELLI , de grootste schilder der
Venetiaansche school , werd in 1477 , vol
anderen in 1480 te Capo del Cadorc,-gens

in de Alpen van Friaul, geboren. Zijn
talent voor de beeldende kunsten gaf aan
dat reen hem naar Venetië zond,-leidng,
waar hij

GIOVANNI BELLINI tot

leermeester

had. I lij maakte bewonderenswaardige vorderingen , en overtrof weldra de meeste
zijner tijdgenooten. Tevens beoefende hij ,
met gelukkig gevolg, de dichtkunst, welke
hij echter later geheel voor de schilder
vaarwel zeide. Als landschap -, por--kunst
tret- en historie- schilder bekleedt hij in de
geschiedenis der kunsten eene, eerste plaats.
In Ronne , werwaarts hij gedurende de regering van PAULUS III door den kardinaal
FALINESE werd geroepen, schilderde hij den
paus levensgroot. Dit portret wekte velen
bewondering. Toen keizer KABEL Vin Italië
verscheen , om zich te laten kroonen , ontbood hij TITIAAN naar Bologna, en was
over liet portret dat hij van hem maakte
zoo verheugd , dat hij hem tot ridder benoemde en hem eetje jaarwedde toekende,
welke naderhand door PnILIPPUS II nog
werd verhoogd. Vele vorsten en grooten
van dien tijd rekenden bet zich tot eer
door TITIAAN geschilderd te worden , en
zijne portretten zijn niet alleen als kunst
maar ook daarom van hooge-werkn,
waarde , wijl zij ons de gelaatstrekken der
voornaamste personen uit die eeuw getrouw
overleveren. Op eene zijner kunstreizen
naar Duitschland en Spanje, vertoefde hij
vijf jaren in Duitschland. Nog in hoogen
ouderdom behield hij de geest- en lig
zijner jeugd. Hij stierf in-chamskrt
1576 in zijn negen en negentigste jaar,
niet aan verval van levenskrachten , maar
aan de pest. Daar TITIAAN onvermoeid was
in zijne kunst, leverde hij eene groote
menigte kunstgewrochten , die zijnen naam
een' onverminderder glans bijzetten. Men
heeft meer dan 600 gravures in 't koper
naar de schilderijën van TITIAAN , die greti;-

gezocht worden.

Dell' imitazione pittorica , dell'
eccellenza e della opera di Tiziano;

(MAJOR ,

Del bello ideale e delle operedi Tiziano).

CASPARI,

TITUS, (SABINUS VESPASIANUS FLA--

vius) , de zoon van keizer VESPASIANUS ,
werd den 29 December , 40 j. n. c., gei
boren. Hij werd gelijktijdig opgevoed met,
den jongen BR ITANNICUS , die 55 j. n. e.
door NERO werd vergiftigd. Na den dood
zijns ongelukkigen vriends gevaarlijk ziek
wordende, geloofde men dat TITUS ook
iets van dien doodelijken drank had gedronken waaraan BI;ITANNICU s gestorven was.
TITUS rigtte naderhand , ter gedachtenis van
den medgezel zijner jeugd , twee standbeelden op. Hij muntte uit door eerie sclioone
sterke ligchaanmsgpatalte, en bezat veel he-
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TORDENSKIOLD.

verbeidden. De rouw van het volk was
even groot als ongeveinsd , want h ij was
hun ontvallen, wien zij den eernaam gaven
van Wellust des menschelijken geslachts.
(JosEPxus , Joodsche oorlogen ; CREVIER ,
Ilistoire des empereurs romains; sTTuAr.T, Romeinsche geschiedenissen AuRELIUS VICTOR , De Ccesaribus).
TORDENSKIOLD, een beroemd Deensch
vice- admiraal , die eigenlijk , voordat hij
door koning FREDERIK IV tot den adelstand
werd verheven, PETER WESSEL heette, zag
den 28 October 1691 het eerste levenslicht
te Drontheim in Noorwegen. Zijne ouders
waren onvermogende lieden , die hem bij
eenen barbier in de leer bestelden; doch
zijn onbedwingbare lust om ter zee te
varen , verleidde hem zijnen meester te
verlaten , en als bootsmansjongen zijn geluk te beproeven. Daarna te Koppenhagen
als matroos in dienst der Oostindische
Maatschappij getreden , onderscheidde hij
zich zoo zeer , dat hij op aanbeveling
van zijnen 'kapitein als jong-officier op
een oorlogsschip werd geplaatst. In 1709,
onmiddellijk na den slag van Pultawa ,
verklaarde Denemarken den oorlog aan
onderdanen te helpen. Hierover berispt Zweden , en nu begon WESSEL'S schittewordende , antwoordde bij : « Het is niet''. rende loopbaan. Van 1709 tot 1711 ,
« billijk dat iemand den keizer met droef voerde bij het bevel over een kaperschip,
in het hart verlate. » Hij had zulk-«heid en maakte menigen prijs. In 1712 klom
een' af keer van de doodstraf, dat bij hij op tot den rang van luitenant , en
meermalen zeide liever zelf te willen kreeg een klein fregat , waarmede hij op
sterven dan oorzaak te wezen van den de Zweedsche koopvaarders met zoo veel
dood van anderen. Twee patriciërs smeed geluk kruiste , dat de handelaren van Gotegen hem , doch-denzamwrig thenburg en Calmar hem 100,000 kroonen
bij strafte ben niet , en zeide slechts : aanboden , indien hij zijn bevelhebberschap
« Doet het niet weder ; alleen de Voor
wilde nederleggen. Den 5 Junij 1712 ontdeelt kroonen uit. » Hierop-«zienghd moette hij een Zweedsch fregat, hetwelk
nam hij hen mede naar het amphitheater. de Engelsche vlag voerde , en bijkans eens
Even edelmoedig handelde bij met zijnen zoo groot was als het zijne. TORDENSKIOLD
broeder DOAIITIANUS , die meer dan eens heesch de Nederlandsche vlag , en wist
een' aanslag op zijn leven maakte. Hij door eene behendige wending den Zweed
won aller harten door ongemeene vrien- onder zijn bereik te krijgen. Nu ontstond
delijkheid , welke echter altijd met waar een allerhevigst gevecht, waarin TORDENSgepaard ging. Hij was inderdaad-dighe KIOLD ontegenzeggelijk het voordeel aan
de vader zijns volks. Toen hij gedurende zijne zijde had , toen hij ongelukkiglijk
vier en twintig uren geene daad van bevond , dat zijn krijgsvoorraad was uit
barmhartigheid had verrigt , riep hij op
Hierop praaide hij den Zweedschen-geput.
een' mistroostigen toon uit : « Vrienden, kapitein , hem zeggende , dat alleen de
« ik heb eenen dag verloren ! » Hij re- ruwheid der zee hem verhinderde het fregeerde weinig meer dan twee jaren ; eene gat te enteren en te bemagtigen , doch,
hevige koorts rukte hem den 13 Septem- bijaldien hij hem eenig buskruid wilde
ber , 81 n. C. , op zijne villa te Reate , leenen of zijn woord geven, om hem
uit het leven. Op zijn doodbed riep TITUS binnen drie dagen op de hoogte van
uit , dat hij zonder leedwezen stierf, be- Drammen af te wachten, hij den strijd
halve over eene daad , welke hij echter zou vernieuwen en hens als prijs naar
niet noemde. De tijding zijns doods des Koppenhagen opbrengen. Men begrijpt ligt,
avonds Rome bereikende , vergaderden nog dat deze voorslag van de hand werd gedenzelfden nacht de raadsheeren , die niet wezen. Intusschen gaf de Zweedsche ka
angst de troonsbeklimming van den onte . kennen , om met-pitendwsch
waardigcn opvolger van TITUS (DOMITIANUS) zijnen kloekmoedigen tegenstander persoonkwaamheid voor den oorlog. Toen zijn
vader in 69 n. C. den troon beklom ,
kreeg 'tij het opperbevel over het Romeinache leger in Judea , hetwelk Jeruzalem
belegerde. Den 2 September 79 n. c.
bemagtigde hij deze stad stormenderhand;
de gansche bevolking , meer dan 600,000
menschen , werd vermoord ; de overige
Joden verspreidden zich over de aarde.
TITUS hield met zijn' vader VESPASIANUS ,
ter viering hunner overwinningen op de
Joden, een' zegepralenden optogt binnen
Rome , en ter herinnering daarvan rigtte
men een' der fraaiste triumf bogen op ,
welke nog in home aanwezig is. In 79
n! C. werd TITUS door den dood zijns
vaders keizer , en gedroeg zich op den
troon nog lofwaardiger dan vroeger. Gedurende zijne kortstondige regering werd
het rijk met groote rampen bezocht. Eene
uitbarsting van den Vesuvius verwoestte de
steden Herculanum , Stabiae en Pompeji ;
een algemeene brand teisterde geweldig
de stad Rome , en daarna brak er eene
hevige pestziekte uit, die dagelijks 10,000
personen ten grave sleepte. TITUS offerde
al zijne schatten op, om zijne ongelukkige

;

'f ORELLI.
lijk kennis te maken. TORDENSKIOLD begaf
zich aan boord van 't Zweedsch fregat ,
en dronk op de gezondheid van den koning van Zweden. Naar Koppenhagen terug
gekeerd , werd hij voor een' krijgsraad
gebragt , maar eervol vrijgesproken , zoo
zelfs dat koning FREDERIK hem tot den
rang van kapitein verhief. In 1,715 werd
hij door den admiraal GAISEL met zijn fregat afgezonden , om de Zweedsche vloot ,
onder den admiraal WACHT1Y5EISTER , op de
kust van Noorwegen te verkennen. Door
zijne buitengewone zeemanschap en zelden
overtroffene stoutmoedigheid was hij de
voornaamste oorzaak , dat vier linieschepen en drie fregatten in den grond werden geboord , en een , groot fregat genomen. Ter belooning van dit roemrijk
wapenfeit zond de admiraal hem naar
Koppenhagen , om deze heugelijke tijding
over te brengen. Hij kreeg nu den rang
van commodore , en kort daarna het bevel
over een eskader , om in de Oostzee de
transport- schepen, die KAREL XII , (toen
in Pommeren) , versche troepen zouden
toevoeren , te onderscheppen.
Op den 7 Augustus l716 kreeg hij,
op de hoogte van het eiland Regen ,
de Zweedsche vloot onder WACIlTMEISTER
in 't gezigt. KABEL XII was zelf op dit
eiland , en stond op eene hoogte om de
overwinning zijner vlag te aanschouwen.
Ook was hieraan naauwelijks te twijfelen,
vijl de Zweedsche vloot neer dan dubbel
het Deensche smaldeel in sterkte overtrof.
De groote veroveraar zag zich echter deerlijk te leur gesteld. TORDENSKIOLD wist
zijnen vijanden spoedig den loef af te steken , en vuurde toen zoo gezwind en
juist , dat binnen drie uren tijds drie
linieschepen en twee fregatten zich overlaven , en het verlies der Zweden aan
dooden en gekwetsten driemaal grooter
was dan dat der Denen. Er werd op deze
overwinning eene gouden medalje geslagen , die de koning hem overhandigde
aan het blaauwe lint van de orde van
den olifant , eene onderscheiding, welke
vroeger slechts tweemaal was toegestaan.
In den slag van Dgneskiln , den 17 Junij
1717, en in dien van Strómstadt, vocht
hij even dapper als gelukkig. In December 1717 verhief de koning hem in den
adelstand onder den naam van TORDENSKIOLD (schild tegen den donder). De onmiddellijke oorzaak dezer nieuwe hulde
was karakteristiek , en verdient vermelding. Op een' zeer kouden dag begaf
TORDENSKIOLD zich met Benige officieren
aan wal, om met den koning liet middag
te gebruiken. Door een' plotselingen-mal
schok der boot Bene gouden snuifdoos met
,
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's kanings beeldtenis omzet met diamanten,
welke bij van zijne majesteit had ten
geschenke gekregen , hem ontsnappende ,
riep hij uit : « Liever sterf ik , dan te
« verliezen wat mijn koning mij eenmaal gaf! » en voordat zijne vrienden
zulks konden verhinderen , sprong hij over
boord , en duikte zoo lang naar de doos ,
tot dat hij, eindelijk bewusteloos werd opgevischt.
Den 2fl Julij 1717 bemagtigde h ij Marstrand , eene der belangrijkste Zweedsche
fortificatiën aan het Kattegat. Toen de vrede
in 1720 was geteekend , had TORDENSKIOLD
groote begeerte
vreemde landen te
bezoeken. Met weerzin stemde koning
FREDERIK hierin toe. Te Hamburg , waar
hij met vorstelijke eer werd ontvangen ,
verloor zijn medgezel , een rijk jongeling
van Koppenhagen , groote sommen in het
spel aan een' Zweedschen kolonel, HE STAHL;
en toen al zijn gereed geld was verdwenen , gaf hij op zijn' vader wissels af
ten bedrage van 30,000 kroonen. ToRDENSKIOLD, hiervan onderrigt , wilde den
speler tot eene naauwkeurige verantwoording roepen ; doch onze kolonel had reeds
Hamburg verlaten. ToRDENSKIOLD begaf zich
naar Hanover , om aan GEORGE II voorgesteld te worden. Op den dag zijner aankomst, ontmoette hij bij een' der ministers
den kolonel DE STAHL ter maaltijd. Dadelijk
gaf hij aan zijne verontwaardiging lucht,
en betuigde zijn' weerzin om met DE STAHL
aan dezelfde tafel te zitten. Hieruit ontstond een hevige twist , die een tweegevecht tusschen leen beiden ten gevolge had.
TORDENSKIOLD begaf zich zonder secondant
en alleen met zijn' staatsiedegen gewapend,
naar de bestemde plaats. De kolonel DE STAHL
maakte gebruik van een' zwaren degen ,
waarmede hij eerst de kling van zijnen
tegenstander verbrijzelde , en hem daarna
door het hart stak. TORDENSKIOLD stierf
binnen weinige minuten , zijne ziel den
Hemel aanbevelende, en zijnen getrouwen
bediende gelastende zijn lijk naar Koppen hagen over te voeren , waar het in eene
kapel der Holmens-Kirke , in tegenwoordigheid des konings , werd ter aarde besteld. Men was destijds algemeen van
gevoelen , dat op aanstoken van hooger
hand de kolonel DE STAHL verraderlijk was
te werk gegaan.

om

(Peter Tordenskiolds Liv , og Levnet;
PETER SCUM , Historie af Dannemark ,
Norge f C. ; M. P. H. MALLET , I/iStoire de Danernarc).
,

TORELLI, (GlUSEPPE), een Italiaanscit
wiskunstenaar, werd in 1721 te Verona
geboren. Behoorlijk voorbereid, werd hij
naar de hoogeschool van Padua gezonden ,

Saw

TORFAEUS-;-TORQUEMADO .

tivaar hij zich door ongemeene vlijt onder
letterkunde en weten -scheid,n
vorderingen maakte. Na-schapengrot
volbragte studie , koos hij geen beroep,
maar oefende zich bij voortduring in de
oude en nieuwere talen , en las vooral de
schriften der oude Grieksche wiskunstenaren. Ook is hij het best bekend door zijne
uitgave in 't Grieksch en Latijn van al de
'werken van ARCIIIMEDES , waaraan hij het
grootste gedeelte zijns levens arbeidde. Hij
mogt echter het genoegen niet smaken
daarvoor eenigen lof in te oogsten ; hij
stierf in 1781 , bijkans op het oogenblik
dat hij zijn werk had voltooid. Het handschrift werd na zijnen dood door de hoo<;eschool var) Oxford gekocht , en onder
toezit van Dr. ABRAM ROBERTSON aan de
drukpers toevertrouwd. Deze prachtige uit
bevat de aanteekeningen van de oude-gave
commentators en de aanmerkingen van ToRELL1 zelven op de verhandeling De (,'onoidibus el Spheroidibus; en hierbij zijn gevoegd de verschillende lezingen die in de
afschriften der manuscripten van ARCIIIMEDES gevonden werden. Nog komt in dit werk
voor eene verklaring van den Oxfordschen
uitgever over de verhandeling betrekkelijk
de drijvende ligchamen.
(Penny Cyclopaedia).
TORFAEUS, of TORMODUS, wiens eigen
naam is Tr1ORMOD THORVE--lijkeIsandch
SoN , een beroemd letterkundige, werd op
F,ngoe , een klein eiland aan de Zuidkust
van - IJsland, geboren. Hij bezocht met
vrucht de Latijnsche school te Skalholdt,
en toen hij in 1564 te Koppenhagen kwam,
stonden de professors verbaasd over zijn
keurig en vloeijend Latijn. Hij bleef aldaar
tot 1657. Op zijne terugreis in 1659 , viel
hij in handen van een' Zweedschen vrij
echter weldra in vrijheid-buiter,dhm
stelde. Deze omstandigheid maakte hem
bekend bij koning FREDERIK III , die Tol:
, zoodra hij te Koppenhagen was aan -FAEUS
vertolker van IJslandsche hand--geland,to
schriften benoemde. Kort daarna zond deze
vorst hem naar IJsland met den last om
I.Islandsche handschriften te verzamelen.
Hierin slaagde hij boven verwachting, zoo(lat de verzameling welke hij bij zijne terugkomst medebragt , en nog in de Ko
Bibliotheek te Koppenhagen berust,-niklje
als de beste wordt beschouwd , die men
voor- de Scandinavische geschiedenis en
letterkunde kan raadplegen. Hij deed eene
tweede reis naar IJsland , om bezit te nemen van een klein landgoed , dat hem,
na den dood van zijn' vader en oudsten
broeder, ten deel was gevallen. Na zijne
terugkomst bezocht hij , met een letterkuildig doel , Amsterdam , waar hij met

de meeste voorkomendheid werd bejegend.
Naar Koppenhagen terug keerende leed hij
te Skagen schipbreuk , en op zijne reis
over land naar Denernarken's hoofdstad,
werd hij in eene kleine stad op het
eiland Zeeland door een IJslander aan
TORFAEUS zich zelven moediglijk-gerand.
verdedigende , had het ongeluk zijnen
landsman te dooden. Dit voorval maakte
grout gerucht. Hij begaf zich uit eigen
beweging in hechtenis , werd te relt gesteld en ter dood veroordeeld. Bij een
beroep op een hooger geregtshof en eens
appellatio ad tronum (appel op den troon) ,
zoo als zulks in de Deensche jurisprudentie wordt geheeten , • werd zijn vonnis
in eerre geldboete veranderd ; hij betaalde
haar en herkreeg zijne vrijheid. Intusschen
oordeelde de koning , dat hij onmogelijk
een' man in zijne dienst kon behouden
wiens naam niet ongeschonden was. ToRFAEUS werd afgedankt , en verloor zijn
inkomen. Hij zonderde zich nu af op
eene kleine pachthoeve in Noorwegen,
den eigendom zijner vrouw , en leefde
aldaar zeer gerust tot het jaar 1682
toen CHRISTIAAN V den Deenschen troon
beklom , en hem tot koninklijk historie
benoemde. Nu begon hij zijne-schrijve
belangrijke Geschiedenis van Noorwegen
welke hij bragt tot op de Unie van Galmar. Zijne wankelende gezondheid drong
hem , deze lievelingstaak aan zijnen vriend ,
professor REITZER , over te dragen. School:
hij tweemaal gehuwd was , stierf hij in
1719 , zonder kinderen na te laten. Onder
de belangrijkste werken van dezen onvermoeiden onderzoeker der Noordsche geschiedenis , verdienen vooral opmerkzaam
zijne Series dynastarum et regurn-heid
Daniae ; Trifolium historicum ; fhistoria
rerum norveg. ; alsmede zijne naar IJs
sagen zamengestelde geschriften-landsche
over de ontdekking van Groenland (hhistoria Vinlandiae antiquae , en Groenlandia
antiquae): blijvende gedenkteekenen zijner
volhardende vlijt.
(EBEII , Bibliographi.sches Lexicon; Allgerneines historisches Lexicon).
TOROUEMADO, (THOI-WAS DE), de
eerste groot-inquisiteur in Spanje, een
man berucht door zijne wreedheid, geboren in 1420 , was een monnik van de
orde der Dominikanen. Als prioor van
het Dominikaner klooster te Segovia en
biechtvader van den kardinaal MENDOZA ,
werd hij in 1478 door FERDINAND en IsADELLA tot eersten inquisiteur - generaal benoernd. hij had twee honderd dienaren
en eerre lijfwacht van vijftig ruiters , en
nod; kwelde hem steeds (Ie vrees van vergiftigd te worden. Het Dominikaner kloos,

TORRICELLI --TORRIGIANO.
Ier te aSevilla weldra voor al de gevangenen te eng wordende , stond de koning
het kasteel in de voorstad Triana aan
het geregt der inquisitie af. Binnen den
tijd van zestien jaren , liet TuhQUEMADO
niet minder dan acht duizend acht honderd zoogenaamde ketters naar den brandstapel voeren ; daarenboven werden ne
duizend ongelukkigen tot levens -genti
gevangenis of andere zware straffen-lange
veroordeeld. Meer dan acht honderd duizend Joden moesten Spanje verlaten.
Berouwhebbende ketters en afvalligen ,
schoon begenadigd , waren van regtswege
eerloos en niogten geene openbare ambten bekleeden. Ook konden begenadigde
ketters , geene pachters , zaakwaarnemers ,
geneesheeren , apothekers of specerijhandelaars worden ; het was hun levenslang
verboden , goud , zilver en edelgesteenten
te dragen , te rijden en wapenen te voeren, op strafe van weder als ketters beschouwd te worden. En om hun te doen
gevoelen hoe groot hun misdrijf was ,
moesten zij een deel van hun vermogen
opbrengen , ten einde de krijg tegen de
Mooren krachtdadig zou kunnen worden
doorgezet.
TORQUEMADO stierf in 1498 , en werd
Ier aarde besteld in het Dominikanerklooster te dvila , hetwelk uit verbeurd
goederen der ketters gesticht-verklad
zijnde , een waardig gedenkteeken was van
zijne gepleegde wreedheden. Twee jaren
te voren had TORQUEMADO , door het podagra gekweld , zijn ambt nedergelegd. Volgens een ander verhaal trad TORQUEMADO
niet zoo rustig van het tooneel af. Vree
zegt men , dat FERDINAND en ISA--zend,
BELLA, (door den krijg tegen de Mooren
in geldverlegenheid geraakt) , zich zouden
laten verlokken om tegen het hun aangeboden goud de inquisitie te beperken,
ging TORQUEMADO , met een kruisbeeld onder den mantel , naar het koninklijk slot.
a Ik ken uwe gedachten ,» zeide hij tegen
den koning en de koningin. «Ziet hier
« het beeld des gekruisten , die door den
«goddeloozen JUDAS voor dertig zilverlin«gen aan zijne vijanden werd verkocht.
« Zoo gij de daad looft , verkoopt hem dan
« duurder. Ik leg mijn ambt neder , en
« ben nu vrij van alle verantwoording ;
« gij echter zult daarvan aan God reken a schap moeten geven. » Hierop liet hij
het kruis achter, en verliet het slot.

(Penny (; yclopaedia; Conversations-Lexicon).
TORIRIC LLLI , (EVANGLLISTA) , een

wijsgeer en wiskunstenaar , de uitvinder
van den barometer , werd in 1608 te
1 acnza geboren. Onder de leiding van

BENEDETTO CASTELLI

oefende hij zich te

Borne in de wiskunde. De geschriften vats
de beweging der aarde bewogen hem tot het schrijven van zijn Tratlato del moto , waarin hij zijne gedachten
hierover ontwikkelde. IIij zond deze verhandeling aan GALILEI , die hem terstond
uitnoodigde , om met hem kennis te komen maken. De groothertog FEIRD1NAND II
beriep TORRICELLI als professor in de wiskunde en wijsbegeerte aan de hoogeschool
te Florence , waar hij zijne wis - en natuurkundige - studiën met ijver vervolgde.
Hij overleed in 1647. Zijne Opera geosrcetrica behelzen eetje opgave zijner ontdek kingen en uitvindingen , waaronder aan
den barometer, dien hij in 1613 vervaardigde , de eerste plaats toekomt. De microscopen , welke hij maakte , waren
voortreffelijk , en in het vervaardigen van
liuzenglazen voor telescopen bezat hij
eene zeldzame geschiktheid.
(TomlAso BONAVENTUR! , Lezioni aeadeGAL1LEI over

4

rniche).
TORRIGIANO, (PIETRO) , een Itali-

aansch beeldhouwer , die niet minder door
zijne woeste inborst en zijnen ongewonen
levensloop dan door zijn kunsttalent de
opmerkzaamheid zijner tijdgeuooten trok.
Hij werd omstreeks het jaar 1474 te Florence geboren. Gelijktijdig tnet MICIHEL
ANGELO bestudeerde hij de antieken in de
tuinen van LORENZO DE' MEDICI. Intusschen
was TOIiR1GIAN0 Zoo naij verig op SIICIIEL
ANGELO, dat hij hem op zekeren dag plotseling aanviel , en zulk een' zvsareu slag
op den neus toebragt, dat deze voor altijd
misvormd was. ToraiieIAso vlugtte naar
Rome , waar hij door paus ALEXANDER aan
't werk werd gesteld. Naderhand nam hij
dienst als soldaat , eerst onder den hertog
VALENTINO in Romagna , vervolgens onder
VITELLI en PIETRO DE' MEDICI. Zijne kloeke
gestalte en gespierde leden gaven hem
meer het voorkomen van een' ruw krijgsman dan van een' kunstenaar. Doch,
schoon hij zich door zijne kloekmoedigheid onderscheidde , en den rang van
vaandrig kreeg, zag hij geene kans on!
spoedig hooger te klimmen ,, weshalve hij
tot zijn vorig beroep terug keerde. Voor
een' Florentijnsch koopman eenig e bronzen
beelden vervaardigd hebbende , vergezelde
hij dezen weldra naar Engeland. Zijne
talenten en misschien ook zijne persoon
hoedanigheden , bragten hem in gunst-lijke
bij IIENDBIK VIII , die hein ,werk verschafte.
ToRr,IGIANO beitelde de graftombe van IIENDIUK VII in de Westminster -abdij , waarvoor hij 1000 list. genoot. Terwijl lij dit
koninklijk gedenkteeken ondier handen Iharl,
Keerde hij naar lIaltè terug , om van daar
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eenige medehelpers te halen. Hij gaf zich den last om Spanje , Portugal , Engeland
alle moeite , om BENVENUTO CELLINI , toen en de Nederlanden te bezoeken , ten einde
slechts achttien jaren oud , te bewegen den koninklijken plantentuin te Parijs met
hem naar Engeland te volgen. Doch CEL de voortbrengselen dezer landen te verrij, vernemende hoe ruw hij MICHEL-LIN ken. In 't jaar 1700 verliet hij andermaal
ANGELO had behandeld , wilde hem zien
Frankrijk , om in het Oosten planten te
noch iets met hem te doen hebben.
verzamelen. Hij bezocht de Grieksche eilanNadat hij eindelijk, in 1519 , Engeland den , de oevers der Zwarte Zee , Georgië
voor altijd verliet , bezocht TORRIGIANO en de omstreken van het Caucasische geSpanje', waar hij veel beeldhouwwerk voor bergte, Klein-Azië en ..4rmenië. Hij stond
kloosters voltooide , onder anderen , eene op het punt , om naar Egypte te vertrekMadonna met baar kind, zoo fraai, dat ken, toen hij vernam dat de pest aldaar
de hertog VAN ARCOS hem daarvan eene groote verwoestingen aanrigtte , en zijn
kopij bestelde. De daarvoor toegezegde be- vriend en beschermer FAGON gevaarlijk ziek
boning scheen zulk eene hooge som te was. Hij keerde derhalve in allerijl naar
zijn , dat hij zich verbeeldde al zijn leven Frankrijk terug , waar hij zijn ambt als
genoeg te zullen hebben. Hoe groot moest professor aan den koninklijken plantentuin
alzoo de verontwaardiging des kunstenaars weder aanvaardde. Onvermoeid besteedde
zijn , toen hem een groote hoop mara- bij al zijne vrije uren , om zijne reizen in
vedjs werd te huis gezonden , die naau- het Oosten te beschrijven. Intusschen leed
welijks de waarde van dertig dukaten zijne gezondheid onder deze aanhoudende
bedroeg. Zijne gramschap geene palen werkzaamheid , hetgeen nog verergerde
kennende, verbrijzelde hij het beeld in door een' hevigen stoot op de borst van
duizend stukken. De hertog beschuldigde eene wagenas, zoodat bij , na eene slehem bij de inquisitie van heiligschennis, pende ongesteldheid van eenige maanden,
wijl hij zich niet had ontzien , het beeld den 28 November 1708 overleed. FONTEder Heilige Maagd te vergruizen. TORRIGIANO NELLE sprak de gebruikelijke academische
werd door de inquisitie in een kerkerhol lijkrede op hem uit, en PLUMIER en LINNAEUS
geworpen , en tot den brandstapel veroor- huldigden TOURNEFORT door elk eene plandeeld. Hij ontkwam echter dezen martel- tensoort naar hem Tournefortia te noemen.
dood door zich te laten verhongeren. Dus Onder zijne belangrijkste werken behooren
stierf, in 1522 , een kunstenaar van meer zijne Elémens de botanique, ou méthode
dan gewone talenten , eensdeels als het pour connaitre les planles en zijn reuzen slagtoffer van toomelooze gramschap , an- werk Relation d'un voyage dit Levant , fait
derdeels als dat van de onbarmhartigheid par ordre du roi, contenant l'histoire ander hatelijkste en bloeddorstigste van alle cienne et moderne de plusieurs Iles de
l'Archipel, les plans des villes et des lieux
regtbanken.
les plus considérables, et enrichie de de(VASARI , Vite , Vita diJ3envenuto Cellini).
scriptions et de figures de plantes et d'aTOIIRNEFORT, JOSEPH PITTON DE),
een beroemd Fransch plantenkenner , werd nimaux , et d'observations singulieres touden 5 Junij 1656 van eene adellijke fa- chant l'histoire naturelle. Er zijn weinige
milie te Aix , in het tegenwoordige depar- wetenschappelijke mannen van Frankrijk,
tement Bouches du Rhone , geboren. Reeds wier roem zoo ver verbreid is als die van
als kind verried hij eene groote begeerte, TOURNEFORT , en welke hun vaderland tot
om alles te kennen wat het plantenrijk grooter eer hebben verstrekt.
(Biographie médicale ; Traité de la maoplevert. Schoon voor den geestelijken stand
tière médicale, on l'histoire et l'usage
bestemd , volgde hij , na den dood zijns
des médicamens et leur analyse chimivaders , (1677) zijne eigene neiging. Ter
que; ouvrage posthume de M. Tourvoldoening zijner weetgierigheid bezocht bij
nefort) .
de Alpen, de Cévennes, de Pyreneën en
TOUSSAUNT L'OUVERTURE , een NeCatalonië. Op deze zwerftogten werd bij
tweemaal door Spaansche miquelets (voet- ger van groote talenten , werd in 1743 op
knechten) uitgeplunderd , niets dan zijne de plantaadje Breda van den graaf NOÉ ,
planten behoudende. Ook werd hij eenmaal niet ver van Cap Francais op het eiland
onder den bouwval eener but , waarin hij St. Domingo (Haïti) geboren. Zijn dorst
den nacht doorbragt , bedolven. In 1683 naar kennis verwierf hem de gunst van
werd hij benoemd tot professor in de ho- BATON DE LIBERTAT , den directeur dezer
tanie aan den koninklijken plantentuin te plantaadje, die trachtte zijnen toestand te
Parijs , en kreeg een' grooten toeloop van verzachten , door hem eenige wetenschap
bezigheden te geven. Toen in 1791-pelijk
studenten , die zijde voorlezingen bijwoon den , en leem op zijne kruidkundige uit de eerste opstand der Negers op St. Dovergezelden. In 1688 ontving hij-stapje mingo uitbrak , bragt bij eerst zijnen lieer
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in veiligheid, en nam toen dienst in het maakt. De Arabische schrijvers vergenoegen zich met het uitschrijven der Grieksche
leger der Zwarten. Zijn moed en zijne
bekwaamheid erkend wordende , steeg hij en Romeinsche plantenkenners. TRAGUS
weldra in . rang , en werd reeds in 1793 leefde in een' tijd , dat de menschelijke
divisie -generaal. Door zijne scherpzinnige geest zoowel in de wetenschappen als in
maatregelen gelukte het hem de Franschen de godsdienst , de slaafsche banden der
te verdrijven en het Spaansch gedeelte des dienstbaarheid verbrak. In plaats van alles
eilands te bemagtigen. Niet ten onregte voor waar en uitgemaakt te houden wat
heeft men hem wreedheden tegen de Blan- over de planten was geschreven , begon
ken verweten ; echter wist hij overal rust hij zelf te onderzoeken. In 1539 verscheen
en orde te herstellen. Voor al deze gewig- zijn groot werk , getiteld : Neu-Kreüterbuch
tige diensten werd bij door de algemeene vom Unterschiede , Wurkung and Nahnien
vergadering van St. Domingo tot de waar der Kreuter , so in Deutschland wachsen.
gouverneur en aanblijvend-dighevan In alle vroegere nieuwere werken over
voorzitter verheven. Begeerig om zulk eene de botanie , waren de planten alphabetisch
kostbare bezitting • te heroveren, zond Bo- geschikt, doch in dit werk nam TRAGUS
eene natuurlijke klassificatie in acht, welke,
NAPARTE in 1801 den generaal LECLERC
met eene aanzienlijke raagt naar St. Do- wat ook hare gebreken mogen wezen,

mingo TOUSSAINT bood dapperen weder stand , maar weldra verslagen wordende,
moest hij in de bosschen terugtrekken , en
eindelijk onderhandelingen aanknoopen. LE.

nam zijne onderwerping aan , doch
liet hem op eene verraderlijke wijze gevangen nemen en naar Frankrijk overvoeren. In de vesting Joux bij Besancon
opgesloten , vond men hem aldaar den
27 April 1803 dood in zijne kamer. Hij
was aan vergift gestorven. Na den dood
van TOUSSAINT L' OUVERTURE werden de leden
zijner familie te Iirienne-en-Agen gevangen
gehouden , waar een zijner zoons stierf.
De overgeblevenen werden na de herstel
vrijheid gesteld. De-lingderBOURNS
weduwe overleed in 1816 in de armen van
hare zonen PLACIDE en ISAAC . Opmerkelijk
is het, dat NAPOLEON , die tegen alle regt

CLERC

niettemin de eerste poging was der nieuwere botanisten , om de planten stelselmatig te ordenen. Hij verdeelde het plantenrijk in drie klassen : 1°. wilde planten
met welriekende bloemen ; 2'. klaverplanten , graandragende planten , moeskruiden
en kruipende planten ; 3°. boomen en

heesters. Deze klassificatie , hoe onvolkomen , baande toch den weg tot een beter
stelsel. Hij begint zijn werk met eene
beschrijving van de brandnetel , waarvoor
hij twee redenen opgeeft. Vooreerst omdat
hij de beoefenaren der geneeskunde wilde
overtuigen , dat men zelfs niet de geringste
plant moet verachten , en ten tweede,
omdat de brandnetel in zijn familie-wapen
prijkte. De eerste uitgave van dit werk
verscheen zonder platen , doch in de uitgave van 1546 treft men meer dan 300
en billijkheid TOUSSAINT L'OUVERTURE ZOO houtsneê-figuren aan , de eerste die in
onmenschelijk behandelde, op zijne beurt werken over de natuurlijke historie gevonde werking der Lex talionis op St. Helena den worden . HALLER zegt , dat hij boertig
ondervond. M. Dv anoiAs heeft eene schets
van het leven van T OUSSAINT L'OUVERTURE,
en onlangs Mme. DE LAMARTINE een treurspel
in 't licht gegeven , waarvan hij de held is.

(Dictionn historique des grands homines).
TRAGUS , (HIERONYMUS), wiens Duit sche naam was BOCK en dien de Franschen
LE BOUCQ noemden , was een Duitsch plantenkenner der zestiende eeuw. Hij werd
in 1498 te Heidersbach geboren, ontving
in zijne jeugd eene goede opvoeding , en
werd zeer bedreven in de oude talen.
Nadat hij èenigen tijd de school van Zwei
brücken had bestuurd , studeerde hij in
de medicijnen , doch de hervormde godsdienst omhelsd hebbende , werd hij predikant te Hornbach , waar hij tot aan zijn'
dood met veel gemoedelijkheid deze ge
betrekking waarnam. De botanie-wigte
was intusschen zijne lievelingsstudie. Sedert
de tijden van PLINIUS en DIOSCOI:IDES had
de planteiskunde geene vorderingen ge-

van aard was , hetgeen ook uit zijn werk
schijnt te blijken. H^ plaatst b. v. PYRAmus en TUISBE aan den voet van een'
moerbeziënboom ; ESOPUS zijne onschuld bewijzende onder een' vijgenboom ; en NOACU
omringd door zijne drie zonen bezigt hij
als eene opheldering van het uitwerksel
van den wijn. TRAGUS stierf te Ilornbach
in 1554.

Bibliotheca Botanica; ADANSON ,
Families des plantes ; Biographie universelle).

(HALLER ,

TRAJANUS , (MARCVS ULPIIIS CRI•

MITUS) , de eerste niet in Italië geboren
Romeinsche keizer , die van 98 tot 117
n. C. regeerde, zag 't levenslicht te Italica
bij Sevilla in Spanje. Na zich aan het
hoofd der legioenen aan den Neder-Rijn
onderscheiden te hebben , werd hij op den
ouderdom van twee en veertig jaren door
NERVA tot mederegent aangenomen. Bij den

dood des keizers besteeg hij den troon,
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TII MBECKI --TRENCK.
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en regeerde zoo voortreffelijk , dat de senaat hem in 114 met regt den eernaam
van Optimus (den besten) toekende. Latere
keizers werden hij hunne troonsbestijging
dan ook begroet niet den wensch : « Wees
gelukkiger dan AUGUSTUS, beter dan TRA
JANUS ! » Als krijgsman handhaafde TRA --«
JANUS den militairen roem der Romeinen.
Hij versloeg de Daciërs , Parthen , Arabieren , Armeniërs en Perzen. De kolom ,
welke zijnen naam draagt , werd in de
hoofdstad des Romeinschen rijks ter gedachtenis van al deze luisterrijke overwin
. TRAJANUS overleed den-nigeoprt
11 Augustus 117. De kolom van Trajanus
vindt men nog heden te Rome , doch zij
draagt niet meer het beeld diens keizers,
maar dat van den heiligen PETRUS .
(CI NEVIER , Empereurs rornains ; STUART,
beste Poolsche dichters, werd omtrent het
jaar 9 724 in de nabijheid van Krakau
geboren. Schoon hij als schrijver veel
vermaardheid bezit en in hooge kringen verkeerde, weet men weinige bijzon
zijn leven. In zijne jeugd-derhnva
bezocht hij onderscheidene landen , en
vertoefde een' geruimen tijd aan liet hof
van LODEWIJK XV. Vervolgens werd hij
kamerheer van den Poolschen koning STA
waarna hij zich bijkans geheel van-NISLAw,
de wereld afzonderde , om uitsluitend voor
de letterkunde te leven. Hij woonde bij de
familie FELIX POTOCKI te Tulczin. Er was
een tijd dat hij uitermate sober leefde,
zoodat hij gedurende dertig jaren dierlijk
voedsel noch wijn proefde , waarom STA NISLAW hem zijnen PYTHAGORAS noemde.
Eindelijk verliet hij deze strenge leefwijze,
welke echter op de natuurlijke gesteldheid
zijns ligchaams weinik invloed schijnt gehad te hebben. Men zegt , dat hij in niet
minder dan dertig tweegevechten is gewikkeld geweest, alle ontstaan uit eene reeks
van minnarijën , en telkens als overwinnaar
uit den strijd terugkwam. Hij stierf den
12 December 1812 , in den ouderdom van
omtrent negentig jaren. Onder zijne dicht
uitmuntende in stijl en sierlijkheid-werkn,
van taal , wordt de Zo fijowka als zijn
meesterstuk beschouwd. Daarin beschrijft
hij de tuinen van Zofijowka, een landgoed
in de Ukraine, behoorende aan het geslacht
van POTOCKI . Hij schreef dit dichtstuk toen
hij bijkans den ouderdom van tachtig jaren
had bereikt. Het werk echter dat waar
meest tot zijne vermaardheid-schijnlket
zou hebben bijgedragen , is eene Geschiedenis van Polen, welke nimmer in 't licht
verscheen. Het handschrift, twee honderd

vriend, om het niet dan na zijn' dood
publiek te maken. Men vindt een portret
van TR EMBECKI voor zijne gedichten , in
twee deden , uitmakende eene aflevering
van BOBROW ICZ Biblioteka Klassykow Polskich, waaruit deze levensschets is ontleend.
(Penny Cyelopaedia).
TRENCH, (FRANZ, Baron vo N DER),
een berucht keizerlijk overste der Pandoeren , werd den 1 Januarij 1711 te
Reggio in Calabrië geboren. Zijn vader
was generaal in Oostenrijksche dienst , en
nam hem , toen hij nog slechts elf jaren
oud was, mede in den oorlog tegen Spanje.
Op dezen jeugdigen ouderdom was hij
tegenwoordig in den slag van Melazio ,
en toonde veel onverschrokkenheid. Kort
daarna vertrok hij naar de militaire academie van Weenen , en zoodra hij met
grooten lof zijn examen had afgelegd ,
werd hij als standaard-jonker (kornet) bij
het regement Palfy geplaatst. Zijne ongewone ligchaamskracht , gepaard aan eene
wreede inborst, wikkelde hem in vele
onaangenaarn heden . Naauwelijks zeventien
jaren oud , weigerde zijn vader hem meer
geld voor zijne buitensporigheden te geven,
Om uit deze verlegenheid te geraken ,
wendde hij zich tot eenen pachter in de
nabuurschap , en toen hij ook van dezen
een afwijzend antwoord ontving , hieuw
hij hem den kop af. Deze zaak werd met
veel moeite gesmoord en TRENCE naar
Rusland gezonden, waar hij , door zijne
krijgsbekwaamheden en zijnen ontembaren
moed , spoedig de vriendschap won van
den maarschalk M1 NNICa , die hem tot ka pitein der huzaren aanstelde. Naauwelijks
weder in dienst getreden , viel hij , tegen
de uitdrukkelijke bevelen van zijnen kolonel , met eene kleine bende een gansch
regement Turken bij Bucharest aan , en
behaalde eene besliste overwinning. Terug
gekeerd ontving hij van zijnen kolonel
eene scherpe berisping wegens zijne ongehoorzaamheid ; hij antwoordde niet eene
oorveeg, die den opperofficier ter aarde
deed tuimelen. Voor deze grove beleediging werd hij door den krijgsraad veroordeeld , om door de spitsroeden te loopen.
Terwijl hij in zijne tent de uitvoering van
dit vonnis afwachtte , hoorde hij dat zijn
regement met de Turken in een hevig
gevecht was. De maarschalk MuNNICH in
de nabijheid zijnde, riep hij dezen , en
verzocht om vergiffenis, op voorwaarde,
dat hij binnen het uur drie Turksche koppen zou leveren. De maarschalk hierin toestemmende , sprong TIIENCK op het eerste
paard het beste , reed spoorslags op liet
vijandelijk centrum in , en keerde binnen

vellen dik, werd toevertrouwd aan een'

een half uur met vier Turksche koppen ,

Ronzeinsche Geschiedenissen).
TREMBECKI, (STANISLAW), een der

TRENCK.
aan den knop van zijn zadel , naar de
legerplaats terug. Kort daarna echter werd
hij , wegens nog grootere overtreding der
krijgstucht , ter dood veroordeeld , en alleen door den invloed van 1%iUNNICII werd
dit vonnis veranderd in ballingschap naar
Siberië , en eindelijk tot zes maanden
dwangarbeid. Hij onderging deze straf te
Kiow , en begaf zich daarna onmiddellijk
naar zijne landgoederen in ('roatië. Na
het eindigen van den krijg werden de
Oostenrijksche gewesten langs de Turksche
grenzen door welgewapende rooverbenden
in onrust gehouden. TRENCK verzamelde
ongeveer duizend man zijner onderhoorige
pachters , en zuiverde daarmede , binnen
korten tijd , het land van dit gevaarlijk
gespuis. Toen tijdens de troonsbeklimming
van MARIA TIIERESIA in Ilorcgarijë onlusten
uitborsten , trad hij met zijn regement
Pandoeren in dienst der jeugdige keizerin ,
en onderscheidde zich op nieuw door zijne
dapperheid en militaire talenten , doch
tevens ook door zijne roofzucht en wreed
-heid.Htwas
voornamelijk TRENCK, die.
den beroemden terugtogt van prins KAREL
naar Bohemen dekte , en op zijnen marsch
door Beijeren , bemagtigde hij , in minder
clan drie weken , vijf versterkte plaat
zou ons te ver voeren al zijne-sen.Ht
strooptogten en onmenschelijke bedrijven
te verhalen; hij en zijne Pandoeren waren
in 't gansche Duitsche rijk niet minder
gevreesd dan TILLY en de zijnen in den
dertigjarigen oorlog. In het volgende jaar
voegde hij zich bij het leger tegen FREDErtlK den Groeten, en na den slag van Sorau
(den 14 September 1745) , zocht hij den
koning te Collin te verrassen en gevankelijk
weg te voeren. Deze aanslag mislukte ,
doch TRENCK bekwam een' rijken buit , wijl
hij 's konings tent met alles wat er in
was bemagtigde. Na zijne terugkomst te
Weenen werd hij voor den krijgsraad gebragt , als beschuldigd van ongehoorde
wreedheden bedreven en van den vijand
geschenken aangenomen te hebben. Bij het
eerste onderzoek ontviel een' der regters
eene oneerbiedige uitdrukking ten opzigte
van prins KABEL. TRENCK vloog, met de
woede en de kracht eens tijgers , op den
onvoorzigtigen regter aan , wurgde hem
bijkans , en zou hem van boven uit een
venster hebben geworpen , indien de wacht
zulks niet nog tijdig had verhoed. Hij werd
te Weenen in eenen kerker geworpen,
doch de baronnes LESTOCK , met wie hij in
liet huwelijk zou treden , wist zijne bewakers om te koopen , die uitstrooiden, dat
hij dood was. Hij werd in eene kist gelegd
om begraven te worden ; doch zoodra de
rouwstoet buiten de stadspoort Was geko-
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neen , sprong hij uit de kist , sloeg Benen
mantel orn , sprong op een paard dat gereed stond , en vlugtte naar Btugge in
West- Vlaanderen , waar hij echter spoedig
weder in hechtenis werd genomen , en
zwaar geketend naar Gritz gevoerd. In
eenen aanval van wanhoop nam hij vergift
in, en stierf den 4 October 174 7 , zij n
groot vermogen aan zijnen neet' FREDE«IK
nalatende , die echter van dezen erfschat
weinig genot had.
(Mémoires du baron Franz Trenck ,
écriis par F. de Trenck, 1 vol. 8vo.,
Paris, 1787 ; WATERMANN, Leben and
Thaten der Trencke , 2 deden 8vo. ,
Leipzig, 1837 ; Mémoires du prince de
Ligne, 2 vol. 8vo., Vienne, 1816).
TRFIVCH. , (FRIFDRICII , Baron VON
DER) , de neef des vorigen , woerd den
16 Februarij 1726 te Koningsbergen geboren. Reeds op den ouderdom van dertien
jaren woonde hij aldaar de academische
lessen bij , en oefende zich naarstig in de
regtsgeleerdheid en fraaije letteren. Nadat
hij de hoogeschool had verlaten , werd hij
in een tweegevecht gewikkeld met een'
beroemd krijgsman , dien hij wondde en
ontwapende. Met een' zijner bloedverwanten, graaf LOTTUM , adjudant-generaal
van FREDERIK (naderhand den Grooten) ,
naar Berlijn gegaan, benoemde de koning
hem tot kadet , en kort daarna tot kornet
bij zijne lijfwacht, destijds het voortreffelijkste regement in Europa , waarin de
rang van elk officier drie graden hooger was dan in andere regementen. De
gunst des konings en zijne eigene bevallige
manieren verwierven hem aan het hof vele
vrienden , maar wekten tevens den nijd en
afgunst van vele anderen. De aanleiding
tot zijn rampzalig lot was waarschijnlijk
Bene danspartij , op het koninklijk slot te
Stettin , welke plaats had bij gelegenheid
van het huwelijk van prinses LLRICA , 's konings oudste zuster , met den koning van
Zweden. De jongste zuster, prinses AMALIA ,
vond behagen in den vluggen jongeling en
vatte eene hevige genegenheid voor hem op.
In een onbewaakt oogenblik beroemde hij
zich op de gunsten hem door de prinses
geschonken. Dit werd den koning overgebragt, die het echter ongeraden oordeelde
hem voor deze snoeverij te straffen , maar
zulks echter niet vergat.
Gedurende den oorlog tusschen Pruissen
an Oostenrijk , werd TRENCK bij den staf
des konings geplaatst ; hij onderscheidde
zich bij vele gelegenheden , vooral toen
zijn neef, FRANZ TRENCK , den koning te
Collin trachtte te verrassen en gevankelijk
weg te voeren. Kort daarna schreef zijn
neef hem een' brief, en zond hem Benige
*
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zijner paarden terug , welke de Pandoeren, op een' hunner plundertogten, hadden
rnedegenomen. Dit geval vertelde bij in tegenwoordigheid van den kolonel JASCUINSKY,
Wien bij eene aanmerkelijke som gelds had
geleend , en die te Berlijn als zijn heimelijke vijand bekend stond. Deze sluwe man
wist TRENCK te overreden , om met zijn'
neef in briefwisseling te treden , aanbiedende , om zijne brieven , door middel
zijner meesteres , de vrouw van den Sak
DE BOSSART, ter-sichenrdt,Mam
regter plaatse te bezorgen. Op deze wijze
wisselden de TRENCKEN met elkander ver
brieven , totdat JASCHINSKY een'-scheidn
brief in handen kreeg , waarin hoogst
onvoorzigtige uitdrukkingen voorkwamen.
JASCHINSKY gaf dezen brief aan den koning,
die TRENCK naar de vesting van Glatz liet
voeren , om aldaar een jaar lang in hechtenis te blijven. Aanvankelijk werd TRENCK
volgens zijnen rang en alle mogelijke inschikkelijkheid behandeld ; doch zoodra
men ontdekte dat bij onderscheidene malen getracht had zijne wachters om te
koopen en bijkans ontsnapt ware, werd
bij naauwer opgesloten. In weerwil van
alle voorzorgen , wist bij echter den
24 December 1746 met den majoor SCHELL
te ontkomen. Met groote moeite en gevaar bereikte hij Weenen. Uit een naauwkeurig onderzoek , op welke wijze hij
ontsnapt was , bleek het , dat prinses
AMALIA hem ruim van geld had voorzien.
Hieruit ontstond bij den koning een' onverzoenbaren haat tegen TRENCK , die besloot zijn fortuin in Rusland te beproeven.
Op aanbeveling van den Engelschen afgezant (aan Wien FREDERIK hem zelf te Berlijn
had voorgesteld , onder den vleijenden
naam van Matador de ma jeunesse) werd bij
door de keizerin gunstig ontvangen , die
hem tot kapitein der huzaren benoemde.
Ook viel hem een rijk legaat van eene
Russische prinses ten deel. Intusschen
liet de Pruissische afgezant , graaf GOLTZ ,
niets onbeproefd , om hem in een hatelijk
daglicht te stellen. Zijn neef TRENCK , die
te Weenen stierf, had hem tot zijn' erfgenaam aangesteld. Nu besloot hij Rus land te verlaten. Hij bezocht Denemarken , Zweden en Holland , en keerde
naar. Weenen terug , ons van zijn erfdeel
bezit te nemen. Inmiddels was de nalatenschap zijns neefs in beslag genomen.
Na vele verdrietige en kostbare regtsvorderingen , kwam hij tot eene overeen
t , waarbij hem 75,000 florijnen en-koms
eene plaats als kapitein bij de huzaren
werd toegekend. In 1748 begaf hij zich
naar Pruissen , om zijne familie te bezoeken ; doch te Dantzig zijnde , van waar

bij zich naar Zweden zou inschepen ,
werd hij aangehouden , en gevankelijk naar
Berlijn gevoerd. Eerst werd bij met inschikkelijkheid behandeld , maar zijne onbedwingbare tong , ja zelfs bedreigingen
tegen den koning , verslimmerden zijn
lot. Hij werd naar Maagdenburg overgebragt en in een onderaardsch hok geworpen. Zijn lijden en zijne stoutmoedige,
wanhopige en bijkans gelukte pogingen,
om zijne vrijheid te herkrijgen , kan men
in zijne eigene Gedenkschriften lezen. Nadat twee soldaten , die omgekocht waren ,
reeds de doodstraf hadden ondergaan , en
men nog verscheidene andere plannen ter
ontsnapping had ontdekt , bouwde men
opzettelijk eene gevangenis voor TRENCK,
waarin bij aan den muur werd vastgeklonken , met kluisters ter zwaarte van
zeventig pond. Hier sleet bij vier jaren ,
totdat het eindelijk zijnen bloedverwanten
gelukte , bet hart van den grooten FREDERIK te vermurwen. Op den 24 December 1763 werd hij uit de gevangenis
ontslagen , op voorwaarde van het koningrijk te verlaten. Hij begaf zich nu
naar Weenen , waar bij op nieuw in hechtenis werd genomen , omdat hij zich weder
heftig over FREDERIK had uitgelaten. Zoodra echter de keizer zich door eene persoonlijke bijeenkomst had overtuigd , dat
zijne woorden meer het uitwerksel waren
van eene niet onnatuurlijke uitbarsting
van woede over al hetgeen bij had geleden , stelde deze hen in vrijheid. Ter
herstelling van zijne gezondheid en zijn
ontstemd gemoed , vestigde hij zich te
.liken , huwde de dochter van den burgemeester DE BROE , en werd wijnhandelaar. Hierin slaagde hij zóó weinig , dat
bij tot bankbreuk verviel. Na dezen tegenspoed schreef hij voor onderscheidene
dagbladen en tijdschriften artikelen van
eene democratische strekking. Toen FREDERIK de Groote was gestorven , gaf hij,
in 1787 , zijne Gedenkschriften in 't licht,
waarvoor hij een zeer hoog honorarium
bekwam. Dit werk werd in bijkans alle
Europesche talen overgebragt. De dames
te Pars , Berlijn en Weenen , droegen
ringen , halssnoeren , mutsen en kleedjes
a la Trenck , en op het Fransche tooneel
werden niet minder dan zeven stukken
vertoond , waarvan TRENCK de hoofdpersoon was. In zijn weekblad , L'ami des
hommes , trad hij op als de kampvechter
der nieuwere Fransche staatkundige beginselen. In 1792 bezocht hij Parijs,
xoegde zich bij eene club der Jacobij nen ,
en werd vervolgens een ijverig aanhangeling der bergpartij , die hem echter verried , aanklaagde, en den 25 Julij 1794
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naar de guillotine sleepte. Nog op het
schavot erg in het acht en zestigste jaar
zijns ouderdoms , gaf hij blijken van zijne
ontembare drift. Hij sprak de hem omringende menigte aan , en toen hij onder
de valbijl lag , moest de scherpregter
hem bij zijne zilveren haarlokken vasthouden , om hem den noodlottigen slag
te doen ontvangen.
(Friedrich Trenck's merkwiirdige Lebensgeschichte von ihm selbst beschrieben ;
Méditations dit baron de Trenck dans
sa prison a Magdebourg , avec un
précis historique de ses ma/beurs;
Denkwürdigkeiten vom Freyherrn von
Dohm ; D. THIÉBAULT , Frédéric le
Grand , ou souvenirs de vingt ans de
sejour a Berlin ; WATERMANN , Leben
and The ten der Trencke) .
TROMP, (MAARTEN HARPERTS- of
HERBERTSZOON ), een der beroemdste
Nederlandsche zeehelden , werd in 1597
te Bridle geboren. Zijn vader die het
bevel voerde over een schip , behoorende
tot de vloot van den admiraal VAN HEEMSKER-K , nam den knaap in 1607 mede
naar zee. De jeugdige TROMP was dan
ook bij den beroemden zeeslag van Gibraltar (den 25 April deszelfden jaars) tegen
Kort daarna kruiste zijn vader-wordig.
langs de kust van Guinee , raakte met
een' Engelschen zeeroover slaags , en werd
doorschoten. De elfjarige knaap riep al
jammerend den matrozen toe : Zult gij
mijns vaders dood niet wreken ? « Ware
-« hij een weinig ouder geweest , » merkt
VAN KAMPEN te regt aan , « h ij zou liet
« gedaan hebben ; thans geraakte hij in
-« gevangenschap des roovers, doch ont«snapte na twee jaren. » Gedurende een'
geruimen tijd na dit voorval is zijne
loopbaan duister. In 1622 vinden wij
hem als luitenant aan boord van een linieschip , en twee jaren later gaf prins
MAURITS hem het bevel over een fregat.
In 1629 heesch de beroemde admiraal
PIET HEIN zijne vlag op het schip van
TROMP , om tegen de Duinkerkers te kruisen. Op den 20 Augustus viel de admiraal aan de zijde van TROMP in een gevecht tegen de Duinkerkers , die echter
drie schepen verloren. In 1637 werd
TROMP tot luitenant-admiraal van Holland
en West-Vriesland bevorderd, en regtvaardigde deze verheffing door eene schitterende overwinning op de Spanjaarden.
Met een twaalftal schepen eene Spaansche
vloot , bestaande uit zeven en zestig zei
Duins gejaagd hebbende , hield-len,i
hij haar opgesloten , en zoodra hij eene
genoegzame versterking had gekregen ,
tastte hij den vijand aan , versloeg en
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verstrooide hem , en won door deze zegepraal een' door geheel Europa beroemden
naam. TROMP wist verder den overmoed
der Duinkerker kapers te breidelen , en
genoot , na het sluiten van den Munsterschen vrede (1648) , vier jaren rust. In
den eersten Engelschen oorlog , die in
1652 uitborst , spreidde TROMP zijne geheele grootheid als zeeman en vlootvoogd
ten toon. Nog vóór de wederzijdsche oor
ontmoette hij BLAKE , die-logsverkain
vorderde dat TROMP de vlag voor hem
zou strijken. Toen dit niet geschiedde,
schoot BLAKE over het schip van TROMP
heen, die daarop met een schot in zijne
vlag antwoordde. Dit had een hevige
strijd van vier uren ten gevolge , waaraan
de duisternis een einde maakte. TROMP
verloor twee schepen , en de Engelschen
bekwamen groote schade en een groot
aantal dooden en gekwetsten. Uit hoofde
zijner ongewone verkleefdheid aan het
huis van Oranje, viel hij een' tijdlang in
ongenade , en moest de vernedering verduren , dat DE RUYTER en DE WITH in
zijne plaats tegen de Engelschen werden
afgezonden. Spoedig echter gevoelde men
behoefte aan dezen grooten krijgsman.
Weder als opperbevelhebber optredende ,
leverde hij BLAKE , den 3 December 1652 ,
op de Engelsche kust , eenen bloedigen
slag , bemagtigde de Garland en Bonadventure, boorde drie Engelsche fregatten
in den grond , en verbrandde een ander.
BLAKE , wiens overblijvende schepen geducht gehavend waren , zakte af naar
den Theems. Na deze luistervolle overwinning stak TROMP een' bezem op den
mast , ten teeken dat hij de zee had
schoon geveegd. Deze slag was echter
nog slechts het voorspel van een' nog
hardnekkiger strijd. Gedurende drie dagen , van den 28 Februarij tot den
2 Maart 1653 , vocht TROMP tegen BLAKE ;
beiden hadden nagenoeg zeventig schepen
onder hunne bevelen , schoon de Engelsche meer geschut voerden. Daarenboven
had TROMP nog eene groote koopvaardijvloot onder zijn geleide. Deze driedaagsché' zeestrijd , waarin TROMP en BLAKE
veel beleid ten toon spreidden , eindigde met den aftogt des vijands. Weldra
echter volgden weder twee moorddadige
zeeslagen , waarin beide partijën den hardnekkigsten moed aan den dag legden. Engeland en Nederland betwistten elkander
het oppergebied der zee. In den slag
van den 8 Augustus 1653 , op de hoogte
van Katwijk en Scheveningen , sneuvelde
de groote zeeheld , die den Nederlanders
geleerd had de Engelschen te overwinnen.
TROMP boorde door de Engelsche vloot
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heen , maar werd door een' musketkogel
dbodelijk in de borst getroffen ; stervende
riep hij uit : • Ik heb afgedaan : houdt
« goeden moed ! » 11Ien zocht zijnen dood
te wreken ; DE RUYTER en JAN EVERTSEN
verrigtten wonderen van dapperheid. Men
sloeg tot viermaal toe door de Engelsche
vloot heen , en bragt den vijand een gevoelig verlies toe. Van wederzijden beroemde men zich op de overwinning.
Tntusschen werd de dood van TROMP in
't vaderland diep betreurd. Zijn lijk werd
loet groote statelijkheid in de Oude Kerk
te Delft ter aarde besteld , en aldaar
eene prachtige tombe te zijner gedachtenis opgerigt. In het penningkundig werk
van VAN LOON , vindt men de afbeelding
en beschrijving van onderscheidene gedenkpenningen , ter eere van TROMP geslagen. Hij had drie zonen , MAARTEN
TIAItPERTSZOON , CORNELIS , (van wien wij
in het volgende artikel zullen spreken)
en ADRIANUS , alsmede eene dochter , kort
na de luisterrijke overwinning op de Spanjaarden in Duins behaald , geboren , waar
zij den niet eindigenden naam bekwam-om
van ANNA- MARIA-VICTORIA-MARTENSIS-HtRPENSIS-TROMPENSIS-DUNENSIS. TROMP was uit drie
en dertig zeegevechten als overwinnaar
terug gekeerd. Hij was bescheiden en
menschlievend van aard , en geen eertitel
was hem dierbaarder dan die van beste
(Grootvader) zoo als zijne matrozen-var
hem doorgaans noemden.
( KOK, Vaderlandsch Woordenboek IIUME,
Histoire de l'Angleterre ; Mérnoires de
Frédéric Henri; Het leven van Tromp
in de Nederl. mannen en vrouwen).
TROMP , (CORNELIS) , tweede zoon
van den grooten zeevoogd MAARTEN HAR
, werd den 9 September-PERTSZONM
16 29 te Rotterdam geboren , . en verwierf
zich in dezelfde loopbaan eenen grooten
naam. Reeds op den ouderdom van een
en twintig jaren voerde hij het bevel over
een schip , waarmede hij de Barbarijsche
zeeroovers tuchtigde. In 1652 en 1653
diende hij in Je vloot van VAN GALEN,
tegen de Engelschen , in de Middelland sche Zee. In de beide zeegevechten , welke
aldaar voorvielen , overdekte hij zich met
roem , en werd door de admiraliteit van
Amsterdam tot den rang van schout-bijnacht bevorderd (1). In 1656 nam hij
;

(1) Toen in den avond van den 29 December
1652, de Engelschen met drie booten, voerende
ieder dertig bootsgezellen , het door TROMP veroverde
schip den Feniks in alle stilte overrompelden ,
vlugtte TROMP de kooi uit , loste eenige pistoolschoten op de Engelschen , die aan onze wederstand
biedende matrozen meel in do oogen wierpen ,
sprong uit een venster van de kajuit, en zwom
zoo lang in zee rond , totdat hij door de boot van
een Uollaudsch schip werd gered.

onder WASSENAAR VAN OPDAM deel aan den
eersten togt naar de Sont , die , tot genoegen van Nederland , zonder bloedstorting eindigde. In 1662 stevende hij met
tien schepen naar de Middellandse/te Zee ,
om eene koopvaardijvloot te geleiden. Bij
deze gelegenheid kweet hij zich manhaf=
tig tegen de Algerijnscbe zeeroovers , en
bragt de uit Oostindië komende vloot in
't vaderland , wijl men de oogmerken der
Engelschen begon te mistrouwen. In 1665
brak de oorlog werkelijk uit. Als viceadmiraal voegde TROMP zich niet zijn smaldeel bij de vloot , onder WASSENAAR VAN
OPDAM , die den 13 Julij deszelfden jaars,
tegen de Engelschen wakker strijdende
niet zijn schip in de lucht vloog. Schoon
TROMP zich in dezen noodlottigen zeeslag
moedig gedroeg , werd DE RUYTER - in plaats
van WASSENAAR tot opperbevelhebber aan gesteld. Alhoewel gevoelig over deze achterstelling , welke vooral uit zijne innige
gehechtheid aan 't Huis van Oranje voort sproot , liet hij zich echter bewegen , om
onder DE RUYTER te dienen. In den eersten zegerijken zeeslag van het jaar 1666
geraakte hij , door zijnen ontembare i
moed vervoerd , te midden van den vijand ,
en was reeds omsingeld , toen hij door DE
RUYTER nog gelukkig werd ontzet. Niet
zoo edelmoedig was TROMP ten opzigte van
zijnen grooten mededinger. Toen DE RUYTER , in den tweeden minder gelukkigen
zeeslag van dat jaar , in liet grootste gevaar verkeerde , liet TROMP zijnen admiraal
in den drang , die tegen eene driemaal
sterkere magt al vechtende binnengaats
wist te wijken. TROMP had wel den vijand
van zijnen vleugel verslagen , maar zich
een zwaar verwijt op den hals gehaald.
Op aanzoek van den raadpensionaris DE
WITT werd TROMP , « omdat 's lands dienst
« geen verschil tusschen de hoofden ge« doogde , » uit de dienst ontslagen , schoon
TROMP Op DE RUYTER'S klagt had geantwoord , dat God Almagtig hem met kleiner magt op den vijand voordeel , en Dc
RUYTER met cdrooter vlagt nadeel had gegeven. In dezen toestand van zaken ,
werd hij door den Franschen afgezant ,
den graaf D'ESTRADES , aangezocht , om op
eene jaarwedde van 50,000 Franken in
dienst van LODEWIJK XIV te treden ; doch
dit verleidend aanbod wees hij zonder
aarzelen van de hand , verkiezende liever
ambteloos in 't vaderland te leven , dan
een' vreemden vorst te dienen. TROMP
zonderde zich nu af op zijn buitengoed
Trompenburgh , te 's Graveland , waarvan
het huis zoodanig is gebouwd , dat het
eenigzins het voorkomen heeft van een
oorlogsschip , rondom door water omgeven.
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Op hetzelve prijkt een verguld metalen
scheepje , de Olifant , hetwelk tot windwijzer dient. Dikwijls begaf hij zich met
een' verrekijker in de hand naar eenen
heuvel , in de nabijheid van Hilversurn ,
welke naar hen Trompenberg is gel,eeten ,
en vanwaar hij de schepen op de Zuider
kon zien zeilen.
-ze
Toen in 1672 de gebroeders DE WITT op
Gene jammerlijke wijze door het Haagsch
gepeupel waren vermoord , (hetgeen TROMP
niet welgevallen aanschouwde) , en prins
WILLEM Ill tot erfstadhouder was verheven , werd TROMP weder in zijnen rang
als luitenant-admiraal hersteld. WILLEM III
wist tusschen hem en DE RUYTER eene
opregte verzoening te bewerken , die voor
't benarde vaderland de schoonste vruchten droeg. In de drie zeeslagen van 1673
tegen de vereenigde Engelsche en Fransche vloten plukte TROMP nieuwe lauweren. Gelijk in 1666 andermaal door den
vijand omringd , snelde DE RUYTER hem te
hulp , waarover hij in verrukking tot zijn
volk , dat bijkans aan eene goede uitkomst
wanhoopte , uitriep : « Mannen ! daar is
bestevaar , die ons komt helpen. Ik zal
« hem ook niet verlaten , zoo lang ik adem
« kan scheppen. » TIioMP was op de vloot
zeer bemind ; er was iets krachtigs en
nmoedopwekkends in zijne toespraken tot
zijn volk. « Mannen ! » dus liet hij zich
eenmaal vóór den aanvang van een' bloedigen zeestrijd booren : « de vijand is nu
« nabij : elk gedrage zich als een braaf
« kerel , en daar hij voor scheep is geko« men : en die zulks doet , dien zal ik be( bonen , dat beloof ik. 't Zal wel gaan. »
En het ging wel. Niet minder merkwaardig is zijn brief van den 8 Julij 1G73 ,
iia den roemvollen zeestrijd bij Westkappel op Schooneveld , aan zijne geliefde zuster ANNA A1ARIA VICTORIA geschreven , die
niet minder van zijne krachtige krijgsmanstaal getuigt :

Beminde Zuster!
«Gisteren hebben wij den dans aange« gaan , en ben , God zij geloofd , ge« zond , en hebben ons hart eens weder
« opgehaald als keuningen. Ik ben op mijn
« vierde schip , de Komeetstar , en meene
«van daag een' braven dans te dansen.
« Wij krijgen de Franschen zoo aan 't loo« pen , dat zij bramzeils en alles bijzet « ten ; en zoo het van daag zoo voortgaat ,
« zoo hoop ik , dat aller vrienden en ons
u gebed verhoord zal zijn , en dat wij van
« de tirannij verlost zullen worden. Adieu!
« Courage ! Het zal waarachtig wel gaan ! »
C. TROMP.

Nadat de staten van ons vaderland den
II.

19 Februarij 1674 den vrede met Enge
te Westminster hadden gesloten , liep-land
TROMP den 17 Mei met een eskader van
twee en dertig schepen uit Texel in zee ,
om de Franschen van meer nabij te gaan
bestoken. Naar de Fransche kust gestevend , landde men op liet eiland BelleIsle , verjoeg den vijand overal waar hij
zich vertoonde , en trok op het kasteel
aan ; doch vindende dat bet op eene rots
was gebouwd , en van buiten niet kon
ondermijnd worden , besloot men liever
zijn geluk elders te beproeven , dan veel
kostbaren tijd te verspillen. TROMP zette
nu koers naar het eiland Noirmouliers,
dat na eene kloekmoedige verdediging
voor de dapperheid der Nederlanders bezweek. Net een' goeden buit beladen
kwam TROMP , eene koopvaardijvloot van
Cadix geleidende , den 4 December in
Texel behouden binnen.
In 1675 bezocht TROMP Engeland , en
genoot aldaar het vleijendste , ja een
vorstelijk onthaal. KAKEL II verhief hem
tot baron , en overlaadde hem met eerbewijzen. Na den dood van DE RUYTEI:I ,
(29 April 1676) , werd TROMP in 't algemeen als de eerste zeeheld van Nederland,
ja van Europa geëerd. In 1676 stevende
hij met eene vloot naar de Sont , om de
Denen tegen de Zweden bij te staan.
Omtrent den Zuidhoek van Oeland genaderd , kwam het den 11 Junij tot een'
heeten strijd , waarin de Zweden hunne
beide admiralen en verscheidene schepen
verloren , en in de grootste verwarring de
vlugt namen. De Nederlanders en Denen
misten geen enkel schip ; zelfs had niet één
schip zijnen mast of steng verloren. Men
vervolgde de Zweedsche vloot tot onder
Stokholm. Den 6 Junij 1676 veroverde
TROMP de Zweedsche vesting IJstadt. In
de maand September voegde hij nog de
vesting Christianopel bij de overwinningen
zijner Deensche majesteit , die hem uit
erkentelijkheid voor al deze gewigtige diensten niet de orde van den Olifant en den
titel van graaf begiftigde. Nadat TROMP
den prins van Oranje op diens krijgstogt
tegen Si. Omer had vergezeld , trad hij
van het woelig krijgstooneel af , en leefde ,
op de Nieuwe Heerengracht te ,msterdarn ,
zeer afgezonderd tot 1691 , toen WIUL M III
hem tot opperzeevoogd over de Nederlandsche vloot verhief , welke tegen Frankrijk
moest handelen. TROMP overleed echter
voordat de vloot geheel was uitgerust,
den 29 Mei deszelfden jaars te Amster
dam , en werd den 9 Junij in het praalgraf zijns vaders te Delft niet veel statelijkheid ter aarde besteld. VAN KAMPEN
hangt ons een treurig tafereel op van
-

34

590

TROWBRIDGE--4'SCHIRNHAUSEN.

zijn uiteinde. « IJsselijk , . zegt bij , « was
« zijn doodstrijd : hij meende bij God geene
« vergeving te zullen erlangen , en eene
« prooi der eeuwige verdoemenis te wor« den. De ongelukkige ! Stond misschien
« de schim van DE WITT hem voor den
t geest ? Hoe het zij : beklagen wij den
• man , die zich misschien door -overdre« vene , althans gestrenge verkleefdheid
« aan de _ leer van zijn kerkgenootschap
en van zijnen tijd , de leer der voorbeschikking , den algemeenen Vader in
• een" vreesselijk licht voorstelde , dat hem
* geene hoop overliet. Zijn gedrag om« trent DE WITT is niet te verdedigen :
« anders komt hij ons voor als een be« kwaam , stoutmoedig , wel eens wat al
« te driftig en voorbarig , maar toch schrander en kundig vlootvoogd , een rond
eerlijk zeeman , en een op.-«borstigen
c( regt vaderlander , die voor geenen prijs
« eenige mogendheid zou willen dienen,
« buiten zijne landgenooten. »
(Kox , Vaderlandsch Woordenboek VAN
KAMPEN , Vaderlandsche Karakterkunde ; Het leven en bedrijf van Cornelis
Tromp BRANDT , Het leven van de
Ruyter ; Levensbeschrijving van Nederlandsche mannen en vrouwen).
TROWBRIDGE , Sir THOMYMAS) , een
bekwaam Britsch zeevoogd , Wiens geboortejaar men niet vermeld vindt. Men
wil dat hij de zoon was van RICHARD TROwBRIDGE Esq. , en in Cavendish Street te
Londen is geboren. Hij leerde de zeedienst
onder den admiraal EDWARD HUGHES , in de
Oostindië , werd luitenant in 1780 en kort
daarna kapitein , welke bevordering hij
aan zijne verdiensten had te danken.
Als bevelhebber van het fregat Castor,
van 32 stukken , uit de Indische zeeën
met een konvooi koopvaarders terugkeerende, werd hij door de Franschen genomen. Met vijftig zijner manschappen op
de Sans Pareil van 80 stukken overgebragt , werd dit schip door Lord now,
in zijne groote overwinning van den
1 Junij 179l , veroverd. Lord IIOwE vertrouwde nu het bevel over den Sans Pareil aan TROWBEIDGE. Hij behoorde tot de
vloot die BONAPARTE naar Alexandrili dreef,
doch werd verhinderd om aan den slag
van den Nijl (1 Augustus 1798) deel te
nemen , wijl zijn schip in den namiddag
op een rif verviel , hetgeen waarschijnlijk
aan de omstandigheid was toe te schrijven , dat hij geene kaart van de baai
had , schoon andere kapiteinen daarvan voorzien waren. Dit ongeval griefde
den dapperen kapitein bitterlijk ; doch
ELSON verzekerde hem , dat niemand
eter dan hij, de lauweren op dien dag
;

;

(

geplukt , kon missen. _ In eenen brief aan
den graaf , ST. VINCENT , zegt NELSON ten
opzigte van TROWBRIDGE : a Ik heb de be( kwaamheid en werkzaamheid van zijn'
« geest en ligchaam ondervonden. Het
« was TROWBRIDGE die het eskader zoo
« spoedig te Syracuse uitrustte ; het was
« TROWBRIDGE die na den slag groote dien« sten bewees ; het was TROWBEIDGE die
« de Culloden redde , terwijl niemand an« ders , zoo ver ik weet , het zou hebben
« durven wagen ; bet was TROWBRIDGE dien
« ik als mij zelven te Napels heb gelaten;
« bij is , als vriend en officier , een non
«parel!. » Onder zijne heldendaden van
1799 behoort de bemagtiging van het
kasteel St. Elmo , welks verovering , volgens de verklaring der Russen , drie maanden ,zou vereischen. TROWBRIDGE maakte
er zich binnen veertien dagen meester
van. In 1804 werd hij tot admiraal verheven , en vertrok in 1805 aan boord
van de Blenheim , van 74 stukken , met
een konvooi koopvaarders naar de Oost
1806 geraakte de Blenheim in-indé.I
de straat van Malacca aan den grond , en
kreeg aanmerkelijke schade. Na- zijn schip
te Pulo Penang zoo goed mogelijk hersteld te hebben , zeilde hij met noodmasten naar Madras. Men ried hem hier
ernstig af, om met dit schip weder zee
te kiezen , wijl het zich in een' te slechten toestand bevond. Daar TROWBRIDGE
niets liever wenschte dan met gevaren
te kampen , wendde hij ' den 12 Januarij
1807 den steven naar de Kaap de Goede
Hoop. Den 1 Februarij zag men de Blenheim het laatst op de hoogte van Madagascar , tegen hooge stortzeeën worstelen,
en noodschoten doende. Sedert dien dag
vernam men van het lot van TROWBRIDGE
en de zijnen niets meer.
(JAMES'S Naval History; BRENTON's Naval history).
TSCHIRNHAIISEN , (EHRENFRIED
WALTER) , een beroemd Duitsch wiskun-

stenaar en wijsgeer der zeventiende eeuw,
stamde af van een adellijk
Jgeslacht
g , en
o
werd den 10 April 1651 te Kislingswalde
in Opper-Lausitz geboren. Van zijne jeugd
af hield hij zich het liefst met de wiskunde onledig. Op den ouderdom van
zeventien jaren vertrok hij naar de hoogeschool van Leyden , om zijne studiën
te voltooijen. Hier raakte bij in 1672
bekend met den baron VAN NIEUWLAND,
die het bevel voerde over een regement,
en den jeugdigen TSCIIIRNIIAUSEN overreedde , - om hem als vrijwilliger te vol
Nadat hij anderhalf jaar in het Ne--gen.
derlandsche leger tegen de Franschen had
gediend, ried zijn vader hem aan om te
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reizen. Hij bezocht nu Engeland , Frankrijk, Sicilié en Italië , en keerde naar
Kislingswalde door Duitschland terug, waar
hij eenigen tijd aan het hof van keizer
LEOPOLD doorbragt. Voornemens zijnde om
brandglazen van ongemeene grootte te
maken , legde hij voor het gieten en slijpen daarvan drie glashutten en eenen
molen aan. Het eerste dubbel bolle glas
dat hij goot en sleep , bad meer dan een'
voet in diameter en eene brandpuntige
lengte van 32 voet. Hij schijnt het als
een teleskoop gebezigd te hebben , wijl bij
zegt , dat hij , zonder buis of oogglas, op
den afstand van anderhalve mijl, er eene
gansche stad door heeft gezien. Bijkans
omtrent denzelfden tijd maakte hij een
dubbel bol brandglas van drie voet dia
voet brandpuntige lengte,-metrn12
160 pond wegende. De diameter van het
beeld der zon in het brandpunt was omtrent 1 z duim. De uitwerking van dezen
brandspiegel wordt vermeld in de 1Ylémoires de l'acadérnie (1699) , waaruit blijkt,
dat men daarmede groen ja zelfs vochtig
hout kon in den brand steken, en dunne
ijzeren platen smelten. Deze spiegel werd
gekocht door den hertog vAN ORLÉANS,
destijds regent van Frankrijk , en aan de
academie ten geschenke gegeven , waar
hij nog wordt bewaard. TSCHIRNHAUSEN
maakte vervolgens nog een' dergelijken
brandspiegel, welken hij keizer LEOPOLD
aanbood , die hem uit erkentelijkheid tot
baron wilde verheffen , eene eer , welke
hij van de hand wees; alleen nam hij een
portret van den keizer en Bene gouden
keten ten geschenke aan. Ook maakte hij
een' hollen spiegel van dun koper , van
omtrent 4k voet in diameter en 12 voet
in brandpuntige lengte. Toen de stralen der
maan in het brandpunt daarvan waren ver
zij een schitterend beeld-zameld,brgtn
te voorschijn , maar geenen merkbaren
graad van warmte. In 1686 en 1687 gaf
TSCHIRNHAUSEN te dmsterdam twee wijsgeerige werken in 't licht, waarvan het eerste
ten titel voert Medicina Corporis ; hierin
komen onderscheidene gezondheidsregelen
voor. Het andere heet Aledicina Mentis ,
waarin de oorzaken worden ontwikkeld van
de gewaarwordingen van vreugde en smart,
maar vooral bevat het eene redekunstige
verhandeling voor wiskunstbcoefenaren.
In dit werk beschrijft TSCHIRNHAUSEN de
eigenschappen eener kromme lijn , welke
zijnen naam draagt. Ilij bewees groote
diensten aan zijn vaderland door zijne
ontdekking , om het Chineesch porselein
na te maken , hetwelk onder den naam
van Saksisch porselein bekend staat. Ilij
stierf den 10 October 1 708 te Kislings-

walde , en werd op zijn eigen landgoed,
ten koste van den koning van Polen (AueusTus , keurvorst van Saksen) , met groote sta
-telijkhd,r
aarde besteld.
(TscnIRNHAUssEN's

Lebens- and Todesge-

schichte).
TULP, (NICOLAAS) , een beroemd geneesheer en ontleedkundige, de ontdekker
der chijlvaten in het menschélijk ligchaam,
werd den 11 October 1593 te Amsterdam geboren. Hij bragt eenigen tijd in
een' barbierswinkel door , maar studeerde
vervolgens te Leyden. Tot doctor in
de geneeskunde bevorderd , zette hij zich
in zijne geboortestad neder, alwaar hij
meer dan eene halve eeuw zijne groote
talenten aan de lijdende menschheid wijdde.
In 1622 werd bij tot schepen en raad , en
in 154 tot burgemeester van Amsterdam
verkozen. Deze eer viel hem daarna nog
driemalen te beurt , en wel eens in het
bange jaar 1672 , toen LODEwIJK XIV (reeds
te Utrecht zijnde) , Amsterdam bedreigde.
TULP bekleedde toen zijne waardigheid met
grooten lof, blijken gevende van bedaarden
moed en schrander doorzigt. Hij overleed
in 1674. Als geneeskundige behaalde hij
veel roem met zijne Observationes medicae
en de ontdekking der chijlvaten in het
menschelijk ligchaam , te voren door ASELLIUS in honden gezien. Voordat bij in 1654
de burgemeesterlijke waardigheid aanvaardde , gaf hij op de gewone daartoe bestemde
plaats les in de ontleedkunde, hetgeen
onze REMBRANDT tot het onderwerp van
een zijner wereldberoemde kunstgewrochten heeft gekozen.
(WAGENAAR , Amsterdam , II D. ; Biographic du royaume des Pays -Bas).
TURENNE , (RENRI DE LA TOUR
D'AUVERGNE, Burggraaf VAN), een der

grootste veldheeren van Frankrijk , werd
den 11 September 1611 te Sédan geboren.
Hij was de tweede zoon van HENDRIK VAN
BOUILLON , prins van Sédan , en ELIZABETH
VAN NASSAU , dochter van prins WILLEM I
van Nassau-Oranje. Schoon zwak van ligchaam , was het echter zijne vurige begeerte om krijgsman te worden. Nadat hij
in 1623 zijnen vader had verloren , zond
zijne moeder hem naar Nederland , waar
hij onder zijnen beroemden oom prins lnAURITS en vervolgens onder FREDERIK 1IENDRIK
in de oorlogskunst werd ingen% ijd. Prins
MAURITS ontdekte weldra in den knaap ,
hoe onbeduidend zijn voorkomen ook Inogt
wezen, veelbelovende talenten , en nam
zijne ontwikkeling en opleiding voor de
krijgsdienst zeer ter harte. Als vrijwilliger
bij de muskettiers geplaatst, leerde hij de
pligten van den soldaat en onderofficier.
In 162E stelde zijn oom FREDERIK IIEADRIK
i4'
,
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hem aan 't hoofd van eene compagnie zaan , bestemden zijne ouders hem voor
den geestelijken stand. Na den dood zijns
voetvolk , en TURENNE beantwoordde ruim
aan de verwachting , welke men-schot vaders , verwisselde bij zijne godgeleerde
van hem had opgevat. Toen RICHELIEU in studiën met die der regtswetenschap , en
1630 in de stad Sedan Bene Fransche werd in 1152 raad van het parlement en
bezetting wilde leggen , en de hertogin weldra_ rekwestmeester. Nadat hij eene
reis door Zwitserland had gedaan , kreeg
VAN BOUILLON , moeder van TURENNE , geene
kans zag dit onheil af te wenden , dan door hij in 1761 het ambt van intendant van
den jongen hertog als gijzelaar aan het Limoges. In deze betrekking deed hij veel
Fransche hof te zenden, werd OOk-TURENNE , tot verbetering van den landbouw , de
wiens talenten reeds de opmerkzaamheid vermindering der belastingen en de beop hem hadden gevestigd , met opene ar- schaving van liet volk. Reeds destijds raad
regering hem meermalen over-plegd
men aldaar ontvangen. Schoon naauwelijks
negentien jaren vertrouwde men hem het belangrijke zaken. Toen LODEWIJK XVI in
bevel over een regement voetvolk. Wij 1774 den troon beklom , werd TURGOT
kunnen hier TURENNE op zijne heldenloop- door de partij van vooruitgang als de man
baan niet van stap tot stap volgen. Ten aangeduid , die alleen den staat voor een
opzigte-van zijn gedrag omtrent eene vrouw geheelen ondergang kon behoeden. Schoon
van zeldzame schoonheid, bij het beleg de aanhangelingen van het oude stelsel,
van -Solre-le Chateau , die hij ongedeerd en niet minder de eerste minister MAUREaan haren echtgenoot wedergaf, heeft men PAS , TURGOT vreesden , werd hem echter
hem bij scirao vergeleken. Hij werd in in 1774 het departement van marine toe.1644 tot maarschalk verheven , won den vertrouwd. Kort daarna tot controleurslag van Nordlingen , verdreef in [648 generaal benoemd , was hij , als ware het ,
den keurvorst van Beijeren uit zijne sta- minister van financiën en eerste minister
ten , deed den Spanjaarden het beleg van tevens. Bij de aanvaarding van dit ge.drras opbreken , bemagtigde Duinkerken, wigtig ambt , schreef hij den 24 Augusen veroverde grootendeels de Spaansche tus een' merkwaardigen brief aan den
Nederlanden,- hetgeen de Spanjaarden tot koning , waarin hij onder anderen zeide :
vrede drong. In MONTECUCULI vond TURENNE « Ik bepaal mij voor het tegenwoordige,
een' waardigen tegenstander, een' krijgs. « Sire ! om u deze drie woorden te herin« neren : Geen bankbreuk, geene vermeeroverste , die, gelijk hij , alle militaire gra
« dering van belastingen, geene leeningen.
den had doorloopen. Door den onverhoedschen dood van TURENNE bleef het onbeslist, « Om deze drie voorwaarden te vervullen
vien hunner den eersten rang toekwam. « bestaat er slechts één middel : de uitga
ven tot onder de inkomsten te beperken,-«
TURENNE werd den 27 Julij 1675 bij het
dorp Sasbach , niet ver van 0 ffenburg , « en wel genoegzaam daaronder, ten einde
door een' kanonskogel doodelijk getroffen, «jaarlijks twintig millioen te sparen., om
terwijl hij zich gereed maakte , om MON- « daarmede de oude schulden af te lossen.
« Zonder dit zal het eerste kanonschot
TECUCULI in eene ongunstige stelling aan
te grijpen , en een' beslissenden slag te « dat er valt den staat tot bankbreuk
wagen. De Fransche soldaten , verschrikt . noodzaken. Uwe Majesteit zal niet verdoor dit ongeval , riepen in wanhoop uit: « Beten , dat ik , bij liet aanvaarden van
« Onze vader is dood ! » De vijandelijke « de moeijelijke taak van controleur -geneveldheer betuigde , dat er een man ge- « raai , al de waarde gevoelde van het
vallen was , die de menschelijke natuur « vertrouwen waarmede gij mij vereerdet.
tot eer verstrekte. De Franschen ontwe- « Ik gevoelde , dat gij mij het geluk van
ken nu den slag. In de brieven van «uw volk toevertrouwdet, en, zoo het
Mevr. DE SÉVIGNÉ komt eene levendige « mij vergund is te zeggen , de zorg om
beschrijving voor van de algemeene diepe «uw' persoon en uw gezag bemind te niadroefheid , die de dood van TURENNE in « ken ; doch tevens besefte ik al het gevaar,
« waaraan ik mij blootstelde. Ik voorzag.,
Frankrijk veroorzaakte.
« dat ik , zonder medehulp , te strijden
(GRIMOARD, Collection des mémoires du
« zou hebben tegen misbruiken van allerniaréchal de Turenne DE BAURAIN ,
lei aard , tegen de pogingen dergenen ,
Campagnes de Turenne; R AMSAY , h is« die bij deze misbruiken hunne rekening
toire de Turenne).
«vinden , tegen het overgroot getal vooroordeelen , die zich tegen elke hervorTURGOT, (ANNE ROBERT JACQUES),
baron DE L'AULNE , controleur-generaal der « ming aankanten , en een geduchte hef
zijn in de handen van baatzuchtige-«bom
financiën onder LODEWIJK XVI in Frankrijk,
werd den 10 Mei 1727 te Parijs geboren. « mannen , om wanorde te stichten. Zelfs
Van natuur stilzwijgend, schuw en arbeid- « zal ik te kampen hebben tegen de na-

;
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« tuurlijke goedheid, tegen de edelmoe« digheid van uwe Majesteit en de persot nen , die u bet dierbaarst zijn. Ik zal
«bij het meerendeel der hovelingen en
« allen die naar gunsten dingen , gevreesd ,
• ja zelfs gehaat zijn. Zij zullen alle weigeringen aan mij toeschrijven , en mij
a als een hardvochtig man voorstellen,
« omdat ik bij uwe Majesteit zal aandrin«gen, dat gij niemand , zelfs niet dege«nen die u het liefst zijn , ten koste van
C uw volk moet verrijken. Dit volk , waar d aan ik mij geheel zal toewijden , wordt
«zóó ligtelijk bedrogen , dat ik welligt
«het voorwerp van hunnen haat zal wor« den , juist om die maatregelen , welke
« ik tot hunne bescherming overmijdelijk
« acht. Ik zal belasterd worden , en mis
schijn van-«schienmtgoza
« waarheid , om mij het vertrouwen
« uwer Majesteit te ontrooven. Ik zou
«geenszins het verlies van eene plaats
« betreuren , welke ik nimmer gewenscht
«heb te bekleeden. Ik ben gereed mijn
« ambt neder te leggen , zoodra ik niet
«meer de hoop kan voeden , om daar« mede nut te stichten ; doch uwe achting ,
«Sire ! de naam van regtschapen man , de
« toegenegenheid van het publiek, waar door uwe keus op mij is gevallen, zijn
«mij dierbaarder dan het leven. Uwe Majesteit zal zich wel willen herinneren ,
«dat ik uit vertrouwen op uwe beloften
« mij een' last op de schouders heb gela« den , die welligt mijne krachten te boven
« gaat ; dat het aan uw' persoon , aan den
« eerlijken , den regtvaardigen en den goed
hartigen koning is, dat ik mij zelven-«
« heb overgegeven. »
TURGOT brags onderscheidene heilzame
hervormingen tot stand , doch zijne menschen volklievende bedoelingen werden door
eigenbelang en vooroordeel zoo zeer tegengewerkt , dat de vreesachtige LODEWIJK XVI hem in de maand Mei des jaars
1776 plotseling ontsloeg , welk lot later
ook het deel werd van MALESDERBES. Men
heeft zijn stelsel hevig bestreden , maar
niemand heeft ooit zijne regtschapenheid
betwijfeld. Hij wijdde zich voortaan aan
wetenschappelijke studiën, en overleed den
8 Mei 1781 te Parijs. Hij liet onder
handschriften na. Zijne Oeuvres-scheidn
completes werden bezorgd door DUPONT DE
NÉmoUIIs ; eene nieuwe uitgave daarvan is
met nog onderscheidene ongedrukte schriften vermeerderd.
(DUPONT ,

Mémoires sur la vie et les
ouvrages de Turgot ; coanoeCET , Vie
de Tur pot ; Oeuvres de M. Turgot,
griinistre d'état , 9 vol. , Svo. , Paris,
1808) .

