Zahn, Franz Ludwig
Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
laatste versie tijdelijk worden bekeken en verder worden bewerkt op:

https://christipedia.miraheze.org/wi...nz_Ludwig_Zahn
Franz Ludwig Zahn (geboren 6 oct. 1789 - overleden 20 maart 1890) was een Duits protestants pedagoog
en theoloog.
Zijn vader was Johann Gottlieb Zahn (1762-1845), zijn moeder Amalie Karoline Christine Koch (1771-1853).
Van 1817-1820 studeerde Zahn rechtswetenschappen aan de universiteit van Jena. En van 1822-1824
theologie van de universiteit van Berlijn. In Berlin kwam hij onder de indruk van Hans Ernst Baron von
Kottwitz (1757-1843), die zich bekommerde om de armen van Berlijn en hen arbeid en levensonderhoud
verschafte. Met zijn christelijke naastenliefde, zijn diepe vroomheid en zijn charisma was baron von
Kottwitz het hoofd van de Berlijnse opwekkingsbeweging. De invloed van de baron veranderde Franz
Ludwig.
In 1827 huwde hij Anna Schlatter (geb. 28 apr. 1800 – overl. 8 jan. 1853, op
de leeftijd van 52 jaar). Uit dit huwelijk werden tien kinderen geboren:
• Johannes (1828-1905)
• Anna (1829-1910)
• Franz (1830-1891)
• Theophil (stierf als kind)
• Franz Michael (1833-1900)
• Detlev (1835-1906)
• Friedrich (1936 -, stierf als kind)
• Paul (stierf als kind)
• Theodor (1838-1933)
• Maria (1839-1910)
• Minna (1843-1931)
Zahns tweede vrouw was de 21 jaar jongere Josephine Trip (geb. 4 sept.
1810 – overl. 10 juni 1887).
Zahn was directeur van het onderwijsseminarie te Mörs, waarheen men vanuit Nederland reisde om zich
te bekwamen voor het Christelijk onderwijs. Op zijn landgoed richtte hij een blinden- en doveninstituut
op.
Onder de boeken over de bijbelse geschiedenis nemen zijn Biblische Historien, dat voor het eerste in 1832
verscheen en in het Nederlands vertaald werd als Bijbelsche Geschiedenissen, een eerste plaats in. Meerdere
boeken van Zahn werden in het Nederlands vertaald.

Bronnen
Voor de eerste versie van dit lemma is gebruik gemaakt van tekst uit Christelijke Encyclopaedie voor het
Nederlandsche Volk s.v. Zahn. Kampen: Kok, 1925-1931.
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