'
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TURNEBUS , (ADRIANUS) , een der
meest beroemde Fransche geleerden der
zestiende eeuw. Zijn Fransche naam was
TOURNEBOEUF. Volgens sommige schrijvers
was zijn vader een Schot , die zich te
Les dndelys in Normandijë had nedergezet , waar TURNEBUS in 1512 't levenslicht
aanschouwde. Op den ouderdom van elf
jaren werd hij naar Parijs gezonden.
Zijne ongewone talenten , gepaard aar
onvermoeiden ijver , verhieven hem spoedig boven zijne medestudenten , en men
zegt , dat bij bij vele gelegenheden meer
kennis aan den dag legde dan zijne leermeesters. Na de voltooijing zijner studiën,
onderwees hij oenigen tijd te Toulouse de
oude talen. In 1547 te Parijs als professor in 't Grieksch benoemd , lokte zijn
naam eene menigte studenten uit alle
landen van Europa derwaarts. In 1552
voerde hij het bestuur over de koninklijke
drukkerij voor Grieksche boeken , doch na
verloop van drie jaren legde hij dezen post
neder , en aanvaardde liet ambt van Koninklijk Professor. Schoon hem in onder
vreemde landen de schitterendste-scheidn
aanbiedingen werden gedaan, bleef hij tot
aan zijnen dood te Parijs , waar hij den
1 i Junij 1665 overleed. Zelden genoot
een geleerde gedurende zijn leven zulk
een' algemeenen en waarlijk Europeschen
naam als TURNEBUS. Hij was een man van
een nederig en zeer beminnelijk karakter,
en niemand die hem kende kon nalaten
hem te achten en lief te hebben. HENRY
STEPHENS zeide van hem : « TURNEBUS be« haagt een elk , omdat hij zich zelven
« niet behaagt. » De meeste zijner werken
werden na zijnen dood bijeenverzameld
door zijn' tweeden zoon ETIENNE , en onder den titel van ddriani Turnebi Opera
in 't licht gegeven.
-

Mémoires TEISSIER , Eloges
des sevens ; s xius , Onornast).

(NlcÉRoN ,

;

TURPIN DE CRISSÉ , (LANCELOT) ,

een beroemd schrijver over de legerkunde
(taktiek) werd omtrent het jaar 1715 in
La Beauce uit een adellijk geslacht geboren. Hij trad op jeugdigen ouderdom in
krijgsdienst , verkreeg weldra eene compagnie en in 1744 een regement huzaren.
Als kolonel onderscheidde hij zich in do
oorlogen van Italië en Duitschland , en
werd tot den rang van brigadier- generaal
bevorderd. Te midden zijner gelukkige
loopbaan , zeide hij de wereld vaarwel ,
en ging in de abdij van La Trappe. Toen
hij echter bespeurde , dat liet moeijelijk
was om een heilige te worden , verliet hij
liet klooster , en huwde de dochter van
den maarschalk VAN JLItVENDI1AL , door bare
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tijdgenooten den secretaris van den abt
DC VOISENON geheeten.
In 1754 trad TURPIN DE CRISSÉ

als schrij-

ver op met zijne flmusemens philosophi.
ques et littéraires de deux amis , welke
hij aan J. J. ROUSSEAU opdroeg. ROUSSEAU
maakte tot zijne aanmoediging de aanmerking , dat het werk niet slecht genoeg
was om den schrijver te doen 'wanhopen,
om zich eenmaal een' naam te maken
noch goed genoeg om niet te trachten
het beter te maken. In hetzelfde jaar ver
een meer gewigtig werk-schenvam
Essai sur l'art de la guerre , waarmede
hij grooten roem behaalde. Op bevel van
FREDERIK den Grooten werd dit krijgskundig werk in 't Hoogduitsch overgebragt.
Er bestaat zelfs eene Russische vertaling
van. In 1757 werd TURPIN D£ CRISSÉ weder in werkelijke dienst gesteld ; in 1780
klom - hij op tot den rang van luitenant generaal , en in het volgende jaar werd
hij gouverneur van het fort S carpe te
Douai. De omwenteling verdreef hem uit
Frankrijk , en men wil , dat hij in Duitschland zoo geheel van de wereld afgeschei.
den leefde , dat zelfs de tijd en plaats
zijns overlijdens onbekend zijn. TURPIN
DE CRISSÉ bezat eene groote belezenheid
en een scherpzinnig oordeel , gelijk zulks
onder anderen duidelijk blijkt uit zijne
Commentaires de César avec des notes historiques , critiques ei militaires , zoodat
men zich niet heeft te verwonderen , dat
FREDERIK de Groote zijne werken op boogen prijs stelde.
(Biographic universelle).
T17SSER, (THOMAS) , de VARRo der
Britten genoemd , werd omstreeks het jaar
1523 te Rivenhall , nabij Witham , in
Essex , geboren. Zijn levensloop was zeer
afwisselend. TUssER was achtereenvolgend
zanger , toonkunstenaar , schoolmeester ,
dienstknecht , landbouwer , veefokker, dichter , meer schrander in dit alles , dan
voorspoedig in zijne ondernemingen. Hij
handelde in ossen , schapen , boter en
kaas , in allerhande soorten van graan ,
maar zonder voordeel. Hetzij hij kocht of
verkocht , hij verloor bijkans altijd ; en
toen hij rentmeester was , verarmde bij
zich zelven , en verrijkte nimmer zijnen

landheer. Niettegenstaande dit alles bevat
zijn dichtstuk over den landbouw en het
buisbestier , getiteld : Five hundreth good
points of good husbandry united to as many
of good huswiferie , fc. , set forth by
Thomas Tusser , gentleman , servant to the
honourable Lord Paget , of Beudesert,
voortreffelijke opmerkingen. Het is geschreven in een' gemeenzamen toon,
verdeeld in onderscheidene hoofdstukken

en in afwisselende maat. WARTON noemt
TUSSER den Britschen VARRO , die den akkerbouw , bet buisbestier en de gewoonten
van den arbeidzamen landman met de
levendigste kleuren schildert. Het leven
van den schrijver , dat zeker niet het
minst vermakelijke gedeelte van het boek
uitmaakt , is bet eerst in de uitgave van
1573 in 't licht verschenen.

Worthies of Essex).
een beroemde monnik uit het
laatste gedeelte der negende eeuw , beboorende tot het klooster van St. Gall in
(FULLER'S

TUTILO,

Zwitserland. TUTILO en NOTKER , van hetzelfde klooster , waren de beroemdste
schilders , beeldhouwers en goudwerkers
hunner eeuw in Duitschland. TUTILO , een
allesomvattend genie , was niet alleen kunstenaar : hij was toonkunstenaar , dichter,
redenaar en staatsman. EKKEHARD junior,
een oud Duitsch schrijver , zegt van hem :
Erat enim valde eloquens , voce clara ei
dulci , caelaturae elegans , picturae arti fex,
ac miri ficus aurifex , musicus , ççc. Keizer
KAREL de Dikke betuigde zijn leedwezen ,
dat zulk een man in een klooster bleef
opgesloten.
TUTILO vervaardigde voor den abt SALOMO
van St. Gall , ( een groot beschermer der
kunsten) , een gouden kruisbeeld , rijkelijk versierd met half verheven beeldwerk
en edelgesteenten. Ook maakte bij een
zittend beeld van de Maagd MARIA , in
goud , voor eene kerk te Metz , waarmede
hij grooten roem behaalde. Het droeg tot
opschrift : Hoc panthema pia caelaverat
ipsa Maria. Voor de kerk van St. Otmahr
te St. Gall versierde hij liet altaar met
eenige koperen platen , waarop de levens
dien heilige kunstig was-geschidnva
gegraveerd. Hij stierf in 896.
(LESSIso, Beisrage zur Geschichte and Litteratur ; Rerum Alemanniearum scrip-

bres).
een Engelsch letterkundige , zag den 16 April 1747 het
levenslicht te Rotterdam. Zijn vader was
TWISS , (RICHARD) ,

aldaar sedert lang als koopman gevestigd,
en liet zijn' zoon eene zeer zorgvuldige
opvoeding geven. Op den ouderdom van
twintig jaren verliet de jonge TwISS Rotterdam , en bezocht Engeland , Ierland,
Frankrijk , Zwitserland , Duitschland en
Italië. Van de beste aanbevelings- brieven
voorzien , had bij, de gelegenheid om met
de vermaardste mannen van zijnen tijd
kennis te maken , zoo als FREDERIK I,
koning van Pruissen , J. r. ROUSSEAU,
VOLTAIRE en anderen. Van zijn bezoek bij
VOLTAIRE geeft hij eene uitvoerige beschrijving : a Ik bezocht , » zegt hij , « de ver a blijfplaats van VOLTAIRE , nabij het dorpje

TYNDALE.
u Ferney

gelegen. Toen ik mij bij hem

« aanmeldde , zeide mij de bediende , dat
a hij zeer ongesteld was. Ik schreef hem
« een briefje , en terwijl ik in zijn' tuin
« wandelde , ontmoette ik hem zelf. Zijne
« kleeding was grillig : hij droeg eene
« oude ongepoederde pruik , met eene
« blaauw lakensche muts daarover ; een'
« nieuwen groen satijnen slaaprok , met
« een vest van dezelfde stof , versierd met
« bloemen van verschillende kleur ; eene
a zwart fluweelen broek en witte katoenen
« kousen. Hij had den ouderdom van vijf
« en zeventig jaren bereikt , en ging ge« bukt ; zijne bruine oogen waren vol uit« drukking ; hij had geene tanden meer;
« zijn gelaat was zeer bleek en mager,
« en zijne stem zwak. Hij was zeer be« leefd , nam mij al wandelende onder
« den arm , beklaagde zich over zijnen
« ouderdom wijl hij niemand eenig genoe« gen kon geven of zelf eenig genoegen
« smaken. Ik vroeg hem om een' regel
« van zijn schrift ; hij was hiertoe terstond
« bereid , en schreef in 't Engelsch deze
« woorden : An Englishman who goes to
a Italy leaves men to see pictures (Een
« Engelschman , die naar Italië gaat , ver
laat de menschen , om schilderijën te-«
« zien). Zijne bibliotheek bestond uit ongeveer vijf duizend boekdeelen. Zijn huis
« was gemakkelijk ingerigt , prachtig ge« meubeld , en versierd met fluweelen be. hangsels , verguldsels , stukadoorwerk ,
« porselein en schilderijën. Toen ik van
« hem afscheid nam , wenschte hij mij in
«'t Engelsch en Italiaansch goede reis. a
Twiss was een groot kunstkenner. Hij
overleed in 1821 te Camden-Town , in
den ouderdom van vier en zeventig jaren.
Men heeft van hem in 't Engelsch Reizen

in Spanje en Portugal ; Reis in Ierland;
Anecdoten van 't schaakspel , en Een uit
naar Parijs.
-stapje
(Biographie du royaume des Pays-Bas).
TYNDALE Of TINDALE, (WILLIAM),

een doorluchtig slagtoffer der hervorming
in Engeland, werd omstreeks het jaar
1477 in de parochie van Nibley , in het
graafschap Gloucester , geboren. Hij studeerde te Oxford in de godgeleerdheid,
en werd daarna opvoeder van de kinderen van zekeren Maister WELCH , een ridder in het graafschap Gloucester, bij wien
hij in booge achting stond. Ten huize van
dezen Sir JOHN WELCH hield TYNDALE menigen redetwist over godsdienstige onderwerpen met de geestelijken uit de nabuur
zich gaarne aan Sir JOHNS-schap,die
wel voorziene tafel lieten vinden. Hierdoor
geraakte hij weldra in groot gevaar , zoo

dat hij het voorzigtig keurde , het land
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te verlaten , en naar Londen te gaan ,
waar hij opgenomen werd in het huis van
IIUMFREY MUMMUTH Of MONMOUTH , een' voornaam koopman en een' der raadsheeren
(aldermen) van de stad , die hem zes
maanden lang gastvrij onthaalde , en hem
eene jaarwedde van honderd twintig gul
schonk, om op 't land te kunnen-den
leven. MonMoUTH , die naauwe verstandhouding hield met degenen die de nieuwere godsdienstige gevoelens waren toegedaan , en deswege voor den bisschop
STOKESLEY te regt stond , legde toen van
TINDALE deze getuigenis af : «Hij leefde
« als een' goed priester , en studeerde
«nacht en dag. Hij at niets dan gekookte
«spitzen, en dronk slechts dun bier. Men
«zag hem , zoo lang hij in dat huis ver « toefde , nimmer Benig linnen dragen. «
TYNDALE verliet nu Engeland, en bezocht
Saksen. Te Wittenberg vervoegde hij zich
bij LUTHER , die hem aanmoedigde om het
Nieuwe Testament in 't Engelsch over te
brengen. Reeds in 1525 verscheen aldaar
TYINDALE'S overzetting van het Nieuwe Testament , welke in Engeland door duizeni
den met groote belangstelling werd gelezen , schoon zulks op zware straf was
verboden. TYNDALE vertaalde nu ook de vijf
boeken van MOZES, die in 1530 in 't licht
verschenen. Koning HENDRIK , WOLSEY en
THOMAS MOORE , zijn heftigste vijand , die
alleen zeven boekdeelen twistschriften tegen hem schreef , zochten hem naar Engeland terug te lokken ; doch hij werd
daarvan afgeschrikt door het lot van zijn'
vriend JOHN FRITII , die, onder belofte van
persoonlijke veiligheid naar Engeland terug
gekeerd', zijn leven op den brandstapel
verloor. TYNDALE vestigde zich te Antwerpen , waar bij voor de hervormingsgezinde
Engelsche kooplieden predikte , en in 1536
zijne loopbaan op eerie treurige wijze eindigde. Op aandrijven der Engelsche regering door de inquisitie op eligt , werd hij
te Vilvoorden in den kerker geworpen.
Als ketter ter dood veroordeeld , werd hij
naar 'de strafplaats gevoerd , aan den paal
gebonden , door beulshanden gewurgd en
vervolgens verbrand. De laatste woorden ,
die hij sprak , getuigden van zijnen ijver
voor de nieuwe leer : « o God ! open den
« koning van Engeland de oogen ! » Zijne
overzetting van den Bijbel is naauwkeurig
en munt uit door een' eenvoudigen stijl ,
zoo dat de latere Engelsche overzetting
van den Bijbel bijkans geheel met de zijne
overeenstemt.
(THOMAS BUSSEL ,

The works of the English reformersWilliam Tyndale and
John Frith , 3 vols. , 8vo. , London,
1831).

TYRTAEUS—TZETZES.

536

TVRTAEVS, een gevierd Grieksch treurdichter , zag te Aphidnae , of , volgens
anderen , te Athene het eerste levenslicht.
Hij bloeide 685-668 jaren v. c. , en verwierf zich een' onsterfelijken naam met
zijne krijgsliederen , waardoor hij de Spartanen tot eene onweerstaanbare dapperheid aanvuurde. Het gewone verhaal wegens zijn vertrek naar Sparta , bij PAUSIANAS
en anderen te vinden , luidt aldus: Toen
de tweede Messenische oorlog uitbrak ,
raadpleegden de Spartanen de godspraak
van Delphi, hoe zij moesten handelen.
De godheid beval hun , om zich over deze
zaak tot een' Athener te wenden. Hierop
zonden zij een gezantschap naar Athene ,
om hun een' man te zenden , die hen
tot raadgever zou kunnen verstrekken. De
Atheners , ofschoon onwillig om de Spartanen behulpzaam te zijn , durfden zich
echter tegen liet bevel van APOLLO niet
verzetten. Daarom zonden zij naar Sparta
TYRTAEUS , een' schoolmeester , die aan
den eenen voet lam was , en nog nimmer
eenig blijk van bekwaamheid had gegeven.
Echter bij zijne aankomst te Sparta zong
hij , in tegenwoordigheid der overheidspersonen - en zoo vele anderen als hij
rondom zich kon vergaderen , zijne krijgsliederen , hen in krachtige taal tot dapper strijden tegen den vijand aanvurende.
TYRTAEUS droeg zijne krijgszangen voor
onder het spelen eener fluit , en maakte
op zijne hoorderes een' diepen indruk.
Doch de zending van TYRTAEUS strekte niet
alleen om den Spartanen een' krijgszuchtigen geest in te boezemen , maar
tevens om hunne inwendige verdeeldheden
te stillen ; want vele Spartanen , die hunne
landerijën in iliessene hadden verloren , waren ontevreden , en drongen op eene nieuwe
landverdeeling aan. Tot bereiking van dit
doel vervaardigde TYRTAEUS zijne meest
beroemde elegie Eunomia geheeten , waarvan nog eenige brokstukken aanwezig zijn ,
en waardoor wij in staat zijn , om ons een
denkbeeld van het geheel te vormen. Nog
eeuwen na hem werden zijne krijgsliederen , vóór het aangaan van den strijd ,
niet alleen door de Spartanen , maar ook
door de Doriërs gezongen. Men heeft nog
drie geheele dichtstukken van dien aard. Al
de werken van TYRTAEUS , in vijf boeken
verdeeld , zijn in later tijd bijeen verzameld.
TYRTAEUS leefde lang genoeg , om de
vruchten van zijn' wijzen raad te zien —
de vernedering der Messeniërs , die tot slavernij werden gedoemd.

Geschichte der lyrischen Dichtkunst der Hellenen MATTHIa, De Tyriae
Carrninibus WEDER, Elegische Dichtern der Hellenen).

(BODE,

;

;

TYSSENS , (I'ETRUS) , een beroemd
schilder , werd in 1625 te Antwerpen geboren. Na RUBENS en VAN DIJK was TYSSENS
de eerste Vlaamsche historie- en portret schilder van zijnen tijd. Liefde tot het
geld verlokte hem , om als portretschilder
op te treden ; en hierin slaagde hij zoo
wel, dat alle personen van eenig aanzien
door hem wilden geschilderd worden. Deze
ongemeene toeloop wekte de afgunst op
zijner vijanden , die eenige zijner portretten in zulk een bespottelijk daglicht stelden , dat hij besloot tot het historieschilderen terug te keeren. Weldra bragt hij
stukken te voorschijn , die al zijne bitterste
vijanden tot zwijgen bragten. De Hemelvaart der maagd Maria , in de St. Jacobs
Kerk te Antwerpen , verzekerde hem een'
eersten rang onder de bekwaamste schilders
van zijn land. Zijne teekening is krachtig
en naauwkeurig , zijn koloriet verdienstelijk en zijne compositie geestig. Hij ver sierde zijne schilderijën met smaakvolle
bouwkunstige achtergronden. TYSSENS werd
in 1661 benoemd tot directeur der schil deracademie te Antwerpen , alwaar hij in
1692 oveeleed. Zijne beide zonen , NicoLAAS en AUGUSTINUS , waren insgelijks uitmuntende schilders.
(D ESCAMPS, La vie des peintres flamands ;
PILKINGTON , Dictionary of painters).
TZETZES, (JOANNES), een geleerd
spraakkunstenaar en dichter van Konstantinopel , die in de laatste helft der twaalfde
eeuw van onze jaarrekening bloeide. Hij
had een' broeder , ISAAC , met wien hij in
he,t ouderlijk huis in alle deugd en vroomheid werd opgevoed. De beide broeders
genoten het onderwijs van de bekwaamste
meesters , en stonden weldra bekend onder den naam van de spraakkunstenaren ,
waaronder men toen een grondig geleerde
verstond. Meerdere bijzonderheden omtrent
hun leven vindt men niet opgeteekend.
JOANNES TZETZES heeft onderscheidene werken nagelaten , bestaande in gedichten
verklaringen van oude Grieksche schrijvers en eenige kleinere werken van wetenschappelijke strekking. Zijn hoofdwerk
bestaat eigenlijk uit drie onderscheidene
dichtstukken , die den naam dragen van
Ante-Homerica , Homerica en Post-Homerica. Het eerste bevat den ganschen tijd
gebeurtenissen van-kringdeTojasch
de geboorte van PARIS tot aan het tiende
jaar der belegering van Troje, waarmede
de Ilias aanvangt; het tweede is niets meer
dan eene verkorting van de Ilias , en het
derde schildert de voorvallen na den dood
van IIECTOR en de terugkomst der Grieken
uit den Trojaanschen oorlog.
(Penny Cyelopaedia).
,

UBERTI —UITEN BOGAARD.
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in hare werking naauwkeurig gade te
slaan. Hij gewende zich zijne leerredenen
voor de vuist uit te spreken , en verkreeg
hierin eene groote gemakkelijkheid. In
1798 beantwoordde hij binnen den tijd
van acht dagen eene prijsvraag van de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen betrekkelijk een Natuurkundig Schoolboek.
Schoon BUYS den prijs behaalde , verscheen
echter zijn werk in druk , maakte veel
opgang , en werd menigmaal herdrukt.
Ook behaalde bij den uitgeloofden eereprijs voor eene Korte beschr ijving van de
merkwaardigste voortbrengselen der natuur.
Zijne Redevoeringen over de volmaaktheden
van den Schepper zigtbaar in zijne schepselen, met de nieuwste ontdekkingen verrijkt , vermeerderden nog zijnen roem.
Het dierlijk magnetismus vond in UILKENS
een' warmen voorstander ; de geestdrift
voor dit zonderling verschijnsel , door som
baatzuchtige personen schandelijk-mige
misbruikt , is thans merkelijk bekoeld.
Koning WILLEM I in 1815 te Groningen een'
leerstoel voor de landhuishoudkunde Inge.
woerd hebbende, (een' tot nu toe in
Nederland te weinig behandelden tak van
wetenschap , werd UILKENS waardig gekeurd dien te bekleeden. Net smart ver
hij het dorp Eenrum , waar hij zeven--liet
tien jaren het Evangelie der liefde had
verkondigd. Hij aanvaardde zijn gewigtig
ambt met eene redevoering Over den invloed der landhuishoudkunde op het welz ij n
der maatschappij. Met den besten uitslag
gaf bij zijne lessen , die vlijtig werden
bezocht. In 1819 gaf hij een Handboek
der landhuishoudkunde uit. In 1822 wei
VILKENS, (JACOBus ALBERTUS) ,
met lof bekend door zijne werken over
hij tot de hoogeschool .van Leyden-gerd
de volks -natuurkunde, werd den t Hei over te gaan. Het jaar 1824 maakte een
1772 te Wierum , een dorp in de nabij
einde aan zijne eervolle loopbaan. Het
Groningen geboren. Van zijne-heidvan Koninklijk Instituut en verscheidene andere
kindschheid af verried hij eenen opmer- geleerde genootschappen rekenden liet zich
kenden geest. Op den ouderdom van acht tot eer dezen uitstekenden man onder
jaren naar Groningen gezonden , oefende hunne leden te tellen. Zijn talent om te
hij zich in de oude talen , en reeds op spreken en zijne vaardigheid in het doen
zeventienjarigen ouderdom ving hij zijne van proeven lokten ten allen tijde vele
godgeleerde academische studiën aan , welke toehoorders. Men benoemde hem in alle
hij met allen lof voltooide. Hij verwierf commissiëu , die liet algemeen welzijn ten
vele kundigheden , waaraan de meeste doel hadden ; kortom , UILKENS was een
godgeleerden gewoonlijk vreemd blijven. geleerde , waaraan het vaderland Gene
In den jare I795 werd hij tot meester in duurzame verpligting heeft.
de vrije kunsten en doctor in de wijsbe(VAN KAMPEN , Bekn. Gesch. der Ned.
geerte bevorderd , na liet verdedigen van
Lett. en Wetens. ; Biographie du
eene stelling over den aard van den damproyaume des Pays -Bas).
kring en zijn' invloed op het plantenrijk.
UITENBOGAARD , (JOANNES), een beAls predikant op het land levende, had roemd Nederlandsch godgeleerde , werd den
hij de beste gelegenheid , own de natuur 11 Februari] 1557 te Utrecht geboren.
UBERTI, (FACTO DEGLI) ,

dienstelijk Italiaansch dichter , uit een
aanzienlijk geslacht van Florence geboren,
bloeide in het midden der veertiende eeuw.
Men weet weinig van zijne levensgeschiedenis. Door partijschap uit Florence verdreven , vond hij eene schuilplaats aan
onderscheidene Italiaansche hoven , zijne
beschermheeren door bet opzeggen zijner
verzen vermakende. Men vindt eenige
zijner canzoni en andere kleine gedichten
in onderscheidene verzamelingen. Hij ver
insgelijks een beschrijvend dicht--vardige
stuk in terza rima , getiteld : II Diltamondo,
naar de Latijnsche woorden dicta mundi ,
de gezegden of het nieuws der wereld.
Zijn plan uit DANTE ontleenende , stelt hij
zich zelven voor als met SOLINUS , schrijver van den Polyhistor , rondom de wereld
reizende ; hij beschrijft de verschillende
landen, derzelver geschiedenis , de gelijk
vorsten en andere merkwaardige-tijdge
dingen. Het dichtstuk bevat zes boeken ,
in zangen verdeeld , doch is niet geheel
voltooid. De stijl is kernachtig , en het
geheel een belangrijk gedenkteeken van
de aardrijkskundige kennis dier eeuw ,
vermengd met fabelachtige overleveringen
en mythologische beuzelarijën.
De Dittarnondo werd in 1 1474 te Vicenza
gedrukt. Eene verbeterde uitgave zag in
1826 , onder het toevoorzigt van MONTI
en PERTICARI , te Milaan het licht. Volgens
FILIPPO VILLANI stierf FACIO in hoogen, gelukkigen ouderdom te Verona.
(T1I^.ASosclii , Storia della leuteratura Daliana).
-
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UITENBOGAARD.

Voor de balie bestemd , won hij zoo zeer
het vertrouwen van den procureur bij
wien men hem had geplaatst , dat deze ,
eene reis naar Mechelen hebbende te doen,
hem gedurende eenigen tijd zijn buis toevertrouwde. De pest openbaarde zich inmiddels te Utrecht , en rigtte in 'thuis
des procureurs groote verwoesting aan.
UITENBOGAARD bleef op zijn' post , en
droeg de teederste zorg voor de slagtoffers
van dezen geesel , die ten minste zijn
leven spaarde. Kort daarna sloeg ADRIAAN
VAN DER BUSCM , griffier van den hove van
Utrecht, het oog op hem , om de plaats
eens eersten klerks te vervullen ; doch
daar hij toonde naar de zijde der Hervorming over te hellen , en dikwijls bij pastoor DUIFIIUIS ter kerke ging , wilde de
griffier hem doen beloven , om aan de
Katholijke kerk getrouw te blijven. UITEN BOGAARD weigerde zijn woord te geven.
Weldra geheel besloten , om de leer der
Hervormden te omhelzen , en zich aan
den geestelijken stand te wijden , besloot
hij te Geneve in de godgeleerdheid te gaan
studeren. Gedurende vier jaren hoorde
lij de lessen van BEZA en DE LA FAME , en
keerde vervolgens naar Utrecht terug. De
Hervormde kerk dier stad benoemde hem
tot haren leeraar : zij was verdeeld in
twee partijén , die van het Consistorie en
de St. Jacobs Kerk , welke laatste zich door
verdraagzaamheid onderscheidde. UITEN BOGAARD behoorde tot de verdraagzamen.
De omstandigheden eene schorsing in zijne
dienst veroorzaakt hebbende , riep prins
MAURITS hem naar 's Gravenhage. De
godsdiensttwisten , ontstaan tusschen coMARUS en ARMINIUS , begonnen nu eene
algemeene belangstelling te wekken. De
zoogenaamde orthodoxie bragt hemel en
aarde tegen ARMINIUS in beweging. Menigwerf trad UITENBOGAARD als bevrediger op:
men kende zijne beginselen, maar neen
eerbiedigde zijne regtschapenheid en gematigdheid. Bij sommigen echter behaalde hij
hiermede niet dan ondank, die door eene
woordspeling zijn aanraden tot moderéren
( matigen) met modderen verwisselden ,
en hem zelven een' modderaar noemden.
MAURITS was hem destijds zcr genegen,
en een zijner bestendige toehoorders.
UITENBOGAARD werd zelfs tot hofprediker
benoemd , en kreeg deel aan de opvoeding
van prins FREDERIK 11ENDI.IK. In 1599 viel
hein bij loting te beurt , om de dienst als
veldprediker eenigen tijd te moeten waarnemen. Even zoo als men hem te Utrecht
de pest had zien braveren , even zoo
toonde hij zich in het leger ; hij troostte
de stervenden en verzorgde de gekwetsten.
4p zekeren dag onder tenen boom pre-

dikende , nam een kanonskogel daarvan
den kruin weg , en bedekte hem , met
takken ; men hield hem voor dood , doch
van alle aanwezigen was hij het minst
verschrikt. Intusschen begonnen de geschillen tusschen ARMINIUS en GOMARUS al
hooger en hooger te stijgen. UITENBOGAARD
en ARMINIUS hadden elkander reeds te
Geneve leeren kennen , en eene naauwe
vriendschap gesloten. Echter was het alleen de overtuiging der waarheid , welke
hem de partij zijns vriends deed omhelzen.
Hij werd een krachtige steun der Remonstranten , die hij wakker met zijne pen
verdedigde. Weldra sprak men van het
bijeen roepen eener nationale synode.
UITENBOGAARD stemde er in toe, maar
onder zekere voorwaarden , welke door de
ijveraars der orthodoxie werden Verworpen.
De strijd was lang en hevig ; de twisten
over de voorbeschikking , enz. werden
met staatkundige inzigten vermengd. Prins
MAURITS, openlijk tot de partij der Contra-Remonstranten overgegaan , beloonde
UITENBOGAARD niet meer dezelfde welwil
zonden de Algemeene-lendhi.I160
Staten een gezantschap naar Frankrijk,
waarvan UITENBOGAARD aalmoezenier was.
HENDRIK IV , die kort daarna door een'
dweeper werd vermoord , betoonde hem
ongemeene gunst. Ook bragt deze zending
hem in aanraking met den doorluchtigen
CASAUBONIUS , die hem over de kerkgeschillen in Nederland naauwkeurig ondervroeg.
In 1609 waren ARMINIUS en GOMARUS , elk
van vier godgeleerden vergezeld , voor do
Staten van Bolland ontboden , om zich
ever hunne leerstellingen te verantwoorden , en ware het mogelijk den vrede in
de kerk te herstellen. UITENBOGAARD vervulde eene belangrijke rol in deze bijeen
welke echter vruchteloos afliep.-komst,
Inmiddels werd zijne partij meer en meer
in een hatelijk daglicht gesteld. Men be.
handelde de Remonstranten als aanhangelingen van Spanje en de Jezuïten , en
trachtte hen bij het volk in baat te brengen.
Vooral droeg men den raadpensionaris
JOHAN VAN OLDENBARNEVELDT, als hunnen
magtigen bondgenoot , een kwaad hart
toe. Toen UITENBOGAARD , den 29 Augustus
1618 , dezen grijzen staatsman bezocht,
vond bij hem in zijne bibliotheek , niet,
zoo als gewoonlijk , aan het werk of
schrijvende , maar in eene verslagene
houding. UITENBOGAARD sprak hem aan ,
troostte hem zoo veel hij vermogt , drukte
hens de hand , en verliet hem diep bewogen. Dit gesprek was het laatste ; een
uur later werd de raadpensionaris in hechtenis genomen , en den 13 Mei daarop
volgende te 's Gravenpage onthoofd. UITEN-
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de hofstad , en vertrok
naar Antwerpen , waar hij met opene armen werd ontvangen ; maar ofschoon spiNOLA en anderen hem vleiden , deed hij
echter niets wat met de eer of het
geweten in strijd was. Bij afwezigheid
werd hij , met verbeurdverklaring zijner
goederen tot levenslange ballingschap ver
Toen in 1621 het twaalf-ordel(1).
bestand tusschen Spanje en Nederland-jarig
eindigde , verkoos hij niet langer in de
Spaansche Nederlanden (België) te vertoeven. Hij vertrok naar Parijs , alwaar de
grootste staatslieden , zoo als JEANNIN ,
SILLERY en zelfs de voornaamste prelaten,
.hem niet blijken van belangstelling overlaadden. Vervolgens begaf hij zich naar
Rouen , alwaar hij door den aartsbisschop
allergunstigst werd ontvangen. Deze kerk
scheen eene toenadering in de kerk-vogd
te willen bewerken ; maar UITENBOGAARD
weigerde tot dit plan mede te werken.
Bij verlangde naar zijn vaderland terug
te keeren , waar de bitterheid der partijën
aan 't bedaren was. Het was niet meer
MAURITS , het was FREDERIK HENDRIK , die
aan 't hoofd der zaken stond. De vrouw
van UITENBOGAARD , onafscheidelijke gezellin
zijner ongelukken , was hem reeds naar
Holland vooruit gereisd. Hij verliet Rouen
in de maand December 1.626. Te 's Gravenhage aangekomen , raadpleegde hij eenige
regtsgeleerden of hij zich bij het geregtshof zou aanmelden , om zich van alle
aanklagten te zuiveren. Men was eenparig
van dit gevoelen. Hierop berigtte hij zijne
terugkomst aan den prins van Oranje , en
1 OGAARD verliet

,

(1) Daar men liet gerucht had verspreid , dat hij
zich nog in zijn huis op den Singel van het Hof
bevond , verschenen aldaar onverhoeds, te middernacht , de geweldiger KAB$I. NIJS met zijne dienaren
en de kapitein van wapenen met eenige soldaten.
Men beklom het huis van achter met ladders, slaande
nliddelerwijl met geweld van hamers op de voor
aan de straat , toen men die van binnen niet-deur
Fpoedig genoeg opende. Binnen zijnde, zocht men
alles door , en stak met rapieren onder de bedsteden , in het stroo en in den turf of daar men dacht
dat hij zich kon verschuilen. Toen men hem niet
vond, ging het op een razen, bulderen en dreigen.
Hij was daar , zeide men , en moest er zijn ; men
had hem voor den dag te brengen. Men dreigde
zijne huisvrouw , die bijna dood van schrik was.
Alles te vergeefs zijnde , liet men drie personen in
't huis , en ging dieneelfden nacht nog elders huis
doen bil sommige zijner vrienden in en-zoeking
buiten den Hage en elders. Toen prins iIAURITs
werd geboodschapt dat men ITITENBOGAARD niet had
gevonden , en deze zich zekerlijk in Braband ophield , riep hij niet eeltige ontsteltenis uit : u Nu
Si krijg ik den vogel mijn leven niet; hij zal ons
Si nog veel spels maken. » UITr.rst(G BARD was daartoe
de man niet. Innig gehecht aars zijn vaderland ,
betuigde hij prins FREDERIK h En DRiK, die door
Antuerpeoa reisde, om zich naar het prinsdom
Oranje te begeven , dat, in weerwil van het ongelijk hero .aangedaan , hij steeds zou blijven wie
hij was : een getrouw lief lrebber van 't vaderland,
en eels getrouw dienaar van 't stadhouderlijk ge
-slacht.

Ieverde bij de staten een verzoekschrift in ,
hetwelk echter niet werd aangenomen.
UITENBOGAARD reisde nu van de eene stad
naar de andere , zoo wel om niet ontdekt
te worden , als om de belangen der Remonstranten door zijnen raad te bevorderen. In 1629 verkreeg zijne vrouw de
teruggave van 't verbeurdverklaarde huis ,
en kort daarna kon hij hetzelve openlijk
betrekken. Den 15 December 1632 , een'
dank- en bededag voor de overwinningen der
republiek op de Spanjaarden , beklom hij
weder den kansel. ' De klagten daarover
ingeleverd , hadden geen gevolg , maar
werden in 1637 met meerder aandrang
vernieuwd. Bij gelegenheid van een' alge
meenen bededag (22 Julij 1637) nam hij,
schoon zeer verzwakt , op ernstig aanhouden van de opzieners der Remonstrantsche gemeente in 's Hage , de predikdienst
op zich. t Hij koos tot tekst Micha VI,
« vs. 1--8. De vergaderplaats was als op« gepropt met toehoorders. Een weinig
« meer dan ter kalver preke , zeeg hij
« gansch gevoelloos in den kansel neder.
« Met veel moeite werd hij weder bijge« bragt , en volvoerde toch zijn werk tot
« groote blijdschap en stichting der luiste« rende schare. Twee Haagsche Contra.
« Remonstrantsche predikanten , LOTIUS en
«3IODDAEUS , klaagden hem hierover bij de
« staten van Holland aan. Zij beschuldigden
« hem van misdaad van gekwetste godde« lijke en menschelijke majesteit , en alsem
« een verleider , die niet tevreden was,
« dat men hem liet gaan en staan , maar
a, die zich verstoutte openlijk te prediken,
e tot groote droefheid van vele vrome
«lidmaten der kerke , en schapen van
« van JEZUS CHRISTUS , die daarover tot in
« den hemel weenden en schreiden.' iNa
hevige woordenwisselingen werd, met Bene
geringe meerderheid van stemmen , besloten , dat JOANNES UITENBOGAARD gelast zou
worden , om zich voortaan met het predikambt niet meer te bemoeijen. Hij
gehoorzaamde dit bevel, en leefde sedert
ongestoord in zijn eigen huis , doorgaans
de Remonstrantsche vergadering bijwonende , en haar bij alle voorkomende
gelegenheden met zijn' wijzen raad dienende. Toen in 1643 EPISCOPIUS, zijn boe.
zemvriend en lotgenoot in ballingschap,
te Amsterdam overleed , spoedde hij zich,
schoon reeds zeven en tachtig jaren oud ,
derwaarts , om de begrafenisplegtigheid bij
te wonen. In het sterfhuis zijnde , naderde hij de doodkist , raakte het voor
zijns gestorven vriends aan , uit--hofd
roepende : « o Hoofd ! hoe veel wisheid
« was in u verborgen ! » Hij zelf eindigde
zijne aardsche loopbaan den 4 September
.,
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schreef zijne levens
Latijn.
-geschidn't

1650. GERAtID BAADT

, Vaderlandsch Woordenboek ; Le.
vensbeschrijving van Ned. mannen en
vrouwen ; Biographic du royauine des
Pays-Bas).

(KOK

ULPHILAS, of WULFILAS , waarvan
het tegenwoordige WOLF afstamt) , een
geleerd en vroom bisschop onder de Gothen , die het Christendom genegen waren ,
bloeide omtrent het midden der vierde
eeuw. Overtuigd dat het zekerste en
beste middel om de Gothen de Christelijke godsdienst te leeren kennen en liefhebben , daarin bestond , om hun den
Bijbel in de moedertaal te laten lezen,
vond hij een letterschrift uit , hetwelk
voor de Gothen , welke met het Romein
schrift bekend waren,-scheofGrik
niet moeijelijk te lezen zou zijn , wijl het
uit Latijnsche en meest uit Grieksche letters was za ►nengesteld. Hiermede gereed,
vertaalde hij den Bijbel in 't Gothisch ,
behalve die boeken , waarin de oorlogen der
koningen van Israël beschreven worden,
opdat zijne nog ruwe krijgshaftige natie
daardoor in bare oorlogzuchtige gezind
niet te zeer mogt versterkt worden.-heid
Nog heden is een aanmerkelijk stuk van
deze Gothische vertaling van den Bijbel
aanwezig. Het grootste gedeelte der vier
Evangeliën is in het zoogenaamde zilveren
handschrift vervat , hetwelk te Upsal in
Zweden wordt bewaard. Het draagt dezen
naam , omdat het met zilveren letters op
purperverwig perkement is geschreven.
Ook vindt men een klein gedeelte van
deze Gothische vertaling des Nieuwen Testaments in een handschrift der bibliotheek
van den hertog van Brunswijk te Wol fenbuitel. Men beschouwt deze beide stukken
als de oudste schriftelijke gedenkteekenen
der Duitsche taal , die tot ons zijn overgekomen.
In 't jaar 377 werd bisschop ULPHILAS
door de Gothen aan keizer VALENS afge.
vaardigd , ten einde dezen vrijheid te ver
om zich in een der Romeinsche-zoekn,
wingewesten te mogen vestigen. Men wil ,
dat ULPHILAS een jaar later is gestorven.
(

(Dictionary of Biography; i. M. SCHRÓCK,
Kort Begrip der algemeene geschiedenis).
ULYSSES, ULYXES of ULIXES, is de
naam onder welken de Grieksche held
ODYSSEUS bij de Romeinen bekend was.
ULYSSES , de held der Odyssea van HOMEDus , was een zoon `an LAÉRTES en ANTICLE1A , koning van Ithaca , echtgenoot van
PENELOPE en vader van TELEMQGIIUS. In
liet heldendicht van HOMERUS wordt hij
vernield als liet voorbeeld van cell' om-

zigtig krijgslmeld , als een man van groote
ondervinding en list , altijd gereed middelen te verzinnen , om moeijelijkheden te
vermijden of te ontduiken , iedereen in
welsprekendheid en schranderheid overtreffende , de goden zelfs in wijsheid evenarende, en moedig en onverschrokken in
tegenspoed. Toen de Grieksche opperhoofden tot den krijgstogt tegen Troje besloten , begaf zich AGAMMEMNON naar Ithaca,
om ULYSSES uit te noodigen zich bij hen
te voegen ; doch niet zonder moeite werd
hij overgehaald , om aan deze onderneming
deel te nemen. Hij voegde zich in de
haven van Aulis met twaalf schepen bij
de andere Grieken. In den oorlog tegen
Troje , speelde hij eene voorname rol,
soms als een dapper krijgsman , en soms
als een stoutmoedig en listig verspieder
of zendeling. Bij de inneming van Troje,
was bij een der helden , die zich in het
houten paard hadden verborgen. Na de
verwoesting dezer stad, namen zijne ongelukken een' aanvang. Hij en zijne medgezellen zwierven tien jaren in de Middel
rond , te vergeefs liet eiland-landschez
Ithaca zoekende te bereiken , terwijl zijne
getrouwe gemalin PENELOPE lastig gevallen
werd door eene menigte minnaren , die
zijn vermogen opteerden. De verschillende
rampen , die hem troffen , alvorens op
Ithaca aan te landen , heeft HOMERUS in
zijne Odyssea vereeuwigd. Gedurende de
twintig jaren dat hij afwezig was , genoot
hij de bijzondere bescherming van de godin
ATHENA MINERVA) ; zij was het die hem
eindelijk in staat stelde Ithaca te bereiken. Zijn vader LAËRTES leefde in eenzame
afzondering , en zonder zich bekend te
maken , werd ULYSSES door den zwijnen
EUMAEUS gastvrij ontvangen. Zijn-hoedr
zoon TELEMACHUS , intusschen tot een' man
opgegroeid , was afwezig. Deze had zich
naar Pylos en Sparta begeven , om berigten aangaande zijn' vader in te winnen , doch keerde terug toen ULYSSES zich
reeds bij EUMAEUS bevond. Zijn vader
maakte zich aan hem bekend , en ontwierp
een plan , om de onbeschofte minnaren
van PENELOPE te verdrijven. Als bedelaar
verkleed , volgde ULYSSES zijn' zoon naar
de stad , waar hij door de minnaren van
PENELOPE en sommige zijner bedienden
werd gehoond , maar door zijne oude
voedster EURYCLEIA herkend. Met de hulp
van ATIIENA begon ULYSSES alsmede zijn zoon
en eenige zijner getrouwe dienaren den strijd
met de minnaren , die er allen hun leven
bij inschoten. Nu maakte ULYSSES zich
aan PENELOPE bekend , en bezocht zijn'
ouden vader LAERTES. De tijding van den
val der minnaren , spoorde hunne vrienden
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en bloedr rwanten aan , om de wapenen
tegen ULYSSES op te vatten , doch ATIIENA ,
onder de gedaante van MENTOR , bevredigde het volk met hunnen wettigen
vorst. Omtrent den dood van ULYSSES
bevat de Odyssea slechts eene geheimzinnige voorspelling van TIRESIAS , volgens
welke hij in hoogen ouderdom een' kalmen dood zou gestorven zijn.
(HYGINUS , Fab. , 127 ; IJORATIUS, Carm.,
III. 8 , 29 ; Conversations-Lexicon ;
Penny Cyclopaedia ; VAN 'S GRAVENWEERT, Ilias en Odyssea van Ilomerus).
IINGER, (JOHANN FRIEDRICH GOTTLIEB) , een beroemd Duitsch boekdrukker,

boekhandelaar , vorm - en stem pelsnijder ,
werd in 1750 te Berlijn geboren. Zijn
vader JOHANN GEORG UNGER onderscheidde
zich grootelijks door de verbeteringen ,
welke hij in de drukkunst invoerde , en
de typographische versieringen , waarmede
destijds vele boeken werden opgeluisterd.
De houtsnijkunst , welke in verzuim was
geraakt , werd door hem verlevendigd ,
snijdende in hout verscheidene landschap pen , welke zelfs nu nog als kunstgewrochten worden beschouwd. Toen hij in
1788 overleed , volgde zijn zoon , JOIIANN
FRIEDRICH GOTTLIEB UNGER , zijne voetstap-

pen. Als drukker trachtte hij de Duitsche
karakters meer de llomeinsche te doen
naderen , door den ouderwetschen driehoekigen vorm te verlaten. Men noemde deze
lettersoort Ungersch Schrift , dat eenigen
tijd vrij algemeen werd gebezigd , maar
naderhand weder voor den ouden vorm
moest wijken. Vele verbeteringen in de
houtsnijkunst makende , was hij oorzaak
dat zij in Duitschland in hooge achting
kwam. Tot erkenning zijner verdiensten , werd hij in 9 800 te Berlijn benoemd tot professor van de academie der
beeldende kunsten , van welke hij eenige
jaren lid was geweest. Tevens bleef hij
boekhandelaar en gaf onderscheidene voor
werken uit. Hij overleed in-treflijk
1804. Zijne echtvriendin , FREDERIKE lIELENE UNGER , in 1751 te Berlijn geboren,
eene dochter van den Pruissischen generaal VON ROTHENBGRG , die haar eene zeer
zorgvuldige opvoeding had gegeven , zette
de zaken voort tot op haren dood , die
den 21 September 1813 voorviel. Als
romanschrijfster verwierf zij een' beroemden
naam. Hare novellen worden nog heden
veel gelezen en geprezen van wege de
treffende schilderingen van zeden en karakters daarin voorkomende. Onder de
beste rekent men : Juichen Grunthal, eine
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Pensionsgeschichte , welke in onderscheidene talen is overgebragt ; Bekenninisse
einer schonen Seele ; en haar laatste werk
Der junge Franzose and das deutsche Nadchen. De meeste harer werken verschenen
zonder naam in 't licht.

(Conversations-Lexicon ; Penny Cyclopaedia) .
IJSTERI , (JOHANN 11ART1N) , een

Zwitsersch dichter , in April des jaars
1763 te Zurich geboren , was de zoon
eens koopmans , en stierf den 29 Julij
1827 als raadsheer te Zurich. Vooral
behaalde hij veel roem met zijne romantische vertellingen in den tongval zijns
vaderlands. In eene reeks van aanlok kende beelden schilderde hij het Zwitsersch volksleven getrouw naar de natuur.
Zoo uitmuntend als hij in dezen tak van
letterkunde slaagde , zoo weinig bevredigend waren zijne Hoogduitsche gedichten,
die zich zelden boven het middelmatige

verheffen. Echter viel zijn Prut each
des Lebens het geluk te beurt , om
op de door hem gezette wijs een alge
bekend volkslied te worden. Het-men
werd ook in verscheidene andere talen
overgebragt en gezongen. Wij kennen
liet onder den naam van Schep vreugde
in 't leven ! Zijne nagelatene werken , in
poëzij en proza , zijn in 1831 te Berlijn
door DAVID HESZ in 't licht gegeven.

(('onversations-Lexicon).
UTTMANN, (BARBARA) , een edele

vrouw , die het eerst in het Saksisch
Ei tsgebergte liet kantwerken onderwees,
stamde af van liet geslacht ELTERLEIN ,
eene aanzienlijke Neurenberger familie,
die zich uit hoofde van den bergbouw naar
het Saksisch Ertsgebergte had begeven.
Zij werd in 1514 te Elterlein geboren,
aan welk oord zij hare familie-naam had
te danken. BAR.BARA huwde een' rijk bergheer te Annaberg , CHRISTOPH UTTMANN ,
die aldaar in hoog aanzien stond. Volgens
eene oude volksoverlevering leerde zij het
kantwerken van Bene Brabandsche vrouw,
die , als Protestantsgezinde door de dwingelandij van ALVA verdreven , bij haar
Bene schuilplaats vond. In 1561 begon
BARBARA aan andere vrouwen en meisjes
deze kunst te leeren , en opende daardoor
voor hare landgenooten eene nieuwe bron
van bestaan. Zij stierf als weduwe te
Annaberg in 1575 , en werd aldaar op
't kerkhof onder een' lindeboom begraven , waar later voor haar een gedenk teeken is opgerigt.

(Conversations-Lexicon).

542

VAUL—VAILLANT.

VAHL , (MARTIN) , een voortreffelijk

botanist , werd den 10 October 1749 te
Bergen in Noorwegen geboren. In 1766
bezocht hij de hoogeschool te Koppenhagen,
en nam zijn' intrek bij den eerwaarden
DANS STROCM , een' bekwaam natuurkenner.
Hier kreeg hij groot behagen in de plantenkunde , en vertrok twee jaren later
naar Upsal , om de lessen van LINNAEUS
bij te wonen. Weldra werd hij een der
uitstekendste leerlingen van dezen grooten
plantenkenner , en vertoefde vijf jaren te
Upsal. Men wil , dat een mislukte minnehandel met de dochter van LINNAEUS hem
deze hoogeschool deed verlaten. Tot lector
aan den kruidtuin te Koppenhagen benoemd,
kreeg hij drie jaren later van den koning
in last , om eene wetenschappelijke reis
te doen. Hij bezocht Nederland , Frankrijk , Italië , Spanje , Barbarjë , Zwitserland en Engeland , en keerde met een'
kostbamen buit naar Denemarken terug.
In 1785 werd hij tot professor in de
botanie aan de hoogeschool van Koppenhagen benoemd, en vervolgde de Flora
Danica van OEDER. Hij deed verscheidene
reizen naar de kusten en bergen van
Noorwegen , ten einde bouwstoffen voor
dit werk te verzamelen , hetwelk hij in
1810 voltooide. In 1790 begon hij een werk
Symbolae botanicae, dat door naauwkeurigbeid van beschrijving en stelselmatige schik
zijnen naam wereldbekend maakte.-king
Nadat hij andermaal Nederland en Frankrijk
had bezocht , begon hij zijne Enumeratio
plantarum , waarin hij het gansche plantenrijk dacht te behandelen. Ongelukkig
overviel hem de dood te midden van
dezen reuzenarbeid, van welken bij slechts
één deel voltooide. Ook aan de dierkunde
bewees VAHL belangrijke diensten: hij deelde
cuvlzR zijne opmerkingen mede over de
vleeschvretende dieren , en aan FABRICIUS
die over de insekten. THUNBURG noemde
eene plantensoort naar hem Valilia. Hij
overleed den 24 December 1804 , in den
ouderdom van ruim vijf en zestig jaren.
De koning van Denemarken kocht zijne
boekerij , zijn herbarium en handschriften
voor ongeveer 8000 gulden , en schonk
aan zijne weduwe en zes kinderen eene
aanzienlijke jaarwedde.

(Biographie universelle; REES'S Encyclopaedia).
YAILLANT, (JEAN FOY), een beroemd

Fransch penningkundige, werd den 24 Mei
1632 te Beauvais geboren. Hij verloor
zijn' vader toen hij nog slechts drie jaren

oud was , en werd door een' oom opgevoed , die begeerde , dat hij in de regtsgeleerdheid zou studeren. Deze oom , die
hem at zijn vermogen naliet , stierf vroegtijdig, zoodat VAILLANT onbelemmerd zijne
eigene neiging kon volgen. Hij studeerde
in de medicijnen , en werd op den ouder
twintig jaren tot doctor-domvanier
bevorderd. De naam van VAILLANT werd
beroemd , doch niet door hetgeen hij voor
de geneeskunde deed, maar wel door hetgeen hij ten opzigte der numismatiek
(penningkunde) verrigtté. De omstandigheid , welke hem tot deze studie verlokte,
wordt aldus verhaald : — Een pachter in
de nabuurschap van Beauvais , bij het
spitten in zijnen akker eene groote hoeveelheid oude munten vindende , en niet
wetende wat daarmee aan te vangen,
wendde zich tot VAILLANT. Aanvankelijk beschouwde VAILLANT deze munten vrij
onverschillig, doch bij verder nadenken
begon hij in de zaak meer belang te stellen. De ontdekkingen , welke bij deed ,
verschaften hem zóó veel genoegen , dat
hij bijkans al den tijd zijns levens aan de
beoefening van dezen tak der oudheidkunde toewijdde. Eenige jaren na dit
voorval , had bij gelegenheid om naar
Parijs te gaan, waar bij bekend werd
niet PIERRE SEGUIN , die eene fraaije ver
gedenkpenningen had , en-zamelingv
de penningkunde met voorliefde beoefende.
VAILLANT bezocht hem dikwijls , maakte
kennis niet onderscheidene andere uitstekende mannen , en trok eindelijk de aandacht van COLBERT , die het koninklijk
penning- kabinet van GASTON DE BOURBON
afkomstig , zoekende te vermeerderen ,
VAILLA1NT naar Italië , Sicilië en Griekenland zond , om aldaar oude munten en
penningen te verzamelen. VAILLANT bleef
twee jaren uit , en keerde met eene groote
menigte fraaije , zeldzame gedenkpenningen terug i waardoor 's konings kabinet
eene der rijkste verzamelingen werd van
Europa. In 1674 begaf hij zich , op aanzoek van COLBERT , andermaal op reis. Hij
scheepte zich te Marseille in on, zich
naar Rome te begeven ; doch twee dagen
na de afvaart , werd het schip door een'
Algerijnschen kaper genomen , die VAILLANT
als slaaf naar Algiers voerde. VAILLANT
bleef ruim vier maanden in slavernij , tot
dat hij door de krachtige tusschenkomst
der Fransche regering , in vrijheid werd
gesteld. Na een groot aantal gouden munten , die de Algerijnen hem ontnomen
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hadden , terug bekomen te hebben , ging
hij =aan boord van een schip , dat naar
Marseille bestemd was. Op den tweeden
dag dezer reis werd zijn schip op nieuw
door een' Algerijnschen roover vervolgd.
Toen het gevaar dreigende werd , zocht
VAILLANT ten minste zijne gouden medaljes
te redden , en verzwolg ze. Eene plotselinge verandering van den wind verloste
het schip van den vijand , en na onderscheidene avonturen verviel het op eene
zandbank aan den mond der Rhóne. VAILLAINT bereikte echter met eene boot het
strand, doch leed veel van de doorgeslokte
penningen , tot dat hij ze eindelijk kwijt
raakte. Kort na zijne terugkomst vertrok
hij naar Egypte, en bezocht verscheidene
Aziatische gewesten. Zijne pogingen werden rijkelijk beloond. In 1680 naar Parijs
terug gekeerd , bragt bij voor 's konings
kabinet eene rijke verzameling van allerbelangrijkste gedenkpenningen mede. VAILLANT sleet de overige jaren zijns levens
te Pars, onafgebroken de penningkunde
beoefenende. Hij stierf den 23 October
1706. Om de verdiensten van VAILLANT
op hare regte waarde te schatten , moet
men zich herinnneren , dat hij de penningkunde beoefende in een' tijd, toen
zij nog in hare kindschheid was ; en zulks
in 't oog houdende , moet men bekennen,
dat VAILLANT zich in dit vak der oudheidkunde hoogt verdienstelijk heeft gemaakt.
Zijne werken , waarvan er Benige te Amsterdarn werden gedrukt , zijn talrijk en
voor de beoefenaren der penningkunde
van blijvende waarde. Men vindt ze in de
volgende werken vermeld :
(lilénaoires de l'académie des inscriptions
et belles leltres NICÉRON , Afémoires
des hommes illustres CIJAUFEPIÉ , Dietionnaire historique et critique ; Penny
Cyclopaedia ; Conversations-Lexicon).
VAILLANT , (SÉBASTILN) , een vermaard plantenkenner , werd den 26 Mei
1669 te Vigny nabij Pontoise geboren.
Hij was de zoon eens winkeliers dier stad.
Toen hij nog slechts zes jaren oud was,
maakte hij eene verzameling van wilde
planten , die in den omtrek groeiden , en
kweekte ze in den tuin zijner ouders aan.
Doch vader VAILLANT vreezende dat deze
liefde voor de planten schadelijk zou worden voor zijn' zoon , vestigde diens aan
waarin de knaap-dachtopemuzijk,
zulke aanmerkelijke vorderingen maakte ,
dat hij op den ouderdom van elf jaren
benoemd werd tot organist van het Bene
klooster van St. ?Ylacloud. Nader--dictjner
hand werd hij organist van een nonnen
nabijheid zijner geboorteplaats.-klosterind
Zijne begeerte om zich in de geneeskunde
;

;
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te bekwamen , wekte hem op , om de
zieken in een naburig hospitaal te bezoeken. Door het lezen van ontleed- en
geneeskundige werken daarin groote vorderingen gemaakt hebbende, werd hij
assistent- chirurgijn in dit hospitaal. Op
den ouderdom van negentien jaren verliet
bij deze betrekking , ons te Evreux in de
geneeskunde te studeren. In kennis gekomen met den markies VAN GOVILLE , kapitein der koninklijke fuseliers , benoemde
deze hem tot chirurgijn zijner compagnie.
In deze hoedanigheid woonde hij den slag
van Fleurus bij , in welken zijn beschermer sneuvelde. Hij verliet nu het leger ,
en kwam in 1691 te Parijs. Hier hoorde
hij de lessen van TOURNEFORT , en nu ontwaakte weder plotseling zijn oude lust
voor de plantenkunde ,- waarin hij spoedig
boven velen uitmuntte. Zelfs durfde hij
de inzigten bestrijden van TOURNEFORT ,
die de meeldraden en stampertjes der
bloemen beschouwde als slechts de overtollige vochten of vuiligheden afvoerende.
Hij stierf als professor aan den Koninklijken Plantentuin en lid der academie , op
zijnen geboortedag , den 26 Mei 1722,
aan de longtering. Zijn voortreffelijk herbarium is nog tegenwoordig een sieraad
van het Museum te Parijs. Zijn groot
werk over de planten in ' de nabuurschap
van Pars groeijende , Botanicon Pari
werd na zijnen dood door onzen-sien,
beroemden BOERHAVE te Leyden uitgegeven. Het prijkt met drie honderd afbeeldingen , door AUBRIET, den eersten botanischen teekenaar van dien tijd, vervaardigd.
VAILLANT was een dergenen , die , vóór
den tijd van LINNAEUS , duidelijk en overtuigend over de bevruchting der planten
sprak. TOURNEFORT gaf aan eene plantensoort den naam van Vaillantia.
(BISCROFF , Lehrbueh der Botanik
HALLER , Bib. Bot. ; Biographic universelle REES'S Cyclopaedia) .
VAKHTANG VI , de wetgever van
Georgië , beklom in 1703 , na zijn' broeder CHOSREW , den troon van Kartli (1).
De regering aanvaardende , begaf hij zich
naar het Perzische hof , ten einde de bekrachtiging zijner waardigheid te verwerven. De schach weigerde de bekrachtiging
zoo hij het Dlahomedismus niet omhelsde.
VAKHTANG , hiertoe niet kunnende besluiten , werd gevangen gezet , en zijn broeder JESSE , die in de gevorderde voorwaarde
toestemde , in zijne plaats op den troon
;

;

(1) Georgiv was in onderscheidene onafhankelijke
vorstendommen verdeeld , waarvan sommige nu en
dan met elkander werden vereenigd. VAJUITANG was
de naam van verscheidene koningen , die over Georgiv
hebben geregeerd.
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VALCKENAER.

verheven. JESSE regeerde Karili twee jaren , gedurende welke hij tegen binnen
tweespalt en de invallen der-landsche
Lesghis had te kampen. VAKIITANG, die
intusschen te Ispahan in verzekerde bewaring werd gehouden , besloot , ten einde
in zijn vaderland de rust te herstellen ,
om zich uitwendig naar de Mahomedaansche godsdienstplegtigheden te schikken.
Aldus den schach bevredigd hebbende , benoemde deze hem tot zijn' sirdar en landvoogd van de provincie Azerbijan , en zond
zijn' broeder BAKAR , om over Kantli te regeren , hetwelk JESSE , den Islam afgezworen
hebbende , had verlaten. VAKHTANG ver
zeven jaren in Perzië, alvorens-toefd
zich naar zijn vaderland te mogen begeven. Zijne eerste zorg was , om de wetten
des lands en den toestand der godsdienst
te verbeteren. Te dien einde verzamelde
hij al de geleerden die hij kon vinden ,
vertaalde uit 't Grieksch de statuten van
keizer LEO den wijsgeer , voegde er ver
zich zelven bij , en maakte-scheidnva
alzoo een wetboek , dat zijnen naam
draagt. Ook ondernam hij den Bijbel te
drukken , die , zoo als men weent , in de
vierde eeuw uit 't Grieksch in 't Georgisch
is vertaald , en in de elfde eeuw door
drie Georgische prinsen , monniken van
het Iberische klooster op den berg dlhos,
verbeterd. VAKHTANG rigtte te Tiflis eene
drukkerij op , en drukte de Evangeliën ,
de Handelingen , de Psalmen en onder
formulier- en gebedenboeken.-scheidn
Doch het hof van Perzië, vernemende dat
VAKHTANG , in plaats van den Koran te
volgen , de Christelijke godsdienst zocht
te verbreiden , zond een talrijk leger tegen hem af. VAKHTANG verdedigde zich
eenigen tijd dapperlijk te Tiflis , doch
werd eindelijk verdre'en , zijne drukkerij
verwoest , en zijn broeder CONSTANTIJN
die Mahomedáan was geworden , in zijne
plaats gesteld Nadat VAKHTANG met zijne
getrouwste aanhangelingen langen tijd in
het gebergte had rondgezworven , zocht
bij de bescherming van PETER den Grooten , die hem naar Rusland noodigde.
VAKHTANG begaf zich in l'125 met zijn
gezin, vijf bisschoppen en onderscheidene
geestelijken van minderen rang derwaarts.

was juist gestorven , doch zijne
opvolgster , CATHARINA I , stond VAKHTANG

PETER

een ruim jaargeld en aanzienlijke landgoederen toe. Hij vertoefde hier tot 1'34,
en besloot toen eene poging ter herovering zijner staten te wagen. De keizerin
ANNA zijn ontwerp goedgekeurd hebbende,
vertrok hij , doch stierf onderweg te dstrakan. Zijne nakomelingen bestaan thans
nog in Rusland onder den naam van

Georgische (Gruzinsky) prinsen. VAKHTANG VI
was een man van ongemeene bekwaamheden ; hij schreef de geschiedenis van
Karili , welke belangrijke bouwstoffen bevat voor de geschiedenis van Georgië ,
en bekend staat onder den naam van
Kronijk van Vakhtang VI. Er bestaat Bene
kopij van dit handschrift te Rome , en eene
andere te St. Petersburg in het Rumianzoff-Museum. DES GUIGNES maakte daarvan
gebruik voor de namen der Georgische
koningen in zijne Histoire des Huns , ^c.
(KLAPROTII , Tableau du Caucase).
VALCKENAER, (LODEWIJK CASPAR),

een der grootste taalgeleerden en oudheid
waardige mededinger van-kenrs,d
HEMSTERHUYS en RUHNKENIUS , werd den
7 Junij 1715 te Leeuwarden geboren. Na
te Franeker en te Leyden in de Ooster
talen gestudeerd te hebben , werd-sche
hij conrector aan de Latijnsche school te
Kampen. In 1741 werd hij , in plaats van
IIEMSTERHUYS , als hoogleeraar in de Griek
taal te Franeker beroepen. Zijn proef-sche
aan deze hoogeschool bestond in opmer--stuk
hingen Over de gebruiken van den eed zoo
bij de Romeinen als de Grieken. In 1766
verliet hij dezen kweekhof van groote mannen voor die van Leyden , de eerste in
't vaderland. Gedurende negentien jaren
bekleedde hij aldaar , tot algemeen genoegen , den leersteel der Grieksche taal en
vaderlandsche geschiedenis. Het leven van
VALCKENAER , even als dat der meeste geleerden , werd door geene merkwaardige
voorvallen gekenmerkt. Alles wat vvij kunnen zeggen is , dat hij een zedig man
was,, die den roem der Leydsche hoogeschool luisterrijk handhaafde. hij bezat
eene uitgebreide kennis in alles wat op
de oudheidkunde betrekking heeft , doch
hetgeen hij voor de Grieksche letterkunde
deed , verzekert hem eene voorname plaats
onder de doorluchtigste geleerden van ons
vaderland. In taalkundige opmerkingen en
schrandere gissingen , ter opheldering van
oude schrijvers , is hij welligt door n iemand geëvenaard. Hij overleed den 15
Maart 1785 , en werd opgevolgd door
LuZAC. « Het is merkwaardig; , » zegt VAN

KAMPEN , « dat deze uitstekende kenner

« der Grieksche taal en letterkunde zich
« door de welsprekendheid van DEMOSTIJENES
« niet heeft laten weerhouden , den grooten
«man (ALEXANDER ) , door dien redenaar zoo
« dikwerf in 't ongunstigst licht gesteld,
« volkomen regt te doen als den mensche«lijksten der veroveraars. » Zijne gedrukte
werken zijn talrijk , en worden hoog geschat. Zijn zoon , JOI3AN VALCKENAER , boog.
leeraar in de regten aan de hoogeschool
van Leyden , speelde eene voorname rol

V'ALEliIUS—V ALLA.
in de omwenteling van 1795 , \^aardoor

het vaderland werd verdreven.
Na de herstelling van dit starnhuis onttrok hij zich geheel aan het openbaar
leven , en stierf den 25 Januarij 18l op
zijn buitengoed nabij Ilaarlern. Zijne regtsgeleerde verhandeling over de school van
C UJACIUS wordt als een hoogst verdienste
-lijk
werk beschouwd.

ORANJE uit

(VAN KAMPEN , Rekn. Gesch. der Ned.

Lett. en Wetens. ; Penny Cyclopaedia ; Conversations-Lexicon ; Biographie du royaume des Pays-Las).
VALERILJS MAXIMOS , een Romeinsch
geschiedschrijver uit de eerste eeuw der
Christelijke jaartelling , stamde af van een
aanzienlijk geslacht , en genoot eene zorgvuldige opvoeding. Hij diende vervolgens
in het leger , en vergezelde SEXTUS POMPEJUS naar Azië. Verdere bijzonderheden
van zijn leven vindt men niet opgeteekend . VALER IUS MAXIMUS is schrijver eener
rijke verzameling van allerlei gezegden ,
anecdoten , karaktertrekken en handelingen van beroemde personen der oudheid.
Dit werk voert ten titel : Exernplorum
rnernorabiliurn libri novum ad '1'iberium
(iaesareiu Augustum. Het is verdeeld in
hoofdstukken met eigenaardige opschriften , zoo als : godsdienst ; geveinsde godsdienst ; vreemde godsdienst verworpen ;
wigehelarij ; voorteekenen ; wonderers ; droomen ; wonderbaarlijke dingen ; overdaad en
wellust ; wreedheid ; gramschap en haat ,
enz. Fik opschrift wordt door voorbeelden
opgehelderd. Deze verzameling is van te
meer waarde , omdat de schrijver menige
daadzaak boekt , welke anders onbekend
zou zijn gebleven. Het is een der eerste
werken , die na de uitvinding der druk kunst in 't licht verschenen. De eerste
uitgave werd gedrukt te Straatsburg omtrent het jaar 1470 . HOFFMANN bezorgde
daarvan eene Duitsche vertaling.

De historicis latinis ; ]A51111
Geschichte der rrórnischen Literator) .

(VOSSIUS ,

VALETTE, (JEAN PARISOT DE LA),

een doorluchtig grootmeester van lila/ta ,
gesproten uit een oud geslacht van Toulouse , verdedigde in 1565 zijn eiland tegen een leger van 80,000 Turken , die met
een verlies van 2i),000 man moesten aftrekken , na bijkans de geheele stad , welke
het geweld van 70,000 kanonskogels had
verduurd , verwoest te hebben. LA VALETTE
liet haar weder opbouwen , omringde haar
niet vestingwerken, en stichtte daarenboven eene nieuwe stad , die zijnen naam
draagt. Hij weigerde den kardinaalshoed
die hem door Pies V werd aangeboden
H.
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en stierf in 1578 in den ouderdom van
vier en tachtig jaren.

(Dictionnaire historique des grands hornmes).
een der herstel Iers der oude letterkunde in de vijftiende
eeuw , werd volgens DRAKENBORCII in 1407,
volgens anderen in 1415 te Borne geboren. hij was de zoon van een' vermaard
regtsgeleerde , werd te Borne opgevoed en
Gloor AURISPA in 't Grieksch onderwezen.
Door de onlusten , gevolgd op den dood
van paus MARTINUS V , uit Rome verdreven , trad hij te Pavia en Dlilaan als
leeraar in de fraaije letteren op. In 1435
begaf hij zich naar Napels, waar hij weldra
de vriendschap won van koning ALFONSO I,
wiep hij 't Latijn onderwees. VALLA en
BECCADELLI lazen den koning , gedurende
liet m-iddagmaal , de geschriften der ouden
voor , inzonderheid de Romeinsche geschiedenis van LIVIUS , en spraken met den
koning over het gelezene. In 1443 benoemde de koning hem tot zijn' geheimschrijver. Intusschen haalde hij zich door
zijne geschriften den haat van eenige geleerden en geestelijken op den hals. De
aartsbisschop van Napels dagvaardde VALLA
voor eene vergadering van al de geestelijken der stad , en veroordeelde hem om
levend verbrand te worden. VALLA outkwam de uitvoering van dit vonnis door
te verklaren , dat hij alles geloofde wat
VALLA , (LORENZO) ,

de kerk vorderde, waardoor ALFONSO gelegenheid vond hem te verlossen. POGGIO
verhaalt , dat hij rondom een klooster te
Napels werd gegeeseld , en vervolgens uit

de stad verdreven. Men vermoedt echter,
dat dit een kwaadaardig verzinsel is van
POGGIO, dien hij soms bitter gehekeld had.
Hoe dit ook moge zijn , VALLA begaf zich
naar Rome , om zich voor den paus en
de kardinalen te regtvaardigen , en slaagde
hierin zoo wel , dat NICOLAAS V hem niet
alleen met veel onderscheiding behandel
maar hem , op eene aanzienlijke jaar -de,
redekunst-wed,toprfsin
benoemde. Later werd hij zelfs 's pausen
geheimschrijver. Hij overleed in 't jaar
1457, volgens anderen in 1465. VALLA was
de bekwaamste Latijnsche geleerde van
zijnen tijd , en de eerste , die de oude
schrij vers oordeelkundig beoefende. Ook
was hij de eerste , die de tegenstrijdigheden , welke in LIVIUS voorkomen , openbaar
maakte , waarvoor hij door POGGIO en
MORANDUS van Bologne bitterlijk werd ver
wijl het in dien tijd als eene soort-volgd,
ketterij werd beschouwd , om aan do
naauwkeurigheid van LIVIUS te durven twijfelen. Het voortreffelijkste zijner werker
voert ten titel : Elegantiae sei•rnonis latirni
35
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VALLE —VALMOM.

in zes boeken , hetwelk dikwijls is herdrukt , en nog als een voorbeeld voor het
schrijven van sierlijk Latijn wordt aanbevolen.
(BAYLE , Dictionnaire Iiistorique et critique ; vossius , De Ristor. Lat. HELWING, De Laur. Valla).
VALLE , (PIETRO DELLA) , bijgenaamd
11 Pellegrino (de pelgrim) , een der beste
reisbeschrijvers der zeventiende eeuw ,
werd den 2 April 1586 te Rome uit een
voornaam geslacht geboren. Na zich eenigen tijd in de letterkunde geoefend te
hebben , trad hij in Spaansche zeedienst ,
en kruiste langs de Barbarijsche kusten ,
zonder dat er iets merkwaardigs voorviel.
Bij zijne terugkomst te Rome , knoopte
hij eenen minnehandel aan , die , geheel
mislukkende , hem naar Napels dreef , om
zijnen vriend MARRIO SCHIPANO te raadplegen over eene reis naar 't Heilige Land.
Te Napels greep hij den pelgrims-staf , en
deed de gelofte zich altijd 11 Pellegrino te
zullen noemen. Den 8 Junij 1614 scheepte
hij zich te Venetië in , en bezocht Turkijë ,
Egypte , Arabië , Perzië en Indien , en
vertoefde elf jaren in deze landen , welker talen , zeden en gewoonten hij naauwkeurig leerde kennen. Te Bagdad ver
hij op een schoon Georgisch meisje,-liefd
SITTI MAANI , en huwde baar. DELLA VALLE
nam zijne vrouw mede naar Perzië , waar
bij door schach ABBAS gunstig werd ontvangen. Hij vertoefde aldaar zes jaren ,
diende in eenen oorlog tegen de Turken ,
en wist het lot der Christenen in Perzië
door zijnen invloed eenigzins te verbeteren. In December 1621 ontviel hem zijne
geliefde SITTI MAANI ; hij liet haar lijk zorg
balsemen , en voerde het overal-vuldig
met zich. Den 28 Maart 1626 kwam hij
met een groot gevolg van Oosterlingen in
Rome aan. Hier legde DELLA VALLE bet
dierbare lijk in den grafkelder zijner
voorvaderen , en hield eene aandoenlijke
lijkrede , die nu en dan door zijne tranen
werd afgebroken. Eenigen tijd daarna
huwde hij eene jeugdige bloedverwante
zijner vrouw , die hem op zijne reizen
had vergezeld. Hij verkeerde in Rome in
de hoogste kringen , hield zich met letterarbeid onledig , en beoefende de muzijk ,
waarin hij grondig ervaren was. Zijne
reizen beschreef hij in vier en vijftig brieven ; zij getuigen van zijne veelzijdige
geleerdheid , welke echter van ligtgeloovigheid en zucht om wonderlijke dingen
te verhalen niet is vrij te pleiten. Het
werk zelf voert ten titel: PIETRO DELLA
VALLE , Viaggi deseritti in lettere familiare
al suo amico Mario Schipano. Een onvoorzien toeval bragt VALLE in groote
;

ongelegenheid. Op zekeren dag dat hij op
de plaats van het Quirinaal eene processie
zag voorbij trekken , en 's pausen dienaren zijn Oostersch gevolg aanvielen , en
deerlijk mishandelden , ijlde VALLE zijne
Oostersche vrienden te hulp , en hieuw
een' der onbesuisde aanranders ter neder.
Om de wraak des heiligen vaders te ontgaan , vlugtte hij naar Napels , en bleef
aldaar, tot dat liet zijnen vrienden gelukte,
voor hem vergiffenis te verwerven. Iiij
stierf den 20 April 1652.
(BELLORI , Leven van Della Valle in de
uitgave zijner Reizen , uitgegeven te
Rome, 1662; Biographie universelle).
VALLI , (EUSEBIUS) , een uitstekend
en ondernemend Italiaansch geneesheer,
werd in 1762 te Pissoja geboren , en
studeerde te Pisa. Na tien jaren als
legerarts gediend te hebben , bezocht hij
Smirna en Konstantinopel , ten einde de
pest gade te slaan ; en Spanje en de havanna om de gele koorts te bestuderen.
In beide gevallen onderwierp hij zich vrij willig aan de ziekte. Hij herstelde van de
pest , maar de gele koorts rukte hem ten
grave. Ilij stierf in 1816. Onder zijne
geneeskundige werken wordt met lof melding gemaakt van zijne Verhandelingen
over de pest , de longtering en chronische
ongesteldheden.
(Dictionary of Biography).
VALMIKI , de oudste en meest beroemde der Indische heldendichters , is
de schrijver van de Ramayana , waarin
de heldenfeiten van RAMA tegen den reus
RAVANA worden beschreven. Men wil , dat
hij in de vroegste tijden bloeide. De lotgevallen , welke van hem worden ver
zijn klaarblijkelijk opgesierd. CAREY-hald,
en MARSUMAN hebben twee boeken van den
sanscritschen tekst der Ramayana , met
eene letterlijke Engelsche vertaling, in 't licht
gegeven. (Dictionary of Biography).
VALMONT DE BOUTERE, (J. C.) , een
verdienstelijk beoefenaar der natuurlijke
geschiedenis , werd in September 1731 te
Rouen geboren. Aanvankelijk studeerde
hij in de regten , met oogmerk om als
advocaat op treden , doch zijne liefde
voor de natuurlijke geschiedenis spoorde
hem aan , om eene loopbaan te verlaten ,
welke zoo weinig met zijne neiging strookte.
Van den hertog VAN ARGENSON eene toelage bekomen hebbende , om eene wetenschappelijke reis te doen , bezocht hij de
voornaamste steden van Europa , en bezigtigde met een naauwlettend oog de
onderscheidene museums , welke daar werden gevonden. Vooral vestigde hij zijne
aandacht op de mineraalkunde , en be-

VALPERGA--VARIGNON.
zocht de mijnwerken en metaal-fabrijken ,
ten einde zijne kennis in dit vak te ver
Gedurende zijne reizen , waar -merdn.
hij eene beschrijving bezorgde , bezocht-van
hij Lapland en IJsland , en keerde in
1 756 , beladen met voorwerpen tot de
natuurlijke historie behoorende , naar Parijs terug. In 1758 verscheen zijn Catalogue d'un cabinet dhistoire naturelle , en
drie jaren later zijne Nouvelle exposition
du règne minéral. Zijn grootst en ver
werk is echter een woor--dienstljk
denboek over de natuurlijke historie,
getiteld : Dictionnaire raisonné universel
d'histoire naturelle , in 6 deelen , 8vo.
Dit werk beschrijft de verschillende voorwerpen uit de drie rijken der natuur , en
derzelver gebruik. Het heeft verscheidene
uitgaven beleefd , en is de grondslag van
alle latere woordenboeken over dit onder
hield VALMONT-werp.Van1756to8
DE BOMARE te Parijs voorlezingen over de
natuurlijke historie, die druk werden bezocht. Men bood hem in Rusland en
Polen het boogleeraar-ambt in de natuur
geschiedenis aan, maar hij kon niet-lijke
besluiten zijn vaderland te verlaten. Hij
overleed in Augustus 1807 te Parijs.
(IIALLER ,

Bib. Bot. ; Penny Cyclopae-

dia).
VALPERGI DI CALUSO, (THOMAS
DESCOMTES MASIINO) , een Italiaansch

wiskunstenaar en schrijver, werd in 1737
te Turin geboren. Gedurende eenigen tijd
diende hij bij de Malteser marine, en
omhelsde later den geestelijken stand. Zich
te Turin nedergezet hebbende , werd hij
aldaar professor in de Grieksche en Oostersche talen , en voorzitter eener afdeeling van de academie der wetenschap
letterkunde. Hij overleed in 1815.-pen
Van zijne talrijke werken verschenen zijne
wiskundige geschriften onder zijn' eigen
naam ; zijne gedichten onder dien van
EUFORBO MELESIGENEO , en alles wat hij
over de Oostersche talen schreef, onder
dien van DIDYMUS TAURINENSIS.
(Dictionary of Biography).
VALSALVA , (.A.NTONIOG MAIRIA), een
beroemd Italiaansch ontleedkundige , werd
in 1666 te Imola geboren , was professor
in de ontleedkunde aan de boogeschool
van Bologne , en chirurgijn van het bos
ongeneeslijken. Hij overleed in-pitalder
1723. Onder de diensten , welke hij aan
de wondheelkunde bewees , behoort het
vereenvoudigen van onderscheidene instrumenten en het afschaffen der gewoonte
om de slagaders van een afgezet lid met
een heet ijzer toe te schroeijen. Hij
had onderscheidene uitstekende leerlingen,
onder welke sionGAGNt geteld wordt. Zijn
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hoofdwerk handelt over de ontleding vaal
het oor , waaraan hij zestien jaren heeft
gearbeid.
(Dictionary of Biography).
VAN DER VELDE, zie VELDE.
VAN DER WERF , zie WERF.
VAN OS , (PIETER GERARD) , een

uitstekend dierschilder , was de zoon van
JAN VAN OS , een' bekwaam bloemschilder,,
die in 1808 te 'sGravenhage overleed.
JAN VAN os was tevens zeeschilder en
dichter. PIETER GERARD werd in 1776 te
's Gravenhage geboren , en leerde de schil
bij zijnen vader. Hij koos PAU--derkunst
LUS POTTER tot zijn model , en maakte
zulk eene voortreffelijke kopij van den
beroemden jongen stier van dezen grooten
meester , dat prins WILLEM V dit stuk
kocht , en in zijne kunstgalerij plaatste.
De beroeringen der omwenteling stoodzaakten hem om zijn geliefkoosd vak ,
het dierschilderen , op te geven , en zich
tot het iportretscI1ilderen in miniatuur en
het geven van onderwijs in het teekenen
te bepalen. Eenige jaren later echter begon hij weder landschappen met rundvee ,
schapen enz. te schilderen , waarmede hij
zich veel roem verwierf. Wij hebben onder ons berustende eene zijner teekeningen , voorstellende de ramp van Leyden ,
welke hij op de plaats des ongevals zelve
schetste ; zij getuigt van zijn veelon1vattend talent. In 1813 en 1814 was hij
kapitein der vrijwilligers , en schilderde
toen eenige militaire onderwerpen. Keizer
ALEXANDER kocht van hem in 1814 eene
schilderij voorstellende den intogt der
Kozakken te Utrecht , en plaatste dit
kunstgewrocht in zijn paleis te St. Petersburg. Na eenigen tijd te 's Graveland en
Bilversum gewoond te hebben , vertrok
hij naar 's Gravenhage , alwaar hij in 1839
overleed.
De schilderijën van VAN os zijn talrijk,
en worden duur betaald : vele daarvan
zijn in 't koper gebragt. Hij zelf etste,
naar zijne eigene teekeningen , onderscheidene platen met rundvee, alsook naar
de schilderstukken van beroemde schil ders , zoo als POTTER , BERGREM , RUISDAAL
en anderen.
(Dr. NAGLER , Neues allgemeines Künstler
-

Lexicon).
VARIGNON, (PIERRE) , een bekwaam
Fransch wiskunstenaar , werd in 1654 te
Caen geboren. Zijn vader , een verdien
bouwmeester , bestemde Idem voor-stelijk
den geestelijken stand , en liet hem liet
collegie zijner geboorteplaats bezoeken.
Hij leerde uit zich zelven zonnewijzers

maken , niet minder goed dan die van

de werklieden zijsis vaders ; doch dit oo ekte
>1 1)
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VAItItO—VASAIU

bij hein de begeerte op , uul na te aporen , op welke gronden men zonnewijzers
wiskunstig kon vervaardigen. Langen tijd
wilde het hem niet gelukken , om achter
dit geheim te komen , Lot dat hij toeval
winkel eens boekvei•koopers-lignde
een Euclides ontmoette. Zoodra hij met
dit werk genoegzaam as bekend , bestudeerde hij de geschriften van DESCARTES
zeer tegen den zin zijner vrienden , en
werd spoedig in de nieuwere wiskunde zeer
bedreven. Onder zijne colleg ie-vrienden
behoorde abbé CHARLES DE ST. PIERRE , die
uit genegenheid voor vARlcaoN hem eene
jaarwedde van 300 Franken toestond. Dit
was het eeiiige inkomen , waarvan vARIGNON gedurende eenige jaren leefde. De
beide vrienden begaven zich in 1686 naar
Pars , namen in hetzelfde huis hunnen
intrek, -en wijdden zich volijverig aan
hunne studiën. Hier werd FONTENELLE ,
die ook uit Normandië was , met hen bekend. Hij beschrijft VAR1GNON als onvermoeid in zijne studiën. Wanneer hij met
iets bezig was dat hem bijzonder boeide ,
werkte bij tot twee ure in den nacht , en
stond gewoonlijk des morgens ten vier
ure op. In 1687 bragt zijn Projels d'une
nouvelle mécanique hem in eens in naam ,
zoo dat hij reeds in 't volgende jaar tot
lid der academie en professor in de wis
aan het Collége Mazarin werd-kunde
benoemd. In 1690 verschenen zijne Nou vr/les conjectures sur la pesanteur. Onverpoosde arbeid verkortte zijn leven ; hij
stierf den 22 December 1722. Nog den
vorigen dag had hij in het collegie eene
voorlezing gehouden. VARIGNON , van wien
na zijnen dood nog onderscheidene hoogst
nuttige werken 't licht zagen , behoort
onder die mannen , wier verdiensten niet
algemeen op den regten prijs worden
geschat.

lijk om Beene andere reden , dan dat hij
een ijverig voorstander was der republikeinsche vrijheid. VARRO werd door zijne
vrienden 'verborgen gehouden , tot dat
het gevaar voorbij was ; maar zijne bibliotheek was onherstelbaar verloren. Na den
slag van Adjoin , 30 j. v. c. , bevond
VARRO zich weder te Porne , en schijnt bij
AUGUSTUS in hooge achting gestaan te hefbben ; want de keizer gaf hem het opper
boekerij door ARSINIUS-toezigvrd
POLLIU bijeen gebragt. Niettegenstaande
het aanzienlijk verlies van boeken en andere goederen , hetwelk VARRO had gele
behield hij tot in hoogen ouder-den,
voor de beoefening der letteren.-domlust
hij schl eef nog op den ouderdom van
acht en tachtig jaren , en stierf twee jaren
later. Volgens VALERIUS 1IIAXIMUS zou hij
den ouderdom van honderd jaren hebben
bereikt.
VARIto was geen bloot boekengeleerde,
maar verkreeg eene practische kennis van
menschen en zaken door zijne openbare
bedieningen en veelvuldiger omgang met
personen van allerlei rang en stand. Er
was naauwelijks één tak van menschelijke
kennis, welke hij niet had beoefend. hiel,
vereerde hem als geschiedschrijver , wijsgeer, natuurkenner, spraakkunstenaar en
dichter. VAKRo was in zijnen tijd voor de
Romeinen wat ARISTOTELES geweest was
voor de Grieken. Hij zelf zegt , dat
hij 490 boeken (septuaginta hebdornades)
schreef, waarvan echter slechts twee en
eenige brokstukken zijn overgebleven. De
,beide nog bestaande , schoon niet geheel
volledige werken van VARRO handelen over
de Latijnsche taal (De lingua latina) en
den akkerbouw (De re rustica) , welk
laatste het beste is dat wij van de Romeinen over den landbouw bezitten.
ORELLI , Ono(FABRICIUS , Biblioth. lat.

(Biograp/zie universele ; Penny Cyclopaedia).

niast. Tullianum; FRANCIEN, Fraginenta
Varronis , quae inveniuntur in libris
Augustini , Leyden 1836).

VARRO , (MARCUS TERENTIUS) , de
geleerdste man zijner eeuw , werd in 116
V. C. uit een oud aanzienlijk geslacht te
Rome geboren. Bij oefende zich in de
wijsbegeerte onder STILO en ANTIOCHUS van
Ascalon , bekleedde onderscheidene hooge
waardigheden , omhelsde de partij van
POb1PEJUS , doch werd naderhand de vriend
van CAESAR , die hem de oprigting eener
openbare boekerij toevertrouwde. Nu genoot hij oenige jaren Bene ongestoorde
rust , en schreef verscheidene werken.
Doch er ontstonden nieuwe onlusten. Na
den moord van CAESAR, in 43 v. c. ,
werd vARRO , een man van ruim zeventig
jaren , door ANTONIUS op de lijst der vogelvrijverklaa den geplaatst , waarschijn•

-

;

YASARI , (GIORGIO) , een Florentijnsch kunstenaar en schrijver , werd in
1512 te Arezzo geboren ; hij oefende zich
onder MICHAEL ANGELO en andere groote
meesters , en werd een verdienstelijk schil
bouwkunstenaar. Cosmo I , zijn-dern
beschermer , vertrouwde hem het opzigt
over de openbare gebouwen , welke hij
liet stichten. VASARI schilderde geheel in
den trant zijns grooten meesters , dien
bij echter te slaafs navolgde , zonder zijne
voortreffelijke eigenschappen te bezitten.
VASARI's roem berust dan ook voorname
zijne levensbeschrijvingen der uit -lijkop
schilders , beeld -stekndIalich
getiteld -ht,uwersnbokal,
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VAUBAN.

Vite de' piu excellenti pittori , .scultori e
architetti , met portretten in houtsneê.
1)it werk is menigmaal herdrukt en in
onderscheidene talen overgebragt. De laat
daarin voorkomende-stelvnbchrig
is die van v,SsA I zelven tot op den onder dom van vijf en vijftig jaren. Hij zegt tot
het schrijven van dit werk te zijn aangespoord door den beroemden PA OLO GIOVIO
en den kardinaal FARNESE . De stijl is voor
dien tijd te prijzen en de taal krachtigen
welsprekend. VASAeI stierf in 1574 te
Florence, en werd te Arezzo begraven.
(Pennii ('yclopaedia ; Conversations- Lcxicon).
VAUBAN, (SEBASTIEN LE PRESTRE,

Heer VAN) , maarschalk van Frankrijk, een
der grootste vestinghouwkundigen , werd
den 1 Mei 1633 te Si. Leger de Foucheret , in de nabijheid van San/jeu in (Jourgondii , geboren. Zijne familie was meer
dan 250 jaren in 't bezit geweest van de
heerlijkheid van Vauban , doch door legen-

spoed werd zij niet schulden bezwaard.
Zijn vader , UBr4IN LE PR ESTIt E , een ver
krijgsman , en zijne moeder ,-dienstljk
AIaIEE DE CARMAGNOL , vroegtijdig gestorven
zijnde , kwam hij onder toevoorzigt van
M. DE FONTAINE , prioor van 't klooster
St. Jean te Semur, die hem edelmoedig lijk ondersteunde. Ongaarne zijnen wel
bezwaar verstrekkende , en-doenrt
aangespoord door het voorbeeld zijner ooms
en broeders , die allen bij het leger stonden , trad hij op zeventienjarigen ouder
bij het regement Condé in Spaansche-dom
krijgsdienst. In het begin des jaars 1652
werd hij hij de vestingwerken van Glermont in Lotharingen gebruikt ; in hetzelfde
jaar woonde bij de belegering van Ste.
Menehould bij , en had de stoutmoedig heid , bij de bestorming dier vesting ,
onder het vuur des vijands , over de rivier
te zwemmen. In het volgende jaar werd
hij door Bene bende Fransclhe koningsgezinden gevangen genomen , en voor den
kardinaal al Az.lr ns gebragt , die , onderrigt
van het lieldenhart dat in hem klopte ,
hem vriendelijk ontving , en overhaalde
om in 's konings dienst te treden. VAUBAN
aarzelde niet dezen stap te doen , wijl hij
zich slechts bij coNn>;E had gevoegd , uit
hegeerte om de krijgsdienst onder dezen
grooten v eldoverste te leeren. Hij werd
onmiddellijk tot luitenant - ingenieur bij het
regemcnt van Bourgondië benoemd. Wel dra gaf hij proeven van zijne groote bedrevenheid in de kunst om vestingen aan
te vallen , te verdedigen en aan te leggen. In de belegering van Montmédi bekwam hij drie wonden. 1)e maarschalk
DE TA FFRTl , onder ' ien hij diende,

voorspelde , dat , bijaldien het leven van
dezen jeug digen officier gespaard bleef',
hij tot de hoogste rangen zou opklimmen.
Toen in 1667 de oorlog op nieuw uit borst , m erd het bestier over de belegeringen , we lke LODEWIJK XIV zelf bijwoonde ,
aan VA_UPAN toevertrouwd. Bij l)ouuai tref
hem een musl^etkogel in 't aangezigt ,
waarvan hij het Iikteeken mede naar het
graf nam. Zijne loopbaan was eene reeks,
van schitterende overwinningen. In I69
belegerde hij Nairiur onder 's konings bevelen. [lij rigtte zijnen eersten aanval
tegen het fort Guillaume , hetwelk ornze
b(^FOCInde COEUOGRN liad aangelegd en sloor
hem zelven werd verdedigd ; het bezweek wel voor- de fortuin van vAUBAN ,
doch werd later , schoon door VAUDAN no
aanmerkelijk versterkt , door COFIIOORN hernonlen. Eindelijk tot den rang van maar
opgeklommen , bewees VAUBAN in-schalk
de Spaansche successie - oorlog zijnen koning
op nieuw groote diensten. Na Bene on e.
steldheid van acht dagen stierf hij den
30 Maart 1707 , in den ouderdom vair
vier en zeventig jaren FONTENELLE , de
krijgsbedrijven van VAUBAN optellende ,
merkt aan , dat bij 300 oude vestingwerken herstelde , en 33 nieuwe vestingen
bouwde ; dat hij 53 belegeringen bestierde , waarvan verscheidene onder het
oog van den koning, en dat hij 140
heete gevechten bijwoonde . VAUBAN was
bij zijn volk zeer bemind ; de soldaten
gehoorzaamden hem gaarne , wijl zij overtuigd waren, dat hij hun leven nimmer
onbedacht in gevaar bragt. Toen de koning bij de belegering van Kamerjk , op
aanraden van de personen die hem omringden , op het punt stond de stad te
bestormen , met bevel , dat de bezetting
te vuur en te zwaard moest worden
verdelgd , kantte VAUBAN alleen zich tegen
dit voornemen aan , zeggende : «liet is
« beter honderd Fransehe soldaten te spa.

« ren , dan 3000 bondgenooten te doe-

den. » De koning voegde zich naar dezen
grootmoediger raad. De menschlievendhci^i
en verdraagzaamheid van VAUBAN blonken
tevens heerlijk uit in zijne poging om
LODEWIJK XIV tot de hernieuwing van het
edict van Nantes te bewegen : ongelukkig
dat 's konings blinde godsdienstijver , aan
geestelijkheid , zijne-gevurdo
drangredenen verijdelde VAUBAN had geen
vast stelsel in het versterken en aanleg,
gen van vestingen , en schijnt eenigermate dat der Italiaansche vestingbou vers
gevolgd te hebben. In 1693 stelde LODEWIJK XIV , hoofdzakelijk op aanraden van
.

vAUBAN , de orde in van St. Louis , en

schonk loin liet Groot -Kruis dier orde.
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VEGA—VELAZQUES.

Toen in 1699 de academie der wetenschappen werd vernieuwd , benoemde men
VALBAN tot eerelid. FONTENELLE maakt
dienaangaande de aanmerking , dat niemand beter deze onderscheiding waardig
was dan VAUBAN , wijl niemand meer dan
hij de wetenschap aan het welzijn der
menschheid had dienstbaar gemaakt. VAUBAN liet , onder meerderen , drie handschriften na, welke na zijnen dood in
't licht verschenen ; zij voeren ten titel :

Traité de l'attaque des places ; Traité des
mines , en Traité de la défense des places , welk laatste hij eerst kort vóór zij nen dood voltooide. De onder zijne leiding
vervaardigde modellen der Fransche vestingen, werden in 1815 door de verbondene mogendheden medegenomen , en
bevinden zich meerendeels te Berlijn.
(FONTENELLE , Histoire du renouvellement
de l'aeadémie; FOISSAC, Oeuvres mili-

wierp het lijk in den Donau. Negen jatt?im
later was een transporteur met den naam
van den ongelukkigen kolonel , de oorzaak van de ontdekking dezer gruweldaad.
De molenaar in hechtenis genomen zijnde,
bekende na lang tegenstreven zijne misdaad , eu onderging de doodstraf. Als wis
VEGA door onderscheidene nut--kundiges
tige werken bekend. De grootste roem
verwierf hij zich met zijne Logarilhmentafeln , die door naauwkeurigheid alle

gelijktijdige grootere tafels verre voorbij
streefden , en door rijkheid van inhoud
nog door geen ander werk zijn overtroffen. De wiskunde dankt hem den Thesaurus logarithmorum completus , en de tijdrekenkunde de uitgave der grondig en
bevattelijk behandelde Anleitung zur Zeitkunde, welke hij met vele aanmerkingen
verrijkte. Ook maakte hij zich zeer ver
zijne vergelijking der maten-dienstljkor
taires).
en gewipten in de onderscheidene landen
VEGA , (GEORG , Vrijheer VAN) , een, van Europa in gebruik , zoo als blijkt uit
verdienstelijk Duitsch wiskunstenaar en zijn Natiirliches Mast- Mïinz- uhd Gewichtskolonel in Oostenrijksche dienst , werd in System. Hij was lid van onderscheidene
1754 , in 't dorp Sagoritza , van arme geleerde genootschappen , onder anderen
ouders geboren , die echter wisten te be- die van Gottingen , Er furl en Berlin.
werken , dat bij op het lyceum te Laibach
(Biographie universelle).
als student werd aangenomen. Nadat hij
'VELAZQUE5, (DIEGO RODRIGQEZ DE
zijne studiën in de wijsbegeerte had vol
StLY.& T) , een der beste Spaansche schiltrad hij als ingenieur in dienst.-toid, ders , werd den 6 Junij 1599 te Sevilla
Hij onderscheidde zich bij elke voorkomende geboren. Reeds als kind eene overhellende
gelegenheid , en trok de aandacht van neiging voor de teekenkunst aan den dag
keizer JOZEF II , die ben., niet den rang leggende , werd hij in de leer besteld bij
van luitenant tot leeraar in de wiskunde IIERRERA EL VIEJO , een' voortreffelijk schil
bij de keizerlijke artillerie plaatste. Schoon
maar heftig en ruw van aard. VE--der,
ijverig bezig in het geven zijner lessen en LAZQUEZ , zacht van inborst , weldra de
het schrijven zijner werken , diende hij, kwade bejegening zijns meesters moede ,
tijdens de uitbarsting der Fransche om- vertrouwde zich verder aan de leiding van
wenteling , bij het Oostenrijksche leger in FRANCISCO PACHECO , wiens dochter hij later
Vlaanderen , en klom , in 1796 , op tot huwde. Vervolgens koos hij de natuur tot
den rang van majoor en vervolgens tot leidsvrouw , en bleef haar voor altijd gedien van luitenant-kolonel. Tot baron van trouw. PHILIPPUS IV , een geoefend kunst
het rijk verheven en als ridder der Maria
portret ziende , dat hij voor-regt,h
Theresia-orde benoemd , had hij het voor
zijnen eersten staatsdienaar , den hertog
om eenmaal de hoogste militaire-uitzg van OLIVARES , gemaakt had , verkoos mede
waardigheden te bekleeden , zoo niet een door den jeugdigen kunstenaar geschilderd
noodlottig ongeval hem in het acht en te worden. VELAZQUES , bevroedende (lat
veertigste jaar zijns ouderdons onverwachts hier zijn geluk op 't spel stond , spande
uit liet leven had gerukt. Toen hij zich al zijne krachten in. De schilderij werd
in 1802 te Rusdor f in de nabijheid van te Madrid , in de nabijheid der trappen
Weenen bevond , sloot hij met een' mole- van San Felipé, ten toon gesteld ; en
naar den koop voor een paard , en begaf hier, in de open lucht , luisterde VELAZzich met hem naar den stal waar het dier QUES , even als oudtijds (Ie groote Griek
Zich bevond. Onder weg eene brug overschilders, naar de loftuitingen van-sche
gaande , ontving de kolonel , die vooruit het verrukte publiek. Terstond werd hij
ging , een' zwaren slag op het hoofd. nu tot hofschilder benoemd. Pu1LIPPUS ,
Voordat hij weder tot zich zelven kon ALEXANDER den Grooten nabootsende , bekomen , werden hem meerdere doodelijke val , dat niemand dan deze nieuwere
slagen toegebragt. De moordenaar ontnam APELLES zijne beeldtenis mogt schilderen.
hem een horologie , eene beurs met geld, Toen RUBENS , in 1628, zich te Madrid
('en' koker met teekengereedschap , en bevond , maakte deze beroemde schilder
-
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VELDE.
met geene andere kunstbroeders kennis
dan met VELAZQUES , die echter niets van
zijne manier overnam , wijl hij gewoon

als schoolknaap bekladde hij niet verf al
wat hem voorkwam. Op de beddeplank
zijner bedstede schilderde hij met kleuren
een' melkboer , zoo verwonderlijk voor
zijne jaren en buiten eenig onderwijs,
dat dit staaltje van zijn talent langen tijd

was de natuur te bespieden , en niet door
de oogen van anderen te zien. Met koninklijk verlof bezocht VEL AZQUES Italië,
en werd te Venetië , Ferrara en Rome zorgvuldig is bewaard gebleven. Hij werd
een leerling van JAN W YNANTS , bij Wien
URBANUS VIII gaf
luisterrijk ontvangen
hem huisvesting in 't Vatikaal^. Toen heng hij verscheidene jaren vertoefde. De vrouw
eene zware ziekte overviel , waakte de van WY NANTS , eens een stukje beziende,
Spaansche afgezant bij hem tot dat hij dat ADRIAAN had geschilderd , zeide tegen
geheel hersteld was. VELAZQUES vertoefde haren man , hem op den schouder klop
een jaar te Rome , en zond alleen twee
WYNANTS , uw meester is gebo--pend:«
« ren ! » De tijd heeft deze voorspelling
oorspronkelijke stukken naar Madrid , zijn
Jacob met den rok van Jozef , en 4pollo bewaarheid. ADRI AAN VAN DEB VELDE muntte
in de smidse van Vulkaan , welke zich uit in 't landschap , in rundvee en in
nog aldaar bevinden. Van Rome begaf hij kleine figuren , waarmede hij dikwijls de
zich naar Napels , destijds Bene bezitting schilderijën van W YNANTS , VAN DER HEY van Spanje , waar hij zich te midden der DEN , RUYSDAAL , IIOBBEMA , MOUCHERON en
kunstgewrochten van CARAVAGGIO , STAN- anderen stoffeerde. Ook schilderde hij
ZIONI en RIBERA te huis gevoelde. In 163 1
eenige historiestukken , waarin hij uit
keerde VELAZQUES naar Madrid terug.
slaagde , zoo als blijkt uit zijne-munted
PHILIPPUS gaf hem , in navolging van eeAfneming van 't kruis in de Roomsche
BANUS VIII , eene schilderkamer in 't paleis, kerk op 't Singel over de Appelmarkt en
en kwam dagelijks zijn werk bezigtigen. eenige stukken betrekkelijk 't lijden , in
In 4648 bezocht V9LAZQUES andermaal de Spinhuissteeg te Amsterdam VAN DEI,
Rome , met oogmerk om voor de op te VELDE was vlug met het penseel en heeft
rigten schilderacademie te Madrid moderne vele kunstwerken nagelaten , schoon hij
schilderijën en afgietsels van de beste oude reeds op drie en dertigjarigen ouderdom
beelden te koopen. Intusschen schilderde (167e) ten grave daalde. Hij volgde steeds
hij het portret van INNOCENTIUS X , het- de natuur : de verschillende uitwerkingen
welk thans het juweel der Doria- collectie van 't licht op de boomer en andere
uitmaakt , en de eenigste proef is van voorwerpen zijner landschappen , zoo wel
zijn penseel , welke men te Rome aan- in zijne morgen- als avondstonden , bewijtreft. In 1651 naar Madrid terug ge
zen zulks overvloediglijk. In 's rijks Muschilderde VELAZQUES zijne fraaiste-kerd, scum te 4ynsterdam vindt men een paar
stukken. Geen tak der kunst , behalve uitmuntende landschappen van dezen meesdie van zeeschilder, bleef door hem onbe- ter. Onder zijne beste leerlingen telt men
proefd ; hij muntte in alles uit , vooral in DIRK VAN BERGEN , die ossen , koeijen ,
het portretschilderen : hij verhief deze schaapjes en landschappen schilderde ,
nederige tak tot de waardigheid der ge- gloeijend en helder gekleurd als die van
schiedenis. Zijne beelden leven , ademen zijn' meester , maar niet zoo uitvoerig ;
en schijnen uit de lijsten te zullen stap- ook was het gedrag van VAN BERGEN Minpen. Het portret van den admiraal PAREJA der aanbevelenswaardig dan dat zijns mees
in een' donkeren hoek staande , meende
zijnde hij spottenderwijze gewoon te-ters,
PHILIPPUS IV dezen vlootvoogd werkelijk
zeggen : u Men moet sliet zorgen voor den
te zien , uitroepende : «Gij nog hier ! ik «dag van morgen. »
« heb u immers bevolen om in zee te
(HOUI ^RAKEN , Levens der Ned. historie
« steken ? » Nooit vleide V ELAZQUES iemand
schilders ; DESCAMPS , La vie des peinter wereld : opregtbeid was zijn stelregel.
tres flarnands).
hij bleef der natuur altijd getrouw, en
VELDE , (WILLEM VN DER ), bijge00k zij verliet hem niet , want zij maakte naanid de Oude , om hem van zijnen
zijn' naam onsterfelijk. Hij stierf te Ma- zoon , die denzelfden naam droeg , te
drid den 7 !augustus 1660, en werd met onderscheiden , was een zeer beroemd zeegroote staatsie in do kerk van San Juan schilder , en werd in 4610 te Leijden geter aarde besteld.
boren. Het schijnt dat hij als knaap ter
(CEAN BERMUDEZ ; PACHECO ; CARDUCIio ;
zee voer, en daardoor eene naauwkeurige
PONZ ; SfNGS).
kennis kreeg van schepen en het zeeleVELDE, (ADRIAAN VAN DER) , een ven , welke hem als zeeschilder uitnemend
beroemd schilder, werd in 1639 te Am- te stade kwam. Vroegtijdig onderscheidde
sterdam geboren , en tarried vroegtijdig hij zich door eenige teekeningen van zeegreaten aanleg voor de teekenkunst: Reeds vevechutern , on v; cr i1 da arom dooi de sta.

,

,

.
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ten van Holland in 1666 verzocht aan
boord van Dc r.UYTLR met de vloot in zee

oude VAN DER VELDE Was getuige van olt

te steken, ten einde de zeeslagen , welke
er tusschen de Nederlandsche en Engelsche
vloten reogten voorvallen , naar 't leven
te schetsen (1) Hiermede behaalde hij
zoo veel roem , dat koning KABEL II hem
uitnoodigde naar Engeland over te komen.
VAN DER VELDE gaf aan deze lokstens gehoor , en kreeg eene jaarwedde van 100
Pst. met den titel van koninklijk schilder
van zeegevechten. Hij betoonde zich een
ijverig aanhanger des konings , en verge-

derscheidene zeeslagen , welke hij meesterlij k wist af te malen , zoo als den vinnigen
zeestrijd van Solebay (Soulsbaai) , «elke
hij , op last van den hertog VAN YORK , in
een klein vaartuig bijwoonde. Hij stiert'
te Londen , en werd op het St, Jacobs
Kerkhof (St. James's Church yard) begraven. Men las op zijne grafzerk het vol
opschrift : Mr. William van des--gend
Velde , senior , late painter of sea-fights
to their majesties king Charles 11 and
king Jaynes, dyed 1693. (Mr . WILLIAM V AN

zelde de Engelsche vloot , die het onge-

DER VELDE ,

jukkige eiland Ter Schelling verbrandde.
VAN DER VELDE schilderde niet met het

KAREL

penseel , maar teekende doorgaans met de
pen op papier , hetwelk op wit toebereid
doek of perkement werd geplakt ; ook
maakte hij eenige teekeningen in zwart
en wit : elk deel is niet eerre (in dien
trant) ongeëvenaarde kunstkeurigheid geteekend. Eenige zijner teekeningen werden in olieverw geschilderd door zijnen
zoon , die zich ook in Engeland nederzette , en insgelijks van den koning eerre
jaarwedde genoot van 100 Pst. , zoo als
uit de volgende oorkonde blijkt :
u KAREL de tweede , door de gratie

« Gods , enz. aan onzen waarden neef,
« prins ROBERT , en de overige lasthebbers ,
« die de plaats van lord opper - admiraal van
« Engeland mogten bekleeden , salut. Daar
« wij het gepast hebben geoordeeld , om
« een salaris van honderd pond 's jaars aan

senior toe te
« staan , om schetsen van zeegevechten te
« maken , en hetzelfde salaris van honderd
« pond 's jaars aan WILLEM VAN DER VELDE
«junior, om de genoemde schetsen tot
«ons gewoon gebruik in olieverw te bren«gen, is onze wil en ons welbehagen ,
« en wij magtigen u bij dezen , om uwe
« bevelen te geven ter uitbetaling der
« voornoemde salarissen aan gemelden wILr LEM VAN DER VELDE senior en WILLEM VAN
a DER VELDE junior. Zulks doende zullen
« deze onze letteren u van alle verdere
« verantwoordelijkheid vrijwaren. Gegeven
« onder ons geheim zegel op ons paleis
a van Westminster , den 20 Februarij, in
« het zes en twintigste onzer regering. »
Na den dood van KAR EL bleven vader
en zoon deze jaarwedde genieten. De

« WILLEM VAN DER VELDE

-

(1) In '9 rijks Museum te Amsterdam treft men
onderscheidene stuiken van dezen meester aan , onder anderen Het bemagtiá en van den Royal Prince
op den derden dag van den vierdangschen zeestrijd
tegen de Engelschen (13 Junij 1666) * alsmede een
pendant van 't vorige , voorstellende vier liniesehe
genomen en naar Guereé-pen,idzlfsag
gesleept wordende. Deze beide stukken worden als
^^ belangrijkste van dezen kunstenaar Beschouwd.

senior , laatstelijk schilder van
zeegevechten hunner majesteiten koning
II en koning JACOBUS , gestorven

1693).
, Levens der Ned. Kunstschilders; DESCAMPS , La vie des peintres flamands , áác. ; WAL POLE , Anec dotes of painting in England ; Penny
Cyclopaedia).

HOUBRAKEN

TELDE , (WILLEDI VAN DER) , de

Jongere , overtrof nog verre zijnen vader,
en wordt voor den besten zeeschilder gehouden , die immer bestaan heeft. Hij
werd in 1633 te Amsterdam geboren , en
genoot het onderwijs van zijn' vader tot
dat deze naar Engeland overstak, waarna
hij bij SiMoN DE VLIEGER , een verdienstelijk scheepsschilder , in de leer kwam (1).
Zoodra de jonge VAN DE R VELDE aanmerkelijke vorderingen in de kunst had gemaakt , begaf hij zich , op aandrang zijns
vaders , insgelijks naar Engeland. Zij leef
te zamen in Greenwich , en stonden-den
in hooge gunst bij koning KAREL , wiens
vertrekken de jeugdige kunstenaar met
vele heerlijke kunstgewrochten versierde.
Ook JACOEUS II en W ILLEM III stelden zijne
penseelwerken op hoogen prijs. Hij overleed den 6 April 1107 te Londen. Als
zeeschilder is hij nog door niemand overtroffen. Zijne kalme en onstuimige zeeën
zijn even voortreffelijk door keurige teekening als doorschijnend koloriet . WALPOLE
Zegt V au hem : « WILLEM VAN DER VELDE
« de zoon , was de grootste man , die in
« dit vak der schilderkunst is verschenen.
« Wat RAPUAËL was voor de historie , was
« VAN DER VELDE Voor het zcenchilderen. a
(1) De dochter van no VLIEGER , CORNELIA geheeten , eene Diet onverdienstelijke dichteres , vervaar
haren vader het volgende grafschrift:
-digeop
Bier rust DE VLIEGER , die weleer door zijn penseelgin
Om prijs streed met natuur, op doeken en paneelen;
En door zijn' ijver en natuurdrift aangevoerd ,
De lasterzieke nijd de lippen heeft gesnoerd.
Dees zerk houdt wel zijn lijk, maar niet zijn' lof gesloten,
Die op dc tongen zweeft van al de kunstgenooten.
Onze VOrDrL zegt van hem :

Ds VLIEGI sR nam in 't eind de vlugt
Uit dec» lienaauvsde lucht,

n
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VFN13UME--VENFZIANO.

Hij liet een' zoon na van denzelfden naam , oogenblik , als zulks vereiscl t weid , weder
die ook zeeschilder was, en van de wer- te herstellen , en niet schranderheid en
ken zijns vaders goede kopijën maakte. veerkracht te handelen. Wijl hij zonder
Hij stierf in Holland. Sir GODFREY KNELLER erfgenamen stierf, kwam het hertogdom
Vendô,ne aan de kroon terug.
portretteerde de beide VAN DER VELDEN.
(Penny Cuelopaedia , Coni'ersations-Lexi(I"IOUBRAKEN , Levens der Xed. korrsicon ; 1)ictionary of Biography).
schilders; DESCAMPS, La vie des peinYENEZIANO, (DOMENICO), een betres flamands ; `YALPOLE , .Anecdotes of
roenld schilder der vijftiende eeuw, wiens
painting in England).
YENDUME, (LOUTS JOSEPH, Hertog treurig uiteinde door VAS:ARI , in het Leven
van den beruchten CASTAGNO , wordt ver
VAN) , een groot Fransch veldoverste , de
zag omstreeks 1406 het eerste-meld,
kleinzoon van HENDRIK 1V , werd in 1654
geboren. Hij begon zijne militaire loopbaan levenslicht te Venetië. Hij leerde het
in 1672 onder TURENNE , en streed in alle schilderen in olieverw van ANTONELLO van
veldtogten van dien tijd met moed en geluk. Messina , verwierf zich spoedig Benige ver
werd naar Florence genoo--rnadhei,
In 1693 hielp hij CATINAT de zegepraal bij
Marsaglia behalen. In 1696 belegerde hij digd , waar hij onderscheidene paleizen
Barcelona , hetwelk door den prins van versierde. Met CASTAGNO in de kapel Santa
hessen- Darinstadt nerd verdedigd, versloeg Maria Nuovo schilderende , wekte zijne
de Spanjaarden , die tot ontzet kwamen bedrevenheid de afgunst op van dezen
opdagen , en dwong de stad, den 10 Augus- kunstbroeder , die op middelen peinsde ,
tus 1697, tot overgave. lij het uitbarsten om zich van hem te ontdoen. CASTAGNO
van den Spaanschen successie - oorlog kreeg veinzende DOMENICO zeer genegen te zijn ,
hij , nadat de onbekwame VILLEROI te Cre- vs on spoedig zijne vriendschap. DOMENICO
mona was gevangen genomen, het opper- leerde heul zijne manier van schilderen
bevel over het leger in Italië, en streed in olieverw ; zij brag ten hunne avonden te
niet afwisselend geluk tegen prins EUGENIUS. zamen door, en schenen de beste vrienden.
Naar de Nederlanden geroepen , om de I)OMENICO was een groot liefhebber van
nederlaag bij Raruillzes van VILLEROI weder rnuzijk en speelde vrij goed op de luit.
goed te maken , hield hij een' geruimer Naarmate de werkzaamheden vorderden,
tijd den Britschen opperbevelhebber MARL- naar die mate vermeerderde de nijd van
CASTAGNO ; want schoon hij beter teekenaar
BOROUGH door doeltreffende marschen in
bedwang. In 1708 veroverde hij Gent, was dan DOMENICO , was hij oneindig minBrugge en Plassendal , doch ' erd den der in 't koloriet , waardoor het werk van
11 Julij voor Oudenaarden na een hard- dezen laatsten hoogelijk werd geroemd.
nekkig gevecht op de vlugt gedreven. In CASTAGNO wachtte nu slechts op eene goede
weerwil der grootste inspanning , moest gelegenheid , om zijn snood opzet te vol
hij Russel aan de verbondenen overlaten.
een' zomeravond van het jaar-voern.Op
146 verliet DOMENICO , als gewoonlijk zijn
VENDOME , die daarenboven de allesvermogende MAINTENON tot vijandin had, verloor werk in Santa Maria Nuova, en ging niet
nu het opper bevel , en b!eef twee jaren zijne luit naar buiten. CASTAGNO weigerde
werkeloos. In 1710 zond LODEWIJK XIV hem te vergezellen , voorgevende dat hij
hem naar Spanje , waar de zaken der nog wilde voortwerken. Zoodra echter
Franschen hard achteruit gingen. Schoon DOMENICO vertrokken was , sloeg hij een'
door ouderdom en ziekte ondermijnd , be- anderen weg in , legde zich in Bene hinwees hij echter het Huis VAN BOURBON de derlaag , viel hem onverhoeds aan , en
grootste diensten. Hij voerde PHILIPPUS V bragt hem niet een stuk lood een' doode(kleinzoon van LODEWIJK XIV) naar Madrid lijken slag op 't hoofd toe. Hierop keerde
terug , en versloeg den Oostenrijkschen ge- CASTAGNO in allerijl naar zijn werk terug,
neraal STAI,uEMBLRG den 9 December 1710
waar hij gevonden werd door degenen die
in den bloedigen strijd bij Villa Viciosa, hem het ongeluk aan zijn' vriend overkowaardoor al de veroveringen der bondge- men kwamen verhalen. CASTAGNO vergenooten in Spanje verloren gingen , en zelde hen naar de plaats des onheils , waar
PHILIPPUS op den troon werd bevestigd.
uien DOMENICO zieltogende aantrof. CASTAGNO
VENDOME overleefde deze gelukkigste geveinzende diep bedroefd te zijn, nano hem
beurtenis zijns levens slechts korten tijd. in zijne armen en zag hem den laatsten
IIij stierf den I1 Julij 1712 plotseling in adem uitblazen. CASTAGNO bekende op zijn
Catalonië. Het karakter van VENDOME was doodbed dit gruwelijk feit bedreven te
Bene mengeling van veerkracht en zwak
hebben. DOMENICO had den ouderdom van
goed en kwaad. Hij was traag,-heid,van zes en vijftig jaren bereikt , en werd in
ligtzinnig en aan cie afschuwelijkste zwelgerij Santa Maria Nuova ter aarde besteld. Hij
overgegeven. Er,lite wi „t hij zich Vri()r 11( t muntte uit in 't kolen iet en per-,pe th ,
-

VERE—VERNET.

J54

was schrander in 't verkleinen en naauw- en landschapschilder te worden. Weldra
bleek het dat bij eene gelukkige keus had
keurig in de teekening.
(VASARI , Vite de Pittori , ^c. ; LANZI , gedaan , want hij vervaardigde kunstge-

wrochten , welke met die van CLAUDE en
konden wedijveren. Niettemin
Engelsch krijgsbevelhebber onder de rege- leefde hij in Italië eenigen tijd zeer arring van koningin ELIZABETH , werd in moedig , en was blijde tegen eene geringe
1554 geboren. Zijn vader, van wiens belooning te kunnen arbeiden. Op de
Storia Pittorica , óác.).

VERF, (Sir FRANCIS) , een bekend

BACKHUIZEN

vier zonen hij de tweede was , heette verkooping van M. DE JULIENNE , werd een
stukje van VERNET verkocht, hetwelk 5000
DE VERF , vijftiende graaf van Oxford. Men Franken opbragt en dat bij te Rome voor
weet niets van de eerste dertig jaren van een pak kleederen had geschilderd. Ook
FRANCIS' leven. Hij begon zijne militaire schilderde hij verscheidene koets -paneelen
loopbaan als kapitein onder den graaf van voor rijtuigmakers , welke er naderhand ,
LEICESTER , die op bevel van ELIZABETH met als werken van groote waarde , uitgenoeene krijgsmagt naar de Nederlanden ver- men werden. Hij vertoefde twintig jaren
trok , om daar de Spanjaarden te helpen in Italië , tot dat LODEWIJK XV hem liet
bevechten. Hier maakte hij zich weldra uitnoodigen , om zich te Parijs neder
bekend door zijn' uitstakenden moed en te zetten.
VERNET aarzelde geen oogenblik , om
schrander beleid. Bergen op Zoom, Zutphen , Deventer, Nieuwpoort en Ostende aan 's konings roepstem te gehoorzamen ,
waren de voornaamste tooneelen zijner scheepte zich te Livorno in , en werd gekrijgsbedrijven. In den slag van Nieuwpoort durende den overtogt naar Marseille door
kreeg hij twee kogels in de dij , doch een' vreesselijken storm overvallen. VERNET
bleef voortstrijden tot dat zijn paard dood getroffen door de grootheid van dit schouwonder hem nederviel ; hij werd niet moeite spel , verzocht den matrozen hem aan den
gered. Gedurende de driejarige belegering grooten mast vast te binden., In dezen
van Ostende voerde hij aldaar acht maan- toestand schetste hij dit ontzettend tooden lang het bevel , en sloeg den 7 Ja- neel met eene bedaardheid alsof hij zich
nuarij 1602 een' algemeenen storm der j in zijne werkplaats bevond. Zijn kleinSpanjaarden af. Den 7 Maart deszelfden zoon , de beroemde HORACE VERNET, verjaars droeg hij bet bevelhebberschap over vaardigde eene voortreffelijke schilderij van
aan FREDERIK DORP , die tot zijn' opvolger dit voorval , welke deze in 1816 In de
benoemd was De verdediging van Ostende, Louvre-galerij ten toon stelde. In 1753
waarin hij , door het barsten van een ontving VERNET van de regering last om
kanon , eene wond aan 't hoofd bekwam, de voornaamste zeehavens van Frankrijk
was zijn laatste wapenfeit. Hij overleed op doek te brengen ; voor elk stuk ontving
den 28 Augustus 1608 in Engeland. Op hij 7500 Franken. Deze stukken, vijftien
zijn gedcnkteeken in de abdij van West- in getal , zijn acht voet lang en vijf hoog,
minster wordt hij gouverneur van den Briel en bevinden zich thans op het Louvre.
en Portsmouth genoemd. De krijgsbedrijven Vele zijner stukken werden in 't koper
van FRANCIS VERF zijn door zijne eigene gebragt. Hij was in Frankryk zonder mepen opgeteekend. dedinger , en slechts één landschapschil(The Commentaries of Francis Vere , der in Europa betwistte hem den palm,
being divers pieces of service wherein namelijk RICHARD WILSON , met wien VER he had command , written by himself NET te Rome in kennis kwam. Zij verwisselden hunne schilderijën , en VERNET
in way of commentary).
VERNET, (CLAUDE JOSEPH) , een plaatste die van WILSON in zijn atelier
beroemd Fransch landschap- en zeeschil - te Parijs. Wanneer Engelsche kunstkeu der , werd den 14 Augustus 1714 te ners hem kwamen bezoeken , zeide hij
Avignon geboren. Hij ontving het eerste hun , dat zij zijn werk niet behoefden te
onderrigt in het teekenen van zijn' vader, komen zien , want dat zij een' der grootANTOINE vERNET , een' niet onverdienstelijk ste landschapschilders in hun eigen land
schilder . FIORILLO zegt dat VERVET reeds hadden. De landschappen van VERNET muntop vijfjarigen ouderdom de teekenpen ter ten vooral uit door de gelukkige aanbrenhand nam , en de verbazing wekte zijner ging van licht en schaduw en juist geteevrienden en kennissen. Op den ouderdom kende figuren. Ook zijne maanlichten en
van achttien jaren , in 1732 , begaf hij onstuimige wateren zijn getrouwe afspiezich naar Italië, om zich verder als histo- gelingen der natuur. Ilij stierf te Parijs
rieschilder te bekwamen ; doch de schoone in 1789.
In 1826 loofde liet Atl►ena;unl van
zeegezigten te Genua , Napels en andere
havens van Italië verlokten Leny ons zee- Vaucluse eencn prijs uit voor het beste
GEOFFREY DC VERE , derde zoon van JOHN

-
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VERNON—VERRI.
lofdicht pop VERNET ; deze prijs werd het
volgende jaar door M . BIGNAN behaald. De
zoon en kleinzoon van den schilder, CARLE
en HORACE VERNET , schonken elk aan de
stad Avignon, CLAUDE'S geboorteplaats, eene
schilderij , welke aldaar in het Museum
wordt bewaard. De schilderij van CARLE
VERNET stelt voor eene harddraverij te
Reome , en die van HORACE de Ontkoming
van Mazeppa. De stedelijke raad van Avignon en de bestuurders van het Museum
schonken hun uit erkentelijkheid twee groote
zilveren vazen, waarop hunne eigene kunst tafereelen gedreven stonden.
(FIORILLO , Gescliichte der Mahlerey , III

Biographic universselle).

een uitstekend
Engelsch vlootvoogd , werd den 12 November 1684 te Westminster geboren, en
koos tot zijn beroep de zeedienst, schoon
zijn vader, JAMES VERNON , geheimschrijver
van WILLEM III , zulks ongaarne zag. Nadat
hij onder HOPSON , ROOKE en andere bevelhebbers bad gediend , werd hij in 1739
tot den rang van vice- admiraal der blaauwe
vlag verheven. Tot lid van het Huis der
GGemeenten benoemd , kantte hij zich heftig
tegen de maatregelen van het ministerie
aan, en liet zich eens ontvallen, dat
Porto Bello gemakkelijk den Spanjaarden
kon ontweldigd worden , ja dat hij aannam , om de stad met niet meer dan zes
schepen te bemagtigen. De oppositie prees
VERNON als een' anderen DRAKE Of RALEIGII .
Hij werd de afgod zijner partij , en zijn
lof weêrgalmde aan alle boeken van 't rijk.
Om het geschreeuw van het volk te stil len , zond het ministerie hem als opper bevelhebber naar de West-Indiën, blijde
van op eene geschikte wijze zulk een'
lastigen berisper uit het Huis der Gemeenten
te verwijderen , en zich tevens vleijende ,
dat VERNON in deze onderneming schipbreuk
zou lijden. Den 23 Julij 1739 stak hij uit
Spithead met slechts zes schepen in zee ,
en bemagtigde den 22 November het sterke
Porto Bello , hetwelk later bij gebrek aan
krijgsvolk werd verlaten , nadat men al de
vestingwerken had laten springen. In 1741
werd hij van wege Ipswich weder naar het
Huis der Gemeenten gezonden , en gaf aan
het ministerie handen vol werk. Gedurende
den opstand van 1745 bewaakte hij de
kusten van Kent en Sussex , eene dienst,
waarvan hij zich met zijn' gewonen ijver
en bekwaamheid wist te kwijten. Kort
daarna geraakte hij , over het traktement
van een' konstabel , in twist met de adniiraliteit , hetgeen zoo hoog liep , dat hij
van de lijst der admiralen geschrapt werd.
Hij stierf op zijn buitenverblijf te Nacton ,
in Suffolk, den 29 October 1757. VERNON
VERNON, (EDWARD),

,

,

was een dapper en eerwaardig man , die
echter de onstuimigheid zijner inborst niet
kon of wilde beteugelen.
(SMOLLET , Iiistory of England; Penny

Cyclopaepia).
YERONESE , (ALESSANDRO) ,

een be-

roemd schilder der Venetiaansche school,
werd omtrent 1582 te Verona geboren.
Zijn geslachtnaam was TURCHI Of TURCO ;
ook werd hij L'ORBETTO genoemd , . omdat
hij , volgens Pozzo , zijn' vader , een'
ouden blinden bedelaar , tot gids zou verstrekt hebben ALESSANDRO vermaakte zich
om met houtskool op muren te teekenen.
De schilder FELICE BRUSASORCI daarin iets
oorspronkelijks opmerkende , nam hem
mede naar zijne werkplaats als verfwrijver , en moedigde hem tot teekenen aan.
Weldra groote vorderingen makende, overtrof hij eindelijk zijnen meester , die in
1605 stierf, en wiens onafgemaakte schil
hij voltooide. Hij begaf zich nu-derijën
naar Venetië , en kreeg bezigheid van den
schilder CARLO SARACINO , die , spoedig zijne
geschiktheid waarderende , hem . een' dukaat daags betaalde , terwijl hij anderen
slechts liet vierde gedeelte daarvan toestond. Na eenigen tijd in Venetië ver
te hebben , keerde ALESSANDRO naar-toefd
Verona terug , doch aldaar niet die aanmoediging vindende waarop hij had gerekend , vertrok hij , in gezelschap van
.

naar
Rome , waar hij zich eindelijk vestigde.

ANTONIO BASSETTI en PASQUALE OTTINO

Hier beoefende hij de werken van

RAPHAEL

en de CARRACCI'S , en wist de schoonheden
der Romeinsche school met die van Venetië te vereenigen. Weldra beschouwde
men hem als een' der grootste schilders van
zijnen tijd. Zijne beste werken vindt men
in Verona , onder anderen eene Pietà in
de kerk Della Misericordia , welke , schoon
slechts uit een' dooden Christus , de Maagd
en Nicodemus bestaande , voor een der
beste schilderstukken in Verona wordt gehouden . ALESSANDRO huwde te Rome , en
voerde een' grooten staat , doch stierf in
1648 , arm en zonder kinderen na te
laten. De werken van dezen schilder zijn
verwonderlijk fraai van kleur , en schijnen
den invloed van den tijd te trotseren ,
hetgeen waarschijnlijk is toe te schrijven
aan de groote zorg , welke hij aan het
mengen zijner verwen en het bereiden
zijner oliën besteedde.
(DAL POZZO , Vite de' Pittori , 4c. Veronesi ; PASSERI , Vite de' Piuori , fic. ;
LANZI ,

Storia Pittorica , ó^c.)

een Italiaansch
staatsman , werd in 1728 te Milaan uit
een adellijk geslacht geboren. IIij studeerde te Rome en Parma , waarna hij
VERRI , (PIETRO) ,
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VERRI---VERROCCHIO.

in Oostenrijk -chc dienst trad , en den
oorlog tegen Pruissen bijwoonde. Na den
vrede keerde hij naar zijn vaderland terug , en bekleedde onderscheidene gewigtige arnbteu. Veel bragt hij toe tot de
verbetering van het financie -wezen en de
verlevendiging van den landel. Zijne voornaamste werken hebben betrekking op de
staabhuishot dkunde. Daarenboven schreef
hij eene Scoria di Milano , welke veel tot
opheldering der geschiedenis van Milaan
heeft bijgedragen. Toen de Franschen in
1796 Lombardijë vermeesterden , werd
VERRI tot lid van den stedelijken raad van
Milaan benoemd , doch stierf reeds in de
maand Junij des volgenden jaars. Zijne
levensgeschiedenis werd beschreven door
ISIDORO BIANCIII , professor REsSI , PIETRO
CUSTOM en laatstelijk door CAMILLO UGONI.
Ilij was een der uitstekendste en belninnenswaardige Italianen die ten tijde der
Fransche omwenteling leefden.
VERRI , (ALESSANDRO) , een jonger
broeder des voorgaanden , is hoofdzakelijk
bekend door zijne Romeinsche nachten ,
een romantisch-historisch werk , hetwelk
in 't licht kwam onder den titel van Le

Noiti Romane al Sepolcro dei Scipioni,
en in onderscheidene talen is overgebragt.
De schrijver roept de schimmen op van
de voornaamste staatsmannen uit verschil
eeuwen van 't oude Rome , om in-lend
de onlangs ontdekte grafgewelven der
sciplo's voor Lem te verschijnen , en met
elkander te spreken over de daden, welke
zij op aarde hebben verrigt. Ilij rukt den
sluijer van blinde bewondering , waarachter
de overlevering hen had vergood , zonder
mededoogen weg , en ontdekt de ondeugden , de misdaden en de averegtsche vaderlandsliefde der oude Romeinen. De
stijl en taal van dit werk zijn krachtig
en indrukwekkend. ALESSANDRO VERRI overleed in 1816. Beiden , PIETRO en ALESSANDRO , waren de voornaamste schrijvers
van een beroemd letterkundig tijdschrift
getiteld Il Cafè, hetwelk te IE laan in
't licht vei scheen.

(Penny Cyelopaedia ; Dictionary of Biography).
VERRIO , (ANTONIO) , een Napolitaansch schilder , werd omstreeks 1639
te Lecce geboren. Hij bezocht Venetië
om zich in het koloriet der Venetiaansche
school te oefenen , en keerde vervolgens
naar zijne geboorteplaats terug. hier eerigen opgang gemaakt hebbende , ging hij
zijn fortuin te Napels beproeven , waar
hij in 1660 een groot tafereel in fresco
schilderde , voorstellende Christus de zie
genezende. Dit stuk , geplaatst in het-ken
collegie der Jezuïten , munt uit door

schitterend koloriet en krachtig licht en
bruin. DOMINICI zegt, dat VERRIO zulk
een' lust tot reizen had , dat hij in zijn
vaderland rust noch duur had Hij ging
naar Frankrijk, en schilderde het hoog
Karmelieten te Toulouse. Kort-altrde
daarna werd hij door KAREL II , die de
tapijtfabrijk te Mortlake (door den burgeroorlog in verval geraakt) wilde opbeuren,
naar Engeland genoodigd. Toen hij echter
aankwam , veranderde KAREL van plan ,
en liet hem Windsor-Castle met fresco's
versieren. VERRIO werd voor deze en andere schilderstukken meer dan koninklijk
beloond. Ook kreeg hij den post van
's konings opperhovenier en eene woning
in St. James's park. VERRIO was ver
aard , hield open tafel en-kwistendva
viel den koning dikwijls lastig om geld.
Op zekeren dag zich te Dampton Court
in groote geldverlegenheid bevindende ,
schoon hij nog onlangs duizend Pst. had
ontvangen , wendde hij zich stoutmoedig
tot den koning , die juist door vele hovelingen omringd was. Zijne majesteit
niet kunnende naderen riep VERRIO luide:
«Sire ! ik verzoek de gunst uwe maje« steit één woordje te mogen zeggen.
« Welnu , VERRIO ! » zeide de koning , « wat
« hebt gij mij te vragen ? » « Geld , Sire !
« ik ben zoo slecht bij kas , dat ik mijne
« werklieden niet kan betalen , en uwe
« majesteit en ik hebben bij ondervinding
« dat marskramers en schilders niet lang
« krediet kunnen geven. » De koning
glimlachte , en zeide dat hij hem voor
eenige dagen 1000 Pst. had laten uitbetalen. • Ja , Sire ! » hernam hij , « dat
« geld droop spoedig door de handen , en
« ik heb geen stuiver meer over. » « Als
«dat zoo gaat , » zeide de koning , « dan
« zult gij meer uitgeven dan ik voor het
« onderhoud van geheel mijn huisgezin. »
« Dit is waar , » antwoordde VERRIO , « maar
« houdt uwe majesteit open tafel zoo
«als ik?»
Tegen het einde zijns levens begon hij
zijn Bezigt te verliezen , waarom koningin
ANNA hem Gene jaarwedde van 200 Pst.
toestond. I3iervan had hij echter kort
genot : bij stierf te Hampton Court in
1707.
(DomINIci , Vile de' Pistori, ?cc. Napolitani; WALPOLE , Anecdotes of Painling in England VVAAGEN , Kunstwerke
and Kiinstler in England , 4c.)
;

VERROCCHIO , (ANDREA DEL) , een

beroemd Italiaansch beeldhouwer , schilder,
goudwerker en bouwkunstenaar, 'nerd in
1432 te Florence- geboren. Aanvankelijk
onderscheidde hij zich Ie Florence en Boyne
als goudsmid , en hield zich vervolgens

VESALIUS--VESPASIANUS.

hoofdzakelijk met beeldhouwwerk in brons
en marmer onledig. VERROCCIIIO schilderde
weinig , en liet deze kunst geheel varen,
toen hij zag dat hij daarin door zijnen
leerling LIONARDO DA VINCI werd overtroffen. De faam van VERI.000IIIO Venetië bereikt hebbende , werd hij uitgenoodigd om
aldaar een ruiterstandbeeld van den ver
veldheer BARTOLOMEO COLLEONI te-marden
vervaardigen. Toen hij het model van
het paard klaar had , en vernam dat VEL
van Padua de beeldtenis van den-LANO
generaal zou maken , ergerde hij zich
hierover zoo geweldig , dat hij dadelijk
den kop en de pooien van het paai cl in
stukken sloeg , en Venetië verliet zonder
daarvan aan de regering der stad eenig
berigt te geven. Men liet hem weten,
(lat hij het niet wagen moest ooit weder
in Venetië te komen , zoo hij zijn hoofd
liefhad. VERIiodcnio antwoordde hierop ,
dat hij hunne waarschuwing zou ter harte
nemen ; want dat zij zoo min in staat
waren hem een ander hoofd te geven als
om een' anderen kop te vinden , dat
voor zijn paard zou passen. Men vond
behagen in dit antwoord , en drong op
nieuw ernstig bij hem aan , om terug te
keeren , hem eene dubbele belooning voor
zijn werk toezeggende. VERROCCulo keerde
terug , maar stierf voordat hij het ruiter
geheel gereed had. ALESSANDRO-standbel
LEOPARDI voltooide dit meesterstuk , hetwelk nog te Venetië te zien is.
VEBROCCIIIo had onderscheidene leerlingen , onder welke LIONARDO DA VINCI , PIETRO PERUGINO (schilders) , en LORENZO DI
CREDI , NANNI GROSSO en FRANCESCO DI SIMONE (beeldhouwers) , wel mogen genoemd
worden. De beroemde kunstenaar voegde
hij zijne overige bekwaamheden , eene
grondige kennis der meetkunde en eene
groote bedrevenheid in de rzuzijk.
(VASSARI , Vita de' Pittori, C. ; lietzelfde werk in 't Hoogduitsch vertaald
door SCIIORN ; BALDINUCCI , Notizie dei
Pro fessori del diseyno , 4c.)
VESALIUS , (ANDREAS) , de grootste
ontleedkundige (Ier zestiende eeuw , werd
den 31 Deceni ber 1514 te Brussel geboren. Zijn vader , ANDREAS VESALIUS , de
Oude , was apotheker van keizer MaxlMrL1AAN , en zijn Oom EVERARCUS geneesheer
en schrijver van ecnige ophelderingen der
werken van RHAZES. Hij studeerde te
Leuven , te Montpellier en te Parijs. In
1526 onderscheidde hij zich reeds door
zijne anatomische navorschingen , en stelde
zich aan groote gevaren bloot , om lijken
ter ontleding ie bekomen. Na een lang
verblijf te Parijs, keerde hij naar Leuven
terug , waar hij weldra lessen gaf in de

anatomie. In 1535 voegde hij zich bij
het leger van keizer KAKEL V , die toen
met Frankr ijk in oorlog was , ten einde
zijn geliefkoosd vak op eene ruimere
schaal te kunnen beoefenen. Kort daarop
als professor in de anatomie en chirurgie
naar I adua bei oepen , vond hij aldaar
zoo veel bijval , dat hij soms meer dan
500 toehoorders telde. Hier trad hij in
verbinding met den grooten schilder TITIAAN en CALCAR , die op zijn aanzoek de
paten voor zijn groot werk Ise huinani
corporis fabrica libri septem teehenden.
In 1543 verliet hij Padua , leeraarde nog
eenigen tijd in Bologna en Pisa , werd
vervolgens lijfarts an keizer KAREL V
alsmede van PIIILIPPUS II , die hem geheel
zijn vertrouwen schonk.
In 1563 , of in 't begin van 1564

verliet VESALIUS plotseling Madrid en het
hof, en deed eene pelgrimsreis naar Jeruzalenz. De omstandigheden , welke daar
aanleiding gaven , zijn zeer twijfelach--toe
tig. Men wil dat hij van de bloedverwanten
eens plotseling overleden edelmans verlof
gekregen hebbende , om liet lijk te onderzoeken , terstond tot de ontleding daar
overging , en dat , toen hij liet hart in-van
de hand hield , en het naauwkeurig bezi tigde , liet merkbaar trilde. Dc vrienden
hiervan onderrigt , beschuldigden hens bij
de inquisitie niet alleen van moord , maar
ook van ongodsdienstigheid. Alleen door
tusschenkonist van PIIILIPPUS II kreeg hij
verlof om zijne dwaling met eene bede
te boeten. Men heeft voor dit ver -vart
anderen grond , dan dat het-balgen
lang na VESALIU'S dood in omloop werd
gebragt. Wat er ook van zij , liet einde
zijner reis was hoost noodlottig. Terwijl
hij zich in 1564 te Jeruzalem bevond ,
stierf FALLOPIUS , professor in de anatomie
te Venetië , wiens plaats hear werd aan
reis naar Italië strandde-gebodn.Opzij
zijn schip op de kust van het eiland
Zante , vaar de groote VESALIUS , den
15 October 1564 , van schrik en ver
omkwam. VESALIUS bestreed met-moeijns,
goed gevolg Benige dwalingen van GALENUS , en werd daardoor de vader der
nieuwere ontleedkunde. De gezamenlijke
werken van VESALICS werden in 1725 door
BOFRIIAAVE en ALBINUS, in twee deden
folio , met zijne levensgeschiedenis ver rijkt , te Leyden uitgegeven.
(PORTAL , Histoire de l'anatornie et de
la chirurgie ; IIALLER , Bibliotheca ana-

tomica).
VESPASIANUS, (TITUS FLAVIUS) ,

een

der beste Romeinsche keizers , werd den
17 November in het J jaar n. c. te Reate , in het landschap der Sabi;nelr , ge-
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boren. Zijne familie behoorde niet tot de
aanzienlijkste , doch VESPASIANUS wist door
ztne talenten als krijgs- en staatsman
naar boven te streven. Hij vergezelde
NERO op zijne reis door Griekenland , doch
den keizer geërgerd hebbende door te
midden van het voorlezen van diens poëtische voortbrengselen in slaap te vallen ,
werd hij van bet hof verbannen. Kort
daarna echter tot opperbevelhebber van
drie keurbenden benoemd , die tegen de
Joden optrokken , veroverde hij binnen
twee jaren geheel Judea met uitzondering
van Jeruzalem. Door het krijgsvolk tot
keizer uitgeroepen , besteeg hij in het jaar
70 n. C. den troon. Hij herstelde de
voorregten van den senaat , hervormde
de geregtshoven , verbeterde de krijgstucht,
bragt orde in de financiën , en verfraaide
de hoofdstad des Romeinschen rijks. Onder
de gebouwen , welke bij begon of vol
rekent men de herstelling van het-toide,
Kapitool , den tempel des vredes , maar
boven alles het Amphitheater , dat onder
den naam van het Coliseum is beroemd
geworden.
Matig in zijne leefwijze , zocht hij de
weelde zijner onderdanen te beteugelen.
Hij was spraakzaam met zijne vrienden ,
en kon zelfs berisping verdragen. De verbanning en dood van HELVETIUS PRISCUs
werden tegen zijnen wil ten uitvoer gebragt. Men beschuldigt hem van gierig
doch al hetgeen hij zijnen onderda--heid,
nen afperste , besteedde hij aan openbare
werken , geenszins tot vermeerdering zijner
eigene genoegens. Ook was bij een milde
beschermer van kunsten en wetenschappen.
De regering van VESPAS1AAN werd door
groote overwinningen gekenmerkt , waar
dempen van den opstand der-onderht
Batavieren , onder CLAUDIUS CIVILI$ , en de
verovering van Jeruzalem worden gerekend. Hij sloot den tempel van JANUS en
stichtte dien des vredes. In het laatste
jaar zijner regering smeedden AULUS CXCINA
en EPIRUS MARCELLUS tegen hem eene zamenzwering , welke zij met hun eigen
leven moesten boeten. Kort daarna stierf
VESPASIANUS den 23 Junij 19 j. n. c. aan
eene koorts. Hij had den ouderdom van
70 jaren bereikt en tien jaren geregeerd.
SUETONIUS , Vespasia(TACITUS , Hislor.
;

nus CREVIER , Histoire des empereurs
romains STUART , Romeinsche geschiedenissen) .
;

;

VESPUCCI of VESPUCIUS, (AltrERIGO),
een bedreven zeevaarder, werd den 9 Maart
1451 te Florence geboren. Hij was de
derde zoon van ANASTASIO VESPUCCI , een'
notaris dier stad. GEORGIO ANTONIO VESPUCCI , oom van AMERICO , (een' monnik

van de orde van St.. Marcus , belastte
zich met zijne opvoeding. Het schijnt
echter dat AMERIGO weinig voordeel van
zijn onderwijs heeft getrokken. Er bestaat althans een Latijnsche brief van
AMERIGO aan zijnen vader, op vijf en twintig jarigen ouderdom geschreven , waarin
hij zegt dat hij onder het schrijven zijne
Latijnsche spraakkunst had moeten raad.
plegen , en hij bevreesd was om in de
afwezigheid van zijnen oom eenige weinige Latijnsche regels op te stellen. Ver.
volgens voor den koophandel opgeleid ,
vertrok hij naar Spanje , om zich aldaar
als handelaar te vestigen. De roem door
COLUMBUS verworven , spoorde hem tot
ontdekkingsreizen aan. In een reisverhaal
van vEsiuccl , hetwelk in 1507 te St. Did
in Lotharingen in 't licht verscheen , vindt
men melding gemaakt van vier reizen :
twee onder de bescherming van den koning van Castilië, in 1497 en 1499, en
twee op last van den koning van Portugal , in 1501 en 1503. De eerste reis
wordt door sommige warme verdedigers
van de regten van COLUMBUS , als eersten
ontdekker van het vaste land van drnerika
zoowel als van de eilanden , als verdicht
beschouwd. HUMBOLDT heeft in het vierde
deel zijner Histoire de la géographie du
Nouveau Continent VEsPUCCI van dezen
blaam gezuiverd , en bewezen , dat er
alle gegronde redenen bestaan , om te ge.
boven , dat hij ook deze eerste reis gedaan heeft , hoewel later dan in het gedrukte werk wordt opgegeven. Eerst na
een naauwkeurig onderzoek heeft UUMBOLDT
de vier reizen van vEsPUcci als echt verklaard. De eerste reis begon den 20 Mei
1499 en eindigde den 15 October 1499 ;
de tweede nam een' aanvang in het begin van December 1499 en eindigde den
30 September 1500 ; de derde begon den
10 Mei 1501 en eindigde den 7 September 1502 ; de vierde nam den 10 Mei
1503 een' aanvang , en duurde tot den
18 Junij 1504.
De dagteekeningen heffen allen twijfel
op , dat de eer der ontdekking van het
vaste land van Amerika aan COLUMBUS toekomt. Op den eersten togt stevende vEsPUCCI langs de kusten van Paria , welke
reeds het vorige jaar door COLUMBUS waren
ontdekt. H(MBOI.DT bewijst , dat VESPUCCI
voor de misstelling van het jaar 1497 in
plaats van 1499 niet verantwoordelijk kan
gehouden worden. Het kort en gebrekkelijk verbaal , waarin deze dwaling voorkomt , werd buiten zijne voorkennis in
Lofharingen gedrukt. Uit echte bescheiden
blijkt het , dat AMERIG0 in de latere jaren
van COLUMBUS een getrouw vriend van dien
,
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grooten man was. Ook is het eene daadzaak,
dat VESPUCCI jaren nadat bet genoemd verhaal in 't licht verscheen , met de bloed
vrienden van COLUMBUS in de-verwant
beste verstandhouding leefde , zoodat zij
hem niet in 't minst verdacht hielden , dat
hij zich de eer , welke aan COLUMBUS toekwam , wilde aanmatigen. HUMBOLT schrijft
de reden , dat de Nieuwe Wereld naar
AMERIGO haren naam heeft bekomen , toe
aan het niet kennen van de eigenlijke
geschiedenis der ontdekking (1) , waar
uitgever van het verhaal van-dore
VESPUCCI's reizen verlokt werd , om de
Nieuwe Wereld naar hem te noemen.
Ea door de welluidendheid van den naam
(Arnerigo) , welke in het oor van het
publiek aangenaam klonk , vond dit voor
ingang.
-beldgrn
VESPUCCI schijnt deze vier reistogten in
de hoedanigheid van sterrekundige bijgewoond te hebben , hetgeen hoogst waar
wijl men in die dagen niet-schijnlk,
genoeg op de sterrekundige kennis der
stuurlieden kunnende vertrouwen , hun
dikwijls een' wetenschappelijk persoon medegaf. Den 22 Maart 1508 werd VESPUCCI
benoemd tot piloto-major , welk ambt hij
tot zijnen dood behield. In zijne aanstelling wordt bitter geklaagd over de onkunde der stuurlieden , zoodat hem nadruk
werd aanbevolen , om de stuurlieden-kelij
naauwkeurig te onderzoeken over het gebruik van het astrolabium en den kwadrant,
en zich te verzekeren, dat zij zoo wel de
practijk als de theorie dezer instrumenten
-

kenden.
AMEP IGO VESPUCCI stierf den 22 Februarij 1512 te Sevilla in behoeftige omstandigheden. Zijne weduw bekwam met groote
moeite de betaling eener ellendige jaar
welke uit-wedvan10,Mris
het inkomen van zijnen opvolger moesten
gevonden worden.

Examen critique de l'histoirF
de la geographic du nouveau conti.
nent , Paris , 1839 ; WASHINGTON IR
VING A history of the life and voyage
of Christopher Columbus , London

(HUMBOLT,

,

1828 , ook in 't Nederduitsch ver.
taald) .
VESTRIS , eigenlijk YESTRI , (GAE.
TANO APOLLINE BALDASARRE), eer

beroemd danser der Pari jsche opera , were
in 1729 te Florence geboren. In 174^
trad hij voor de eerste maal in Parijs alp
balletdanser op , en won dadelijk de guns
van het publiek , dat hem de god dei
(1) In dien tijd beschouwde men het als d
grootste staatkunde om alles zoo veel mogelijk ge
helm te houden.

am

lanskunst noemde. Schoon zulks uit overIrevene opgewondenheid geschiedde , bezat
IESTRIS toch inderdaad eene bevalligheid ,
ïlugheid en sierlijkheid in liet dansen ,
seike men voorheen nimmer in dien booen graad bij iemand gezien had. Vor^ten wedijverden niet elkander , om hem
tot zich te lokken. Dit alles maakte hem
WO ijdel en opgeblazen, dat hij zich zelven , VOLTAIRE en FREDERIK II als de grootte mannen zijner eeuw beschouwde. Toen
zijn zoon de eerste maal als danser optrad , beval hij hem het publiek met deze
woorden aan : « Allons , mon fils , montrez

votre talent an public , votre père vous
« regarde. » Nadat hij veertig jaren lang
het sieraad en de trots der Parijsche
opera was geweest , verliet bij het toosteel, en stierf in 1808. Als men zijne
ijdelheid ter zijde stelt , was VESTIUS een
beminnenswaardig , braaf en geestig man ,
met Wien de aanzienlijkste mannen zich
niet schaamden om te gaan.

(Correspondanee du baron Grimm ; Conversations-Lexicon) .
VICO, (GIOVANNI BATTISTA), een

der scherpzinnigste denkers van de eerste
helft der voorgaande eeuw, werd in 1668
te Napels geboren , waar zijn vader boek
weet van zijne vroeg--verkopwas.Mn
ste jeugd weinig neer dan dat hij door
een' val de regterzijde van zijn' hersenpan
brak , en eerst na een driejarig lijden genas , waarvan hij echter eene overhelling
tot zwaarmoedigheid behield. Zijne opvoeding werd aan de Jezuïten toevertrouwd,
doch daar hij weinig gezind was om de
voorschriften van anderen te volgen ,
vormde hij als ware het zich zelven. Hij

oefende zich hoofdzakelijk in de wijsbegeerte , talen en regtsgeleerdheid. Reeds
op den ouderdom van zestien jaren trad
hij als advocaat op in een regtsgeding ,
hetwelk zijn' vader werd aangedaan , en
won met glans de zaak. Daar echter al
te ingespannen arbeid nadeelig op zijne
gezondheid werkte , en hij geen vermogen
bezat , zoo kon het hem niet dan aan
zijn , dat de bisschop van Ischia-genam
(Rocco) hem tot leeraar in de regtsweten-

schap bij zijnen neef aanstelde. Eerst negen jaren later , keerde hij naar Napels
terug , waar bij spoedig huwde, en in
1697 tot professor in de redeneerkunde
werd benoemd, op een karig traktement

van 100 scudi 's jaars. Toen de leerstoel
voor de regtsgeleerdheid aan de hoogeschool ledig was deed hij aanzoek om
dien te vervullen. Ten opzigte van kennis
en bekwaamheid kon zich niemand met
hem meten ; doch daar hij zich niet wilde
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vernederen , om al die middelen in 't werk
te stellen , welke gewoonlijk ter verkrijging van dergelijke ambten werden gebezigd , onttrok hij zich aan den strijd. Deze
teleurstelling griefde hem bitterlijk , doch
hij zocht zijn' troost in de voltooijing van
een werk dat reeds vele jaren al zijne
gedachten had bezig gehouden. Dit werk,
getiteld principe di una scienza nuova
d'intorno alla commune natura delle nazioni , verscheen in 1725 te Napels. Gedurende zijn leven werd dit hoogst belangrijk werk tweemaal herdrukt , en in
1817 verscheen daarvan te Napels de
zevende uitgave. Na de voltooijing van
dit werk was zijn geest in rust , en bijaldien zijne uitwendige omstandigheden gunstiger waren geweest , zou zijn geluk
niets te wenschen overgelaten hebben
Na de troonbestijging van KAREL VAN BOCRBON , in 1735 , scheen zijn toestand zich
te zullen verbeteren , wijl die vorst hem
tot zijnen geschiedschrijver benoemde. Deze
hulp kwam echter te laat ; hij stierf den
20 Januarij 174x. Vico had veertien
maanden lang in zulk een' staat van gevoelloosheid verkeerd , dat bij gedurende
al dien tijd zijne vrienden en kinderen
niet meer kende.
De groote waarheid , welke hij in zijn
hoofdwerk , waarvan wij zoo even den
titel opgaven , tracht te betoogen , is ,
dat de geschiedenis van het menschelijk geslacht aan wetten is gebonden ,
even onveranderlijk als die , waarnaar de
stoffelijke wereld wordt bestierd. Hij gaat
uit van de overtuiging , dat , naardemaal
het denkbeeld van de vorming der stoffelijke wereld in het goddelijk verstand bestond vóór de schepping der wereld , zoo
moet insgelijks in hetzelve een eeuwig
denkbeeld van de geschiedenis des menschelijken geslachts bestaan hebben. Dit
denkbeeld , zegt vico , is geopenbaard in
de wezenlijke gebeurtenissen der geschiedenis. Hij zoekt te bewijzen , dat , niet
schijnbare verwarring-tegnsadl
en het onzamenhangende in menschelijke
zaken , dit eeuwig denkbeeld geene afwijking gedoogt ; of , met andere woorden ,
dat door de gansche geschiedenis des
unenschdoms eene Goddelijke Voorzienigheid
heen schittert. Opmerkelijk is het , dat
vico in breede trekken zaken schetst
waartoe WOLF en NIEBUIIR , zonder iets van
eico's inzigten te weten , langs een' gansch
anderen weg geraakten. Zij konden niet
overnemen wat zij niet kenden. Behalve
de Scienza Nuova , schreef vico eenige
andere werken , die den stempel dragen
van zijnen oorspronkelijken geest. Eene
volledige uitgave zijner werken verscheen

in 1835 te Napels , ouder toevoorzigt van
den markies VILLA ROSA.
(MICHELET , Principes de la philosophe

de l'lzistoire , traduit de la «Seienza
Nuova de G. B. Vico , » Paris, 1827).
VICQ - D'AZYR , (FELIX, een beroemd
Fransch ontleed- en geneeskundige , werd
in 1748 te Valogne geboren. ZAjn vader,
die een bekwaam geneesheer was , zond
hem naar Caen , om zich in de wijsbegeerte
te oefenen , en vervolgens naar Parijs,
alwaar hij in de geneeskunde studeerde.
In 1773 tot doctor in de medicijnen bevorderd , begon hij voorlezingen te houden
over de vergelijkende ontleedkunde, waar
faculteit zeer gebelgd was, zoo-overd
dat hij zijnen cursus moest staken. Echter
had men hem als bekwaam volksonderwijzer leeren kennen. Hierop legde ANTOINE
PETIT , die zijn' kweekeling VICQ-D'AZYR
hoogschatte , zijn ambt als hoogleeraar in
de anatomie aan den Jardin des plantes
neder , hopende dat ViCQ-U'AZYR in zijne
plaats zou verkozen worden. Dit doel
werd niet bereikt. Door invloed van BUFFON , werd PORTAL tot zijn' opvolger benoenid , zoodat VICQ -D'AZYR zich tot voor
zijn eigen huis moest bepalen.-lezing
Velen kwamen hem hooren , doch de
beste uitkomst vond hij in zijn huwelijk
met eene nicht van DAUBE NTON , die op
hem verliefd was geworden , toen hij , bij
gelegenheid dat zij op straat door eene
flaauwte was overvallen , haar te hulp
was gesneld. In l774 werd hij benoemd
tot lid van de academie der wetenschap
naar het Zuiden van-pen,i175
Frankrijk gezonden, waar eene hevige
pest onder het rundvee woedde , welke
hij niet zonder gunstig gevolg bestreed.
Aan deze reis heeft men zijne Observations

sur les mogens pour preserver les animaux
sains de la contagion , en La médicine des
betes à comes te danken. In 1789 volgde
hij LASSONNE als eerste geneesheer der
koningin op , en geraakte daardoor in
haat bij de partij der omwentelingsgezinden , Uit -vrees woonde hij het feest aan
het Opperwezen bij ; hij keerde zeer ongesteld naar huis , werd den volgenden dag
ijlhoofdig en stierf den 20 Junij 1794. De
werken van VICQ-D'AZYR Zijn talrijk en door
MOREAU DE LA SARTE , in 6 deelen 8vo
bijeenverzarneld , te Parijs in 1805 uit-

gegeven.

(Elope DE VICQ-D'AZYR , gelezen in 't Geneeskundig Genootschap te Parijs,
1708 ; DEZIEMEfi 1s , Dictionnaire historique de rnédecine , ^c. ; Bulletin de
la société philornatique , 1793).
PIETA, (FRANCISCUS), eigenlijk FRAN-

Vols

VIETTE ,

een merkwaardig Fransch

VIGNOLA—VILLARS.
wi kunstenaar , werd in 15 40 , te Fontenai-le-Comte , een stadje niet ver van La
Rocicelle , uit een aanzienlijk .en gegoed
geslacht geboren. Hij bekleedde onder
staatsambten, en wijdde zijne-scheidn
vrije uren geheel aan de beoefening der
wiskunde. Men beschouwt bem als een'
(Ier voornaamste grondvesters der mathematische analyse. Ook maakte hij onder
verbeteringen in de algebra,-scheidn
waaronder het gebruik van letters om
grootheden of getallen aan te duiden.
VIETA was insgelijks een beroemd oplosser
van cijferschrift , waarvan hij schitterende
proeven gaf. De uitgebreide verstrooide
bezittingen der Spaansche kroon de onder
gemeenschap in tijden van oorlog-linge
onveilig makende, vond men een cijferschrift van meer dan 500 karakters uit
die zelfs niet altijd dezelfde beteekenis
behielden. De zamengesteldheid daarvan
boven het begrip der gewone onteijferaars
gaande , wendde men zich tot VIETA , die
meet het grootste gemak liet geheim ontdekte , waardoor de Spanjaarden , alvorens
zij zulks bevroedden, groote teleurstellingen en verliezen leden. De Spanjaarden
zich verbeeldende , dat geen menschelijk
vernuft in staat was om dit cijferschrift
op te lossen , schreven de ontdekking toe
an tooverij , en bleven niet in gebreke
zulks geheel Europa door bekend te maken , en vooral aan het hof van Reine.
Doch liet gelukte hun niet , om VISTA in
,een kwaad daglicht te stellen ; deze beschuldiging werd , zegt DE THOU , ont'aangen , non sine risu et indignatione rectius
sentientium : ketterij had de plaats van
tooverij vervangen. Het is dan ook onwaar , schoon sommige schrijvers zulks
vermelden , om dit voorval nog wat op te
sieren , dat VIETA werkelijk gedagvaard
werd , om binnen Rom
e te verschijnen ,
en zich wegens zijnen omgang niet booze
geesten te verantwoorden. VIETA overleed
te Parijs den 13 December 1603. Volgens DE THOU was hij zoo onafgebroken
verdiept in zijne studiën , dat hij dikwijls
drie dagen achtereen in gedachten was ,
zonder van zijnen stoel op te staan of
om meer voedsel of slaap te genieten dan
de natuur volstrekt vereischte. Zijne werken werden door SCIIOOTEN , niet hulp van
GOLIUS en MERSENNE , in een deel folio in
't licht gezonden.

(Biographic universele VIETA , Restituta
mathernatica analysis , sen algebra nova LIBRI , Histoire des sciences mathématiques en Italic).
;

;

VIGNOLA, (GIACOMO BAROZZIO) ,

een bekwaam Italiaansch bouwmeester,
werd in 1507 te Vignola , in het hertog II.
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dom Modena , geboren , en verwisselde de
schilderkunst tegen de bouwkunde. Bologna , Parma , Perugia en Rome prijken
niet onderscheidene prachtige gebouwen
door hem gesticht ; doch het meesterstuk
zijner kunst is het slot Caprarola , nabij
Rome , hetwelk hij voor den kardinaal
FAIINESE bouwde. Na den dood van MICHAEL
ANGELO werd hij architect der St. Pieters kerk. Voor den koning van Spanje ontwierp hij een plan van het Escuriaal , en
zijne teekeningen werden boven die van
twee en twintig andere bouwkunstenaren
gekozen en gevolgd. Hij stierf in 1573. Door
hem werden de antieke vormen tot vaste
regelen gebragt. Van zijne schriften ver
-dienovr zgtkunde
vijf bouworden vermelding; zij voeren ten
titel : Regole della perspettiva p•attica, en

Regole della cinque ordine d'architettura.
(Dictionary of Biography).
VILLARS , (LOUIS SECTOR) , een der
doorluchtigste maarschalken van Frankrijk ,
werd in 1653 te Moulins geboren. Hij
studeerde aan het collegie van Juilly, en
na het verlaten van dit seminarium , werd
hij opgenomen onder de pages de la grande
écurie. Gedurende een' uitstap van het
hof naar Vlaanderen , kreeg VILLARS verlof
Holland te bezoeken , en vervolgens ver
hij zijnen bloedverwant ST. CÉRAN -gezld ,
afgezant aan den keurvorst an Brandenburg , naar Berlijn. Na zijne terugkomst
in Frankrijk , diende hij als vrijwilliger in
het corps , dat door LODEWIJK XIV in persoon werd aangevoerd. De koning , die
leem vroeger reeds onder de andere pages
uit hoofde van zijne schoone ligchaamsgestalte , had opgemerkt , zeide van hem:
«Er valt geen enkel schot , zonder dat
« deze knaap van den grond opspringt ,
« om er de uitwerking van te zien. » Op
negentienjarigen ouderdom werd hem reeds
liet bevel over eene bende ruiterij toevertrouwd.
De twee volgende jaren diende hij in
Duitschland onder TURENNE , die een hoog
denkbeeld koesterde van zijne talenten als
partijganger. Ook de prins VAN CONDÉ onderscheidde hein onder de menigte jonge
ofliciel en. Ter belooning zijner dapperheid , betoond in den slag van Sene f ,
kreeg hij in 1674 het bevel over een
regemeilt ruiterij. Van '1674 tot den vrede
van Nijmegen in 1678 diende VILLARS i ►I
Vlaanderen onder den maarschalk VAN
LUXEMBURG , en in den Elzas onder den
maarschalk DE cRÉQUI. De tien volgende
jaren van VILLARS leven werden in diplomatische betrekkingen doorgebragt ; pok
hierin legde hij veel scherpzinnigheid aan
den dag. Toen de Spaansche successie36
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oorlog uitbrak , was hij aanvankelijk bij ' heel uitputte , te eindigen , knoopte VILLARS
het leger in Italié on deed zich ook met prins EUGENIUS , zijn' grooten tegen daar als een dapper en beleidvol krijgs- stander , te Rastadt onderhandelingen aan,
man kennen. Vervolgens kreeg hij het die zoo geheim werden gedreven , dat
opperbevel over het leger in Duitschland
men met verwondering vernam , dat den
en leverde den 14 October 1702 bij 3 Maart 1714 de vrede tusschen Oosten Friedlingen aan het Oostenrijksche leger , rijk en Frankrijk was gesloten. Toen in
onder den prins LODEWIJK VAN BADEN , 1733 op nieuw de oorlog tusschen Oosten eenen bloedigen slag, waarin hij de over- rijk en Frankr ij k over de verkiezing van
winning behaalde. Nu werd hem de maar- een' koning voor Polen uitborst, werd
schalksstaf aangeboden. De gebeurtenissen VILLARS met een leger naar Italië gezonden. Binnen drie maanden veroverde hij
gedurende zijnen veldtogt in Duitschland
vindt men getrouw en leerrijk verhaald liet gansche hertogdom Milaan. Op zijne
in zijne briefwisseling met den keurvorst terugreize naar Frankr ij k, werd hij te
van Begieren met LODEWIJK XIV en diens Turin ziek , en stierf den 17 Junij f734,
minister van oorlog , alsmede in de brieven in den ouderdom van twee en tachtig
der opperofficieren onder zijne bevelen , jaren. VILLARS was de laatste groote Franwelke in 1762 te Amsterdam in 't licht sche veldheer van dien tijd. Zijn menschverschenen. De Fransche generaal was lievend gedrag in den oorlog tegen de
overal overwinnaar. Na zijne terugkomst Camisards vereert zijne nagedachtenis. Van
in Frankrijk, werd hij naar de Cevennen de Mémoires, onder zijnen naam in 'tllcht
gezonden , om de onder den naam van verschenen , is slechts het eerste deel
Camisards bekende Protestanten te be- door hem zelven geschreven.
(ANQUETIL , La vie de Louis Hector duc
dwingen , en het gelukte hem , zoo door
de Villars).
vriendschappelijke onderhandelingen als
VINCENT DE PAULA , (ST.) , een
door de wapenen de rust te herstellen.
De opstandelingen der Cevennen hielden Fransch godgeleerde en uitstekend menop voor LODEWIJK XIV gevaarlijk te zijn , schenvriend , werd den 24 April 1576 in
op een oogenblik , dat gansch Europa de het dorp Povi van arme ouders geboren.
wapenen tegen hem had opgevat. Na me- Hij studeerde te Toulouse en werd eienigen tegenspoed , welke de Franschen ! delijk pastoor te .Clichy. Zijn gansche legedurende VILLARE afwezigheid in Duitsch- ven was aan werken van liefdadigheid
land hadden geleden , werd hem in 1705. gewijd. Met hulp van eenige rijke en
weder het opperbevel toevertrouwd. Zijn I vrome familiën van Gondy stichtte hij
beleid en dapperheid deden de zaken op i in 1624 een zendelings-genootschap , welks
nieuw een gunstiger keer nemen , doch leden vooral ten doel hadden den ardoor de uitgeputheid der Fransche finan- men het Evangelie te prediken , en acht
ciën waren zijne strijdkrachten zwakker y maanden van het jaar , als zielzorgers,
dan die der bondgenooten , zoo dat hij krankenverplegers en bevorderaars der zevan groote ondernemingen moest afzien. delijkheid , onder het landvolk door te
In 1709 werd hij naar Vlaanderen gezon- brengen. Hunne hoofdzetel was het stift
den, om het ontmoedigde leger op een' St. Lazarus te Parijs, naar hetwelk zij
beteren voet te brengen. In den slag bij den naam van Lazaristen ontvingen. Ook
het dorp Malplaquet aan de knie eene is men ST. VINCENT DE PAULA de instelling
wond bekomende , liet hij zich in een' verschuldigd van de barmhartige zusters,
draagzetel plaatsen , en bestuurde alzoo , het hospitaal voor Vondelingen Bicetre
den strijd , tot dat hij bezwijmde en van la Salpétrière en andere liefdadige gestichliet slagveld werd gedragen. Zijne wond ten. Hij stierf den 27 September 1660 ,
was gevaarlijk , en noodzaakte hem om f en werd in 1737 onder de Heiligen opgezich 't overige des jaars rustig te hou- nomen. • Men beschouwde hem als den
den. De veldtogt van 1710 was afwisse- vader der armen en den rentmeester der
lend in voor- en tegenspoed. In den herfst Voorzienigheid.
(Graf STOLBERG , Leben des Vincent de
van dat jaar brak zijne wond open , zoo
Paula).
dat hij genoodzaakt was het opperbevel
VINCI , (LIONARDO DA) , een der
eenigen tijd neder te leggen. In 1712
voornaamste Italiaansche schilders , het
versloeg hij de Verbondenen te Denain
ontzette daardoor Landreci en bemag- hoofd der Florentijnsche school , werd in
tigde verscheidene versterkte plaatsen. 1452 in het vlek Vinci bij Florence ge.
Het volgende jaar drong hij weder in boren. Zijn vader, PIETRO DA VINCI , wiens
Duitschland door , en veroverde Landau en natuurlijke zoon hij was , bekleedde het
Freiburg doch LODEWIJK X1V ernstig be- ambt van notaris. LIONARDO verried vroeg tijdig eene overhellende neiging voor de
dacht , ons den oorlog , die Frankrijk ge,
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VIN(Al.
Tekenkunst , muzijk en teekenkunst. Zijn
vader eenige zijner teekeningen aan VERRoeio vertoonende , stond deze verbaasd
over het werk van een' knaap , die niet
het minste onderrigt had genoten , en
nam hem als leerling aan. Spoedig overtrof hij zijnen meester ; een engel , welken DA VINCI in een stuk van VERROCIIIO
(den Dool) van Christus voorstellende) had
geschilderd , deed dien kunstenaar zoo
zeer zijne minderheid gevoelen , dat hij
liet penseel voor altijd nederleide. Voor
zijn' vader schilderde hij een' Medusakop ,
dien hij uit allerhande kruipende dieren
zamenstelde. Hieruit ontstond een afschuwelijk monster, hetwelk scheen te leven ;
de oogen schoten als ware het vuur , en
de geopende muil blies verderf. Zijn vader
vond dit zoo verwonderlijk , dat hij het
terstond aan een' kunstkooper te Florence
vertoonde, die er gaarne honderd dukaten
voor betaalde. Dit zonderlinge voortbreng sel der kunst werd naderhand voor drie
honderd dukaten aan den hertog van Milaan verkocht. Schoon LIONARDO zich met
geestdrift op de schilderkunst toelegde ,
wist hij tijd te vinden , om zich tevens
op verscheidene andere kunsten en weten
te leggen , zoo als blijkt uit-schapento
zijne eigene woorden in een' brief aan
LODOVICO IL MORO , hertog van Milaan ,
wien hij zijne diensten aanbood. hij
schreef onder anderen :
« Allerdoorluchtigste Signor ! Daar ik
a de proeven van al degenen , die zich
«uitvinders en makers van krijgswerktui« gen durven noemen , naauwkeurig heb
« gadegeslagen , en daarin niets buitenge« woons gevonden , ben ik bereid , zonder
« aan de verdiensten van anderen te kort
« te doen , Uwe Excellentie de geheimen
« mede te deden , welke ik bezit , ho
pende , bij voorkomende gelegenheden ,-«
« Uwe Excellentie proeven te geven van
«m ij ne bedrevenheid in de volgende zaken , welke ik hier slechts kortelijk ver« meld.
« Ik heb het middel om buitengemeen
« ligte en draagbare bruggen te maken ,
« zoo wel ter vervolging als ter ontwijking
« van den vijand ; en andere die zeer sterk
« en onbrandbaar zijn , en gemakkelijk op
«te slaan en weg te ruimen. Ook bezit
«ik het middel om die van den vijand te
« verbranden en te verwoesten.
« In geval van beleg , kan ik het water
« uit de grachten doen verdwijnen ; storma ladders maken en alle noodige werktui« gen voor dusdanige onderneming.
« Indien door do hoogte der vesting of
« hare sterke positie Gene plaats niet met
goeden uitslag kan worden gebombar-
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«deerd, heb ik het middel om zulk Bene
«vesting te verdelgen , mits niet op steen
« gebouwd zijnde.
« Ook kan ik zeer gemakkelijk draagbare bommen maken , welke onder den
u vijand groote verwarring zullen aanrigten,
« en hem groote schade toebrengen.
« Ik weet door middel van uitgravingen
« en kromme en naauwe wegen alle plaat« sen te naderen , zonder eenig gerucht te
« maken , al ware het ook noodzakelijk
0 om onder grachten of rivieren door te
« gaan.
«Tevens kan ik overdekte wagens maken , tegen alle geweld bestand , die te
« midden van den vijand komende , een
« aantal mannen zullen ter neder vellen,
« en alzoo het voetvolk een' weg banen,
« om zonder letsel voort te dringen.
« Insgelijks maak ik, als iet noodig is
« bommen , mortieren of veldstukken
«fraai en doeltreffend van vorm , die ge« heel van den gewonen afwijkt.
« Voor ondernemingen ter zee kan ik
« insgelijks onderscheidene werktuigen tot
« aanval en verdediging maken : ik maak
« bomvrije schepen.
«In tijd van vrede kan ik naar mijne
«nleening , zoo wel als iemand anders ,
« teekeningen voor openbare of bijzondere
« gebouwen maken ; tevens weet ik water
« van de Gene plaats naar de andere te
a leiden.
a Insgelijks maak ik allerhande beeldhouw w erk , in marmer , brons of in
« terra-cotta , en schilder alles zoo goed
« als iemand zulks kan , wie hij ook zijn
« moge.
« Ik versta de bronzen paarden te ma« ken , welke ter glorierijke nagedachtenis
«van uv en doorluchtigen vader en het
« beroemde geslacht van sFORzk zullen
« worden opgerigt.
« En bijaldien iemand eenige der hier« boven genoemde dingen voor ondoenlijk
« of onmogelijk houdt , ben ik bereid om
« daarvan proeven te geven in uw park of
« op eene andere plaats , ter keuze van
« Uwe Excellentie , aan wie ik mij nederig
« aanbeveel , » &c.
Deze brief draagt geene dagteekening ,
maar is waarschijnlijk omstreeks het jaar
1483 of misschien vroeger geschreven.
Iiet schrift loopt van de regter- naar de
linkerhand , even als alle manuscripten
van LIONARDO. De brief wordt in de Ambrosiaansche bibliotheek te iiilaan bewaard.
Lonovlco nam LIONARDO op een jaarlijks
traktement van 500 Scudi in zijne dienst.
Hij vertoefde verscheidene jaren te Milaan ,
en behaalde als ingenieur , »crktuigkuiJ-
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dige , beeldhouwer , bouwnneester en schilder grooten roem. Hier schilderde hij zijn
groot werk Het heilige avondmaal op den
muur der eetzaal van het Dominikaner
klooster der Madonna dolle Grazie. In
bet -laatst der vorige eeuw was er van
het oorspronkelijke werk niets meer over
dan de hoofden van drie apostelen , die
de Fransche soldaten geheel bedierven ,
door er hunne geweren op af te vuren.
DA VINO[ bouwde de beroemde waterleiding , welke door -een kanaal van ongeveer 200 mijlen , de ddda tot bij de
muren der stad voerende , Alilaan van
water voorziet. Hij keerde in 1500 naar
Florence terug , en bezocht vervolgens
Rome en Frankrijk , waar hij met de
meeste onderscheiding werd ontvangen
door FRANS I , die hem op een jaarlijksch
inkomen van 700 kroonen in zijne dienst
nam. DA VINCI'S gezondheid verminderde
intusschen zoo zeer , dat hij weinig of
niets meer voortbragt. Hij stierf der.
2 Mei 1519 te Fontainebleau, in den
,ouderdom van zeven en zestig jaren. VAsARi verhaalt , dat hij den laatsten adem
uitblies in de armen van FRANS I , die hem
was komen bezoeken op het oogenblik dat
hij niet den dood worstelde. DA VINCI is
de schrijver eener verhandeling over de
schilderkunst , Trattato dolla pittura, en
eenige onuitgegevene werken. Deze groote
schilder voerde tot zinspreuk : Vogli seinpre quel the to debbi , d. i. wil immer
wat gij moet. DA viNCi was onvermoeid in
den arbeid ; hij schetste uit. het hoofd de
sprekendste gezigten , die hij op straat
had ontmoet. Openbare teregtstellingen
gaven hem de stof om indrukwekkende
koppen te schilderen ; soms noodigde hij
forsche arbeiders bij zich aan tafel , en
vertelde hun allerlei grappen , om intusschen hunne gelaatstrekken te schetsen.
Geen schilder ontleende minder aan anderen dan LIONARDO DA ViNCI , die in den
aanvang zijner loopbaan zonder medediner was. Zijne schilderstukken zijn echter
niet talrijk , wijl zijne bezigheden te afwisselend waren , om bij voortduring met
het penseel te tooveren.
-
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Vile de' pistori, cc. LANZI
BROWN , Lire of Leonardo da Vinci cc. HALLAM , Introduction to the literature of Europe
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VIRGILIUS of QERGILIUS, (PUBLIUS

MARO) , de meest beroemde lier- en heldendichter der Romeinen , werd den 15 October 70 j. V. C. te Andes , eene kleine
plaats nabij Mantua , geboren. Hij was
vijf jaren ouder dan HORATIUS , en zeven
jaren ouder dan keizer AUGUSTUS. VIRGI-

leerde 't Grieksch van den spraakkunstenaar PART4IENIUS , en de wijsbegeerte
van den Epicurist SYRON. Op dertigjarigen
ouderdom bezocht hij Rome , en won de
vriendschap van MAECENAS , een' beschermer der letteren. Zijn doel was om de
teruggave te erlangen van zijne landgoederen , welke na den slag van Philippi
door de soldaten van OCTAVIUS in bezit
waren genomen. Door tusschenkomst van
zijnen vriend , kreeg hij van AUGUSTUS het
noodige bevelschrift , doch de overweldigers noodzaakten hem zijn leven al zwem
lllincio te redden. Een-mendovr
tweede bevelschrift echter deed de verlangde uitwerking. VIRGILIUS. vertoefde eenigen tijd te Napels en Terentum , en bezocht daarna Griekenland. Te Athene ontmoette hij AUGUSTUS , die uit het Oosten
terug kwam , en besloot den keizer naar
Rome te vergezellen , doch stierf op reis
te Brundisium , alwaar hij in den herfst
van het jaar 19 v. e. overleed. Volgens
zijne begeerte werd zijn lijk naar Napels
gevoerd , en ter aarde besteld aan de Via
Puteolana , bij den tweeden mijlsteen van
Napels. Men zegt dat hij kort voor zijnen
dood de twee volgende regelen schreef,
welke op zijn grafzerk werden gebeiteld :
LIUS

«Mantua me gefluit; Calabri rapuere; tenet nunc
Parthenope: cecini pascua, rura, duces.»

« Mijne geboorteplaats is illantua; in Calabrië overviel mij den dood ; en nu leg
ik in Napels. Ik heb herders , velden en
heldendaden bezongen. »
Men wil dat VIRGILIUS een lomp voorkomen had , zeer schuw en wantrouwend
was , en eene zwakke gezondheid genoot.
De twee hoofdgedichten van VIRGILIUS zijn
de Aeneis , een uitgebreid heldendicht in
twaalf boeken , waaraan nog de laatste
beschavende hand ontbreekt , zoodat de
dichter zelfs zou bevolen hebben het te
vernietigen ; en de Georgica , een leerdicht
over den landbouw in vier boeken ; hierbij
zou men nog eene derde soort , namelijk
tien herderszangen , kunnen voegen. Ook
schrijft men hem een luimig gedicht toe
G'ulex , in 413 zesvoetige verzen , waarin
de schim eener doode mug verschijnt , en
verlangt begraven te worden.
De Aeneis van VIRGILIUS is het groote
nationale heldendicht der Romeinen , en
bevat het verdichtsel van de omzwervingen
van AENEAS na den val van Troje, en
zijne eindelijke vestiging in Latium na de
nederlaag van TURNUS. De gedichten van
HOMERUS zijn de modellen der Aeneis. De
lotgevallen van den Trojaanschen held aan
het hof van DIDO, koningin van Carthago,
geven aanleiding , om te zinspelen op de
toekomstige vijandschap tusschen de Ro-
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pleinen en de Carthagers , welke met do
zegepraal van de afstammelingen des Trojaanschen hela eindigde. Schoon in de
Aeneis vele fraaije plaatsen voorkomen,
is echter de poëtische verdienste verre beneden die van de Ilias en de Odyssea
van HoMERUS, en mist die waarheid en
eenvoudigheid , welke de gedichten van
(lezen grooten Griekschen dichter zoo aanlokkelijk maken.
(T ISSOT , Etudes sur Virgilius , comparé
avee bus les poètes épiques et dramaliques des anciens et des modernes ;
BAEIII. , Geschichte der rórnischen Literater ; VALCKENAER , Virgilius cum
roec. scripioribus collatus).
VIRGINIA, eene homeinsche maagd
de dochter van L. VIR GINIUS wier naam in
de oude jaarboeken der Romeinen beroemd
is geworden. Hare geschiedenis is eene
der schoonste en aandoenlijkste , welke
daarin voorkomen. Zij, was verloofd aan
L. ICILIUS , een' der gemeensmannen. De
Tiénman APPIUS CLAUDIUS zocht haar te ver
doch ziende dat hare deugd ster -leidn;
dan al zijne verlokkingen , nam-kerwas
hij toevlugt tot bedrog en geweld. Haar
vader VIRGILIUS was afwezig , en bevond
zich bij den berg -4lgidus aan het hoofd
eener keurbende , welke tegen de Equiërs
te veld was getrokken. De Tiennian achtte
dit eene gunstige gelegenheid , en stookte
M. CLAUDIUS, een' zijner afhangelingen aan,
om het meisje als zijne slavin op te eischen.
Volgens deze afspraak waagde het deze
,

•

-

cliënt van APPIUS CLAUDIUS , toen VIRGINIA

door hare voedster naar het Forum werd
vergezeld (waar zich onderscheidene opvoedingsscholen voor meisjes bevonden) ,
haar aan te grijpen, onder voorgeven dat
zij de dochter van eene zijner slavinnen
was , en bijgevolg zijn eigendom. De
voedster hief een luid geschrei aan , en
riep bet volk te hulp. De menigte schoolde
te zamen en bevrijdde het meisje ; doch
de eischer verklaarde dat hij zijne aanspraak op haar geregtelijk zou doen gel.
den. De zaak alzoo voor de regtbank
van APPIUS CLAUDIUS gebragt zijnde, hield
zijn cliënt vol , dat VIRGINIA de dochter
was van cone zijner slavinnen , en heilnclijk naar het huis van VICGINIUS gevoerd ,
gelijk uit de getuigenis van VIRGINIUS zei veu zou blijken , alzoo ei chende dat zij ,
tot aan de terugkomst van VICRGINIUS, in
het huis van haren wettigen meester zou
verblijven. De vrienden van het meisje
kantten zich heftig tegen dezen eisch aan ,

wendde voor te mee nen , dat de eisch van zijnen cliënt regtvaardig was. Nu trad ICILICS voor , en
vorderde het meisje als 7ij110 verloofde
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op ; en toen zijne bedreigingen vruchteloos
bleven , smeekte hij CLAUDIUS aan de ge
te denken . ICILIUS werd terstond-volgen
als rustverstoorder door de bijldragers van
den Tienman omringd. Om echter den
schijn van regtvaardigheid op zijne zijde
te houden , stelde APPIUS CLAUDIUS de uit
vonnis tot den volgenden-sprakvnbet
dag uit , er bijvoegende dat alsdan de
wet zou ten uitvoer gelegd worden , al
ware het dat VIRGINIUS niet voor de regtbank verscheen. Twee boden ijlden nu
naar VIIIGINIUS , om hem het gevaar aan
te kondigen waarin zijne dochter zich bevond. Eveneens zond APPIUS CLAUDIUS hei
een' bode aan zijne ambtgenooten--melijk
in de legerplaats , om bij hen aan te
dringen , VIRGINIUS niet te laten vertrek -

-

ken. In den

vroegen morgen

van den

volgenden dag , toen geheel de stad in
angstige verwachting verkeerde , vergezelde
VIRGINIUS , gevolgd door een' grooten vriendenstoet , zijne dochter naar het Forum.
As ius CLAUDIUS beklom den regterstoel ,
en zonder op de verklaringen van VIRGI NIUS en ICILIUS acht te slaan , besliste hij,
dat het meisje de slavin was van zijnen
cliënt M. CLAUDIUS . Toen deze door de
menigte drong , om VIRGINIA aan te grif=
pen , werd hij hierin door het volk ver
doch de bedreigingen van den-hinder;
Tienman joeg de menigte schrik aan , en
de bijidragers baanden CLAUDIUS eenen weg
tot zijne prooi . VIRGINIUS geene mogelijk
ziende , om zijn geliefd kind te red--heid
den , smeekte , haar nog eenmaal te mogen
spreken alvorens te scheiden. Zoodra dit
was toegestaan , trok hij haar ter zijde
naar eene slagtersvleeschbank , en eensklaps een mes grijpende , stiet bij het
haar in het hart , zeggende : « Dit is het
« eenige middel om u te redden. Vloek
a over het hoofd van APPIUS CLAUDIUS
Terstond beval de Tienman VIRGINIUS te
vatten , doch deze wist zich met het
zwaard in de vuist een' weg naar eene
der stadspoorten te banen. De vrienden
van het ongelukkige meisje wekten het
volk op , om de kluisters hunner barbaar
onderdrukkers af te schudden , ter--sche
wijl VIRGINIUS , in de legerplaats terugge
kooien , de soldaten tot wraak aanspoorde.
liet gezag der suoude Tieumannen werd
vervallen verklaard
(LIVICs ; DIONY^IUS IIAL ; ROLLIN ,

romaine;

STUART,

fiistoire

liomeinsche geschie-

denissen).

V1RTATHU S , de aanvoerder der Lusitaniërs , in Spanje
gedurende hunnen
oorlog met de Romeinen , omtrent het
midden der tweede eeuw v. c. Het eerst
vindt neen van hem gewag gemaakt bij
,
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gelegenheid , dat de Romeinsche praetor
SERVIUS GALBA eene sterke bende Lusitaniërs versloeg en doodde (150 v. c.) .
VIRIATHUS was een der weinigen , die ontkwam. In 't jaar 14 9 v. c. een Lusitanisch leger door CAJUS VETILIUS verslagen
zijnde , werden de vlugtelingen ingesloten ,
en stonden op het punt van zich over te
geven , toen VIRIATHUS hun het verraad
van GALBA herinnerde , en hen door eene
stoute krijgsbeweging bevrijdde. Voortaan
werd hij hun aanvoerder. In een' slag,
die kort hierop voorviel , doodde hij VETIMIUs. In de drie volgende jaren versloeg
hij achtervolgers de praetors c. PLAUTIUS ,
CLAUDIUS UNIMANUS en C. NIGIDIUS FIGULUS.
De beide volgende jaren (145 en 144
V. c.) werd hij door Q. FABIUS MAXIMUS
AEMILIANUS in toom gehouden. In 143
zegepraalde VIRIATHUS op nieuw over den
propraetor Q. POMPEJUS , wiens opvolger
Q. FABIUS MAXIMUS SERVILIANUS met afwisselend geluk tegen hem krijg voerde. Eindelijk wist de consul Q. SERVILIUs CAEPIO
zich op eene verraderlijke wijze van vlRlATIItJS meester te maken , die acht , of
volgens anderen veertien jaren lang de
Lusitaniërs ter overwinning had gevoerd,
en nu ter dood werd gebragt. De Romeinsche schrijvers zeggen dat VIRIATHUS
eerst schaapherder en jager was geweest ,
en vervolgens hoofdman eener rooversbende , onder welke benaming men welligt
een' hedendaagsch aanvoerder van Guerilla's
moet verstaan. Als opperbevelhebber der
Lusitaniërs gaf bij blijken van schrander
beleid en onbezweken moed. En zoo
de fortuin hem verder hadde begunstigd ,
zou bij welligt een rijk hebben gesticht ,
grooter dan zijn eigen vaderland , en de
ROMULUS van Spanje geheeten zijn.
(APPIANUS , De reb. hisp. ; EUTROPIUS ,
IV. 16 ; ROLLILA , Histoire romaine).
VISIN , (DENIS IWANOWITSCH) , een
der uitstekendste Russi-,che schrijvers , en,
in zijn eigen vak , de uitstekendste van
allen , werd den 3 April '1745 te Moscou
geboren. Zijne ouders zich in gunstige
omstandigheden bevindende , zonden hem
eerst naar het gymnasium en vervolgens
naar de hoogeschool van Dloscou. Terwijl
hij aldaar studeerde , werd hij uitgekozen
als een der leerlingen die den rector
naar Petersburg zouden vergezellen , om
aan graaf SCHUWALOW (den stichter en beschermer van de inrigting) voorgesteld te
worden , als waardig , om wegens hunne

bekwaamheden zijne gunst te genieten.
Hunne ontvangst was vleijend , en de
pracht van liet hof en de meer verfijnde
smaak der Noordsche hoofdstad maakten
01) VISIN een' sterken indruk. Vooral de

schouwburg scheen hem te betooveren1.
Hij had de gelegenheid , om met VOLKOW
en andere voorname tooneelspelers kennis
te maken , eene omstandigheid , welke er
veel toe bijdroeg , om zijne overhellende
neiging voor de tooneeldichtkunst verder
aan te wakkeren. Alle vreemde boeijen
afschuddende , waagde hij het eindelijk een
geheel oorspronkelijk Russisch tooneelspel
te schrijven. Hij gaf aan hetzelve den
titel van den Brigadier; het werd in 1764
vertoond en met uitbundigen lof ontvangen. In 1777 bezocht hij , ter bevordering zijner gezondheid , Frankrijk. Zijn verblijf te Parijs verminderde aanmerkelijk
zijne bewondering voor het Fransche volk
en meer bijzonder voor de Fransche wijs
Ongelukkiglijk zijn er slechts zes-gern.
brieven van zijne correspondentie uit die
hoofdstad overgebleven, en zulks is des te
meer te bejammeren , wijl zij niet alleen
hoogst belangrijk van inhoud , maar tevens
voorbeelden mogen genoemd worden van
uitmuntenden schrijfstijl. En inderdaad was
VISIN verreweg de beste Russische proza
vorige eeuw. Zoodra hij her--schrijved
steld was , en van zijne bewondering van
Frankrijk en de Franschen genezen , keerde
hij naar Petersburg terug , en schreef in
1782 zijn beroemd blijspel Nedorosl, een
tafereel van Russische zeden en gewoonten. Dit was zijn laatst dramatisch voortbrengsel ; hij scheen het compliment dat
VAN POTEMKIN hem bij deze gelegenheid
maakte , als eene ernstige waarschuwing
aangenomen te hebben. a DENIS , » zeide
de prins, na de eerste vertooning , « er
«blijft u niets meer over, dan naar huis
& te gaan en te sterven ; want al bleeft gij
• altijd leven , zoo zoudt gij toch nooit iets
a kunnen schrijven dat slechts half zoo
goed is. » VISIN stierf den 13 October
1792 , in den ouderdom van zeven en
veertig jaren.
(PLAKSIN, in de Entziklopediteheskii Leksikon; VIAZEMSKY , in de Sovremennik).
een oud -HolVISSCHER (ROEMER)
landsch dichter, werd in 1547 te Amsterdarn geboren. Met SPIEGEL en KOORNDERT
maakte hij een eerwaardig driemanschap
uit , dat de Nederduitsche taal zocht te
zuiveren en te beschaven. Hij was een
der voorgangers van de twee doorluchtige
hoofdpoëten van den Nederlandschen ParUas, HOOFT Cl) VONDEL. VISSCHER , gevierd
om zijn rondborstig en vrolijk karakter,
verpoosde de zorgen van een' bloeijenden
handel met de beoefening der letteren.
Zijn huis was de verzamelplaats van mannen van smaak en geleerdheid. COSTER. ,
JI.EDEIRou Cl] VICTOI(IJN vormden zich bij
hem. VONDEL las er zijne vertaling van
,

,
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de Troas van sEtIEcA. HOOFT vond er zijn
behagen in , oni in deze vereeniging de
vruchten van zijne reis in Italië en zijn
verblijf te Florence mede te deelen. Vis
vooral een uitstekend puntdich--sCJtERwa
ter, en vertaalde veel uit MARTIALIS. Alles
wat hij van de dichters der oudheid of
uit de werken zijner tijdgenooten ontleende , bewijst de uitgestrektheid en ver
zijner kundigheden. In de-scheidn
Katholijke Kerk opgevoed, bleef hij aan
haar getrouw , en stierf in 1620 te .d1kznaar. Zijne zi nspreul; : « Elk wat wils ,
kenmerkt zijn' gullen aard.
(SCHELTEMA , Anna en Maria Tesschel-

schade , de dochters van Roemer Vis
-scher).
VISSCIEER, (ANNA) , de oudste dochter

des vangen , in f 584 te Amsterdam geboren , onderscheidde zich , even als hare
zuster , door hare kundigheden en talen
Zij dichtte , zong , speelde , teekende ,-ten.
boetseerde , schreef op glas , borduurde
voortreffelijk , en was eivaren in 't Fransch
en Italiaansch. Zij had haar vader zóó
teederlijk lief , dat zij weigerde in 't huwelijk te treden, om in zijnen ouderdom
geheel voor hem te kunnen leven. Zij
herzag en verbeterde do letterkundige
voortbrengselen van den grijsaard , en
versierde zijn voornaamste werk, de Zin
met tweeregelige bijschriften,-nepo,
die door bondigheid en kracht uitrnunten (1).
In dit belangrijk tijdperk kruidden onze
voorvaderen hunne feestmaaltijden veel
zingen van vrolijke liederen.-tijdsmeh
ANNA dichtte er verscheidene , en zong ze
zelve. De Liedeboekjes van dien tijd getuigen van hare bekwaamheid in dit vak
der dichtkunst.
Zij wijdde een dichtstuk aan den Amstelstrooin waarin men verscheidene puik stalen van haar zacht schilderend penseel
aantreft. Hoe aanschouwelijk beschrijft zij
onder anderen de eendenjagt :
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ct Maar de eeutenjagt a1Lcc , is 't zoetst van al bevonden,
ct Die in des Amstelsstrootn gepleegd wordt met de hou-

(den;
« Het eend , des weimans dier , dat is den brak te loos
((Wanneer hij langen tijd gezwommen heeft in'tkroos,
ct En dat het wordt gewaar, dat hij is op het happen,
ct Haar kort en na op 't lijf, zoo weet het hem te out(snappen

ct En duikelt naar den grond ; dan staat de hond en ziet
ct Als een die voor zijn moeit' maar vangt een enkel niet;
cc De kop gaat ginds en weer, het spoor is hem ontweken,
tt Tot dat hij 't eend van ver weer ziet den kop opsteken;
tt Daar vlijtig achter her , hij weer met nieuwen lust

at Zwemt als hij deed voorheen, en jaagt zoo zonder rust,
ct Tot dat in 't eind het eend verbijsterd in haar grepen ,
u Wordt van den snellen brak gevangen en genepen,
u Die vlijtig met den buit dan naar zijn' meester keert
tt En willig hem zijn roof voor een stuk broods vereert.»

IIU1G DE GROOT was zoo ingenomen met

een harer dichtstukken , waarin zij zijne
ontsnapping uit het slot Loevestein bezong,
(lat hij hetzelve in 't Latijn overbragt.

begroette haar als de Nederlandsche sAPruo. De gansche vaderlandsche
VONDEL

Parnas roemde haar om strijd. In 9 629
ondernam zij eene reis naar Zeeland,
waar zij allerwegen met vreugdezangeti
werd verwelkomd. Haar vertrek bragt df
dichters in rouw. Zij werd door vele r
hunner bezongen. De banden van vriend.
schap met den nooit volprezen CATS werden
naauwer toegehaald . Zij onderhield Hiel
alleen niet hem cone gestadige briefwisse1ing , maar droeg hem nog hare dichterlijke
uitbreiding van eenige Psalmen op . CATS
daarentegen zond haar eenige zijner werken
ter herziening toe. Na den dood baars
vaders , vestigde zij zich te Dordrecht ,
alwaar CATS het ambt van pensionaris bekleedde. Hier kwam zij in kennis met
Mr. DOMINICUS BOOTH VAN WEZEL , een' man

van letteren en aanzienlijken huize, met
wien zij later in 't huwelijk trad. Weduwe
geworden , belastte zij zich met de zorg
voor de opvoeding en het onderwijs harer
beide zonen , doch liet de dichtkunst niet
geheel varen. Ter bevordering van het
belang harer zonen, vertiok zij later naar
Leyden , en kondigde de regering hare
komst niet een deftig dichtstuk aan , waarin
do volgende regelei voorkomen :

(1) Aardig prijst onze CATs haar hierover op do
1Vei,lands Atheen! dat ik in u begeer te wonen ,
Is orn mij zelve niet, maar om mijn lieve zonen,
volgua,de wijze;
Dien PALLAS onderwijs tot wetenschap en kunst
A^cxrszs lam en stram door veelheid zijner dagen
at uuuden is ; ziet , die beveel ik in uw gunst.
Werd op den kloeken hals van zijnen zoon (*) gedragen;
ê nat ik nog mogt zien hen in l;eleerdl,eid groeijen,
Naar gil draagt, niet voor eens, uw' vader bier en daar;
En
in de w etensoliap , eu al!e deugden bloeilen :
Gij draagt den ouden man geheel het ronde jaar •
Wat nou dat voor mij zijn cene over{;ruote vreugd
Gi•j draai; t met gansehe kracht uws vaders zwakke leden .
Mi!n oude suffe geest wierd wakker en ver jeugd !
Gij draait, met zoet geduld, zijns geestes zwakkigheden;
i Leef, Leyden ! voedster-vrouw var, alle geestigheden,
(d5 draagt, en gij verdraagt al wat men dragen raag;
door lijden en veel bittre tegenheden,
Vermaard
Gij zijt de gan'a he vreugd van zijnen ouden dag.
En bell; u niet, dat ik , een slechte burgerin ,
ÍENEAS heeft ('t is waar) zijn lieve vrouw verloren
U groeten durf , do- h van geleerdheid een vriendin;
Toen hit zijn' vader droeg. Gij geenen man verkoren,
En kou ik uwen lof nïct naar waardije uiten,
Om niet te vrijer hart te dragen dezen man,
Dat, hoop ik, zal gesclriên door mijn twee jonge spruiten.
Die niemand nu en heeft die hem meer dragen kan.
Zijne ouders goed te doen wordt wel te regt geprezen,
^i beleefde een' hoogen ouderdom
en
Nog kan men nu en dan van zulke dochters lezen.
j
Die haren vader draagt, is hier en daar nog een,
Maar, die haar vaders boek t'e; betert, t; ij alleen.
11

*)

iE ass .

ontsliep den 6 December 1651. Een zoon
bleef over ,ROEMER geheeten , later advo, ceaat in dein 1,ac(g, r.lie ook de dichtkunst
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beoefende enn door werkzaamheid en deugd
zijn geslacht tot eer verstrekte.
(SCHELTESrA , ,Inna en Maria Tesschelschade, de dochters van Roemer Visscher).

VISSCHER , (MARI.A TESSCHELSCHA-

DE) , zuster der vorige , zag den 25 Maart
1594 't eerste levenslicht te Amsterdam.
Drie maanden voor hare geboorte , rigtte
een zware storm groote schade in Texel
aan. De handel van Amsterdam en het
fortuin van VISSCHER leden hieronder aan
Uit dien hoofde gaf hij aan-merklij.
zijne dochter den herinnerings-naam van
TESSCHELSCHADE , onder welken zij zich
vooral heeft vereeuwigd. Zij was aan hare
oudste zuster een groot deel harer opvoeding verschuldigd , en werd hare waardige
mededingster in kundigheden en talenten.
Meer dan hare zuster met ligchamelijke
schoonheid bedeeld , overtrof zij haar daarenboven nog in kunstvaardigheid. HoorT
beschrijft hare bekwaamheden in zijn Mengelwerk op de bevalligste wijze:
Vat zij een diamant , een kras
Spreken doet het stomme glas;
Ziet dien duim met gouden draden
Kalen kostele gewaden,
Vingers voeren pen , penseel ,
Knokkels kittelen de veel.
Ziet dan gaat dat mondje weer
Met de noten op en neer, -,
't oog zich aan de letters lijmen , De gedachten aan het rijmen , -Tong zich krommen in den klank
Van den Romer en den Frank.

Om over haar kunstvermogen te oordeesen , maakt onze JEROMINO DE VRIES gewag
van haar bevallig herderslied , getiteld
Phyllis klachte. Zij had ondernomen om
het beroemd dichtstuk , Jeruzalem verlost,
valt TORQUATUS TASSO in Nederduitsche verzen over te brengen ; men bejammert het
dat deze arbeid niet geheel ten einde
is gebragt , en het voornemen van VAN
WEZEL en BRANDT , om liet afgewerkte in
't licht te geven, niet is verwezenlijkt.
JOIIAN DE BRUINE zegt , in zijn' Wetsteen
der vernuften, van deze vertaling: «Het
zou TASSO overmatig aangenaam zijn,
4 dat hij zich in eene nieuwe taal hoorde
a lezen en prijzen , dewijl het zoo groote
«glorie voor schrijvers is, hunne werken
« ill andere spraken vertaald te zien , als
« het aan koningen en prinsen doet , dat
« zij nieuwe landen aan hunne schepters
a onderwerpen. Maar misschien zou hem
« (iie lange arbeid onaangenaam wezen
a uit reden , dat ontallijke menschen het
« afzetsel van TESSCHELSCHADE boven zijn
« voorbeeld zouden stellen , ten minste
« daarbij vergelijken. Want gelijk snedige
« schilders in het afmalen van groote hee
ren en mevrouwen hen juist niet naauw--«
a puntelijk verbeelden , maar hier en daar

«een weinig helpen en te baat komen„
« zonder evenwel van hunne natuurlijker
« bekende gedaante te gaan , zoo heeft
« TESSELSCHADE , van TASSO's voorschrift niet
« afwijkende, hem somtijds onderschoord
a geholpen en verheven , komende zijne
« konst met de hare te baat. a
Ook de godsdienst ontlokte hare lier
verhevene klanken, waarvan onder anderen haar dichtstuk Maria Magdalena aan
de voeten van Jezus de schoonste blijken
draagt. In 1623 huwde zij ALLARI) VAN
BROMBALG , a een' echtgenoot , (zegt HOOFT),
« harer waardig. » Alle dichters van dien
tijd bezongen deze echtverhindtenis. Een
huwelijksdicht van VONDEL , die geheel den
Olymp in beweging zette , onderscheidde
zich boven de anderen. MARIA werd in
1634 weduwe. CASPER VAN BAERLE, meer
bekend onder den naam van BARLAEUS ,
en de ridder CONSTANTYN HUYGENS dongen
beurtelings naar hare hand. De Latijnsche
gedichten van BARLAEUS bevatten eene reeks
van stukjes , getiteld : Tessalica. Zij zijn
alle ter eere van de beminnelijke weduwe.
HUYGENS ondernam het ernstig, om haar
tot de Protestantsche godsdienst over te
halen ; maar dit wilde niet gelukken , en
zulks was misschien de oorzaak , dat TrsSELSCHADE de zijne niet werd. Op het
Muider-slot , waar de drossaard HOOFT de
fraaiste vernuften van dien tijd om zich
verzamelde, verpoosde zij zich dikwijls van
de zorgen aan den weduwlijken staat ver
gaarne zij daar gezien werd,-bornde.H
blijkt uit HOOFT's brieven , in een' van
welke hij zegt : « Als gij niet komt dan
« zullen het goud en zilver zijn' luister,
a de groente hare vrolijkheid , de spijze
a hare lekkernij verliezen, want zonder u
« is de vreugde nooit volmaakt. a Zoodra
zij vertrok dan veranderde alles. HOOFT
schreef haar hierover zeggende: «Gij hebt
a hier uwe muilen gelaten. Dit is eene
a leelijke vergetelheid ; want het ware beter
« dat gij de voeten vergeten hadt en wat
« daaraan vast is. De vloer heeft u willen
« houden , en gij zijt haar ontslipt. De
« steenen en planken liggen te treuren ,
« omdat ze niet langer van die zoete treed5 jes gestrookt worden. BROSTERHUIZEN en
« VERBURG konden hier niet duren toen ge
« weg waart. 't Zoude anders geweest zijn,
« waren de deuntjes niet uit geweest, a
[iet verkeer op 't Muiderslot werd niet
alleen veraangenaamd door zang- en dicht
maar ook door geleerde jokkernij -kunst,,
door allerlei vonden , bij handigheid en
smaak. Toen MARIA DE MEDICIS in 1639

A msterdam bezocht , bood TESSELSCHADE
haar Italiaansche verzen van haar maaksel
aan ; niets werd verzuimd , om de Fran-

V 1TRIiNGA--VITRUVIU:^.
scale koningin aan de oevers van den Airsstel Italië en Florence te doen terugv inden. In 1646 trof TESSELSCIIADE een droevig
ongeluk. Eene vonk uit Gene smederij
gevlogen doorboorde haar 't linkeroog ,
hetwelk zij daardoor verloor. Nooit veroorzaakte een dergelijk ongeval meer deelneming , en bragt de verbeelding der dichters
meer in beweging. MANIA had het verdriet
hare eenigste dochter en hare vrienden
HOOFT en BARLAEUS te overleven. Zij vond
haar besten troost in de godsdienst , doch
het bleek alras dat de krachten harer ziel
grooter waren dan die des ligchaams. Zij
overleed den 20 Julij 1649 te Arnsterdam. «Dat de vrouwen , » zegt SCHELTEM A ,
« slechts het voorbeeld van ANNA en TES• SELSCHADE navolgen ! Het kan niet missen,
« of vele onzer schoonen onttrekken zich
« dan aan den beuzelgeest onzer eeuw ;
« zij houden op , onze rijke moedertaal te
« verachten , en de nuttige geschriften van
« onze voorouders en landgenooten te ver« smaden ; zij zullen dan de wijsheid putten uit de beste bronnen. Dan zullen zij
«hare dochters van vreemde zeden af't schrikken , en alzoo tot Nederlandsche
«vrouwen opleiden. A

weld hiervoor door de bezorgers der Vriesche hoogesclrool edelmoedig beloond. De
laatste jaren zijns levens had VITRINGA bij
kans onophoudelijk zware ligchaamssmarten
te verduren , en stierf den 31 Maart 1722
aan eene beroerte, hebbende den ouderdom
van drie en zestig jaren bereikt. Hij liet
een' zoon na , CAMPEGIUS , die ook als godgeleerd schrijver optrad , maar den vader
geenszins in geleerdheid evenaarde. Zijn
andere zoon , IIORATIUS , een veelbelovend
jongeling, was reeds, in 1696, in den
ouderdom van achttien jaren gestorven.
CAMPEGIUS VITRINGA was een der grootste
godgeleerden van zijnen tijd , en had voor
niemand in geleerdheid onder te doen.
Zijne werken , bijkans alle in 't Latijn ,
worden nog op hoogen prijs geschat , inzouderheid zijne verklaringen van sommige
gedeelten der Heilige Schrift , waaronder
die op JESAJA ; « eene schatkamer van ge« leerdheid , -- doch misschien beroofd
« van dien smaak , van dat gevoel voor
« het schoone en dichterlijke , welke on«misbaar zijn tot het verstand van dien
« heerlijken Ziener en Dichter.
(VRIEM0NT , Series pro fessorum Franequeranorum ; NIC iroN , Jlérnoires des
hornrnes illustres ; EURMANNI , T'raj.
(Mr. JACOBUS SCHELTEMA , Anna en Maria
Erudit ; VAN KAMPEN , Bekn. Gesch.
Tesselschade Visscher).
der- Ned. lett. en wetens.).
VITRINGA, (CAmPEGIO'S) , een vermaard godgeleerde, werd den I6 Mei 1659
VITRUVIUS, (MARCUS I'OLLIO), eega
te Leeuwarden geboren. Zijn vader was beroemd Romeinsch bouwkunstenaar, bloeide
griffier van de staten van Vriesland. Van onder JULIUS CAESAR en AUGUSTUS. Men Weet
zijne teederste jeugd af leerde hij Gricksch niets bepaalds van de omstandigheden zijns
en Hebreeuwsch , en spoedig was hij in levens dan uit zijn werk over de bouw
De architectura , waarin hij als bij-kunst,
staat , om de Heilige Schriften in de oorspronkelijke talen te lezen. Op den ouder- toeval van zich zelven spreekt. Slechts
dom van zestien jaren kwam hij op de twee oude schrijvers maken van hem gehoogeschool van Franeker , en na vlijtige wag , PLINIUS , die hem optelt onder de
letteroefeningen , bezocht hij die van Ley- schrijvers wier werken hij heeft geraadden , waar hij op den ongewoner ouderdom pleegd , en FRONTINUS in zijne werken over
van twintig jaren tot doctor in de godge- waterleidingen , Ike aquaeductibus , die hem
leerdheid werd bevorderd. Twee jaren later vermeldt als den uitvinder van de Quina(1680) bood men hem den leerstoel aan ryllsche maat. ViTnUvlus droeg zijn werk
voor de Oostersche talen te Franeker, op aan keizer AUGUSTUS , die hein tot opwaarbij in 1682 en 1693 die der kerkelijke zigter over de krijgswerktuigen had begeschiedenis en godgeleerdheid werden ge- noemd . VrmU VIUS zegt , dat hij eense goede
voegd. In 1698 naar Utrecht beroepen , opvoeding ontving, en groot behagen vond
stond hij reeds op zijn vertrek derwaarts, in letterkundige en wijsgeerige onderwerpen ; dat hij nimmer naar rijkdommen
toen WILLEM Ill dit wettig beroep vernietigde, uit hoofde VITIrINGA den leertran t haakte , doch hoopte dat zijn werk over
van COCCEJUS volgde. Een zeker onbeksiaarll de bouwkunst zijnen naam tot de nakoman, PONTANUS , werd nu den Utrechtenaren rnelingschap rnogt overbrengen. In 't voor
telt hij al de schrijvers op, die hij-berigt
opgedrongen , onmdat , zegt BURMAN , hij de
zwager was van HUBEIRT ItOsEBOOM, president over de bouwkunst had gelezen , alvorens
van den hoogen raad van Holland en zijn eigen werk aan te vangen , namelijk
Zeeland, die zeer bij den koning in gunst AGATIIARCUS , DEMOCRITUS en ANAXAGORAS ,
stond. « Met zulk een' ijzeren arm regeerde SILENUS, TIIE0D0RUS, GTESIPnON , TIJEODOHUS
« WILLEM III in Nederland. » Na 's konings
PIIOCEUS , PI11L0 , IiEr)MOGENES , ARGELIUS
,

dood (1702) werd hij op nieuw derwaarts

beroepen , doch ditmaal weigerde hij , r n

SATYIIUS en I'IIYTEUS . Hij beveelt bouwkunsteliaren aal , rol) zich tot zclLer .
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hoogte te oefenen in het teekenen , de
meetkunde , rekenkunde , de grondbegin selen van de natuurlijke en zedekundige
wijsbegeerte , de regtswetenschap , natuur
Misschien-kunde,mzijstr .
was hij in dit alles eenigerwate bedreven.
Zijn werk is het eenige , dat ons de oud
bouwkunde heeft nagelaten.-heidovr
Ofschoon men zijnen schrijftrant als smakeloos beschouwt , wordt echter het werk
zelf om den inhoud hooggeschat. De beste
uitgave is die van DE LAET , Amst. 1649 ,
fol. VITRUVius is in onderscheidene talen
overgebragt. AUGUST VON RODE vertaalde
dit werk in 't Hoogduitsch en PIETER KOEK
in 't Vlaamsch.

(Biographie universelle).

VLACO, (ADRIAAN) , een verdienstelijk
wiskunstenaar, die de uitvinding der tafel
edelman-logarithmenvdScs
N.tPICR bruikbaar maakte , bloeide in de
eerste helft der zeventiende eeuw in de
stad Gouda. Boekverkooper of drukker
zijnde , zorgde hij zelf voor de correctie
der onderscheidene tafels , welke hij ver
gaf hij te Gouda,-vardige.In1628
bij PIETER RAMMESEYN , de 4rithmetica Logarithmica uit van HENRY BRIGGS , die in
plaats van de hyperbolische de* thans gebruikelijke tafel-logarithmen aanbeval. Dit
werk bevat de logarithmen van 1 tot
20,000 , en van 90,000 tot 100,000.
VLACQ vulde de gaping van 20,000 tot
90,000 aan , en 'verrigtte dezen reuzen
-arbeidmtnuwkrgheid,
Diets te wenschen overliet. Dit werk verscheen in 't Fransch , onder den titel van
Arithmétique logarithmélique. In 1633 gaf
VLACQ de Trigonometrica Britannica uit
van BRIGGS. In hetzelfde jaar verscheen
zijne eigene Trigonometrica arti ficialis ,

sive magnus canon triangulorum logarithmieus , ad dena serupula secunda ce.
,

Dit werk bevat de logarithmus-sinussen en
tangenten met tien decimalen. In 1636
bewerkte hij Bene verkorting van de Tri
onder den titel van-gonmetrica ls

Tabulaèsinuum , tangentium et secantium ,
et logarithmorum sinum , tangentium et
numerorum ab 1 ad '10,000 , in 8vo.
Deze tafels werden in onderscheidene talen
overgebragt , en waren langen tijd een
handboek voor trigonometrische berekeningen. lIet is ons niet gebleken wanneer
deze nuttige en arbeidzame man , wiens
werken op de uitbreiding van de meeste
tleelen der wis- en sterrekunde een' onberekenbaren - invloed uitoefenden , is overleden. Zijne werken komen thans zeldzaam voor , maar zullen zijnen naam tot
duurzame eer verstrekken.
(DLLAUIBGE ,

derrie MIUNTUCLA , lijst. des nathématiques BUSCII , Encyclopádie der
mathematischen Wissenseha ften).
;

;

VOITDRE , VINCENT) , een vernuftig
Fransch dichter en prozaschrijver, de zoon
eens wifnkoopers , werd in 1598 te Amiens
geboren. Hij werd te Parijs opgevoed ,
en schitterde in het beroemde hotel van
Madame RAMBOUILLET, de verzamelplaats
der fraaijo vernuften van dien tijd. Ook
verscheen hij weldra aan het hof, waar
men zeer met hem was ingenomen. Hij
bezocht Spanje , en verbaasde aldaar de
mannen van letteren door het vervaardigen van Spaansche verzen , uitmuntende
door zuiverheid en gemakkelijkheid van
stijl , zoodat sommigen ze zelfs aan LOPE
DE VEGA toeschreven. Van Spanje begaf
hij zich naar Afrika , ten einde de Barbarijsche kusten te leeren kennen. Later
bezocht hij Engeland. In 1638 had hij
de eer om den groot-hertog van Florence
de geboorte van LODEWIJK XIV aan te
kondigen. Aan het hof bekleedde hij het
ambt van maitre d'hôtel des konings , en
van introducteur des ambassadeurs van
den hertog VAN ORLÉANS. In 163ík werd
hij lid van de Fransche academie en in
1638 van die der Umoristi te Rome. Hij
stierf in 1648 , in den ouderdom van
vijftig jaren. De Fransche academie nam
over hem den rouw aan , eene eer welke
geen der leden ooit te beurt viel. Men
beschouwt VOITURE als een' der hervormers
van de Fransche poëzij. In zijn proza,
vloeijender en regelmatiger dan dat van
vroegere schrijvers , schittert vernuft , dat
echter niet van gemaaktheid is vrij te
pleiten. .

(Lettres ei autres oeuvres de Voiture,
2 vols, 12mo , Amsterdam 1709;
Dictionnaire historique des grands hom mes LA HARPE , Cours de littérature).
;

VOLNEY , (CONSTAriTIN FRAN9OIS
CIASSEBOEUF , graaf YAN) , een uitste-

kend Fransch schrijver, werd den 3 Februarij 1757 te Craon geboren , waar zijn
vader een verdienstelijk advocaat was.
Op den ouderdom van zeventien jaren
vertrok -hij naar Parijs , om zich aldaar
in de geneeskunde te oefenen ; doch zoodra hij een onafhankelijk inkomen van
6000 Livres had verkregen , besloot hij
te gaan reizen. Hij bragt drie jaren in
Syrië en Egypte door , en gaf na zijne
terugkomst , in 1787 , eene hoogst belangrijke beschrijving uit van den toestand
dier landen , getiteld : Voyage en Syrie et

en Egypte , pendant les années 1783 , 84
en 85. Zijn roem was hiermede gevestigd.
`Veldra verklaarde hij zich luide voor de

Rist. dc l'rzstf•onomie mo- j beginselen der omwentelings- gezinden , ert.

VOLTA.
werd tot afgevaardigde der Algemeene derheid Ruines , oat méditations sur les réStaten benoemd. Gedurende de regering volutions des emripires; Lectures sur l'hisvan het schrikbewind , zuchtte hij tien toire ; Recherches nouvelles sur l'histoire
maanden in den kerker ; de val van ao- ancienne ; Vues nouvelles sur l'enseignement
des langues orientales. Zijn laatste werk
BESPIERI.E , op den 9 Thermidor (27 Julij
1794) , redde hem het leven. Kort daarna voert ten titel : L'alphabeth européen aptot professor in de geschiedenis aan de pliqué aux langues asiatiques , hetwelk hij
Ecole Normale benoemd , werden zijne opdroeg aan de Aziatische Maatschappij
voorlezingen , door eene overtalrijke schare 'te Calcutta, waarvan hij een der eere'bijgewoond , terstond opgeschreven en ter leden was.
(Biographic universelle ; Dictionnaire hisperse gezonden. Zij beleefden verscheidene
torique des grands hommes).
herdrukken. VOLNEY, die in 1793 op het
eiland Corsika met NAPOLEON BONAPARTE
'VOLTA , (ALLSSANDRO) , een beroemd
(destijds artillerie-officier) was bekend ge- Italiaansch proefondervindelijk wijsgeer ,
worden , ried hem in het begin van 17 94 werd in 1745 te Como uit een adellijk
af, om zijne diensten aan Turkijë of Rus- geslacht geboren , en in die stad opgeland aan te bieden , en bleef niet geheel voed. In 1774 werd hij tot professor in
vreemd aan de bewerking der omwente- de natuurlijke wijsbegeerte te Pavia beling van den 18 Brumaire (9 November noemd , en deed aldaar die ontdekkingen ,
1799), waardoor BONAPARTE aan het hoofd welke zijnen naam hebben vereeuwigd.
der zaken kwam. BONAPARTE begeerde hem In zijne jeugd schijnt hij eene overhelling
tot mede-ambtgenoot in het consulschap , tot de letteren gehad te hebben. Onder
zijne voortbrengselen van dient aard bedoch VOLNEY weigerde niet alleen dit aan
maar was tevens niet te bewegen,-bod, hoort een Italiaansch dichtstuk , op SALSom als minister van binnenlandsche zaken SURE's bestijging van den klont Blanc.
op te treden ; alleen nam hij zitting in Ook schreef hij een dichtstuk in 't Latijn
den Senaat. Van dit oogenblik bad er over de voornaamste verschijnselen der
tusschen hen beiden eene verwijdering scheikunde. In 1777 bezocht VOLTA Zwitplaats. Hun eerste verschil was over de serland , en drie jaren later To.5Lane.
kerk , welker herstelling NAPOLEON voor Gedurende deze laatste reis gaf hij eene
den staat onmisbaar achtte , terwijl VOLNEY beschrijving van de vlam die op den weg
zulks eene dwaze handelwijze noemde. van Florence naar Bologna uit den grond
Ook liepen hunne begrippen over alle an- schijnt op te stijgen. In 1782 deed hij
dere zaken geheel uiteen. Toen NAPOLEON eene reis door Duitschland , de Nederlanden keizerlijker titel aanvaardde, vroeg den en Engeland , overal met de voornaaniste geleerden kennis makende. Hij
VOLNEY zijn ontslag als lid van den Senaat,
en niet dan met moeite liet hij zich be- keelde over Frankrijk terug, en moedigde
wegen , om deze waardigheid te behouden. nu in Lombardijë de aankweeking aan
Zelden woonde hij nu de zittingen van van den aardappel.
Toen BONAPARTE in 1796 in Italië ver
den Senaat bij , en voegde zich altijd bij
VOLTA een der mannen , die-schen,wa
de geringe minderheid , die NAPOLEON'S
inzigten durfde wederspreken. NAPOLEON door zijne medeburgers werden benoemd,
gaf hun daarom uit verachting den naam om de bescherming van dezen veldovervan idéologues, hommes spéculali fs , en ste in te roepen , die naderhand geene
gelegenheid liet voorbijgaan , om hem met
dergelijken. Niettemin werd VOLNEY ver
graaf en commandeur van het-volgenst eerbewijzingen te overladen. Op aandrang
legioen van eer verheven. In alle om- van BONAPARTE , werd hij benoemd tot
standigheden echter betoonde VOLNEY zich afgevaardigde der hoogeschool van Pavia,
een voorstander der vrijheid , waartoe zijne ter bijwoning van een congres hetwelk
reis naar Amerika , in 1795 , zeker veel te Lyon werd gehouden, om een' president
had bijgedragen. Hij was een der se- voor de Italiaansche republiek te verkienatoren , die den 2 April 1814 voor de zen. In 1801 noodigde BONtPARTE hein
onttrooning van NAPOLEON stemden. LonE- naar Pars , on1 in tegenwoordigheid der
leden van het Instituut zijne proeven met
WIJK XVIII verhief hem tot pair. Toen
deze vorst in 1819 toebereidselen liet de door Item uitgevondene kolom te hermaken , om zich te J heihns te laten kroo- halen. L' ij deze gelegenheid vereerde hem
liet Instituut eene gouden medalje en
nen , schreef VOLNEY een vlugschrift , ge
fíistoire de Samuel , inventeur du-tield: het lidmaatschap dezer instelling. BONAsacre des ruis , waarin hij weinig eerbied PARTE benoemde hem daarenboven tot lid
voor de Ilcilige Schrift betoonde. IIij
an liet legioen van eer , en schonk Item
stierf den 23 April 1820. Onder zijne de orde der ijzeren kroon met de titele
menigvuldige werken noemt men inzon- van graaf en senator van het kooin ;rijk
-
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Italië. Reeds in 1791 had de Koninklijke
Maatschappij van Londen hem onder hare
leden opgenomen. In '1804 leide VOLTA
zijn hoogleeraarambt neder , en sleet de
overige dagen zijns levens in zijne geboorteplaats Como. Hier werd hij aangetast
door eene koorts , welke , na eene ongesteldheid van slechts twee dagen , hem
den 5 Maart 1826 ten grave sleepte. Hij
stierf opregt betreurd door eiken hoog
wetenschappen , voornamelijk-schaterd
door zijne medeburgers , die zijne nagedachtenis met eene fraaije medalje en
een marmeren gedenkteeken vereerden.
De electriciteit was het eerste voorwerp
waarop VOLTA zijne aandacht vestigde ;
men is hem de eeuwigdurende electrophoor
en de electrieke condensator of collector
(werktuig om electriciteit op te hoopen) ver
Doch de groote uitvinding waarop-schuldig.
zijn roem berust is de Kolom van Volta,
waaraan wij zoo menige scheikundige ontdekkingen te danken hebben. Zijne werken beslaan vijf octavo boekdeelen , en
zijn opgedragen aan FERDINAND III , groothertog van Toskane , onder den titel van
Collezione delle opere , cjc. , in 1816 te
Florence in 't licht verschenen.
(RosIr.R , Journal de Physique, 1776 ;

Phil. Trans. , 1'778 ; Penny Cyclopaedia).

VOLTAIRE, FRANCOIS 1iIARIE AROUET DE) , een der voornaamste Fran-,

sche schrijvers en dichters , werd den
20 Februarij 1694 te Chátenay, nabij
Sceaux geboren. Uit hoofde zijner zwak
werd de doop tot den 22 November-heid
deszelfden jaars uitgesteld. Zijn vader,
FRAN901S AROUET , was thesaurier van de
rekenkamer (Trésorier de la chambre des
comptes) , en Zi j ne moeder, MARGUÉRITE
DAUMART , behoorde tot een adellijk geslacht van Poitou VOLTAIR E was de jongste van twee zonen , en werd te Parijs
aan het Collegie van Louis le Grand,
toenmaals onder het beheer der Jezuïten ,
opgevoed. Vader LEJAY , een zijner onder_
wijzers aldaar, voorspelde toen reeds van
hem , dat hij hoofdman der Deïsten in
Frankr ij k zou worden. Deze voorspelling
werd vervuld. Zijn vader bestemde hem
tot ambtenaar , doch VOLTAIRE'S zucht voor
de letteren was niet te beteugelen. Een
vriend van de familie DE CAUMARTIN kreeg
de toestemming zijns vaders , om VOLTAIRE
naar St. Ange mede te nemen. Hier ontmoette hij den ouden DE CAUMARTIN , die
aan het hof van HENDRIK IV gemeenzaam
VOLTAIRE vond in zijne
had verkeerd
anecdoten en gesprekken veel behagen ,
en vatte liet denkbeeld op , om , eenmaal
HENDRIK IV in een heldendicht te verecu.

.

w igen. Naar Parijs terug gekeerd , werd
hij door den regent (den hertog VAN ORLANS) , die hem verdacht als schrijver
van een schotschrift , naar de Bastillegezonden , waar hij zoo lang vertoefde ,
totdat zijne onschuld overtuigend gebleken
was. Gedurende zijne gevangenschap ontwierp hij het plan voor zijne Henriade,
onder den titel van La Ligue , en vol
zijn treurspel (Edipe. Men wil dat-toide
hij omtrent dezen tijd den naam van VOLTAIRE zou aangenomen hebben. Zijn treur
GEdipe werd in 1718 opgevoerd , en-spel
vond algemeene toejuiching. Met dit stuk ,
hoe uitmuntend ook, begon VOLTAIRE zijnen
strijd tegen de priesters , welken hij tot
aan zijn' dood voortzette. Zijn haat , die
hein destijds reeds tegen de bedienaren
der godsdienst bezielde , blijkt genoegzaam
uit de beide volgende regelen :
,

,

,

Nos pretres ne sont pas ce qu'un vain peuple pensen
Notre crédulité fait toute leur science.

De twee volgende treurspelen van VOLTAIRE maakten minder opgang. Eene tweede
onregtvaardige opsluiting in de Bastille
deed hem besluiten , om naar Engeland
te wijken , alwaar hij door onderscheidene
doorluchtige mannen gunstig werd ontvangen en drie jaren vertoefde. Hij keerde
in 1728 naar Frankr ij k terug , en schreef
toen zijne treurspelen Zaïre , Alzire , Mahornet , Mérope en vele andere werken ;
werd lid van de academie , gentilhomme
ordinaire du roi , en geschiedschrijver van
Frankr ij k. In 1'750 gaf hij gehoor aan
eene uitnoodiging van FREDERIK den Grooten om hem te komen bezoeken. Gedurende eenigen tijd waren koning en dish-ter met elkander in de beste verstand
doch in 1753 werd hunne vriend--houding;
schap verbroken , en verliet VOLTAIRE het
Pruissisch grondgebied. Ten gevolge van
de kuiperijën zijner vijanden het niet geraden oordeelende zich langer in Parijs
op te houden , leefde hij eenigen tijd te
Geneve en andere plaatsen. Eindelijk een
zwervend leven moede , kocht hij een
landgoed te Ferney , in het Pays de Gex,
en bragt aldaar de laatste twintig jaren
zijns levens zoo rustig door als zijn onstuirnig karakter zulks eenigzins toeliet.
Hij herbouwde het huis , vergrootte de
tuinen , hield eene goede tafel , en kreeg
uit alle oorden van Europa talrijke bezoeken. Zijn smaak voor het tooneel verflaauwde niet. I^ij had een' kleinen schouw burg , waarin hij nu en dan zelf optrad,
de hulp van de beste tooneclspelers soms
inroepende. Hij was tevens de weldoener
van den omtrek. Uit een armoedig dorpje
ontstond eene kleine stad ; er werden op
zijne kosten nieuwe huizen , ja zelfs eerre
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'kerk gebouwd, Op zekeren tijd was hij
voorbarig en stoutmoedig genoeg , aldaar
Bene leerrede te houden over den diefstal ,
waardoor hij in groote onaangenaamheden
werd gewikkeld. Oni dit onweder te doen
afdrijven , hield hij het Heilige Avondmaal in de kerk van Ferney , eene daad
van huichelarij , welke echter niet de
eenigste was waaraan hij zich schuldig
maakte. In het volgende jaar , 1769 , ver
bisschop van Annecy allen pries--bode
ters om hem de biecht af te nemen,
absolutie te geven , of aan het Heilige
Avondmaal toe te laten. VOLTAIRE veinsde
zich nu ziek , ging te bed, gaf voor dat
hij stierf, en dwong een' Capucijner geestelijke , om hem al de sacramenten der
stervenden , door de Kerk den regtgeloovigen voorgeschreven , toe te dienen. Van
deze geheele klucht werd , op de plaats
zelve , een' acte door een' notaris opgemaakt. De wijsgeeren van Parijs , vier
ongodsdienstige denkbeelden de zijnen nog
overtroffen , zagen met verachting op hein
neder , en alle vrome Christenen ergerden
zich over de huichelarij van een' oud
man , die toen reeds zeventig jaren telde.
Gedurende zijn lang verblijf te Ferney,
bleef VOLTAIRE onvermoeid tegen het Christendom strijd voeren. Zijne werken ver
onder verschillende namen , en-schen
nimmer maakte hij zwarigheid om ze te
verloochenen zoodra hij zulks voor zich
zelven noodig achtte. Zijne Pucelle, welke
hij omtrent 1730 schreef, vergrootte het
aantal zijner vijanden. De onkieschheid
en spotternij met alles wat heilig is ,
kwetsten elk regtgeáard Christen ; terwijl
de toespelingen op levende personen hem
bittere vijanden verwekten. In 1762 bezorgde VOLTAIRE eene nieuwe uitgave der
Pucelle , waarin hij veel ergerlijks achter
verscheen daarvan weder-liet.In174
een' nieuwen druk met eenige veranderingen en uitbreidingen , en dit is do
tekst van de Pucelle, welke nu in de
beste uitgaven zijner werken voorkomt.
Zijne letterkundige twisten en uitgestrekte
briefwisseling gaven VOLTAIRE op ver ge
leeftijd handen vol werk. Doch-vorden
hij had ook nog andere bezigheden , die
ons zijn karakter van Bene beminnelijke
zijde doen kennen. Vernemende dat Bene
achternicht van den grooten treurspel dichter Cor.NEILLE zich in behoeftige omstandigheden bevond , noodigde hij haar
uit te Ferney te komen , waar zij welwillend werd ontvangen , opgevoed en ruim
van alles verzorgd. Ten einde haar
eenigermate onafhankelijk te maken , ondernam hij de uitgave van CORNEILLE'S
treurspelen met aanteekeningen , en be-
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stemde de voordeelen die zij zou afwerpen , haar tot bruidschat.
De zaak van JEAN CALAS is algemeen
bekelnd. Deze ongelukkige oude man , die'
tot de Calvinisten behoorde , uit godsdiensthaat beschuldigd zijn' eigen zoon opgehangen te hebben , ten einde te voor
dat deze tot de Roomsch Katholijke-komen
kerk zou overgaan , werd door het parlement van Toulouse (1 7 62) veroordeeld
geradbraakt te worden. Dit vonnis aan
hem voltrokken zijnde, zocht de familie
van dezen martelaar eene schuilplaats te
Geneve. VOLTAIRE ontving hen minzaam ,
vernam met belangstelling naar al de bij
dezen afschuwelijken ge--zonderhva
regtelijken moord , en werd van de
onschuld van CALAS volkomen overtuigd.
Nu besloot hij om niet te rusten voordat
de ongelukkige familie in hare eer en
regten zou hersteld zijn. Hiervoor had hij
zijne beurs , zijne pen , al zijne krachten
veil , en eindelijk gelukte het heng , dat
het rampzalig vonnis van het parlement
van Toulouse werd vernietigd , en het gepleegde onregt zoo veel mogelijk hersteld.
Na eene afwezigheid van bijkans dertig
jaren , besloot hij , op aandrang zijner
nicht , Madame DÉNIS, die zich te Ferney
verveelde , Parijs te bezoeken , waar hij
vele bewonderaars en niet minder verbitterde vijanden had. VOLTAIRE wist dit , en
antwoordde daarom den tolbedienden , die
zijnen wagen aanhielden , en hem vroegen , of hij ook verbodene goederen bij
zich had : « Neen , niets anders dan mijn
« persoon ! u Hij kwam den 10 Februarij
1778 te Parijs aan , en werd door Bene
groote schare, die niet tot het hof of de
geestelijkheid behoorde , niet verbazende
geestdrift ontvangen. Na de vertooning
van zijn nieuw treurspel Irene, werd zijn
borstbeeld door al de acteurs gekroond ,
en hij zelf door de menigte, onder het
uitroepen van de titels zijner voornaamste
werken, in zegepraal naar zijne woning
gevoerd. Onder weg zeide hij tot de onmstanders : « Gij verstikt mij , maar met
«rozen.» Ook overleefde hij niet lang al
deze eerbewijzingen. Hij stierf den 30 Mei
1778. Men wil , dat zijn dood verhaast
werd door liet ,innemen cener overgroote
Hoeveelheid opium , ter stilling van de
pijn , door eerie stremming in de waterluozing veroorzaakt , ten einde eens gerust in te sluimeren , daar hij reeds eenigen
tijd van allen slaap was beroofd geweest.
Zijne geschiedkundige geschriften , zoo als
zijn Siccle de Louis XIV ei X V ; Histoire
de Charles XII , en Essai sur l'histoire

générale et sur les inceurs et l'esprit des
nations , ofschoon soms onnaauwkeurig ,

VONDEL.

boeijen den lezer door hunnen sierlijken ,
wegslependen stijl.
(Tableau philosophique de l'esprit de
CONDORCET , Vie de
Jhr. de Voitaire
de Voltaire ; Mémoire pour servir à
la vie de X ]. de Voltaire , écrits par
lui-méme ; LA HARPE , Eloge de Voltaire ; Biographic universelle ; Oeuvres
eomplètes de Voltaire , Paris , 1820,
;

io vols. 8vo.).
VONDEL , (JOOST VAN DEN) , de vorst

der Nederlandsche dichters , werd den 17
November 1587 te Keulen geboren , werwaarts zijne ouders uit Antwerpen waren
gevlugt , ten einde de vervolging te ontgaan , waaraan de Doopsgezinden onder
de Oostenrijk -Spaansche regering bloot stonden. Zoodra de tijden gunstiger werden , trokken zijne ouders naar de Nederlanden en vestigden zich,,na een kort verblijf te Utrecht voor goed te 4msterdamn ,
waar onze VONDEL geheel zijn leven is blijven
wonen. De opvoeding , welke hij van zijne
ouders genoot , bepaalde zich tot het lezen,
schrijven en rekenen , zoodat hij alle verdere ontwikkeling aan zich zelven en aan
den omgang met zijne geleerde vrienden
te danken bad. Om in zijn onderhoud te
voorzien , had hij , nadat zijn vader gestorven was , diens kousenwinkel overgenomen,
maar liet de zorg daarvoor hoofdzakelijk
aankomen op zijne vrouw, MARIA, de dochter
van HANS DE WOLF , een' Keulenaar van
Brabandsche afkomst. Hij zelf wijdde zich
geheel aan de beoefening der dichtkunst ,
waartoe hij reeds als knaap overhelde.
In het jaar 1612 gaf hij zijn eerste treur
licht , dat kort te voren door-spelinht
de Brabandsche Rederijkkenkamer te Amsterdam openlijk vertoond was geworden.
Eerst op zijn zes en twintigste jaar leerde
hij de Latijnsche taal , waarin hij , blijkens
zijne uitgegevene vertalingen , vrij goede
vorderingen maakte. Weldra werd hij de
eerste treurspeldichter , lier- en heldenzanger der natie. Zijn treurspel Palamedes , of
de vermoorde onnoozelheid , hetwelk kort
na 't overlijden van prins MAURITS in 't licht
verscheen, maakte binnen en buiten 's lands
veel gerucht , als zijnde eene zinspeling
op het rampzalig lot van den raadpensionaris JOHAN VAN OLDENBARNEVELDT. Dit

stuk aangeklaagd wordende als lasterlijk
voor de nagedachtenis van den prins,
veroordeelde de Bank van schepenen VONDEL tot eene boete van drie honderd gul
werd zijn Palamedes-den.Itusch
binnen weinige jaren dertig malen herdrukt , doch niet vóór 1665 openlijk ver
schepen -ton,d.Opevicrst
JAN GIJSBERTZ. DE VRIES , die den dichter
gaarne op 't schavot had gebragt , zeg-

gende : « VAN VONDEL ZOU 't niet weer
« doen , indien ik met het regt mogt be« gaan , b vervaardigde de gebelgde dichter
in later tijd 't volgende grafschrift :
u Hier ligt

JAY GIJSBREGTSZOON. Tree zacht , gij zoudt
them zeer doen.
u Mogt hij met 't regt begaan, VAN voNDSL Zool 't niet

(meer doen.

De kerkelijke geschillen van zijnen tijd
gaven hem overvloediglijk stof tot een aantal hekeldichten , in welke dichtsoort hij
met regt eenig in ons land mag genoemd
worden.
De Gysbrecht van Amstel , welken hij
in 1637 voor de opening van den nieuwen schouwburg vervaardigde , wordt te
regt als een zijner meesterstukken beschouwd , en is tevens van al zijne treurspelen het meest geliefde. Zijn Lucifer,
de voorlooper van MILTON'S dichtstuk Paradise lost , hetwelk veertien jaren later
verscheen , is niet minder verdienstelijk.
Het zoude ons te ver voeren , indien wij
hier naar tijdorde al zijne dichterlijke
voortbrengselen wilden opnoemen. Wij
zullen ons daarom slechts bij een derzelve
bepalen , hetwelk , indien het voltooid
ware geworden , hem onder de eerste hel
zou gerangschikt hebben ; na--denichtrs
melijk een dichtstuk , waarvan CONSTANTIJN
de Groote de held was , en waaraan hij
in 1632 begon te arbeiden. De^ dood echter van zijne getrouwe echtvriendin benam
hem allen lust om het te vervolgen ; hij
verscheurde zelfs hetgeen hij daarvan had
afgewerkt. In 1639 ging hij tot de Roomsche godsdienst over en schreef daarna
nog vele dichtstukken , waarin hij zijn
nieuw geloof openlijk voorstond , als : de
Altaergheheymenissen, de BRIEVEN der II.
H. Maeghden ; voorts bezitten wij nog van
hem een leerdicht , getiteld : Bespieghelinghen over Godt en Godtsdienst. Ook munt
onder zijne grootere gedichten zijn Joannes
de Boetghezant vooral uit en wordt voor
een zijner beste voortbrengselen gehouden. Na den dood zijner vrouw geraakten
zijne zaken meer en meer in verwarring,
welke niet weinig toenam door het losbandig gedrag en de verkwisting van zijnen
zoon , zoodat VONDEL op zeventigjarigen
ouderdom in behoeftige omstandigheden
verkeerde. De regering van Amsterdam
hiervan onderrigt gaf hem leene bediening
in de bank van leening, welke hem echter slechts zes honderd vijftig gulden jaarlij k's opbragt. « Indien wij Heidenen waren , » zegt JUSTUS VAN EFFEN , «zouden
« wij den grooten man een standbeeld
«hebben opgerigt ; nu heeft hij onder ons
«een gering bedieningje kunnen verver« ven. a VONDEL behield echter onder al

VORST.
b'ekn. Gesch. der Ned lets. en wetens.;
Geschichte der Litteratur ;
WACENAAR , Beschr. van Anist. enz.).
VORST of VORSTIUS, (KOENRAAD) ,
een beroemd Duitsch godgeleerde , zag
den 19 Julij 1569 't eerste levenslicht te
Keulen. Ten tijde zijner geboorte, behoorde zijne familie tot de FRoomsch-Katholijke kerk , doch eenige jaren later
ging zijn vader met geheel het huisgezin
heimelijk tot de Protestantsche kerk over.
Na behoorlijke opleiding bezocht de jeugdige VORSTIUS de hoogeschool te Dusseldorf,
waar hij van 1583 tot 1586 vertoefde.
Hij vervolgde zijne studiën te Keulen ,
doch bekwam geen' graad , omdat hij de
besluiten der kerkvergadering van Trente
niet wilde onderteekenen. VORSTIUS liet nu
voor eenigen tijd de studie varen , en dacht
koopman te worden , doch begaf zich in
1589 naar Herborn , alwaar hij , onder de
leiding kwam van den bernemden PISCATOR.
Gedurende zijn verblijf aldaar , voorzag hij
in zijn onderhoud door het geven van
privaat-onderwijs, en in 1593 ging hij
met een' zijner leerlingen naar Heidelberg,
waar hij een jaar later tot doctor in de
godgeleerdheid werd bevorderd. In 1595
bezocht hij Zwitserland , en hield te Geneve voorlezingen , die met groot genoegen
werden aangehoord. De graaf ARNOLD VAN
BENTHEIM , omstreeks dezen tijd eene school
voor de godgeleerdheid te Steinfurt gevestigd hebbende , werd VORSTIUS het hoog
aldaar aangeboden ; hij nam-lerambt
dit zonder aarzelen aan. Toen APMINIUS in
1610 te Leyden was gestorven , koos men
VORSTTUS als den geschiktsten man , om de

dien tegenspoed de veerkracht van zijnen
geest , schrijvende onder anderen zijnen
Jephta , een der beste en meest regelmatige zijner treurspelen. Eindelijk , in 1668,
kreeg hij verlof zijn ambt als boekhouder
der bank , met behoud zijner jaarwedde ,
neder te leggen. Schoon hij toen reeds
hoog bejaard was , had hij er nog ver
jaren genot van. Nog op hoog -scheidn
leeftijd had hij eene vertaling-bejardn
der werken van VIRGILIUS en OVIDIUS onder
waarvan de Herscheppingen in-nome,
't licht kwamen toen de dichter reeds
84 jaren had bereikt. Hij stierf den
8 Februarij 1679 , in den ouderdom van
een en negentig jaren , zoodat men hem
wel onder de patriarchen der dichtkunst
kan rangschikken. Hij werd ter aarde besteld door veertien vereerders en beoefenaars der poëzij , die ter gedachtenis ,
ieder een zilveren gedenkpenning ontvingen. Hij rust in de Nieuwe Kerk , bezuiden
het koor naar de Damdeur , onder eene
gemcene zerk , waarop eerst drie jaren
na den dood des grooten dichters de burgemeester JAN SIX deze regels liet beitelen :

EICIIIIORN ,

HIC JACET VONDELUS ,
PHOEBO AG MUSIS AMICUS.

hetwelk aldus is 'vertaald :
Hier rust

, de vriend van Apollo en de
Zanggodinnen.
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Ruin i eene eeuw daarna rigtten eenige
letterminnaars , ter eere zijner nagedachtenis, in eene nis van de pilaar bij zijn
graf, een gedenkstuk voor hem op, bestaande uit eene zwart marmeren urn met
loofwerk van wit marmer op een voetstuk ,
hetwelk slechts zijn' naam in gulden letopengevallen plaats te vervullen. VORSTIUS
teren vermeldt. Men achtte dezen Neder
vertrok derwaarts , hopende aldaar een'
ST3AKSPEARE boven alle lofspraak-landsche
verheven. Zijne opregtheid , ingetogenheid uitgebreider werkkring te vinden ; doch
en matigheid worden door BRANDT , zijn zijne benoeming verontrustte grootelijks
levensbeschrijver, hoog geroemd. Hij was de Contra- Remonstranten , die zich heftig
geen vleijer der grooten, maar een gestreng tegen deze keus aankantten , en zelfs de
berisper en geducht zedenmeester, en tusschenkomst van uitheemsche hoogeschodaarom viel hem ook weinig vorstengunst len en die van JACOBUS I , koning van
ten deel. Van zijne werken bestaat geene Engeland , inriepen. Het werk van voRgoede , volledige, correcte en naar den sTIUS , waarop hunne vrees en aanklagten
eisch ingerigte verzameling. De gewone hoofdzakelijk waren gerond , bestond in
en meest verspreide uitgaven wemelen van eene verzameling van dissertatiën , welke
onjuistheden. Met eene prachtuitgave van hij, in 1610, onder den titel De Den ,
alle zijne werken , naar volgorde gerang- seu disputationem decem de natura ei
schikt , toegelicht en van aanmerkingen auributis Dei , diverso ternpore Stein furli
voorzien door Mr. J. VAN LENNEP , is thans habitae , had in 't licht gegeven. Dit boek
bij de uitgevers van dit Woordenboek een werd heftiger aangevallen dan ooit de
aanvang gemaakt. , Daardoor wordt der- Koran door een' Christen schrijver. Zoohalve in een groot gemis voorzien en zal dra JACOBUS het gelezen had , verklaarde
gewis nog menige bijzonderheid aangaande 4 hij het vol ketterijën , en liet het openlijk
dezen maar al te weinig gekenden en ge- te Oxford, Cambridge en Londen verbranden. Ook ried hij den staten van tb/land
waardeerden Poëet , de trots van zijn va
-derlan, ernstig aan zulk een' ketter niet in hun
aan den dag komen.
(G. BRANDT, Vondel's leven VAN KAMPEN, land te dulden. De twist dagelijks heeter
-

1

;

VOSS.
wordende , zag VORSTIUS zich genoodzaakt
Holland te verlaten , en Bene eindelijke
beslissing daarvan in een ander land af te
wachten. Inmiddels schreef de koning van
Engeland een vlugschrift tegen den ongelukkigen professor , verklarende , dat de
brandstapel voor hem eene te geringe straf
was , en dat alle Protestanten zich tegen
dezen Arminiaanschen ketter moesten ver
Dorische synode was het met-enig.D
den koning eens , zoodat VORSTIUS meermalen gevaar liep vermoord te worden
door personen , die het zich tot een' hei
rekenden iemand uit den weg-ligenpt
te ruimen , die hun zoo gevaarlijk voor
de godsdienst toescheen. Eindelijk bood
de hertog van holstein VORSTIUS en de
verstrooide volgelingen van ARmiNIus eene
schuilplaats in zijn hertogdom aan , en
stond hun eene streek lands af, waar zij
de stad Friedrichstadt bouwden. VORSTIUS
kwam in den zomer van 1622 in holstein
.aan , doch werd weldra ziek , en stierf
den 29 September deszelfden jaars te Tonningen. VORSTIUS was een man van uit
geleerdheid , groote onaf hanke--gebrid
lijkheid en schrander oordeel.
(JÓCIIER , Allgemeines Gelehrten-Lexicon ;
BAYLE , Dictionnaire hislorique et critique SANDIUS , Bibliotheca Antitrinitariorum GUALTERUS , Oratio in obitum
Conradi Vorstii).
TOSS, (JOHANN HEINRICH) , een der
grootste Duitsche dichters , letterkundigen
en kunstregters , werd den 20 Februarij
1751 te Sommersdor f , nabij Vakren , in
't Mecklenburgsche , geboren. Zijn vader
was aanvankelijk pachter , doch kort na
de geboorte zijns zoons kreeg hij een
ambtje als tolgaarder in het stadje Penzlin
en tevens verlof om te brouwen en te
distilleren. Hier ontving JOHANN IIEINRIC$
zijne eerste opvoeding. Hij bezat een bui
geheugen , en betoonde zoo-tengwo
veel ijver om kundigheden te verzamelen,
dat zijn vader , hoewel in bekrompene
omstandigheden verkeerende , hem naar
Je openbare school van Neu-Brandenburg
zond. Liefderijke vrienden en betrekkin;en voorzagen grootendeels in zijne behoeften. Voss gevoelde weldra , dat het
.onderwijs , hetwelk hij in 't Grieksch ontving, hoogst gebrekkig was. Reeds door
ale schoonheden dezer taal bekoord , hield
-lij met zijne schoolmakkers eene 4vekelijksche bijeenkomst , waarin zij elkander
mededeelden wat zij afzonderlijk geleerd
hadden ; zij beoefenden onderling de Griek
schrijvers zonder eenig verder onder--€che
-wijs. Ook lazen zij te zamen Duitsche
poëzij , hetgeen voss opwekte , om zijne
eigene krachten daarin te beproeven. Dit
;

;

slaagde zoo wel , dat hij de aandacht trok
van al zijne vrienden en kennissen. Na
verloop van twee jaren verbond hij zich
als privaat-onderwijzer bij eene adellijke
familie , welke in de nabijheid van Penzlin
op het land woonde. Ilij aanvaarde deze
betrekking in 1769. Daar hij geen academisch onderwijs had genoten , was zijne
jaarwedde minder dan die van den kok
des huizes Ook had hij aldaar vele vernederingen te verduren , doch hij bleef ijverig
zijn' pligt vervullen , ten einde eenig geld
bij een te zamelen , om zijne academische
loopbaan te kunnen aanvangen. Een naburig geestelijke de groote talenten van
voss opgemerkt hebbende, ried hem sHAKsPEARE te lezen. Orel hiertoe te geraken,
begon voss zich terstond in 't Engelsch te
oefenen. Nu en dan leverde bij eenige
bijdragen in rijm en onrijm aan den Góttinger Muzen-almanak , en kreeg van den
redacteur BOLE eene uitnoodiging, om zich
te Gottingen te vestigen , waar hij op zijnen bijstand zou kunnen rekenen. In 1772
ging voss derwaarts, en werd gastvrij
ontvangen. Hier kwam vols in kennis
net HEYNE , die hem weder met KLOP
en CLAUDIUS in aanraking bragt.-STOCK
Intusschen studeerde hij vlijtig in de letteren , en toen EOIE in 1774 Gottingen
verliet , werd hij in zijne plaats redacteur
van den Muzen-almanak. In 1775 verliet
voss insgelijks de hoogeschool van Góttingen , bragt eenigen tijd te Hamburg door,
en ging vervolgens naar zijn' vriend CLAUmus te Wandsbeck. In 1777 huwde hij
de jongste zuster van EoIF. , en werd het
volgende jaar tot rector benoemd van do
openbare school te Otterndor f. In 1781
gaf voss zijne Hoogduitsche vertaling in
hexameters van de Odyssea in 't licht,
welke door alle bevoegde kunstregters
uitermate werd geprezen. Het moerassig
oord van Otterndor f nadeelig op zijne gezondheid werkende , vertrok hij als rector
naar Eutin , waar hij in ruime omstandigheden leefde , en zich vooral beijverde,
om de meesterstukken der oude schrijvers
door vertolking aan zijne landgenooten
bekend te maken. Hierin slaagde hij zoo
volkomen , dat men hein als een' der
beste tolken der ouden beschouwt. Zijn
rusteloos ingespannen letterarbeid , gevoegd bij de moeijelijke pligten als rector
en onderwijzer , verzwakte dermate zijne
gezondheid , dat zijn geneesheer bij hem
aandrong , om in 't Zuiden van Duitschland eene verblijfplaats te zoeken. Na
drie jaren te Jena vertoefd te hebben ,
noodigde de keurvorst van Baden hem
uit , om zich , tegen eene jaarwedde van
1000 gulden , te Heidelberg te vestigen,

voSSIUS.
da-1 ware,, het alleen om door zijne tegen
aan de hoogeschool dier stad-wordighe
meerderen luister bij te zetten. De zachte
luchtgesteldheid dier stad en hare ver
omstreken NNerkten weldadig-rukelij
op zijne gezondheid, zoodat hij weldra
met nieuwen ijver zijne letteroefeningen
hervatte. Onder de vertalingen van oude
schrijvers , welke gedurende zijn verblijf
te Heidelberg in 't licht verschenen , behooren die van HORATIUS, VIRGILIUS, IIESIODUS , THEOCRITUS , RION , MOSCUUS , TIBULLUS ,

Ook
vertaalde voss onderscheidene werken uit
't Engelsch en Fransch in 't Hoogduitsch.
In 18i 9 besloot hij SHAKSPEARE in zijne
moedertaal over te brengen ; doch dit
werk was nog niet voltooid, toen hij den
30 Maart 1826 te Heidelberg overleed.
Geene natie van het hedendaagsch Europa
kan zich op vertalingen van IOmL;Rus

LYGDAMUS , ARISTOPHANES en ARATUS.

VIRGILIUS , HESIODUS en TIIEOCUITUS beroe-

men , die de zijnen evenaren. Voss ver
inderdaad de kunst , om zijne land--stond
genooten schadeloos te stellen voor het
gemis van de ouden niet in het oorspronk.elijke te kunnen lezen. Ook als oor
dichter bekleedt hij Bene eerste-spronkelij
plaats onder Duitschland's Barden. De
eenvoudigheid en natuurlijke bekoorlijkheid
zijner idyllen schijnen onnavolgbaar ; zijne
Luise is het schoonste voortbrengsel van
dien aard , dat men in eenige taal aantreft.
(PAULU S , Lebens- and Todeskunden von
J. H. Voss; F. E. TH. SCUMID , I_ eben
des Dichters J. II. Voss , in de laatste
uitgave zijner poëtische werken , Leipz?g 1835).

eigenlijk vos ,
de naam van een oorspronkelijk Neder landsch geslacht , waaruit in de zeven
eeuw twee beroemde geleerden zijn-tiend
voortgekomen. GEKARD JANSZOON vosswus
werd in 1577 in de nabijheid van flekdelberg geboren , waar zijn vader gevestigd
was , nadat hij de Hervormde godsdienst
had omhelsd. Zes maanden na zijne geboorte zwierf de vader met vrouw en kind
naar het gastvrije Nederland , omdat de
keurvorst wilde dat het geheele land Luthersch zou worden. Hij werd achtereenvolgend predikant te Leymuiden, Veurne
en Dordrecht. Onze GEDARD had naauwelijks
den ouderdom van zeven jaren bereikt ,
toen zijn vader stierf. Na aanmerkelijke
vorderingen in 't Latijn en Grieksch en in
de beginselen der wijsbegeerte genaakt te
hebben , vertrok hij in 1595 naar do hoogeschool van Leyden , waar hij zich met
grooten ijver in de wijsbegeerte , godgeleerdheid , kerkelijke geschiedenis en in de
Ilebreeuwsche taal oefende. Den hoogsten
VOSSIUS , (GERARD) ,
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rang in de wijsbegeerte en vrije kunsten
bekomen hebbende , werd hij in het jaar
1600 als rector der Latijnsche school te
Dordrecht beroepen , en trad kort daarna
in 't huwelijk. Zijne liefderijke echtgenoote,
bij wie hij drie kinderen had , ontviel hem
in 1607. Zes maanden later huwde hij
zijne tweede vrouw , die hem vijf zonen
en twee dochters schonk. Van al deze
kinderen overleefde hem slechts zijn zoon
ISAAC. In 1614 als professor in de godgeleerdheid, welsprekendheid en tijdrekenkunde naar Leyden beroepen , gaf hij
in 1618 de geschiedenis in 't licht van
de Pelagiaansche twisten , waaruit zijne
vijanden afleidden , dat bij ook aan deze
ketterij schuldig was. Men verspreidde
derhalve het gerucht , dat hij een Arme
een geheime vriend van KOP.NRAAD-niae
VORSTIUS was. Om zijn ambt als professor
in de theologie te behouden , moest hij
zelfs beloven nimmer iets tegen de synode
van Dordrecht te schrijven. In 1624 bood
de hoogeschool van Cambridge hem Benen
leerstoel aan , doch op verlangen van de
bezorgers van de Leidsche hoogeschool
bedankte hij voor de eer hem hiermede
bewezen. Daarenboven betoonden hem de
staten van holland hunne bijzondere ach
te dragen , om-tingdorhemlasp
voor de Latijnsche scholen eene Latijnsche
en Grieksche spraakkunst te vervaardigen.
In 1626 deed men weder eene vruchtelooze poging , om hem naar Engeland te
lokken. Hij bleef te Leyden, werwaarts
zijne voorlezingen eene groote menigte
studenten lokten. Het werk over de ge]oofsbegrippen der Pelagianen , dat hem
in ons land zoo vele vijanden had berokkend , verzekerde hem de gunst van den
aartsbisschop LAUD, die hem eene prebende
in de hoofdkerk van Canterbury bezorgde,
waarvan de emolumenten hem naar Leyden
werden toegezonden. In 1629 stak hij over
naar Engeland , om als kanunik bevestigd
te worden. Nadat hij nog daarenboven
door de hoogeschool van Oxford niet den
graad van doctor in de regten was vereerd
geworden , keerde hij naar Leyden terug.
In 1630 stichtte de stad Amsterdam een
Athenaeum , en bood vossius het hoogleeraarambt voor de geschiedenis aan. Hij
bezweek voor deze verzoeking , vooral
omdat deze nieuwe betrekking hem meer
ledigen tijd zou overlaten , om voor d.e
opvoeding zijner eigene kinderen te zorgen. Vosslus vertrok in 1633 naar Amsterdana , waar hij veel deed , om deze
nieuwe inrigting eenen academischen luis
bij te zetten. Hoezeer het achtereen --ter
volgend verlies van negen kinderen hem
diep smartte , bevestigde hij niettemin de
,
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waarheid der spreuk , dat de letteren in
den ouderdom genoegen, en in tegenspoed
heul en troost verschaffen. Schoon reeds
den ouderdom van twee en zeventig jaren
bereikt hebbende , had zijn leven nog een
zeer onverwacht einde. Vossius op zekeren dag van het jaar 1649 in zijne bibliotheek eene ladder opklimmende , en
daarvan eene sport brekende , vond men
den eerwaardigen grijsaard dood onder
zijne boeken begraven. Vossius was een
man van buitengewone geleerdheid, en van
zulk een vasthoudend geheugen , dat hij
zich beroemen kon , nimmer iets te vergeten. Hij was een verdienstelijk dichter
en zeer ervaren in de wiskunde , terwijl
zijn roem als oordeelkundig taalkenner
door niemand wordt betwist. Nederig en
godsdienstig van aard, was hij altijd gereed anderen dienst te bewijzen. De tijd
had bij hem de grootste waarde , en zelden stond hij een' vriend toe langer dan
een kwartier uurs bij hem te blijven praten. Niets haatte hij meer dan theologische barrewarrerijën en de hatelijkheden
die de geleerden elkander destijds toewier
Zijne geschriften , die meerendeels-pen.
op de classieke oudheid betrekking hebben , zijn zeer talrijk, en sommige daarvan nog heden voor geleerden van veel
belang. Zij werden in 1695 en volgende
jaren te Amsterdam , in zes deelen bijeen
verzameld , in 't licht gegeven. VONDEL
vereerde 's mans beeldtenis , door SANDRART
geschilderd , met het volgende kernachtige
bijschrift :
Laat zestig winters vrij dat Vossenhoofd besneeuwen ,
Nog grijzer is het brein dan 't grijze haar op 't hoofd.
Dat brein heeft heugenis van meer dan vijftig eeuwen
En al haar wetensehap , in boeken afgesloofd.
Sandrart! besehans hem niet met boeken en met blaren,
Al wat in boeken steekt is in dat hoofd gevaren.
(VAN KAMPEN ,

Behn. G-esch. der Ned.
lets. en wetens. NICÉRON , Mémoires
des homines illustres ANDREAE , Bibliotheea Belgica WOOD , flthenae oxoniensis) .
;

;

;

VOSSIUS , (ISAAc) , de zoon des voor

bij zijne tweede vrouw , werd-gande,
in 1618 te Leyden geboren, en uitsluitend , gelijk al zijne broeders en zusters,
door zijnen vader opgevoed. Nadat de
jeugdige ISAAC zijne studiën had voltooid,
deed hij Bene reis in Italië, Frankrijk en
Engeland , op welke hij vele belangrijke
handschriften van oude schrijvers verzamelde. In 1648 noodigde koningin cmi os T1NA hem uit , om Zweden te bezoeken.
Gedurende eenige jaren genoot vossius
hare achting en vriendschap , en had de
eer haar in 't Grieksch te onderwijzen.
Na den dood zijns vaders werd hem het
hoogleeraaranibt in de geschiedenis te

Amsterdam aangeboden ; doch hij wees dit
van de hand , en hield zich bij voorkeur
in Zweden op. SALMASIUS was mede een der
geleerden , die , door CHRISTINA aan haar
hof gelokt , met veel onderscheiding werden behandeld ; doch SALMASIUS behandelde
vosslus vrij onbeschoft. Toen de koningin
vernam , dat vossius tegen SALMASIUS de
pen ging opvatten , weigerde zij hem in
hare tegenwoordigheid toe te laten. Vossius keerde hierop , in 16 8 , naar Bolland terug, en kwam nimmer weder in
Zweden. In 1G63 zond LODEWIJK XIV hem
een' vereerenden brief en eene aanmerkelijke som gelds , eensdeels als eene erkenning van de groote verdiensten zijns
vaders GERARD NOs51DS , anderdeels als eene
aanmoediging voor ISAAC , om zijnen letterarbeid voort te zetten. Kort daarna
verzochten hem de staten van Ilolland
om eene geschiedenis van den oorlog tusschen Engeland en de Vereenigde Gewesten te schrijven. Vossius weigerde dit,
en werd daarom beroofd van eene jaar
welke hij tot dus ver had geno.-wed,
ten. Deze omstandigheid schijnt hem
bewogen te hebben , zijn vaderland te
verlaten ; in 1670 stak hij over naar
Engeland. Te Oxford werd hij tot doctor
in de regtsgeleerdheid bevorderd , en in
1673 benoemde KAREL II hem tot kanunik
van Windsor , en stond hem apartementen in het kasteel af, alwaar hij tot aan
zijn' dood leefde , die den '10 Februarij
1688 voorviel. De 'heerlijke bibliotheek
van boeken en handschriften , welke hij
had verzameld , (eene der rijkste collectiën van particulieren) , werd door de
hoogeschool van Leyden aangekocht.
ISAAC vossius evenaarde bijkans zijn'
vader in geleerdheid , maar zijn karakter
was minder aanbevelenswaardig. Wanneer
hij in de kapel van Windsor de godsdienst
bijwoonde , las bij , zegt men ,-oefnig
in de dwores en firs Arnandi van oviDIUS , in plaats van in zijn gebedenboek.
Ook was hij een groot bewonderaar der
schoone kunde. Hij was met alle Europesche talen bekend , zonder eene enkele
zuiver te kunnen spreken , en zeer gemeenzaam met de zeden en gewoonten
der ouden , doch geheel onbekend niet de
wereld en de dagelijksche zaken. Alhoewel hij de waardigheid van kanunik van
Windsor bekleedde , geloofde hij niet aan
den goddelijken oorsprong der Christelijke
godsdienst , schoon hij in andere dingen ongemeen ligtgeloovig was. Daarom
zeide koning KAREL II bij zekere gelegenheid : « Deze veelwetende godgeleerde is
« een zonderling man : hij wil alles ge«boven behalve den Bijbel. a Op zijn
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ioodbed weigerde hij het sakrament van
't Heilige Avondmaal , en was daartoe alleen te bewegen door de aanmerking van
een' zijner ambtgenooten , dat , bijaldien
hij het niet veilde doen uit liefde tot God ,
hij verpligt was het te doen voor de eer
van 't kapittel waartoe hij behoorde. Zijne
letterkundige verdiensten zijn groot , hoewel zijne werken minder geschat worden
dan die van zijnen vader. Hij was tevens
een goed natuurkenner. «Hij merkte het
« eerst , » zegt VAN KAMPEN , « dat het
« kwik in een haarbuisje niet zoo hoog
« klom , als dat het daarbuiten in een
« glas of vat stond , en dat in buizen,
o welke met elkander gemeenschap heb
slechts eene haarbuis be--«ben,d
« hoeft te zijn , om dezelfde werking voort
« te brengen , alsof zij 't alle vvaren .
(NIc RON , Memoires des hommes illustres ; ANDREAE , Bibliotheca !elgicu ;
woon , Athenae Oxoniensis ; VAN KAM PEN , Belcn. Gesch. der Ned. lest. en 1

zich in de schilderkunst te oefenen. Ge
vijf jaren ontving hij onderrigt-duren
van REINTER GERRITSEN van

Amsterdam ,

een' bekwaam glasschilder. Vervolgens
kwam hij bij een' anderen meester , die
hem in het perspectief en bouwkunstig
schilderen onderwees. Hij schilderde eenigen tijd te Mechelen , en vestigde zich
vervolgens te Antwerpen , waar hij , in
15 149 , veel roem behaalde met het schilderen der triomfbogen , welke ter eere
van de komst van KAREL Ven zijn' zoon
PIIILIPP-US aldaar werden opgerigt. Naderhand bezocht hij onderscheidene Duitsche
steden , overal voortreffelijke stalen zijner
kunst achterlatende. DE VRIES was een
volmaakt meester in 't perspectief , waar
hij eerie verhandeling schreef, welke-over
later door SAMUEL MAROLOIS is uitgebreid.

Hij was een groot bewonderaar van de
werken van VITRUVIUS en SERL10 , die hij
door de Vlaamsche vertalingen van PIETER
KOEK had leeren kennen. Zijn sterfjaar is
niet met zekerheid bekend , schoon PILKINGTON daarvoor het jaar 1588 opgeeft.
In het Leven der Schilders van KAREL VAN
MANDER vindt men het portret van dezen
kunstenaar , die twee zonen naliet , PAuLUS en SALO110 , die in zijnen trant schil
maar niet minder goeden uitslag. -dern,
(Biographie du royaurne des Pays -Bas;
Penny Cyclopaedia ; KAREL VAN MANDER , Leven der Schilders) .

wetens.).
VOUET , (SIMON) , gewoonlijk be-

schouwd als de stichter der Fransche
schilderschool , werd in 1582 te Parijs
geboren. Het eerste onderrigt in de kunst
ontving hij van zijn' vader , LAURENT
VOCET , een' middelmatig schilder , en
onderscheidde zich zeer vroegtijdig. Baron
DE SACY , Fransch afgezant bij de Porte,
nam hem in 1611 mede naar Konstantinopel , waar hij , na eene enkele bijeen
uit het hoofd een uitmuntend-komst,
portret van sultan ACUMLT I vervaardigde.
Van Konstantinopel begaf hij zich naar
Venetië , en in 1613 naar Rome. Terwijl
hij zich aldaar bevond , bekwam hij eene
jaarwedde van LODEW IJK 1III , die hem
in 167 naar Parijs ontbood , in het
Louvre huisvestte , en tevens niet den
titel van eersten schilder des korlings ver
Te Parijs kreeg hij zoo veel werk ,-erd.
dat hij overvloedig bezigheid had voor
vele leerlingen , waaronder LE LRUN , LE

VRIES, (MIAARTEN GERRITSZOON DE),

een uitstekend Nederlandsch zeevaarder
der zeventiende eeuw , van wiens geschicdenis , vóór en na zijne ontdekkingsreis,
men niets vindt opgeteekend. De gouverneur-generaal der Nederlandsche bezittingen in Indië, ANTONIE VAN DIEMEN , heb
spreken van goud- en-bendhor
zilvermijnen van .feso , in de nabijheid
van Japan , besloot deze streek op te
sporen. Te dien einde vertrouwde hij het
bestier over den aan te vangen onidek-

SUEUR . MIGNARD . DU FRESNOY . TESTELIN .
FERRIED, DOIRIGNY On

kanonnier in het leger van den krijgsoverste SC}IENCK , en stond hem toe on:

verscheidene anderen

Kings-togt toe

aan DE VRIES , ne aan boord

zich beroemd hebben gemaakt. Hij schil- ging van den Castricurn , waarop PIETER
derde zolderingen , galerijën , altaarstuk- W'ILLEMSZOON. KNECIITJENS stuurman was.
ken , kleine godsdienstige en andere ezel- Hij had onder zijne bevelen 11ENDRIK CORstukjes, zoo wel als portretten in olieserw NELISZ, SCIIAEP , kapitein van liet schip
en cra^on. De Fransche kunstregters zeg- L'reslcens. Een Tartaar , die met liet Jagen , dat hij voor de schilderkunst in Fvanh- j panneesch bekend was , vergezelde hen
rijk niet minder deed dan co1.NEILLK voor als tolk. De beide schepen verlieten den
't treurspel. Hij stierf te Parijs in 1641. 3 Februarij 1643 de reede van Batavia.
(D'ARGENVILLE ; WATELET en LEVESQUE ; Den 26 Mei werden zij op de hoogte van
Abbé Dr: FONTEN AI). 7Viphon door een' storm overvallen en van
VRIES , (JOHAN of DANS FREDEMAN elkander gescheiden. Niet vóór SeptenlDE) , een beroemd Nederlaudsch bouw- ber ontmoetten zij elkander neder. In
kunstig perspectief- schilder , werd in 1527 dien tusscllentijd onderzocht de Castricunt
te Leeuwarden geboren, Zijn vader wzv ;gedeeltelijk <le eilanden in de nabijhei d
,
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ier Straat van La Perouse , van welke
er eenige naauwkeurig in kaart werden
gebragt. Toen DE VRIES zich weder met
de Breskens vereenigde , vernam hij , dat
kapitein SCHAEP en een gedeelte van liet
scheepsvolk door de Japannezen waren
gevangen genomen , op vermoeden , dat
zij Benige Portugeesche priesters hadden
binnen gesmokkeld. Niet vóór December
bekwam SCHAEP zijne vrijheid weder , en
bereikte den 24 Julij 164-4 de haven van
Nangasaki. In 1646 verscheer. te Am.sterdam eene beschrijving van DE VRIES'
reize. TIIÉVENOT gaf daarover een beknopt
uittreksel in zijne Collection de voyages.
D'ANVILLE verbeterde een gedeelte der
kustlijn van de kaart van China , door
de Jezuïten ontworpen , naar Bene onuit.
gegevene kaart van den reistogt van het
schip Castricum , welke in zijne handen
was gekomen. De kopij van een gedeelte
dezer kaart op eene verkleinde schaal

vindt men in eene beschrijving van r,á►
PERRousE's reize. KRUSENSTERN zoo wel als
LA PEROUSE spreken niet grooten lof van
onzen DE VRIES als zeevaarder ; zijne
astronomische waarnemingen zijn verwon derlijk naauwkeurig , vooral als men niet
vergeet , welke werktuigen hij daartoe in
zijnen tijd moest bezigen. Het verhaal
zijner Deis bevat eenige naauwkeurige bij
voorkomen van .het-zonderhvt
land , dat hij bezocht , en de gewoonten
der inwoners. BUAcuE, die met de Neder
taal onbekend was , noemt DE-duitsche
VRIES bij vergissing URIES , welk misverstand ook in de reis Vall LA PEROUSE is
ingeslopen. In 1805 doorkruisde de boven
Russische admiraal KRUSENSTERN-genomd
de streken , alwaar onze DE VRIES het eerst
eerie Europesche vlag had doen wapperen.
(Philosophical transactions; Biographic
du royati me des Pays-Bas ; Penny
Cyclopaedia).
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WAGENAAR
JAN) , een verdienste lijk geschiedschrijver , werd den 28 October 1709 te Amsterdam geboren. Zijn
vader , die denzelfden naam droeg , was
een schoenmaker van handtering , en met
een goed aantal kinderen gezegend. De
, (

godsdienst en wat daarop betrekking heeft,
was voor hem eene geliefkoosde studie.
Om de Heilige Schrift en de zeden dier
tijden te verstaan , besloot hij meerder
taalkennis op te doen. De Latijnsche taal
reeds rnagtig zijnde , beoefende hij nu

jeugdige WAGENAAR toonde vroegtijdig een' 't Grieksch en Hebreeuwsch , en later
ongewonen weetlust , en kon bijkans even leerde hij nog 't Engelsch. Ook voor de
spoedig lezen als loopen. Hij werd naar wis- en bovennatuurkunde had bij eene
de beste scholen zijner woonplaats gezon- bijzondere neiging. Hij geraakte nu aan
den , om in 't schrijven en rekenen be- 't vertalen uit 't Fransch , Engelsch en
kwaam te worden , en leerde wat later Latijn , en men was hem daarvoor dank
de Franscbe taal , om met den koophan- verschuldigd , wijl hij niet dan belangrijke
del zijn fortuin te maken. De poëzy hem wetenschappelijke werken daartoe uitkoos,
aanlokkende, schreef hij , slechts elf of en blijk gaf , dat hij de Nederduitsche
twaalf jaren oud , een kluchtspel , waar- taal in hare bronnen had beoefend. Onvan hem een afschrift werd ontfutseld , dertusschen trad hij , in 1739 , in den
dat naderhand , buiten zijn weten , in echt met cnr.ISTINA VERGOES van Haarlem ,
druk verscheen , en vele koopers vond. en ving in f740 eenen houthandel aan.
Ook speelde hij met zijne kennissen nu Onder zijne geliefde studiën behoorde thans
en dan voor liefhebberij een tooneelstuk. ook de historiekunde ; doch alvorens zelf
Toen de jongeling bij een' koopman op handen aan 't werk te slaan trachtte hij
het kantoor was geplaatst , behartigde hij zich een' netsen schrijftrant eigen te
volkomen zijnen post ; echter besteedde maken , en dit gelukte hem zoo zeer,
hij een gedeelte van den nacht en den dat hij dien zelfs niet wist af te leggen ,
Zondag aan 't voldoen van zijnen onver- wanneer hij liet soms beproefde , om iets
zadelijken weetlust. Wanneer bij aan het naamloos uit te geven. Wij kunnen onpostkantoor op de brieven voor zijnen mogelijk hier al zijne vertaalde en oor
werken optellen , maar mogen-spronkelij
patroon moest wachten , plaatste hij zich
op eene stoep om te lezen ; op die uren toch zijne Vaderlandsche Historie niet met
las hij dikwijls met groote ingenomenheid stilzwijgen voorbijgaan ; het eerste deel
de Eugelsche Spectators, die destijds ver daarvan verscheen in 1749 , en 't laatste
uitkwamen ; hij las en herlas , ja-tald of een en twintigste in 1759. Dit gewighij versleet ze onder zijne banden. De tig, werk werd algemeen niet groot ge-

WALKER-1VALLENSTEIN.
riÛegcrî ontvangen. liet ontbrak WAGENAAIt
nog grootendeels aan een wijsgeerig overzigt en cone boeijende levendige voor
doch het verwijt van partijdigheid -dragt; ,
hem door sommigen gedaan, is onverdiend ;
want alle geschiedschrijvers zijn eenzijdig ,
in zoo verre zij den invloed van hunne
opvoeding en van hunnen omgang , en de
plooi die hunne ziel daardoor gekregen
heeft, niet kunnen veranderen. Overal
heeft hij met vlijt de beste bronnen gebruikt en aangewezen. In f756 werd
zijne Vaderlundsche historie , in 't Hoog
vertaald , te Leipzig in 8 deeletl-duitsch
kwarto uitgegeven. Ook zijne Beschr ijving
en Geschiedenis van Amsterdam , in 3 deelen folio, getuigt van zijne stalen vlijt en zij
onderzoek. Met genoegen vindt-nelusto
men daarin tevens eene korte schets der
voornaamste letterkundigen. In 1760 bekleedde hem de regering der stad Amsterdain met de voordeeligste bediening
van eersten klerk ter secretarie , welke
hij tot aan zijnen dood met veel trouw
en ijver waarnam Zulks blijkt onder anderen uit een' zijner brieven , waarin hij
zegt : « Gij hebt zeer wel opgemerkt ,
« dat er tot de bezigheden • van mijn ambt
« vele kleinigheden behooren , die , op zich
« zelven beschouwd , eene dorre bezigheid
« opleveren. Evenwel heb ik mij terstond
«t gewend om deze kleinigheden met ge«noegen waar te nemen. Zij hebben
« gewisselijk ook hare bevalligheid. De
« meesten geven een redelijk voordeel.
«leden doet dezulken , die er belang bij
« hebben , doorgaans pleizier door onver«wijlde afdoening, daar ik altoos een'
« onverwinnelijken trek toe gehad heb.
« Ik kan dan mijne neiging volgen , en
« anderen aangename diensten doen te
« gelijk. Godshuizen en behoeftigen die« nen wij om niet , dat ook al iets zoets
* is , en waartoe niet allerlei beroep ge« legenheid geeft.
Deze werkzame geleerde overleed te
Amsterdam den 1 Maart 1773. Zijn stof
overschot werd den 6 dier maand-felijk
in de Nieuwe Kerk , ten Zuiden voor liet
orgel , ter aarde besteld.
R Dat zij , die , door hunne geboorte of
«rijkdom, van jongs af, als met de hand
« der fortuin , in het perk der wetenschap« pen neder gezet zijn , beroemd kunnen
« worden, verwondert niemand. Maar welke
« dankbaarheid zijn wij niet verschuldigd
« aan hem , die niet dezelfde oorspronke« lijke eigenschappen begiftigd , doch deze
« zoo wenschelijke handleiding en opvoe« ding ontberende , echter, als een alleen
5 gelaten wijnrank , uit zich zelven den
,

„ heten bijstand weet aan tee grijpen ,
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« en , opgeklommen uit de laagte , zijne
« volkomenheid en vruchten met de beste
« monsteren mag ! »

leven van Jan
Wagenaar , benevens eenige brieven).

(PIETER IIUISINGA RAKKER, Het

WALKER, (ROBERT), een verdiens.
telijk Engelsen portret- schilder , de tijd
VAN DIJK , van wiens leven-genotva
men weinig vindt aangeteekend. Hij stond
in gunst bij CROMWELL , wiens portret bij
menigmaal schilderde. Ook de voornaamste
land- en zeeofficieren zagen zich gaarne
door zijn penseel afgebeeld. Een dezer
portretten van CROMWELL vindt men tegenwoordig in het Pitti- paleis te Florence.
IHet was , in CROMW ELL'S leeftijd , door den
regerenden groot. hertog voor 6000 gulden
gekocht. Deze - zond opzettelijk iemand
naar Engeland , om hem een getrouw af
te bezorgen.-beldsvanProtc
De zaakgelastigde had veel moeite om een
portret op te sporen , dat leem voldeed ;
doch eindelijk vond hij er een van WALKER
bij eene bloedverwante van CROMWELL.
Deze dame ongenegen om dit portret af
te staan , en zich gaarne op eene fatsoenlijke wijze van den lastigen Italiaan schen kunstkooper willende afmaken, vroeg
daarvoor 6000 gulden. Deze buitensporige
som werd haar echter oogenblikkelijk toegeteld , en met leedwezen" zag zij liet
portret vertrekken. VALKER stierf kort
na de herstelling van het koningschap.
Zijn portret van CROMWELL iS in een'
meesterlijken stijl geschilderd. In den
catalogus van de galerij van 't Pitti- paleis
wordt deze schilderij te onregt toegeschreven aan onzen LELY ; vooreerst is
het onzeker of LELY wel ooit een portret
van CROMWELL heeft gemaakt , en ten
tweede schilderde LELY gewoonlijk portretten ter halver lengte. Het bedoelde schil
niets meer dan een kop , in-derstuki
een' anderen trant geschilderd dan die
van onzen beroemden landgenoot.

(An Essay towards an English school ,•
WALPOLE , Anecdotes of painting).
WALLENSTEIN, (ALBRECST , Graaf
VAN) , hertog van Friedland , opperbevel-

hebber der Oostenrijksche legers in den
dertigjarigen oorlog, de schrik zijner tijd
derde zoon van wILnELM,-genot,wasd
baron VAN \ALDSTEI N , gewoonlijk WALLEN STEIN ge lheeten , Cl') MARGARETHA SMIRRICKA ,
baronues van Sinirricz. Ilij werd den 15
September 1583 in Bohemen , op het
kasteel Jfermanic, geboren. Het geslacht
van WALDSTEIN , van Duitschen oorsprong ,
werd reeds in de dertiende eeuw onder
den hoogen Boheenischen adel geteld. In
1290 verscheen de ridder WALDSTEIN aai
het hof van koning oT-rdc.sR van Vohefiieu
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vergezeld van vier en twintig zonen , allen
van top tot teen gewapend. Van zijne
vroegste jeugd af verried ALBUECHT VAN
WALDSTEIN eenen fieren geest van onafhankelijkheid , die hem dikwijls aan de
berispingen zijner ouders blootstelde. Naau=
welijks zeven jaren oud , om een' kinderlijken misstap door zijne moeder gekastijd
wordende , riep hij op eenen toon van
verontwaardiging uit : «Hoe , ben ik geen
t prins ! niemant wage het mij niet de
roede te slaan, » Zijn oom hem op zekeren dag verwijtende , dat hij zoo hoog
als een vorst , antwoordde hij-moedigwas
koeltjes : Was nicht ist kann noch werden.
Het was zijn lust en leven , om met de
krijgsmakkers van zijnen vader in gezelschap te zijn. Hij verloor zijne moeder in
1593 en zijn vader twee jaren later.
Schoon hij een jonger zoon was erfde hij
echter aanzienlijke landgoederen. Het geslacht van WALDSTEIN behoorde tot de ge
kerk van Bohemen-vestigdProanch
(de Utraquisten) ; doch deze omstandigheid
belette zijn' oom en voogd , ALBRECIIT SLA
niet , om hem door de Jezuïten te-WAT,
Olmut: te laten opvoeden. Hij studeerde
vervolgens te Pavia en Bologna , waar hij
velerlei wetenschappelijke kennis opdeed.
IBegeerig om zich door glansrijke daden
te onderscheiden , verliet WALDSTEIN Italië,
en ging naar Hongarjë, waar de keizerlijke
legers tegen de Turken streden. Bij de
belegering van Grau , onder de voorste
bestormers zijnde , werd hij door zijnen
opperbevelhebber , generaal BASTA , op de
wallen der veroverde vesting tot kapitein
benoemd. Na den vrede , in 1606 , keerde
WALDSTEIN naar Bohemen terug , en huwde
Bene bejaarde , rijke weduwe , LUCRETIA
NIKESSIN , baronnes van Landeck , die in
1614 stierf, en hem veertien uitgestrekte
landgoederen ir. Moravië naliet. Tot liet
jaar 1617 bestierde bij zelf zijne bezit
betoonde zich een bekwaam-tinge,
landhuishoudkundige. De aanmerkelijke
sommen , welke bij overgaarde , belegde
hij in de banken van de FUGGERS en WEL=
SEE te Augsburg , de rijkste kooplieden in
Europa. In 1617 rigtle hij een corps
van 200 dragonders op , waarmede hij
den aartshertog FERDINAND VAN OOSTENRIJK,
hertog van Stiermark , bijstond , die niet
de Venetianen in oorlog was. Hij ontzette
de vesting Gradisca , welke door de Venetianen naauw was ingesloten , betaalde
de soldij van zijn volk op den bepaalden
tijd , hield open tafel , zag zich weldra
aan het hoofd van eenige duizende krijgslieden , en werd de afgod van liet Stiermarksche leger. Toen de veldtogt ten
'ioordeele van den aartshertog FERDINAND

was geëindigd , benoemde keizer MATTI1I
hem tot kamerheer en kolonel. Onmid.
dellijk daarna trad hij in 't huwelijk niet
ISABELLA CATIIARINA , de dochter van graaf
IIA RRACII , een' gunsteling des keizers , die
hem bij deze gelegenheid tot graaf van
't Heilige Roomsche rijk verhief. In den
oorlog van Oostenrijk tegen FREDERIK V,
koning van Bohemen, stond hij den keizer zoo wel met zijn zwaard als zijne
schatten bij Na den val vary koning
FREDERIK, schonk FERDINAND II aart WALDSTEIN , die reeds ongemeen rijk was , de
heerlijkheid Friedland , in Bohemen , en°
andere verbeurdverklaarde heerlijkheden
en landgoederen, wel • ter waarde van
7,290,228 gulden , schoon 't geld destijds
ten minste driemaal grootere waarde had
dan tegenwoordig. In alle oorlogen , die de
Duitsche keizer had te voeren , vertoonde'
WALDSTEIN zich als een gelukkig en bekwaam,
maar tevens als een onverbiddelijk streng
krijgsman. Toen den 27 September 1627
de Denen bij Aalburg in Jutland eene
zware nederlaag hadden geleden , en koning CHRISTIAAN IV liet overschot zijns
legers redde , door liet met schepen naar
de Peensche eilanden over te voeren
wilde WAI.DSTEIN hem ook derwaarts volgen.
Doch toen hij aan de Belt Beene schepen
vond , om dit kanaal over te stelen , beval hij , als een andere xca;xrs, in een
aanval van ongeduld en woede , de zee
met &locijende kogels te bombarderen.
Ike Dcensche oorlog eindigde met den
vrede van Lubeck , den 12 Mei 1629.
WALDSTEIN kreeg liet hertogdom Mecklenburg ten geschenke , en koos •Wismar,
als de beste zeehaven voor eene scheepsmagt , tot verblijfplaats; daarenboven ontving hij van den keizer den titel van
admiraal der Oostzee. Iet doel hiermede
scheen te zijn, om den keizer tot heer
van de kusten der Oostzee te maken , den
handel der hollanders, die met Spanje in
oorlog waren , een' zwaren slag toe te
brengen , en GUSTAAF ADOLF , koning van
Zweden , te beletten de Duitsche Protestanten ter hulp te snellen. Reeds bij den
aanvang des Deenschen krijgs , scheen
WALDSTEIN deze vrees gekoesterd te hebben , schrijvende aan zijn' luitenant AnNIM:
« Ik bidrie n , mijnheer ! boud den Zweed
((goed in 't oog, want het is een gevaarlijke gast. Gij moet CUSTAAF ADOLF niet
«vertrouwen , want iedereen zegt dat hij
de menschen gaarne bij den neus rond«voert. Ik zou den Zweed gaarne tot
«mijn' vriend hebben , maar hij moest
niet te magtig zijn , want liefde en raagt
«willen niet gedeeld worden. » Op een
oogenblik dat zijne kas zeer was uitgeput,
,
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beval hij , dat men terstond Gene groote
soul gelds aan zekeren koopman , die iets
in Zweden te doen had, zou voorschieten.
Hieruit heeft men willen afleiden , dat hij
het plan had , omn GUSTAAF ADOLF door een'
sluipmoordenaar te-laten ombrengen ; doch
er is niet het róinste bewijs voor deze
beschuldiging; het schijnt veeleer dat de
koopman voorgeslagen had , om de Zweed
vloot te Carlscroon te verbranden.-sche
Dit plan werd niet verwezenlijkt. Gedurende het beleg van So-au/send, riep
WALDSTEIN eenmaal uit , dat hij de stad
wilde hebben , al ware zij ook met ketenen aan den hemel vastgeklonken ; doch
hij zag zich genoodzaakt liet beleg op te
breken. WALDSTEIN , die onder de l)uitsche
rijksvorsten gevaarlijke vijanden had, om(lat zijn invloed bij den keizer `rooter
was dan cie hunne , werd eindelijk op
aandran van %IAxIMILIAAN , hertog van
Be eren , in 1630 als opperbevelhebber
der keizerlijke legers ontslagen , op het
oo enblik zelf Loer) GUSTAAF ADOLF de kust
van Zweden verliet , ons den voet op
Dnitschen bodem te zetten.
Zonder zich te beklagen , begaf hij zich
naar hohemen , en woonde bij afwisseling
te Praag en Gitschin, aldaar zoo prachtig
levende , dat zelfs de keizer naijverig; op
hein werd. Intusschen versloeg GUSTAAF
ADOLF herhaalde malen de keizerlijke legers , en er was slechts één man , die
liet rijk voor den dreigenden val kon
behoeden. Deze man was WALDSTEIN. De
keizer wendde zich tot hem, doch wALDSTEIN weigerde aanvankelijk , en niet dan
op voorwaarden van algeheele onaf hankelijkheid aanvaardde hij het opperbevel.
IHij hield GUSTAAF ADOLF in bedwang , en
toen de koning van Zweden , den 24
Augustus 1632 , het verschanste leger bij
Neurenberg bestornwie , werd hij herhaalde
malen afgeslagen. En schoon de Zweden
den 6 November 1632 bij Luizen de zegepraal behaalden , werd zij echter door
den dood des dapperen konings te duur
betaald. Afgunst , baat en nijd spanden
nu weder alle krachten in , 0r51 WAI,DSTEIN
op nieuw te doen vallen. Ditmaal bra gt
men hem bij den keizer in verdenking
dat hij in 't gelieiii , ten nadeele an
Oostenrijk , niet den vijand onderhanrlclde
en hij zich met hulp der Protestanten
lot koning van Bohemen vrille verheffen.
MAXIMILIAAN VAN BEIJEDEN \V S ook nil
weder de lioofdbewerker van zijnen val.
WALDSTEIN , onderrigt (lat de keizer hein
liet opperbevelhebberschap wilde ontnemen, diende zelf zijn ontslag in , schoon
alle officieren hem smeekten hiervan af
te zien , verzekerende flat zij hem in alle,.
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getrouw zouden bijstaan , zoo lang bij
hun aanvoerder wilde blijven. Den 20 Februarij I634 werden de bezittingen van
WALDSTEIN verbeurd verklaard ; hij zelf
zocht eend schuilplaats binnen de wallen
van Eger. Den 25 Februarij gaf GORDON,
commandant dezer vesting , een prachtig
feestmaal aan de officieren van WALDSTEIN,
waarbij deze zelf , uit hoofde van onge-,
steldheid , niet tegenwoordig was. Na dgn
maaltijd stormde eene gewapende bende
de eetzaal binnen , en vermoordde ; aijne
getrouwe officieren. WALDSTEIN de kreten
dezer ongelukkigen hoorende , opende een
venster , en vroeg de schildwacht wat dit
beteekende. Plotseling vloog kapitein DEVERoUx , aan het hoofd van dertig Ieren,
naar zijn vertrek , en toen de soldaten
op liet gezigt van den grooten krijgsheld
terugdeinsden , die weerloos en in zijn
nachtgewaad voor hen stond , trad DEVEoayx voorwaarts , uitroepende : « Zijt gij
de verrader die den keizer in 't verderf
t' wil storten ? » Bij deze woorden hief
DEVEROUX

zijn zwaard op; WALDSTEIN sprak

geen enkel woord , opende zijne armen ,
en ontving den doodelijken slag in zijne
borst. Ilij was altijd vol gedachten en
sprak weinig ; en zoo was hij tot in zijn
laatste oogenblik : hij viel en stierf stil.
zwijgende. liet is uit latere onderzoekingen overtuigend gebleken , dat WALDSTEIN
onschuldig was , en het slag toffer werd
van zijne onverzoenlijke vijanden.
(Fur,STER , Wallenstein , Ilerzog ze Mcck°lenburg , Friedland and Sagan , als
Feldherr and Landes fiirst , ccc., Potsdam , 1834).
WALPOLE, (ROBERT), graaf van Oxford , hertog van Newcastle en pair van
Groot-Britannië , een beroemd Engelsch
staatsman , werd den 26 Augustus 1676
Te Houghton geboren. Ilij studeerde te
Eten en Cambridge , werd na den dood
zijns vaders , ROBERT WALPOLE, bezitter
van een aanzienlijk vermogen , en , reeds
oh zes en twintigjarigen ouderdom , door
liet vlek Castle Rising als lid van het
parlement verkozen. Hier onderscheidde
hij zich spoedig door zijne welsprekendheid
en bedrijvigheid. liij behoorde tot de partij
der Whigs , die onder de regering van
WILLEM III en koningin ANNA het hof waren
toegedaan , en bleef geheel zijn leven
door aan deze grondbeginselen getrouw.
III 1708 bekwam hij den gewigtigen post
van secretaris van oorlog. Toen echter
twee jaren daarna de Tories de overhand
kregen , en MARLBOrOUGII het onderspit
delfde, verloor WALPOLE zijne hooge betrekking ; werd door zijne tegenstanders
van misbruik an vertrouwen en onikoo,

AVALS1NGHA1.
ping beschuldigd , en zelfs in de gevangenis geworpen. De troonbeklimming van
GEORGE I, in 1714 , gaf aan zijn lot
eene gunstige wending. WALPOLE werd tot
betaalmeester der troepen benoemd , en
geraakte spoedig weder in groot aanzien.
In '171 werd hij kanselier van de schat
(eerste minister) , en wist zich , in-kist
weerwit van alle kuiperijén zijner tegenpartij , twintig jaren lang in deze waar
digheid te handhaven. Het hoofddoel van
al zijli streven was het behoud van den
vredl. Toen hij maatregelen beraamde ,
om door eene verandering in het belas
volk te bevoordeelen , maar-tingselh
groot en klein hunne stemmen daar tegen
verhieven , zag hij zich met weerzin genoodzaakt dit edel oogmerk op te geven.
Hij was diep overtuigd van het heil dat
uit zijn plan voor het land moest voort
spruiten ; doch zeide : « Ik wil geen minister zijn , om schattingen te heffen
« ten koste van het bloed. »
In 1731 geraakte WALPOLE'S invloed
zeer aan 't wankelen , eerst door den
twist tusschen den koning en den prins
van Wallis , die de maatregelen van het
bestuur en vooral WALPOLE zeer vijandig
was , omdat deze zoo veel op den koning
vermogt ; en vervolgens door den dood
van koningin CAROLINA , die hens zelfs op
haar doodbed de hoogste achting betuigde.
Toen de koningin , na een oogeublik verademing , den koning en WALP'OLE voor
haar bed zag , zeide zij tot den minister:
« Ik hoop dat gij den koning nimmer
^ zult verlaten , maar hem met uwe ge• wone trouw blijven dienen ; » en op
den koning wijzende , vervolgde zij : « Ik
r beveel u zijne majesteit aan. » Kort
daarna toonde de koning aan `YALPO'LE
een' onderschepten brief, waarin verzekerd werd, dat de minister nu alle beschermiug had verloren. « Dit is valsch , »
zeide de koning tot hem , « gij herinnert
« u immers wel dat de koningin mij aan
« u heeft aanbevolen. »
Toen echter Spanje , in 1739 , het te
Pardo gesloten vredesverdag niet nakwam,
zag WALPOLS zich geheel tegen zijn' zin
genoodzaakt aan de algemeene stem der
natie gehoor te geven , en dit rijk den
oorlog te verklaren. IIij bewees on wel
door krachtige maatregelen , dat hij de
belangen zijns vaderlands wist te handhaven , maar moest niettemin ondervinden
dat zijn aanzien allengs verminderde. En
toen hij gevoelde , - dat hij eindelijk niet
langer op de meerderheid in 't kluis der
Gemeenten zou kunnen rekenen , legde hij
in 1742 zijne waardigheid neder. hij werd
dour den koning , onder den naam van
,

graaf van Oxford en hertog van New►càutte
tot pair van Groot-Britannié verheven
en kreeg eene jaarwedde van 4000 Pst.
Zijne Opvolgers in het ministerie hielden
dezelfde gedragslijn, welke zij voorheen
zoo hevig hadden afgekeurd. WALPOLE'S
aandenken is nog altijd in Engeland in
eere. Lord uenvzv zeide van hem , « dat
« hij alles met een gemak en bedaardheid
« behandelde alsof hij niets deed. »
(CoXE's

11ernoirs of Sir Robert Walpole;

SMOLLET's

History;

CEIANDLER 's

Debates;

Political state of Great Britain) .
WALSINGHAIL, Of WALSINGHAM ,

(Sir FRArCIS) , een bekend Engelsch
staatsman , werd in 1536 te Chiselhurst,
in liet graafschap Kent , geboren. Na te`
Cambridge gestudeerd te hebben , deed
hij eene reis op het vaste laud , en ver
daardoor Bene groote kennis van-kreg
menschen en zaken. Naar Engeland terug
gekeerd , werd hij weldra in staatsdienst
gebruikt. Koningin ELIZABETH zond hens
als haar orateur (afgezant) aan het hof
van den koning van Frankrijk , benoemde
hem in 1573 tot secretaris van staat, en
sloeg hem tot ridder. In 1578 werd hij
als afgezant naar de Nederlanden gezoriden , in 1581 andermaal naar Frankrijk,
err in 1583 naar Schotland. Als staatsman
was hij onvermoeid en waakzaam , doel,
zijne staatkunde was van Mach iavelistischer ►
aard , en verdient geenszins geprezen te
worden. In het regtsgeding tegen MAr► IA,
koningin van Schotland speelde hij Bene
beduidende rol. Omstreeks 1587 schijnt
hij aan het hoofd van het bestuur der
buitenlandsche zaken gestaan en de uitr nsting der onoverwinnelijke vloot van
PHILIPPUS II , koning van Spanje
door listige kuiperijën eenigen tijd vertraagd te
hebben. Door middel van SUTTON wist hij
te bewerken , dat de wissels , waarop het
geld , dat daarvoor noodig was , moest
worden betaald , te Genua werden geprotesteerd. Reeds vroeger had hij liet doel
ontdekt , dat de koning van Spanje niet
de uitrusting dezer ontzaggelijke vloot beoogde . WALSINGUAM had altijd een groot
aantal geheime zaakgelastigden en ver
zijne dienst ; en onder dezen-spiedrn
een Venetiaansch priester, die zich te
Rome ophield , en een van 's paut>en ka
wist om te koopeu , um hem-merhn
de staatsgeheimen van den Heiligen Stoel
te verraden. Deze kamerheer nutstal dery
paus , ter« ijl hij sliep , den brief, dien
PIIILIPFUS II den heiligen vader over de
uitrusting der Spaansclie Armada had ge
welke langs dezen weg in-schrevn,
WALSINGIIAM'S handen kwam. Schoon dit
verhaal vreemd luidt, strookt het echter
,
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vrij wel met den geest dier eeuw , en
bijzonder met den aard van WALSINGIIAM ,
wiens stelsel van bespieding, kuiperij en
bedrog in vele zijner handelingen uitblonk.
Hij bleef echter ELIZABETH en zijn vader
getrouw. Eenigen tijd voor zijnen-land
dood , onttrok hij zich aan het openbaar
leven , en stierf den 6 April 1590 te
Barn-Elms zoo arm , dat hij des nachts ,

zonder eenige plegtigheid , in de St. Paulus kerk werd ter aarde besteld.
(Sir DUDLEY DIGGES'S Complete ambassador ; WALSINGHAM'S ilïanual , or prztdential maxims).
WALTON , (IZAAC) , de « Vader van

dier stad. Hij verloor zijn' vader , toen
hij nog slechts acht jaren oud was , zoo.
dat de zorg voor zijne opvoeding geheel
op zijne moeder drukte , die met nog
een' zoon en drie dochters was gezegend.
Nadat hij de scholen van Olie/tamn en N ewark had bezocht , werd hij klerk bij een'
procureur , totdat hij zelf te Newark zijne
eigene zaken begon. Weldra echter van
regtsgedingen af keerig gare ei den , zoch t
hij zich aan den geestelijken stand te
wijden. In 1723 door DAWES , aartsbisschop van lork, tot deken geordend ,
werd lij in l726 hulpprediker te Greasley
en in 1729 herder en leeraar van Bract
Broughton. Inmiddels schreef hij veel als
voor looper zijner grootere werken, te weten:

het Hengelen , » werd den 9 Augustus
1503 te Stafford geboren , en had te
Londen een' linnenwinkel , eerst bij de The alliance between Church and Slate en
Koninklijke Beurs en" vervolgens in Fleet de Divine Legation of illoses demonstrated
on the principles of a religious deist , frorii
Street , op den boek der Chancery Lane
Omtrent het jaar 1643 verliet hij de the omission of the doctrine of a future
hoofdstad , en vestigde zich te Winches- state of rewards and punishments in the
ter. Onder zijne letterkundige werk en was Jewish dispensation. Dit werk verwekte
zijn Complete Angler or contemplative man's terstond een heirleger van bestrijders.
recreations niet alleen liet uitspannings- WAnrunToa behandelde hen allen , behalve
boek voor degenen die zich gaarne niet MIDDLETON , bijkans als een schoolmeester
hengelen vermaken , maar tevens voor zijne weerbarstige leerlingen , die zich tealle lezers van smaak. « Dit werk, » zegt gen zijn gezag durven verzetten.
Sir HARRIS NICOLAS , « hetzij men liet bePiet hoofddenkbeeld van de Goddelijke
« schouwt als eene verhandeling over de Zending (Divine Legation) bestaat hierin ,
« bengelkunst of als een' heerlijken her- (lat eene leerstelling zoo gcwigtig als die
«derszang, overvloeijende in fraaije be- van een' toep otrl tigers staat , welke als tie;;
schrijvingen van landelijk schoon , in voornaamsten enn natuurlijksten band der
« gevoelens der zuiverste zedekunde , en uienschelijke maatschappij moet worden
« in ongeveinsde liefde voor den Schepper aangerneikt , onmogelijk in eene bloot
« en zijne werken , is langen tijd een der menschelijke wetgeving kon worden voor«geliefdste volkshoekeu onzer natie ge- zien , en dat derhalve de Mozaïsche be« weest. » Onder andere schriften van deeling , waarin , v olgens wul,SLRTOI's inzigten zulks niet te vinden is , van den
WALTON noemt men zijne levensbeschrijhemel moet gekomen zijn , en tevens op
vingen van HOOKER , SANDEIISOS , WOTTON
DONNE en IIERAERT, welke als voorbeelden Bene bijzonder e w ijze door een' goddelijken
in dit vak mogen aangemerkt worden. of wonderdadigen invloed gehandhaafd zijn
geworden. Welke verdienste deze stelling
WoI tDSW01ITH , hierover sprekende , zegt
had of niet had , was echter dit gezigts« De veder waaruit de pen voortkwam
« die de levens dezer goede menschen punt geheel nieuw. De schrijver ontwik
stelling met eene schranders;eid ,-keltzijn
«beschreef, ontviel den vleugel eens en« gels » (1). WALTON stierf , gedurende geleerdheid en geestdrift als men zelden
eene strenge koude , den 15 December in eenig godgeleerd werk aantreft. Ook
1683 te Winchester , bij zijn' schoonzoon
overziet hij daarin met zijne lezers eenige
die zijn lijk in de hoofdkerk dier stad der belangrijkste velden der letterkunde
en wijsbegeerte.
ten grave zag dalen.
Na het bekleeden van onderscheidene
(Sir x . NICOLAS S Life of Walton , in de
geestelijke waardigheden , werd hij in 1759
prachtuitgave van den Complete Anr
ier, 1833 , in twee kwarto deden).
bisschop van Gloucester , en stierf den
WARBURTON , (WILLIAM) , een uit - 7 Junij 1779 , kort na den dood zijns
stekend Engelsch kerkvoogd en schrijver, eenigsten zoons , die in vroegen mannewerd den 2 1,E December 1698 te Newark lijken leeftijd door de tering werd ten
geboren , en was de oudste zoon van grave gesleept. WASBUIITON bezat groote
Dil• . GEORGE W ACBURTON , een' procureur talenten ; zijne geleerdheid was echter nog
grooter , en zijne ijdelheid en aanmatiging
(1) The feather whence the pen
waren in volle evenredigheid titel zijne
Was shaped that tr aced the lives of these pod inot;,
bekwaamheden en vernuft. Eene vo llcdig^V
Cropped frcrtn an origef', wie;,
,
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uitgave van de werken van Bisschop WARBURTON verscheen in 1788 , onder toevoorzigt van zijn' vriend Bisschop HURD ,
in zeven deelen , waarbij deze eene levensbeschrijving heeft gevoegd.
(Hues , A discourse , by way of general

preface containing some account of
the life , writings and character of
bishop Warburton).
WASHINGTON, (GEORGE) , de voor

grondvester van het gemeenebest-namste
der Vereenigde Staten in Noord-Amerika,
werd den 22 Februarij 1732 in het graafschap Westmoreland, in Virginië, geboren,
waar zijn vader een rijk planter was , en
zijn grootvader zich zestig jaren vroeger,
uit hoofde der toenmaals in Engeland
heerschende onlusten , zich had gevestigd.
Op den ouderdom van elf jaren stierf zijn
vader , AUGUSTINE WASIHNGTON , Cn al het
onderwijs dat hij ontving (op de school
te Williamsburg, de voormalige hoofdstad
van Virginië) , bestond in lezen , schrijven ,
rekenen en meetkunde. Het is twijfelachtig of hij immer eenig onderwijs in zijne
moedertaal genoot , en schoon hij , toen
(Ie Fransche officieren onder ROCIIA31BEAU
in Amerika waren , beproefde hunne taal
te leeren , schijnt zulks echter met wei
vrucht geweest te zijn. Reeds vroeg -nig
onderscheidde hij zich door zijn-tijdg
standvastig en nadenkend karakter. Als
knaap vond hij er zijn grootste genoegen
in , om zijne schoolkameraden in compagniën te verdeelen , die moesten paraderen
en spiegelgevechten houden , waarin hij
altijd eene der partijën aanvoerde. Op
den ouderdom van naauwelijks negentien
jaren , werd hij benoemd tot kolonel der
koloniale militie, en toen in 1752 tusschen de Engelschen en Franschen in NoordAmerika vijandelijkheden uitborsten, werd
hij als onderhandelaar aan den Franschen
opperbevelhebber afgevaardigd. Hij kwam
terug , zonder het oogmerk zijner zending
bereikt te hebben , doch werd niettemin
met 800 man Virginische militie tegen de
Franschen , die zich aan de Ohio ver
afgezonden ; hij verdedigde zich-sterkn,
aldaar met moed en beleid tegen een'
overmagtigen vijand. In f755 werd hij
adjudant van den generaal BRADDON , voerde
een corps Virginische scherpschutters en
vrijwilligers aan , en verwierf zich in dezen kleinen oorlog als partijganger een'
grooten naam. In 1759 gaf hij echter de
krijgsdienst op, en huwde den 6 Januarij
1759 MARTHA CUSTIS , eene jeugdige weduwe
met twee kinderen , die vele landgoederen
bezat en 45,000 Pst. aan geld. WASHINGTON
beoefende nu de landhuishoudkunde en de
wetenschappen. Toen echter in 1173 de

geschillen tusschen de Engelsche koloniën
in Noord-Amerika en het Moederland in
werkelijke onlusten ontaarden , rustte wAsIIINGTON , gedeeltelijk op eigene kosten,
de militie van Virginië uit , oefende haar
in den wapenhandel , en stelde zich aan
hare spits. Nadat den 19 April 1775 bij
Lexington het eerste bloed in dezen vrij
gestort, besloot het congres-heidskrjgwa
te Philadelphia tot de oprigting van een
staand leger , en benoemde WASHINGTON,
met eenparige stemmen , tot opperbevel
nimmer aanvaardde een-hebr.Wligt
zijnen post onder moei -operbvlh
omstandigheden. Er was gebrek-j.elikr
aan bijkans alle krijgsbehoeften , en de
troepen , hoofdzakelijk uit vrijwilligers bestaande, konden aan geene strenge krijgstucht worden onderworpen. Allengs echter
wist WASIIINGTON door geschikte maatre gelen al deze zwarigheden te overwinnen.
In den aanvang van 1176 noodzaakte hij
den Engelschen generaal now Boston te
verlaten , doch de volgende krijgsbewegingen van dit jaar vielen meestal ten
nadeele der Amerikanen uit. WASHINGTON'S
meesterlijke terugtogt van Long-Island en
zijne behendigheid, om een hoofdtreffen
te ontwijken , verhoedden grootere ongelukken. Door eenige welgeslaagde onder
als het verrassen van de-nemig,zo
hessen bij Frenton en de Engelschen bij
Princetown, stortte WASUINGTON zijnen landgenooten nieuwen moed in, en maakte
zich bij de Engelschen gevreesd. De gevangenneming van een Engelsch corps
onder BOURGOYNE (den 17 October 1777)
bij Saratoga , en de bijstand van Frankrijk
gaven aan de zaak der Amerikanen een
groot overwigt. In den slag bij Yorktown,
den 19 October 1781 , maakte WASHINGTON
7000 Engelschen onder CORNWALLIS gevangen ; eene zegepraal welke zijne talenten
als veldheer heeft vereeuwigd. Van nu af
verloor Engeland de hoop de Amerikanen
weder onder liet juk te brengen. Men
knoopte onderhandelingen aan , en den
3 September 1783 werd de vrede te
Parijs gesloten , waarbij de Engelschen de
onafhankelijkheid der Noord -Amerikanen
erkenden. WA5HINGT0N legde nu den ber
velhebbersstaf neder , en keerde (vergeeld van den dank en de achting zijner
medeburgers) naar zijn landgoed , MountVernon , in Virginië , terug. Toen echter
de bedenkelijke toestand der Vereenigde
Staten het ontwerpen eener constitutie
noodzakelijk maakte , vergaderde daartoe
in September 1787 eene wetgevende ver
te Philadelphia, tot welker voor--gaderin
zitter WASHINGTON met eenparige stemmen
werd gekozen. Zoodra de staatsregeling

WATERLOO--WATT
huis opgevoed , en bezocht slechts korten
voor vier jaren tot president der jeugdige tijd de school te Grenock. Door ongesteld
dikwijls aan zijne kamer gebonden -heid,
republiek. Vier jaren later vertrouwde
men hem andermaal de teugels des be- zocht 4ij zijnen geest nuttige bezigheid te
winds , welke hij in 4 797 nederleide , verschaffen. Op den ouderdom van zes
hebbende acht jaren zijn vaderland be- jaren , vond men hem op den haard een
stuurd met eene gematigdheid en schran- wiskunstig vraagstuk met krijt oplossen.
derheid, waaraan de Noord-Amerikanen Omstreeks 1750 , of kort daarna, ver
hij voor zijn genoegen eene-vardige
hun geluk en hunnen namaligen voorspoed
grootelijks te danken hebben. Hij stierf electriseer-machine, en uit eene aardige
aan eene ontsteking in de luchtpijp, den anecdote, die ARAGO heeft opgeteekend ,
44 December 1799 , in den ouderdom zou het blijken , dat het groote onder
waardoor hij zich in later tijd ver -werp,
van zeven en zestig jaren. Zijn dood
jeugdigen wijsgeer-euwigd,rsn
werd door zijne landgenooten en zelfs in
Europa diep betreurd. De nieuw gebouwde stof tot overdenking gaf. Zijne tante
hoofdstad der Vereenigde Staten, Was- Mevr. MUIRHEID , die zoo hoog niet met
hingion , aan den linkeroever der Potomac den grootschen aanleg van den knaap
en den regteroever der Anacostia , draagt wegliep als zijn vader , beknorde hem op
zijnen naam. `VASIIINGTON had eene edele zekeren avond aan de theetafel over hetgestalte , liet hart eens wijzen , den geest geen zij een zot tijdverdrijf noemde. De
eens staatsmans en den moed eens vrijen jonge WATT namelijk lag geknield voor
burgers. I3ij was een even liefderijk als den theeketel , nam nu en dan het deksel
groot en goed man , die zelfs bij smarte - er af, en deed bet er weder op. Dan
lijke teleurstellingen en krenkingen zijn eens hield hij een kopje , dan weder een'
lepel boven den wasem (stoom) ; lette op
vaderland onwankelbaar getrouw bleef.
den uitgang van den stoom uit de tuit,
(JARED SPARITES , Life of Washington;
en telde de druppels water , die aan het
JUDGE MARSHALL , 1 i fe of Washington;
The writings of George Washington, kopje of den lepel bleven hangen. De
peinzende knaap verried dus bier reeds
edited bi Jared Sparkes).
WATERLOO, (ANTONIE), een beroemd den toekomstigen kunstwerktuigmaker,
l ederlandsch landschapschilder, etser en wiens naam nimmer zal worden vergeten.
graveur, werd omstreeks het jaar 1GI8 In zijn achttiende jaar ging hij naar Lonte Utrecht geboren. Zijne landschappen den , en werkte aldaar bij een' beroemd
worden hoog geschat , wijl zij zich door instrumentmaker, doch uit hoofde zijner
fraai koloriet , heldere luchten , klare ver- ziekelijkheid , keerde bij weldra naar het
schieten en natuurlijke afspiegelingen in ouderlijk huis terug. Dit schijnt al het
het water onderscheiden. Zijne boomen en onderrigt te zijn , dat WATT ontving ; al
bladeren verraden den schilder der natuur. zijne overige kundigheden had hij aan
De geëtste kunstprenten , welke men van eigene vlijt te danken. Zijne talenten onthem heeft , zijn mede voortreffelijk te w ikkelden zich zoo snel , dat hij op den
ouderdom van een en twintig jaren als
noemen , en stellen hoofdzakelijk boeren
kromme wegen en bosschen-wonige, mathematisch instrumentmaker door de
uit de omstreken van Utrecht voor. Eenige hoogeschool van Glasgow werd in dienst
zijner stukken werden door WEENI1 en genomen. Professor ROBINSON , toenmaals
andere met beeldjes en beestjes gestoffeerd. nog student , spreekt van zijne verbazing,
Ofschoon wATEELOO voor zijn werk ruim toen hij de werkplaats van WATT bezocht,
werd betaald , en van zijne ouders eenig in wien hij slechts een schrander werkvermogen had geërfd , stierf hij in 1662 man dacht te vinden , maar inderdaad
arm in 't St. Jobs Gasthuis te Utrecht , een' wijsgeer ontmoette , niet ouder dan
in den ouderdom van vier en veertig hij zelf, die in staat was , hem , en alle
studenten , die met moeijelijkheden hadjaren.
den te kampen , raad en onderrigt te
(HOUBRAKEN , Levens der Ned. lLonstschilders ; BARTSGII , Peintre graveur ; geven. Men had hem slechts op iets opmerkzaam te maken , en dadelijk doorBUBNER , Manuel des amateurs; liogrondde hij de ingewikkeldste zaak. WATT
graphie dit royatnme des Pays-Las).
WATT , (JAMES) , de beroemde verbe- oefende zich in 't Hoogduitsch om LEUteraar of liever uitvinder der stoomwerk - POLD'S Theatruin inachinarum te kunnen
tuigen , werd den 19 Januarij 17 36 te lezen , en eene soortgelijke reden bragt
Grenock , in Schotland, geboren , waar zijn riem tot de studie van 't Italiaansch.
vader koopman was en vele nuttige Ol1(lerne- Schoon geheel ongevoelig voor de bekoor
(ier muzijk , zoo dat hij de eenc-lijkhedn
mingen bevorderde. Eene zwakke gezondheid genietende , werd hij grootendoels te noot van ale andere niet, kon onderscha --

was voltooid , verkoos men hem in 1789
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deel , ondernam hij het echter een orgel
te maken. Zijn instrument was niet minder opmerkelijk om deszelfs harmonie als
om de gewigtige verbeteringen , welke hij
in liet werktuigelijke daaraan maakte.
In 17664 het model van een stoom werktuig herstellende, kwam bij hem het
denkbeeld op de zamenstelling daarvan te
verbeteren. Ilij ontdekte nu , hoe men
een groot deel der benoodiáde brandstof
kon besparen door den cilinder te-fen
verkoelen ; ook gevoelde hij weldra al het
voordeel dat er uit zou ontstaan , als de
atmospherische drukking door de uitzet
kracht van den stoom werd vervan--tend
gen. Het gelukte hem dit middel te
vinden Bij al deze verbeteringen voegde
hij nog zoo vele andere , dat hij veeleer
de uitvinder dan de verbeteraar der tegenwoordige stoommachines mag geheeten
worden. «Het is door zijne uitviudin« gen , » zegt Lord JEFrREY , « dat deze
«machine toegepast kan worden op de fijnste
« werken , en men hare kracht dnsdanig
« kan verdubbelen , dat de zwaarste lasten
a en de hardste ligchamen haar onderda« nig zijn. De snuit van een olifant,
«welke eene speld kan oprapen en een
« eik vaneen rijten , is niets bij haar. Zij
' kan een zegel graveren en metaal piet.
«ten als was , een' draad zoo fijn als
« dons van planten uithalen zonder hem
« te breken , en een oorlogsschip opligten
or als een veertje in de lucht. Zij kan
« neteldoek borduren en ankers smeden ,
« staal in reepen snijden , en volgeladen
« schepen tegen den woedenden storm en
«de onstuimige golven voortstuwen. »
Terwijl WATT zich met de verbeteringen
der stoommachinen onledig hield , vond
bij in 1779 een werktuig uit , om brieven
te kopiëren , hetwelk sedert dien tijd
algemeen is ingevoerd , alsmede den micrometer (1) en een kopiëer-machine voor
perspectief teekeningee. Omstreeks 1790
kocht WATT het landgoed Heath field genaamd , nabij Soho , waar hij de overige
dagen zijns levens doorbragt. Toen hij
meer dan zeventig jaren oud was , begon
hij zich te verbeelden , dat zijne geest.
vermogens verminderden , en besloot derhalve daarvan de proef te nemen , door
Bene nieuwe studie aan te vangen. h iertoe koos hij het leeren der Anglo-Saksische
taal , welke hij zeer gemakkelijk meester
werd , zoodat zijne vrees geheel ongegrond
bleek te zijn. Eindelijk echter begon men,
in de lente van 1819, verontrustende
kenteekenen aan hem te bespeuren , en
(1) Eon instrument , waarmede men de middellijn
der aterren of van kleine afstanden meet.

op den 25 Augustus deszelfden jaars overleed hij aan verval van levenskrachten ,
in den ouderdom van drie en tachtig jaren.
Lord JEFFREY hangt ons een aanlokkend tafereel op van zijn karakter. « Misschien ,
zegt hij , onder anderen , « evenaarde geen
« geleerde zijner eeuw hem in algemeene
« kundigheden ; hij had oneindig veel ge« lezen , en herinnerde zich naauwkeurig
« alles wat hij gelezen had. Hij was snel
« van bevatting , bezat een verbazend ge.
« heugen , en wist uit alles iets kostbaars
« te trekken. Wanneer men een gesprek
« met hem aanving , scheen het alsof het
a onderwerp waarover men sprak juist
« datgene was , waarover hij het laatst
« had nagedacht. Zijn geest was een alles
« omvattend woordenboek , dat elke zaak
« klaar en duidelijk uieenzette. a Toen
hij zijnen dood voelde naderen , bleef hij
hoogst kalm en onderworpen , dankende
den Hemel voor de lengte zijner , dagen ,
voor de menigvuldige zegeningen hem te
beurt gevallen en inzonderheid voor den
gelukkigen avond van een welbesteed
leven.
(STUART'S Anecdotes of steam-engines;
AIXAGO ,
Encyclopaedia Eritannica
Eloge historique de Mr. Watt BP.EwsTEn's , Edinburgh Encyclopaedia).
WEBER, (CARL MARIA Vold), een
der grootste toonkunstenaren der Duitsche
muzijk-school, werd in de maand Decemher 1786 te Eutin , in 't Holsteinsche ,
geboren , en genoot eene zorgvuldige opvoeding. Zijn vader droeg zorg , om hem
voor het gezelschap van wilde speelgenooten te behoeden , zoodat hij vroegtijdig
leerde om in de kleine wereld zijner
eigene verbeelding te verkeeren en daarin
zijne bezigheid en zijn geluk te zoeken.
Hij verdeelde hoofdzakelijk zijnen tijd
tusschen schilderen en muzijk, Doch de
muzijk verdrong bij hem allengs de schil
Zijn vader dikwijls van woon -derkunst.
veranderende , was zulks oorzaak ,-plats
dat hij gedurig andere meesters kreeg vaan
welke de een af brak wat de ander had
opgebouwd. In later tijd niettemin achtte
\ETTER dit kwaad weder ruim vergoed ,
wijl zulks hem in de noodzakelijkheid
had gebragt , om zijne eigene krachten
in te spannen. Onder de meesters , aan
welke hij erkende dank verschuldigd te
zijn , telde hij HCUSCIIKEL , MICIiAEL IIAYDN,
broeder van den beroemden componist ,
VALE51 , die hem in den zang onderwees ,
KALCEILI , een' beroemd organist , en den
voortreffelijken abt VOGLEII. Voor eenigen tijd echter stelde hij zijne geliefdr,
kunst ter zijde , ons zich toe te leggen
op de lithographic , welke onlangs wat
;

;

WEDGWOOD.
uitgevonden ; doch weldra bemerkende,
dat hij de schoone gave der muzijk
welke hij ontvangen had , een graf delfde , keerde hij met vernieuwden ijver tot
haar terug. Onder het oog van KALCHER
componeerde hij eerre opera Die Nacht der
Liebe and des i'Veins , benevens eene mis
en andere muzijkstul~ken , die later een
buit der vlammen werden. Als veertien
knaap schreef hij de door den-jarige
ridder STEINSBERG gedichte opera Das
Waldmádchen , welke in onderscheidene
hoofdsteden werd opgevoerd en toegejuichd,
schoon zij nog slechts als een onrijp
voortbrengsel was te beschouwen. Zijn
Peter Schmoll and seine 1! acht aren maakte
minder opgang. In 180 2 deed hij eene
muzikalische reis naar Leipzig , hamburg
en holstein , waar hij ijverig bezig was ,
om theoretische werken over de muzijk
te verzamelen en te bestuderen. Kort
daarna bezocht hij Weenen , alwaar zijn
geest nieuw voedsel vond, om al zijne
krachten te ontwikkelen. Achtereenvolgens was hij kapelmeester te Breslau
Carlsruhe en bestuurder van de opera te
Praag. In 1816 door den koning van
Saksen uitgenoodigd om te Dresden Bene
Duitsche opera op te rigten , werd hij tot
muzijk- directeur van het hof benoemd.
Onder al zijne meesterstukken, waarmede
bij het tooneel verrijkte , maakte zijne
opera Der Freischutz een' ongeloofelijken
opgang , niet alleen in Duitschland , maar
in geheel Europa. IIij bezocht Londen
in 1826 , en voltooide aldaar zijn Oberon
(gegrond Op WIELAND's beroemd dichtstuk),
waarvan de Engelschen niet dadelijk al
de schoonheden opmerkten , maar welke
toch zeven en twintig malen, meeren deels onder zijne leiding, werd vertoond.
Doch het bleek nu weldra, dat WEBER
door eene gevaarlijke longtering was aan
Zijne reis naar Londen , in een-getas.
ongunstig jaargetijde , verergerde zijne
kwaal , welke hij mannelijk verdroeg. Op
Maandag den 5 Junij , vond men hem
des morgens vroeg dood te bed. Men
wilde zijn stoffelijk overschot in de St. Paulus Kerk ter aarde bestellen , doch zulks
kon in geene Protestantsche Kerk plaats
hebben , omdat zijne vrienden besloten
hadden bij zijne uitvaart een Requiem te
zingen , wijl WEBER altijd verklaard had tot
de Roomsch-Katholijke Kerk te behooren.
Ilij werd alzoo den 21 Junij in de Roomsch.
Katholijke kapel in J'loor fields ter aarde
besteld , in tegenwoordigheid caner tal
schare van kunstbroeders en hew on--rijke
deraars van dezen held in het gebied der
harmonie. WEBER bezat daarenboven veel
-zijdgebkanlh,cwies,
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waardig karakter en was hoogst beschaafd,
zoodat hem de achting en genegenheid
van allen die hem kenden ruimschoots
ten deele vielen.
(CARI. MARIA VON WEBER , Selbsibiographie;
Conversations- Lexicon; Penny Cyclopaedia).
WEDGWOOD , (JOSIAH) , een beroemd
manufacturier van aardewerk , werd den 12
Julij 1730 te II urslern , in het graafschap
Stafford , geboren, waar zijn vader THOMAS
WEDGWOOD en eenige andere leden zijner
familie onbemiddelde pottebakkers waren.
De pottebakkerij stond aldaar , wat de
kunst betrof, nog op een' zeer lagen trap,
zoodat Duitschland , Frankr ijk en Holland
destijds nog veel aardewerk voor huiselijk
gebruik naar Engeland zonden. Omstreeks
1690 hadden zich twee Hollandsche pottebakkers , de gebroeders ELLERS, te Lurslein
nedergezet en verscheidene verbeteringen in
liet pottebakken ingevoerd , maar waren uit
naijver hunner buren genoodzaakt geweest
naar hun vaderland terug te keeren. De pottebakkers van Staffordshire hadden evenwel
de aangewende verbeteringen der beide
Hollanders zich zoeken eigen te maken.
Zoodra JOSIAH WEDGWOOD , ;w ien slechts
eerre geringe opvoeding ten deel viel,
over het beroep dat hij zich gekozen had ,
begon na te denken , beproefde hij ver
te maken. Iet agaat-sierdanwk
en schildpad nabootsende , vervaardigde
hij messenhechten , fruitschalen en dergelijke artikelen. Hiermede goede zaken
doende , begon hij daarenboven wit aardewerk te maken , en vond weldra de beroemde roomkleur uit. In 1763 bragt
WEDGWOOD cane nieuwe soort van aardewerk te voorschijn , die in schoonheid en
deugdzaamheid alles overtrof, wat tot
hiertoe in Engeland was gemaakt. Dit
nieuwe aardewerk , uit leem pan Devonshire en Dorsetshire , met gemalen kwarts
en vuursteen vermengd , en met een glas
verglaassel , noemde hij Queenware-achtig
(Koninginne- aardewerk) , ter core der jeugdige gemalin van GEORGE III , aan welke
hij een servies vereerde , en die bij daardoor tot zijne beschermster verwierf. Sir
WILLIAM IIAMILTON liem Benige voorwerpen
der oude kunst leenende, welke men in
Ilerculanum had gevonden , wist WEDGwooD
daarvan de naauwkeurigste en fraaiste afbeeldsels te vervaardigen. Onder anderen
waagde hij het , Bene antieke vaas met
witte beelden, op Benen donkeren grond ,
even heerlijk van compositie als van be.
verhing , na te bootsen. Men had , in de
zestiende eeuw , de oorspronkelijke vaas
in de nabijheid van Rorne opgedolven , en
hield haar voor de urne , waarin de asair
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van keizer sEVERUS was verzameld gewor- grootste fabrijken van Groot-Britannië.
den. Uit de beroemde verzameling der Nog heden ten dage zet het etablissevilla Barberini was zij in het museum der ment te Etruria jaarlijks voor meer dan
hertogin van Portland gekomen , en na 12,000,000 gulden aan goederen af.
haren dood voor ongeveer 12,000 gulden
(SHIAw's History of the Staffordshire
aan den hertog vaN MARLBOROUG1I ver
potteries MMACPIIExsoN's Annals of cornWEDGWOOD nam al zijne scherp -kocht.
nzerce ALMON'S Biographical , literary
te baat , om eene getrouwe-zinghed
and political anecdotes ; Gentleman's
kopij van deze vaas te leveren , en dit
Magazine, 1795 , p. 84 ; Neder•landseh
gelukte hem zó0 wel dat de hertogin VAN
Museum , XIV deel).
MARLBOROUGH er hem nog meer voor beWEENIX , (JAN BAPTISTA) , die bij
taalde dan de hertog voor de oorspronke- zijne kunstgenooten den bijnaam droeg
lijke had besteed. Na menigvuldige proe- van Ratel, wegens zijn haastig en stotteven met verschillende soorten van klei rend spreken , was een vermaard Nederen gekleurde zelfstandigheden , gelukte landsch schilder , die in 1621 te 4msterliet hem de fraaiste cameën , medaljons darn 't eerste levenslicht aanschouwde.
en andere miniatuur-stukken te vervaar - Zijn vader, JAN WEENI , een kundig bouwdigen , die het brons der ouden in hard- meester , hem vroegtijdig ontvallende,
heid overtroffen. Op eene zijner cameën deed de moeder haren zoon bij een' boek
zag men een' slaaf in ketenen geklonken ,
doch in plaats van-verkopindl,
niet het randschrift : « Ben ik niet een op den winkel acht te geven , beteekende
« mensch en uw broeder ? » WEDGWOOD hij al het papier dat hem voorkwam , zoowilde hiermede zijn' afkeer van den niensch- dat zijn meester hem ras moede werd.
onteerenden slavenhandel te kennen ge- Nu werd hij in een' lakenwinkel besteld,
ven , en verspreidde daarvan honderden maar bier ging liet niet veel beter, weshalve zijne moeder besloot , om hem
om niet.
schilder te laten worden. Het eerste onWEDGWOOD verbeterde niet alleen het
pottebakkerswiel en de werktuigen om derrigt in de kunst ontving hij van JAN
kwarts , leem en vuursteen te vergruizen , MICKER , vervolgens kwam hij bij den ver
ABRAHAM BLOEMAART te Utrecht,-marden
maar vond ook een zuiver wetenschappelijk werktuig uit , den naar hem genoemden en eindelijk bij NICOLAAS MOJEP T , wiens
penseelbehandeling hij weldra zoo juist
pyrometer (warmtemeter) , die wel tegen
andere meer volmaakte werk--wordig nabootste , dat men zijn werk van dat
tuigen is vervangen , maar toch altijd het zijns meesters niet kon onderscheiden.
bewijs eener groote scherpzinnigheid ople- \YEE1IX , nog naauwelijks achttien jaren
vert. De roem van WEDGWOOD verspreidde oud , huwde JOSINA , de dochter van den
landschapschilder' GILLES HONPEKOETER, groot
zich heinde en verre , zoodat zijne werk
beroemden biELCILIOR HONDE--vadern
te Burslern en Etruria (1) , een-platsen
dorp door hem gesticht , nabij Newcastle- KOETER , uitmuntende in 't schilderen van
under-Lynne , werwaarts hij zich in 1771 allerlei soort van levend gevogelte (1).
ter woon begaf , onophoudelijk door vreem- Vier jaren na zijn huwelijk toog hij , uit
delingen uit alle doelen van Europa druk liefde voor de kunst , naar Ronne , zonder
werden bezocht. Op zijne kosten liet zijne vrouw daarvan kennis te geven ,
schoon deze met een' zoon van veertien
\EDGWOOD door de geheele streek goede
wegen aanleggen , en het kanaal , dat de maanden achterbleef. Te Rome kreeg hij
rivieren Trent en Mersay verbindt , kwam weldra handen vol werk. De kardinaal
grootendeels door zijne ondersteuning en PAMFILIO beval hem paus INNOCENTIUS aan,
medewerking tot stand. Door onverpoosde die spoedig zijn groot vernuft en uitstevlijt had hij de gebreken zijner eerste kende kunst leerende kennen , hem in
opvoeding zoodanig hersteld , dat hij een zijtje dienst nam. Begeerig , om vrouw
der meest beschaafde mannen was , die en kind bij zich te hebben , schreef hij
in het uitgezochtste en geestigste gezel
niet misplaatst was. Talenten hielp-schap
(1) De dichter WILU L)! via DER HOEVEN vervaar
dood van niELCUloa 11oaooKOETER -digeopn ,
hij gaarne voort , en liet sluimerend genie
overleden den 3 April 1695, een' treurzang, waarin
wist hij op te wekken. Hij stierf te Etru- deze regelen voorkwamen:
ria , den 3 Januarij 1795 , in liet zes en u Bouw hem in do open lucht een grafstee , onder
('t lommer
vijftigste jaar zijns ouderdoms , nalatende
cc Van eik en linde, opdat do vogels zonder kommer
twee zonen , erfgenamen van Bene der u Die rustplaats naken ; niet
eels liefelijk geluid
;

;

(1) Hij gaf aan hetzelve den naam van Etruria
als zinspelende op dat deel van Italië, dat zich in
de oudheid zoo zeer in het pottebakkerswcrk had
onderscheiden.

cc Gijn lof vereeuwigen met zingen e11 gefluit;
Si Maar 't is onnoodig , want zijn naam zal nimmer
(sterven
cc Hij heeft zich zelf reeds lang vereeuwigd door zijn
(verwek. is

WEISSE.
brief op brief , om JOSINE te bewegen tot

burg der Nederlandsche Konstschilders.

hem over te komen. Hiertoe was zij wel
geneigd , doch hare vrienden joegen haar
vrees aan , door te zeggen , dat zij te
Rome aankomende , zeker in een klooster
zou opgesloten worden , wijl er voor WEEMX vrouwen genoeg waren. Na eene afwezigheid van vier jaren , kon WEENIX
zijne liefde tot vrouw en kind niet langer
bedwingen. Geen verlof kunnende beko,men , om zich voor oenigen tijd te ver
hij in alle stilte-wijdern,otvlug
Rome , en liet een' open brief achter,
waarin hij te kennen gaf , dat hij binnen
den tijd van drie maanden zou terug
wezen. Te huis gekomen , wilde hij na
verloop van dien tijd en op herhaalden
aandrang van den kardinaal PAMFILIO ,
naar Rome terugkeeren , doch het gelukte
zijne liefderijke JosINE , geholpen door
goede vrienden , onder welke zich personen van hoogen rang bevonden , hem dit
voornemen te doen opgeven. « Het moet
« tot luister van zijn' naam gezegd wor« den , dat er vóór hem niemand is beekend geweest, die zoo de kunst in 't
«algemeen verstaan heeft als hij. Hetzij
« dan dat bij beelden , dieren , landschap ,
« zee , stilwater met schepen of andere
« dingen maakte , elk was in zijne soort
«even natuurlijk en kunstig, zoodat hij
« alle kunstschilders naar de kroon dong,
«ja zelfs met VAN AALST , vermaard in
« doode vogels , en EMANUEL DE WIT , ge«roemd om zijne wetenschap in de door« zigtkunde, om strijd heeft geschilderd. »
Hij schilderde zelfs met duim en vinger
zoo levendig en krachtig , alsof bij daartoe
het penseel had gebezigd. Ook was hij
zoo vlug en vaardig , dat hij op een'
zomerschen dag drie portretten met bij
geheel en meesterlijk afmaakte.-werk
Eenige zijner ezelstukjes zijn zoo uitvoerig geschilderd , dat zij voor de kunst
van nou en MIERIS niet onderdoen. Schoon
hem 't schilderen altijd vlug van de hand
ging , beklaagde bij zich echter meermalen , dat hij met zijne handen niet kon
uitvoeren wat hij met zijn verstand begreep. Onder zijne historiestukken telt
men Den verloren Zoon , meer bekend
onder den naam van Het pissend Jongetje ,
geestig van vinding en zamenstelling , hetwelk door NICOLAAS VERKOLJE uitvoerig in
zwarte kunst is gebragt. Deze vermaarde
schilder stierf in 1660 , op den jeugdigen
ouderdom van negen en dertig jaren.
Aan het penseel van BARTHOLOMEUS VAN
DER HELST hebben wij een fraai portret
van WEENIX te danken , waarvan HoUBRAKEN
eene uitmuntende gravure heeft gegeven
in zijn' alom bekenden Grooten schouw-

WEENIX

r

liet twee zonen na , van welke
de oudste , JAN WEENIX de Jongere , zich
een' naam als schilder heeft gemaakt.
Deze schilderde in denzelfden trant als
zijn vader , dien hij zelfs in jagten , vrolijke stukjes en tevens in 't coloriet overtrof. Hij stierf te Arn.4terdain , in f719,
in den ouderdom van vijf en zeventig
jaren.
(HOUBRAKEN ; DESCAMPS

; Penny Cyclo-

paedia).
WEISSE , (CHRISTIAN FELIX) , een
bekend Duitsch dichter en schrijver voor
de jeugd , werd den 8 Februarij 1 76 te
.4nnaberg , in het tegenwoordig koningrijk
Saksen , geboren , alwaar zijn vader rector was. Nadat WEISSE aan het gymnasium
zijne voorbereidende studiën had volbragt ,
vertrok hij in 1745 naar de hoogeschool
van Leipzig , en begon weldra voor liet
tooneel te arbeiden , waarin hij aanvankelijk slaagde , doch toen hij bemerkte
dat hij zich moeijelijk met WIELAND , cóTHE , SCHILLER en andere uitstekende letterhelden zou kunnen meten , begon hij
voor de jeugd te schrijven. WEISSE en
BASEDOW legden den grond tot een nieuw
stelsel van opvoeding in Duitschland. Zijn

A , B , C , and Lesebucla fier kleine Kinder en zijne Lieder fur Kinder werden
overal met goedkeuring ontvangen. Sedert
1775 gaf hij den Kinder freund uit , die
binnen den tijd van zes jaren vijfmaal
werd herdrukt , zonder de vele nadrukken
te rekenen. Dit beroemd weekblad voor
de jeugd beschrijft de huisselijke opvoeding van eenige kinderen , van hunne
geboorte af tot dat de dochters in het
huwelijk treden , en de zonen in beroeps
komen. De leefwijze van dit-bezighdn
gezin , de vroegste spelen der kinderen ,
hunne opvoeding , de onderscheidene vak
waarin zij onderrigt ontvangen , dit-ken
alles wordt zeer aanlokkend beschreven.
Er komen eene menigte vertellingen in
voor , welke men elkander verhaalt , als
onderscheidene tooneelstukjes , die-med
de leden van het huisgezin tot vermaak
hunner vrienden uitvoeren. I3ERQUIN's heroemd werkje , L'aini des enfans , is eene
navolging van den Kinderfreund en grootendeels eene vertolking. In bijkans alle
talen zijn WEISSE'S kinderschriften overgebragt. Als vervolg op dit werk gaf WEISSE
den Brie fwechsel der Familie des Kinderfreltndes , zijnde de geschiedenis dezer familie gedurende de eerste jaren dat de
hinderen het ouderlijk huis hadden ver
WEISSE was een verbazend werk --laten.
zaaln plan , die , behalve zijne oorspronkelijke treur- en blijspelen , kluchtige

WERIT.
opera's enn lierzangen , riet minder dan
honderd veertig boekdeelen , uit 't Engelsch en Fransch vertaalde. In 1792
verloor hij , door den val van eene ladder , nagenoeg het gebruik zijner regterhand, zoodat hij genoodzaakt was alles
in de pen te geven. I^ij stierf den 16 December 1804. Zijne geschriften voor de
jeugd zijn zoo vele bloemen , die , als
ware het , os er zijne nagedachtenis eenen
aangenamen geur verspreiden. Uit alle
oorden wendde men zich tot hem , ons
door zijne aanbeveling geschikte opvoeders
der jeugd te bekomen ; zoo groot was
het vertrouwen dat men in zijne kunde
en braafheid stelde. Een zijner zonen ,
CIIRISTIAN ERNST WEISSE , werd professor in
de regtsgeleerdheid te Leipzig , en stierf
in 1 83 2 ; en diens zoon , CIIRISTIAN HER-

professor in de wijsbegeerte aan
dezelfde hoogeschool , is bekend als schr ijver van een voortreffelijk werk , hetwelk
ten titel voert : System der .Iesthetik als
Wissenscha ft von der Idee der Schonheit ,
2 deelen 8vo. , Leipzig 1830.
(Selbstbiographie , herausge(Jeben van C.
E. Weisse and S. G. Frisch , Leipzig
MANN,

1806) .

een
beroemd schilder , werd den 21 Januarij
1659 in Kralinger Ambacht , bij Rotterdarn , uit een oud en aanzienlijk geslacht
geboren. Te Rotterdam ter schole besteld ,
legde hij zich meer toe om op 't papier
en de lei te teekenen dan te schrijven
en te rekenen , zoodat , toen zijne moeder op zekeren dag den onderwijzer het
schoolgeld kwam betalen , en hem vroeg
hoe haar zoon liet maakte, ten antwoord
kreeg : «Ik raad u , mevrouw ! hem schil der te laten worden , want in de school
« doet hij niets dan beeldjes en beesten
« teekenen , en verzuimt het werk dat ik
« hein opgeef. » Toen de ouders eindelijk
zagen , dat' hij in niets zin had dan in de
teekenkunst , plaatsten zij hem bij Cor.NELIS
WERFF, (ADRIAAN VAN DER) ,

een goed portretschilder. Na
verloop van anderhalf jaar , narn zijn va
weder te huis , in de hoop, dat-derhm
hij hem zou bewegen een ander beroep
te kiezen , wijl bij in 't werk van KARET.

PICOLETT ,

had gelezen , dat vele schil
losbollen geweest waren. Ook de-ders
moeder viel hem tegen , zeggende : « Wat
zal er van u worden ? Ik heb God altijd
gebeden , dat hij u mogt ingeven , om
« predikant te worden. » Doch de onbedwingbare drift van den knaap voor de
schilderkunst zegepraalde over den onwil
der ouders. Op den ouderdom van dertien
jaren werd hij bij EGLON VAN DER NEER in
de leer besteld, een verdienstelijk porVAN MANDER

tretschilder , aan wiens penseel men tevens onderscheidene keurige kabinetstukjes
heeft te danken. Hij maakte nu zulke
groote vorderingen , dat zijn meester groot
voordeel van hem trok. Op zeventienjarigen ouderdom schilderde hij , op een
kaarteblad , zijne eigene beeldtenis , welke
door kunstkenners uitermate werd bewonderd. In denzelfden tijd maakte hij het
portret van een zijner broertjes , dat hij
aan zijn' ouden meester vertoonde , die
het hem voor negen dukatons afkocht.
De vader verheugd over de verbazende

ontwikkeling van het kunsttalent zijns
zoons , zeide : « Hoe jongen , negen du« katons ! negen dukatons ! Ga morgen
« te Kralingen ter kerk, en geef er uit
« dankbaarheid één' van aan de armen !
De jeugdige kunstenaar zette zich nu te
Rotterda
m neder. Hij schilderde aanvankelijk kleine portretten in olicverw in
den trant van NETSCUER , doch vervaar
weldra eenige historie -stukken , die-dige
grooten opgang maakten. Voor een' koop
Oostindische waren te Amsterdam,-mani
PHILIPPUS STEEN , een stukje met kindertjes geschilderd hebbende , waarvoor hij
350 gulden ontving , trok dit kunstjuweeltje de aandacht van JOHANN WILHELM ,
keurvorst van den Palts, toen deze in
1696 Amsterdamn bezocht. De keurvorst
kocht het voor eene aanzienlijke som ,
ging VAN DEP. WERFF te Rotterdam opzoe.
ken , en bestelde hem twee schilderijen:
zijn eigen portret voor den groot - hertog
van Toskanen en Salonzo's eerste regt,
met uitnoodiging , om in 't volgende jaar
deze stukken te Dusseldorf zelf te komen
brengen. VAN DER VERFF voldeed hier
keurvorst was met deze kunst -an,ed
ingenomen , dat hij hem ,-taferlnzo
tegen eene aanzienlijke belooning , in
zijne dienst wilde nemen. VAN DER WERF V
stond echter den keurvorst slechts zes
maanden van 't jaar af , waarvoor hij een
traktement genoot van 4000 gulden , hetwelk naderhand tot 6000 klom , toen
onze kunstenaar , op nieuwen aandrang
van den keurvorst, besloot om negen
maanden van 't jaar aan zijn hof te ver
keurvorst schonk hem zijn-toevn.D
portret , rijpelijk met diamanten versierd ,
en verhief hem en zijne nakomelingen tot
den adelstand. Daarenboven betaalde de
keurvorst hooge prijzen voor de stukken ,
welke VAN DEK WERFF de overige drie
maanden van het jaar schilderde. Ook
na den dood van den keurvorst (1716)
maakte hij voor zijn werk (bij een ieder
gewild) veel geld. Aan een' Engelschman
verkocht hij tien schilderijen voor 33,0,00
gulden , en na zijnen dood bragt eene

WERNER —WESLEY.
hilderij van den Verloren Zoon 5500
gulden op. Zijne draperiën trotseren liet
penseel der grootste schilders. Hij overleed in 1722 , in Glen ouderdijen van drie
en zestig jaren. Onze zoetvloeijende na-
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breidden ras zijnen naam door geheel
Europa
WERNER leed gedurende ver
jaren onophoudelijk aan eerre-scheidn
maagongesteldheid. 1 lij droeg angstige zorg
voor zijne gezondheid , was altijd warm
tuurdichter IIUIBEIIT CORNELISZ. POOT , vlocht gekleed en liet de kagcliel in zijne kamer
den onsterfelijken ridder VAN DER WEIIFF 't gansche jaar door aanhouden. Daarenc ene bevallige Kunstkroon, waaruit wij boven had de treurige toestand zijns vade volgende regels ontleenen
derlands , in 1813 , bij hem op geest eis
ligchaam een' nadeeligen invloed , uit
Dees held behoeft geen hemels vier,
Om leven in een beeld te brengen.
welke Bene verwikkeling van ziekten outHij hoogt en diept en mengt en strijkt,
stond , waarvan hij nimmer herstelde. In
Tot dat zijn toonstuk , schoon van leden ,
In stand , de drie Bevalligheden ,
de hoop van verligting in zijn lijden te
Of een' der groote goon gelijkt.
verkrijgen , begaf hij zich , in 1817 , naar
Wil iemand mij te traag geldoven ,
Dresden ; doch zijne kwaal verergerde zooHij vraag' den kenners van de kunst,
Of ik hier tinge uit zucht of gunst:
danig, dat hij den 30 Julij deszelfden
Hij vraag' het hooge vorsten hoven,
jaars , in de armen zijner zuster , den
Die bidden zijn kunstdaden aan ,
Vn prikken met zijn schilderijèn
laatsten adem uitblies. Zijn lijk werd op
the 't onverzaadlilk oog verbli,lên
kosten van den staat te Freiberg ter
Gelijk d© glans der zonneraán.
aarde besteld. De mineralogische Maat
Waar zal ik verder van gewagen ?
Zijn doek en hout, met lijst, met rand,
te Dresden rigtte , te zijner eere,-schapij
Dien weegt ze tegen diamant,
aan den Freiberger straatweg , één uur
Omdat ze fijne verwen dragen.
Het los gerucht was lang gewoon,
van Dresden , een uit granietblokken en
Eer 't op de waarheid wilde letten,
basaltzuilen gegroepeerd gedenkteeken op.
Not stijve kaken uit te zetten :
In den domkerk te Freiberg vindt neen
(t Toskanen spaut de schilderkroon ! »
Nu toont dees zou der schilderlichten
een gedenkteeken , door zijne zuster alDat Holland , nergens in misdeeld ,
daar in I823 te zijner gedachtenis ge
Ook schrand,e schilderhelden teelt,
Die voor geen Italianen zwichten.
Zijn kabinet van naturaliën , het--stich.
Wat z; n 's mans geest en oordeel vlug!
welk meer dan 100,000 exemplaren bevat,
Hoe welhen ze in aloude hoeken!
en door volledigheid en wetenschappelijke
Zijn maalkunst trekt , na 't onderzoeken,
Den lang vervlogen tijd terug.
schikking zijns gelijken niet had , behoort
Zoo moet men wilde woestheid stuiten.
hans aan de mineralogische school van
Aldus verkloekt men mensch en dier
Door onnavolgbren schilderzwier.
Freiberg. In het gebied der wetenschap
Zoo kan men hart en ziel vrijbuiten.
was WERNER overal te huis. Bij vervaar o Kleuren , schooner dan een bloem
dig de eene reeks van vernuftige tabellen
ro Spiegelgladde tafereelen ,
Wij staken ons eenvoudig kwelen
over de zinverwantschap der wortelwoorDe kunst verstrekt haar' eigen roem.
den uit de voornaamste oorspronkelijke,
Kunstwinners! laat 's mans faam nooit kwijnen;
Bekranst den held met eeuwig groen.
talen ; de krijgskundigen verraste hij door
Wat zou men Luiken anders doen
zijn diep inzigt in hun vak ; voor de nuDie eens in duizend jaar verschijnen ?
mismatiek schafte hij zich eene kostbare
( HIOUBIIAKEN , Levens der iVed. Konitsehilverzameling aan van munten en belangders; Penny ()yclopaedia).
rjik
wi n ksn nvnr dc' niirlheisl'_ on rdi
WERNER, (ABRAHAM GOTTLOB), de heelkunde leerde hij door lectuur en gestichter eener algemeen verbreide minera- sprek. De verdienstelijkste mannen in de
logisch -orvlktognostisclie school, werd den mineralogie in Duiiscliland en Engeland,
25 September 1750 te Welslau aan de ! behoorden vroeger tot zijne leerlingen.
Queiss, in Upper-Lausitz , geboren. Zijn En bij dit alles bleven bescheidenheid en
vader , opziener eener ijzersmelterij , gaf i nederigheid steeds bet schoonste sieraad
hem mineralen voor speelgoed , On zoo van dezen veelomvattenden geleerde.
doende werd de jonge WERNER eerder niet (CUVIER , Eloge de Werner; biographic
hunne namen en uiterlijke kenteekenen
universelle ; Professor STEFFEN , Was
gerneenzaam dan met de letters van het
ich erlebte ; WHEWELL , history of the
alphabet. Hij studeerde aan de bergacainductive sciences, vol. III).
derrie te Freiberg in Saksen en te Leipzig
WESLEY , (JOHN) , de stichter van de
Op vier en twintigjarigen ouderdom , gaf secte der Methodisten , werd den 17 Jtinij
hij zijn werk over de uiterlijke kenteeke- 1703 te Epworth geboren , en studeerde
nen der delfstoffen in 't licht , hetwelk nog te Oxford in de godgeleerdheid. Van een'
heden voor den grondslag zijner gansche ernstigen aard , werd hij nog ingetrokoryktognosie wordt gehouden. In 1 775 kener door niets anders dan godsdienstige
werd hij tot lector in de mineralogie te boeken te lezen. In vereeniging met zij Freiberg , en opziener van het naturaliën- nen broeder CHAPFLES en eenige vrienden ,
kabinet benoemd Zijne voorlezingen ver - , vormden zij een godsdienstig genootschap,
II.
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aan welker leden Zijne * vrolijke melestu- komen. Dit gebeurde in 1771. WESLEY
denten den naam gaven van Methodisten, stierf na eene kortstondige ziekte in zijn
zinspelende op eene secte van Roomsche huis te Londen , den 2 Maart 1791 , in
geneesheeren. In 1735 stak hij met CHAR- liet acht en tachtigste jaar zijns ouderdoms. Zijne werken zijn te talrijk om
LES WESLEY en andere zendelingen over
naar Amerika , om de Indianen te bekee- hier vermeld te worden.
ren ; doch na een verblijf van twee jaren
(Penny Cyclopaedia ; Dictionary of Biography).
in Georgia , keerde hij naar Engeland
WEST , (BENJAMIN) , een beroemd
terug. In 1738 ving hij aan in de opene
Noord -Amerikaansch schilder, werd den
zucht te prediken , en kreeg zoo vele aan
10 October 1738 te Springfield, in Penndat - reeds het volgende jaar te-hangers,
Bristol een bedehuis voor de Methodisten sylvanié, geboren. Hij Was het tiende
werd ingerigt. WESLEY verkreeg over-de kind van 30IIN en SARAH WEST , uit Enge
oorspronkelijk. Het eerste blijk van-land
secte , welke hij gesticht had , een' onbeperkten invloed , en men moet bekennen, dat zijn talent gaf hij reeds op zijn zevende
hij dien invloed aan zijn' rusteloozen ijver jaar , toen hij een wakend oog moest
en verbazende inspanning had te danken. houden op zijn oudste zusje , hetwelk in
de wieg lag te slapen. Tot tijdverdrijf
Gewoonlijk preekte hij tweemaal en dik
maakte bij , met zwarten en rooden inkt,
vijfmaal op éénen dag. Ge--wijlsverof
durende zijne omzwervingen , zou hij meer een portret van dit kind , hetgeen zijne
dan veertigduizend leerredenen gehouden ouders zoodanig verbaasde , dat zij reeds
en 300,000 Engelsche mijlen (meestal te een groot man in hem meenden te zien.
voet reizende) afgelegd hebben , zijnde Toen hij omtrent acht jaren oud was ,
nagenoeg vijftienmaal de omtrek van den kwamen eenige Indianen Springfield bezoeken, die, getroffen door de fraaije teeaardbol.
Omstreeks het jaar 1750 trad WESLEY keningen van vogels , vruchten en dergein het huwelijk met Mevr. VIZELLE , eene lijken , waaraan de jonge WEST werkte ,
weduwe met vier kinderen. Deze stap hem de roode en gele kleuren leerden
kwam sommigen vreemd voor , wijl hij bereiden, waarmede zij hunne wapenen
eenige jaren te voren een werkje over beschilderden. Van zijne moeder kreeg
den ongehuwden staat (Thoughts on a sin- bij een stukje indigo, en, bij gebrek van
gle life) had uitgegeven , waarin hij elk, een kemelsharen penseel , knipte hij de
die zijne hartstogten weet te beheerschen, lievelingskat zijner moeder eenig haar af ,
aanraadt , geene echtverbindtenis aan te en voorzag daarmede in zijne behoefte.
gaan. Zijn huwelijk viel slecht uit. Schoon Een koopman , PLNNINGTON geheeten , die
aan de familie van WEST was vermaagWESLEY vooraf had te kennen gegeven ,
.dat hij daarom geene enkele preek minder schapt , eenige zijner eerste proeven gezou doen of eene enkele mijl minder rei- zien hebbende , zond hem eene verwdoos
zen , kon echter zijne jaloersche vrouw met penseelen, doek en zes printen. De
zich daarin niet schikken ; zij bekeef en jonge WEST verzuimde de school , en begaf
beleedigde hem zonder ophouden. WESLEY, zich met zijne geschenken naar eerie vliering,
die van het gezag des mans hooge denk- welke hij tot werkplaats inrigtte. Hij maakte
beelden koesterde , schreef haar op zeke- eene schilderij naar twee dezer printen ,
ren dag : « Ken mij , en ken u zelve. waarin eenige meesterlijke streken voorkwamen , welke hij later nooit heeft overt Verdenk mij niet meer , scheld mij niet
meer , daag mij niet meer uit ; strijd troffen. Op den ouderdom van negen
* niet langer om het baasschap , en kwel jaren , vergezelde hij zijnen neef PENNINGTON naar Philadelphia ; deze leidde hem
L mij niet langer om in uwe verspillingen
in bije den schilder WILLIAMS , die , inger te voorzien. Vergenoeg u met een rus
tig stil leven , al wordt ge slechts door-« nomen met het kunstvermogen van den
« God en mij bemind. Doe geene pogin- knaap , hem twee boeken te lezen gaf,
« gen meer om mijne vrijheid te verkor- en uitnoodigde zoo dikwijls zijne schilde cc ten , op welke ik .volgens Goddelijke en
rijén te komen zien als hij mogt verkie« menschelijke wetten aanspraak kan ma- zen. Van nu af had WEST besloten schil( ken. En van welk belang is uw persoon. der te worden , en zijne ouders juichten
« voor het menschdom ? Al wierdet ge van dit voornemen toe. WEST koesterde van
« daag begraven , al waret gij nimmer op den stand van schilder hooge gedachte.
« de wereld geweest , wat nadeel zou de De volgende anecdote daaromtrent is ka« zaak van God daardoor lijden ? » Het rakteristiek. Gereed staande om met een'
schoolkameraad naar eene naburige plangevolg van dit schrijven was , dat zij ver
malen wegvlugtte , en eindelijk-scheidn taadje een toertje te doen , zeide de
niet weer verzocht werd , om terug te knaap tot hem : « Hier staat liet paard
',

;
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'WHITE
getoomd en gezadeld; kom, klim achter
« bij mij op. » — « Achter u , » zeide
BENJAMIN , « ik wil achter niemand rij« den. » — « 0 dat is niemendal , » zeide
de ander , « dan rijd ik achter ii ; stap
«maar op. » Hij klom te paard , en zij
reden weg. «Dit is het laatste ridje,
«dat ik in eenigen tijd zal kunnen doen ,»
zeide de knaap , « morgen ga ik bij een'
«kleermaker in de leer. » — « Wilt ge
K een kleermaker worden ! » riep WEST
verwonderd uit ; « gij zult toch nooit een
« kleermaker worden ? » — « Ik zal wel , »
hernam de ander ; 'c het is een goed am« backt. En wat wilt gij worden , BENJA
Een schilder ! Wat ambacht-«MIN?—
« is toch een schilder ? Daar heb ik nog
«nooit iets van gehoord. » -- « Een schil« der , » zeide WEST , « is de Inedgezel
«van koningen en keizers » — «Gij zijt
« zeker gek , » zeide de ander ; « er zijn
« immers in Amerika keizers noch konin« gen. » -- «Ja , maar in andere deelen
a der wereld zijn er genoeg. En zijt ge
« inderdaad voornemens , om kleerniaker

« te worden ? » — « Wel degelijk ; niets
« is meer zeker. » — « Dan moogt ge
« alleen rijden , » zeide WEST , zich van
't paard latende glijden ; « ik rijd niet
« met iemand , die kleermaker wil wor« den. »
W EST werd spoedig een portretschilder
van grootera naam , en maakte eeiiige ver
stukken. Op den under--dienstljkIor
dom van twee en twintig jaren bezocht
hij Italië , kwam in 1760 te Borne, en
werd aldaar wel ontvangen. Toen hij door
Lord GEANTIIAMM aan den blinden !,a^ disaal

als een jeugdig Amerikaan werd
voorgesteld, olie Borne kaam bezoeken
oral de kunsten te beoefenen , vroeg de
kardinaal of hij Wit of zesai t was. De
virtuozen van Borne zich verbeeldende dat
WEST , als Amerikaan , nog niets van hetgeen eigenlijk kunst is had gezien , waren
hoogst begeerig oral te zien welken indruk
de edele werken der oudheid op hem
zouden snaken. Dertig van de prachtigste
koetsen in de hoofdstad der Christenheid ,
gevuld riet de geleerdste mannen van
Europa , geleidden den jeugdigen kwaker,,
om de meesterstukken der kunst te bezig
kram overeen , dat men hem-tigen.M
den Apollo het eerst zou laten zien. Dit
standbeeld stond in eene kast , en zoodra
de opzigter de deuren openstiet , riep WEST
onwillekeurig uit : « Mijn God ! een jolige
« Mohawk- krijgsman ! » De Italianen stonden verslagen en, verbaasd dit meesterstuk
der kunst niet een' wilden Indiaan te hooren vergelijken . WEST dezen ongunstigen
indruk bemerkende , beschreef hun de
ALBANI,
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Mohawks ; de natuurlijke bevalligheid en
verwonderlijke evenredigheid der onder
-scheidnlNugchams,devrkrachtigheid hunner ledematen en hunne
vrije en ongedwongene bewegingen. «Ik
« heb hen dikwijls gezien , » vervolgde hij ,
« staande in dezelfde houding als deze
«.Apollo , niet een scherp oog den pijl,
« dien zij juist van den boog hadden ge« schoten , nastarende. » Deze beoordeeling werd naderhand als eene der beste
beschouwd , welke ooit over dit ineesterstuk der kunst is geveld.
In 1763 vestigde WEST zich in Enge
alwaar hij spoedig algemeen geacht-land,
werd. Onder zijne beschermers behoorde
de bisschop DRUMMOND van Fork , door
wien hij werd voorgesteld aan GEOSGE III,
die hens terstond de Dood van Regulus
bestelde , en hem verscheidene jaren werk
verschafte. Toen hij zag , dat het hem
niet nloeijelijk zou vallen voor een huis
te zorgen , schreef hij in 1765 aan-gezin
ELIZABETH SIIEWEL , een jeugdig Amerikaansch meisje , hetwelk hij teeder lief
had , om over te komen. Zij deed zulks,
en huwde hem in liet zelfde jaar. Na
den dood van REYNOLDS , in 179 , werd
«VEST met eenparige stemmen tot voorzitter
der koninklijke academie verkozen , en de
honing zond hem Glen hertog van Glouce.ster , om te vernemen of liet kern aan
zoude zijn , ons tot den ridderstand-genam
verheven te worden. « Ik versleen , »
zeide . WEST , « dat ik met mijn penseel
« reeds grooter eer behaald heb , dan de
« verheffing tot ridder mij schenken kan. »
De hertog nam den schilder oogenblikkelijk
bij de hand , zeggende : « Gij hebt het
« denkbeeld dat de koning van u koestert
« geregtvaardigd ; hij zal ongetwijfeld uw
«anta oord niet groot genoegen verne« men. » Onder zijne laatste en misschier
beste kunsttafereeien behooren Dc dood
op het wille paard en C iristus cie zieken
genezende. Ire 1817 verloor WEST zijne
vrouw , en overleefde haar weinig neer
dan twee jaren. Hij stierf den 1I Maart
18 20 , en werd met groote staatsie in de
St. Paulus kerk ter aarde besteld.
(GALT , Life and studies of Benjamin

West , qc. ;

CUNNINGIIAM ,

Lives of

British painters , ic. ; Annual biography and obituary , vols I and V) .
WHITE , (GILBERT) , een Engekcli

natuur- en oudheidkenner , Werd den 18
Julij '1720 te Selborne , in het graaf eliap
I/arnp , geboren. Hij studeerde te Oxford
in de godgeleerdheid , maar omhelsde nirnmer den geestelijken stand , schoon herar
meer dan eens een voordeclig beroep werd
aangeboden. Behagen scliepliende in (ie
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WICKLIFFE.

beoefening der natuurlijke historie en let- kleedde. Maar nu trad SICLEF tegen - den
terkunde , keerde hij naar zijn vaderlijk paus zelven in 't strijdperk , openlijk op
dorp terug , en leefde aldaar genoegelijk eene erbetering van de godsdienst en
omringd van zijne bloedverwanten en hare bedienaren aandringende. Zijne voor vrienden , en eene schoone natuur. liet lezingen werden te Oxford door honderwerk , waardoor hij onder de geleerden den aangehoord. « Met vrijmoedigheid beeen' eersten rang heeft ingenomen , voert «weerde hij , dat liet Christendom , hetwelk
ten titel : Natural history and antiquities « sedert vele eeuwen jammerlijk was ver of Selborne ; het is geschreven in een' «basterd , door de Heilige Schrift in zijne
sierlijken , uitlokkenden stijl , en maakt « oorspronkelijke zuiverheid moest hersteld
den lezer eenigermate deelgenoot van de « worden. 1 lij vertaalde dus de geschriften
geestdrift deg schrijvers. Ook zijn Natu- «van het Oude en Nieuwe Verbond in
ralist's calendar en zijne Miscellaneous «'t Engelsch , opdat al zijne medeburgers
observations , bevatten vele oorspronke- « mogten zien , dat hun geloof niet meer
lijke opmerkingen over de dieren , welke in « overeenstemde met hetgeen JEZUS geleerd
Groot-Britannië gevonden worden WHITE « had. Door dezen gids geleid , verwierp
had het geluk tot eene familie te behoo « WICLEF verscheidene hoofdstellingen der
ren , welker leden allen groot behagen « Roomsche kerk. Doch inzonderheid ijvervonden in navorschingen betrekkelijk de !, de hij zeer sterk tegen de onmetelijke
natuurlijke historie. hij was met hen on- « rijkdommen der geestelijkheid , tegen
ophoudelijk in briefwisseling. De meesten « het bijgeloovig vertrouwen der Christezijner broeders en zusters waren gehuwd, « nen op de uitwendige plegtigheden van
maar hij stierf vrijgezel. Echter stelde « de godsdienst , tegen de vereering der
hij in liet lot van al de leden zijner fa- « heiligen , den ongehuwden staat der geesmilie veel belang , en teekende in zijn «telijkheid en andere grove misbruiken of
dagboek naauwkeurig de geboorten zijner « verbasteringen van de godsdienst. » In
nichten en neven op , die hij zijn over- 1377 overhandigden de monniken paus
lijden drie en zestig in getal waren. GREGOR1US XI achttien stellingen , die wieIn zijne brieven maakt wIIITE dikwijls LEF zou hebben voorgedragen. De paus
melding van eene schildpad , welke hij 1 gaf nu 'den aartsbisschop van Canterbury
vele jaren had ; het schild van dit'dier in last , WICLEF tot verantwoording te roewordt nog zorgvuldig in de familie be- pen. Dit geschiedde ; doch de aartsbiswaard. Toen Mr. BENNETT dit schild onder- schop ziende dat WICLEF op hooge bescherzocht , vond hij reden om te gelooven , ming kon rekenen , sprak hem vrij. Na
dat het behoorde tot eene soort , welke den dood van EDUARD III , legde men hein
tot dus ver nog door niemand is beschre- het stilzwijgen op ; doch ook dit hielp
ven , weshalve hij het Testudo Whitei niet. WICLEF ging voort zijne vroeger
noemde. verkondigde meeningen zoowel schriftelijk
(Preface to Bennett's edition of White's als mondelijk van den kansel en in de
Selborne) . hoogeschool te verdedigen en met nieuwe
WICKLIFFE , WYCLIFFE of WICLEF, drangredenen te staven. De geestelijkheid
(JOHN), een ijverig waarheidlievend god- wist echter EDUARD'S troonopvolger , den
geleerde uit de veertiende eeuw , en een zwakken RICHARD II , eindelijk op hare
der voorloopers van LUTHER , werd in 134 zijde te lokken ; en nu werden de stellinniet ver van Richmond , in het graafschap gen van WICLEF als kettersch verdoemd en
York , geboren. Hij studeerde te Oxford, vele zijner aanhangelingen in den kerker
en legde zich met bijzonderen ijver toe geworpen. Op aanraden zijner vrienden
op bet beoefenen van den Bijbel en de had WICLEF zich niet voor deze geestelijke
geschriften der kerkvaders. Uit deze bron - regtbank gesteld , omdat URBANUS VI en
nen putte hij waarschijnlijk in jeugdigen CLEMENS VII elkander den pauselijken zetel
leeftijd die grondbeginselen , welke hij in betwistten. Hierdoor bleef zijne veroorrijperen ouderdom zóó moedig voorstond. deeling uit. Intusschen vervulde VIGLEF
In 1356 trad hij als schrijver op , en zorgvuldig de pligten als leeraar in de
verdedigde nadrukkelijk de regten van de gemeente Butterworth , en werd onder
hoogeschool van Oxford tegen de aanma- het lezen van de mis door eene ziekte
tigingen der bedelmonniken , die meer en overvallen , waaronder hij in 138's bemeer de onderscheidene hoogleeraarsamb- zweek. Intusschen woedde de wraak der
ten aan zich zochten te trekken. Dat geestelijkheid , nog dertig jaren na zijnen
zulk een man bij de monniken in gj oo- dood , tegen zijn kil gebeente , hetwel k
ten haat geraakte , behoeft geen bewijs. zij openlijk liet verbranden. Zijne navolZij bewerkten bij den paus zijne afzetting gers , Wicklefieten geheeten , werden t e
van de kerkelijke ambten , welke hij be- vuur en te zwaard vervolgd. Een zijne 1,
-
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WIELAND--WILBERFORCE.
vrienden , Lord COBIIAM , een staat- en
krijgskundig, geleerd en godsdienstig man
werd opgehangen en verbrand.
(Dictionary of Biograpinj ; C.oni'ersationsl.exicon ; J. M. scar, cx , Kort begrip
(Ier algemeens geschie(lenis).
WIELAIND , (CHRISTOPH MARTIN),

cell beroemd Duitsch dichter en schrijver ,
werd den 15 September 1733 te Oberliol.leei,n , een dorp in de nabijheid van
Biberach in Zwaben , geboren. Zijn vader
was aldaar leeraar , en onderscheidde zich
door zijnen godvruchtigen wandel en ongemeene bekwaamheid in de oude talen

welke hij zelf zijnen zoon onderwees. Kort
na (le geboorte van WIELAND werd zijn
vader van Oberholzheim naar Biberach
beroepen , en stierf aldaar in hoogen
ouderdom. De jonge WIELAND gaf vroeg
blijken van groote leerzaamheid en-tijdg
snelle bevatting. Op zijn zevende jaar las
hij niet gemak CORNELIU S NETOS , en begon
Grieksch te leeren ; in zijn elfde jaar
schreef hij Latijnsche verzen , en een jaar
later vervaardigde hij een Duitsch helden
verwoesting van Jeruzalem.-dichtope
Na zijne studien aan de hoogeschool van
Tubingen voltooid te hebben , was het
eerste werk dat van hem in 't licht ver
een leerdicht Ueber die Natur der-schen
Dinge , oder die vollkommenste Welt , in
zes zangen , waardoor hij met vele ver
letterkundigen in kennis ge--dienstljk
raakte. In 175 ging hij naar Zwitser
van waar bij eerst in 1760 naar-land,
Biberach terugkeerde , alwaar hem een
stedelijk ambt werd toevertrouwd. Zijne
voortbrengselen in proza en poëzij volgden
elkander spoedig op , en voerden weldra
zijn' letterkundigen roem ten top. In 1765
huwde WIEL AID de dochter van een' koop
.4ugsburg , met welke hij , gedu--manv
rende vijf en dertig jaren , een hoogst
gelukkig leven leidde. Zij schonk hew ,
in twintig jaren , veertien kinderen. In
1769 vertrok hij als hoo leeraar in de
wijsbegeerte en letteren naar Erfurt , en
in i77 droeg hem de hertogin - weduwe
van Salinen- Weirnar de opvoeding harer
beide zonen op. De eervolle wijze waarop
hij aan het hof werd ontvangen , de liefde
welke zijne kweekelingen hem beloonden
en het verkeer met de aanzienlijke mannen , die zich rondom de hertogin schaar
alles had voor WITLAND veel-den,(lit
bekoorlijkheid. Ook behooren zijne beste
voortbreng Gelen tot dit gelukkig tijdperk
zijns levens. De fortuin , welke tot dus
IELAND altijd had toegelagelien -verW
bragt hem in meer gevorderde jaren een'
harer gevoeligste slagen toe ; ;ant in 1801
verloor hij zijne getrouwe levensgezellin.
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In 1809 overviel hem eene langdurige ,
zware ziekte , en naauwelijks was hij
daarvan hersteld , of hij brak bij het instappen van zijn rijtuig eene rib , doch
herstelde spoedig , en verscheen in den
kring zijner vrienden , weder even opgeruiind als te -voren. In 1806 begon hij
aan zijne laatste groote letterkundige onderneming , eene vertaling van al de
brieven van CICERO , welke hij tot aan zijn'
dood voortzette ; hij stierf den 0 Januarij
1813. Volgens zijne eigene begeerte werd
zijn stoffelijk overschot naar Osmnannstedt
vervoerd , en in het graf zijner geliefde
echtvriendin ter aarde besteld. liet gedenkteeken aldaar voor hem opgerigt ,
prijkt ([let het volgende bijschrift , door
W 1ELAND zelven vervaardigd :
Lieb' and Freundschaft umschlang die verwandten
(Seelen im Leben,
Und ihr Sterbliches deckt diescr gemeinsame Stein (1).

Zijne oorspronkelijke werken beslaan
twee en veertig kwartijnen ; daarenboven
vertaalde hij LUCIANCS , SIIAKSPEAI ,E , de
brieven van cicc uo en de satyren van
HORATIUS.

(GIRUFER , Biographie Wiclands ; JóRDENS

Lexicon deutscher !Dichter and Prosoisten) .

W1LI3ERFORCE , (WILLIAM) , de be-

werker van (le afschaffing (les slavenhan
te-dels,w'n24Augt1759
Bull geboren. In zijne hindsche jaren
wils hij zóó zwak , dat hij in later leeftijd
den Heinel dankte , van niet in Gene
minder beschaafde eeuw geboren te zijn ,
toen men het onmogelijk zou geacht heb
om zulk een z`vak schepseltje op te-ben
kweeken. Opmerkelijk is het , dat hij reeds
als veertienjarige schoolknaap aan den uit
Yorksch Nieuwsblad eenen-gevranht
brief schreef , waarin hij den onmenschelijken slavenhandel diep verfoeide. Op
den ouderdons van zeventien jaren ^ertrok hij naar de hoogeschool van Cambridge. Kort nadat hij zijne studiën had
voltooid , werd hij door de kiezers zijner"
geboortestad tot lid van het Iluis der
Gemeenten benoemd. De slavenhandel
waarvan hij reeds als kind zijn' afkeer
had betoond , kwam heir thans weder
met alle wreedheden , daarmede vergezeld gaande , voor den geest , en nu besloot hij al zijne krachten aan de afschafflag an (lit snoodoofbedrijf te vrijden.
Er behoorden moed en volharding toe ons
sere zaak te ondernemen , waarvoor BURKE
was ternggedeinsd . Ongeloofelij ire moeite
getiooslte hij zich , om zijne denkbeelden
(11 L efde &i st riuiil,z'iwi umb(ieyv.,ldt-ii tinwis

\'er nnisel ► pte zir ► ei in 't leven , en (1 '
((weenselap(rlkv sit', n r1-It Ii bterfelkik
ei^i leut,
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over den slavenhandel allengs bij zijne
landgenooten ingang te doen vinden. Jaar
op jaar werd zijne hoop verijdeld ; twintig
jaren lang volhardde hij in zijn menschlievend doel. In 1788 bezweek hij bijkans
onder de afmatting van onafgebrokene
inspanning. De eerste geneesheeren ver
na eene consultatie , dat hij-klarden,
geen veertien dagen meer te leven had.
Niettegenstaande deze onheilspellende uit
verrees hij weder van het krank --sprak,
bed ; doch hij getuigde zelf , dat hij op
dertigjarigen ouderdom een gestel had van
iemand , die reeds zestig jaren telde.
Nimmer aan den goeden uitslag zijner
liefderijke bemoeijingen wanhopende , vatte
hij de afgehioken taak met verjongden ijver
op. Eindelijk sloeg het uur der zegepraal.
In Januarij 1807 gaf hij een boek tegen
den slavenhandel in 't licht ,. op het oogenblik zelf , dat de gewitige vraag over
den slavenhandel in het Huis der Lords
zou behandeld worden. De afschaffiingsBill werd door de Lords aangenomen , en
het Huis der Gemeenten volgde dit voor
SAMUEL ROMILLY eindigde zijne-beld.Sir
treffende redevoering ter gunste van de
Bill niet de gewaarwordingen van a:tpoLEON in al zijne grootheid te vergelijken
met die van den eerbiedwaardigen man
die ditmaal het hoofd op zijne peluw zou
riederleggen met do gedachte , (lat de
slavenhandel niet meer bestond. Zoodra
lij ophield te spreken , borst geheel liet
Huis in luide toejuichingen nit , en
weuschte \VILBEI:FOr.CE met zijne behaalde
zege geluk. Hij zelf was door cie aan
toespelingen van Sir SAMUEL Ro--doenlijk
MILLY zoodanig getroffen , dat hij bijkans
niets merkte van al hetgeen rondom hem
gebeurde. De Edinburger Review riep in
verrukking uit : « Toonen wij onze erken« tenis aan den man , die deze roemvolle
« worsteling heeft begonnen en ten einde
« gebragt ; die al zijne dagen , al zijne
« talenten aan liet wel eluki en van dezen
«strijd der nienschelijkhcid heeft opgeof«feed ; die voor belooning van al zijn
«streven -niets anders beoogde dan de
« voldoening om voor zijne ongelukkige
« medelllenschen een reddende engel te
« zijn , en bij het nageslacht in dankbare
« herinnering te blijven voortleven. »
De ioornaam te zorg van WILBERFORCE
kas nu , om (le vreemde mogendheden
te bewegen , het voorbeeld van Engeland
in tiet afschaffen van den slavenhandel te
volgen. Geese gelegenheid ontsnapte hem,
om dit doel zijner wenschen te bevorderen. De herstelling der BOURBONS in Frankrijk , tiet bezoek der verbondene vorsten
in Engeland , en vooral het congres te
,

,

Weenen werd door hem te baat genomen
om de vreemde regeringen tot de afschaf
slavenhandel over te halen.-fingvade
Keizer ALEXANDER , de koning van Pruissen TALLEYIIAND , de hertog VAN WELLINGTON en Lord CASTLEI'xEAGII beloofden hem
hunne medewerking. Zelfs bet opperhoofd
der Katholijke Kerk ontsnapte zijne opmerkzaamheid niet; hij riep den invloed
in van den paus, om den slavenhandel
algemeen te doen veroordeelen.
Niet te vreden met de afschaffing van
den slavenhandel , begon hij in I822 zich
te beijveren , om overal ook de slavernij
uit te roeijen. Zijne afnemende gezond
alleen verhinderde hem , om aan dit-heid
plan met zijne vroegere volharding te arbeiden. In 1825 achtte hij het noodzakelijk zijne zes en veertigjarige parlementaire
loopbaan te eindigen. De overige dagen
zijns levens sleet hij , vergelijkender wijze,
in afzondering , bestedende , gelijk hij al
zijn leven gedaan had , een groot gedeelte
van zijnen tijd en het derde deel van zijn
inkomen aan werken van Christelijke liefdadigheid. De rampen , die hem zelven
en zijne familie troffen , droeg hij met
vrome onderwerping , en in zijne laatste
dagen mod t hij nog het zalig genoegen
smaken , (lat cie slavernij werd afgeschaft.
Hij stierf in Cadogan Place , op Maandag
den i9 Julij 1833 , in den ouderdom van
bijkans vier en zeventig jaren. In de
laatste zitting van liet Huis der Gemeenten op den vorigen Vrijdag , was de Bil l
van afschaffing der slavernij voor de tweede
maal gelezen. « Ik dank God , » riep hij
uit , « dat ik den dag nog mag beleven ,
« op welken Engeland niet schroomt twin« lig millioenen sterling voor de afschaf« fing der slavernij te geven ! » Hij werd
in de abdij van Westminster, met al de
eer eener openbare uitvaart , ter aarde
besteld , waar een fraai standbeeld ie zijne r nagedachtenis is opgerigt.
(Li je of JVilliarn JVilber force , by his
sons ; Parlernentarzj history and debates ; Annual Register , 1834 ; Edinburgh Review , No. CXXXV).
WILD ,R (HENRY) , bekend als de geleerde of de Arabische kleermaker , werd
omstreeks tiet jaar 1684 te Norwich geboren , alwaar hij aan de taalschool het
gewone eerste onderrigt in 't Grieksch en
Latijn ontving. Vervolgens werd hij voor
zeven jaren bij een' kleermaker in de
leer besteld , waarna hij bij denzelfden
baas als knecht diende. Ziek geworden,
nam hij , om zich den tijd te verdrijven ,
zijne toevlug t tot' lezen. De boeken , die
hem toevallig in handen vielen , waren
oude werken over godsdienstige geschil,
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punten , waal in onderscheidene aanhalingen uit het Oude Testament in het oorspronkelijk Hebreeuwsch voorkwamen, Dit

wijls kermissen en jaarmarkten. In 1$03
won hij den tien -guinjes prijs , welke uit geloofd Was voor de beste schilderij van
was hem een spoorslag , om deze taal te ' Callisto in het bad van Diana. In hetzelfde
loeren. `Veldra maakte hij zoo wel in jaar maakte hij de schets voor zijne schil 't Latijn en Griehsch als in 't Hebreeuwsch derij , de Staatkundige tinnegieters. In
aanmerkelijke vorderingen , maar keerde , 1804 , op den ouderdom van negentien
zoo ras hij van zijne ziekte geheel her- jaren , verliet bij de academie , en keerde
steld was , uit nood tot zijn vorig beroep huiswaarts. Hier schilderde hij in hetterug. Echter legde hij zijne boeken niet zelfde jaar , voor KINNEAR van Kinloch ;
geheel ter zijde. In zijne vrijë uren , en De kermis van Pitlessie , waarin bij nadikwijls des nachts , oefende hij zich ver- genoeg honderd veertig figuren te pas
der in 't Ilebreeuwsch , Chaldeeuwsch , bragt , meestal portretten , waarvan bij
Syrisch , Arabisch en Perzisch. PRIDEAUX , er onderscheidene schetste , terwijl hij in
de deken van Norwich , bij een boekver- de kerk was Insgelijks schilderde liij deskooper komende , die hem vroeger eenige tijds vele miniatuur - portretten , en zijne
Arabische handschriften had aangeboden , schilderij , de Dorps rekruut , welke bij
vernam niet schrik , dat ze reeds aan mede nam naar Londen , waar hij die in
een' kleermaker waren verkocht. De de- een' winkel ten toon stelde , en spoedig
ken vreezende dat deze kostbare schat verkocht Ilij bezocht nu de Koninklijke
parken enten tot maten zouden versneden Academie , en maakte kennis met SODART,
worden , zond oogenbl^kkelijk naar W ILD , den piano-maker , die met eeneWILKIE
die verklaarde dat hij ze gekocht had om was gehuwd , en voor muzijk als schil ze te bestuderen , dadelijk bewijzen ge- derkunst veel smaak had . WILKIE schilvende , dat hij ze kon lezen en verstaan. derde nu het portret van SODART , hetwelk
PRIDEAUX , hierover niet weinig verbaasd , zoo voortreffelijk uitviel , dat velen , die
opende eerre inteekening , om W ILD in het zagen , hem werk verschaften. De
staat te stellen, zijn beroep als kleerma- , graaf va MANSFIELD , bij `uien wILKIE door
ker vaarwel te zeggen. « Ilij is zoo arm, » 5ODART was ingeleid , bestelde hem eene
zegt Dr. TURNER van Norwich , « dat zijn schilderij naar de schets zijner Staatkun« waard onlangs een polyglot- bijbel van dige tinnegieters , voor welke WILKIEvijf« WILD voor schuld in beslag nam. » Men tien guinjes eischte. De graaf gaf hem
plaatste hem- nu aan de Bodleiaansche koeltjes ten antwoord : « Raadpleeg uwe
bibliotheek te Oxford , om Oostersche « vrienden over den prijs. » Toen de schil handschriften over te schrij„en en te ver- derij af was , en in 1806 op de Koninktalen. Ook nam WILD nu leerlingen in lijke Academie werd ten toon gesteld,
huis , om hun de Oostersche talen te on- verwierf dit stuk zoo algemeen de goed derwijzen ,

Omstreeks het jaar 1720 ver-

liet hij Oxford, en kwam te Londen ,
alwaar hij , tot aan zijnen dood , onder
de bescherming van Pr. MEAD, onbekommerd leefde. De tijd zijns overlijdens is
onbekend ; doch men onderstelt , dat hij
vóór 1734 gestorven is , in welk jaar de
vertaling eener Arabische legende , getiteld : , Iahomets reine naar den hemel ,
van hem in 't licht verscheen. Deze zelfonderwezen geleerde was een verpligtend,
beminnenswaardig man.
(Dr. ELISS' Letters by eminent persons;

Penny Cyclopaedia).
WILiïin , (Sir DAVID) ,

een verdien stelijk Scihotsch schilder , werd den '18
November 1 78 , in de pastorij der parochie van Cults , aan den oever van Edenwater , geboren. Hij teekende voordat hij
kon spellen , en schilderde voordat hij
kon lezen. In 1799 Werd hij naar de
teeken- academie van Edinburg gezonden ,
waar hij verbazende vorderingen maakte.
Er altijd op uit zijnde , om karakteristieke
voorwerpen te hebben , bezocht hij dik-

keuring van het publiek , dat men WILKIE

aanried er dertig guinjes voor te vragen.
De schilder eischte dan ook dertig guinjes'
van den graaf,die deze som betaalde ,
maar echter meende , dat WILKIE niet het
regt had zulk een eisch te doen. W ILKIE
loste de zwarigheid spoedig op door den
graaf te herinneren , dat hij zelf hem geraden had , zijne vrienden over den prijs
te raadplegen. Twee andere partijën hadden hem er reeds honderd guinjes voor
geboden. Van nu af had WILKIE meer
werk dan hij kon verlangen. In 1814
bezocht hij , met zijn' vriend Mr . HAYDON,
Parijs en het Louvre Museum , alwaar hij
liet meest behagen vond in de stukken
van TEI BURG en REMIIRANDT . In den zomer
van 1816 deed hij , met den graveur
1IAl Ms t C!I , een reisje door de Nederlanden,
en schilderde vervolgens voor den hertog
VAN WELLINGTON de Invaliden van Chelsea,
een stuk , hetwelk op de tentoonstelling
van 1822 algemeen werd bewonderd. `VEL L INGTON betaalde hem daarvoor 1200 guinjes. Het onderwerp dezer schilderij is
-
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een veteraan aan eenige Chelsea- invaliden
de Courant voorlezende , waarin eene
beschrijving gegeven wordt van den slag
van Waterloo. In 1824 verloor hij
zijne moeder en een' zijner broeders,
en was zelf in zulk een' lijdenden toestand , dat hij besloot voor zijne gezondheid eene reis op het vaste land te
ondernemen. Hij bezocht Parijs, Zwitserland , Italië, Spanje en Duitschland.
Na eene afwezigheid van drie jaren , keerde
hij naar Engeland terug. In 1830 tot
koninklijk hofschilder benoemd , maakte
hij een levensgroot portret van GEORGE IV,
in Hooglandsche kleederdragt. In 1835
stelde hij zes schiiderijën ten toon , waar
G'hristophorus ('olumbus , de kaart-onder
zijner reine ter ontdekking der Nieuwe Wereld aan het oordeel der Spaansche overheid onderwerpende. Dit meesterstuk trok
de algemeene aandacht , en werd vooral
om het heerlijk koloriet geroemd ; hetzelve wedijvert met zijne groote schilderij
Sir David Baird het lijk van den sultan
Tippoo Saib na de bestorming van Seringapatam ontdekkende, waarvoor Mevr. BAIRD
hem 1500 guinjes betaalde. In deu herfst
van 1840 ondernam WILKIE eene reis naar
't Oosten. Hij ging over Nederland en
langs den Rijn naar 't zuiden van Duiischland , en van daar langs den Donau naar
Konstantinopel. Hier maakte bij een port ret van den jeugdigen sultan , die vierlnaal voor hem zat. Van de eerste zitting
geeft WILKIE zelf de volgende beschrijving:
« Den 12 December. Ik begaf mij , met
K Mr. PISANI , naar het winterpaleis van
« den sultan ; wij werden binnen de poort
-L in een vertrek ontvangen , waar wij
«pijpen kregen. Na eenigen tijd gewacht
« te hebben , geleidde men ons door een'
« heerlijken tuin naar het paleis ; wij verwisselden van schoenen , en werden
a gevoerd langs eene trap naar een aller« prachtigst apartement. Hier haalde ik
« mijne verwen en mijn' ezel te voorschijn,
« en plaatste de stoelen. En nadat ik al
« de vensters , behalve een , had verdon« herd , gaf ik te kennen , dat alles in
« orde was. Kort hierop verscheen Zijne
« Keizerlijke Majesteit , de sultan. Zijn
« voorkomen was eenvoudig en edel , en
«hij ontving mij zeer heuschelijk. Plaats
« Lemende , sprak Zijne Majesteit eenige
« woorden tot mij , betuigende , dat hij
« zich zeer gelukkig achtte , door een'
« beroemd Engelsch kunstenaar geportreta teerd te worden , wijl daaruit zijne acha Ling voor de koningin van Groot-Britannië , de zoo magtige bondgenoote van
,( Turkijë , kon blijken. Ik maakte eene
a bulging. Nadat Zijne Majesteit mij be-

« volen had te gaan zitten , begon ik te
« schetsen. Hij kwam onderscheidene maa len kijken. Ik verstond , dat hij de aan
werking maakte , dat het hoofd te klein-«
« was. Hij vroeg nu of het portret Bene
« staande houding zou hebben. Ik zeide
« hem neen , alaar zittende op den troon
« als sultan gehoor verleenende. Op een'
« anderen keer zeide hij : Zullen de uni« form en de epauletten niet zigtbaar
azijn?Ik beduidde hem, dat de sultans« mantel beter zou wezen , en de handen
« en het zwaard te voorschijn zouden ko« men. Dit scheen hem welgevallig ; ik
« ging voort , en de sultan vond mijn
« werk gelijkend en behagelijk. De hol.
« maarschalk , die den sultan vergezelde ,
« zeide hem , dat ik Zijne Majesteit eenige
« teekeningen wilde laten zien. liet scheen
« mij toe , dat hij alles naauwkeurig gade
« sloeg en ingenomen was met het por «trot van den admiraal WALKER. Hij vroeg
« mij , wanneer ik zou terug komen. Ik
«zeide hem , wanneer Zijne hlajesteit
« zulks beveelt. Hij antwoordde Maandag
« op hetzelfde uur. De sultan zat omtrent
« anderhalf uur ; ik had het gelaat bijkans
« af , en keerde met Mr. PISANI zeer vol
terug , het paneel en de verwen-«dawn
« in de kanter achterlatende. b
Den 1 `2 Januarij 1841 verliet WILKIR
de hoofdstad der Turken , en stoomde
naar Smirna , alwaar hij den 14 aan
Vervolgens bezocht hij het hei -lande.
lige Land en Egypte. Te Alexandrië ver
hij liet portret van MEIIEMET ALI ,-.vardige
die het geduld had de eerste zitting derdehalf uur uit te houden. Den 21 Mei
ging hij aan boord van den Oriental , om
naar Engeland te keeren. Den 26 bevond
men zich op de hoogte van Malta ; den
1 Junij stierf hij op de hoogte van Gibraltar, en om half negen ure des avonds
van denzelfden dag, werd zijn stoffelijk
overschot eene prooi der golven.
(ALLAN CUNNINGHAM , The life of Sir
David Wilkie , with his journals,
tours and critical remarks on works
of art , and a selection from his
correspondence , London , 1843 , 3
vols. 8vo.) .
WILLEM I , prins VAN ORANJE , de
grondvester van Neerland's onafhankelijkheid , zag den 11 April 1533 het eerste
levenslicht te 1illenburg , en kwam in
den ouderdom van elf jaren aan het hof
van keizer KAKEL V , om onder zijne
oogen te worden opgevoed. Bij afwezigheid van dien vorst, werd hij aan de
zorgen toevertrouwd van zijne zuster MARIA
VAN OOSTENRIJK , landvoogdesse der Neder
jeugdige prins sprak weinig -lan,de.D
-
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maar dacht veel , en stond zoo hoog in
't vertrouwen des keizers , dat deze hem
zelfs gebood te blijven , als hij aan vreemde gezanten gehoor verleende , meermalen
betuigende , dat hij aan 's prinsen schranderheid plannen had te danken , waaraan
hij niet zou gedacht hebben. Toen KA BEL V in 1 555 afstand deed van de regering over de Nederlanden , leunde bij op
den arm van den prins VAN ORANJE , die
belast werd , de keizerlijke kroon aan zijnen broeder FERDINAND over te brengen.
KAREL'S zoon en opvolger , FILIPS II , benoemde onzen prins tot stadhouder over
Holland , Zeeland en Utrecht ; doch noo
het laagste graauw de beeldstormerij-dra
had aangevangen , en FILIPS alle Neder landeis als kettersch of kettergunstig verklaarde, geen verdienstelijker werk kennende dan het ketterdooden , ontweek
ORANJE dit onweder door zich naar Duitschland te begeven. De graven VAN EGMOND
en IIOORNE verloren hun hoofd te Brussel
op een schavot , en duizenden stierven
den marteldood. ORANJE verkocht no zijne
huissieraden , kostbaarheden en zilverwerk,
om met een leger de verdrukte Neder landers te hulp te snellen. Zijn broeder,
graaf LODEWIJK , versloeg de Spanjaarden
bij Ileiligerlee , doch delfde het onderspit
bij Jeinmingen. Toen echter LODEWIJK de
stad Bergen in Henegouwen had bemagtigd , kwam prins WILLEM zelf met een
nieuw leger opdagen , om zich al de behaalde voordeelen ten nutte te maken ,
en vooral om den Nederlanders de gele
te geven , het Spaansche juk af-genhid
te schudden. ALVA zulks bevroedende,
vermeed zorgvuldig een' slag te wagen,
zoodat de prins zich genoodzaakt zag zijne
oproerig geworden soldaten af te danken.
« Maar ditmaal zocht hij geene schuil « plaats buiten het vaderland ; het opper« bestuur werd aan ORANJE opgedragen ,
a die van nu af de ziel werd van alle
a stoutmoedige ondernemingen. » Inmiddels rigtten de Spanjaarden te Mechelen,
Zutphen en Naarden gruweltooneelen aan ,
die de natie aanspoordden , om lijf en
goed voor de vrijheid te wagen. Dit besluit bragt schoone vruchten voort. Onder
heimelijke en krachtdadige medewerking
van den prins kwam , in 1579 , de Unie
van Utrecht tot stand , welke meer dan
twee eeuwen het bolwerk was van onze
vrijheid en namalige grootheid. Wanneer
uien wanhoopte aan den goeden uitslag
van dezen ongelijken strijd , wijl er op
geene hulp van vreemde vorsten te rekenen viel , ist hij den moed der ingezeraen door troostrijke toespraak op nieuw
.te doen ontvlammen. « Ik heb , a zeide

601

hij eenmaal , toen alles verloren scheen ,
« niet den Vorst der ' vorsten zulk een
« vast verbond gesloten , dat ik overtuigd
« ben , dat zijn magtige arm onze bevrij« ding zal voltooijen. » Ook beschouwde
koning FILIPS onzen ORANJE als den grootsten hinderpaal , om de Nederlanders «eder onder 't juli te brengen. Hij deed
tegen WILLEM 1 den banvloek afkondigen,
en beloofde een' hoogera bloedprijs en
verheffing tot den adelstand aan een'
ieder , die den prins van 't leven beroof
een dweepziek Spaansch-de.JANUREGI,
jongeling , loste , op Zondag den 18 Maart ,
te Antwei•pen , een pistool op 's vorsten
hoofd. De prins , hoewel zwaar gekwetst ,
herstelde langzamerhand , en toen hij weder in 't openbaar verscheen , om in den
tempel des Heeren , God voor zijne wonderdadige genezing te danken , weende het
volk van vreugde , en naauwelijks kou
de kerk de toegestroomde schaar bevatten. Doch helaas ! nog slechts drie jaren
werden aan het dierbare leven van den
geliefden vorst toegevoegd. Den 10 Julij
1584 bragt P.ALTIIAZAR GISRARDS , een fortuinzoekend Bourgondiër , hem , niet een
pistool niet drie kogels geladen , eene
doodelijke wond toe. In Let nederzijgen
riep de dierbare vorst zuchtende uit :
« Mijn God ! wees mijne ziel genadig ! Ik
ben zwaar gekwetst ! Mijn God ! wees
« mijne ziel en dit arme volk genadig ! »
De Spanjaard juichte , de Nederlander
treurde. a Hoe klonk , » zegt de keurige
geschiedschrijver STYL, « de droeve maar
« van dit ongeval door al onze gewesten.
« Daar lag de hoofdzuil van den zwakkeu
« staat , de hoop en toeverlaat van het
« krijgswezen , en het orakel van alle
a raadsvergaderingen ! Het gansche land
« was slechts één troosteloos huisgezin ,
« hetwelk zijnen vader beweende : de trot« sche vijand, (door wiens helsch beleid
« deze aanslag was gepleegd) , aanschouwde
« het van buiten , met een' dreigenden
« glimlach , en bereidde zich tot eene
« Wisse en onverbiddelijke wraak. n Onze
VAN ALPHEN beschrijft de wanhoop der Nederlanders niet deze regelen:
Daar ligt de hoop van staat,wie stuit nu Spanjes woeden?
De handen hangen slap , de held is bleek van schrik;
Wie leeft er die na hem ons Neerland kan behoeden?
Zoo sprak het weerloos volk; maar Neêrland, God
(zei. .... Ix.

In de Nieuwe Kerk te Delft vindt men
eene prachtige graftombe ter roemrijke
nagedachtenis van den grondvester van
I eerlands onafhankelijkheid opgerigt, en
te 's Gravenhage een ruiterstandbeeld,
door koning WILLEM 1I bekostigd , alsmede
een tweede standbeeld , zijnde Bene hulde
der dankbare nakomelingschap aan hein ,
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die bij zijn leven voor ons streed en ster
van Frankrijk , en de beste officieren van
voor ons bad. Prins WILLEM I was-vend het leger , als gehecht aan 't huis van
viermalen gehuwd , en liet , behalve ver
ORANJE , wantrouwende , waren de strijd
dochters , drie zonen na , van-scheidn
republiek , door afdanking-krachtend
welke FILIPS WILLEM , de oudste , door en verzuim , zoodanig verzwakt , dat neen
ALVA van de hoogeschool te Leuven weg
niet ,hopen kon den vijand met vrucht
jaren in gevangenschap-gevord,n28 weerstand te bieden. In dezen nood werd
heeft doorgebragt , en de beide andere , prins WILLEM III tot erfstadhouder uitgeprins MAURITS en FREDERIK HENDRIK , ach - roepen en het uitmuntend broederpaar
tereenvolgend de stadhouderlijke waardig
JOHAN en CORNELIS DE WITT , den 20 Augus-heid tus 1672 , door 't Haagsche graauw op de
hebben bekleed. jammerlijkste wijze vermoord.
(VAN KAMPEN , Karakterkunde der Neder
Geschiedenis ; VON CORVIN--landsche
WILLEM III had nog slechts den ouderWIERSBITZKY , De Tachtigjarige oorlog
dom van twee en twintig jaren bereikt
der Nederlanders tegen de Spaansche toen hij geroepen werd de regering te
overheersching).
aanvaarden over een land door partijschap
WILLE» III , prins VAN ORANJE , stad- verscheurd , en welks leger bijkans was
houder der Vereenigde Gewesten en koning ontbonden. Met zulke middelen moest hij
van Engeland, de grootste kampvechter den zegepralenden koning van Frankrijk ,
der burgerlijke en godsdienstige vrijheden aan het hoofd van een leger van 100,000
van het Protestantsch Europa , werd den geoefende soldaten , bestrijden , terwijl het
93 November 1650 , acht dagen na het trouwelooze Engeland , door eene Fransche
overlijden zijns vaders , te 's Gravenhage vlodt geholpen , ons ter zee bestookte.
geboren. Hij was de eenige zoon van Doch gelukkig voor 't vaderland en de
prins WILLEM II en MARIA , de dochter van wereld , spreidde WILLEM eensklaps die
KAREL I , koning van Engeland, die, in
standvastigheid en schranderheid ten toon,
onmin geraakt niet zijn volk, in den jare welke het erfdeel schenen van zijn ge1649 zijn hoofd op het schavot verloor. slacht. Met verontwaardiging verwierp hij
WILLEM III miste niet alleen de zorg eens
al de vleijende aanbiedingen der beide
vaders , maar moest ook nog voor de koningen , om de zaak der republiek te
dwalingen van dien vader boeten. Dege- verlaten ; en toen BUCKINGIIAM , de gunste
nen die het huis van ORANJE niet genegen
KAREL II hem vroeg of hij niet-lingva
waren , maakten zich zijnen hulpeloozen zag dat de ondergang van het gemeenetoestand ten nutte , om hem de stadhou- best onvermijdelijk was , antwoordde hij :
derlijke waardigheid zijner voorouders te « Ik weet een goed middel om de vrijheid
betwisten. De verwantschap van zijn ge- « van mijn vaderland niet te overleven ;
slacht met het huis van STUART wekte ins- « ik zal in de laatste verschansing sneugelijks de naijver op van CROMWELL , wiens «velen a Met dezen grootmoedigen geest
magt al meer en meer toenam. En toen wist hij ook zijne wanhopende medeburgers
in 1654 de vrede tusschen Engeland en te bezielen. Men stak de dijken door , en
de Vereenigde Gewesten werd gesloten , gaf de vruchtbare velden , door 't voorgehad de protector , als ware het , op een' slacht aan de zee ontwoekerd , aan de
gebiedenden toon bedongen , dat de prins golven ten prijs , liever dan ze aan den
VAN ORANJE nimmer de stadhouderlijke
verwaten vijand af te staan. Het voor
waardigheid zou mogen bekleeden. De
jeugdigen aanvoerder spoorde-beldvan
provincie Holland alleen had , vooral door de natie aan om de onbeschaamde eischen
invloed van den raadpensionaris JOHAN DE des vijands met verachting af te wijzen.
En het behoort onder de wonderen der
'WITT , daarin toegestemd. De herstelling
der STUARTS op den Britschen troon deed geschiedenis , dat in twee kortstondige
wel de hoop der voorstanders van het huis veldtogten de Fransche legers , die bijkans
van ORANJE weder herleven ; maar in 1667 tot de poorten van Amsterdam waren doorkwam het Eeuwig Edict tot stand , waarbij gedrongen , geheel van het grondgebied
de stadhouderlijke waardigheid voor altijd onzer republiek werden verdreven. In
werd afgeschaft. De wederregtelijke aanval 1674 stelde de jonge prins VAN ORANJE
echter van Engeland en Frankrijk op de zelf alle maatregelen in 't werk om den
republiek , in 1672 , verscheurde dit heil- ouden CONDÉ tot een' slag te noodzaken ;
loos perkament. Hoe zuiver ook de be- en schoon zijne stoutmoedigheid te Senef
doelingen van den raadpensionaris JOHAN voor de koelbloedige dapperheid zijner wederpartij moest onderdoen , betuigde echter
DE WITT mogen geweest zijn , is het echter
niet te ontkennen , dat zijne maatregelen coNDÉ , dat de prins VAN ORANJE in alles
de republiek te lande weerloos hadden ge- als een oud kapitein had gehandeld , belaten. Vertrouwende op de vriendschap halve dat hij zijn leven te veel als een
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eene gewapende overkomst. Met een leger
van omtr ent 11,000 man , zamengesteld
uit Nederlandsche troepen en de Engelsche regimenten in dienst van de Staten ,
landde hij den 5 November 1688 te TorbarJ. Na eenige weinige dagen aarzelens ,
vielen bijkans alle Engelschen hunnen koning af, die de wijk nam naar Frankrijk.
Men bood nu den prins de waardigheid
aan van rijks regent ; doch hij verklaarde
ronduit , niet dan als koning in Engeland
te willen blijven. Deze beslissende taal
had invloed. Onder grondwettige bepalingen werd de kroon van Grootbrilannië
aan WILLEM III en zijne gemalin MAR IA opgedragen. De verheffing van onzen stad
WILLEM III op den Engelschen troon -houd,er
wikkelde Engeland en Nederland in eenen
oorlog met LODEWIJK XIV , die den ver
koning JACOBUS II op den troon-drevn
Wilde herstellen. Maar WILLEM wist de
heerschzuchtige plannen van den Franschen
koning zoo geheel te verijdelen , dat deze
blijde was , op rekkelijke voorwaarden ,
den oorlog met een vredesverdrag , (den
9.0 September 1697 te lajsu^ijk gesloten)
te eindigen. Twee jaren vroeger had
WILLEM III zijne beminde gemalin MARIA
door den dood verloren. Na haar afsterven
vooral , ontmoetten zijne maatregelen van
regering veel tegenkanting. Zoodrra de
vrede gesloten was , noodzaakte hem het
parlement om het leger tot een onbetcekenend overblijfsel van lijfwachten en garnizoenen te verminderen , en de regimenten van Fransche vlugtelingen , zoowel als
Noch de prins VAN ORANJE , noch KAREL II
en zijn broeder JACOBUS voorzagen welligt zijne eigene Hollandsche lijfwacht uit het
al de gevolgen van dit huwelijk voor de rijk te verwijderen. Ook was men wel
staatkunde van Europa. Doch geene ge. gewoon te zeggen , dat bij stadhouder was
beurtenis in WILLEM'S leven droeg er zoo van Engeland en koning van Nederland,
krachtdadig toe bij , om zijn groot doel — j waar alles hem op zijn' reinsten wenk
de vernedering der tirannieke magt van gehoorzaamde. Voor deze grieven zocht
LODEW IJK XIV en de beveiliging van de «ILLEM afleiding om meer dan ooit de
vrijheden der Protestantsche wereld, te staatkundige aangelegenheden van Europa
naauwkeurig gade te slaan , ten einde
bevorderen.
Na dat WILLEM III , in 1677 met prinses Frankrijk's overmagt verder te knotten.
MARIA in 't huwelijk was getreden , ont- KAREL II , koning van Spanje, in de maand
hield bij zich zorgvuldig van alle deelne- November 1700 kinderloos gestorven zijnde,
ming in de worsteling der partijen in wilde LODEWIJK XIV , met schending van
Engeland. Doch toen zijn schoonvader JA- plegtig aangegane verdragen , zijnen kleinCOBUS den troon had beklommen en alle zoon FILIPS VAN ANJOU op den Spaanschen
maatregelen nam om de Katholijke gods- troon verheffen. Hierbij kwam , dat LODEdienst in Engeland te doen zegevieren , \'/IJK , zoodra JAcO BLS II was overleden
toen de Engelsche Protestanten hunne aan diens zoon den titel gaf van koning
oogen wendden naar den prins VAN ORANJE , van Engeland. Op aansporing van wILom hunne vrijheden en hun geloof te be- LEII 111 besloten Engeland , Nederland en
schermen , toen besloot WILLEM III tot Duitscltland de Wapenen te voeren tegen
eenen koning , wiens rusteloos streven het
was eene wereldrnonarchij op te rigten.
(1) Door de hitte van den strijd vervoerd , ge
hij zelf onder de Franschen , die hij beveelt-rakte
Doch te midden dezer toebereidselen ,
te vuren. Men antwoordt hem, dat al liet kruid
stierf WILLEM III den 18 Maart 1702 onreeds is verschoten. Iii,j ontdekt nu het gevaar
verwacht aan de gevolgen van een' val
waarin hij verkeert , en ijlt naar de zijnen terug,.

jong soldaat had gewaagd (1). Gedurende
't overige van den oorlog , die , na een'
afzonderlijken vrede tusschen Engeland en 1
de Staten , nog vier jaren aanhield , en
reet den vrede vare Nijmegen in f678
eindigde , gaf de prins overvloedige proeven van groote staat- en krijgskundige
bekwaamheden. Kort voor het eindigen
der vijandelijkheden , trad hij in t hu
zijne nicht MARIA , oudste doch--welijkmt
ter van JACOBUS , hertog van York , en
vermoedelijke erfgename der britsche kroon.
Moeijelijk valt het te begrijpen , hoe KAREL II zoo gereedelijk toestemde in deze
verbindtenis , welke zoo geheel in strijd
was met zijne gewone staatkunde en nei.
gingen. Doch vreeze voor het toenemend
misnoegen zijns volks , en de begeerte om
den achterdocht uit te wisschen , welken
men koesterde uit de omstandigheid dat
zijn broeder het Katholijk geloof had omhelsd , schijnen daartoe de voornaamste
drijfveren geweest te zijn. KAREL noodigde
zijn' neef uit , om hem in Engeland te
komen bezoeken. Schoon deze echtverbindtenis W ILL EM de schoonste vooruitzigten
aanbood , weigerde hij echter grootmoedig
alle voorslagen daaromtrent , tot dat hij
zichzelven in persoon van de toegenegen heid der prinses had verzekerd. Deze belangeloosheid bleef niet zonder belooning ,
want zij droeg grootelijks bij tot deze
harmonie en wederzijd the liefde waardoor
dit vorstelijk huwelijk zich bijzonder heeft
gekenmerkt.

,
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van zijn paard, dat in eenen molshoop gende omwenteling van 1813 , werd prins
trappende , den vorstelijken berijder af- WILLEM , uit naam des Nederlandschen
wierp . WILLEM III had slechts den ouder
vijftig jaren bereikt. Met-domvantwe
zijnen dood was de mannelijke lijn van
prins WILLEM I uitgestorven , en de StatenGeneraal vonden goed het stadhouderschap
onvervuld te laten , en als ware het stil
af te schaffen. WILLEM III had-zwijgend
tot zijnen j ersoonlijken erfgenaam benoemd

volks , uitgenoodigd , om de teugels des
bewinds te komen aanvaarden. Hij landde
den 29 November te Scheveningen , deed
onder luid gejubel des volks zijne intrede
in 's Gravenhage , en werd tot souvereinen
vorst uitgeroepen. Onverwijld echter benoemde hij veertien gemagtigden tot het
ontwerpen eener grondwet , die den 14
JAN WILLEM FRISO , ZOOn van HENDRIK CASI- Maart 1814 te Amsterdam , in de Nieuwe
MiR , stadhouder van Vriesland en Gro- Kerk door de volksvertegenwoordigers werd
ningen, van wien het tegenwoordig rege- .aangenomen , en , door den souvereinen
rend koninklijk buis VAN ORANJE afstamt.
vorst , met ongedekten hoofde , staande
(La généalogie des illustres comles de tusschen zijne beide zonen , (WILLEM FRENassau ; VAN KAMPEN , Vaderlandsche DERIK GEORGE LODEWIJK en WZ'ILLEM KAREL
karakterkunde ; BURNET , History of his FREDERIK) , plegtig bezworen. Opmerkelijk
own time ; HUME and SMOLLETT'S His- is het en gedenkwaardig tevens , dat op
tory of England; W AGENAAR , Vader
denzelfden dag dat deze groote plegtigheid
historie; Letters illustrative-landsche te 4msterdam plaats had , de verbondene
of the reign of William III, edited mogendheden Pars binnenrukten , en alby G. P. R. James Esq.).
zoo aan de overweldigende heerschappij
WILLEN I , koning der Nederlanden,
van Frankr ij k een einde maakten. Het
zoon van den erfstadhouder WILLEM V en Weener congres vervolgens de vereeniging
FREDERIKA SOPIIIA WILIIELMINA , prinses van
van België met Nederland als een koningrijk
Pruissen , werd den 24 Augustus 17 7 2 op bepaald hebbende , werd WILLEM I. , den
het Huis in het Bosch , nabij 's Graven- 16 Maart 1815, tot koning der Nederlanden
hage geboren , en den 17 September pleg- uitgeroepen. Niemand voorzag destijds de
tig in de Groote Kerk dier stad gedoopt , noodlottige gevolgen dezer nieuwe staatontvangende de namen van WILLEM FREDE- kundige schepping , welke de opstand van
RIK. Zijne opvoeding en verdere opleiding België , in 1830 , weder vernietigde. Na
werden toevertrouwd aan den generaal de afdoening onzer geschillen met België ,
''ON STAMFORD , een' man ervaren in de
die door overdrevene krachtinspanning en
wiskunde en taktiek. Ook de beroemde te lang volgehoudene volharding onnoewis- en natuurkundige EULER en de letter- melijke schatten hadden verzwolgen, meenkundige TOLLIUS werkten gunstig op de den de volksvertegenwoordigers dat de tijd
ontwikkeling van den jeugdigen vorst , die gekomen was , om tot eene herziening der
in onderscheidene kunsten en wetenschap
grondwet over te gaan. De koning gaf
snelle vorderingen maakte. Op zeven --pen 1 eindelijk aan dit luid uitgedrukt verlangen
tienjarigen ouderdom bezocht hij de hooge- gehoor ; doch de wijzigingen , die tot stand
school van T.eyden , waar hij tot den kwamen , waren onbeduidend. Echter
21 Julij 1790 vertoefde. Op voordragt scheen de koning afkeerig om bij deze
der provincie holland verkreeg bij zitting nieuwe orde van zaken langer de teugels
in den raad van State , en deed nu eene des bewinds te voeren. Althans op Woensreis naar Berlijn alwaar hij vroeger reeds dag den 7 October 1840 deed koning
kennis had gemaakt met de bevallige FRE- W ILLEM I afstand van de regering aan den
DERICA LOUISA WILIIELMINA , prinses van
prins VAN ORANJE , WILLEM FREDERIK GEORGE
Pruissen , met welke hij zich den 1 Oc- LODEWIJK . Deze hoogst gewigtige plegtigtober 1791 in den echt verbond. Zoodra heid werd op het koninklijk paleis het Loo
Frankr ij k den 1 Febivarij 1793 den erf- voltrokken. De bijkans zeven en twintigstadhouder den oorlog had verklaard , aar
jarige regering van WILLEM I door veel
WILLEM geen oogenblik zijne-zeldpains
roems en tevens zeer veel feeds gekentalenten en zijnen arm aan het vaderland merkt , zal voor de nakomelingschap altijd
te wijden. Ook gaf hij , met zijnen broe- gedenkwaardig blijven. De oude vorst
der FREDERIK , onderscheidene blijken van ^ nam nu den titel aan van koning WILLEM
moed en bekwaamheid Eindelijk echter FREDERIK , graaf VAN N ASSAU , vertrok naar
van alle bondgenooten verlaten en door Pruissen , huwde niet eene voormalige
binnenlandsche tweespalt verdeeld , werd hofdame de grav in IIENRIETTE D'OULTREMONT,
ons vaderland eene ligte prooi der Fran- en stierf in een en zevelitigjarigen ouderschen ; de stadhouderlijke familie week dom , den 12 December 1843 , oneernaar Engeland. Na allerhande lotwisse- ' wachts aan eene beroerte , te Berlijn.
lingen buiten het vaderland , en de geze- Het lijk , naar 't vaderland gevoerd , werd
,

;
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den .2 Januarij 1841 niet groote praal in Den 21 Februarij 1816 trad de held van
den voorvaderlijken grafkelder te Delft Waterloo in den echt riet de beminnelijke
Russische grootvorstin ANNA PAULOWNA , de
ter aarde besteld.
(G. ENGEL1E1TS GEP,BITS , Het leven en jongste zuster van keizer ALEXANDER; , den
bevrijder van Europa. In de staatkundige
de regering van Z. M. Willem I.
W1LLE11 II , koning der Nederlanden , gebeurtenissen van '1830 asas de prins
oudste zoon des vorigen , den 6 Decem- VAN ORANJE geenszins een werkeloosbeher 1792 te 's Gravenpage geboren , werd schouwer. Ter bevrediging van België ,
onder de zorgvuldige leiding van den waagde hij zich , zonder troepen , binnen
krijgskundigen CONSTANT , aan de militaire Brussel,en toen de muitelingen op hein
school te Berlijn voor zijne toekomstige be- aandrongen , gaf hij zijn moedig krijgsros
stemming opgevoed. Sedert 1811 schaarde de sporen , vloog daarmede over eene
hij zich onder de banier van den grooten opgeworpen straatverschansing , en ontBritschen veldheer W ELLINGTON , die in ' kwam alzoo aan eerie smadelijke gevanPortugal en Spanje aan de Fransche over- penschap. In den tiendaagschen veldtogt
heersching paal en perk stelde. Bij de des volgenden jaars , versloeg hij de Belberenning van Ciudad Bodrigo en den gen bij flasselt en Leuven , en zonder de
aftogt van Burgos , gaf W 1LLEM II , als tusschenkomst der Franschen , are geheel
erfprins van Oranje , de schoonste proeven België in zijne magt gevallen. Door afvan zijn' onverschrokken moed. Ook bij . stand van zijnen vader , in 1840 , tien
Salarnanca en in den gedenkwaardigen R Nederlandschen troon beklitnmende , beslag van Vittoria plukte hij de schoonste tuigde de nieuwe vorst , dat , gelijk het
lauweren , zoodat W ELLINGTON van hem hem had mogen gebeuren voor de onafgetuigde : « De kolonel , Zijne Doorluchtige hankelijkheid van Nederland met het zwaard
« Hoogheid de erfprins VAN OR ANJE , die te strijden , hij nu ook aan de bevorde« gedurende den slag overal mijne beve- ring van heil en voorspoed voor land en
«len overbragt , heeft zulks verrigt met volk al zijne krachten zou toewijden.
« zijne gewone onverschrokkenheid en Aan deze plegtige belofte bleef hij tot
« schranderheid. » In den slag bij Sorauson aan zijnen dood getrouw. Toen in 18-48
(28 Julij 1813) werd hein een paard de meeste vorstentroonen in Europa wanhel onder 't lijf doodgeschoten. Ter belooning den , schonk WILLEM II aan zijne getrouwe
zijner- schitterende krijgsdaden , wet•cl Z. Nederlanders eene vrijzinnige grondwet ,
K. H. met de Baths -orde omilalrgen. Den die vorst en volk naauwer aan elkander
19 December 1813 verscheen de erfprins verbond. Doch reeds in het volgende jaar
in ons midden , om liet vaderland verder ontviel de dierbare vorst aan de natie ,
van 't Fransche dwangjuk te helpen be- die nimmer zijne goede bedoelingen ter
vrijden. Als opperbevelhebber van 't voet- bevordering van haar welzijn betwijfelde.
volk wist hij spoedig het vertrouwen van IIij stierf den 17 Maart 18 s9 te Tilburg
alle krijgslieden te winnen , en toen NAPO - aan eene hartziekte. Zijn stoffelijk overschot werd den 4 April 1849 met ongeLEON in 1815 andermaal Europa bedreigde , belette hij , met eene geringe magt , wone statelijkheid in 't praalgraf te Delft
hij Quatre-Bras , den maarschalk NEY , ter aarde besteld. Te 's Gravenpage ver die aan het hoofd stond van 40,000 oude scheen een gesteendrukt portret van den
krijgers , den doortogt , waarvan liet lot ontslapen koning ,niet liet volgende ononzer bondgenooten grootelijlcs afhing. derschrift van onzen TOLLENS:
Tw ee dagen later , den 18 Junij , streed
't Penseel beeldt Tweeden WILLEM af.
Wat bilschrift zal het volk hem geven
hij te Waterloo , waar het groote pleit
Dien God ten zete l ha d verheven
werd voldongen , niet leeuwenmoed , zich
En die de kroon droeg en de staf?
Dat hij geliefd nerd bij zijn leven ,
overal vertoonende waar het gevaar het
Dat hij beschreid wordt in zijn graf,
meest dreigde . Omstreeks half acht ure
(MIej • A. L. G. TOUSSAINT ; IIOFD1JK ; Prof.
des avonds , snelt de prins zijne Belgische
BOSSCHA ; ABBINK ; HE SIKES , Hei leven
en Hollandsche gelederen vooruit , onopvan Z. M. Willem II).
houdelijk roepende : « Houdt moed kanle«raads ! houdt moed ! » tot hein een matte
WILSON, (RICH,tRD) , een beroemd
kogel in de linkerschouder treft. « Ik i landschapschilder , werd in 171-1 te Pene« vind , a zeide W ELLINGTON , « geenen lof gos in het graafschap ilonigoinery geboren.
a groot genoeg voor den prins VAN ORANJE , Vroegtijdig eene overhellende neiging voor
a door wien de bewegingen , gedurende de teekenkunst verradende , werd hij bij
« den geheelen dag , zóó voortreffelijk be - THOMAS WI^IGIIT , een' weinig bekend por « stuurdzijn ,dat ik van het begin tot tretschilder te Londen, in de leer besteld.
«het einde van liet gevecht geene beve- Ilij maakte groote vorderingen , en trad
« len aan heal heb behoeven te geven, a . n eldra als portret - schilder op. In 17 I9
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bezocht hij 1 ialzë , om de werken der
grootste meesters aldaar te beoefenen.'
Tot dus verre had hij nog niets aan het
landschap gedaan ; doch te Venetië bij
den landschapschilder ZUCCARELLI een bezoek afleggende , dien hij niet te huis
v oud , begon hij , om zich al wachtende
niet te vervelen , eene schets in olieverw
te maken van het gezigt uit het venster
van ZUCCARELLI'S werkplaats. Zoodra zucCARELLI deze schets zag , was hij er zoo
mede ingenomen , dat hij WILSON uitdruk kelijk aaubeial om het landschap tot zijn
hoofdvak te kiezen. Een ander voorval
hetwelk hem te Rome bejegende , deed
hem besluiten dezen raad te volgen. VER NET , de beroemde Fracsche landschapschilder , zijne werkplaats te Rome bezoekende , vond zoo veel behagen in zijn
werk , dat lij Kenn voorstelde on, een
zijner landschappen tegen een ander van
WILSON te ruilen. Van nu af bepaalde
WILSON zich uitsluitend bij liet schilderen
van landschappen , en verwierf weldra in
dit vak zulk een' grooten naam , dat lij
zelfs te Rome vele leerlingen kreeg , en
de beroemde MEtiGS hem aanbood , zijn
portret voor een landschap te schilderen.
In 1755 keerde WILSON naar Engeland
terug. In 1760 stelde hij zijne beroemde
ï\'iobé ten toon , welke hem als een der
eerste landschapschilders van Engeland deed
kennen , en door WILLIAM , hertog van
Cumberland , werd gepocht. Echter kwam
hij zóó weinig in zwang , dat hij sommige
landschappen , die na zijnen (lood duizenden opbragten , voor slechts weinige gul
moest afstaan. Hij had de gewoonte-dens
om met zijne stukken bij de kunstkoopers
rond te gaan , en nam dan aan wat ,kern
geboden werd. Op zekeren dag met eene
schilderij bij een' opkooper komende ,
geleidde deze hem naar zijne schilderij zaal , en zeide : « Kijk er reis DICK ! ge
a weet dat ik u gaarne pleizier doe ; maar
zie eens, daar hangen nog al de schilderijën die ik sedert de laatste drie
a jaren van u gekocht heb ! » De arme
WILSON ging met zijn kunstgewrocht onder
den arm bedrukt heen , om elders zijn
geluk te beproeven (1). In de laatste
twee of drie jaren zijns levens leed hij
geen gebrek , mijl hens Bene erfenis van
'

(1) PETER PIZIDAR trachtte hem met den volgenden
profetischcn troost op te beuren
((WILSON's art
Will hold its empire o'er my heart,
By Britain left in poverty to pine. But honest WILSON , never, mind:
Immortal praises thou shalt find,
And for a dinner have no cause to fear. Thou start'st at my prophetic rhymes!
Don't be impatient for those times;
Wait till thou haat been dead a hundred year! n

zijn' broeder was toegevallen. IIij stierf
in 1782 , ten huize van eenen bloedverwa n t, nabij liet dorp Llanverris , in het
graafschap Denbigh , thans Loggerheads
geheeten , naar liet uithangbord der Loggerheads (dornkoppen) hetwelk WILSON voor
de herberg van dit dorp had geschilderd.
FUSELI verklaart , dat WILSON zulk een'
uitstekender smaak en zulk een kuisch
oog had , dat alles wat zin' ezel verliet
liet kenmerk droeg van sierlijkheid en
waarheid.
(T. WRIGHT , Some account of the life
of Richard Wilson) .
WINCSELMANN, (JOHANN JOACHIM),

een beroemd Duitsch oudheidkenner , de
zoon eens armen schoenmakers , werd den
9 December 1717 te Stendal, in het Brander.burgsche , geboren. De grootste beboefte kon echter zijne vroeg ontwaakte
neiging voor de studie niet uitdooven.
IIij bezocht de school zijner geboorte
welker waardige rector hein wel -plats,
kreeg, en hen in huis nam.-dralief
En toen deze oude leermeester blind was
geworden , werd WINCKELMANN zijn leidsman en voorlezer , en genoot daarvoor
een hoogst leerzaam onderhoud. Door
menscbenvrienden geholpen , bezocht hij
in 1738 de hoogeschool van Halle , alwaar hij twee jaren vertoefde. Na eenige
jaren conrector te Seehausen en bibliotheek
graaf van Donau ge--secrtalvnd
weest te zijn , bood de pauselijke nuntius ,
ARCHINTO , die de ongemeene geleerdheid
van WINCKELMANN op prijs schatte , hem
eene plaats als bibliothecaris te Rome
aan. De voorvtaarde , dat hij tot liet Katholijk geloof zou overgaan , weerhield
hem niet om dit uitlokkend aanbod aan
te nemen. In den herfst van 1755 reisde
WINCKELMANN naar Rome, en vond aldaar
vrienden en beschermers. BENEDICTUS XIV
en kardinaal ALBANI verschaften hem als
opziener van alle oudheden in en rondom
Rome en als bibliothecaris van 't Vatikaan
eenen aangenamen werkkring. In 1768
ondernam hij , in gezelschap van den
beeldhouwer CAVACEPPI, eene reis naar
Duitschland , en werd te Weenen op de
eervolste wijze ontvangen. Men trachtte
hem aldaar te houden , doch hij verlangde
niet groot ongeduld naar Rouse terug te
keeren. Na een verblijf van twee maanden , vertrok hij naar Triëst. Een Italiaan,
FRANCESCO ARCANGELI , een sluwe booswicht,
wist onder weg zijn vertrouwen zoo zeer
te winnen , dat de argelooze WINCKELMANN
hem zijne gouden medaljes en andere
kostbaarheden uit goedhartigheid liet zien.
ARCANGELI beloofd hebbende voor de toe-
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bereidselen der afreize van Triest te zorgen, '
bleef WENCKELMANN gerust in zijn logement.
Den 8 Junij 1768 tusschen één en twee
ure zat hij aan de tafel te schrijven , toen
de Italiaan binnentrad , en verzocht hem
nog eenmaal de gouden medaljes te laten
zien. Zoodra nu wINCKELMANN op de kniën
lag, om ze uit de koffer te halen , wierp
AIICANGELI hem ceneo strop om den hals ,
en bragt den mgelukkige, die zich te
vergeefs verweerde , vijf doodelijke dolksteken in 't onderlijf toe , waarop de moordenaar, zonder iets ^ m ede te nemen , de
vlugt nam . WINCKELMAINN stierfeenige
uren later , nadat hij , bij uitersten wil ,
den kardinaal ALBANI tot universeel erfge naam had aangesteld. Onder de werken
van dezen grooten oudheidkenner verdienen inzonderheid melding zijne Geschiedenis der kunst onder de Ouden , Waarvan
in 1776 eene tweede uitgave verscheen.
(Conversations-Lexicon ; Dictionary of
Biography) .

om krachtig werkende middelen voor te
schrijven , iets , dat men veelinaals bij
ontleedkundigen heeft opgemerkt. WINsLOw
bereikte den ouderdom van een en negentig jaren , en stierf den 3 April I760.
(hiogr. Meel ELOY , Dici. Bist. de la
Med. ; Biogr. Univ.).
WITT , (CORNELIS en JOHAN DE)
twee der verdienstelijkste Nederlanders,
wier levensgeschiedenis mocijelijk is van
elkander te scheiden. liet geslacht der DE
WITTEN bloeide reeds in de dertiende eeuw
te Dordrecht. Althans men vindt op het
jaar 1295 gewag gemaakt van zekeren
JAN DIE WITTE , wiens afstaaiin eli ii g JAN DE
WITTE in 1375 aldaar de burgemeesterlijke
waardigheid bekleedde. JACOB Dr WITT,
de vader van CORNELls en JOIIAN DE WITT ,
een bekwaam man, was insgelijks burgemeester van Dordrecht , enmeermalen
afgezant bij vreemde mogendheden. Eer lang echter geraakte hij in ongenade bij
;
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WINSLOW, (JAOtTES BÉNIGNB), een andere heeren gevank elijk naar 't slot
beroemd Deensch ontleedkundige, werd Loevestein liet voeren. Dit gevangennemen
den 9 April 1669 te Odensec , op liet en wegvoeren van JACOB DE W ITT , beeft
eiland Funen , ge boren , waar zijn vader welligt veel bijgedragen tot de latere han Luthersch predikant was. Na te Leyden in delingen en denkwijze zijner zonen , met
de medicijnen gestudeerd te hebben , be- betrekking tot liet Huis van OR ANJE .
Con NELIS DE W ITT , oudste zoon van
gaf hij zich naar Pars , waar hij van
den beroemden DUVERNEY in de ontleed- JACOB DE WITT en ANNA VAN DE KORPUT ,
kunde onderwijs ontving , en zich einde- werd den 25 Junij 1623 te Dordrecht
lijk , na de Katholijke godsdienst omhelsd geboren , en gaf reeds vroeg blijken van
te hebben , nederzette. In 1732 gaf hij een gezond oordeel en lust tot letteroefezijn groot werk over de ontleedkunde van hing. Na zijne studiën in de re is eleerdden meusch in 't licht , onder den titel heid voltooid te hebben , ging hij , om
van Exposition anatonzigite de la structure zijne verkregene kundigheden nog fleetdie corps humain. Hiermede behaalde hij uit te breiden , Bene reis doen door de
groote eer , zoodat men hem onder de voornaamste landen van Europa. Terug
beste ontleedkundigen van zijnen tijd rang- gekeerd , trad hij , in I x;50 , in 't huweschikte . In 1743 volgde hij HUNAULT Op li j k met honkvrouwe MARIA VAN BERKEL ,
als professor in de anatomie en physiologic 1 en bekleedde weldra eenige regeringspos aan den Koninklijken Plantentpin. Eenige ten zoo loffelijk , dat hij eerlang tot de
van wISLOw S levensbeschrijvers zeggen, burgemeesterlijke waardigheid opklom. Van
dat hij tweemaal gevaar liep , als schijn- wege de stad Dordrecht kreeg hij zitting
dood begraven te worden. Dit gaf hem in de vergadering van de staten van
aanleiding , om Bene verhandeling te schrij- Holland en Westvriesland , en werd verven over de kenteekenen van een' zekeren volgens ruwaard (rustbewaarder) van Putof twijfelachtigen dood. De uitkomst zijner I ten , baljuw van Beijerland , dijkgraaf van
onderzoekingen gaf hij in 1740 in 't licht , I Mijnsheerenland en Moerkerken, en eindelijk
onder den titel :An niortis incertae signa curator der Leydsche hoogeschool.
JohrAN DE WITT , broeder van CORNELIS
minus incerta a chirurgicis gitam ab aliis
experiinentis? Dit werkje werd in 't Fransch zag, in 1625 , insgelijks 't eerste levensovergebragt. In hetzelve vermeldt de sch; ij- licht te Dordrecht, stndeerde eveneens in
ver eene menigte gevallen van menschen , de regten , en maakte daarenboven zulke
die , schoon slechts schijndood , geopend I groote vorderingen in de wiskunde , dat
of begraven zijn geworden. De slotsom 1 hij zelfs als schrijver daarin optrad. Zijn
zijner navorschingen komt hierop neder , i Elecnenta curvarurn linearunz (Grondbegindat niets een voldoend bewijs van den 1 sel der kromme lijnen) verscheenn 1650
dood kan geven , dan de overgang van te Leyden met zijnen naam in 't licht ,
het ligchaam tot bederf. Als practiserend en werd door deskundigen zeer geprezen.
geneesheer te Parijs, aarzelde hij altijd Na den graad van meester in de rekten
'
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bekomen te hebben , deed hij eene reis « liteit. a Velen hebben deze jnschikkedoor de voornaamste staten van Europa, lijkheid voor deze eischen an CROMWELL
aan DE WITT nimmer kunnen vergeven ;
en leerde vele mannen van rang en aan
kennen. Zoodra hij van deze reis-zien doch « wie onzer weet , » zegt een lofrewas terug gekeerd , werd hij , schoon denaar op onzen raadpensionaris , « of in
naauwelijks vijf en twintig jaren oud, tot «den vooruitzienden geest van DE WITT
pensionaris - der stad Dordrecht gekozen. « niet reeds de gedachte heeft geschuild
Zijne wijsheid , voorzigtigheid en welwik- « dat strenge meesters niet lang regeren ;
kend oordeel werden binnen kort zoo « en CRONIWELL'S tiranny mitsdien ook niet
algemeen erkend , dat reeds een jaar « altijddurende zijn zoude ; wanneer men
later de staten van Holland , hem in « dan toch de akte van uitsluiting , die
«alleen aan de persoonlijke gevoelens van
Bene zaak van kieschen en moeijelijken
« CROMWELL haren oorsprong verschuldigd
aard met anderen als afgevaardigde naar
Zeeland zonden. IIet gelukte deze bezen- «was , gemakkelijk terug zonde bekoding Zeeland te bewegen , om den pas « men ? — Indien dit zoo geweest is , hoe
geboren prins (W ILLEM III) niet tot de « heerlijk heeft de uitkomst dan niet deze
waardigheden van stadhouder en kapitein - « zijne meening gestaafd. » Niettegengeneraal te verheffen. En toer in 1652 staande deze vernuftige gissing is het
de Staat met Engeland in oorlog was, moeijelijk te ontkennen , dat bij DE WITT
en Zeeland , om 't gemeen en de predi- geen afkeer van het Huis van ORANJE
zou bestaan hebben. In 1655 trad JOHAN
kanten genoegen te geven, weder aan
om den jongen prins bij voorraad-drong, DE WITT in 't huwelijk met Bene dochter
tot kapitein- en admiraal -generaal over de van den Amsterdamschen burgemeester
land- en zeemagt van den staat te benoe- BICKER , die zich , bij den aanslag van
men , vertrok JOHAN DE WITT op nieuw met WILLEM II op Amsterdam , als man van
eenige afgevaardigden naar Zeeland. Eene eer gedragende , door gemelden vorst diep
menigte volks te Middelburg den Holland- gegriefd was. In den tweeden Engelschen
schen heeren den dood dreigende , wan- oorlog , welke in 1665 uitbrak , ontwikkelden twee der gemagtigden , om in kelde DE W ITT op nieuw al zijne talenten
persoon derwaarts te gaan ; doch DE WITT als staatsman , regent en wiskunstenaar.
verklaarde , « dat hij , wat er ook van Nadat de admiraal WASSENAAR in een'
« komen mogt , zich Behartigd vond , om strijd tegen de Engelschen met zijn schip
«alleen den last , die hun allen was op- was in de lucht gevlogen , besloot DE
« gelegd , uit te voeren. » Door deze stoute WITT , om ten spoedigste weder de vloot
taal werden ook de anderen aangemoe- in zee te brengen ; hij zelf begaf zich
digd , en voibragten , door eenig krijgsvolk naar Texel , om op alles orde te stellen.
begeleid , ongehinderd hunnen last , of- Tegenwind belette haar zee te kiezen ;
schoon het graauw weder op de been was doch de schrandere raadpensionaris wist
gekomen. Geen wonder dan ook , dat , hinderpalen weg te ruimen. Tot zijn' tijd
toen de post van raadpensionaris van toe , geloofde men slechts met tien windHolland , door bet overlijden van PAUW, streken te kunnen uitzeilen ; doch onze
in 1653 , was opengevallen , JOHAN DE wiskundige staatsman peilde, met het dieplood in de hand , overal de diepten en
WITT daartoe met eenparigheid van stemmen werd benoemd. Reeds op het einde ondiepten , en berekende dat men niet
van 1652 - ontdekt hebbende , dat de En- slechts op tien , maar op acht en twintig
gelsche protector CROMWELL niet ongenegen windstreken, de reede van Texel kon vervas , den krijg te staken , wist JOHAN DE laten. Hij zelf bragt dan ook , tot elks
verbazing , al de schepen door het SpanM ITT de staten van I/olland te bewegen
om vredesonderhandelingen aan te knoo- jaardsgat , en wel met een' Zuiden en
pen , hetgeen dan ook ten gevolge had , Zuid-Westen wind gelukkig in zee. DE
dat op den 12 Junij 1654 de oorlog tus- RUYTER, aan wien het opperbevel over de
schen ons land en Engeland een einde vloot werd toevertrouwd (vergezeld van
nam. Om echter den vrede met CROWMELL CORNELIS DE WITT) w onderen van dapperte sluiten , hadden de staten van Holland heid verrigtende, vond KABEL II goed den
en Westvriesland moeten verklaren , « dat 30 Julij 1667 met onzen staat te Breda
den vrede te sluiten. Toen echter in 1672
« zij den prins vAN ORANJE of iemand zij
nakomelingen , nimmer zouden ver -4ner Engeland , Frankrijk , de bisschop van
kiezen tot stadhouder of admiraal hunner-« Munster en de keurvorst van Keulen , ons
gezamenlijk den oorlog verklaarden , naa provincie ; noch , zooveel de stem hun
fier provincie aanging , gedogen , dat-« men de zaken te land een' bedenkelijken
« hij ooit wierde aangesteld tot kapitein- keer. Binnen den tijd van twee maanden
« generaal over de krijgsmagt der genera- bezetteden de Fransche en Duitsche legers
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de provinciën Gelderland , Overijssel en
Utrecht , en weldra bevond zich de Fransche voorhoede nog slechts vier uren van
Amsterdam. In deze hagchelijke omstandigheid werd JO'«AN DE NNITT des avonds
door vier moordenaren op straat aangevallen , en bekwam eenige gevaarlijke
wonden. Kort daarop leide JOHAN zijnen
moeitevollen post als raadpensionaris neder,
terwijl de prins , die reeds tot kapitein -generaal over de krijgsmagt was verheven,
overal tot erfstadhouder werd uitgeroepen.
Zekere TICHELAAR beschuldigde zijnen broeder CORNELIS , dat deze hem had willen
omkoopen , om den prins VAN ORANJE te
vermoorden. Na op de pijnbank gebragt
te zijn , zonder dat men hem eenige bekentenis had kunnen afdwingen , werd
CORNELIS DE WITT tot eeuwigdurende bal
verwezen. Te 's Gravenhage op-lingschap
de gevangenpoort zittende, wist men zijn'
broeder JOHAN , door eene geveinsde bood
derwaarts te lokken. Nu kwam-schap,
het graauw op de been , en uitte dreigende kreten tegen de beide broeders.
Drie compagniën ruiters, onder liet bevel
van TILLY , beschermden aanvankelijk de
DE WITTEN ; doch zoodra er order kwam
om af te trekken , bemagtigde het gespuis
de gevangenis , dreef JOHAN en CORNELIS
naar buiten , vermoordde hen op de gruwzaamste wijze , en hing hunne deerlijk
verminkte lijken aan eene wipgalg ten
toon. Dit helsch bedrijf had plaats op
Zaturdag den 20 Augustus 1672. Op
deze deerniswaardige wijze kwamen twee
broeders om , van welke de een , gedurende negentien jaren , het vaderland tot
een' booges trap van luister voerde, en
de ander meermalen voor onzen roem ter
zee zijn leven waagde.
(Memoires de Jean de Witt , grand
pensionnaire d'Hollande ; Leftres ei
.négoeiations entre Jean de Witt ei les
plénipotentiaires des Provinces Unies
aux cours de France , ^c.; Historisch
verhael en politique bedenkingen ,
aengaende de bestieringe van stoet en
oorlogssaken van de hefren Cornelis
en Johan de Witt; VAN DER HOEVEN,
.Zeeven en dood van C en J. de Witt;

mende manieren , vlugheid en bekwaam -

heden deden hem at meer en meer de
gunst des konings winnen. In het vol
jaar stierf HENDRIK VII , doch diens-gend
zoon en opvolger , HENDRIK VIII , benoemde
hem tot zijnen aalmoezenier. De behendige hoveling schikte zich in alles naar
de luimen van zijnen nieuwen meester ,
wiens zorgelooze vrolijkheid hij steeds aan
wel wetende , dat hij dan des-wakerd,
te meer behoefte zou gevoelen aan een'
gunsteling , die het beleid der moeijelijkste zaken kon op zich nemen. Weldra
werd WOLSEY met gunsten en waardigheden overladen , tot dat hij het hoogste
toppunt van magt bereikte , waarop een
onderdaan staan kan. Tusschen de jaren
1510 en 1515 verkreeg hij , behalve onderscheidene minder gewigtige bedieningen , de bisdommen van Doornik en
Lincoln , het aartsbisdom van York , de
waardigheid van kanselier , pauselijk legaat
in Engeland en eindelijk die van kardinaal. Hij voerde eenes vorstelijken staat,
hebbende een' stoet van acht honderd
personen , die op zijne wenken vlogen,
en onder ` elke verscheidene ridders en
edellieden geteld worden , zoo als de
graaf VAN DERBY , Lord HENRY PERCY en
anderen. «Hij had, » (zegt zijn levens
CAVENDISH) , « altijd een dom -beschrijv
deken of priester tot hofmeester , enI-«
« een' ridder tot thesaurier , die in zijn
a paleis altijd witte staven moesten dra gen. In zijne bijzondere keuken had hij
« een' opperkok , die dagelijks in het da« mast , satijn of fluweel gekleed ging ,
« net eene gouden keten om den hals.
« Niemand kon in pracht en praal met
« hem wedijveren : zijn gevolg was talrij« ker en schitterender dan dat van eenig
« onderdaan. Op zijne gezantschapsreizen
« trok hij , door den weelderigen stoet
a die hem vergezelde , de aandacht van
a allen. Op York Place (thans Whitehall)
« had hij eene woning voorzien van alles
« wat de weelde kon uitdenken. En te
« Ilarrlpton Court bouwde hij voor zich
« zelven een fraai paleis , hetwelk hij,
a bij zekere gelegenheid, den koning ten
a geschenke aanbood. « Men moet er echter bijvoegen , dat hij een mild bescherF. A. VAN HALL , Lofrede op Johan
mer was van kunsten en wetenschappen.
de Witt) .
WOLSEY, (THOMAS), de beroemde Hij zelf was geen onbeduidend geleerde,
kardinaal van dien naam , werd in 1471 J en men wil , dat hij den koning zelf bete Ipswich geboren. Men houdt hem voor hulpzaam was in zijne strijdschriften tegen
den zoon eens slagers , die hem te Oxford LUTHER. Zijn onbepaalde invloed op HENliet studeren . HENDRIK VII benoemde hem DRIK VIII maakte zijne voorspraak in alles
tot zijnen kapellaan , en schonk hert; in onmisbaar. Zelfs KAREL V en FRANS koch1508 , ter belooning eener snel uitge- ten zijne medewerking voor hunne belanvoerde staatkundige onderhandeling , het gen niet huldebetuigingen en jaarwedden.
domdekenschap van Lincoln. Zijne inne- WoLSEY's grootste eerzucht was nu , om
II.
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den pausèlijken stoel te beklimmen ; doch

hierin werd hij te leur gesteld. Zijn ge.
drag betrekkelijk de echtscheiding van
VIII en CATIARINA VAN ARRAGON
was de eerste stap tot zijnen val. Hij
ried den koning om CATHARINA weg te
zenden , maar ANNA BOLEIN niet te huwen,
'waardoor hij aan alle drie groote ergernis
gaf. In 1529 werden hem de zegels ontnomen ; men beschuldigde hem van mis
koning echter schonk-bruikvanmgt.De
hem vergiffenis , en in 1530 ging bij
Cawood Castle bewonen , om aldaar in
afzondering te leven. Doch in den herfst
van dat jaar werd bij andermaal , als van
hoog verraad beschuldigd , in hechtenis
genomen. Men vervoerde bent op zijn
muilezel naar Londen , toen hij , door
-een' hevigen buikloop overvallen , in een
HENDRIK

,

.klooster te Leicester werd opgenomen.
De poort binnen rijdende , zeide bij :
« Vader abt ! ik kom tot u , om mijne
« beenderen hier te doen rusten. » WOLSEY
had waarheid gesproken. De monniken
leem te bed gebragt hebbende , stierf hij
drie dagen later. « De koning , » zegt
$UME , « betreurde zeer zijn' dood , en
« sprak altijd gunstig van zijne nagedachtenis : een bewijs , dat grilligheid meer
e dan reden of ontdekking van Benig ver'( raad oorzaak was van de vervolgingen
«tegen hem ingesteld. U
(C}AVENDISH , Life of Wolsey
IIUME's en
LINGARD's Histories).
WOOD of AWOOD , (ANTHONY) , een
levensbeschrijver en oudheidkenner , werd
den '17 December 1630 te Oxford geboren , en studeerde aldaar in de godge.
leerdheid. Omstreeks 1650 of 1651,
begon hij zich op de viool te oefenen ,
eerst alleen , doch naderhand met behulp
van een' meester. Hij schijnt veel bedrevenheid op dit instrument verkregen te
hebben , -en was verscheidene jaren lid
van een voornaam muzijk- gezelschap te
Oxford. Ook de schilderkunst was hem
niet vreemd. Het doorbladeren van eenige
:verken over de wapenschildkunst en de
Oudheden van 't graafschap Warwich door
DUGDALE , ontwikkelden bij hem eene sterke
neiging voor het beoefenen der oudheidkunde. Dr. THOMAS BARLOW , eerste opzigter
van de bibliotheek der hoogeschool , stond
hem toe , om boeken en handschriften
aan huis te hebben. Zoodra WOOD zijne
History and antiquities of Oxford had vol
bood de universiteit hem 100 Pst.-toid,
voor het kopij -regt aan, met oogmerk om
dit werk ten gebruike van vreemdelingen
in 't Latijn te laten overbrengen. WOOD
stemde hierin toe, maar beklaagde zich
naderhand bitterlijk over de slechte ver;

-

taling , welke onder toevoorzigt van Dr.
geschied was , onder den titel van
Historia et Antiquitates universitatis Oxoniensis. In 14 691 gaf WOOD zijn Athenae
Oxoniensis in 't licht , eene naauwkeurige
geschiedenis van alle schrijvers en bisschoppen , die sedert 1500 tot 1695 te
Oxford hebben gestudeerd ; hierbij voegde
bij de Fasti of jaarboeken van dezelfde
hoogeschool. WOOD stierf den 29 November 1695 , in den ouderdom van vijf en
zestig jaren. Kort vóór zijn' dood verbrandde bij eene groote menigte handschriften , en liet zijne belangrijkste boeken
en handschriften na aan de hoogeschoól
van Oxford.
(Biographia Britannica WATT'S =Bibliotheca Britannica).
FELL

;

WORCESTER, (EDWARD 'SOMERSET ,

Markies VAN) , een vindingrijk man , die
in 1597 werd geboren , en in hooge gunst
stond bij KAREL 1. Deze vorst gebruikte
Item als onderhandelaar met de Iersche
Katholijken. WORCESTER stierf in 1667.
In 1663 verscheen zijn belangrijk vlugschrift , bevattende schetsen van honderd
uitvindingen (The scantlings of one hun
Onder deze uitvindingen-dreinvtos).
behoort een stoomwerktuig , hetwelk even
als al de andere artikelen op eene eenigzins raadselachtige wijze wordt beschreven.
Naderhand gaf hij nog een boeksken in
't licht , hetwelk hij noemde An exact and
true definition of the most stupendous
water-commanding Engine. WALPOLE , die
zelf niets van 't vak mist , noemt WORCESTER
« een hersenschimmige werktuigkundige ,
en eenige latere schrijvers hebben getracht
om zijne verdiensten te verkleinen ; maar
de uitvoerbaarheid van vele zijner plannen
is naderhand overtuigend genoeg gebleken.
(Dictionary of (biography).

WOTTON , (Sir HENRY) , een verdienstelijk Engelsch dichter , geschiedschrijver en oudheidkenner, werd den 30 Maart
1568 te Boughton Hall, onder de parochie
van Boughton-Malherbe , in het graafschap
Kent , geboren , waar zijne voorouders
aanzienlijke ambten hadden bekleed. Op
den ouderdom van zestien jaren , vertrok
hij naar Oxford, en in 1586 schreef hij

een treurspel Farenedo, hetwelk uitbundig
werd geprezen , maar nimmer gedrukt.
WOTTON vist weldra de genegenheid te
winnen van den geleerden Italiaan ALBE
burgerlijk-RICUSGENTL,profesin't
zegt te Oxford , die hem onderwijs gaf
in de wiskunde en in 't Italiaansch , dat
hij volmaakt meester werd. Toen bij den
ouderdom van een en twintig jaren had
bereikt, legde -hij zijne boeken ter zijde,

en nam zijne toevlugt tot de nuttige

WOUWERMAN.
* bibliotheek van reizen. * Hij bezocht
Frankrijk, Zwitserland (waar hij THEODORE
BEZA eu IsAAC CASAUBON ontmoette), Duitschland en Italië. Te Rome , Venetië en Florence werd hij bekend met de uitstekendste
geleerden , schilders, beeldhouwers , bouw
scheikundigen , door wier-kunstear
omgang hij velerlei kundigheden verwierf.
Naar Engeland terug gekeerd , trad hij
als secretaris in dienst van den graaf
VAN ESSEX , en vergezelde hem in f599
naar Ierland. EssEx , bij koningin ELIZA1ETH in ongenade gevallen, werd spoedig
terug geroepen , en in 1G01 , als van
boog verraad beschuldigd , in hechtenis
genomen. Daar CUFFE , de andere secretaris van ESSEX , werd opgehangen , begreep
WOTTON dat het meer dan tijd was , om
zich uit de voeten te maken. Hij stak
van Dover naar Frankrijk over , en reisde
vervolgens naar Italië, alwaar hij zijne
oude vrienden opzocht. Hier schreef hij
zijn State of Christendom , in hetwelk hij
onder anderen de menigvuldige staatkundige jiuiperijun en kunstenarijën , destijds
aan de meeste hoven van Europa in
zwang, naauwkeurig optelt en ontwikkelt.
Gedurende zijn verblijf te Florence , onderschepte de groothertog van Toscane ,
S ERDINAND I , eenige brieven , waarin mei
gemaakt werd van eene zarrenzwe--ding
ring, om koning JACOBUS van Schotland
van 't leven te berooven. Op raad van
zijnen secretaris, Signor VIETTA , een' boe
vriend van WOTTON , werd dezen de-,zem
last opgedragen, om de zaak ter kennisre
van koning JACOBUS te brengen. Bij zijne
berigtschriften kreeg bij eenige Italiaansche
tegengiften mede, welke in Schotland nog
onbekend waren. Deze zending werd de
grondslag van WOTTON'S fortuin. Onder
den Italiaanschen naam van OCTAVIO BALDI
reisde hij naar Schotland , en vond den
koning te Stirling. Zich als afgezant van
den regerenden groothertog van Toscane

aanmeldende , werd hij spoedig , door
tusschenkomst van den kamerheer BERNALD
LINDSEY , bij den koning toegelaten , echter niet voor dat hij zijn lang rapier had
afgelegd. Drie of vier heeren stonden op
een' afstand in onderscheidene hoeken der
zaal. WOTTON zulks bespeurende aarzelde;
doch JACOBUS verlangde , dat hij hem de
reden zijner zending zou bekend maken ,
voor de stilzwijgendheid van alle aan« ezigen instaande. • Toen , » zoo luidt het
verhaal , • sprak OCTAVIO BAL DI den koning
• in 't Italiaansch aan , en overhandigde
« hem zijne lastbrieven. De koning ze
C' goedgunstiglijk aangenomen hebbende ,
• stapte OCTAVIO BAL DI , na een oogenblik

toevens , naar de tafel , en fluisterde den
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« koning in zijne moedertaal in 't oor ,
« dat hij een Engelschman was , hem oot« moedig smeekende om eene meer geheiroe bijeenkomst met zijne majesteit ,
« en ow gedurende zijn verblijf in Schot
onbekend te mogen blijven. Dit-«land
« werd toegestaan en getrouw nagekomen ,
« tere ijl de koning hem alle genoegens
«aandeed, welke Schotland kon opleveren.
« 'enige maanden nadat WOTTON naar
« Florence was terug gekeerd , stierf ELI« ZABETII , en koning JACOBUS besteeg den
«Engelschen troon. Zoodra WOTTON zulks
« vernam , reisde hij naar Engeland, werd
« door JACOBUS met teekenen van blijdschap
« ontvangen , en met eenige voordeelige
« betrekkingen bekleed. Ook gebruikte JA« COBUS heng dikwijls als afgezant aan Ita«liaansche of Duitsche hoven , en was
« steeds over al zijne bernoeijingen hoogst
«voldaan. » WOTTON overleed in de maand
December van 't jaar 1639. Onder zijne
voornaamste werken behooren Reliquiae

^ Wottomanae ; Characters of some of the
English kings ; eenige godsdienstige overdenkingen ; een aantal brieven , alsmede
eene verzameling van gedichten , welker
fraaiheid van denkbeelden en keurigheid
van uitdrukking door niemand zijner tijd
-genot
werden overtroffen.
(Reliquiae Wottomanae , met een leven
van den schrijver ; Penny Cyclopaedia).

WOUWERMAN , (PHILIP) ,

een der

beste Nederlandsche schilders , werd in
1620 te Haarlem geboren , en ontving
het eerste onderrigt in de kunst van zijn'
vader , PAULUS WOUWERMAN , een' weinig
bekend historie - schilder. Volgens HOUBRAKEN
had WOUWERMAN het geluk , vermogende
beschermers te ontmoeten , die zijn werk
rijkelijk betaalden. « Ik noem ,» zegt ixouBRAKEN , « zulke kunstschilders gelukkig,
« die in hun leven MECENASSEN ontmoeten,
«die hunne kunstwerken roernen , en naar
« waarde beloonen , en integendeel zulke
• ongelukkig , die nooit begunstigers ont« moeten of de waardij van hunne knnst
« bij hun leven betaald krijgen. Van dezen
• hebben wij er velen ontmoet wier kunst
« eerst na hunnen dood , naar waarde
• betaald werd , waaraan zij even zooveel
« hadden als de doode zwijnen , wanneer
« hunne hammen tot een' hoogen prijs
« worden verkocht. » Ook is het niet to

ontkennen , dat WOUW ERM4N al zijne tijd
kunst te boven streefde.-genotid
Hij stierf, in 1668 , in den ouderdom
van acht en veertig jaren , een aanzienlijk
vermogen nalatende. Il0uBIAKEN verzekert
voor waarheid te hebben hooren zeggen
dat ' OUWEraiAri aan zijne dochter , dito
3(J
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roet den bloemschilder IIENDRIK DE FR0MANTJOU in den echt trad , 20,000 gulden
ten huwelijk gaf. De voorwerpen welke
WOUWERMAN schilderde , waren meestal jagtpartijën , pleisterplaatsen , harddraverijën ,
plundertogten en gevechten ; en in zijne
luchten , bladeren en voorgronden , zoo
wel in compositie als in doorschijnendheid
van koloriet , laat hij niets te wenschen
over. Ook zijne figuren , waarmede hij
geenszins spaarzaam was , zijn wonder fraai
geteekend en gekleurd. a Ik leb , » zegt
HOUBRAKEN , « voorstellingen van stroope« rijën en plunderingen van dorpen en
« gehuchten van hem gezien , waarin de
« moedwil der soldaten , de schrik en be« deesdheid der overrompelden , zoo na« tuurlij k , zelfs in de wezens was waarge« nomen , dat zij schenen te spreken :
« een bewijs, dat hij alles met groote
« opmerking heeft verrigt. « WOUWEPMAN
arbeidde gemakkelijk , zoo als blijkt uit
het onnoemelijk getal kunststukken , welke
allerwegen zijn verspreid. « Ziet men ba
ziet het driftvuur-«taljesvnhm,
« paard en ruiter uit de oogen schitteren ,
« in de vlugtenden de vrees , in de ver
pijn en in de stervenden de-•minkted
« doodkleur -op de lippen. « PHILIP had
ook twee broeders , die de kunst uitoefenden. PIETER WOUWERMAN schilderde -in
denzelfden trant als zijn broeder -P IL1P ,
maar zijn koloriet was minder doorschijnend , en zijne paarden waren niet zoo
krachtig , los en teekenachtig getoetst. JAN
WOUWERMAN , de jongste der drie broeders ,
was geen onverdienstelijk landschapschilder , maar stierf in jeugdigen ouderdom.

, Levens der Ned. kunsischil
D'ARGENVILLE, Vies des peinders
tres , . dec. ; Biographie du royaume des
-Pays-Bas ; Oeuvres de Philippe Wouverman d'après ses meilleurs tableaux
par J. Moyreaux).

(HOUBRAKEN

-

;

WRANGEL, (CARL GUSTAF), een dapper Zweedsch krijgsbevelhebber ter zee en
te land , zoon van den Zweedschen generaal HERMANN WRANGEL , gouverneur van
Lijfland , werd den 10 December 1614
.te Skokloster aan de Melerzee geboren.
Buiten 's lands gezonden , om vreemde
talen te leeren , bragt hij een gansch
jaar in Holland door , waar hij tevens
veel kennis opdeed van alles wat op den
scheepsbouw betrekking heeft ; al 't welk
hem naderhand in zijne hoedanigheid als
admiraal zeer te stade kwam. WRANGEL,
vroegtijdig in dienst van GUSTAAF ADOLF
getreden , was in den slag van Luizen
(Nov. 1632) een der voornaamste officieren , die na het sneuvelen des konings
de overwinning op de `keizerlijken hielpen

verzekeren. Van - nu af klom "hij spoedig
op , en onderscheidde zich bij menige
gewigtige gelegenheid , eerst -onder den
verdienstelijken Zweedschen veldheer BANNER , en vervolgens onder TORSTENSON.
Deze gaf hem in 1644 last , om den
Zweedschen admiraal CLAS FLEMMING , - die
na een' heeten strijd door de Deensche
vloot was ingesloten , te ontzetten. FLEMMING , doodelijk gewond , gaf WRANGEL het
bevel over de Zweedsche vloot over , die
veilig Stockholm bereikte. Naderhand behaalde WRANGEL op de Denen eene schitterende .overwinning ter zee bij Femern ,
bemagtigde Bornholm , en stond -op het
punt al hunne eilanden te bemagtigen,
toen het verdrag van Braemsebro de vijandelijkheden deed eindigen. Omtrent dezen
tijd werd hij benoemd tot opvolger van
den ouden TORSTENSON , en aanvaardde
alzoo het opperbevel over het Zweedsche
leger in Duitschland , waar hij eene reeks
van overwinningen behaalde. Koningin
CHRISTINA overlaadde hem met - eer en
gunstbewijzen. Haar opvolger KAREL GUSTAAF
een' krijgstogt tegen Polen ondernemende,
vertrouwde het opperbevel over de vloot
aan WRANGEL , die Dantzig , in 1.6 s6 , van
de zeezijde insloot. Maar de Nederlandsche
staat , bij den handel op de Oostzee veel
belang hebbende , zond den luitenant-admiraal WASSENAAR VAN OBDAM derwaarts ,
en op de nadering onzer vloot , achtte
WRANGEL het geraden af te trekken , en
de Denen op te zoeken , dien bij ander.
maal een gevoelig verlies toebragt. Hij
deed eene landing in Jutland , en bemagtigde , in 1657 , de vesting Fredriksudde.
Voor deze overwinning verkreeg hij de
waardigheid van opperadmiraal. Na een
beleg van drie weken vermeesterde hij
het slot Krónenburg ; doch werd in hetzelfde jaar (den 8 November 1658) door
onze WASSENAAR -VAN OBDAM , na een' vinnigen zeestrijd , genoodzaakt met zijne
gehavende vloot onder het slot Krónenburg te wijken. Bij den vrede tusschen
Zweden en Denemarken , in 1660 , verhief
de koning hem tot groot-maarschalk van
Zweden , en benoemde hem tot een' der
voogden van zijn' minderjarigen zoon,
KAREL XI. In 1675 nam WRANGEL nog
het opperbevel op zich over de Zweedsche
troepen in Pomrneren , doch door ouder
zwakte den meesten tijd het bed-domen
nloetende houden , kon hij de nederlagen
bij Ilavelberg en Fehrbellin , in de maand
Junij van dat jaar , niet verhoeden. Hij
keerde dan ook naar zijn lusthuis op het
eiland Rugen terug. Toen zich echter het
alarm verspreidde , dat er eenige vijandelijke schepen in aantogt waren , vloog hij
-

WREN--WYCIIERLEY.
1n Itnize uit , om zich van het gevaar
te overtuigen. Deze inspanning kostte hem
het leven ; hij overleed in de maand Julij
1676. WRANGEL was een der dapperste
en schranderste krijgsbevelhebbers , zoo
ter zee als te land , op welke de Zweden
zich mogen - beroemen.
(Biographie universelle; Gedenkstuk van
Neérland's heldendaden ter zee , II deel) .
WREN; (Sir CHRISTOPHER), een beroemd Engelsch bouw- en wiskunstenaar,,
werd den 20 October 1632 te East Knoyle
uit; een aanzienlijk geslacht geboren. Zijn
vader , Dr. CHRISTOPHER WREN , was hof
KAREIJ I en domdeken van-predikvan
Windsor , en , zijn, neef , Dr. MATTHEW
WREN , achtereenvolgend bisschop van Hereford , Norwich en Ely. Schoon WREN als
kind eene zeer zwakke gezondheid genoot ,
gaf hij echter vele blijken van- een' leerzamen vluggen- geest. Op den ouderdom
van dertien jaren -vond hij een wiskunstig
instrument uit , alsmede eene soort van
luchtpomp en andere werktuigen tot het
maken van zon- en maanwijzers Twee jaren later , schreef hij een verdienstelijk
werk over de klootsche driehoekmeting.
Na te Oxford gestudeerd te hebben , werd
hij in 1657 benoemd tots professor in de
sterrekunde aan het Gresham-collegie te
Londen, en in 1661 aan de hoogesebool
te Oxford. Gedurende dit tijdperk deed
hij onderscheidene ontdekkingen in de
sterrekunde , natuurlijke wijsbegeerte en
andere wetenschappen. In 1663. uitgenoadigd om een plan te ontwerpen voor de
herstelling der oude St. Paulus Kerk,
werd zijn bouwkunstig genie eensklaps
wakker. De brand van Londen opende
hem een' nog Wijder werkkring. Tusschen
de jaren 1668 en 1718 bouwde hij de
St. Paulus Kerk (1) , het Monument , 202
voet hoog , de hospitalen van Chelsea en
Greenwich , verscheidene gebouwen te Oxford en Cambridge , Winchester Castle,
het moderne gedeelte van Hamton Court,
en ongeveer zestig kerken. In 1680 werd
hij gekozen tot voorzitter der Koninklijke
Maatschappij , en genoot de gunst der.
meeste vorsten onder welke hij leefde.
Na den dood van ANNA , de laatste zijner
koninklijke beschermers , werd WREN van
zijn ambt als opperbestierder over de honinklijke gebouwen , hetwelk hij negen en
veertig jaren met roem had bekleed,
,

,

,

,

t

(1) De eerste steen van het tegenwoordig gebouw
werd gelegd den 21 Junij 1675; het koor werd voor
de dienst geopend in December 1697, en het geheel
in vijf en dertig jaren voltooid , zijnde de laatste
steen op den top der lantaarn door den zoon van
den bouwmeester in 1710 gelegd. De St. Paslus
Kerk van Londen wordt voor eerie der fraaiste
kerken der gansehe Christenheid gehouden.
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ontzet , weinig ter eere van GEORGE I en
tot schande van zekeren BENSON , wiens
naam alleen als opvolger van WREN bekend is gebleven. Het ambteloos leven
van WREN is echter niet zoo zeer te beklagen als te benijden ; hij sleet de laatste vijf jaren zijner aardsche loopbaan in
tevredenheid en welverdiende rust. De
gewone gebreken des ouderdoms kende
hij niet. Zonder eenige voorafgaande kenteekenen van den vaderenden dood, vond
men hem na den maaltijd in zijnen armstoel zachtkens ontslapen. Hij stierf den
25 Februarij 1723 , in den ouderdom van
een en negentig jaren. Zijn stoffelijk overschot rust in de onderaardsche begraafplaats
der St. Paulus Kerk , met geen ander
sieraad op zijne grafstede dan de veelzeggende zinspreuk : -- a Si Monurnentum
quccris , circumspice. » (Vraagt gij naar
een gedenkteeken? Zie rondom u).
(A. CUNNINGIIAM's British painters , sculplors and architects ; ELMES'S Life of
Wren ; Pictorial history of England).
WYCHERLEY , (WILLIAM) , een vernuftig Engelsch tooneeldichter , werd omstreeks het jaar 1640 te Cleve , in het
graafschap Shrop geboren. Bij studeerde
te Oxford in de regtsgeleerdheid , welke
weinig aantrekkelijkheid voor hem had.
Ilij verliet de hoogeschool alvorens eenigen
graad te bekomen , en hield zich niet letterarbeid onledig. Zijn kluchtspel Love in
a wood of St. James's park, werd in 1669
ten tooneele gevoerd en uitbundig toegejuicht. Zijne drie volgende stukken , The
gentleman dancing-master , the plain Dealer
en the Country-wife hadden hetzelfde geluk. Zij muntten uit door krachtige ka.
rakterschildering , maar verdienen van den
kant der zedelijkheid strenge berisping.
KAREL II en de hertog VAN BUCKINGHAM
vonden behagen in den luimigen dichter ,
die hun gunsteling werd. Eenige jaren
na de verschijning van The plain Dealer
(16 74) , ontmoette WYCIIERLY de gravin
VAN DROGLIEDA , eene jonge , rijke , schoone
weduwe , te Tunbridge in een' boekeer^
kooperswinkel. De dame vroeg naar The
plain Dealer , en de meester van den
winkel bood haar WYCHERLY aan als den
wezenlijken plain dealer (rondborstige koop
Dit had een huwelijk ten gevolge,-man).
hetwelk echter spoedig door den dood der
gravin werd ontbonden. De gravin had
hem al hare goederen vermaakt ; doch
deze erfenis wikkelde hem in een regtsgeding , dat hem veel verdriet veroorzaakte , en ten zijnen nadeele eindigde.
Tot armoede vervallen , werd hij om
schulden in de gevangenis geworpen, waarin
bij verscheidene jaren moest zuchten. Ein-
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WYNANTS—WYTTENBACI.

delijk werd bij bevrijd door JACOBUS TI, stukken , doorschijnend van koloriet. Íhy
die , zijn' plain Dealer hebbende zien ver- figuren en het vee daarin voorkomende
toonen , bevel gaf de schulden van den zijn van de hand van verschillende meesschrijver van dit stuk te betalen , hem ters, zoo als van THULDJN , OSTADE , wo utevens eene jaarwedde van 200 pst. toe- VERMAN , LINGELBACH Cl] A. VAN DER VELDE,
voegende. WYCI1ERLY , uit schaamte het hetgeen aan zijne schilderijën des te meer
wezenlijke bedrag zijner schulden te min waarde bijzet. In de galerij van Schleissopgegeven hebbende , had tot aan zijnen heim is eene schilderij van WYNANTS, welke
dood met vele moeijelijkheden te kampen. hij in 1673 heeft afgewerkt; en in 't boek
Elf dagen vóór zijn overlijden , in het van 't schildersgild te Haarlem , vindt men
tachtigste jaar zijns ouderdoms , huwde zijnen naam nog op 't jaar 1677 vermeld.
hij eene jeugdige vrouw met een fortuin
(Biographie du royaume des Pays -Bas;
van 18,000 gulden. Hij gebruikte terstond
D'ARGENVILLE , Vies des peintres
D1Leen groot gedeelte van dit geld , om de
LIS, Gemálde zu Sehleissheirn).
dringendste schulden af te doen , en gaf VTTTENBACIL, (DANIEL) , een der
haar op zijn sterfbed den raad , om geen beroemdste onder Neërlands letterhelden
oud man voor hair tweeden echtgenoot van den nieuweren tijd , werd in 1746
te nemen. te Bern geboren , waar zijn vader, die
denzelfden naam voerde , predikant was.
(MAJOR PACK'S Memoirs of William Wycherly, Esq. ; Biographia Britannica; Deze schreef onderscheidene godgeleerde
LEIGH BUNT's biographical notice of werken , en werd later professor in de
Wycherly).
godgeleerdheid aan de hoogeschool van
WYINANTS , (JAN) , een beroemd Nei Marburg , alwaar hij in 1779 overleed.
derlandsch landschapschilder, werd in 1600 Het geslacht van WYTTENBACH behoorde tot
te Haarlem geboren. Zijne penseelwerken een der aanzienlijkste in Zwitserland , en
worden zeer gezocht , maar men kent een zijner voorvaderen was , ten tijde der
weinige bijzonderheden van zijn leven ; hervorming , een vriend en medewerker
zelfs weet men niet waar en wanneer hij van ZWINGLI. De jonge WYTTENBACH Stugestorven is. Men weet echter slechts al deerde in de oude letterkunde te Marburg
te wel , dat hij een ongeregeld leven lei- en Jena , waar hem het Grieksche woordende zijne gezondheid daardoor bedierf. denboek van TIMAEUS met de aanteekeninIlij was een vrolijke broer , die Lich wei - gen van RUIINKENIUS - in handen kwam.
nig om den dood scheen te bekommeren. Door een' onleschbaren dorst tot de letAls een trek van zijn ligtzinnig karakter teren aangeprikkeld , peinsde hij op een
wordt ons het volgende verhaald : Om middel , om met RtaxKENIUS in kennis te
Gene grap te hebben , maakte hij bet geraken , en zond hem, met dit oogmerk,
zonderling plan , om eens het veroveren eenige zijner jeugdige opmerkingen over
eener sterkte te vertoonen. Nadat alles sommige plaatsen uit JULIANUS , EUNAPIUS
hiertoe door hem in gereedheid was ge- en AR15T1ENETuS. Het antwoord dat hij bebragt , ging hij , na een' vrolijken maal- kwam overtrof zijne stoutste verwachtingen.
tijd, met zijne makkers naar de bedoelde De jeugdige Zwitser , hierdoor in geestdrift
plaats. De zoogenaamde vesting bestond ontvlamd , besloot nu naar Leyden te gaan ,
uit wallen van zoden , een heuveltje door ten einde RUIINKENIUS en VALCKENAAR te
water omringd. De strijders gebruikten zien en te hooren. Deze beide beroemde
spuiten voor artillerie. Van beide kanten geleerden werden zijne vrienden, en vonweerde men zich zoo dapper en met zoo den er genoegen in , den begaafden jonveel beleid , dat er ten minste twee uren geling de baan des roems te ontsluiten,
verliepen voor dat de bestormers de be- WYTTENBACH bezorgde nu de uitgave van
zetting tot overgave noodzaakten. een werkje van PLUTARCHUS over de late
De landschappen van «" YNANTS zijn van straffe der Godheid , waarmede hij hoogen
een' zeer bijzonderen aard , zoo dat men lof inoogstte. Reeds in 1771 werd hij als
ze gemakkelijk herkent. Deze schilder be- hoogleeraar in de wijsbegeerte en fraaije
paalde zich tot eerie naauwkeurige navol- letteren aan de kweekschool der Remonging der natuurtafereelen , welke hij voor stranten te Amsterdam beroepen ; in 1779
oogen had ; maar bezat het talent om de riep men hem als hoogleeraar in de wijstreffendste partijén uit te kiezen. Vooral begeerte aan de Doorluchtige Schole almuntte hij uit in zandwegen , keiwerken daar , en weldra (in plaats van zijnen
met mos begroeid en boomstammen. Men leermeester RUHNKENIUS) op zeer voordeekan zich naauwelijks iets meer uitgewerkt lige voorwaarden , als hoogleeraar aan de
en geestig denken, dan de planten en Leydsche boogeschool , welke hij een groot
struiken, waarmede hij zijne voorgronden aantal jaren tot sieraad verstrekte. In
stoffeerde. Gewoonlijk schilderde hij kleine 1816 , . op den ouderdom van zeventig
;

-

-

-

XANTEIPPE--XENOP[ION.
jaren , b ega f hij zich naar Heidelberg, en
huwde twee jaren later donANNA GALLIEN ,
Bene vrouw van groote bekwaamheden ,
die zich als schrijfster heeft onderscheiden,
en aan wie in 1827 door de universiteit
van Marburg den graad van doctor in de
wijsbegeerte werd toegekend. Sedert 1818
bad WYTTENBACH zich aan alle openbare
werkzaamheden onttrokken. Ter nedergedrukt door ouderdom en het verlies van
zijn gezigt , stierf deze reivoerder der
oude letteren in Nederland den 17 Januarij te Oegs. Wij kunnen bier al zijne
voortreffelijke werken niet optellen. Zijn
Vita Ruhnkenii, Bene uitvoerige schilde-
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ring van het leven , de verdiensten en cie
schriften van dezen uitstekenden geleerde,
is een meesterstuk van zuiver en sierlijk
Latijn , en eene hoogst belangrijke bijdrage
voor de letterkundige geschiedenis.
(W. F. MAIINE , Vita Wyttenbachii, hetwelk het eerste gedeelte uitmaakt van
het 11 deel van FR. FR. FRIEDEMANN'S

Vitae hominum quocunque literarum
genere eruditissimorum ab eloquentissirnis viuis scriplae , Brunswijk, 1825,
8vo. ; VAN KAMPEN , Bekn. Gesch. der
Ned. lett. en wetens.).

X.
XANTHIPPE , de luimige , twistgierige
wederhelft van SOCRATES , wier naam zeker niet der vergetelheid ontrukt zou zijn
geworden , zoo zij niet de echtgenoote
van dezen .beroemden Griekschen wijsgeer
geweest ware. Toen ALCIBIADES hem vroeg,
hoe hij met zulk eene vrouw kon leven,
antwoordde SOCRATES : « Omdat zij mij ge«duld leert oefenen, en mij daardoor
«bekwaam maakt , alle onregt , dat mij
« door anderen wordt aangedaan , te ver« dragen. i Op zekeren dag , dat ALCIBIADES zijnen leermeester eene voortreffelijke
pastei toezond , scheurde X.ANTIIIPPE ze terstond uit den korf , wierp ze op den
grond , en vertrapte dit gebak onder hevige scheld woorden. SOCRATES zag dit gelaten aan, en zeide lagchende : « Nu zult
« gij er niet van kunnen eten. » Soms
liet zij zich zoodanig door gramschap belleerschen , dat zij hem op den openbaren
weg zijnen mantel ontrukte. En toen zij
hem eens met de bijtendste schimpredenen
overlaadde , eindigde zij haren heftigen
aanval met hem een' pot met vuil water
over het hoofd te gooijen. SOCRATES zag
baar bedaard aan, zeggende : « Na zulk
« een zwaar onweder moest er wel regen
«komen ! » Bij dit alles liet XANTIIIPPE
het uitmuntend karakter van haren echt
menigmaal regt wedervaren , open--genot
lijk er op roemende , dat zij hem , zelfs
onder de verschrikkelijkste gebeurtenissen,
altijd bedaard en kalm had gezien. Uit
dezen trek zou men vermoeden , dat de
schrijvers er genoegen in hebben gevonden XANTIIIPPE ZÓÓ zwart af te schilderen,
om het karakter van SOCRATES daardoor
meer te doen uitkomen. Intusschen gebruikt men nog tegenwoordig haren naam,
om eerie onverdragelijke , twistgierige

vrouw , die haren man het leven bitter
maakt, aan te duiden.
(Conversations-Lexicon ; DIOG. LAERT. in
Socrat. , p. 112 ; ROLLIN , Ilistoire

ancienne) .
XENOCRATES , een Grieksch wijsgeer,

werd in 396 v. c. te Chalcedon geboren.
Hij was aanvankelijk een leerling van
)ESCIIINES , den Socratischen wijsgeer , en
vervolgens van PLATO. In 339 v. c. volgde
hij SPEUSIPPUS in de Academie op , waar
hij vijf en twintig jaren lang onderwijs
gaf. Hij stierf omtrent het jaar 314 v. c.
XENOCRATES was in zulk eene mate meester over zijne bartstogten , dat de schoonti
PIIRYNE te vergeefs alle verleidingen in
't werk stelde om hem te doen struikelen , heimelijk eene weddingschap had
aangegaan , dat haar zulks zou gelukken.
Zijne werken zijn verloren gegaan , behalve eerie Verhandeling over den Dood.
XENOCRATES schijnt geene leerlingen in de
wijsbegeerte te hebben willen aannemen,
die zich niet behoorlijk daartoe hadden
voorbereid. Aan iemand die onbekend
was met muzijk , meet- en sterrekunde ,
en verlangde zijn onderwijs te genieten ,
gaf hij ten antwoord : « Ga heen , want
« gij hebt de handvatsels der wijsbegeerte
«nog niet aangegrepen ! »

, Xenocrates ;.
, Geschichte der Philosophie).

(DIOGENES LAËRTIUS , IV
RITTER

XE]OPHON , een beroemd Grieksch.
wijsgeer , geschiedschrijver en krijgsbevel- hebber , werd omstreeks 't jaar 445 v. c.
te Athene geboren , en was een leerling
van SOCRATES. Na de wapenen in den
slag van Delium en den Peloponnesischen
oorlog gedragen te hebben , voegde hij
zich hij de Grieksche hulpbenden , die den,
jongen cvcus tegen ARTAXEEXES bijstand

XIMENES.
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boden. Toen de opperhoofden der Grieken , na den slag van Cunaxa , verraderlijk waren omgebragt , werd XENOPHON
gekozen , om den aftogt te bestieren , en
in deze hoedanigheid verwierf hij zich
Benen onsterfelijken roem. Later diende
hij onder de banieren van Thracië en Lacedemonié , en stierf te Corinthe in 't jaar
360 v. C. Onder zijne werken , uitmuntende door een' zoetvloeijenden , zuiveren
en bevattelijken stijl , prijst men vooral
den Anabis, behelzende de geschiedenis
van den krijgstogt des jongen cYRUS tegen
zijn' broeder ARTAXERXES MNEMON en den
aftogt der tienduizend Grieken , die hem
vergezelden ; de Cyropaedia , welke eerder
als een staatkundig werk is te beschouwen , dan als eene geschiedenis van cYRUS,
den stichter der Perzische heerschappij ;
en de Ilellenica, bevattende de Grieksche
geschiedenis gedurende een tijdvak van
acht en veertig jaren , beginnende niet
het jaar 411 v. c. en eindigende met den
slag van Manlenea , 362 j. v. c. De Hel
kan dus als een vervolg op de-lenica
geschiedenis van THUCYDIDES worden aangemerkt. De volgende werken zullen den
lezer in staat stellen , om nagenoeg ,alles
te vinden , wat van XENOPHON en zijne
geschriften gezegd is geworden.
(FABRICIUS , Bibliotheca Graeca 5CUOELL,
Geschichte der griechischen Literatur;
HOFFMANN
Biographic universelle
Lexicon bibliographicum).
XIMENES Dit CISNEROS (1) , ( FRA1ceisco), kardinaal , aartsbisschop van Toledo en eerste staatsdienaar van Spanje,
werd in 1437 te Torrelaguna , in Nieuw
Castilië , geboren , waar zijn vader advocaat was. Hij studeerde te 1lleala en Salamanca , er, begaf zich vervolgens naar
Rome. Paus sIXTUS vond zoo veel behagen
in XIBIENES , dat bij hem de eerste openvallende kanonnikplaats in de hoofdkerk
van Toledo toezeide. De aartsbisschop van
Toledo zich hierdoor miskend achtende ,
wierp XIMENES in eenen kerker , waarin
hij zes jaren lang bleef opgesloten. Op
vrijë voeten gesteld , ging XIMENES naar
Sigueuza , en werd door den kardinaal
MENDOZA tot groot-vicaris benoemd. In
1482 trad hij in de Franciskaner-orde.
Koningin ISABELLA koos hem in 1492 tot
haren biechtvader en benoemde hem drie
-

,

;

;

(1) Bij voerde den bijnaam van eisnaaos omdat
zijns familie lang te Cisneros in do provincie Leon
was gevestigd geweest. De Spanjaarden noemen
hem gewoonlijk kardinaal cis:asaos; doch in biographische en andere werken staat hij onder der, naam
van xisaises bekend. Men verwarre hein niet zoet
RODERIc X1MS4ss, een' vroeger aartsbisschop van
Toledo, den schrijver van Rerum in Hispania gestas um Cleronicon , en van hispania /rabunv.

jaren later tot aartsbisschop van Toledo ;
slechts uit gehoorzaamheid aan den paus,
nam bij deze hooge waardigheid aan. Xi.
MENES leefde echter bij voortduring als
een' Franciskaner monnik , dragende onder zijn aartsbisschoppelijk plegtgewaad deruwe pij zijner orde. Op zijne reizen ,
nam hij altijd zijn' intrek in een Franciskaner klooster , en schikte zich naar al
de gebruiken zijner orde-broeders. De
helft van zijn overgroot inkomen (300,000
dukaten) schonk hij aan behoeftigen , en
deelde dagelijks aan dertig armen eene
toereikende hoeveelheid levensmiddelen uit.
Ook besteedde hij eene aanmerkelijke som
om gevangenen los te koopen. In 1498
stichtte hij de hoogeschool van Alcala de
llenares , voorzag haar van bekwame
hoogleeraren , en verzorgde onderscheidene behoeftige studenten , die eenig talent
verrieden. Insgelijks was hij de stichter
van een seminarium voor adellijke jonkvrouwen , die geen vermogen bezaten , en
naderhand door hem werden uitgehuwelijkt of , zoo zij zulks verkozen, in een
klooster geplaatst. In 1502 ondernam hij
een werk, dat alleen zijn' naam beroemd
zou hebben gemaakt — eene uitgave van
het Oude Testament in zes talen. Tot
zamenstelling van dezen Polyglot- Bijbel ,
zond hij overal om handschriften , en
LEO X deelde hem alles mede , wat hij
van dien aard had. Hij verzamelde zeven
Hebreeuwsche afschriften , die hem 4000
dukaten kostten , behalve een Grieksch
handschrift en verscheidene Latijnsche manuscripten , waarvan geen enkele minder
dan 800 jaren oud was. Aan deze gansche onderneming , die binnen de vijftien
jaren werd voltooid , besteedde bij de aan
som van 50,000 dukaten. Reeds-merklij
vroeger bad hij te Henares eene uitgave
van het Nieuwe Testament in de oorspronkelijke taal bezorgd. In 1507 zond JULIUS II
hem den kardinaalshoed , en in 1508
stelde de zeventigjarige grijsaard zich
aan het hoofd van 10,000 man voetvolk
en 4000 iuiters ter verovering van Oran,
eene gewigtige stad aan de kust van
Afrika. In aartsbisschoppelijk gewaad ,°
waarover hij een harnas droeg , van priesters en monniken omgeven , voerde hij
zelf het leger aan. In de nabijheid valt
Oran kwam het tot een' slag , waarin de
1%Iooren het onderspit delfden. De vesting
werd terstond veroverd , en de bezetting
afgemaakt. XIMENES liet Oran op nieuw
versterken , veranderde. de moskeën in
kerken , en keerde als overwinnaar naar
Spanje terug, waar bij door koning FERDINAND feestelijk werd verwelkomd. Toets
FERDINAND in 1516 stierf, ell zijn klein-
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zoon en opvolger KAREL nog minderjarig
was , werd XIMENES regent van Spanje.
Onderscheidene Spaansche grooten zwangbeid makende , om hem in deze hoedanigheid te erkennen , noodigde de kardinaal
hen uit , om hunne opwachting bij hem
te komen maken. Van een balkon wees
hij hun op 2000 krijgslieden in gelederen
geschaard , en eene menigte stukken geschut , die op zijn bevel werden afgevuurd , terwijl hij met luider stemme uitriep : « Dit zijn de magtbrieven , welke
« ik van Zijne Majesteit heb ontvangen ;
« in één woord haee eat ultima ratio repmum. » Gedurende de twee jaren van
zijn regentschap bragt hij de financiën in
orde , betaalde de schulden der kroon en
deemoedigde den trots der Spaansche ede
inderdaad een groot-len.XIMENSwas
man. Bij verscheidene gelegenheden toonde
hij zich als menschenvriend , en zelfs zijn
ijver voor de godsdienst verleidde hem
niet tot wreedheid. Toen hij bij den intogt van Oran eene menigte verslagene
vijanden zag , vergoot hij tranen. • Het
« zijn ongeloovigen ! « zeide hij , « maar
« toch menschen , die men tot Christenen
« kon maken ; hun dood heeft mij van
« het grootste voordeel der overwinning
« beroofd. r Hij stierf den 8 November
1517. Weinige staatslieden hebben met
meer bekwaamheid en veerkracht geregeerd dan XIM €NES , die als der— grondleger van de toekomstige grootheid van
KAREL V is te beschouwen.
(FLÉCIIIER , Ilistoire du cardinal Xirnenès, Ariist. 1700 ; GOMETIUS , De rebus gestis a Francisco Ximenio).

XYLANDER , (GIILIELMUS) , een geleerd letterkundige en kunstregter , wiens
eigenlijke naam Was wILHEI.M - HOLZMANN ,
welken hij , volgens de gewoonte der geleerden van die dagen , in den gelijkgel
vorm van XYLANDER-denGriksch
veranderde, werd den 26 December 1532

te Augsburg van arme ouders geboren. Hij
was een beschermeling van WOLFFGANG
RELINGER , een' aanzienlijk man van Augsburg , die hem de noodige middelen ver
om zijne studiën voort te zetten -schafte,,
tot dat hij opgenomen werd in het collegie van Augsburg, alwaar aan een bepaald getal leerlingen onderstand werd
verleend. Hieruit mag men besluiten , dat
hij als jongeling reeds groote talenten aan
den dag legde. In 1549 ging hij naar
Tubingen en in 1556 naar Bazel. De
wiskunde en de oude letteren boeiden
inzonderheid zijne aandacht. Na den
dood van J. MICYLLUS , in 1558 , werd
hij hoogleeraar in 't Grieksch te Hei
doch verkeerde steeds in be--delbrg,
hoeftige omstandigheden , en was genood
om met schrijven zijn inkomen te-zakt,
vermeerderen. 1 Jij stierf in hebruarij 1576,
zijn leven door overmatigen arbeid , en ,
volgens sommige berigten , door overmatig
drinken verkort hebbende. De werken van
XYLANDER zijn talrijk. Hij verklaarde en
vertaalde verscheidene Grieksche en Latijn sche schrijvers. Hij schreef zuiver en
vloeijend Latijn, en zijne vertalingen zijn
meestal zeer naauwvkeurig.
JÓCHER , All(Biographic universelle
gein. Gelehrten Lexicon).
-

;

Y.
YEARSLET , (ANNE) , eene Engelsche

romanschrijfster en dichteres , werd omstreeks 't jaar 1756 te Bristol geboren.
Zij was in den aanvang melkboerin. Eenige
harer verzen trokken de opmerkzaamheid
van HANNAII MORE , onder wier bescherming in 1785 eene verzameling van hare
gedichten bij inteekening werd uitgegeven. De voordeelen , hiermede behaald
stelden YEARSLEY in staat om te 1/at Wells
eene leesbibliotheek te openen. Zij stierf
in 1806. Behalve aan de genoemde gedichten hecht men veel waarde aan haar
treurspel Earl Godwin , en haren roman
The Royal Captives.
(Dictionary of Biography).
YOIING , (EDWARD), een bekend Engelscll dichter , werd in 1684 te Uphan2 ,
een dorp in de nabijheid van Winchester,

geboren , waar zijn vader predikant was.
EDWARD YOUNG , de schrijver der Night
Thoughts , studeerde te Oxford in de regten , en verkreeg daar zelfs in 1719 den
doctoraten graad. TINDAL van YOUNG sprekende , zeide : « De andere jonge lieden
« kon ik altijd beantwoorden , omdat ik
« wist waaruit zij hunne bewijzen ontleenden , welke ik honderdmaal had gelezen ;
« maar die YOUNG plaagde mij altijd met
« iets van zich zelven. « Vroegtijdig boeide
hem de poézij , en zond hij nu en dan
een treurspel in 't licht. Zijn Busiris of
de Wraak en de broeders werd allergunstigst ontvangen , schoon dit stuk , even
als zijne latere gedichten , als te bloemen spreukrijk wordt beschouwd. Op dezen
tooneelarbeid volgden Benige zedeknndige
en godbdicnstige gedichten. Daar YOUNG

YOUNG—YPRES.
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meer tot de godgeleerdheid dan de regtswetenschap overhelde , trad hij in den
geestelijken stand , en werd in 1728 ka
GEORGE II (1) . Twee jaren-pelanv
later de predikantsplaats van Welwijn , in
bet graafschap Hert ford , welke hem jaarlijks 3600 gulden opbragt , verkregen heb
huwde hij Lady ELIZABETH LEE,-bend,
weduwe van den kolonel LEE , en dochter
van den graaf van Lichfield. De dood
zijner geliefde echtvriendin en hare beide
kinderen uit het eerste huwelijk , bragt
YOUNG in eene zwaarmoedige stemming ,
en gaf aanleiding tot het schrijven van
zijn beroemd dichtstuk , Night Thoughts.
Door de meesterlijke vertaling in proza
van onzen LUBLINK , en de fraaije vertolking in dichtmaat van SCHENK werden
YOUNG'S Nachtgedachten ook in Nederland
bekend en met algemeene toejuiching ontvangen. YOUNG leidde een afgezonderd leven , de wereld vergetende , en lang genoeg om bijkans geheel door de wereld
vergeten te worden. Hij was naauwkeurig
in het vervullen zijner herderlijke pligten.
Om zich in overpeinzingen te verdiepen
was zijne gewone wandeling te midden
der graven van 't kerkhof zijner gemeente.
YOUNG stierf den 12 April 1765. Zijne
dicht- en prozawerken beslaan vier boek
-deln.
^

Life of Young in JOIINSON'S
Lives of the poets ; Biographia britannica ; Young's Works).

(CROrT's

YOUNG, (ARTHUR) , een beroemd Engelsch landhuishoudkundige , werd den
7 September 1741 te Brad/ield , in Suffolk, geboren. Reeds op school ontwikkelde hij buitengewone talenten , en werd
in 1758 bij den koopman ROBINSON , te
Lynn , in de leer gedaan ; doch geen' zin
in dit beroep hebbende , beklaagde hij
bet geld en den tijd daarmede te loor
gegaan. Hij bestuurde nu Bene pachthoeve
zijner moeder , en maakte zich weldra
als schrijver over de landhuishoudkunde
bekend. Ter vermeerdering zijner kennis
bezocht hij de meeste Britsche eilanden ,
Frankr ij k , Spanje en Italië. Zijn naam
(1) Als jongeling was hij zeer eerzuchtig , en
kon slecht Bene beleediging verduren. Op zekeren dag
met eenige vrienden een zeilpartij op den Theems
bijwonende , speelde hij , om het gezelschap te vermaken , op de fluit. Zoodra echter een andere
boeijer hem op zijde kwam , hield hij op met spelen. Een officier beval hem nu op dreigenden toon
voort te spelen. Om het genoegen zijner vrienden
niet te storen gehoorzaamde hij ; maar zoodra men
aan wal was gekomen , volgde You:SG den onheuschen krijgsman in een naburig bosch , en beval
hem te dansen. De officier zich geenszins haastende,
om aan dit bevel te voldoen, heide vourmm een pistool op hem aan , zeggende : tt Dans of het gaat er
ct door. » Nu begon de officier te dansen. Youxc
nu voldaan zijnde , reikte hem de hand , en sedert
OiQd1 tijd bleven zij vrienden.

bereikte weldra de bevrozene streken van
't Noorden. De Russische keizerin CATHARINA zond drie jonge Russen naar Engeland, om zich bij YOUNG in den landbouw
te bekwamen , en in 't volgende jaar ontving hij van haar eene prachtige gouden
snuifdoos en twee kostbare hermelijnen
mantels voor zijne vrouw en dochter. In
1801 beval de regering van Frankr ijk ,
dat al de landbouwkundige werken van.
YOUNG in 't Fransch zouden vertaald moorden. Deze vertaling, bekend onder den.
titel van Le cultivateur anglais , beslaat
twintig boekdeelen. In 1808 ontving YOUNG
een' gouden gedenkpenning van de Maat
voor den landbouw , als erken--schapij
tenis zijner veeljarige en getrouwe dien
nutte der menschheid. Kort-sten
daarna verloor hij het gezigt. Niet meer
in staat om zijne gewone beweging te
nemen , verminderde bij hem de spijsvertering , hetgeen aanleiding gaf tot eene
ongesteldheid , welke aan zijne nuttige
loopbaan een einde maakte. Bij stierf
den 12 April 1820 , in den ouderdom
van bijkans tachtig jaren , en werd te
Bradfield in eenen grafkelder op het
kerkhof ter aarde besteld. «Aan de wer« ken van ARTHUR YOUNG, » zegt KIRWAN,
« is de wereld meer verpligt voor de
« verspreiding van landbouwkundige ken« nis dan aan eenig schrijver die tot dus
« ver is opgetreden. Indien groote ijver,
« onvermoeide inspanning en geldelijke
« opofferingen , om proeven te nemen,
« iemand aanspraak kunnen geven op eervolle onderscheiding, dan verdient AR« THUR YOUNG zulks in de eerste plaats. »
(KIRWAN , Irish Transactions , vol. V;
,

,

DU PRADT , De l'état de la culture en
France ; Penny Cyclopaedia ; Conversations-Lexicon).
YPRES, (CHAREES) , een Vlaamsch

schilder , geboren in de stad naar welke
hij den naam draagt , bloeide in 't begin
der zestiende eeuw. Hij zocht de manier
van TINTERET na te volgen , hetgeen hem
in sommige stukken vrij wel gelukte. De
teekeningen welke hij naliet , zijn gewoonlijk met de pen uitgevoerd en met
Oostindischen inkt gewassclien. Vele zijner
teekeningen waren bestemd voor glasschilders. YPLIES was zwaarmoedig van geest
en zeer jaloersch , zoodat hij de spotternijën zijner vrienden en kunstbroeders
moeijelijk kon verdragen. Op zekeren dag
dat men er weder vermaak in vond , om
hem met de aanlokkelijkheden zijner vrouw
te plagen , bragt bij zich in woede zulk
eene zware avond toe met een mes , dat
bij kort daarna (in 1564) overleed.

(Biographie du royaume des Pays-IBas)._

YPSIL,A +TI—ZAMOYSKI.

YPSILAN TI , (Vorst ALEXANDER) , zoon
Van DEMETRIUS , hospodor van Wallachijë

in i809 , vergezelde zijnen vader als vlug teling naar Rusland. hij trad in Russische
krijgsdienst , en klom op tot den rang van
generaal-majoor , en werd aide-de-camp
van keizer ALEYANDER. Toen de opstand
in Griekenland uitborst , ontrolde hij de
banier der vrijheid in Wallachijë en Mol
de Turken overwonnen , was-davil.Dor
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hij genoodzaakt naar Oostenrijk te vlugten ,
waar hij langen tijd in de vesting van
Mongatz werd gevangen gehouden. Hij
overleed te Weenen in 1821. YYSILANTI
bezat veel moed en groote militaire bekwaamheden , maar zijn ondragelijke hoog
maakte hem geheel ongeschikt tot-moed
aanvoerder van een' volksopstand.
(Dictionarij of Biography).

Z.
AtËtUCÍTS , de beroemde wetgever der
Ëpizephyrische Locriërs , in Zuidelijk Italië,
was de eerste Griek , die aan zijne landgenooten geschrevene wetten gaf. Hoogst
waarschijnlijk leefde hij omstreeks 660 v.
C. ; doch zijne geschiedenis is, even als
die van alle oude wetgevers , met fabelen
doorvluchten. Volgens SUIDAS, die hem een
inboorling van Thurii noemt , was ZALEUCUS
oorspronkelijk staaf en schaapherder ; terwijl DIODORUS hem als een' man van goeden huize beschrijft. Men wil , dat MINERVA
hem in een' drooiii den last zou opgedragen hebben , om den Locriërs wetten te
geven , en dat, toen de Locriërs de godspraak raadpleegden , hoe zij hunne staat
twisten konden doen ophouden ,-kundige
zij bevel ontvingen, om onder hen wetten
in te voeren. ZALEUCUS hun nu zijnen droom
verhaald hebbende , ontsloeg men hem als
slaaf, en droeg hem den last op een wetboek te vervaardigen. Het meerondeel
zijner wetten ontleende hij uit de gewoonten , gebruiken en instellingen van andere
Grieksche staken ; maar hij was de eerste
die de straffen bepaalde voor de misdaden , welke in zijn wetboek werden opgenoemd , terwijl vóór zijn' tijd de bepaling
der straf altijd aan het oordeel der regters
werd overgelaten. Zijne wetten waarvan
nog verscheidene fragmenten zijn overgebleven , waren , volgens het eenparig gevoelen der ouden , zeer streng. De Locriërs onderwierpen zich een' geruimen
tijd aan deze wetten , en stonden dan
ook algemeen bekend als getrouw aan wet
en orde. Overspel werd met het verlies
van beide Dogen gestraft. De zoon van
ZALEUCUS maakte zich aan deze ondeugd
schuldig en werd voor den regterstoel zijns
vaders gebragt. Het volk bad voor hem
te vergeefs om vergiffenis. En toen de
menigte er op bleef aandringen , rukte
hij zich zelven en zijn' zoon één oog uit,
ten einde de wet niet zou geschonden
tir orden.
-

Het wetboek van ZALEUCUS omvatte zoowel de godsdienstige en zedelijke als de
burgerlijke en staatkundige pligten des
volks. De dood van ZALEUCUS wordt ons
volgender wijze verhaald. Eene zijner wetten verbood den burgers op doodstraf het
raadhuis gewapend binnen te treden. Met
een naburig volk in oorlog zijnde , en niet
aan deze wet denkende , trad ZALEUCUS
gewapend de raadszaal binnen. Iemand
der vergadering hem hierop opmerkzaam
makende , trok hij zijn zwaard , en doorboorde daarmede zichzelven ter straffe zijner overtreding.
(FABRICIUS , Bibliotheca Graec.
IJEYNE ,
Opuscula academica, II d. waarin de
fragmenten van ZALEUCUS' wetten zijn
bijeen verzameld).
ZAMOYSKI , (JOHANN SARIUS) , een
uitstekend Poolsch geleerde, staatsman en
veldheer , werd den 1 April 1541 te Skokow in het palatinaat van Culm geboren.
Op den ouderdom van twaalf jaren werd
hij naar Parijs gezonden , om aldaar zijne
studiën voort te zetten. Op aanraden zijns
vaders, begaf hij zich vervolgens naar
Straatsburg, om zich verder in 't Grieksch
te oefenen , en eindelijk naar Padua , ten
einde zijne regtsgeleerde studiën te vol
Na zijne terugkomst, won hij-toijen.
weldra de gunst van koning SIGISMUND
AUGUSTUS, die hem in 1569 gebruikte,
om de oorkonden in de openbare archiven , die in groote verwarring waren , te
rangschikken. Deze moeijelijke taak hield
hem nagenoeg drie jaren bezig. Met den
dood van SIGISMUND (7 Julij 1572) begint
het staatkundig leven van ZAMOYSKI —
eene langdurige loopbaan van meer dan
dertig jaren , afwisselend in goed en kwaad.
Door invloed van `ZAMOYSKI werd IIENDRIK
VAN ANJOU tot koning van Polen verkozen,
die hem tot opperkanlerheer en starost
van Kryszyn benoemde. Zoodra de kroon
van Frankr ijk aan HENDRIK VAN ANJOU door
den dood zijns broeders , was toegevallen
;
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besteeg , onder medewerking van ZAMOYSKI,
STEPHEN BATHORI den troon van Polen,
die hem nu tot de waardigheid van grootkanselier verhief. Gedurende het grootste
gedeelte der tienjarige regering van BATHORI
was ZAMOYSKI zijn vertrouwde raadsman.
Een oorlog der Polen tegen de Moscovieten , waarin BATHORI en ZAMOYSKI schoone
lauweren plukten , eindigde met den aan winst van Lij land, Esthland en Novogorod. BATIIORI den 13 December 1586 overleden zijnde , had ZAMOYSKI tegen afgunst
en nijd te kampen. Hij nam in schijn de
vlagt , maar verzamelde intusschen een
talrijke bende ruiters , waarmede hij zich
aan den regter oever van den Weichsel,
vlak tegen over Warschau nedersloeg, en
wist door dit middel de keus voor een'
nieuwen koning op SIGISMUND III , zoon van
den koning van Zweden , te doen vallen.
In den oorlog tegen Oostenrijk , die hieruit
ontstond , bleef ZAMOYSKI steeds overwinnaar. Gedurende de volgende zeven jaren
had ZAMOYSKI tegen vele onaangenaamheden
te worstelen , wijl bij al de maatregelen
des konings niet goedkeurde en deze hem
toch niet missen kon. De Turken , de
Tartaren en Zweden werden acbtervolgens
door hem verslagen. Na den laatsten veldtogt , in I597 , zijne krachten voelende
verminderen , legde hij het opperbevelhebberschap over het leger neder , en sleet
zijne dagen in afzondering , zich met landontginning en letterarbeid onledig houdende. De vruchten daarvan verschenen
in 't licht onder den titel van Dialectica
Chrysippia.
In 1605 verscheen ZAMOYSKI voor het
laatst op den rijksdag. De eerste gemalin
van SIGISMUND III , eene Oostenrijksche prinses , gestorven zijnde , koesterde de koning
het voornemen hare zuster te huwen. ZANOYSKI , die reeds tegen het eerste huwelijk
was ingenomen geweest , had van dit
tweede huwelijk een' nog grooter afkeer,
vast overtuigd dat eene echtverbindtenis
met eene Russische prinses meer met de
belangen van loten strookte. De woorden
werd hevig. De groot-kanselier , ge-strijd
ouderdom en zwakte , liet-drukto
zijnen zetel nabij den troon plaatsen , ver
deze vrijheid met zijnen-ontschuldige
verzwakten toestand en sprak den koning
niet zooveel stoutmoedigheid aan , dat
SIGISMUND in gramschap ontstoken de hand
aan 't zwaard sloeg. • Trek uwe hand
« terug , o vorst ! » vervolgde ZA111OYSKI ,
« noodzaak de geschiedenis niet aan de
« wereld te verhalen , dat wi BRUTUSSEN
waren en gij een CAESAR ! » Na het sluiten van den rijksdag keerde ZAMOYSKI naar
Ijne landgoederen terug. Op den 3 Julij

1603 vonden zijne dienaren , die hem in
gepeins waanden , dood op zijnen stoel.
(MosLowsKI , Vie de Jean Zamoyski-,
chancelier et grand-hetman de la couronne de Pologne ; THUANUS , .Historica
sui temporis ; MORÉRI , Dictionnaire
historique ; Biographie universelle).
ZARLINO, (GIosEFFo) , de meest beroemde Italiaansche schrijver over de muzijk , werd in 1 si 9 te Chioggia , eene
bisschoppelijke stad in de Venetiaansche
staten , geboren. Te oordeelen naar zijne
geleerdheid en wiskundige kennis, moet
men onderstellen , (schoon bij als koor
kerk te Venetië
-zangeridSt.Mcus
werd aangenomen) dat hij voor den geleerden stand is opgevoed , en uit het
woord reverendo , hetwelk voor zijnen naam
wordt geplaatst , blijkt het , dat hij tot
de orde der geestelijkheid behoorde. De
kapelmeester in St-. Marcus bewoog hem ,
om zich hoofdzakelijk aan de muzijk toe
te wijden. In de beste uitgave zijner
werken , (die van 1589) wordt hij genoemd
Maestro di capella della serenissirna sig-noria di Venetia ; waaruit blijkt , dat hij
kapelmeester en organist was van de hoofdkerk St. Markus te. Venetië, in welke betrekking bij WILLAERT opvolgde. ZARLIN©
gaf zijn eerste werk , L'Institutioni harmoniche, in 1558 in 't licht, en hield zich
sedert bezig om zijne werken gedurig te
herzien en te verbeteren. ZARLINO was
zijne muzikale wetenschap regtstreeks aan
de Nederlanden verschuldigd , want zijn
meester WILLAERT , de stichter der Venetiaansche school , was een leerling van
MOUTON , die zich onder den grooten JouUIaus had ontwikkeld.
De werken van ZARLINO , in bovengenoemde uitgave , beslaan vier afdeelingen ,
in één dik foliant, waarvan meer dan
duizend bladzijden aan de muzijk zijn gewijd , en de overige beknopte vertoogen
bevatten. De titels daarin voorkomende
zijn : 10. L'Insiitutioni harmoniche , gesplitst in vier deelen. 20. Le Demonstra6tioni harmonichi , in vijf zamenspraken.
3 0 . 1 Sopplirnenti musicali, in acht boeken'.
4o. Un Trattato della patienza, fie.: Eene
verhandeling over 't geduld , zeer nuttig
voor degenen , die een Christelijk leven
willen lijden. Un discorso cc.: Eene
verhandeling over het ware jaar en den
dag van den dood van JEZUS CHRISTUS. Un
in formatione della origine dei R. P. Capuccini : Berigt betrekkelijk den oorsprong
van de orde der Capucynen. Le risolutioni
d'alcuni Duby, ççc.: Alle twijfelingen omtrent de verbeteringen der Juliaansche
tijdrekening opgeheven.
Het is blijkbaar dat ZARLINO een onver9

,
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ZEEMAN —ZELTER.
moeid en gelukkig navorscher was ; doch
nen moet tevens toestaan , dat hij tot
gemak zijner lezers de drie eerste doelen
van zijn werk gerust tot de halve ruimte
had kunnen inkrimpen. Zijne wijdloopigheid heeft zeker velen afgeschrikt dit werk
geheel te doorlezen , echter zal een vol
ervaren -lezer zich de moeite-harden
daaraan besteed niet beklagen.

(Penny Cyclopaedia) .
een bekwaam
Nederlandsch zeeschilder , volgens PILKINGTON , in 1612, te 11msierdam geboren.
Zijn wezenlijke naam was REMIGIUS NOOMS ,
maar hij kreeg den naam van ZEEMAN ,
zegt HEINEKEN , omdat hij zeegezigten schil
Hij was echter oorspronkelijk een-der.
matroos van beroep , en verkreeg waarschijnlijk dien naam zoo wel uit hoofde
van deze omstandigheid als om zijn schildertrant. ZEEMAN vertoefde eenige jaren
te Berlin, alwaar men in de koninklijke
paleizen onderscheidene zijner penseelwerken aantreft. Ook etstte hij eenige printen ,
zeetafereelen voorstellende , die gretig gezocht worden. Hij stierf in 't laatste gedeelte der zeventiende eeuw.
ZEEMAN, (REMIGIUS),

, Nachrichten von Künstlern
and Kunsisachen).

(HEINEKEN

ZEGERS Of SEGERS , (HERCULES),

-een hoogst bekwaam Nederlandsch landschapschilder en etser, — niet minder bekend door zijne kunst als door de miskenning
welke hij van zijne tijdgenooten had te
verduren , — werd in 1629 te Amsterdam
geboren. ZEGERS was een man rijk aan
gedachten en van een goed oordeel. In
zijne landschappen ziet men geheele landstreken met dorpen en gehuchten , welke
hij door juist aangebragte groepen van
boomen en afwisselende voorgronden wist
te vertoonen. Daar hij voor zijne schil
geen geld kon maken, beproefde-derstukn
hij zijn geluk in de etskunst , maar ook
hierin sloeg hem alles tegen. Om zijn ongeluk te boven te komen , drukte hij
landschappen met verw op doek , maar
kon ook deze waar niet aan den man
brengen , schoon hij ze voor spotprijs
aanbood. Zijne vrouw verweet hem , dat
hij al haar linnen verdrukte , en geen
geld gaf om nieuw te koopen. ZEGERS had
wel met zekeren ongelukkigen kunstenaar
kunnen zeggen : « Wie weet , als ik het
« hoedenmaken geleerd had , of de men« schen dan niet zonder hoofd zouden ge«boren worden ?» Eindelijk legde ZEGERS
al zijn talent ten koste aan eene groote
plaat , en bood haar voor eerre geringe
som een kunstkooper aan ; doch deze zoogenaamde MEGENAS der kunst wilde hem
Maauwelijks zoo veel geven als hem het
,
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koper gekost bad. Geheel ter neder geslagen , zeide ZEGERS : « Eenmaal zal de dag
« komen , dat ieder afdruk meer waard
• zal wezen , dan hetgeen ik nu voor de
0 gansche plaat eisch. » Met de wanhoop
in 't hart keerde ZEGERS naar huis , maakte
eenige afdrukken van dit kunstgewrocht ,
en sneed de plaat aan stukken. Zijne
voorspelling werd intusschen bewaarheid.
Voor ieder print betaalde men naderhand
minstens zestien dukaten , en nog rekende
men zich gelukkig er een afdruk van te
kunnen krijgen. Door zoo veel miskenning
ter nedergedrukt , zocht ZEGERS zijne droefheid in den wijn te versmoren , en verkortte daardoor zijn leven. Op zekeren
avond van 't jaar 1675 , beschonken te
huis komende, viel hij van de trappen,
en stierf.
(HOUBRAKEN , Levens der Ned. kunstschilders ; PILKINGTON'S Dictionary of

painters).
van
beroep architect , of, zoo als hij zich
zelven uit zedigheid noemde , bouwmeester -- schoon hij , in lateren leeftijd,
zich geheel aan de muzijk toewijdde —
werd in1758 te Berlijn geboren. Hij genoot cone zorgvuldige opvoeding , en kwam
bij zijnen vader , een Saksisch bouwmees.
ter , in de leer. Na Bene langdurige ziekte
waaraan hij , in zijn achttiende jaar, veel
leed , ontwaakte bij hem plotseling eene
overhellende neiging voor de muzijk ; doch
daar zijn tijd geheel door zijn beroepsbezigheden werd ingenomen , kon hij zich
slechts des avonds aan zijne lievelingsstudie
overgeven. Toen bij in 1783 zijne bouw
afgewerkt ,-kundigeproft ha
werd hij in 't gild der bouwmeesters opgenomen. Nu eerst kreeg hij eenig onderrigt in 't contrapunt van FASCH, aan Dieu
hij grootendeels zijne muzikale verdiensten
had te danken. Vlijtig woonde hij de
zangschool zijns meesters bij , en nam het
bestier daarvan op zich , toen FASCU door
ouderdom dit niet meer kon waarnemen.
In 1809 werd ZELTER door den koning
benoemd tot professor in de muzijk aan
de universiteit en 't Koninklijk Instituut
te Berlijn. In den aanvang deszelfden
jaars werd te Berlijn een nieuw genoot
onder ee benaming van-schapogerit,
Liederenta fel , hetwelk ZELTEII tot voorzit
koos. Dit genootschap beschouwde men-ter
als Bene herleving , in eengin verbeterden
vorm , van 't gild der oude Duitsche Meis
Het vond overal weerklank ,-terSang.
en ook in ons vaderland zijn onderscheidene
Liederenta fels tot stand gekomen. ZELTER
stierf in 1832. Schoon de muzikale werken van ZELTER weinig in andere landen
ZELTER, (CARL FRIEDRICH),
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ZENG— ZENOÍIIA.

bekend zijn , is echter zijn naam aan de
beoefenaren der Duitsche letterkunde niet
vreemd. Zijne briefwisseling wet GÖTHE
doet hem als een wijsgeerig, scherpzinnig
en muzikalisch kunstregter kennen.
(llarmonicon , XI ; Supplement der Mus.
library , III) .
ZENO van Elea in Italit3, een beroemd
wijsgeer, die omtrent het jaar 464 bloeide,
was een leerling van PARMENIDES , niet
wien hij Athene bezocht. PAcaIENIDES wordt
ons door PLATO beschreven als toenmaals
een man van gevorderden leeftijd , met
sneeuwwit haar en een bevallig gelaat.
ZENO , die destijds bijkans veertig jaren
telde, was groot van gestalte en had een
aangenaam voorkomen. STRABO is van gevoelen , dat ZENO (zoossel als PAI:MENIDES)
zich onledig heeft gehouden , om aan Elea
wetten te geven. Hij leefde waarschijnlijk
tot aan bet begin van den Pelo.ponnesischen
oorlog , of ten minste tot 435 v. c. Volgens
PLUTARCHUS was ZENG een der leermeesters
van PERiCLES. De omstandigheden van
zijnen dood worden zeer verschillend ver
wil dat hij , eene zamenzwe--hald.Men
ring tegen den dwingeland van Elea beraamd hebbende , in hechtenis werd genomen en op de pijnbank gebragt. Ten
einde niemand te verraden beet hij zich
de tong af, en spuwde die den bloedgierigen dwingeland in 't aangezigt.
(BAYLE , Dictionnaire historique ; Biographie universelle ; RITTER , Gescitichte
der Philosophie).
ZENG , de stichter van de secte der
Stoïcijnen , werd omstreeks 362 j. v. c.
te Citium , eene kleine stad op 't eiland
Cyprus, geboren. Zijn vader was een
koopman , en ZENO volgde aanvankelijk
diens beroep. Dien zegt dat zijn vader,
bij de terugkomst van eene langdurige
reis , eenige geschriften van de leerlingen
van SOCRATES mede bragt , en dat zo
daardoor word opgewekt , om zich in de
wijsbegeerte te oefenen. Het schijnt onzeker wanneer ZENO te Athene is gekomen ; zijn leerling PERSAEUS zegt , dat
ZENO toen slechts twee en twintig jaren
oud was. Nadat hij onderwijs had ont'vangen van CRATES , STILPO , XENOCRATES
en POLEMON , opende hij zelf eene school
te Athene. Hij leeraarde aldaar neer dan
Gene halve eeuw , en bereikte den ouder
negentig , of volgens-domvantwe
anderen , van acht en negentig jaren. In
eenen brief aan koning ANTIGONUS , wel
bij DIOGENES LAËRTIUS vindt -kenm,
zegt ZENO, dat hij toen tachtig jaren
telde , en niet in staat was aan 's konings
uitnoodiging te voldoen , weshalve hij hem

toezond. ZENG was geen oorspronkelijk
denker ; bij koos uit al 't geleerde dat
wat hem het best voor zijn oogmerk toescheen. Zijne leerlingen verzamelden zich
onder de geschilderde kolonnade (stoa)
te Athene, van waar.die leerlingen den naam
van stoïcijnen bekwamen. Heerschappij
te voeren over de zinnelijkheid , en in
alles regtschapen te handelen , dit was
het doel waartoe zENO's leerstellingen
moesten leiden. Ten bewijze hoe hoog
ZENo bij de Atheners in achting stond,
zegt men , dat zij de sleutels hunner vestingen hem ter bewaring toevertrouwden.
(DIOGENES LAÉRTIUS , Zeno ; RITTER cil
PRELLER , Historia philosoph. GraecoRoman. ; Conversations-Lexicon).
ZENOBIA, (SEPTI IA) , koningin van
Palmyra , was de dochter van AMROC ,
een' Arabisch opperhoofd en heer over
het Zuidelijk deel van Mesopoiamië. Bij
haar eersten echtgenoot had ZENOBIA een'
zoon , ATHENODORUS WABALLATH. Haar tweede
echtgenoot was SEPTIMIUS ODENATUS , vorst
van Palmyra , die in 267 V. C. te Emesa
in Syrië, niet zijn' zoon OIIODES , door
een' bloedverwant , MAEONIUS geheeten ,
werd vermoord. De zzmenzweerders werden door de soldaten van ODENATUS gedood, en zijne gemalin zENOBIA volgde
hem in de regering op. Zij heerschte te
Palmyra totdat zij door AURELIANUS werd
gevangen genomen. Hare maft strekte
zich uit vat) den Eufraat tot aan de Mid.
dellandsche Zee en de grenzen van Egypte.
Volgens zosiMus , viel een leger Palmyrenen en Syriërs , onder de regering van
CLAUDIL'S , in Egypte , en bemagtigde hetzelve onder aanvoering van ZABDAS , een'
krijgsbevelhebber van zEoBIA. Palmyra,
in de Syrische woestijn , was eene stad
toenmaals het middelpunt van eenen bloeijenden handel , en versierd niet prachtige
gebouwen , welker overblijfselen een snij
vormen met de woeste om--denkotras
streken. ZENOBIA handhaafde zich zelve
tegen GALLIENUS en zijn' opvolger CLAUDIUS ,
die de handen vol had tegen de Gothen ;
doch keizer AURELIANUS , een krijgsman
van den ouden stempel , overwon een- en
andermaal de Palmyrenen , en voerde ZE
in kluisters geklonken in zegepraal-NOBIA
naar Rome. Zij stierf in 't jaar 300 n. c.
op een lusthof aan den Tiber , hetwelk
AURELIANUS haar tot verblijf had aangewezen. TREBELLIUS POLL10 beschrijft de persoonlijke hoedanigheden en leefwijze dezer
krijgshaftige koningin. Zij voerde eenen
staat en eene hofhouding als de Perzische
koningen. Wanneer zij de soldaten aan
droeg zij een' krijgshelm : haar-sprak,

Zijne léerliugen tsrrstsus en Puizoru1

opperkleed was omzoomd niet purper,
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ZEUXIS--ZIMMERMANN.
schitterende van juweelen , die aan fran
jes afhingen ; haar kamizool was niet
eene gesp rondom haar middel vastgemaakt , en de armen waren veeltijds ontbloot. Zij had een eenigzins donker gelaat , zwarte doordringende oogen , tanden
wit als paarlen , en eene heldere mannelijke stem. Schoon spaarzaam van aard
wist zij , ten gepasten tijde , milddadig te
zijn. Zelden reed zij in een voertuig,

maar dikwijls te paard. Somtijds ging zij
uren lang te voet haar leger vooruit.
Zij was matig in spijs en drank , doch
schroomde niet met hare krijgsoversten te
drinken. Behalve hare moedertaal , het
Syrisch , was zij zeer ervaren in 't Grieksch,
en sprak 't Egyptisch ongemeen vlug. Haar
geheimschrijver voor 't Grieksch was de
beroemde LONGINUS. Zoodanig was de vrouw
wier eerzucht zich uitstrekte , om het
Westersche Romeinsche rijk te sloopen.
Hare geschiedenis is slechts gebrekkig bekend , schoon de hier vermelde hoofdzaken
niet minder vertrouwen verdienen dan andere gelijktijdige gebeurtenissen.

(Biographie universelle ; ROLLIN , Histoire
romaine; STUART,. Romeinsche geschiedenissen) .
ZEUXIS , een beroemd schilder der oud
grootste van zijn' tijd , werd-heidn
omstreeks 460 j. v. C. te llereclea in
Groot- Griekenland geboren. I LINIUS spreekt
van onderscheidene schilderstukken van
zEUxls, maar zijn grootst kunstgewrocht
was zijne hELENA , welke hij voor de stad
Crotona schilderde. ZEuxis was er zelf
zoo zeer mee ingenomen , dat hij , vol
paneel de-gerlsVALERIUSMX,ophet
volgende woorden van HOMERUS schreef:
«Geen wonder dat zoo veel bekoorlijkheid
de wereld negen jaren lang in de wa« penen hield. Welke onweerstaanbare
« bevalligheden ! Welke majestueuse hou K ding ! Zij beweegt zich als eene godheid ,
u en schijnt eene koningin. » Deze schil
waarvoor vijf der schoonste maag -derij,
modellen dienden , werd ge--dento
plaatst in den tempel van JUNO LACINIA te
Cretona. ELIANUS zegt, dat ZEUXIS deze
schilderij voor geld ten toon stelde , en
daarmede eene aanmerkelijke som won ,
waarom men in 't vervolg haar de ligiekooi
noemde. STOBAEUS verhaalt , dat de beroemde schilder NICOMACnUS van Thebe,
iemand de aanmerking hoorde maken , dat
hij in dit schilderstuk niets buitengewoons
kon vinden , uitriep : « Neem mijne oogen ,
« en gij ziet eene godin. » De tijd en de
plaats van ZEUXIS' dood zijn onbekend.
Men wil , dat hij omstreeks 355 v. c, gestorven zij , en wel , volgens VERRIUS , ten
gevolge van 't uitbundig geschater over
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eene zijner schilderstukken , een oud wijfje
voorstellende. Doch dit is welligt niets
meer dan een verzinsel. ZEUXIS was zeer
trotsch op zijn kunstvermogen en zijnen
rijkdom. Ilij droeg eenen mantel , waarin
langs den rand zijn naam suet gouden letteren was geweven. Daarentegen verhaalt
men van hem een paar anecdoten , waaruit blijkt , dat het hem aan geene scherp
ontbrak. PLUTARCIIUS spreekt-zinghed
van een' schilder , AGATHARCUS geheeten ,
die zich in de tegenwoordigheid van ZEUXIS
beroemde dat hij zonder inspanning ongemeen vlug schilderde. ZEUXIS antwoordde
hem : « Ik heb aan de minste kleinigheid
« lang werk. » Toen een hoogepriester van
Diana te Epheseu hem bezocht en zoo
dom over de schilderkunst sprak , dat
eenige knapen , die verwen wreven , in lagchen uitborsten , zeide hem zr•.uxls : « Zoo
« lang gij stil zwoegt , hebben deze jongens
« u bewonderd , en stonden verbaasd over
« uwe rijke kleeding en den grooten stoet
uwer bedienden , maar nu gij het waagt
« over de kunst te spreken , waarvan gij
« niets weet , lagchen zij u uit. » ZEUXIS
waagde zich in een' wedstrijd met vn I►IIASIUS. ZEUXIS schilderde eenige druiven ,
welke , naar men zegt , de vogels bedrogen ; maar PARRIASIUS schilderde eene gordijn welke ZEUXIS wilde wegschuiven , zoodat hij zich overwonnen verklaarde. ZEUXIS
schilderde insgelijks een' jongen die eenige
druiven droeg , waarop de vogels kwamen
aanvliegen. De schilder was echter hiermede weinig in zijn' schik, wijt hij bekennen moest , dat , bijaldien de jongen
zoo goed ware geschilderd geweest als de
druiven , de vogels ze niet zouden hebben
durven naderen. ZEUXIS bragt het aan
licht en bruin tot volko--brengvaht
menheid. Toen bij een rijk man was
geworden , schonk hij zijne penseelwerken
on! niet Weg , zeggende , dat geen prijs
ter wereld gelijk stond met hunne waarde.
(PLINIUS , Hisi. Nat. ; LUCIANUS , Zeuxis
of Antiochus ; STOBAEUS , Serm.*, 61
PLUTARCIIUS , peric ).
ZIMD'IERMANN, (JOHANN GEORG YON),
een der opmerkenswaardigste mannen van
de laatste eeuw , niet minder beroemd als

geneeskundige dan als wijsgeer. Hij werd
den 8 December 1728 te Bugg in het
kanton Bern geboren. In 1747 ging hij
naar Gottingen , waar hij in de medicijnen
studeerde , en veel vriendschap genoot van
zijnen landgenoot MALLER. Zijn ijver was
zóó groot , dat hij toen reeds den grond
leide tot eene kwaal waarvan hij geheel
zijn leven veel had te lijden. Ilij gevoelde
zelf dat hij zich overspande , schrijvende
aan een' zijner vrienden : « Ik leid hier
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ZINZENDORF.

• het leven van iemand , die begeert na
a zijnen dood te leven. • Hij zette zich
te Bern als geneesheer neder , en vervolgens te Bugg , waar hij als stads- doctor
werd beroepen. Hier schreef hij zijn vermaard werk Ueber die Einsamkeit , hetwelk spoedig in alle Europesche talen
werd overgebragt , en hem allerwegen vele
vrienden en bewonderaars bezorgde. De
keizerin van Rusland CATHARINA II , zond
hem een prachtig geschenk met een' brief
waarin zij hem voor zijne heilzame raad
aan de menschheid , haren dank-gevin
betuigde. Na vele schitterende aanbiedingen afgewezen te hebben , werd hij lijfarts
van zijne Britannische majesteit te Hanover , waar hij zich echter niet gelukkig
gevoelde. In f786 , toen FREDERIK de
Groote door zijne laatste ziekte was aan
schreef deze hem twee brieven-getas,
om over te komen , en hem hij te staan.
Bij zijne aankomst te Potsdam ontdekte
hij , dat 's konings toestand hopeloos was ,
en weigerde een krachtig geneesmiddel
voor te schrijven. ZIAIMERMANN was een
groot vijand der Fransche omwenteling.
Door droefgeestigheid overweldigd , ver
hij zich , dat de Franschen hem-beld
als aristocraat aan eene lantaarn wilden
ophangen. Ook werd hij gekweld door de
vrees van uit armoede te zullen doodhongeren , eene monomanie , waarvan de
overtuigendste bewijzen van het tegendeel
hem niet konden genezen. Waar hij ging
meende hij pestdampen te verspreiden.
Kortom zijne hersenen waren geheel ontsteld, en na een hevig lijden van vele
maanden , stierf hij den 7 October 1795 ,
in den ouderdom van zeven en zestig
jaren.
(S. A. D. TISSOT , Vie de ill. Zimmermann; J. E. wICHMANN , J. G. Zimmermann's Krankengesehichte , ein biographisehes Fragment).
,

ZINZENDORF, (NICOLAIIS LITDWIG ,

Graaf VAN ) , de beroemde stichter der
onder den naam van Broedergemeente
bekende Hernhutters, werd den 2'1 Mei
1700 te Dresden geboren. Hij was de
zoon van een' kamerheer van den keurvorst van Saksen , en studeerde te Halle
en Wittenburg. Vroegtijdig verried hij
veel geestdrift voor alles wat de belangen
der godsdienst betrof. In 1722 huwde hij
de zuster van zijnen vriend den graaf
van REUSS-ERERSDORF , en begaf zich met
haar naar zijne landgoederen te Bertelsdorf , in Opper -Lausitz. Op zekeren dag
meldde zich daar bij hem aan een arme
timmerman uit Moravië DAVID geheeten ,
die veel gereisd had. Hij behoorde tot de
in 't duister schuilende secte der Moravi,

sche broeders , die in een' afgelegen hoek
de leerstellingen van »»IIANNES muss beleden. DAVID , die een godvruchtig man
was, den graaf de verdrukkingen afschil derende waaronder zij onder de Oosten
regering leefden , noodigde ZIN -rijksche
hem uit , om zich op zijn landgoed-ZENDORF
neder te zetten , en diegenen zijner
vrienden mede te brengen , die vrijheid
van geweten in een vreemd land verkozen
boven godsdienstige vervolging te huis.
DAVID nam dit voorstel aan, en kwam in
den zomer van 1722 met drie mannen,
twee vrouwen en vijf kinderen terug,
wien de graaf eenig land en eene houten
woning aan de helling van den Hutberg afstond. Dit was het begin van de 'beroemde
volkplanting van Ilerrnhut. ZINZENDORF gaf
haar dien naam , als zinspelende op de
tweeledige beteekenis van het woord Hut,
dat zoowel hoede aanduidt als eene plaats
waar men vee hoedt, De eerste volkplanters waren zóó arm , dat de gravin hun
eenige kleederen aanbood alsmede eene
melkkoe , ten einde hunne kinderen niet
van honger zouden sterven , maar zij
waren vlijtige eerlijke lieden , die weldra
in betere omstandigheden geraakten.
Bij deze gelegenheid vatte ZINZENDORF
het denkbeeld op , eene godsdienstige secte
te stichten , en gaf een nieuw geloofsformulier en onderscheidene vlugschriften
in 't licht. Herrnhut tot het middelpunt
dezer secte bestemd zijnde , noodigde hij
andere Moravische broederen uit , om
zich in de nieuwe volkplanting neder te
zetten. Hij ondersteunde hen onbekrompen , en weldra trok ZINZENDORF. en zijne
kolonie de aandacht van Duiischland en
andere Protestantsche staten. Het aantal
zijner tegenstanders vermeerderde met
dat zijner aanhangelingen : hij werd openlijk en heimelijk aangevallen , maar ontving tevens bewijzen van achting en eerbied van de aanzienlijkste mannen. Keizer
KAREL IV noodigde hem aan zijn hof te
Weenen ; doch ZINZENDORF weigerde die
eer. Getrouw aan zijn plan om heidenen
te bekeeren , begaf ZINZENDORF zich in
V731 naar Koppenhagen , niet oogmerk
om naar den toestand van 't Deensche
zendelingswerk in Groenland en de Oosten Weslindiën te vernemen. Hij zond onderscheidene van zijne leerlingen als zen
naar deze landen. Dit is de-deling
oorsprong van bet stelsel der Moravische
zendingen , welke thans over de aarde
verspreid zijn. De koning van Denemarken CHRISTIAAN VI , beloonde zijnen ijver
met het ridderkruis der Dannebrog-orde,
hetwelk ZINZENDORF aannam , maar vijf
jaren later terug zond. Uij bezocht .in,

ZISKA.
usschen onderscheidene landen , en kwam
in 1736 , op verzoek der prinses weduwe
VAN ORANJE in Nederland , en stichtte toen
hier eene broedergemeente , die zich naderhand te Zeist vestigde. Van hier reisde
hij naar Lijfland en Estland, liet den
Bijbel in de Lijf- en 1 sthlandsclre talen
overzetten , en stichtte aldaar onderschei dene Moravische volkplantingen. In Mei
1 737 werd hij door den eerhaarden JAJSLONSKI , (eersten hofprediker van FREDERIK
SVILLEM I , koning van Pruissen) , tot bisschop der Moravische broederen geordend.
Nu begaf hij zich naar Londen , alwaar
hij veel aanhang kreeg , en eene gemeente
stichtte. Van Londen vertrok hij naar de
Deensche kolonie Si. Thomas in de Westindiën , waar hij de vervolging tegen de
Moravische zendelingen deed ophouden.
Hij keerde nu naar Duitschland terug,
bezocht Zwitserland , waar hij door veRNET en andere Fransche schrijvers en
wljsgeeren met eene eerbiedige nieuws gierigheid werd ontvangen. In 1742 ving
hij zijne groote reis aan naar de Britsche
volkplantingen in Noord-Amerika , vergezeld van zijne zestienjarige dochter. Ook
frier stichtte hij onderscheidene gemeenten,
en voorzag ze van geschikte predikers.
Te Philadelphia hield ZINZENDORF openlijk
acne Latijnsche redevoering , waarin hij
verklaarde , dat hij den titel van graaf
reet zijne heilige bediening onbestaanbaar
achtende , zich voortaan vos TIIUMSTEIN ,
(de naam van een zijner landgoederen)
zou noemen. Na de Indianen in 't bin.
nenland bezocht en de beroemde volkpianting van Bethlehem gesticht te hebben ,
keerde hij in 1743 naar Europa terug.
In 1749 stak hij weder naar Engeland
over, en verkreeg , door invloed van den
aartsbisschop POTTER , den generaal oGLETURoPE en andere invloedrijke mannen ,
een acte van het parlement voor de vestiging van Moravische volkplantingen en
zendingen in al de Britsche bezittingen in
Noord-Amerika. Na eenige jaren afwe
zigheid keerde hij naar Herrnhut. Inmiddels waren zijne broedepen in aantal en
welstand toegenomen , en hadden van de
Saksische regering algeheele vrijheid van
godsdienst verworven Op zijne laatste
groote reis bezocht hij andermaal Zwitserland en Nederland , en keerde eindelijk
naar zijne kudde terug , en stierf te
Ilerrnhut den 9 Mei 1760. IHij werd op
den Godsakker dier plaats ter aarde beeteld. Twee en dertig Moravische predikers uit alle oorden der wereld , eenigen
zelfs uit Groenland , droegen zijn stoffelijk
overschot naar 't graf , gevolgd door twee
duizend broederen van allen rang en
II.
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stand. be werkzaamheid van ziNzENDOKe
kende geene grenzen , maar hij genoot
eene uitmuntende gezondheid. hij schreef
meer clan honderd vlugschriften ter ver
verdediging zijner godsdien--spreidng
stige beginselen en aanhangelingen , waar
volgende : Attici Wall fahrt durch-onder
die Well (Atticis' reizen door de wereld),
eene beschrijving zijner eerste reis naar
Nederland en Frankrijk ; Das gute Wort
des Herrn ; eene soort van catechismus ; Die wanre Jliilch der Lehre Jesus ; Der deutsche Socrates , een -tijdschrift,
enz. Vele dezer geschriften verschenen
nameloos in 't licht. Ook dichtte bij een
aantal lofliederen , die in de gezangboe ken der Moravische broeders zijn opgenomen. De versbouw is barsen en de stijl
afgebroken , maar zij zijn wonderlijk geschikt voor 't orgel en koraalgezang.
(VARNHAGEN VON ENSE; SPANGENBERG;
MULLER ,

Leben des Gra fen N. L. von
Zinzendor f).
ZISKA , of meer naauwkeurig zizic&
VAN TROCZNOW , (JoHANN) , de beroemde aanvoerder der ilussiten , werd
omtrent het jaar 1360 in het open veld ,
onder eenen eikenboom , nabij het kaste el Trocznow in Bohemen geboren. Zijn
vader was heer van Trocznow. ZIZKA
verloor in jeugdigen leeftijd één oog
waarom sommigen hebben beweerd , dat
de naam ZIZKA zooveel als eenoogige zou
beteekenen ; doch dit is eene misvatting,
wijl bet woord Ziz/ia niet anders dan
zijn geslachtnaam beteekent. Op den
ouderdom van twaalf jaren werd hij page
aan 't hof van WENCESLAUS , koning van
Bohemen, en leerde de krijgsdienst its
't Engelsche leger tegen de Franschen.
Later hielp hij de Polen tegen de Duitscho
ridders , en onderscheidde zich in den
vreesselijken slag van Tannenberg (15 Julij
F410) waarin de grootmeester ULRICII VON
JUNGINGEN met 40,000 ridders en krijgsknechten omkwan.en. Ook streed hij tegen
de Turken in Ii ongaríie , en voegde zicht
vervolgens weder bij de Engelschen , die
bij de overwinning bij Azincourt (1415)
hielp bevechten. ZlzeA was een ijverig
aanhanger van de leerstellingen van ncss
en JERONIMUS VAN PRAAG , die in 1415 te
(onstanz werden verbrand. Zijn haat tegen
de Katholijke geestelijkheid steeg ten top ,
toen zijne geliefdste zuster door een' monnik was verleid geworden. Hij spoorde
nu koning wENCESLAus aan , om de liussiten tegen de besluiten der herkvergadering van Gonstan: te beschermen. De
koning hem op zekeren dag uit een vena
ster van het paleis in gedachten ziend o
heen en weder wandelen , vroeg low
41)
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-ZOLLIKOFER.

waarover lij peinsde. Over de bloedige
« beleediging die den Boliemers te Con« stanz is aangedaan , » antwoordde ZIZKA.
«Het is waar , » hernam de koning , « wij
« zijn beleedigd geworden , maar ik vrees
« dat het noch in mijne , noch in uwe
« magt is haar te wreken. Indien gij het
«kunt, geef ik u mijne koninklijke toe« stemming. » Een onbeduidend toeval deed
weldra den oorlogstoorts ontvlammen. :Op
den 30 Julij 1419 had er te Praag een
openbare omgang plaats, waarbij eenige
Hussiten en Katholijken twist krijgende ,
een priester der Hussiten door een' Katholijk met een' steen eene doodelijke
wond werd toegebragt. Hierop vlogen de
Hussiten naar het raadhuis , en wierpen
dertien Katholijke regeringsleden ten venster uit , die door het graauw in stukken
werden gescheurd.
Zoodra WENCESLAUS
zulks vernam , stierf hij van schrik. Dit
was de aanvang van den Hussiten -krijg ,
den eersten grooten godsdienst-strijd , welke
.Duitschland teisterde
ZIZKA werd door
de Hussiten tot hunnen opperbevelhebber
.verkozen , en vond bij niemand tegenstand .
SiEGA'iUND , koning van Mongarijë en
keizer van Duitschland , beschouwde zich
als wettigen opvolger van zijn' broeder
WENCESLAUS in Bohemen ; doch de Hus^iten , die 's keizers inborst kenden , en
hem zijne trouwelooze handelwijze ten
.opzigte van puss niet hadden vergeven ,
wilden hem niet als hunnen opperheer
erkennen. Zij besloten hem van den troon
uit te sluiten , bereidden zich tot wederstand , en begunstigden de leerbegrippen
van Huss door het gansche rijk. Schoon
ZIZKA met zijne Uussiten tegen eene gexveldige overmagt had te kampen , bleef
,hij steeds overwinnaar. In 1422 zegepraalde hij op nieuw te .dussig over een
Saksichleger onder de bevelen van de
keurvorsten van Saksen en Brandenburg ,
die den Duitschen keizer te hulp snelden.
De Saksers waren echter uitmuntende
soldaten , en weder tot staan gekomen ,
staarden zij hunnen vijand niet stille verhazing aan. Nu naderde ZIZKA op zijne
kar , en zeide hun : « Het is genoeg broe« ders ! ik dank u voor al uwe bewezene
«diensten: indien gij lieden alles gedaan
hebt wat gij kunt , laat ons dan heen
«gaan. » Deze edelmoedige verwijting pril kelde hunnen dweepzieken moed , en in
een' tweeden aanval werden de Saksers
verslagen , en lieten 9000 dooden op 't
slagveld SIEGMUND eindelijk tot vrede neigende , beloofde den Hussiten vrijheid van
godsdienst , en ZISKA de landvoogdij over
Bohemen met groot gezag en belangrijke
.

,
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voorregten. Voordat echter het vredesverdrag op dezen voet tot stand kwam ,
stierf bij den • 12 October 1424 aan de
pest, terwijl hij het kasteel Przibislaw,,
in het district van Czaslaw , belegerde.
ZIZKA was overwinnaar in dertien geregelde veldslagen en meer dan honderd
schermutselingen en belegeringen: slechts
eenmaal werd hij in 't open veld , bij
Kremsier in Moravië , verslagen ; doch
maakte toen zulk een' meesterlijken aftogt , dat deze tegenspoed geene verdere
gevolgen had. De eenige vlek in zijn karakter was wreedheid. Hij beschouwde
zich als liet werktuig der goddelijke wraak ,
en noemde het gekerm en de weeklagten
der monniken en priesters , die op zijn
bevel werden verbrand , de bruiloftszangen van zijne zuster. -Volgens een volks verhaal zou ZIzKA op zijn sterfbed bevolen
hebben , dat zijne huid moest gebruikt
worden als een kalfsvel , om daarinede
eene trom te overtrekken , ten einde hij
na zijnen dood den vijand nog schrik zou
inboezemen. Dit is echter als eene fabel
te beschouwen.
(MILLAUER , Diplomatisch-historische Au f-

scitze über Johann Zizka von Trocznou► , Prague , 1824 ; KOELERUS , Eulogiuni .:oh. de Trocznow cognomento
Ziskae ; The Lives of John Wiccli f j"
and of the most eminent of his dis ciples , Lord Cobham , John. [fuss,
Jerome of Prague , and Ziska).
OLLIKOPER , (GEORG .JOACHIM) ,

een der grootste Duitsche kanselredenaars,
werd den 5 Augustus 1730 , te St. Gallen in Zwitserland geboren. Zijne eerste
opvoeding werd bestierd door zijn' vader,
een bekwaam en geacht advocaat. Nadat
hij zijne voorbereidende oefeningen had
voltooid , vertrok hij naar Utrecht, waar
hij hoofdzakelijk in de godgeleerdheid stu1 deerde , schoon hij de wijsbegeerte en
oude letteren geenszins verzuimde. Zoo' dra hij mar Zwitserland was terug gekeerd , -iielcl hij als predikant te Murien,
in Wood/arid , beroepen , van waar hij
echter spoedig naar Monstein vertrok. _ In
1753 werd hij naar Leipzig beroepen;
hier bleef hij tot aan zijnen dood , schoon
heal onderticheidene eervolle aanbiedingen
waren gedaan. Hij overleed den 25 Januarij 1788 . ZOLLIKOFER hechtte meer
i< aarde aan het beoefenend dan aan het
beschouwend Christendom. Hij onderwees
zijne kudde door woord en voorbeeld.
Zijne voordragt als kanselredenaar was
altijd kalm en vol waardigheid , indrukmakend en overtuigend zonder eenige
redekunstige wendingen. De beste zijner
leerrredenen , ten getale van 250 , wer-

ZOROASTER.
& 'n zeer gunstig ontvangen', en worden nog
iii Duitschland gelezen. Behalve deze leerredenen gaf ZOLLIKOFER nog verscheidene andere godsdienstige werken en vertalingen
in 't licht. Eene groote verdienste ver
zich ZOLLIKOFER door de uitgave van-wierf
een nieuw gezangboek , waarin onderscheidene liederen van hem zelven voorkomen,
en hetwelk binnen weinige jaren achtmaal
werd herdrukt.
(C . GARVE , Ueber den Character Zolliko fer's ; JORDENS", Lexicon (leutscher
Dichter and Prosaisten).
,

,

ZOROASTER ; Of 7€RDUST , de stich-

ter van de godsdienst der oude Perzen ,
werd omtrent 51 9 v . c. te Urncia geboren. Zijne ontlers , alhoewel van een aan
geslacht afstammende, waren in een'-zienljk
nederigen staat. D AGHDA , de moeder van
ZOROASTER ', was van vorstelijke afkomst ,
en haar leven zoo vlekkeloos , dat de
Godheid , door middel van droomen , haar
de toekomstige grootheid van het kind ,
dat zij ter wereld zou brengen , voorspelde. Zijne geboorte ging ook met vele
-wonderen vergezeld. PLINIUS verhaalt ons,
dat ZOROASTER, toen hij 't eerste levenslicht aanschouwde , lachte , en dat zijne
hersenen zoo hevig klopten , dat zij de
hand , welke men er op leide , terug
stieten. Van de kindsche jaren van zol;oASTER wordt ons niets gemeld. Daarna
bragt hij twintig jaren door in de diepe
spelonken van den borg Elbrooz, en kwam op
den ouderdom van dertig jaren aan 't hof
van GUSIITASP. ZOROASTER 's verblijf in de
spelonken van Elbrooz noemen de Perzische
schrijvers de reize van den - profeet naar
den Hemel , alwaar hij van ORMUZD onder
ontving. Toen verscheen BAH--rigtne
MAN , stralende als de zon , en liet hoofd
met eenen' sluijer bedekt , op bevel van
ORMUZD , voor ZOROASTER. , en zeide : « Wie
(Zijt gij ? Wat zoekt gij ?» ZOROASTER
antwoordde : «Ik zoek alleen wat ORSSUZD
« aangenaam is , die de beide werelden
« heeft geschapen , maar ik weet niet wat
«hij van mij begeert. o Gij , die zuiver
«zijt, toon mij den weg der wet. » Deze
woorden behaagden BAIIMAN . « Sta op !
zeidc hij , «stel u voor God ; daar zult
« gij liet antwoord op uw verzoek ontvan«gen. » ZOROASTËR stond op en volgde
BAIIM.tN , die zeide : «Sluit uwe oogen
« en haast u. » Toen ZOROASTER de ougen
opende , zag hij de glorie des hemels ; de
engelen kwamen hein te gemoet , en
voerden hem voor ORMUZD , tot wien hij
zijn gebed opzond. Van ORMUZD , in 't bij
zes Amshaspands , (henleldiena--zijnva
ren) , ontving hij de volgende onderrigting : « Onderwijs den volken , dat mijn
,

,
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« licht onder al wat schijnt verborgen is.
« Zoo dikwijls gij uwe oogen naar het
«licht wend, en mijne bevelen volgt,
« zal ARIMAN , (de booze geest) , van u
« vlieden. In deze wereld is niets verhe« vener dan licht. » Hierop overhandigde
hij hem de Zend-Avesta met bevel haar
aan GUSTIIASI' te verklaren. ZOR OASTER,
naar de aarde terug gekeerd , roeide de
valsehe leerbegrippen uit , welke door
toovenaars werden verkondigd , en het
menschdom ongelukkig maakten. Dit hersenschimmig verhaal , door de meeste
levensbeschrijvers van ZOROASTER met veel
ernst medegedeeld , werd klaarblijkelijk
uitgevonden , om de gaping , welke de
twintigjarige afzondering zou veroorzaakt
hebben , aan te vullen.
ZOROASTER zag GUSIITASP het eerst - te
Balkh , en bewoog weldra dezen vorst,
om een ijverig en magtig voorstander van
zijn geloof te worden
GUSHTASP liet
^ I2,000 ossenhuiden zorgvuldig looijen ,
ten einde daarop de- voorschriften der
nieuwe leer zouden geschreven worden.
De perkementen werden in een rotsgeelf , in Persepolis ; nedergelegd. Hij
stelde heilige mannen aan om ze te bewaken , en beval dat oningewijden op
eenen afstand zouden gehouden worden.
De magtige bescherming van koning GUSHTASP stelde ZOROASTER in staat , zijne leer
tot buiten het rijk van Iran uit te brei
Hij maakte zelf bekeerlingen in In--den.
dië , en haalde een' geleerden Bramin tot
zijne gevoelens over. GUSHTASP stichtte in
alle oorden zijns rijks Vuurtempels , en
beoorloogde ARJASP , koning van Turan ,
die weigerde de Zend-Avesta aan te ne
beleefde liet einde van-men.ZORASTE
dezen oorlog niet ; hij stierf in 't jaar
513 v. C. , in den ouderdom van zes en
zeventig jaren.
De hoofdtrekken der leerstellingen van
ZOROASTER komen hierop neder : Hij leerde
dat God van alle eeuwigheid bestond , en
aan geene ruimte of tijd was gebonden.
Er waren , verzekerde hij , twee beginselen
die tiet heelal beheerschen — goed en
kwaad ; het eene heette ORMUZD , of het
goede beginsel, de bewerker van al 't goede ; het andere, AIiIMAN „ de bewerker
van al 't booze. Elk hunner had het ver
om te scheppen , maar dit vermogen-mogen
werd niet geheel tegenstrijdige oogmerken
uitgeoefend. Uit hunne vereenigde werking
ontstond eene mengeling van goed en kwaad
in al 't geschapene. De engelen van oRMUZD
trachtten de elementen , de jaargetijden en
het nienschelijk geslacht in stand te hou
welke Je helsche dienaren van ARIMAN-den,
zochten te verwoesten. Licht was het af.
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ZtJCCARO^

beeldsel van den goeden geest , duisternis
(lat van den boozen ; en , zoo als hierboven
is aangemerkt , God zeide tot ZOROASTER :
« Mijn licht is verborgen onder al wat
schijnt. » Van daar dat de volgeling van
ZOROASTER , wanneer hij zijne godsdienst pligten in eellen tempel verrigt, zich naar
't altaar keert waarop 't heilige vuur brandt;
en wanneer hij zich in de opene lucht bevindt , naar de zon , als het edelste van
alle lichten , waardoor God zijnen weldadigen invloed over alles uitstort en de
werken zijner schepping in stand houdt.
Na den • dood van ZOROASTER verbasterde
zijne godsdienstleer allengs tot afgoderij ,
tot eene bloote aanbidding van het vuur
en de zon. De vuuraanbidders werden
door de Mahomedanen , die zich van Iran
meester maakten , vervolgd. Zij vloden
eerst naar de bergen , verlieten eindelijk
liet land , en vestigden zich te Guzerate,
waar men ze slog heden , schoon in klei»en getale , aantreft.
ANQUETIL DU PERRON , Zend-avesta ; PAS (

TOILET ,

Zoroaslre , Con fusizt. et Ma-

hornet comparés; BAYLE, Dictionnaire
,
historique).
ZUCCARO , (TADDEO en FEDERIGO) ,

twee beroemde Itahaansche historie-schiltiers , waren de zonen van OTTAVI ANO
zocCAao, een' weinig bekend schilder, en
werden te Sant' Angelo in Vado geboren.
TADDEO zag het eerste levenslicht den
1 September 1529. I Iij ging op den leeftijd van veertien jaren naar More , waar
hij , vriend noch huisvesting vindende ,
genoodzaakt was vele nachten op straat
door te brengen , slapende te midden van
oude puinhoopen of onder de zuilengalerijën
van nieuwerwetsche paleizen of kerken.
Honger, gebrek en verzwakking dreven
hem naar het ouderlijk huis terug. Zoodra
hij echter zijne krachten had terug bekomen , ging hij weder met nieuwen moed
as ditmaal gelukkiger.
naar Rome , en
Ilij trok de aandacht van DANIE LLO DA
PARAIA , die Benige jaren niet CORREGGIO
eu PA IUIIIGIANO schilderde , en TADDE O met
zich nam naar Alvito nabij Sara , alwaar
hij eene kapel in fresco schilderen moest.
TADDEO hierdoor een goed fresco- schilder
geworden, keerde in 1548 naar Bonze
terug, en vond voortaan overvloed van
vtierk. Zijne grootste werken waren die ,
welke hij voor den kardinaal ALESSANDRO
I^ARNESE in het paleis Caprarola schilderde;
zijne beste werken te Rome bestaan in
oenige fresco's in de kerk der Consolazione.
be scliilderstukken in 't paleis Caprarola,
verheerlijkende (le roemrijke bedrijven van
-

liet geslacht ( ' Al' iNEsE , 0el'dell door J. J. PEEN?SER Op fk) platen gelaveerd. 'hADDLO stiel f

den 2 September 1566 in den jeugdiger'
leeftijd van zeven en dertig jaren en één
dag , en ligt naast BAPUAEL in de kerk
Santa Maria della Rotonda , of het Parrtheon , te Rome begraven.
FEDERIGO, broeder en leerling van TADDEO, werd in 1553 te Sant' Angelo in
Vado geboren . FEDERIGO voltooide de werken , welke TADDEO onafgedaan had achter
gelaten. Hij moest echter in kunsttalent
voor zijnen broeder onderdoen. De groothertog FRANCESGO I noodigde hem naar
Florence , om de koepel der hoofdkerk
met zijn penseel te versieren. Hij schilderde aldaar , zegt LANZI , meer dan drie
honderd figuren vijftig voet hoog , met
eert' Lucifer,zoo groot , dat de andere
figuren er poppen bij schenen. Na dit
kolossaal werk voltooid te hebben , werd
hij door GREGOIOUS III naar Rome terug
geroepen , om de zoldering der Cappella
Paolina in het Vatikaan te beschilderen.
Onder dit werk kreeg hij verschil met
eenige pauselijke hovelingen , die hem nu
van vele schanddaden beschuldigden.
Om
zich te wreken schilderde hij de kwaad + sprekeodheid , waarin hij de portretten
zijner beschuldigers met ezelsooren afbeeldde , eu plaatste dit schilderstuk , op
het feest van Si. Lucas , tegen over den
ingang van de kerk aan dien heilige toegewijd. De paus dit zeer euvel opnemende,
zag FEDER IGO zich genoodzaakt ijlings de
stad te verlaten. De bekwame CORNELIUS
CORT heeft eene gravure van dit kunstwerk
(een der beste van FEDERm 0) geleverd.
Hij bezocht nu Nederland en Engeland,
waar hij het. portret schilderde van konitigin ELIZABETU en dat van MAN IA, koningin
van Schotland. Door den paus terug geroepen , voltooide hij de zoldering der
Paolina. Daarna schilderde hij voor PHILIPPus II , koning van Spanje, op eene jaar wedde van 2000 Scudi, op het Escuriaal.
In 1588 keerde hij naar Route terug , en
stichtte aldaar in t 595 de academie van
St. Lucas, waarvan hij de eerste voorzitter
was. Ilij schreef een werk over de grond beginselen der schilder- , bouw- en beeld bouwkunst , getiteld : L'idea di pittori,
scultori e architetti, niet eene opdragt aan
den hertog van Savoyë. Ilij stierf te
Ancona in 1609. FEDERIGO zUCCARO was
een braaf schilder , schoon geen oorspronkelijk v ernnuft. [lij was tevens beeldhouwer, dichter en bouwkunstenaar. Zijne
beschaafde manieren en persoonlijke aanlokkelijkheid, maakten hem tot een der
gelukkigste schilders en kunstenaars van
zijnen tijd.
(V.1Sc.tei, Vile (Ie plttorl, cje.; IBAGLIONE,
-
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Vite d6' pillen i, ^c.; WALI'OLE, ArICC-

ZIYINGLI.
dotes of painting

,

cc ; r.ANZI , Sioria

pittorica , 4C. ; CEAN BEI:MUDEZ , Dicci-

onario historico , 8c.).
een der meest
verlichte en verdraagzaamste der protestantsche hervormers , werd op den eersten
dag des jaars 1484 in tiet eenzaam dorpje
Wildenhaus , in het bekoorlijke Zwitsersch
graafschap Topgenburg , geboren. Hij was
de derde van acht zonen van den dorp schout, die even als de overige bewoners
wan dit dal zijne kudde tegen de Alpen
opdreef. De vader in den jeugdigen ULRICII,
die zeer vlug de viool en later bijkans
alle instrumenten bespeelde , en groote
leerzaamheid verried , een' buitengewonen
aanleg bespeurende, raadpleegde zijn' broeder , den prediker en deken van Wesen ,
die den knaap eenig onderrigt gaf, en
hem weldra naar Bazel zond , om aldaar
verder voor de studie voorbereid te worden. Daar ULRICH ras den engen kring der
kundigheden , welke men daar kon opdoen , was rondgeloopen , begaf hij zich
naar Bern , alwaar hij het onderrigt genoot
van den beroemden LUPULUS. Zijne verdere
opleiding ontving hij aan de hoogeschool
te Weenen , waar hij zich in de wijsbegeerte , en in Bazel , waar hij zich onder
den voortreffelijken THOMAS WYTTENBACII in
de godgeleerdheid oefende. In 1506 werd
hij in de gemeente van Glaris als prediker
aangesteld , en vervulde met gemoedelijken
ernst en trouw al de pligten die op hem
rustten. Toen in 1512 en 1515 in het
kanton Glaris troepen voor den paus werden aangeworven en een goed deel zijner
gemeente te velde trok , toog ZWINGLI
mede, om voor bet zielenheil zijner kudde
te zorgen. Eerst in Italië leerde hij de
diepte van het zedenbederf des menschdoms peilen ; ook was het hem eene ergernis en een gruwel , dat zijne dierbare
landgenooten de veete van elkander vijandig gezinde vorsten met hun bloed betaalden. In 15 17 werd ZWINGLI van Glaris
naar 't klooster Eindsiedlen als prediker
verplaatst. Naar dit klooster togen jaar
duizenden bedevaartgangers ; want-lijks
hier was een wonderdoend Mariabeeld , dat
zoowel de krankheden des ligchaams als
die der ziele genas. De drempels werden
uitgehoold door het onverpoosd gekniel.
ZWINGLI was stoutmoedig genoeg , om openlijk van den kansel de dwaling , waarin
de menigte dienaangaande verkeerde , te
bestrijden ('1). Kort hierop naar Zurich
ZWINGLI, (ULRICH),

,

(1) ((Meent niet , » dus sprak hij onder anderen
liet volk aan , u dat God meer dan elders in dezen
tempel wone. Waar ook uwe woonplaats zij , God
cc is u overal nabij , en verhoort dáár zoo goed uw
cc gebed als te Maria-.Linsierilen. Meent niet dat
U
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beroepen , werd deze stad voor Zwitserland
het Wittenberg van Duitschland. Op den
Nieuwjaarsmorgen des jaars 1519 , in de
groote Domkerk te Zurich , voor eene tal
schare opgetreden , verklaarde ZWINGLI-rijke
zich openlijk voor de zuivere verkondiging
van het Evangelie , om welke reden de
hervormde kerk in Zwitserland den I Januarij 1819 een driehonderdjarig jubel feest vierde. In 1518 had hij reeds den
aflaatkramer BEIINHARDIN SAMSON uit luilaan,
die zich in Zwitserland vet toonde , heftig
bestreden. Intusschen zocht het Roomsche
Hof hem door de eervolste en glansrijkste
aanbiedingen te winnen , doch hij antwoordde : « Ik schat de armoede van
« CHRISTUS hooger dan de rijkdommen der
« wereld en de gunst van den paus. a
Door overgroote inspanning verzwakt , begaf hij zich naar P fe ffers , om de baden
te gebruiken ; maar naauwelijks vernam hij
dat de pest te Zurich was uitgebroken, of
hij ijlde derwaarts , om kranken of ster
bij te staan en te troosten. Hij-vend
zelf werd door deze verschrikkelijke plaag
aangetast , doch genas weder tot onuitsprekelijke blijdschap zijner gemeente. Omtrent dezen tijd trad ZWINGLI met ANNA
REINII AP D in 't huwelijk ; aanvankelijk deze
verbindtenis geheim houdende , om opspraak en ergernis te vermijden. Den 29
Januarij 1523 verdedigde hij zijne leerstel
raadhuis te Zurich , in het-lingeopht
bijzijn der achtbare burgervaderen en eels
aantal van godgeleerden en geestelijken
van beide partijën , tegen den vicaris FABER, en trad zegevierend uit den strijd.
Van nu af ging de hervorming in Zwit.
serland met rassche schreden voort. In
October 1529 had op het vorstelijk slot
te Marburg het vermaarde gesprek over
het avondmaal tusschen LUTHER en ZWINGLI
plaats , hetwelk echter geene bevredigende
uitkomst leverde. Meermalen ontkwam ZWINGLI aan de persoonlijke vervolgingen van
ijveraars van 't oude geloof, en eindelijk
brak de oorlog tusschen Zurich en de
Katholijke kantons Lucern , Schwijz , Uri
(Jutes-walden en Zag uit. Op bevel van
den Zuricher raad moest ZWINGLI met de
banier van 't kanton te velde trekken.
Den 11 October 1531 kwam het bij Kappel tot een' bloedigen slag. Daar klonk nog
cc verre bedevaartreizen , offeranden , de aanroeping
cc der Moedermaagd en der Heiligen genoegzaam zijn,
u om Zijne ;gunst te verwerven! Wat baat de lengte
cc en veelheid onzer gebeden ? — Wat baat het dra cc gen van de monnikskap , een geschoren kruin en
it een lang afslepend gewaad , schoort men muilezels
ct met goud beladen daarheen brenge , als tools het
u hat te inwendig niet verbeterd , maar vart God
«verwijderd is? --Niet bij de heilige Maagd MARIA ,
cc maar alleen bij CHRISTUS is volkomene sehuldver« gev ing te zoeken ! is

ZWINGLI.
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eenmaal de mafpie1ijke stem van ZWINGLI.
« Wakkere mannen-! u riep hij , « Zijt ge« troost en vreest niet ! Moeten wij ook
« onderdoen , zoo is toch onze zaak goed.
«Beveelt uwe ziel aan God , die voor ons
« en de onzen zorgen kan ! God zij met
« u ! » Daar de tegenpartij eene dubbele
overmagt had en bekwamer aanvoerders ,
delfden de Zurichers het onderspit. ZWIN GLI behoorde onder degenen', die in den
strijd eenen schoonen dood voor bet va
zijn geloof stierven. Zijn lijk-derlan
herkend wordende, werd deerlijk verminkt ,
in stukken gereten en daarna verbrand
tot asch , welke met vuilnis vermengd, in
de lucht werd verstrooid. De Zwitsersche
volksdichter US7E1;I koos de droefheid van
ZWINGLI's weduwe tot een onderwerp van
,

,

een gedicht, getiteld : Der' armen Frow
Zwinglin Klag , met welks laatste couplet
wij, deze levensschets en onzen arbeid'
willen -eindigen.
Kom Bijbelboek ! 'gij waart de kracht,
Zijn troost bij 't diepst verneêren ;
Werd hij vervolgd , miskend , veracht,
Hij greep naar 't Woord des Hoeren;
Vond hulp bij U. Heer ! wil ook nu
Mijn bidden niet beschamen !
Geef moed ,- en sterk tot 't zware' werk
De zwakke weduw ! Amen.

end VOGELIN , Zwingli's Schri ften'y
in Ausziige; RUCIIAT , Ilistoire de la
reformation de la Suisse ; LUBLINK
WEDDIB , Het leven en bedrijf van'
Dr. Martyn Luther; B. TER HAAR,
De geschiedenis der Kerkhervorming»
in tafereelen).
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---

oudste zoon

ZENO

des vorigen . . . 605.
VOLTAIRE , .(FRANCOIS
(RICHARD)
-MARIE AROUET DE) . 572.
VONDEL, (JOOST VAN DEN) 574. WINCKELMAN , ( JOHANN

ZIMMERMANN , (JOHANN

606.

ZINZENDORF , (NICOLAUS

VOEST Of

VORSTIUS ,

JOACHIM) . . . .

(KOENRAAD) . . . 575.
VOSS , (JOHANN HEIN . 576.
.
.
.
RICH) .

Vossius ,

(GERARD). . 577.

. 607.

WITT , ( CORNELIS

en

JOHAN DE)

--

Zoon
des voorgaanden . 578.

WOLSEY , ( THOMAS) . 609.

. 579.

THONY) . . . . 610.

VOSSIUS , (ISAAC) ,
VOUET , (SIMON)
VRIES, (JOHAN

Of HANS

FREDEMAN DE)

of AwooD , ( AN

SOMERSET ,

-

WOTTON ,

(Sir

Graaf VON) 694.
of meer naauwkeurig ZIZKA VAN

ZISKA ,

TROCZNOW , (JOHANN) 625.
ZOLLIKOFER , (GEORG JO-

. 626.

ZOROASTER , Of ZERDUST 627.
ZUCCARO, (TADDEO en

Markies

FEDEBIGO).
--

VAN) .

GEORG VON) . . .

ACHIM)

WORCESTER , (EDWARD
--

VRIES , (MAARTEN GERjiTSZOON DE).

WooD

. . . . 623.

LUDWIG,

WINSLOWV , (JAQUES B9N1GNE)

ZEUxIS

HENRY) --

.

628.

ZWINGLI , (ULBICH) . 629.

